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Τελέστηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου 

Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκης Στέλιος 

Ιωάννου στην Πανεπιστημιούπολη 

 

*Πρόεδρος Αναστασιάδης: Πρόκειται για ένα έργο τέχνης στον 

ακαδημαϊκό χώρο 

Πρύτανης Χριστοφίδης: Η Βιβλιοθήκη – Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος 

Ιωάννου», είναι η πρώτη Βιβλιοθήκη τέτοιας εμβέλειας σε όλη την ιστορία 

του νησιού 

  

ΚΥΠΕ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 

δήλωσε την Τετάρτη, εγκαινιάζοντας το Κέντρο Πληροφόρησης/ Βιβλιοθήκη «Στέλιος 

Ιωάννου στην Πανεπιστημιούπολη ότι «πρόκειται για ένα έργο τέχνης στον ακαδημαϊκό 

χώρο, που το ίδιο ως καινοτόμο, ριζοσπαστικό και συνάμα λειτουργικό, θα εμπνέει τους 

επισκέπτες του να αναζητήσουν την γνώση από το παρελθόν, να δημιουργήσουν νέα 

γνώση και να τη μεταλαμπαδεύσουν στο μέλλον». 

Πρόσθεσε ότι «ο Γάλλος, Jean Nouvel, ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας του έργου, 



σχεδίασε για την πατρίδα μας ένα έργο που αναμφίβολα θα αποτελεί σημείο αναφοράς 

όχι μόνο για την επιστημονική μας κοινότητα, αλλά και την αρχιτεκτονική απλότητα του 

σχήματος, η σύλληψη του θόλου κάτω από τον οποίο συγκεντρώνεται η γνώση και 

παράγεται η καινοτομία, είναι κάτι που συναρπάζει» 

«Πριν επισκεφτώ τον χώρο, είχα ακούσει πολλά και διάβασα ακόμη περισσότερα για τον 

ευφυή σχεδιασμό της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μας και τον τρόπο λειτουργίας 

της. Τίποτα όμως δεν μπόρεσε να με προετοιμάσει για αυτό που αντικρίζω», είπε ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Ανέφερε ότι «ο θόλος, ο διαφώτιστος θόλος που κατανέμει το φως σε ολόκληρο τον 

χώρο, αποτελεί το σήμα κατατεθέν του χώρου που εγκαινιάζουμε και παραπέμπει 

αβίαστα στο σύμπαν και το φως που μεταδίδεται από αυτό». 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 

από σήμερα ένας ακόμη πιο ισχυρός παράγοντας υποστήριξης και ενίσχυσης του 

πολιτισμού, της παιδείας, της έρευνας, της επιστήμης και της εν γένει πνευματικής 

δημιουργικής παραγωγής». 

Πρόσθεσε ότι «το Κέντρο Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου, πέραν από 

το συμβατικό ρόλο της συγκέντρωσης έργων που πάντοτε διαδραμάτιζαν οι βιβλιοθήκες, 

θα παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας ως ένα κέντρο, για την ανάπτυξη ποικίλων 

δραστηριοτήτων και τη φιλοξενία πληθώρας εκδηλώσεων σχετικών με τα επιστημονικά, 

πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας». 

Επίσης, συνέχισε, «η λειτουργική αξιοποίηση του προς όφελος των φοιτητών πρωτίστως 

αλλά και των πολιτών με το εύρος των δυνατοτήτων που έχει σε συνάρτηση με την 

ολοκλήρωση άλλων μεγάλων έργων στη πανεπιστημιούπολη, αναβαθμίζει όχι μόνο το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και την ίδια την πόλη της Λευκωσίας που καθίσταται πόλος 

μελέτης, έρευνας και καινοτομίας». 

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «το έργο που σήμερα εγκαινιάζουμε είναι μεν 

σημαντικό για όλους εμάς σήμερα, αλλά η πραγματική του αξία θα διαφανεί στον χρόνο. 

«Μόνο μετά από χρόνια θα μπορέσουν όσοι είναι εν ζωή να καταγράψουν και να 

αξιολογήσουν το έργο που εδώ θα υλοποιείται για αυτό και θεωρώ όχι μόνο συγκινητική 

αλλά και επιστημονικά ενδιαφέρουσα την πρόκληση να καταγράψουμε σήμερα κάποιες 

σκέψεις και να τις καταθέσουμε σε κρύπτη προκειμένου να ανοιχτούν το 2089, όταν το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και η χώρα μας θα γιορτάζει έναν αιώνα ζωής για το πρώτο 

πανεπιστημιακό μας ίδρυμα», σημείωσε ο Πρόεδρος. 

Αναφερόμενος στους δωρητές του έργου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ότι «είναι 

κάποιοι άνθρωποι τους οποίους οφείλουμε να ευγνωμονούμε ως ευεργέτες, όπως την 

αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, την ευεργέτιδα του Πανεπιστημίου και της χώρας μας, η οποία 

με την ευγενή προσφορά της κατέστησε δυνατή την υλοποίηση του ονείρου της 

δημιουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου». 

