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Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη 
Τοποθέτηση Θεμέλιου Λίθου Κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών ‘Δρ. Αρτέμης 

Χατζηπαναγής’» 
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 @ 18:30 

Αίθουσα Διαλέξεων Β108, κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (τελετουργικό 
χαιρετισμών μόνο) 

 

 

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, συναντιόμαστε στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για μία ακόμα στιγμή ορόσημο για τον 

οργανισμό μας.  

Κάθε κτήριο που ανεγείρουμε, κάθε υποδομή που 

ενισχύουμε, κάθε έργο που ξεκινά υποδηλοί την προσήλωσή 

μας στη συνεχή βελτίωση, την επικέντρωσή μας στη στήριξη 

του προσωπικού μας για να δημιουργήσει και να 

προοδεύσει.  

Ο Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής, είχε από την αρχή 

αναγνωρίσει την αξία της μόρφωσης και της μάθησης και 

μέσω αυτών τη σπουδαιότητα της προσφοράς στο 

συνάνθρωπο. Ως γιατρός άλλωστε, γνωρίζει ότι στο 

επίκεντρο όλων είναι ο ασθενής, ο άνθρωπος, η συνεισφορά 

καθενός ξεχωριστά για να κάνουμε την κοινωνία μας 

καλύτερη.  
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Οι δωρεές του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η αρχική τον 

Οκτώβριο του 2015 ύψους τριών εκατομμυρίων και αυτή που 

ακολούθησε το 2017 ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ τον 

τιμούν, και τιμούν επίσης τη χώρα μας. Απόδημος Κύπριος, 

έχει πάντοτε την Κύπρο στην καρδιά και την έγνοια του. 

Οραματίζεται ένα μέλλον ανάπτυξης, δημιουργίας και 

καινοτομίας με τη φροντίδα στο διπλανό  να είναι στο 

προσκήνιο.  

 

Ειδικότερα σήμερα με την κρίση υγείας να έχει διαταράξει την 

καθημερινότητά μας και τους ρυθμούς ζωής και 

συναναστροφής μας, το όραμα του Δρος Αρτέμη 

Χατζηπαναγή για ποιοτική προσφορά ιατρικών υπηρεσιών, 

για επένδυση στην έρευνα στις βιολογικές επιστήμες και για 

έμφαση στη διδασκαλία, αποκτά ακόμα περισσότερο νόημα∙ 

το μοιράζονται πια με την αρμόζουσα προσοχή κυβερνήσεις 

και πολίτες ανά την υφήλιο. Αν κάτι αναδεικνύει κάθε κρίση, 

είναι ότι από τα συνθήματα και τις διακηρύξεις πρέπει 

προδραστικά να προχωράμε σε δράσεις πριν μας 

προλάβουν τα γεγονότα∙ έτσι προστατεύουμε τους πολίτες, 
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έτσι οχυρώνουμε την κοινωνία μας, με αυτό τον τρόπο 

οδηγούμαστε στην ανάπτυξη. 

Ο θεμέλιος λίθος που σήμερα τοποθετούμε για το «Κτήριο 

Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών ‘Δρ. 

Αρτέμης Χατζηπαναγής’», είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα 

προς την κτηριακή ολοκλήρωση της Πανεπιστημιούπολης.  

Τα εργαστήρια, οι αίθουσες διδασκαλίες, θα δώσουν πνοή 

στους σχεδιασμούς και στους στόχους της πανεπιστημιακής 

μας κοινότητας.  

Το έμψυχο δυναμικό της κοινότητας είναι αυτό που θα 

αξιοποιήσει στο έπακρο τις υποδομές του πανεπιστημίου για 

να δημιουργήσει, να ερευνήσει, να καινοτομήσει, να 

επιχειρήσει το καινούριο που θα επιδράσει θετικά στην 

κοινωνία μας.  

