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Tιμητική διάκριση σε Κύπριο επιστήμονα
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ φορά o Φώτιος Γ. Ιωάννου, καθηγητής Στα πρώτα του γυμνασιακά χρόνια, 1966-1969, φοίτησε
του τμήματος Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών με υποτροφία στο Κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης
στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (University of Michigan) για να επανέλθει στην Κύπρο και να αποφοιτήσει αριμάς γέμισε χαρά και περηφάνια! Αυτή τη φορά του απο- στούχος από το Πρακτικό Τμήμα του Παγκυπρίου Γυμνανεμήθηκε από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Πολιτικών Μη- σίου. Υπηρέτησε τη θητεία του στην ΕΦ από το 1972-1974
χανικών (ASCE) το βραβείο Peurifoy, η ανώτατη τιμητική συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια απόκρουσης
διάκριση για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των της τουρκικής εισβολής.
κατασκευών και της διαχείρισης τεΤο φθινόπωρο του 1974 εξασφάλιχνικών έργων. Η απονομή του βρασε θέση στο Εθνικό Μετσόβιο ΠολυτεΗ άλλη Κύπρος:
βείου έγινε σε ειδική τελετή μέσα στα
χνείο κερδίζοντας πενταετή πλήρη υποΟ
καθηγητής
του University τροφία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
πλαίσια του ετήσιου γενικού συνεδρίου του ASCE που πραγματοποιή- of Michigan Φώτιος Γ. Ιωάννου του κέρδισε το αριστείο του καλύτερου
θηκε στις 29 Οκτωβρίου 2009 στο
φοιτητή της Σχολής Πολιτικών ΜηχανιΚάνσας Σίτι, Μισούρι. Επιπρόσθετα ο
κών για 5 συνεχή χρόνια ενώ, μέχρι την
καθηγητής Φώτιος Γ. Ιωάννου θα έχει τη τιμή να προ- αποφοίτησή του το 1979, του απονεμήθηκαν συνολικά
σφωνήσει την ολομέλεια του προσεχούς συνεδρίου του 13 βραβεία για την επίδοσή του σε διάφορα μαθήματα.
ASCEγια την Έρευνα στον Τομέα των Κατασκευών το οποίο
Το 1979 πήγε με υποτροφία στο περίφημο MIT, το Τεθα γίνει τον Μάιο του 2010 στην Αλμπέρτα του Καναδά χνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, ως φοιτητής
όπου και θα εκφωνήσει την σχετική ομιλία για το βραβείο και μέλος του διδακτικού προσωπικού. Το 1981 πήρε τον
Peurifoy.
τίτλο Master of Science και το 1984 τον τίτλο Doctor of
Ο Φώτιος Ιωάννου γεννήθηκε το 1954 στη Λευκωσία. Philosophy στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού. Το

1984 προσλήφθηκε στο διδακτικό προσωπικό του
University of Michigan. Σήμερα ως καθηγητής στο τμήμα
Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών διευθύνει το
πρόγραμμα σπουδών και έρευνας στον τομέα των Κατασκευών και της Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.
Το 1989, ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών απένειμε στον καθηγητή Ιωάννου το βραβείο
J.O’Bickel για την ερευνητική εργασία του στον τομέα της
κατασκευής κυκλοφοριακών σηράγγων. Το 1992 ο καθ.
Φώτης Ιωάννου τέθηκε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού προγράμματος Mentor, προϋπολογισμού 34
εκατ. δολαρίων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της Ελληνικής Βιομηχανίας το οποίο περατώθηκε επιτυχώς το 1993 και έγινε πρότυπο που υιοθετήθηκε κι από
άλλες χώρες. Το 2000 βοήθησε τα μέγιστα στη στελέχωση της νεοσύστατης Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν βράβευσε, από το 1984
μέχρι σήμερα, 4 φορές τον καθηγητή του! Το 1995 με το
αριστείο Διδασκαλίας, το 1998 με το αριστείο Έρευνας, το 2001 με το αριστείο Εκπαίδευσης και το 2003

με το αριστείο Αναγνώρισης συνολικής Ακαδημαϊκής προσφοράς για τη συμβολή του στην πρόοδο του πανεπιστημίου στους τομείς της έρευνας, της διδασκαλίας και
της καθοδήγησης μεταπτυχιακών φοιτητών.
Κ.Σ.