«Η αείμνηστη Έλλη προσέφερε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γενναιόδωρο ποσό 

διαφυλάσσοντας τα ιδεώδη που ενστερνίστηκε ο Στέλιος Ιωάννου, μέσα από ένα έργο 

που θα στηρίζει τους νέους και την εκπαίδευση εξυπηρετώντας παράλληλα την ευρύτερη 

κυπριακή κοινωνία», συνέχισε ο Πρόεδρος. 

Είπε ακόμα, ότι «επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ενδιαφέρον και την παράδοση της 

οικογένειας σε πράξεις κοινωφελούς προσφοράς, ο Δάκης και η Σύλβια Ιωάννου, 

επιπλέον της δωρεάς της μητέρας τους, ανέλαβαν στη συνέχεια τη δαπάνη για το βασικό 

σχεδιασμό του έργου με σημαντικό κόστος». 

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα εγκαίνια του Κέντρου 

Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου, συμπίπτουν με την ευδόκιμη 

ολοκλήρωση δύο διαδοχικών θητειών του Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη ως 



Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου». Τον συνεχάρη θερμά για την προσφορά του και 

τον ευχαρίστησε «για το πολύ σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει στο πηδάλιο του 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας μας». 

Σε ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
είπε ότι η Βιβλιοθήκη – Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», είναι η πρώτη 

Βιβλιοθήκη τέτοιας εμβέλειας σε όλη την ιστορία του νησιού, τόσο ως σύλληψη, κτήριο 

και περιεχόμενο, όσο και ως λειτουργία και μέγεθος. 

Ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου θα υπογράψει στο Λος Άντζελες 

συμφωνητικό με το HARVEY MADD COLLEGE για την επιστροφή 250 κυπριακών 

αρχαιολογικών αντικειμένων τα οποία επιστρέφουν στην πατρίδα μετά από έναν αιώνα 

και θα εκτίθενται στην Βιβλιοθήκη μας διότι αυτή είναι η συμφωνία. 

Όπως είπε ο Πρύτανης, «τα έργα τέχνης θα αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες 

γενεές, ώστε να αναγνωρίζουν οι επισκέπτες από πού ξεκινήσαμε ενώ εισερχόμενοι στον 

προθάλαμο της Βιβλιοθήκης, οι φοιτητές θα αντικρίζουν τις δημιουργίες των αρχαίων 

Κυπρίων και έτσι η είσοδος της Βιβλιοθήκης θα καταστεί ένα σημείο συνάντησης 

γενεών, το γεφύρι του χθες, του σήμερα και του αύριο». 

Σημείωσε ότι «παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις, κτίσαμε τη μεγαλύτερη, την πιο 

επιβλητική και την πιο εμβληματική βιβλιοθήκη που κτίστηκε ποτέ στην πατρίδα μας» 

και έκανε ειδική μνεία στην οικογένεια Ιωάννου και ειδικά στον κ. Δάκη Ιωάννου. 

Είπε συγκεκριμένα: «Όλα αυτά τα χρόνια, στις δύσκολες ώρες τους έργου, είχα πάντα 

την ίδια αντίδραση. Τηλεφωνούσα στον Δάκη, τον έβρισκα παντού, στην Αθήνα, στην 

Κέρκυρα, σ΄ όλη την Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως να ενοχλούσα. Πάντα οι 

απαντήσεις του ενθαρρυντικές, μου έδιναν τις λύσεις. Πάντα ευγενικός και 

καθησυχαστικός, εκεί που πνιγόμουν από αγωνία με τα λόγια του με έπαιρνε από το χέρι 

και ξαναβρίσκαμε το δρόμο μας. Δάκη σε ευχαριστώ για όλα». 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ευχαρίστησε και την πολιτεία «που ήταν πιστός 

συμπαραστάτης κατά την κατασκευή του κτηρίου, χρηματοδότησε την ανάπτυξη της 

πανεπιστημιούπολης, συμβλήθηκε με την ΕΤΕπ και την ΤΑΣΕ (Τράπεζα Ανάπτυξης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης), επειδή ακριβώς έχει επίγνωση του ρόλου του Πανεπιστημίου 

στη διαμόρφωση ενός ελπιδοφόρου αύριο». 

Ανέφερε ότι «το 2018 κλείνει με τον καλύτερο τρόπο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Με 

την ολοκλήρωση του μοναδικού αυτού έργου, όμως και το 2019 θα είναι εξίσου 

καταπληκτικό με τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής να 

ολοκληρώνονται που είναι και το μεγαλύτερο έργο για την εκπαίδευση που κτίστηκε 

ποτέ στην ιστορία της Κύπρου». 

Επίσης, «σε μερικούς μήνες τέσσερα καινούργια έργα, το κτήριο της Ιατρικής Σχολής 

«Νίκος Κ. Σιακόλας», το Κτήριο Βιολογικών επιστημών «Ιδρύματος Λεβέντη», το 

Κτήριο Διδασκαλίας «Αρτέμης Χατζηπαναγής» και το «Κτήριο Νίκολα Δαυίδ-Πινέδο» 

που θα στεγάζει το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου 

Οι εργασίες για τη δημιουργία του μεγάλου Φωτοβολταϊκού πάρκου ΑΠΟΛΛΩΝ, 

αρχίζουν την άνοιξη και όπως επεσήμανε καταλήγοντας ο Πρύτανης «όλα τα σχέδια 

είναι έτοιμα και η χρηματοδότηση πλήρης». 

