Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Τα συμβόλαια για την έναρξη της ανέ
γερσης του Κέντρου Πληροφόρησης  Βι
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» υπέγραψαντην
Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2011, το Πανεπιστή
μιο Κύπρου και η κοινοπραξία εταιριών J&P
και J&P Avax Joint Venture. Εκ μέρους του
Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε ο Πρύ
τσνηςτου Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγη
τής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέ
ρους της εταιρίας ο Διευθύνων Σύμβουλος
της κ. Κωνσταντίνος Μπζάλης.
Η υπογραφή των συμβολαίων, όπως ανέ
φερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Συμ
βουλίουτου Πανεπιστημίου κ. ΧάρηςΧαραλά
μπους, σηματοδοτεί την έναρξη ανέγερσης
ενός πολύ σπουδαίου έργου. Ο κ. Χαραλά
μπους ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια Ιω
άννου, η οποία κατατάσσεται στους ευεργέ
τεςτου Πανεπιστημίου, για τηνπολύτιμη δω
ρεά της, ύψους 8 εκατομμυρίωνευρώ, η οποία
μας έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε την
ανέγερση του εν λόγω κτηρίου.
Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπι

στήμιου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης, το νέο κτήριο «της στέγης της
γνώσης» θα αποτελεί ένα κομβικό σημείοτης
Πανεπιστημιούποληςτων μελλοντικά 10.000
φοιτητών σε θέματα πληροφόρησης, ενώ θα
εξυπηρετεί όλουςτου επιστήμονες και ερευ
νητές της Κύπρου, ως η κύρια ερευνητική της
βιβλιοθήκη. Ο Πρύτανης ευχαρίστησε επίσης
εγκάρδια την οικογένεια Ιωάννου για την ευ

γενή δωρεά και την πολύτιμη τους στήριξη,
αλλά και την Πολιτεία για την ουσιαστική και
συνεχή της υποστήριξη. Είμαι βέβαιος πρό
σθεσε ότι το «Κέντρο ΠληροφόρησηςΒιβλιο
θήκη Στέλιος Ιωάννου» θα είναι το αρχιτεκτο
νικό στολίδι της Πανεπιστημιούπολης, τοπο
θετώντας την Κύπρο στο διεθνή χάρτη των
χωρών με κτήρια υψηλής αρχιτεκτονικής αι
σθητικής και λειτουργικότητας.
Ο κ. Δάκης Ιωάννου στο δικό του σύντομο
χαιρετισμό ευχαρίστησε, ως δωρητής, το Πα
νεπιστήμιο Κύπρου που με χαρά αγκάλιασε
τη δωρεά της αείμνηστης μητέρας του Έλ

λης Ιωάννου, ώστε να φθάσουμε σήμερα στο
σημείο αυτό, παρά τις διάφορες δυσκολίες.
Εκ μέρουςτης κοινοπραξίας που θα κατα
σκευάσει το έργο, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζά
λης διαβεβαίωσε ότι η ιστορία και η εμπειρία
της εταιρείας προεξοφλούν ότι θα εκτελεσθεί
ένα ποιοτικά άριστο έργο, εντός του προγραμ
ματισμένου χρόνου ολοκλήρωσης. Σημείω
σε, επίσης, χαρακτηριστικά ότι η ευθύνη της
εταιρίας είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφούτοέρ
γο θα φέρει το όνομα του Στέλιου Ιωάννου,
ενός έκτων ιδρυτικών μελώντης.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου
κλεινονταςτηντελετη υπογραφήςτων συμβο
λαίων, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι στις ση
μερινές ημέρες που υπάρχει απογοήτευση
και μεμψιμοιρία που τα πράγματα δεν πηγαί
νουν τόσο καλά, ένα τέτοιο έργο ανοίγει μια
νέα σελίδα και δίνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας
στον τόπο μας, στους νέους ανθρώπους,
στους φοιτητές, στους επιστήμονες γενικό
τερα αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Το
Πανεπιστήμιο σήμερα δείχνει ότι παρά την
κρίση, συνεχίζειτη δυναμική του αναπτυξια
κή πορεία και αυτή η πορεία θα συνεχιστεί.
Σε καιρούς κρίσης κατέληξε τα σύγχρονα κρά
τη επενδύουν στην παιδεία, στη γνώση και
στους νέους ανθρώπους γι'αυτό και εγώ σή
μερα χαίρομαι ιδιαίτερα για τους φοιτητές
μας.

