
Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου κ. Μάνθου 

Μαυρομμάτη 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων  

Αξιότιμε πρώην Πρόεδρε της Δημοκρατίας 

Έντιμε Υπουργέ της Παιδείας και του Πολιτισμού 

Εξοχότατοι Πρέσβεις 

Αγαπητοί Σύλβια και Δάκη Ιωάννου και λοιπά μέλη της οικογένειας 

Έντιμοι Δήμαρχοι 

Αξιότιμοι Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς 

Αρχηγέ της Αστυνομίας 

Γενικέ Ελεγκτή της Δημοκρατίας 

Γενική Λογίστρια 

Φίλε Πρύτανη, μέλη του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

Υπεύθυνοι Εργολάβοι του Εργοταξίου 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι 

Κυρίες και Κύριοι 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές. 

  



Η ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης που 

εγκαινιάζουμε σήμερα ήταν πραγματικά ένας άθλος. Ένα έργο που 

ξεκίνησε στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης το 2012 και κατάφερε 

να ολοκληρωθεί τώρα με επιτυχία. Η αρχιτεκτονική πρωτοτυπία και η 

καινοτόμα κατασκευή του έργου, του τεχνητού αυτού λόφου, ήταν μια 

πραγματική πρόκληση. 

 

Το κτήριο προσομοιάζει με τον παρακείμενο Άρωνα και το περίγραμμά 

του θα ταξιδέψει στον κόσμο. Είμαι βέβαιος ότι το κτήριο θα εντάξει την 

Κύπρο στο διεθνή χάρτη των χωρών με κτήρια υψηλής αρχιτεκτονικής 

αισθητικής και λειτουργικότητας. 

 

Η υλοποίηση του έργου οφείλεται στη συμβολή και χρηματοδότηση από 

τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Από την μια, στην γενναιόδωρη 

δωρεά ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ της οικογένειας Ιωάννου η οποία 

κάλυψε επίσης και την αμοιβή  του αρχιτέκτονα αξίας περίπου 2  

εκατομμύριων ευρώ. Και από την άλλη, στην Πολιτεία, χάρη στο ευνοϊκό 

δάνειο 25 εκατομμυρίων ευρώ που σύναψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων  μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Επιπλέον ευχαριστίες απευθύνουμε: 

 

Στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Jean Nouvel, 

Τους Τοπικούς Συμβούλους, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και άλλους 

συνεργάτες,  

Τους Επιμετρητές Ποσοτήτων Έργου 

Τον κυρίως Εργολάβο ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ J&P and J&P - Avax  και 

Τους υπεργολάβους και προμηθευτές, 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για τον ρόλο τους ως Διευθυντής Έργου σε όλα 

τα στάδια υλοποίησης του. 

Τη Διεύθυνση και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την όλη συνεισφορά 

τους, την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής και Πληροφορικών 

Εφαρμογών και την Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας. 

Τέλος επιθυμώ να ευχαριστήσω και όλους εσας που βρίσκεστε σε αυτή 

την γιορτή γνώσης που σηματοδοτεί η έναρξη λειτουργίας της  

Βιβλιοθήκης μας. 

Ακολουθεί ένα μονόλεπτο βίντεο που αφορά στο σύστημα 

φωτογραφικής αποτύπωσης του έργου. 

Σας ευχαριστώ. 

 


