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DIMITRIS N. CHORAFAS FOUNDATION

Domains of Research and of Doctorate Studies
Six areas are primed, with particular emphasis on applied research:
•
Research, Development and Applications in High Technology
•
Life sciences and Medicine
•
Physics, Chemistry, Sciences of the Very Small and the Very Large
•
Formal sciences: Mathematics, Logic, Statistics and their Applications
•
Interdisciplinary Scientific Research
•
Hard Science Solutions to Millennium Problems that includes real
political sciences and applications contributing significantly to the
survival of the human species by means of birth control and family
planning - as well as risk management of longevity - with the aim of :
- Reduce the population explosion
- To enable a higher level of education for each newborn
- Keep under control public spending on health and longevity

