
 

 

  
 

 
 
 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΡ ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ» 

 
Πρόεδρος Αναστασιάδης: «Το Κτήριο θα αξιοποιηθεί πλήρως, αποτελώντας χώρο δημιουργικής και 

αναβαθμισμένης δραστηριότητας του ανθρωπίνου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου» 
 

 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 
2020, η τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου του 
Κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών 
Επιστημών, «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής», από τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο 
Αναστασιάδη. Πρόκειται για μια σύγχρονη υποδομή, 
που ανεγείρεται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, 
κατόπιν ευγενούς δωρεάς ποσού ύψους τριών 
εκατομμυρίων ευρώ και επιπρόσθετων 50 χιλιάδων 
ευρώ στη μνήμη της μητέρας του, από τον απόδημο  
και καταγόμενο από την Κυθρέα συμπατριώτη μας, 
Δρα Αρτέμη Χατζηπαναγή, του οποίου το κτήριο θα 
φέρει το όνομα. 
 
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Κτήριο Διδασκαλίας 
Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης 
Χατζηπαναγής», «θα αξιοποιηθεί πλήρως, 

αποτελώντας χώρο δημιουργικής και αναβαθμισμένης δραστηριότητας του ανθρωπίνου δυναμικού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου». Αναφερόμενος στο Δρα Αρτέμη Χατζηπαναγή, είπε ότι σε συνέχεια της ήδη 
καταγεγραμμένης κοινωνικής του προσφοράς, συνδέει στο εξής το όνομά του, με τη δημιουργική 
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. «Λαμβάνοντας υπόψη», σημείωσε, «το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές 
πανεπιστημιακό πεδίο, η παρούσα γενναιόδωρη χρηματική συνεισφορά είναι καίριας σημασίας ως 
προς την επίτευξη των υψηλών στόχων που θέτει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την περαιτέρω διάκρισή 
του». Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει ξεχωριστή θέση σε 
συστήματα κατάταξης πανεπιστήμιων έγκριτων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, σημειώνοντας 
ότι είναι εξέλιξη που το αναβαθμίζει σε πρότυπο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης διεθνώς, συστήνοντας 
πλεονέκτημα  για τους φοιτητές του, όσον αφορά την περαιτέρω καταξίωσή τους σε επαγγελματικό 
επίπεδο. 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
Προβολής 
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, στο δικό του 
χαιρετισμό, ανέφερε ότι ένα πολύ-αναμενόμενο 
έργο ξεκινά χάρη στη δωρεά του Δρος Αρτέμη 
Χατζηπαναγή, στην προσήλωση και τις 
προσπάθειες της προηγούμενης και της νυν 
Πρυτανείας, όπως και των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Το όραμα του Δρος 
Αρτέμη Χατζηπαναγή, για ποιοτική προσφορά 
ιατρικών υπηρεσιών, για επένδυση στην έρευνα 
στις βιολογικές επιστήμες και για έμφαση στη 
διδασκαλία», πρόσθεσε ο Πρύτανης, «αποκτά 
ακόμα περισσότερο νόημα∙ το μοιράζονται πια με την αρμόζουσα προσοχή κυβερνήσεις και πολίτες ανά 
την υφήλιο». Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε επίσης ότι οι υποδομές, κτηριακές, πληροφορικής και 
υλικοτεχνικές, ανοίγουν το δρόμο της διεθνοποίησης και της περαιτέρω δικτύωσης με την παγκόσμια 
επιστημονική κοινότητα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις προσέλκυσης ακαδημαϊκών με κύρος και νέων 
ερευνητών.  
 
