
ד"ר אנתוני ס. פאפאדימיטריו
נשיא וגזבר מועצת המנהלים של קרן אלכסנדר ס. אונאסיס

ד"ר אנתוני פאפאדימיטריו נולד בשנת 1955 באלכסנדריה, מצרים. בהיותו בן 11 חזרה  המשפחה ליוון. הוא סיים את לימודי המשפטים בבית 
הספר למשפט של אוניברסיטת אתונה בשנת 1977 ובשנת 1981 הוסמך למשפטים על ידי אוניברסיטת אקס אן פרובנס, במשפט ימי ותעבורתי. 
בשנת 1984 השלים תואר ראשון בכלכלה מבית הספר לכלכלה של לונדון )The London School of Economics(. בשנת 2010 סיים את לימודי 

הדוקטורט במחלקה למדע המדינה ומינהל ציבורי באוניברסיטה הלאומית של אתונה.

בשנת 1977 החל פאפאדימיטריו את הקריירה שלו כעורך דין במגזר הפרטי. הוא התמחה במשפט מסחרי וייצג חברות ספנות גדולות. בשנת 
1986 מונה ליועץ המשפטי של חברת Olympic Shipping and Management S.A, חברת הספנות של תאגיד אונאסיס, ובשנת 1992 התמנה 
למנהל שותף בחברת עורכי דין S & A Papadimitriou and Partners. ב–2008 התקבל כחבר כבוד ב–Middle Temple, אחת מארבע הלשכות 

המסמיכות עורכי דין בבריטניה.

הקשר של פאפאדימיטריו עם משפחת אונאסיס החל, כאמור, בשנת 1986, כשהתמנה לתפקיד היועץ המשפטי של חברת הספנות של התאגיד, 
תפקיד אותו מילא עד לשנת 2005. תפקידיו בתאגיד היו מגוונים, ובין השאר היה מתאם הפעילויות המסחריות מטעם הוועד המנהל, מזכיר מועצת 
המנהלים של קרן אונאסיס וגזבר הקרן. בשנת 2005 הוא התמנה לנשיא מועצת המנהלים. בתפקידו זה אחראי פאפאדימיטריו הן לפעילות הרווחה 

והתועלת לציבור של הקרן והן לפעילות העסקית, שהיא המקור הכספי לפעילותה הפילנטרופית.

תחת הנהגתו המשיכה הקרן לתמוך במפעלי תרבות וחינוך למען שימור התרבות ההלניסטית ובפרויקטים בתחום הבריאות והרווחה. בשנים 
האחרונות תומכת הקרן בפעילויות ירוקות וסביבתיות, והחל משנת 2010 מוענק על ידה "פרס אריסטוטל אונאסיס להגנת הסביבה" בסך 250 

."House of Letters and Arts" - אלף יורו. בשנת 2010 חנכה הקרן באתונה את המרכז לתרבות

לקרן אונאסיס, תחת הנהגתו של פאפאדימיטריו, קשר הדוק עם אוניברסיטת חיפה. הקרן תומכת בתוכנית ללימודי יוון המודרנית, הכוללת גם 
מקבץ בלימודים ביזנטיים, והיא מציעה פעילויות תרבותיות ואתגרים אינטלקטואליים, כמו הרצאות של מרצים יוונים, כנסים וסיורים לימודיים 
ליוון ולאתרים בישראל הקשורים לעולם היווני. בזכות תמיכתה של הקרן יכולה אוניברסיטת חיפה להמשיך ולעמוד בחזית המחקר העכשווי 

בתחומים אלה.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לאנתוני ס. פאפאדימיטריו
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

     בהוקרה על ההובלה מלאת ההשראה והחזון של קרן אלכסנדר ס. אונאסיס, כקרן שתומכת 
בחינוך, בתרבות ובבריאות ברחבי העולם; על העמדתם של הנושאים הסביבתיים בראש סדר היום 
הציבורי והחברתי, מתוך הבנה ששמירה על הסביבה תיצור לכולנו עולם טוב יותר וכי באמצעות 
מפעלים סביבתיים ניתן לגשר על פערים ולקרב בין עמים; על ידידותו העמוקה וארוכת השנים 
עם אוניברסיטת חיפה ועל התמיכה שמעניקה הקרן לתוכנית ללימודי יוון המודרנית, תמיכה 

שמסייעת לאוניברסיטה לעמוד בחזית המדע והמחקר בתחום.
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