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Λευκωσία, 5 Οκτωβρίου 2015 
 

ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ. ΑΡΤΕΜΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 Nέα μεγάλη δωρεά κομβικής σημασίας για 
την αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ανακοινώθηκε σήμερα Δευτέρα, 5 
Οκτωβρίου 2015 κατά τη διάρκεια 
δημοσιογραφικής διάσκεψης και της τελετής 
υπογραφής της σχετικής συμφωνίας. 
Πρόκειται για σημαντική δωρεά ύψους 3 
εκατομμυρίων Ευρώ, στην οποία προέβη ο 
γιατρός Δρ. Αρτέμης Χατζηπαναγής εις 
μνήμην των γονέων του, Χρυσταλλούς και 
Παναγιώτη Χατζηπαναγή.   
 
Σκοπός της δωρεάς είναι η ανέγερση του 
κτηρίου στο οποίο θα στεγάζονται οι χώροι 

διδασκαλίας ΧΟΔ 03 και το οποίο θα φέρει την ονομασία «ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ‘ΔΡ. ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ’», ενώ ένα από τα 5 Αμφιθέατρα τα 
οποία θα ανεγερθούν εντός του εν λόγω Κτηρίου θα λάβει την ονομασία «ΚΥΘΡΕΑ», τόπος 
καταγωγής του δωρητή.  
 
Την Τελετή υπογραφής της μεγάλης δωρεάς προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε με την παρουσία 
του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Καδής. Όπως ανέφερε ο Υπουργός «είμαστε 
περήφανοι για την πρόοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία επιβεβαιώνεται συνεχώς και 
συγχαίρω όλους για όλες τις επιτυχίες. Οι επιτυχίες έρχονται και λόγω της διαρκούς στήριξης από το 
κράτος και από τη συνεχή στήριξη από δωρητές». Αναφερόμενος στη μεγάλη δωρεά του κ. Αρτέμη 
Χατζηπαναγή, ο Υπουργός σημείωσε ότι είναι συμβολική αφού γίνεται σε μια σημαδιακή ημέρα, 
καθώς σήμερα γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, προσθέτοντας ότι η χειρονομία 
αυτή συμβάλει στην υλοποίηση των πλάνων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Υπουργός, αφού 
ευχαρίστησε θερμά τον κ. Χατζηπαναγή εκ μέρους της πολιτείας, διαβεβαίωσε ότι τόσο το 
Υπουργείο του, όσο και η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια ένταση και συστηματικά να στηρίζει 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συνεχή άνοδό του.  
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 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 
αφού εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες 
και τη βαθειά εκτίμηση προς την 
οικογένεια Χατζηπαναγή για την 
εμπιστοσύνη που δείχνει εμπράκτως 
στους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και 
συνδέει το όνομά του με τα πιο 
δημιουργικά εγχειρήματα του Ιδρύματος, 
τόνισε ότι η στήριξη στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου από ικανούς και δημιουργικούς 
ανθρώπους και επιχειρηματίες αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες ανταμοιβές. «Η 
επιλογή σας σήμερα να προσφέρεται στο 

Πανεπιστήμιο μας τιμά, σας τιμά επίσης και ταυτόχρονα αποτελεί θα έλεγα μία διορατική πράξη, 
καθώς αναγνωρίζει το δυναμικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 
πρόοδο της κοινωνίας μας. Αποτελεί δε ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά. Μία γενιά που σήμερα 
αγωνιά για το μέλλον της, αναζητεί ελπίδα, πρότυπα και παραδείγματα προς μίμηση», σημείωσε ο 
Πρύτανης, απευθυνόμενος προς το μεγάλο δωρητή τον οποίο διαβεβαίωσε ότι η νέα γενιά που θα 
επωφεληθεί από την προσφορά του θα το ανταποδώσει στο πολλαπλάσιο!  «Στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου έχουμε σχέδιο! Με τη συνδρομή των ευεργετών μας, αλλά και της Πολιτείας, την οποία 
ευχαριστούμε στο πρόσωπου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, θα ολοκληρώσουμε την Πόλη 
της Γνώσης στο τέλος της δεκαετίας.  Θα δημιουργήσουμε το Πανεπιστήμιο της Διασποράς για να 
φέρουμε κοντά μας όλους τους διακεκριμένους Κύπριους επιστήμονες»,  πρόσθεσε ο Πρύτανης 
 
Απευθυνόμενος στον Ιατρό Χατζηπαναγή, ο Πρύτανης ανέφερε επίσης τα εξής: “Ο Αρτέμης 
Χατζηπαναγής έφυγε από την Κύπρο το 1951 για σπουδές στην Ελλάδα και το 1958 πήγε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε αρκετές δεκαετίες μακριά από την Πατρίδα του. Έφυγε ως ένας 
υποσχόμενος Κύπριος και σήμερα επιστρέφει στο μεγάλο Πανεπιστήμιο της Πατρίδας του ως ένα 
μεγάλος Κύπριος και σημαντικός ευεργέτης της Κυπριακής Διασποράς.” 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, αφού ευχαρίστησε τον δωρητή εκ μέρους 
του Συμβουλίου αναφέρθηκε στη μετριοφροσύνη του κ. Χατζηπαναγή, καθώς όπως σημείωσε, δεν 
ζήτησε οποιαδήποτε δημοσιότητα της δωρεάς του στους όρους του συμβολαίου. 
 
Ο Δρ. Αρτέμης Χατζηπαναγής, φανερά βαθιά συγκινημένος, ευχαρίστησε τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου και τους παρευρισκόμενους, τονίζοντας ότι οραματίζεται το κτίριο, το οποίο θα 
ανεγερθεί μετά τη δωρεά του, ως ναό γνώσης και διδασκαλίας. «Ήμουν αρκετά τυχερός να 
αποκτήσω οικονομική ανεξαρτησία. Αποφάσισα να μοιραστώ αρκετό ποσό της οικονομικής μου 
τύχης με κάτι στην Κύπρο, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου», ανέφερε για να τονίσει ότι αισθάνεται 
υπερήφανος να έχει συνδεδεμένο και αφιερωμένο το όνομα του στους γονείς του.  

 

 
 
 

 
Τέλος ανακοίνωσης 