«Όλα αυτά», ανέφερε ο Πρύτανης, «μπορούν να επιτευχθούν αφού έχουμε συνοδοιπόρους ανθρώπους 
όπως τους ευεργέτες μας, τον Δρα Αρτέμη Χατζηπαναγή, τo Ίδρυμα ‘Αναστάσιος Γ. Λεβέντης’, το Ίδρυμα 
‘Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα’, την οικογένεια Ιωάννου, το Ίδρυμα ‘Γιώργου και Καίτης Δαυίδ’ και τόσους 
άλλους δωρητές και φίλους που πιστεύουν σε εμάς και μας στηρίζουν εμπράκτως». Ο κ. Χριστοφίδης, 
αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη της Πολιτείας και των κοινωνικών φορέων για την επίτευξη όλων όσων  
οραματίζεται παραπέρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 
Φανερά συγκινημένη, η κόρη της αδερφής του 
ευεργέτη, Άννα Τσιακκή – Μάντη, μετέφερε αυτούσιο 
το μήνυμα του ιδίου του Δρος Αρτέμη Χατζηπαναγή. 
Στο μήνυμά του ο κ. Χατζηπαναγής εξέφρασε τη χαρά 
του, γιατί μπορούσε να παρακολουθήσει διαδικτυακά 
την τελετή. Όπως ανέφερε ο Δρ Χατζηπαναγής, 
πέρασαν πέντε χρόνια από τότε που εξέφρασε την 
επιθυμία της δωρεάς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως 
ελάχιστη ένδειξη αγάπης και εκτίμησης προς τον τόπο, 
εκφράζοντας την ευχή να ολοκληρωθεί στον 
απαιτούμενο χρόνο. Η κα Τσιακκή – Μάντη ανέφερε ότι 
ο δωρητής, είναι άνθρωπος που αθόρυβα και με 
ανιδιοτέλεια βοήθησε πολλά άτομα να πετύχουν το στόχο τους, μεταξύ των οποίων και την ίδια, ενώ τον 
ευχαρίστησε για την αγάπη και τη στήριξη που επέδειξε. Η κα Τσιακκή – Μάντη, ευχαρίστησε επίσης τους 
τέως και νυν Πρυτάνεις, καθώς και όσους συμβάλλουν στην ανέγερση του κτηρίου. 
 
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιώργος Δαυίδ, ο 
οποίος υπογράμμισε ότι «το νέο υπερσύγχρονο Κτήριο Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών 
είναι, από σήμερα, μια χειροπιαστή δέσμευση για το αύριο», καθώς, όπως είπε, «έρχεται σε μια στιγμή πιο 
επίκαιρη από ποτέ. Στη μέση μιας πανδημίας», προσέθεσε ο κ. Δαυίδ, «που η ανθρωπότητα ολόκληρη 
στρέφει το βλέμμα της στη βιολογία και την Ιατρική επιστήμη».   



 

 

 
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του Έργου ανατέθηκε μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στην ομάδα των  
μελετητών που εξασφάλισε το πρώτο βραβείο - ομάδα KTPCG Collective Architects με επικεφαλής τον 
αρχιτέκτονα κύριο Μιλτιάδη Κατσαρό, από την Αθήνα.  Ο κ. Κατσαρός παρουσιάζοντας το έργο ανέφερε 
ότι κεντρική ιδέα του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο να 
δηλώνει με σαφήνεια και ειλικρίνεια τη λειτουργία και το χαρακτήρα του, να είναι τεχνολογικά σύγχρονο 
αλλά ταυτόχρονα φιλικό και οικείο στους χρήστες του και να αναδεικνύεται αξιοποιώντας τις υψηλές 
αισθητικές δυνατότητες της αρχιτεκτονικής του. Η αίθουσα διδασκαλίας, πρόσθεσε ο κ. Κατσαρός, 
αποτελεί τη βασική μονάδα – το βασικό κύτταρο βάσει του οποίου διαμορφώθηκε η αρχιτεκτονική του 
κτηρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολύ καλή περιβαλλοντική επίδοση του κτηρίου, στην προστασία 
του από ακραία κλιματικά φαινόμενα και στην εκμετάλλευση των θετικών παραμέτρων του τοπικού 
κλίματος.  
 
Το Κτήριο καταλαμβάνει εμβαδό γύρω στα 6000 τ.μ. Περιλαμβάνει πέντε αμφιθέατρα και 21 αίθουσες 
όλες εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας παρέχοντας συνολικά χωρητικότητα 2.000 πρόσθετων 
θέσεων. Το κόστος ανέγερσης του έργου υπολογίζεται στα 12.500.000 εκατ. ευρώ και η περίοδος 
ολοκλήρωσης του καθορίστηκε στους 36 μήνες. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τελετής τηρήθηκαν όλα τα απαιτούμενα και επίσημα προβλεπόμενα μέτρα 
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος Ανακοίνωσης 


