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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

  
Λευκωσία, 20 Μαΐου 2015 
 

Δωρεά ύψους €120.000 Ανδρέα Παπαέλληνα στo πλαίσιo της πρωτοβουλίας  
«Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές για την Κύπρο» εις μνήμην Νάσως Παπέλληνα 

 
 

Σε δωρεά ύψους €120.000 προέβη προς το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου ο επιχειρηματίας Ανδρέας Παπαέλληνας στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας  «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές για την Κύπρο».  

 

Η σχετική συμφωνία, η οποία υπεγράφη την Παρασκευή, 15 

Μαΐου 2015, προνοεί ότι η δωρεά θα προσφέρεται ως 

χρηματοδότηση για την εργοδότηση μεταδιδακτορικών 

ερευνητών. 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει μέσα από το Πρόγραμμα 

Στήριξης Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, αφενός στην προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητάς και αφετέρου στην ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών του. 

 

Συγκεκριμένα, η δωρεά θα παραχωρείται σε 3 μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, των 

οποίων η έρευνα θα εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς: Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτικές Επιστήμες, Φυσική 

ή Βιολογία με προτεραιότητα σε θέματα τα οποία αφορούν την Ιατρική. 

 

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ευχαρίστησε θερμά τον 

κ. Ανδρέα Παπαέλληνα για την ευγενική του χειρονομία, η οποία θα συμβάλει σημαντικά, τόσο στην διεξαγωγή 

περαιτέρω ερευνητικού έργου, όσο και στην επίτευξη του στόχου τον οποίο έθεσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέχρι 

το 2020 να εργοδοτεί 2.000 ερευνητές.   

 

«Όπως ανέφερα και στο παρελθόν, το μέγεθος μιας χώρας δεν εξαρτάται από τις γεωγραφικές διαστάσεις, ούτε 

από το μέγεθος του πληθυσμού της, αλλά από το μέγεθος των μυαλών των νέων ανθρώπων της. 

Οραματιζόμαστε ένα Πανεπιστήμιο που θα προωθεί την καινοτομία και θα δώσει στον κυπριακό λαό 

παραδείγματα αειφόρου ανάπτυξης. Ένα Πανεπιστήμιο που θα βοηθήσει να αφήσουμε πίσω μας την κρίση» 
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Ο δωρητής, κ. Ανδρέας Παπαέλληνας ευχαρίστησε τις Αρχές 

του Πανεπιστημίου για την ευκαιρία η οποία του δόθηκε να 

βοηθήσει και αυτός στο έργο του Πανεπιστημίου, τονίζοντας 

ότι άλλωστε αυτό θα ήθελε και η αείμνηστη σύζυγός του  

Νάσω Παπαέλληνα, όπως επίσης και το γεγονός ότι το θεωρεί 

ως έναν από τους ποιο πρέπον τρόπους για να τιμήσει τη 

μνήμη της. 

 

 

 

 

 
Τέλος Ανακοίνωσης 


