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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΆ  

ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΈΣ ΤΟΥ 
 

Τρία αμφιθέατρα θα φέρουν την ονομασία, «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ», “MARGARET ANN BIRD” 
και «ΝΑΣΩ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ», ως ένδειξη αναγνώρισης της συνεισφοράς τους  

στην παιδεία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε για μια ακόμα φορά 
δωρητές του, με την μετονομασία αιθουσών 
διδασκαλίας, ως ένδειξη αναγνώρισης της 
συνεισφοράς της οικογένειάς τους και για να 
διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη αγαπημένων τους 
προσώπων. Η συνολική δωρεά των οικογενειών των 
τιμωμένων προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχεται 
σε €250.000. 
 
Σε μια σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο συνεδρίας της Συγκλήτου, σήμερα Τετάρτη, 8 
Ιουνίου 2016, στην Πανεπιστημιούπολη, στο χώρο των 
αιθουσών διδασκαλίας 01 (ΧΩΔ01), τρείς αμφιθεατρικές αίθουσες του Πανεπιστημίου Κύπρου 
μετονομάστηκαν  σε  «Χριστόδουλος Παρισινός», “Margaret Ann Bird” και «Νάσω Παπαέλληνα». Η 
τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών των οικογενειών των τιμωμένων, κ. Νιόβης Παρισινού, κ. 
Αντρέα Παπαέλληνα, και κ. Χρίστου και Κλέας Παπαέλληνα.  
 
Σε χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισε 
ότι «η επονομασία των αιθουσών διδασκαλίας με τα ονόματα των Χριστόδουλου Παρισινού, Margaret 
Ann Bird και Νάσως Παπαέλληνα αποτελεί μια συμβολική πράξη, με την οποία το Πανεπιστήμιο αποδίδει 
τιμή και σεβασμό στη μνήμη ανθρώπων που κατανοούσαν ότι μέσα από την παιδεία, την επιστήμη και την 
έρευνα ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος».   
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Ο Πρύτανης αφού εξήρε το έργο και την προσφορά 
των τριών τιμωμένων, απευθυνόμενος προς τις 
οικογένειές τους, εξέφρασε εκ μέρους της Συγκλήτου 
τη βαθιά αγάπη και την εκτίμηση τονίζοντας ότι το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου αισθάνεται τυχερό γιατί με 
αυτό τον τρόπο συνδέεται με όλους εκείνους που 
αναγνωρίζουν ότι ο πραγματικός χρυσός μιας χώρας 
είναι οι νέοι άνθρωποί του. «Με τη σημερινή λιτή 
τελετή αποδίδουμε τιμή σε ανθρώπους με βαθιά 
αγάπη για τη ζωή και τον συνάνθρωπο, μια αγάπη που 
συνεχίζει να εκφράζεται μέσα από το παράδειγμα της 
οικογένειάς τους και μέσα από την ανιδιοτελή 

συνεισφορά τους. Τρία σημαντικά αμφιθέατρά μας,  φέρουν το όνομα τριών ξεχωριστών ανθρώπων. 
Γνωρίζω καλά ότι πολλοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους", σημείωσε ο Πρύτανης.  
 
Στην αντιφώνησή του ο γιός της εκλιπούσας Νάσως Παπαέλληνα, κ. 
Χρίστος Παπαέλληνας φανερά συγκινημένος εξέφρασε τις θερμές 
ευχαριστίες του  προς τον Πρύτανη, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τη 
Σύγκλητο και όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου για την 
ευκαιρία που δίνουν στην οικογένειά Παπαέλληνα να συνδέσει το όνομά 
της με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Η μητέρα μου αγαπούσε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, την αριστεία, την εκπαίδευση και δεν σταμάτησε 
κατά τη διάρκεια της ζωής της να εκφράζει αυτό το ενδιαφέρον της για τη 
μάθηση και την αριστεία. Είμαι βέβαιος ότι η απόφαση του πατέρα μου 
να συνδέσει το όνομά της με το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα την κάμει 
ιδιαίτερα χαρούμενη και θα την συγκινεί από εκεί όπου βρίσκεται. Σας 
ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μας κάνετε σήμερα», τόνισε ο κ. 
Παπαέλληνας 
 
 
 
 
Aμφιθεατρική αίθουσα  «Χριστόδουλος Παρισινός»  

  
Εγκαινιάζοντας την αίθουσα «Χριστόδουλος 
Παρισινός», ο Πρύτανης εξέφρασε τη βεβαιότητα τα 
χαρίσματα του εκλιπόντος και η αγάπη του για τη 
ζωή, θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, που θα 
διδάσκονται εντός της αίθουσας διδασκαλίας που θα 
φέρει το όνομά του. 
 