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Μάνθος Μαυρομμάτης, είπε ότι «η ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης – 

Βιβλιοθήκης που εγκαινιάζουμε σήμερα ήταν πραγματικά ένας άθλος, ένα έργο που 

ξεκίνησε στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης το 2012 και κατάφερε να ολοκληρωθεί 

τώρα με επιτυχία». 

Πρόσθεσε ότι «η αρχιτεκτονική πρωτοτυπία και η καινοτόμα κατασκευή του έργου, του 

τεχνητού αυτού λόφου, ήταν μια πραγματική πρόκληση». 



Ο κ. Μαυρομμάτης είπε ότι «το κτήριο προσομοιάζει με τον παρακείμενο Άρωνα και το 

περίγραμμά του θα ταξιδέψει στον κόσμο» δηλώνοντας βέβαιος «ότι θα εντάξει την 

Κύπρο στο διεθνή χάρτη των χωρών με κτήρια υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής και 

λειτουργικότητας». 

Ανέφερε ότι «η υλοποίηση του έργου «από την μια, στην γενναιόδωρη δωρεά ύψους 

οκτώ εκατομμυρίων ευρώ της οικογένειας Ιωάννου η οποία κάλυψε επίσης και την 

αμοιβή του αρχιτέκτονα αξίας περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ». 

Από την άλλη, το έργο, χρηματοδότησε η πολιτεία, «χάρη στο ευνοϊκό δάνειο 25 

εκατομμυρίων ευρώ που σύναψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Τράπεζα Αναπτύξεως του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ευχαρίστησε από καρδίας τόσο 

την οικογένεια Ιωάννου όσο και την πολιτεία. 

Εκ μέρους της οικογένειας, Ιωάννου, ο Δάκης Ιωάννου, σε δικό του χαιρετισμό, είπε 

ότι «η μάθηση 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 αποκτήσει κανείς γεφυρώνοντας τη γνώση με την πράξη». 

Πρόσθεσε ότι «η μάθηση είναι, λοιπόν, κάτι ευρύ και βαθύ, όχι μόνο να ξέρεις κάτι αλλά 

να το δομείς, να το επεξεργάζεσαι και να το συσχετίζεις και μετά να αξιοποιείς στη ζωή 

αυτό το οποίο έμαθες». 

Ο Δάκης Ιωάννου, αναφερόμενος στη Βιβλιοθήκη, είπε ότι «έχει βέβαια και ένα 

επιπλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, την επιλογή ενός αρχιτέκτονα όπως ο Jean Nouvel 

για το σχεδιασμό της, τον οποίο ο ίδιος θεωρεί «έναν από τους καλύτερους αρχιτέκτονες 

που υπάρχουν με τα κτήρια του πάντοτε να έχουν μια απόλυτη σύνδεση με την 

τοποθεσία και τον τόπο στον οποίο χτιζόντουσαν». 

«Έτσι, λοιπόν, όταν ήρθε για πρώτη φορά εδώ στη Λευκωσία, πήγε στον τόπο της 

Βιβλιοθήκης και εμπνεύσθηκε από αυτούς τους πολύ χαρακτηριστικούς λόφους της 

περιοχής, τους Άρωνες και με την ιδιοφυΐα του δημιούργησε έναν νέο τεχνητό Άρωνα 

συνδέοντας τους δύο φυσικούς λόφους με τον τεχνητό, ο οποίος φιλοξενεί τη Γνώση», 

είπε ο κ. Ιωάννου. « Ένα λόφο μέσα στον οποίο καλλιεργείται και διατηρείται η 

Μάθηση: Το Κέντρο Πληροφόρησης και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της 

Κύπρου». 

Κλείνοντας ο Δάκης Ιωάννου αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής της 

οικογένειας Ιωάννου, ως χορηγού, η οποία μαζί με άλλες τοποθετήθηκε στην ειδική 

κρύπτη στο υπόγειο της Βιβλιοθήκης. Είπε ότι , μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησε τη φράση 

του Ηράκλειτου ο οποίος έλεγε ότι: Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι δύο φορές. 

Μετά το τελετουργικό μέρος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρύτανης, οι δωρητές και 

η πρόεδρος της φοιτητικής ένωσης του 2018 τοποθέτησαν επιστολές στην κρύπτη της 

Βιβλιοθήκης στέλνοντας στο μέλλον τα δικά τους μηνύματα. 

Τα γράμματα φυλάχθηκαν στην κρύπτη - σε μία χρονοκάψουλα - και θα ταξιδέψουν 70 

χρόνια για να φτάσουν στον παραλήπτη τους. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου δεν 

αποκάλυψε το περιεχόμενο της επιστολής του καθώς θέλησε, όπως είπε, «το μήνυμα να 

φτάσει σ΄ αυτούς στα εκατοντάχρονα του πανεπιστημίου μας το 2089». 
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