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Λευκωςία, 04 Φεβρουαρίου 2012
Στολίδι για το Πανεπιςτήμιο Κφπρου και την Κφπρο ολόκληρη το
Κζντρο Πληροφόρηςησ - Βιβλιοθήκη "Στζλιοσ Ιωάννου"
Λαμπρι ιταν θ τελετι τθσ τοποκζτθςθσ του Θεμζλιου
Λίκου του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ - Βιβλιοκικθ "Στζλιοσ
Ιωάννου" που πραγματοποιικθκε τθν Παραςκευι, 3
Φεβρουαρίου 2012. Τόςο από αρχιτεκτονικισ πλευράσ όςο
και περιεχομζνου κα αποτελζςει ζνα ςθμαντικό και
ταυτόχρονα ζνα πνευματικό ςτολίδι τθσ χϊρασ μασ.
Το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ - Βιβλιοκικθ "Στζλιοσ Ιωάννου
αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2014. Ζχει ςχεδιαςτεί από
τον διεκνοφσ φιμθσ Γάλλο αρχιτζκτονα Jean Nouvel, ο
οποίοσ εμπνεφςτθκε από τθ φυςικι τοπογραφία και τα χρϊματα του τοπίου τθσ
Πανεπιςτθμιοφπολθσ. Όπωσ ζχει ςχεδιαςτεί, κα εντάξει τθ χϊρασ μασ ςτον παγκόςμιο χάρτθ
αρχιτεκτονικισ. Πρόκειται για ιδιαίτερα μοντζρνο και λειτουργικό κτιριο, που επεκτείνεται
κατακόρυφα ςε πζντε επίπεδα, ςυνολικοφ εμβαδοφ περίπου 15,700τ.μ., με τθ ςυλλογι τθσ ξεπερνά
τισ εξακόςιεσ χιλιάδεσ βιβλία, κα περιλαμβάνει εκατομμφρια άρκρα περιοδικϊν ςε θλεκτρονικι
μορφι, πάνω από ςαράντα χιλιάδεσ τίτλουσ θλεκτρονικϊν βιβλίων και πζραν των δζκα χιλιάδων
τίτλων οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. Θα διακζτει, επίςθσ, περί τισ
εννιακόςιεσ κζςεισ μελζτθσ, οι οποίεσ κα είναι εξοπλιςμζνεσ με
ςφγχρονα μζςα τεχνολογίασ. Ανεγείρεται ςτα βορειοανατολικά
τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ ςτθν Αγλαντηιά, ςτθ λεγόμενθ πρϊτθ
ηϊνθ που περιλαμβάνει τα κτιρια τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, των
Κοινωνικϊν Δραςτθριοτιτων και του Ακλθτικοφ Κζντρου. Οι
εργαςίεσ ανατζκθκαν ςτθν Κοινοπραξία J & P και J & P Avax
Joint Ventures-Stelios Ioannou Library ζναντι του ποςοφ των
27,7 εκ. ευρϊ.
«Αυτό που μετρά είναι τι αφήνεισ πίςω ςου»
Το μεγαλεπιβολο ζργο δεν κα ιταν εφικτό να γίνει πραγματικότθτα χωρίσ τθν πολφτιμθ βοικεια
τθσ αείμνθςτθσ Ζλλθσ Ιωάννου, θ οποία δϊριςε ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου το ποςό των 8 εκ. ευρϊ
ςτθ μνιμθ του ςυηφγου τθσ Στζλιου Ιωάννου. Οι δωρθτζσ ανζλαβαν επίςθσ και τθ δαπάνθ τθσ
αμοιβισ του αρχιτζκτονα, θ οποία ανζρχεται ςτα 1.6 εκ. ευρϊ. Φανερά ςυγκινθμζνοσ ο κ. Δάκθσ
Ιωάννου, γιόσ των αείμνθςτων Στζλιου και Ζλλθσ Ιωάννου, διλωςε ότι θ ηωι και θ μάκθςθ
αποτζλεςαν πρωταρχικό μζλθμα για τουσ γονείσ του. Όπωσ ανζφερε ο κ. Ιωάννου, θ ηωι και θ
μάκθςθ πρυτανεφουν ςιμερα ςτθν δωρεάν για τθν ανζγερςθ του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ Βιβλιοκικθ "Στζλιοσ Ιωάννου", ςθμειϊνοντασ ότι "πρόκειται για τθν υλοποίθςθ ενόσ οράματοσ ςτο

οποίο πίςτεψαν οι γονείσ μασ, με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ, τθσ μάκθςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ,
τθσ παιδείασ και εντζλει, τθσ ίδιασ τθσ ηωισ". "Η ηωι, πρόςκεςε ο κ Ιωάννου, είναι ζνα πζραςμα
και αυτό που μετρά είναι τι αφινεισ πίςω ςου".
