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GABY SCHWARTZ
Αρχιτέκτονας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ

Ο Gaby Schwartz σπούδασε αρχιτεκτονική στο Technion - Israel Institute of Technology
(1981-1986) όπου εργάζεται σήμερα ως Καθηγητής και Διευθυντής του εργαστηρίου 
προχωρημένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οι κύριοι ερευνητικοί τομείς ενδιαφέροντός
του είναι: η αρχιτεκτονική ως πολιτική πράξη, τα ανοικτά συστήματα, η στέγαση, η διαγραμ-
ματική αρχιτεκτονική και ο βιώσιμος σχεδιασμός. Από το 1994 είναι επίσης ιδρυτής και 
συνεργάτης των Αρχιτεκτόνων Schwartz Besnosoff με έδρα τη Χάιφα.

Ο Καθηγητής Schwartz έχει κερδίσει πολλά αναγνωρισμένα βραβεία. Το 2003 έλαβε το
βραβείο Rechter για το σχεδιασμό ενός οικιστικού συγκροτήματος στο Carmiel. Σύμφωνα
με την κριτική επιτροπή «το σχέδιο έχει μια ιδιαίτερη κοινωνική και δομική ποιότητα που
δημιουργεί ισορροπία μεταξύ των σχηματισμών της κοινότητας, ενώ παράλληλα επιτρέπει
την ιδιωτική έκφραση κάθε κατοικίας ξεχωριστά».

Το 2005 έλαβε το βραβείο Ayalon Urban Planning για το έργο «Towers Within an Existing
Fabric» [Πύργοι στον Υφιστάμενο Δομικό Ιστό] που αποτελεί το σχέδιο ενός οικιστικού 
κτιρίου στο θεατρικό συγκρότημα της Χάιφα. Το έργο επαινέθηκε από την επιτροπή αξιο-
λόγησης για τη δημιουργία ενός νέου τύπου οικιστικού πύργου, μιας πολυεπίπεδης κατα-
σκευής, στην οποία πολλές λειτουργίες - δημόσιες και της κοινότητας - αλληλοσυνδέονται
με τις ιστορίες των κατοίκων. Αυτός ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας επιτρέπει τη δημιουργία
ποιοτικών κατοικιών, δημιουργώντας έτσι την ευκαιρία για προσέλκυση νέων ομάδων 
ανθρώπων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για μια διαδικασία ανανέωσης
και ανάπτυξης των πόλεων».

Το 2006/07 κέρδισε το Βραβείο του Συμβουλίου για ένα όμορφο Ισραήλ και το βραβείο 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού David Azriely για το έργο Lev Ha'ir, ένα νέο αστικό χώρο στο
Carmiel που συνδυάζει την ψυχαγωγία, εμπορική δραστηριότητα και μόνιμες κατοικίες.



Αγοράζει στην Αθήνα το σπίτι που γεννήθηκε, στην οδό Μεθώνης 11, το αναπαλαιώνει
και στεγάζει εκεί το «Πολιτιστικό Κέντρο Κύπρου», το οποίο εμπλουτίζει με πλούσιο 
φωτογραφικό, ηλεκτρονικό υλικό, αρχαία βιβλία μεγάλης αξίας, ιστορικούς χάρτες και
ό,τι άλλο σχετίζεται με την Κύπρο, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να μελετά και να ενημε-
ρώνεται για την ιστορία του νησιού.

Φιλόπατρις
Λάτρης του αρχαίου πολιτισμού και της Ελλάδας, πίστευε ότι η ανθρωπότητα οφείλει
πάρα πολλά στον αρχαίο και νέο ελληνικό πολιτισμό και δεν παραλείπει ευκαιρία να το
τονίζει όπου βρεθεί. Γίνεται ο καλύτερος πρεσβευτής του κυπριακού προβλήματος. 
Διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τους Πρόεδρους της Αμερικής, Ρόναλντ Ρήγκαν, Τζίμη
Κάρτερ, Μπιλ Κλίντον, με πολλούς γερουσιαστές και πολιτικούς των ΗΠΑ, εκπροσώπους
των Ελλήνων και Κυπρίων Αποδήμων ΑΧΕΠΑ και ΧΑΝΑΚ, τους οποίους συνεχώς 
ενημερώνει για την τουρκική εισβολή και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με αξιωματούχους, σεΐχηδες, Αρχηγούς Κρατών της
Μέσης Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου και σε πολλές περιπτώσεις μεσολάβησε για
τη θετική τους υποστήριξη στο κυπριακό πρόβλημα.

Κατά καιρούς του προσφέρθηκαν πολιτικά αξιώματα, τα οποία ποτέ δεν αποδέχθηκε.
Υποστήριζε ότι, προσφέρει πολύ περισσότερα στην πατρίδα με την εργοδότηση χιλιάδων
Κυπρίων στο εξωτερικό και την εκστρατεία που κάνει για διαφώτιση και ενημέρωση του
κυπριακού προβλήματος.

