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Επαναπατρίζονται 
250 αρχαιότητες

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κ. 
Χριστοφίδης, μιλώντας χθες στα εγκαίνια 
της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, απο
κάλυψε ότι θα υπογράψει στο Λος Άντζελες 
συμφωνητικό με το Harvey Madd College 
για την επιστροφή 250 κυπριακών αρχαι
ολογικών αντικειμένων. Θα εκτίθενται στη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. »14

Επαναπατρίζονται 250 αρχαιότητες
Από το Αος Αντζελες στη

Ο
 πρύτανης του Πανεπιστη
μίου Κύπρου, Κωνσταντί
νος Χριστοφίδης, μιλώ

ντας χθες στα εγκαίνια της νέας 
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
αποκάλυψε ότι την ερχόμενη 
Δευτέρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
θα υπογράψει στο Λος Άντζελες 
συμφωνητικό με το Harvey Madd 
College για την επιστροφή 250 

κυπριακών αρχαιο
λογικών αντικειμέ
νων τα οποία επα- 
ναπατρίζονται μετά 
από έναν αιώνα και 
θα εκτίθενται στη νέα 
Βιβλιοθήκη του Πα
νεπιστημίου. Όπως 
είπε ο πρύτανης, «τα 

έργα τέχνης θα αποτελούν ση
μείο αναφοράς για τις επόμενες 
γενεές, ώστε να αναγνωρίζουν οι 
επισκέπτες από πού ξεκινήσαμε, 
ενώ εισερχόμενοι στον προθάλα
μο της Βιβλιοθήκης, οι φοιτητές 
θα αντικρίζουν τις δημιουργίες 
των αρχαίων Κυπρίων και έτσι η 
είσοδος της Βιβλιοθήκης θα κα
ταστεί ένα σημείο συνάντησης 
γενεών, το γεφύρι του χθες, του 
σήμερα και του αύριο».

«Πριν επισκεφτώ τον χώρο, 
είχα ακούσει πολλά και διάβασα 
ακόμη περισσότερα για τον ευ
φυή σχεδιασμό της βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου μας και τον 
τρόπο λειτουργίας της. Τίποτα 
όμως δεν μπόρεσε να με προε
τοιμάσει για αυτό που αντικρί-

Εγκαίνια χθες 
βιβλιοθήκης 
«Στέλιος 
Ιωάννου» 
από τον ΠτΔ

νέα βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

ζω», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
στα εγκαίνια του Κέντρου Πλη
ροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέ
λιος Ιωάννου», που τελέστηκαν 
χθες στην Πανεπιστημιούπολη. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εγκαι
νιάζοντας τη νέα Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε 
ότι πρόκειται για ένα έργο τέχνης 
στον ακαδημαϊκό χώρο, που το 
ίδιο ως καινοτόμο, ριζοσπαστι
κό και συνάμα λειτουργικό, θα 
εμπνέει τους επισκέπτες του να 
αναζητήσουν τη γνώση από το

παρελθόν, να δημιουργήσουν 
νέα γνώση και να τη μεταλαμπα
δεύσουν στο μέλλον.

Από πλευράς του ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέ
φερε ότι πρόκειται για την πρώτη 
Βιβλιοθήκη τέτοιας εμβέλειας 
σε όλη την ιστορία του νησιού, 
«τόσο ως σύλληψη, κτήριο και 
περιεχόμενο, όσο και ως λειτουρ
γία και μέγεθος». Παράλληλα, ο 
πρύτανης σημείωσε ότι «παρά τις 
δυσκολίες και τις πιέσεις, κτίσαμε 
τη μεγαλύτερη, την πιο επιβλητι
κή και την πιο εμβλημάτική βι

βλιοθήκη που κτίστηκε ποτέ στην 
πατρίδα μας» και έκανε ειδική 
μνεία στην οικογένεια Ιωάννου 
και ειδικά στον κ. Δάκη Ιωάννου. 
Εκ μέρους της οικογένειας, ο κ. 
Δάκης Ιωάννου είπε ότι «η μά
θηση σχετίζεται με την αληθινή 
παιδεία και την ικανότητα κρίσης 
που αποκτά κάθε άνθρωπος, ενώ 
η πληροφορία νοείται μόνο με 
την κρίση, και τη συνδυαστική 
ικανότητα που πρέπει να απο
κτήσει κανείς γεφυρώνοντας τη 
γνώση με την πράξη».

Ευαγγελία Σιζοποϋλου
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