Η ευγνωμοσύνη μας στους δωρητές και ευεργέτες μας είναι 

δεδομένη. Με το διδακτικό και ερευνητικό μας έργο, με τη 

συνεχή μας θετική κοινωνική παρέμβαση και επίδραση θα 

προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης 

τους.  
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Ο Θεμέλιο Λίθος του Κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και 

Βιολογικών Επιστημών ‘Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής’ είναι ο 

πρώτος από τους λίθους που τοποθετώ ως Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Χαίρομαι γιατί ένα πολύ-αναμενόμενο  έργο ξεκινά χάρη στη 

δωρεά του Δρος Αρτέμη Χατζηπαναγή, στην προσήλωση και 

τις προσπάθειες, της προηγούμενης και της νυν Πρυτανείας 

και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Η αγαστή συνεργασία όλων των συντελεστών, ανάμεσά τους 

ο εργοληπτικός οίκος Α. Aristotelous (Construction) Ltd και οι 

μελετητές του έργου KTPCG Collective Architects, με 

επικεφαλής τον αρχιτέκτονα κύριο Μιλτιάδη Κατσαρό, θα 

συμβάλουν στην ολοκλήρωση του έργου εντός των 

καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.  

Πολύ σύντομα το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανακοινώσει την 

τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του Κτηρίου Βιολογικών 

Επιστημών Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, ενώ οι σχεδιασμοί για 

το Κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ. 

Σιακόλας» προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Στα θετικά νέα 



 

Σελ. 5 από 7 

 

του αναπτυξιακού κτηριακού προγραμματισμού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου είναι και η δηλωμένη στήριξη της 

κυβέρνησης, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών για τη 

σύναψη δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες ΕΤΕπ και 

ΤΑΣΕ για την ανέγερση της δεύτερης φάσης των φοιτητικών 

εστιών και των έργων υποδομής που θα τις περιβάλλουν.  

 

 

Όπως θα διαπιστώσατε από τα πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου δεν εφησυχάσει. Γνωρίζουμε ότι οι υποδομές που 

θα αναπτύξουμε θα δώσουν ώθηση στην έρευνα και στη 

διδασκαλία και αυτά θα συμβάλλουν στην προσέλκυση 

ταλαντούχων ερευνητριών και ερευνητών, άριστων 

φοιτητριών και φοιτητών.  

Οι υποδομές, κτηριακές, πληροφορικής και υλικοτεχνικές, 

ανοίγουν το δρόμο της διεθνοποίησης και της περαιτέρω 

δικτύωσης με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να γίνουμε ελκυστικός 

προορισμός για ακαδημαϊκούς κύρους, και νέους/ νέες 

ερευνητές και ερευνήτριες με προοπτική. Όλα αυτά μπορούν 
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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.  

 

 

Έχουμε επίσης τη στήριξη της Πολιτείας και όλων των 

κοινωνικών φορέων για να πετύχουμε όλα όσα 

οραματιζόμαστε. Και για να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο 

μας το συντομότερο χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο περιβάλλον, 

επίσης ελκυστικό για ξενόγλωσσους, και γι΄ αυτό χρειάζεται η 

έγκριση των κανονισμών που εκκρεμούν για το συγκεκριμένο 

ζήτημα στη Βουλή, ώστε η πορεία ανάπτυξης, ο δρόμος της 

διεθνοποίησης να ανοίξει. 

Η πανδημία επηρέασε τον τρόπο που εργαζόμαστε και που 

αλληλεπιδρούμε. Όλα αυτά μας κινητοποιούν να 

σκεφτόμαστε και να εφαρμόζουμε νέους τρόπους 
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λειτουργίας με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Η 

αποκρισιμότητά μας σε τέτοιες στιγμές φανερώνει την 

ετοιμότητά μας για τη νέα εποχή, για το μέλλον.  

Πιστεύω ότι ως Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουμε αποδείξει ότι 

μπορούμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά, με ταχύτητα και 

με σύμπνοια για το καλό της κοινότητας, της ανώτατης 

εκπαίδευσης και της κοινωνίας ευρύτερα.  

Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. 

  