Τιμητικές διακρίσεις
Για την πολυσχιδή κοινωνική δράση του έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις εκ των οποίων
οι κυριότερες είναι: «The Order of the British Empire», από τη Βασίλισσα της Αγγλίας
Ελισάβετ ΙΙ, «The Order of the Oman», από το Σουλτάνο Qaboos, του Ομάν, το μετάλλιο
του Αγίου Παύλου, από τον Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβο, το 
μετάλλιο Αγίου Μάρκου από τον Πάπα, τον Τίμιο Σταυρό της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας, από τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο. Έχει ανακηρυχθεί ως «Άρχων
του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως», Επίτιμος Δημότης Λευκω-
σίας, «Fellow», του Kings College University του Λονδίνου, του «Ανώτερου Tαξιάρχη του
Τάγματος του Φοίνικος», από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφα-
νόπουλο, το «Μετάλλιο της Πόλεως Αθηνών», του «Χρυσού Μήλου» από το Δήμαρχο
της Νέας Υόρκης, το «Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς», την ανώτατη διάκριση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, το παράσημο «Grande 
Ufficiale» της Ιταλικής Δημοκρατίας, το «Μέγα Χρυσούν Παράσημο του Αποστόλου
Βαρνάβα”, την ανωτάτη διάκριση της Εκκλησίας της Κύπρου για την μεγάλη προσφορά
του προς την Εκκλησία και την Πατρίδα.

Με πλήρη διαύγεια, σε ηλικία 91 χρόνων, απεβίωσε στο Λονδίνο, στις 5 Δεκεμβρίου
2007. Η κηδεία του έγινε στη Λευκωσία, από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας και
την τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄. Παρέστη σύσσωμη η πολιτική
ηγεσία και πλήθος κόσμου.

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

Γεώργιος Παρασκευαΐδης

Φιλόπατρις, εργατικός, διορατικός, μετριοπαθής,
δημιουργικός, πολυμαθής, φιλάνθρωπος, απλός
και ανθρώπινος είναι μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που συνθέτουν την πολυσχιδή προσωπικό-
τητα του «Γώγου», όπως επεκράτησε όλοι να το
φωνάζουν.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1916, όταν ο πατέρας
του, Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης, σπούδαζε 
ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παντρεύ-
τηκε τη νεαρή Ιταλίδα, Μαριέττα. Αποφοίτησε 

αριστούχος από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Ιταλία, στο 
Πολυτεχνείο του Μιλάνου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με πολλές δυσκολίες, λόγω
της έναρξης του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Επιστρέφει στην Κύπρο και με διορατικότητα βλέπει πως δεν μπορεί να εργαστεί ως 
αρχιτέκτονας, λόγω του πολέμου. Δημιουργεί μια μικρή εργοληπτική εταιρεία κι αναλαμ-
βάνει διάφορα στρατιωτικά έργα που έφτιαχναν οι Βρετανοί στο νησί. Στην πορεία του ο
ίδιος ποτέ δε δήλωνε αρχιτέκτονας, αλλά «ένας απλός εργολάβος».

Το 1941 γνωρίζεται με το νεαρό έμπορα, Στέλιο Ιωάννου, δημιουργούν έναν κατασκευα-
στικό συνεταιρισμό κι αναλαμβάνουν διάφορα στρατιωτικά έργα. Το 1946 τον ενέγραψαν
ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία « Ιωάννου & Παρασκευαΐδης Λτδ»,
κατορθώνοντας μέσα σε λίγα χρόνια να εδραιώσουν την J&P ως ένα Διεθνή Εργοληπτικό
Κολοσσό, που προβάλλει την Κύπρο διεθνώς.

Το 1959 παντρεύεται τη Θέλμα Λεωνίδου Φράγκου. Αποκτούν τρία παιδιά: Τον 
Ευθύβουλο, πολιτικό μηχανικό, τη Λεώνη, αρχιτέκτονα και τη Χριστίνα, που σπούδασε 
διοίκηση επιχειρήσεων.

Φιλάνθρωπος
Ευαίσθητος στον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία, ιδρύει με τη σύζυγό του το φιλανθρω-
πικό ίδρυμα «Γεωργίου και Θέλμας Παρασκευαΐδη» με στόχο τη βοήθεια απόρων 
Κυπρίων για θέματα υγείας, σπουδών και τη διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτο-
νικής κληρονομιάς του νησιού. Το Ίδρυμα είναι συνδεδεμένο με το «Shriners Hospital»
του Springfield Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, στο οποίο στέλλονται και χειρουργούνται 
εντελώς δωρεάν παιδιά κάτω των 18 ετών για σοβαρές ορθοπεδικές παθήσεις και περι-
πτώσεις σοβαρών εγκαυμάτων και με το «Children’s Heart Fund Hospital», στη Μινεά-
πολη των ΗΠΑ, όπου χιλιάδες Κυπριόπουλα μπορούν να έχουν δωρεάν συμβουλή 
και θεραπευτική αγωγή. Παράλληλα ιδρύει το «Παρασκευαΐδειο Χειρουργικό και 
Μεταμοσχευτικό Ίδρυμα», όπου στα 25 χρόνια λειτουργίας του έγιναν πέραν των 1000
μεταμοσχεύσεων νεφρών. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η οικογένεια Παρασκευαΐδη έχουν
την τιμή να σας προσκαλέσουν στην 6η Ετήσια Διάλεξη εις 
μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη με θέμα:

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
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