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Ξενάγηση Γενικού Ελεγκτή και μελών της ΚΕΑΑ

Έτοιμη τον Οκτώβριο η Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου»

Στην τελική ευθεία για την αποπεράτωση του Κέντρου Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Πολύτιμος αρωγός στην πραγματοποίησή του είναι η σημαντικότατη δωρεά
ύψους €8.000.000 (επιπρόσθετα της δωρεάς, €1.500.000 που αφορούν στην
αμοιβή για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό) από την αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, εις
μνήμην του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του
Έργου έχει γίνει από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ.
Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει
1.000.000 έντυπους τόμους, πάνω από 30.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών
και 150 βάσεις δεδομένων. Θα αποτελέσει επίσης «κιβωτό» για χιλιάδες
παλαίτυπα, τα οποία συμπυκνώνουν την ιστορία αλλά και τον πολιτισμό της
Κύπρου. Όλες οι πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες σε όλη την επιστημονική
κοινότητα της Κύπρου.

Ξενάγηση Γενικού Ελεγκτή
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το υπό ανέγερση Κέντρο ΠληροφόρησηςΒιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», επισκέφθηκαν υπηρεσιακά τη Δευτέρα 13
Μαρτίου ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης, ο
πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) Στράτης
Ματθαίου, καθώς και μέλη της ΚΕΑΑ.
Ο Γενικός Ελεγκτής και οι συνεργάτες του, συνοδευόμενοι από τον πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κύπρουτ Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου κ. Μάνθο Μαυρομμάτη, τον Προϊστάμενο των Τεχνικών
Υπηρεσιών, της ομάδας των Συμβούλων και Εργολάβων, είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στο υπό ανέγερσηκτήριο, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη,
και να ενημερωθούν λεπτομερώς για το σχεδιασμό, την εξέλιξη των οικοδομικών
εργασιών και τη μελλοντική συνεισφορά του Κέντρου σε τοπικό και διεθνές
επίπεδο.
Κατά τη ξενάγηση, που διήρκησε περίπου δύο ώρες, επεξηγήθηκε η
πολυπλοκότητα του έργου, ο καινοτόμος σχεδιασμός, τα πρωτοποριακά υλικά
που εφαρμόζονται, καθώς και τα σύγχρονα συστήματα με τα οποία θα εξοπλιστεί
το υπό ανέγερση Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».
Τόσο ο Γενικός Ελεγκτής, όσο και η ομάδα των συνεργατών του αναγνώρισαν ότι
το Κέντροθα αποτελεί όχι μόνο ένα ιδιαίτερο, επιβλητικό και εμβληματικό κτήριο
στο οικοδομικό συγκρότημα της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και σημείο
αναφοράς για την Κύπρο, αλλά θα τοποθετήσει την πατρίδα μας στον παγκόσμιο
χάρτη της Αρχιτεκτονικής. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ευχαρίστησε το
Πανεπιστήμιο Κύπρου για την φιλοξενία ενώ επέδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον για
τη μεγάλη πρόοδο των εργασιών του υπό ανέγερση έργου. «Πρόκειται για
εξαιρετικό έργο που θα αποτελεί κόσμημα αρχιτεκτονικής», τόνισε ο κ.
Μιχαηλίδης.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
ενημέρωσε επίσης το Γενικό Ελεγκτή για το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του
έργου καθώς και για την ακαδημαϊκή προοπτική του Ιδρύματος. «Το
Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έχει αφήσει τις δυσκολίες να το αφήσουν σε μία
στασιμότητα. Έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες
και ανοίγει νέους δρόμους στην εκπαίδευση των νέων και του εργατικού

δυναμικού μας. Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα
αποτελέσει το κομβικό σημείο της Πανεπιστημιούπολης των μελλοντικά δέκα
χιλιάδων φοιτητών και παράλληλα θα είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη που επιθυμεί
να αξιοποιήσει τις πολύπλευρες και χρήσιμες υπηρεσίες του, εξυπηρετώντας
όλους τους επιστήμονες και ερευνητές της χώρας, αλλά και της Ευρώπης, ως η
κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αισθάνεται υπερήφανο
για το υπό ανέγερση εμβληματικό κτίριο που θα φιλοξενήσει πολλές επερχόμενες
γενεές Κυπρίων φοιτητών και επιστημόνων», σημείωσε ο Πρύτανης.
Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς ανάλογων επαφών του
Πανεπιστημίου Κύπρου, με κυβερνητικά στελέχη, με στόχο την ενημέρωση για το
έργο και τη συνεισφορά του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου».

