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Λευκωσία, 07 Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ “ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ” 

Εισφορά από την οικογένεια του αείμνηστου φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νεόφυτου  

προς το Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών 

 

 Σε μια σεμνή τελετή και εξαιρετικά 

συγκινητική ατμόσφαιρα, παρουσία της 

Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

μελών της οικογένειας και συμφοιτητών και 

φίλων  του αείμνηστου Νεόφυτου 

Χανδριώτη, αριστούχου φοιτητή στο Τμήμα 

Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οικογένεια 

Χανδριώτη κατέθεσε χρηματική εισφορά 

ύψους €1000 προς το Ταμείο Αλληλεγγύης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος 

Χανδριώτης».   

 

Η οικογένεια Χανδριώτη επέδωσε το χρηματικό ποσό με σκοπό να  ενισχύσει την προσπάθεια των 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη δημιουργία του Ταμείου, το οποίο έχει ως κύριο στόχο 

την παροχή οικονομικής βοήθειας , σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν ιατρικά προβλήματα. Ο πατέρας 

του αδικοχαμένου Νεόφυτου, κος Δημήτρης Χανδριώτης, σε ομιλία του, περίγραψε τον αγώνα που 
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έδωσε ο Νεόφυτος τονίζοντας χαρακτηριστικά «Αν ο δίμετρος λεβέντης Νεόφυτος, διεθνής 

καλαθοσφαιριστής και νταμπλούχος στα δεκαοχτώ του χρόνια με την ομάδα της ΕΘΑ Έγκωμης, 

βρέθηκε στα είκοσι δύο του χρόνια να δίνει μάχη για τη ζωή του σε trial, τότε κανείς δεν μπορεί να 

ξέρει από τη μια μέρα στην άλλη τι μπορεί να συμβεί. Είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που θα 

πρέπει κάθε φοιτητής να συμμετέχει στο συγκεκριμένο ταμείο, γιατί αυτή του η πράξη είναι 

αναγκαιότητα και πράξη ευθύνης προς τον συμφοιτητή του, αλλά και προς τον ίδιο του τον εαυτό». 

Κατέληξε δε ότι η σημερινή μέρα είναι μια μεγάλη μέρα για τον Νεόφυτο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

τη φοιτητική κοινότητα και «ασφαλώς για εμάς την οικογένειά του». 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε ότι ο αγώνας που έδωσε ο 

αείμνηστος Νεόφυτος ήταν απερίγραπτα γενναίος προσθέτοντας 

ότι «ο Νεόφυτος θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας ως 

παράδειγμα απαράμιλλου ήθους  και θάρρους που επέδειξε 

στην άδικη μάχη που κλήθηκε να δώσει στο ξεκίνημα της ζωής 

του». Το Ταμείο Αλληλεγγύης που ιδρύσαμε φέτος, σημείωσε ο 

Πρύτανης, θα αποτελεί φόρο τιμής σε αυτόν ακριβώς τον αγώνα 

και θα βρίσκεται κοντά, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, 

στους φοιτητές που μπορεί να χρειαστούν ιατροφαρμακευτική στήριξη.  

 

Διαβάστε εδώ η την ομιλία του κ. Χανδριώτη.  

 
 

http://ucy.ac.cy/pr/documents/%CE%91rticles_speeches/2016/Omilia_Xandrioti06.09.16.pdf

