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Λευκωσία, 21 Ιουλίου 2014 
 

ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ 9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ  

ΑΠΟ ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΙΑΚΟΛΑ»  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και άλλων αξιωματούχων, 
ανακοινώθηκε σήμερα 21 Ιουλίου 2014, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης η μεγάλη δωρεά, ύψους 9 
εκατομμυρίων Ευρώ, στην οποία προέβη το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα», με σκοπό την ανέγερση του 
κτηρίου όπου θα στεγάζεται η Ιατρική Σχολή. Απώτερος στόχος της δωρεάς είναι να συνεισφέρει ώστε να 
εδραιωθεί η  Ιατρική Σχολή ως κέντρο αριστείας στην ιατρική εκπαίδευση και έρευνα, εκπαιδεύοντας φοιτητές που 
θα συμβάλουν στο μέγιστο ως γιατροί, κλινικοί ερευνητές, μελετητές και καθηγητές και να βελτιώσει το επίπεδο 
της ιατρικής περίθαλψης στην Κύπρο, ενισχύοντας ταυτόχρονα την έρευνα στον τομέα της ιατρικής επιστήμης. 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε θερμά το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» για την  ιδιαίτερα ευγενή 
χειρονομία, η οποία σημείωσε θα συνδράμει αποφασιστικά στην απρόσκοπτη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, κάτι το οποίο έχει εκ των πραγμάτων σημαντικό όφελος για την Κύπρο εν γένει. Περαιτέρω, συνεχάρη το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου για το γεγονός ότι επιδιώκει μεθοδικά και αποτελεσματικά να προσελκύει και άλλους 
οικονομικούς πόρους, πέραν του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να επιτελέσει το σημαντικό του έργο.  
 
Με γνώμονα τη Γνώση, την Έρευνα και την Καινοτομία, σημείωσε, το πρώτο δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας έχει 
καταφέρει να εξασφαλίσει πλειάδα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και να αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδοτικό 
οργανισμό στην Κύπρο όσον αφορά την απορρόφηση νέων. Ο Πρόεδρος ευχήθηκε στους φοιτητές της Ιατρικής  
Σχολής να έχουν πάντα επιτυχίες και τους συνεχάρη για το γεγονός ότι έχουν ήδη παρουσιάσει εργασία τους στο 
15ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Μάνθος Μαυρομάτης αναφερόμενος στο πρόσωπο του κ. 
Σιακόλα σκιαγράφησε έναν άνθρωπο που έχει την τάση, αλλά και την ικανότητα να βλέπει τη μεγάλη εικόνα και να 
επιδιώκει τα μεγάλα ιδεώδη. Σήμερα, σημείωσε ο κ. Μαυρομάτης, ο κ. Σιακόλας, εκτός από ευεργέτης του 
Πανεπιστημίου μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μεγάλος εθνικός ευεργέτης και ευχόμαστε όπως το παράδειγμά 
του βρει και άλλους μιμητές.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι πρόκειται για μία 
σημαντική στιγμή, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και για την οικογένεια Σιακόλα.  Η νέα δωρεά των 9 
εκατομμυρίων αποτελεί, πρόσθεσε, τη συνέχεια της δωρεάς των 4.5 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία είχε επίσης 
προβεί το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» για την ανέγερση του «Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας», 
όπου σύντομα θα στεγάζεται το Κλινικό μέρος της Ιατρικής Σχολής.  
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Ο Πρύτανης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την οικογένεια Σιακόλα για την εμπιστοσύνη που δείχνει 
εμπράκτως στους ανθρώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου, τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό  
προσωπικό. Επίσης, τόνισε ότι η στήριξη στο Πανεπιστήμιο από ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους και 
επιχειρηματίες αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανταμοιβές, καθώς είναι έμπρακτη αναγνώριση της συλλογικής 
προσπάθειας που καταβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος για να επιτελέσει το παιδαγωγικό, 
ερευνητικό, επιστημονικό και κοινωνικό του έργο.  

Τέλος, ο κ. Νίκος Σιακόλας κατά το δικό του χαιρετισμό εξέφρασε αρχικά τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τη Διάσκεψη και αναφέρθηκε στο όνειρο που είχε 
από μικρή ηλικία να καταστεί ικανός να φανεί χρήσιμος στην πατρίδα του, στους συνανθρώπους του και γενικά την 
κυπριακή κοινωνία. Πεποίθησή του είναι, όπως τόνισε, ότι οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάει ένας 
τόπος και μία κοινωνία μπροστά είναι να αποτελείται από ανθρώπους υγιείς και μορφωμένους. Ο κ. Σιακόλας 
ευχήθηκε όπως το επωφελές αυτό έργο υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις και εξέφρασε την ξεχωριστή του 
ικανοποίηση που η διακαής επιθυμία του να προσφέρει στην κοινωνία με τις συνεισφορές του, κατά κάποιον 
τρόπο και σε έναν βαθμό, γίνεται πραγματικότητα.  

Τη συμφωνία δωρεάς των 9 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής, υπέγραψαν εκ 
μέρους του «Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα», ο κ. Νίκος Σιακόλας και εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ.Μάνθος Μαυρομάτης υπέγραψαν ως 
μάρτυρες. Το κτήριο θα φέρει το όνομα «Κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας – ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ»   

 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


