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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 
Λευκωσία, 12  Οκτωβρίου 2016 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MTN READ: «ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Παρουσιάστηκαν την Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου τα αρχικά αποτελέσματα του μνημονίου συνεργασίας 
που υπέγραψαν, στις 19 Ιανουαρίου το 2016  το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Όμιλος SPPMEDIA για την 
ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας READ BY MTN. 
 
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας το Τμήμα μετάφρασης Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου θα μεταφράζει σε μηνιαία βάση και θα παρουσιάζει τη σειρά βιβλίων «Οι Μάγοι της 
Τεχνολογίας». Αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη διαθέσιμα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη READ BY MTN δέκα 
βιβλία της σειράς στα αγγλικά.  
 
Κατά την παρουσίαση, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη 
συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο όλο εγχείρημα, συμβάλλοντας ουσιαστικά  στη δημιουργία μίας 
ψηφιακής κοινωνίας και στην πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων μάθησης. Ο εκτελεστικός 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ειδικών Εκδόσεων κ. Δημήτρης Λοττίδης, αφού ευχαρίστησε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδιαίτερα το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, σημείωσε ότι φιλοδοξία του έργου 
είναι να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη δωρεάν ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης.  
 
O Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών κ. Γιώργος Φλώρος αναφέρθηκε σε μία αρμονική 
συνεργασία, η οποία μεταξύ άλλων, έδωσε την ευκαιρία σε φοιτητές του Τμήματος, να αποκτήσουν 
εργασιακή εμπειρία σε ένα έργο αξιώσεων. 
 
Η Διευθύντρια Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης της MTN κα Χριστιάνα Γεωργίου, αναφέρθηκε στο πόσο 
σημαντικό είναι να επενδύει κανείς στη νέα γενιά, κάτι το οποίο τόνισε, επίσης, και ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου. 
 
Τα βιβλία «οι Μάγοι της Τεχνολογίας»,  έρχονται για να ρίξουν φως στις προσωπικές ιστορίες των τιτάνων 
της τεχνολογίας. Από την Pixar και τον Steve Jobs, μέχρι τον Mark Zuckerberg και το Facebook, ο 
αναγνώστης ακολουθεί τα βήματα των σπουδαιότερων προσώπων στον τομέα της τεχνολογίας. Μία 
σειρά δέκα βιβλίων της Mason Crest που διδάσκεται στα αμερικανικά σχολεία και στοχεύει στο να 
ενθαρρύνει τα παιδιά, ώστε να πιστέψουν στις αξίες της δημιουργικότητας και εφευρετικότητας και να 
στηριχθούν στις ιδέες τους. 
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Το πρωτοποριακό πρόγραμμα READ BY MTN, συμβαδίζοντας με την τεχνολογική ανάπτυξη της εποχής, 
παρουσιάζει πάνω από 70 ψηφιακά βιβλία δημοτικού και γυμνασίου, με επιπλέον σειρές από άλλα 
σπουδαία βιβλία, όπως οι «Οι Μάγοι της Τεχνολογίας». Στόχος  του είναι η δημιουργία μιας μεγάλης 
δωρεάν ψηφιακής βιβλιοθήκης, με τον αριθμό των ψηφιακών βιβλίων να αυξάνεται συνεχώς.  

 
Τέλος ανακοίνωσης 


