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Λευκωσία, 04 Φεβρουαρίου 2012
Στολίδι για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κύπρο ολόκληρη το
Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
Λαμπρή ήταν η τελετή της τοποθέτησης του Θεμέλιου
Λίθου του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος
Ιωάννου" που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3
Φεβρουαρίου 2012. Τόσο από αρχιτεκτονικής πλευράς όσο
και περιεχομένου θα αποτελέσει ένα σημαντικό και
ταυτόχρονα ένα πνευματικό στολίδι της χώρας μας.
Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014. Έχει σχεδιαστεί από
τον διεθνούς φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ο
οποίος εμπνεύστηκε από τη φυσική τοπογραφία και τα χρώματα του τοπίου της
Πανεπιστημιούπολης. Όπως έχει σχεδιαστεί, θα εντάξει τη χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη
αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για ιδιαίτερα μοντέρνο και λειτουργικό κτήριο, που επεκτείνεται
κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα, συνολικού εμβαδού περίπου 15,700τ.μ., με τη συλλογή της ξεπερνά
τις εξακόσιες χιλιάδες βιβλία, θα περιλαμβάνει εκατομμύρια άρθρα περιοδικών σε ηλεκτρονική
μορφή, πάνω από σαράντα χιλιάδες τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και πέραν των δέκα χιλιάδων
τίτλων οπτικοακουστικού υλικού. Θα διαθέτει, επίσης, περί τις
εννιακόσιες θέσεις μελέτης, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με
σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Ανεγείρεται στα βορειοανατολικά
της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά, στη λεγόμενη πρώτη
ζώνη που περιλαμβάνει τα κτήρια της Κεντρικής Διοίκησης, των
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και του Αθλητικού Κέντρου. Οι
εργασίες ανατέθηκαν στην Κοινοπραξία J & P και J & P Avax
Joint Ventures-Stelios Ioannou Library έναντι του ποσού των
27,7 εκ. ευρώ.
«Αυτό που μετρά είναι τι αφήνεις πίσω σου»
Το μεγαλεπήβολο έργο δεν θα ήταν εφικτό να γίνει πραγματικότητα χωρίς την πολύτιμη βοήθεια
της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσό των 8 εκ. ευρώ
στη μνήμη του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου. Οι δωρητές ανέλαβαν επίσης και τη δαπάνη της
αμοιβής του αρχιτέκτονα, η οποία ανέρχεται στα 1.6 εκ. ευρώ. Φανερά συγκινημένος ο κ. Δάκης
Ιωάννου, γιός των αείμνηστων Στέλιου και Έλλης Ιωάννου, δήλωσε ότι η ζωή και η μάθηση
αποτέλεσαν πρωταρχικό μέλημα για τους γονείς του. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, η ζωή και η
μάθηση πρυτανεύουν σήμερα στην δωρεάν για την ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου", σημειώνοντας ότι "πρόκειται για την υλοποίηση ενός οράματος στο

οποίο πίστεψαν οι γονείς μας, με στόχο την προαγωγή της γνώσης, της μάθησης, της συνεργασίας,
της παιδείας και εντέλει, της ίδιας της ζωής". "Η ζωή, πρόσθεσε ο κ Ιωάννου, είναι ένα πέρασμα
και αυτό που μετρά είναι τι αφήνεις πίσω σου".
«Πυρήνας ανάπτυξης της κοινωνίας της γνώσης»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου,
δήλωσε ότι αυτή την κατατάσσει στον κατάλογο των εθνικών ευεργετών της χώρας μας, ευχόμενος
η πράξη της να βρει μιμητές. Η πολιτεία επενδύει πολλά στην μόρφωση των νέων μας και στην
παιδεία του τόπου γενικότερα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας
συστήματος, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, υποδεικνύοντας πως παρά την ανάγκη για οικονομική
περισυλλογή, το όραμα, οι στόχοι, οι σκοποί και οι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής δεν
αναστέλλονται. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε παράλληλα το σημαντικό ρόλο που θα
επιτελέσει το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου" για την παιδεία και την
κοινωνία ευρύτερα, τονίζοντας ότι το εν λόγω έργο θα αποτελέσει σταθμό στην ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου με την αποπεράτωσή του, αλλά και πυρήνα για την ανάπτυξη της κοινωνίας της
γνώσης στην πατρίδα μας.
«Παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές»
Στη μεγάλη σημασία που έχει το Κέντρο Πληροφόρησης
αναφέρθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και την
πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα.
Είναι η πρώτη
βιβλιοθήκη τέτοιας εμβέλειας σε όλη την ιστορία του νησιού, τόσο
ως σύλληψη, κτήριο και περιεχόμενο, όσο και ως λειτουργία και
μέγεθος, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι χρειαζόμασταν
σήμερα μιας τέτοιας εμβέλειας βιβλιοθήκη διότι παρά τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτρονικής
πληροφόρησης και των τεχνολογιών, η βιβλιοθήκη παραμένει το ισχυρό σύμβολο της μόρφωσης
και της γνώσης. Αναμένουμε να αναδειχθεί ως η εθνική μας βιβλιοθήκη, εξυπηρετώντας
ταυτόχρονα ολόκληρη την Κυπριακή κοινωνία, πρόσθεσε. Πρόκειται, κατέληξε ο Πρύτανης, για μια
παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές και ένα έργο που εξασφαλίζει τους στόχους του
Πανεπιστημίου και διασφαλίζει την οντότητά του. Ο Πρύτανης κλείνοντας την ομιλία του,
ευχαρίστησε εκ μέρους της Πανεπιστημιακής κοινότητας τόσο την οικογένεια Ιωάννου για την
ευγενή δωρεά και την πολύτιμή τους αρωγή, όσο και την Πολιτεία για την ουσιαστική και συνεχή
υποστήριξή της προς το Πανεπιστήμιο από το 1992 μέχρι σήμερα.
«Σημείο αναφοράς πνευματικού πλούτου και αρχιτεκτονικής»
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χάρης
Χαραλάμπους, ανέφερε ότι το κτήριο της υπό ανέγερση πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης ως ενιαία
οντότητα διασφαλίζει την ενοποίηση και αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, τα
οποία χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και το
Κέντρο Γλωσσών. Δικαιολογημένη είναι η ευφορία που επικρατεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα,
κατέληξε ο κ. Χαραλάμπους, γιατί το έργο αυτό θεωρείται από όλους ως η πιο σημαντική
προτεραιότητα, παρά τις επιμέρους μεγάλες κτηριακές και άλλες ανάγκες που έχουν οι Σχολές και
τα Τμήματα και σημείο αναφοράς πνευματικού πλούτου και αρχιτεκτονικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της φιάλης που τοποθετήθηκε κάτω
από το θεμέλιο λίθο του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος
Ιωάννου", αποτέλεσαν η κτητορική πράξη που υπέγραψε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, αποκόμματα από τις ημερήσιες εφημερίδες, μερικά κέρματα
καθώς και η σχετική έκδοση που αφορά στη θεμελίωση του Κτηρίου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
μέλη και φίλοι της οικογένειας Στέλιου και Έλλης Ιωάννου, Υπουργοί,
Βουλευτές, Δήμαρχοι, η Πανεπιστημιακή Κοινότητα και πλήθος κόσμου. Η
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση στο Κέντρο Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων.
Τέλος ανακοίνωσης

