ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Cyta ηιμά ηην Κρήηη και ηον διεθνώς βραβεσμένο καθηγηηή πληροθορικής, Iωζήθ Σηθάκη
Με απόιπηε επηηπρία ζηέθζεθε ε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Cyta Ειιάδνο ζην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο κε
ζθνπό λα ηηκήζεη θαη ζηε γελέηεηξά ηνπ ηνλ, θξεηηθήο θαηαγσγήο, βξαβεπκέλν κε Α.Μ.Turing 2007, θαζεγεηή θαη
εξεπλεηή, θ. Ισζήθ εθάθε. Όπσο είλαη επξύηεξα γλσζηό, πξόθεηηαη γηα δηάθξηζε πνπ ηζνδπλακεί κε «Νόκπει
Πιεξνθνξηθήο».
Οη ζηελνί δεζκνί ηεο Cyta κε ην λεζί ηεο Κξήηεο μεθηλνύλ ήδε από ηε είζνδό ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά- ε
εηαηξεία έθαλε ληεκπνύην ζηελ Ειιάδα μεθηλώληαο από ην λεζί- ελώ ζηελ πνξεία εληζρύζεθαλ θαη από ηελ ζεηηθή
αληαπόθξηζε ησλ θαηαλαισηώλ, γεγνλόο πνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε κεηέπεηηα επέθηαζε ζε Ρέζπκλν θαη
Χαληά έρνληαο ζήκεξα παξνπζία θαη ζηνπο ηέζζεξηο λνκνύο.
Όπσο αλέθεξε ν θ. Μηράιεο Αρηιιέσο, Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο Cyta Ειιάδνο ζρεηηθά κε ηε βξάβεπζε ηνπ
θξεηηθνύ θαζεγεηή, «ιίγνη επηζηήκνλεο θαηαθέξλνπλ λα απνζπάζνπλ ην δηεζλέο βξαβείν ην νπνίν απνηειεί ηε
ζεκαληηθόηεξε δηάθξηζε ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ν θ.εθάθεο όρη κόλν αλήθεη ζε απηή ηελ “ειίη”, αιιά
είλαη θαη ν πξώηνο Έιιελαο ζηνλ νπνίν απνλέκεηαη γηα ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν». Ο θ. Αρηιιέσο δελ παξέιεηςε λα
αλαθεξζεί ζην γεγνλόο όηη πνιινί Έιιελεο ηπγράλνπλ ζεκαληηθήο αλαγλώξηζεο ζην εμσηεξηθό αιιά ιίγα είλαη γηα
εθείλνπο γλσζηά ζηελ παηξίδα ηνπο. ηελ “αλαζηξνθή” απηνύ ηνπ θιίκαηνο, επηζπκεί λα ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξόπν
ηεο θαη ε Cyta.
ην επίζεκν δείπλν πνπ παξαηέζεθε πξνο ηηκήλ ηνπ θαζεγεηή ζε γλσζηό μελνδνρείν ηνπ Ηξαθιείνπ,
παξεπξέζεζαλ εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη παξάγνληεο ηνπ λεζηνύ. Ήηαλ γεληθή ε εληύπσζε όηη ε
εθδήισζε πξνζέθεξε κνλαδηθή επθαηξία επαθώλ, δεκηνπξγηθήο αληαιιαγήο απόςεσλ θαη πιεξνθνξηώλ ζε έλα
ρώξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο.
Ο θ. Μ. Αρηιιέσο πξνζέθεξε ζηνλ θ. εθάθε αλακλεζηηθό δώξν θαη ηνπ επρήζεθε ζύληνκα θαη λέεο δηεζλείο
δηαθξίζεηο. Ο θ. Ι. εθάθεο από ηελ πιεπξά ηνπ, αθνύ επραξίζηεζε ζεξκά ηνλ θ. Αρηιιέσο γηα ηελ πξσηνβνπιία,
επεζήκαλε ηα εμήο: «Σν επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηώλ internet ραξαθηεξίδεη ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο.
Χαίξνκαη ηδηαίηεξα γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Cyta ζηελ Ειιάδα θαη εηδηθόηεξα ζηελ Κξήηε. Πξόθεηηαη γηα κία
λέα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληώλ ε νπνία πηζηή ζηηο αξρέο ηνπ εζληθνύ νξγαληζκνύ ηειεπηθνηλσληώλ ηεο Κύπξνπ,
θξνληίδεη πξσηίζησο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθώλ θαη αμηόπηζησλ ππεξεζηώλ».
Ο Ισζήθ εθάθεο γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην Ηξάθιεην. Σειείσζε ην Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν (ρνιή
Μεραλνιόγσλ) θαη αξγόηεξα κεηέβε ζηε Γαιιία όπνπ κε γαιιηθή ππνηξνθία ζπνύδαζε Πιεξνθνξηθή. ήκεξα
είλαη δηεπζπληήο έξεπλαο ζην γαιιηθό Εζληθό Κέληξν Επηζηεκνληθήο Έξεπλαο CNRS θαη ηδξπηήο ηνπ εξγαζηεξίνπ
Verimag ζηελ Γθξελόκπι ηεο Γαιιίαο. Σηκήζεθε κε ην βξαβείν Turing 2007 καδί κε ηνπο Έληκνπλη Κιάξθ θαη
Έξλεζη Άιιελ Έκεξζνλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην Model Checking, κία ηερλνινγία επαιήζεπζεο ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηθήο.

1/3

O θ. Μηράιεο Αρηιιέσο (όξζηνο) ιίγν πξηλ πξνζθέξεη ην αλακλεζηηθό δώξν ηεο Cyta Ειιάδνο ζηνλ
θαζεγεηή θ. Ισζήθ εθάθε. ηα αξηζηεξά ηνπ δηαθξίλεηαη ν Δήκαξρνο Ηξαθιείνπ, θ. Γηάλλεο
Κνπξάθεο, ν Δήκαξρνο Αλσγείσλ, θ. σθξάηεο Κεθαινγηάλλεο, ε Ννκάξρεο Ηξαθιείνπ, θα Ε.
ρνηλαξάθε-Ηιηάθε θαη ν Παλνζηνινγηόηαηνο Αξρηκαλδξίηεο, Πατζηνο Λαξεηδάθεο.

Ο θαζεγεηήο θ. Ισζήθ εθάθεο
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Ο θ. Ισζήθ εθάθεο ηε ζηηγκή πνπ παξαιακβάλεη αλακλεζηηθό δώξν, δεκηνπξγία ηνπ θαιιηηέρλε
Παύινπ Κνπγηνπκηδή.
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