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Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές
Κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΡΗΣ

Νεο ραντεβού για τον Σεπτέμ Κλίμα συγκίνησης
βριο του 2014, μήνα κατά τον οποίο
αναμένεται να εγκαινιαστεί το Κέντρο
Πληροφόρησης  Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου», έδωσε χθες ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντί
νος Χριστοφίδης, με όσους παρευρέ
θηκαν στην κατάθεση του θεμέλιου λί
θου στην Πανεπιστημιούπολη. Τον θε
μέλιο λίθο κατέθεσαν από κοινού ο κ.
Χριστοφίδης με τον Πρόεδρο της Δη
μοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια.
Στην εκδήλωση που ακολούθησε,
ο Πρόεδρος Χριστόφιας σημείωσε
ότι η δημιουργία μιας σύγχρονης βι
βλιοθήκης αποτελούσε ανέκαθεν φι
λοδοξία της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη
χαρακτήρισε μάλιστα αρχιτεκτονικό
ορόσημο, καθώς το σχεδιασμό της
ανέλαβε ο παγκοσμίου φήμης αρχι
τέκτονας Ζαν Νουβέλ. 0 κ. Χριστό
φιας ευχαρίστησε θερμά την οικο
γένεια των αείμνηστων Στέλιου και
Έλλης Ιωάννου, η οποία εισέφερε 8
εκατομμύρια ευρώ στη μνήμη του συ
ζύγου της, για την ανέγερση της βι
βλιοθήκης.

0 γιος του Στέλιου και της Έλλης,
Δάκης Ιωάννου, εμφανώς συγκινημέ
νος υπογράμμισε τη διαχρονική πρό
θεση των γονιών του να προσφέρουν

σιμότητα, γιατί παρά τη μετάβαση στην
τεχνολογική εποχή, το βιβλίο παρα
μένει το ισχυρό σύμβολο της γνώσης
και η γέφυρα ανάμεσα στον μαθητή
και τον εκπαιδευτικό.

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύ
πρου Χάρης Χαραλάμπους χαρακτήρι
σε το κέντρο ξεχωριστό σημείο ανα
φοράς και πνευματικού πλούτου, λέ
γοντας ότι η σημαντικότητα και η
σπουδαιότητα του ενισχύεται και από
την πρωτοποριακή του αρχιτεκτονική.
Το έργο θα έχει έκταση κοντά στα
ευχαρίστησε το κράτος και το Πανε 16.000 τ.μ., με δυνατότητα να φιλο
πιστήμιο Κύπρου για την τιμή που κά ξενήσει στα βιβλιοστάσιά του περί
νουν στην οικογένεια του.
που 620.000 τόμους βιβλίων, 80.000
Από την πλευρά του, ο πρύτανης τό τόμους περιοδικών και άλλων εντύ
νισε ότι πρόκειται για μια παρακατα πων και θα διαθέτει 900 θέσεις μελέ
θήκη για τις ερχόμενες γενιές και ένα της με σύγχρονο εξοπλισμό. Οι εργα
έργο που εξασφαλίζει τους στόχους σίες ανατέθηκαν στην Κοινοπραξία
του Πανεπιστημίου και διασφαλίζει JSP and JSP Avax Joint Ventures
την οντότητα του. Ανέφερε ακόμη ότι Stelios Ioannou Library έναντι του πο
σε περιόδους κρίσης είναι σημαντική σού των 27,7 εκατομμυρίων ευρώ. Την
η επένδυση των κοινωνιών στην γνώ αμοιβή του Ζαν Νουβέλ (1,6 εκατ. ευ
ση και την έρευνα. Είπε ότι πρόκειται ρώ) ανέλαβαν άλλοι δωρητές.
για την πρώτη βιβλιοθήκη τέτοιας εμ
βέλειας στην Κύπρο με μεγάλη χρη
στην παιδεία και τη μόρφωση για την
προαγωγή της γνώσης και της ζωής.
Είπε ότι η υλοποίηση του οράματος
της βιβλιοθήκης είναι κορυφαίο γε
γονός καθώς προωθεί την παιδεία, τη
μάθηση και εν τέλει την ίδια τη ζωή.
Με δάκρυα στα μάτια, ο κ. Ιωάννου
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