Ο Χριστόδουλος Παρισινός γεννήθηκε στη Λευκωσία 
στις 17 Οκτωβρίου του 1969. Γιος του Ανδρέα και 
Καλλιόπης Παρισινού, αφού αποφοίτησε από την 

Αγγλική Σχολή το 1988, συνέχισε τις σπουδές του σε πανεπιστήμιο στη Βουδαπέστη, όπου απόκτησε 
πτυχίο Χειρούργου Οδοντίατρου. Στη συνέχεια μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία, στο Πανεπιστήμιο Sheffield, 
όπου και απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο του και κατόπιν μετέβη στη Δανία, όπου παρακολούθησε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ορθοδοντική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διακρινόταν για το ήθος 
και τις επιδόσεις του. Το Δεκέμβριο του 1995 επέστρεψε στην Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση. Πέραν των 
μαθησιακών του δραστηριοτήτων, ο Χριστόδουλος  έστρεψε την προσοχή του και σε μία σειρά από άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την πνευματική και σωματική εγρήγορση. Υπήρξε αθλητής του άλματος σε 



ύψος, όπου και διακρίθηκε για τις επιδόσεις του. Υπηρέτησε επίσης στο 86ο σύστημα προσκόπων,  
φτάνοντας έως και τη θέση του Αρχηγού, ενώ παράλληλα μετουσίωσε το πάθος του για τα αεροπλάνα σε 
πράξη λαμβάνοντας ερασιτεχνική άδεια για πιλοτάρισμα δικινητήριων αεροσκαφών. Ο Χριστόδουλος 
Παρισινός απεβίωσε αιφνιδίως στις 10 Φεβρουαρίου 1996, στη σύντομη όμως ζωή του πρόλαβε να 
διακριθεί για την οξύτητα του πνεύματός του, την ευρυμάθειά του και την ηθική του ακεραιότητα.   

Aμφιθεατρική αίθουσα  “Margaret Ann Bird” 
 

 Εγκαινιάζοντας το αμφιθέατρο με την επωνυμία 
«Margaret Ann Bird», ο Πρύτανης σημείωσε 
χαρακτηριστικά ότι «για τους φοιτητές και τους 
δασκάλους του Πανεπιστημίου, η Margaret Ann Bird 
γεννήθηκε Βρετανίδα και έφυγε ως μια μεγάλη 
Κύπρια». 

Η Margaret Ann Bird έτρεφε μεγάλη αγάπη για την 
Κύπρο και τους ανθρώπους της. Έζησε στην Κύπρο για 
μια περίπου δεκαετία, ενώ επισκέφθηκε πολλές 
φορές το νησί μας για διακοπές. Ζούσε με τη σύνταξή 

της και απεβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου του 2015. Αφήνει ως κληροδότημα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 
διαμέρισμά της στη Γερμασόγεια, στη Λεμεσό. Ο αντίκτυπος του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κυπριακή 
κοινωνία και η βαθιά πίστη της κυρίας Bird στη δύναμη της γνώσης ήταν το μοναδικό της κίνητρο για να 
δωρίσει το διαμέρισμά της στο πρώτο ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα του τόπου.  

Aμφιθεατρική αίθουσα  διδασκαλίας «Νάσω Παπαέλληνα» 

Αποδίδοντας τιμή στη Νάσω Παπαέλληνα, με την 
μετονομασία του αμφιθεάτρου, ο Πρύτανης 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι 
το όνομα ενός ανθρώπου που απλόχερα προσέφερε, 
ενός ανθρώπου – πρότυπο,  με πολύπλευρή δράση, 
κοσμεί πια τους χώρους διδασκαλίας του 
πανεπιστημίου μας. «Είχα τη χαρά και την τιμή να 
γνωρίσω προσωπικά τη Νάσω και ξέρω πολύ καλά 
ότι αγαπούσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους 
ανθρώπους του. Είχε μεγάλη καρδιά και αυτό το 
έδειχνε σε κάθε στιγμή της ζωής της. Ήταν 
γενναιόδωρη με ανεπτυγμένο το αίσθημα της 
προσφοράς στο διπλανό της και στους ανθρώπους που το είχαν περισσότερο ανάγκη», σημείωσε ο 
Πρύτανης. 

Η Νάσω Παπαέλληνα γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1934 και νυμφεύτηκε τον Ανδρέα Παπαέλληνα το 
1956. Απέκτησαν 3 παιδιά, την Κάτια, τη Μαρίνα και τον Χρήστο. Η Νάσω ήταν ένας ξεχωριστός 
άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Η ψυχή της ξεχείλιζε από ενδιαφέρον και αγάπη για τον άνθρωπο. Τη 
χαρακτήριζε η ευαισθησία και η κοινωνική αλληλεγγύη. Ήταν ενεργός πολίτης και η παρουσία και 
προσφορά της στην κυπριακή κοινωνία ήταν έντονη. Η συνεισφορά της για τον συνάνθρωπο της ήταν 
διαρκής.  Υπήρξε δραστήριο μέλος και ένθερμος υποστηριχτής του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων 
Νεφροπαθών για πολλά έτη,  και υπηρέτησε στο Συμβούλιό του για πάνω από 20 χρόνια. Με τη δωρεά 
του συζύγου και της οικογένειάς της εις μνήμην της, το όνομα της Νάσως Παπαέλληνα συνδέεται εσαεί με 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Τέλος ανακοίνωσης 


