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ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ  

Για ενίσχυση άπορων φοιτητών και βράβευση επίδοσης 
 

Σε λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2021 παραχωρήθηκε δωρεά προς το 
Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Ίδρυμα «Παναγιώτης και Μαρούλα 
Κουντούρη» ύψους €74 χιλιάδων ευρώ. Ως ένδειξη εκτίμησης προς το έργο που επιτελεί το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε την πιο πάνω δωρεά με 
σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των άπορων φοιτητών του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, 
αλλά και στη βράβευση επιδόσεών τους. 
 
Την επιταγή παρέλαβε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ο 
οποίος ευχαρίστησε θερμά το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Παναγιώτης και Μαρούλα Κουντούρη» για την 
απόφασή του να αγκαλιάσει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που το έχουν ανάγκη, αλλά 
και να επιβραβεύει την αριστεία και τα επιτεύγματά τους. Μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης ανέφερε ότι 
τέτοιου είδους ενέργειες, ειδικά αυτή την περίοδο πρόκληση για τη χώρα μας και τον κόσμο, 
φανερώνουν την έγνοια του Ιδρύματος για την πρόοδο της νέας γενιάς, την ανιδιοτέλεια και το 
αίσθημα φιλανθρωπίας που το διακατέχει. Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου είναι προσηλωμένο στη στήριξη των φοιτητών του που το έχουν ανάγκη και σε αυτή την 
περίοδο η συνεισφορά του Ιδρύματος «Παναγιώτης και Μαρούλα Κουντούρη» είναι πολύτιμη. 
 
Στη συνάντηση, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων αποστασιοποίησης και υγιεινής, εκτός από την 

Πρόεδρο του Ιδρύματος «Παναγιώτης και Μαρούλα Κοντούρη», κα Μαρούλα Κουντούρη, και τον 

Πρύτανη, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, παρέστησαν εκ μέρους του Ιδρύματος οι κ. Σωκράτης 

Κωνσταντινίδης και Πάμπης Φιλιππίδης και εκ μέρους του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, ο 

Πρόεδρός του κ. Άκης Σωφρονίου, η Αντιπρόεδρος και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

και Επιστημών Αγωγής, Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα και ο Ταμίας κ. Βάκης Ανδρέου. 

«Τηρούμε με αυτή την πράξη τη μνήμη του ιδρυτή Παναγιώτη Κουντούρη, καθώς πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι αν ζούσε θα είχε την ίδια επιθυμία να παραχωρήσει σημαντικό μέρος της περιουσίας 
του Ιδρύματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο είχε τοποθετήσει ψηλά στην εκτίμησή του», 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φιλιππίδης. Είμαστε σίγουροι, συνέχισε, ότι η δωρεά θα συμβάλει 
ιδιαίτερα στην ενίσχυση των φοιτητών/ριών που προέρχονται από την περιοχή Μαραθάσας ή 
Πεδουλά, καθώς και άλλων σπουδαστών που ενδεχομένως το χρειάζονται. 
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Το Ίδρυμα άρχισε να λειτουργεί το 1992 με κύριο σκοπό και στόχο του ιδρυτή του, αείμνηστου 
Παναγιώτη Κουντούρη, την ενίσχυση των προσπαθειών για διατήρηση της σχολικής εκπαίδευσης, 
ιδιαίτερα του Γυμνασίου Πεδουλά και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης του ορεινού αυτού χωριού.  Το 
Ίδρυμα προσέφερε για σειρά ετών βραβεία, υποτροφίες και άλλη υλική υποστήριξη προς τα 
εκπαιδευτήρια του Πεδουλά. Μετά το κλείσιμο του Γυμνασίου πριν από μερικά χρόνια και το θάνατο 
του ιδρυτή του το 2013, το Ίδρυμα μείωσε σημαντικά τις δραστηριότητές του, συνέχισε όμως να 
διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του για στήριξη ενεργειών που επιτρέπουν την απρόσκοπτη 
πρόσβαση στην παιδεία και εκπαίδευση, πράξη που αποδεικνύεται και με τη δωρεά τους προς το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου για την αρωγή των φοιτητριών και φοιτητών του, μέσω του Σωματείου 
Ευημερίας Φοιτητών. 
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