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Επενδύουμε
στη μόρφωση των νέων
Μπήκε ο Θεμέλιθ8 AiBos για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιοτημίου Κύπρου
Η πολιτεία επενδύει πολλά στη μόρφωση
των νέων μας και στην παιδεία του τό
που γενικότερα και καταβάλλει συνε
χείς προσπάθειες για τη βελτίωση και την ανα
βάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας σε χαιρε
τισμό του στην τελετή τοποθέτησης του θεμέ
λιου λίθου για το Κέντρο ΠληροφόρησηςΒι
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», του Πανεπιστη
μίου Κύπρου, υποδεικνύοντας πως παρά την
ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, το όραμα,
οι στόχοι, οι σκοποί και οι άξονες της κυβερ
νητικής πολιτικής δεν αναστέλλονται. "Συνεχί

ζουμε με μια νοικοκυρεμένη οικονομική πολι
τική να στηρίζουμε τα μέτρα ανάπτυξης της
υποδομής των Πανεπιστημίων και παράλληλα
να στηρίζουμε την έρευνα", ανέφερε. Ο Πρό
εδρος αναφέρθηκε και στη θεσμοθέτηση για
πρώτη φορά, το 2009, του πακέτου στοχευμέ
νων μέτρων κρατικής φοιτητικής μεριμνάς στη

βάση κοινωνικόοικονομικών κριτηρίων, με
σκοπό, όπως τόνισε, τη μείωση των κοινωνικών
ανισοτήτων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών
στην ανώτερη εκπαίδευση. Επεσήμανε επίσης
την πολιτική της Κυβέρνησης για συνεχή στή
ριξη των δημόσιων Πανεπιστημίων, αναφερό
μενος στην προώθηση λειτουργίας της Ιατρι
κής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που
αναμένεται να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές
το 2013. Υπογράμμισε παράλληλα το σημαντι
κό ρόλο που θα επιτελέσει το Κέντρο Πληρο
φόρησηςΒιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» για
την παιδεία και την κοινωνία ευρύτερα.

νίζουν την κοινωνία.

«Θέλουμε ακαδημαϊκούς με άποψη και πα
ρέμβαση, έστω και εάν αυτή η άποψη θα είναι
επικριτική για εμάς», υπέδειξε με νόημα ο
Πρόεδρος υπενθυμίζοντας ότι στην Κύπρο έγι
ναν αγώνες για προάσπιση της δημοκρατίας
και της ελευθερίας του λόγου, για να υπερα
σπίζεται ο καθένας ελεύθερα την άποψη του.
Υπενθύμισε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν
αγώνες για την ίδρυση του πρώτου Πανεπιστη
μίου στην Κύπρο, ενάντια στις σκοταδιστικές
αντιλήψεις της συντήρησης για να έχει ο τόπος
πανεπιστημιακό ίδρυμα που να προάγει την
ελεύθερη και καινοτόμο σκέψη. «Επιθυμούμε,
ως Κυβέρνηση και ως πολιτεία να ακούμε το
λόγο των ακαδημαϊκών και να έχουμε τις προ
τάσεις τους. Εμείς ως Κυβέρνηση και εγώ προ
σωπικά επενδύουμε τόσο στους ακαδημαϊκούς

νο δίκτυο των βιβλιοθηκών της Κύπρου, ενδυ
ναμώνοντας την προσφορά των γνώσεων και
πληροφοριών στους ακαδημαϊκούς, ερευνη
τές, φοιτητές και πνευματικούς ανθρώπους,
αλλά και στον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε ότι πρόκει
ται για μια παρακαταθήκη για τις επερχόμενες
γενιές και ένα έργο που εξασφαλίζει τους στό
χους του Πανεπιστημίου και διασφαλίζει την
οντότητα του.

Σπύρος Σωτηρίου

οσο και στους νέους επιστήμονες», υπογράμ

μισε ο Πρόεδρος.

Να βρει μιμητές η πράξη της Ελλης Ιωάννου
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην
πολύτιμη βοήθεια της αείμνηστης Ελλης Ιωάν
νου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύ
πρου το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ εις
μνήμη του συζύγου της αείμνηστου Στέλιου
Ιωάννου.

Εκ μέρους της οικογένειας των δωρητών, ο
γιος της Ελλης και του Στέλιου, Δάκης Ιωάν
νου, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έδι
δαν οι γονείς του στην παιδεία και τη γνώση.

Σημείο αναφοράς
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπι

θέλουμε ακαδημαϊκούς με άποψη έστω κι αν είναι στημίου Κύπρου Χάρης Χαραλάμπους χαρα
επικριτική
κτήρισε το κέντρο ξεχωριστό σημείο αναφοράς

Αναφερόμενος στους ακαδημαϊκούς, ο
Πρόεδρος Χριστόφιας τόνισε πως θέλουμε
τους ακαδημαϊκούς να είναι ενεργοί πολίτες,
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την επίλυ
ση των προβλημάτων που απασχολούν ή ταλα

και πνευματικού πλούτου, προσθέτοντας ότι η
Βιβλιοθήκη και το Κέντρο θεωρούνται απαραί
τητη υποδομή στο έργο της πανεπιστημιακής
κοινότητας και θα συνδεθούν με το υφιστάμε
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