«Πυρήνασ ανάπτυξησ τησ κοινωνίασ τησ γνώςησ»
Ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ αναφερόμενοσ ςτθ ςθμαντικι δωρεά τθσ αείμνθςτθσ Ζλλθσ Ιωάννου,
διλωςε ότι αυτι τθν κατατάςςει ςτον κατάλογο των εκνικϊν ευεργετϊν τθσ χϊρασ μασ, ευχόμενοσ
θ πράξθ τθσ να βρει μιμθτζσ. Η πολιτεία επενδφει πολλά ςτθν μόρφωςθ των νζων μασ και ςτθν
παιδεία του τόπου γενικότερα για τθ βελτίωςθ και τθν αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ μασ
ςυςτιματοσ, τόνιςε ο Πρόεδροσ Χριςτόφιασ, υποδεικνφοντασ πωσ παρά τθν ανάγκθ για οικονομικι
περιςυλλογι, το όραμα, οι ςτόχοι, οι ςκοποί και οι άξονεσ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ δεν
αναςτζλλονται. Ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ υπογράμμιςε παράλλθλα το ςθμαντικό ρόλο που κα
επιτελζςει το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ - Βιβλιοκικθ "Στζλιοσ Ιωάννου" για τθν παιδεία και τθν
κοινωνία ευρφτερα, τονίηοντασ ότι το εν λόγω ζργο κα αποτελζςει ςτακμό ςτθν ανάπτυξθ του
Πανεπιςτθμίου με τθν αποπεράτωςι του, αλλά και πυρινα για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τθσ
γνϊςθσ ςτθν πατρίδα μασ.
«Παρακαταθήκη για τισ επερχόμενεσ γενιζσ»
Στθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ
αναφζρκθκε ο Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, Κακθγθτισ
Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ, τόςο για το Πανεπιςτιμιο όςο και τθν
πανεπιςτθμιακι και ερευνθτικι κοινότθτα.
Είναι θ πρϊτθ
βιβλιοκικθ τζτοιασ εμβζλειασ ςε όλθ τθν ιςτορία του νθςιοφ, τόςο
ωσ ςφλλθψθ, κτιριο και περιεχόμενο, όςο και ωσ λειτουργία και
μζγεκοσ, ανζφερε χαρακτθριςτικά, προςκζτοντασ ότι χρειαηόμαςταν
ςιμερα μιασ τζτοιασ εμβζλειασ βιβλιοκικθ διότι παρά τθ μετάβαςθ ςτθν εποχι τθσ θλεκτρονικισ
πλθροφόρθςθσ και των τεχνολογιϊν, θ βιβλιοκικθ παραμζνει το ιςχυρό ςφμβολο τθσ μόρφωςθσ
και τθσ γνϊςθσ. Αναμζνουμε να αναδειχκεί ωσ θ εκνικι μασ βιβλιοκικθ, εξυπθρετϊντασ
ταυτόχρονα ολόκλθρθ τθν Κυπριακι κοινωνία, πρόςκεςε. Πρόκειται, κατζλθξε ο Πρφτανθσ, για μια
παρακατακικθ για τισ επερχόμενεσ γενιζσ και ζνα ζργο που εξαςφαλίηει τουσ ςτόχουσ του
Πανεπιςτθμίου και διαςφαλίηει τθν οντότθτά του. Ο Πρφτανθσ κλείνοντασ τθν ομιλία του,
ευχαρίςτθςε εκ μζρουσ τθσ Πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ τόςο τθν οικογζνεια Ιωάννου για τθν
ευγενι δωρεά και τθν πολφτιμι τουσ αρωγι, όςο και τθν Πολιτεία για τθν ουςιαςτικι και ςυνεχι
υποςτιριξι τθσ προσ το Πανεπιςτιμιο από το 1992 μζχρι ςιμερα.
«Σημείο αναφοράσ πνευματικοφ πλοφτου και αρχιτεκτονικήσ»
Από τθν πλευρά του ο Πρόεδροσ του Συμβουλίου του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, κ. Χάρθσ
Χαραλάμπουσ, ανζφερε ότι το κτιριο τθσ υπό ανζγερςθ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ ωσ ενιαία
οντότθτα διαςφαλίηει τθν ενοποίθςθ και αξιοποίθςθ των ςφγχρονων θλεκτρονικϊν μζςων, τα
οποία χρθςιμοποιοφνται από τθ Βιβλιοκικθ, τθν Υπθρεςία Πλθροφορικϊν Συςτθμάτων και το
Κζντρο Γλωςςϊν. Δικαιολογθμζνθ είναι θ ευφορία που επικρατεί ςτθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα,
κατζλθξε ο κ. Χαραλάμπουσ, γιατί το ζργο αυτό κεωρείται από όλουσ ωσ θ πιο ςθμαντικι
προτεραιότθτα, παρά τισ επιμζρουσ μεγάλεσ κτθριακζσ και άλλεσ ανάγκεσ που ζχουν οι Σχολζσ και
τα Τμιματα και ςθμείο αναφοράσ πνευματικοφ πλοφτου και αρχιτεκτονικισ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το περιεχόμενο τθσ φιάλθσ που τοποκετικθκε κάτω
από το κεμζλιο λίκο του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ - Βιβλιοκικθ "Στζλιοσ
Ιωάννου", αποτζλεςαν θ κτθτορικι πράξθ που υπζγραψε ο Πρόεδροσ τθσ
Δθμοκρατίασ, αποκόμματα από τισ θμεριςιεσ εφθμερίδεσ, μερικά κζρματα
κακϊσ και θ ςχετικι ζκδοςθ που αφορά ςτθ κεμελίωςθ του Κτθρίου.
Τθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ,
μζλθ και φίλοι τθσ οικογζνειασ Στζλιου και Ζλλθσ Ιωάννου, Υπουργοί,
Βουλευτζσ, Διμαρχοι, θ Πανεπιςτθμιακι Κοινότθτα και πλικοσ κόςμου. Η
εκδιλωςθ ολοκλθρϊκθκε με δεξίωςθ ςτο Κζντρο Κοινωνικϊν
Δραςτθριοτιτων.
Τζλοσ ανακοίνωςθσ

