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Βιβλιοθήκη από μια άλλη Κύπρο
Τελέστηκαν χθες και επίσημα τα εγκαίνια της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
«Αποτελούσε μία εκ των τελευταίων επιθυμιών του Στέλιου Ιωάννου και της γυναίκας του 
Έλλης», είπε ο γιος τους Δάκης Ιωάννου. ΣΕΛ. 25

Έξι νέα έργα ανακοίνωσε ο πρύτανης του Παν. Κύπρου - Παραδίδεται η Πολυτεχνική εντός του 2019

Η νέα βιβλιοθήκη από μία «άλλη Κύπρο»
Σε μία κατάμεστη αίθουσα τελέστηκαν χθες τα εγκαί
νια της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη. Με την ευκαιρία των εγκαινίων, ο πρύ
τανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χρι- 
στοφίδης ανακοίνωσε επισήμως τα τέσσερα νέα έρ
γα που εγκρίθηκαν και θα ξεκινήσουν εντός του 2019. 
Η νέα βιβλιοθήκη - εις μνήμην του Στέλιου Ιωάννου - 
αποτελούσε μία εκ των τελευταίων επιθυμιών του Σ. Ιω
άννου και της γυναίκας του Έλλης, όπως ανέφερε σε 
κλίμα συγκίνησης ο γιος τους Δάκης Ιωάννου. Η νέα 
βιβλιοθήκη εκτείνεται σε 15 χιλιάδες τ.μ., ενώ διαθέ
τει 600 χιλιάδες τόμους, 160 χιλιάδες ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων, 460 χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία 
και 25 χιλιάδες ηλεκτρονικά περιοδικά.

ΈΕι νέα έργα
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου έδωσε έμφαση στα τέσσε
ρα νέα έργα, οι εργασίες των οποίων θα ξεκινήσουν

εντός του 2019. Αλλα δύο έργα αναμένεται επίσης 
να παραδοθούν εντός του νέου έτους. Πρόκειται για 
τα ακόλουθα·.
• Κτήριο Ιατρικής Σχολής Ν.Κ. Σιακόλα
• Κτήριο Βιολογικών Επιστημών Αρτέμης Χα- 

τζηπαναγή
• Κτήριο Νικόλα Δαβίδ - Πινέδο που θα στεγά

ζει το Ινστιτούτο Έρευνας του Καρκίνου
• Φωτοβολταικό Πάρκο Απόλλων (θα παραδοθεί 

την ερχόμενη άνοιξη)
• Κτήριο Πολυτεχνικής Σχολής

Η άλλη Κύπρος
Στην δική του ομιλία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 

ανέφερε ότι «η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντι
κή, όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και 
για όλη την Κύπρο». Εξήρε τη προσφορά της οικο
γένειας Ιωάννου, ενώ έκανε ειδική μνεία στον αρ
χιτέκτονα του έργου Jean Nuvel, ο οποίος κατά τον 
κ. Αναστασιάδη «σχεδίασε ένα έργο που αποτελεί
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Η::. Συγκίνηση προκάλεσε 
:::* στο τέλος της εκδήλωσης 

η αγκαλιά ανάμεσα 
στον Δάκη και 
τη Σύλβια Ιωάννου

σημείο αναφοράς για την αρχιτεκτονική του». Η αξία 
του έργου,συμττλήρωσε ο Πρόεδρος, θα διαφανεί 
στον χρόνο. 0 πρύτανης κ. Χριστοφίδης στην ομι
λία του ευχαρίστησε τους δωρητές του έργου, ανα- 
φέροντας ταυτόχρονα ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα 
μεταβεί στο Λος Άντζελες όπου θα υπογράψει συμ
φωνητικό με αμερικανικό ίδρυμα για την επιστρο
φή κυπριακών αρχαιολογικών αντικειμένων. Τα έρ
γα θα επιστραφούν στην Κύπρο και θα τοποθετη
θούν στην είσοδο της νέας βιβλιοθήκης.

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε στους παρευρισκό- 
μενους των εγκαινίων, στο τέλος της εκδήλωσης, η 
αγκαλιά ανάμεσα στον Δάκη και τη Σύλβια Ιωάννου 
που είδαν το όραμα των γονέων τους να λαμβάνει 
σάρκα και οστά. Τέλος, σε ομιλία του που προβλήθηκε 
ηλεκτρονικά, ο αρχιτέκτονας του έργου Jean Nuvel, 
αναφερόμενος στις δυσκολίες που υπήρξαν κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, παρομοίασε τη βιβλιοθήκη 
με τα όμορφα λουλούδια που αργούν να ανθίσουν...

ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
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