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Θεμέλιος λίθος για τη Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Τοποθετήθηκε από τον Πρόεδρο Χριστόφια σε τελετή στην Πανεπιστημιούπολη
μιούπολης. Πρόκειται για ένα έργο που δεν
θα ήταν εφικτό να γίνει πραγματικότητα χω
κιηιορική πράξη που υπέγραψε ο Πρό- ρίς την πολύτιμη βοήθεια της αείμνηστης'Ε/ λη ς
εδροςτηςΔημοκρατίαςΔημήτρηςΧρι- Ιωάννου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύ
στόφιας, αποκόμματα από τις ημερή πρου το ποσό των €8.000.000 στη μνήμη του
σιες εφημερίδες, μερικά κέρματα καθώς και η συζύγου της Στέλιου Ιωάννου. Βοήθεια που ο εν
σχετική ανακοίνωση για τη θεμελίωσή της, απο- τελειώνει μόνο στη σημαντική αυτή δωρεά, κα
τέλεσαν το περιεχόμενο της φιάλης που έμελ θώς οι δωρητές ανέλαβαν και τη δαπάνη της
λε να μπει χθες κάτω από το θεμέλιο λίθο του αμοιβής του αρχιτέκτονα για τον βασικό σχε
δίασμά του έργου, η οποία ανέρχε
Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθή
ται στα €1.600.000.
κη «Στέλιος Ιωάννου».
Ευφορία στο
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της
Σε μια λαμπρή τελετή που πραγ
Πανεπιστήμιο Δημοκρατίας ανέφερε ότι μια βι
ματοποιήθηκε χθες στην ΠανεπιΚύπρου
βλιοθήκη διαδραματίζει πολύ ση
στημιούπολη, ο Πρόεδρος Χριστόγια το
μαντικό ρόλο στην προσπάθεια καλ
φιας στην παρουσία των Πρυτανικών
μεγαλεπήβολο λιέργειας της Παιδείας του πληθυ
Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου,
έργο
σμού στον οποίο απευθύνεται. «Η
μελών του Συμβουλίου, του υπουρ
Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της πανεπι
γού Παιδείας και Πολιτισμού Γιώρ
στημιακής ζωής είναι ο κυριότερος
γου Δημοσθένους, μελών της οικο•I γένειας Στέλιου και Έλλης Ιωάννου, ακαδη χώρος μελέτης και απόκτησης γνώσεων, απο
μαϊκών, βουλευτών και πλήθους κόσμου, το τελώντας ταυτόχρονα εργαστήριο και σπου
ποθέτησε τον θεμέλιο λίθο της πανεπιστημια δαστήριο. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι
κής Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου», η οποία το Κέντρο πέρα από τη συλλογή σε βιβλία, πε
τόσο από αρχιτεκτονικής πλευράς, όσο και πε ριοδικά και άλλα έντυπα, που θα ξεπερνά το
ριεχομένου θα αποτελέσει ένα σημαντικό και ένα εκατομμύριο τόμους, θεματικά θα καλύ
ταυτόχρονα, πνευματικό στολίδι της χώρας μας. πτει όλα τα επιστημονικά αντικείμενα έρευνας,
Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέ μελέτης και διδασκαλίας τόσο εντός του Πα
λιος Ιωάννου» αναμένεται να είναι έτοιμο τον νεπιστημίου Κύπρου, όσο και ευρύτερα», ανέ
Οκτώβριο του 2014. Έχει σχεδιαστεί από τον φερε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ενώ παράλλη
διεθνομς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ο λα, τόνισε τη μεγάλη επένδυση της Πολιτείας
οποίος εμπνεύστηκε από τη φυσική τοπογρα στη μόρφωση των νέων μας και στην παιδεία
φία και τα χρώματα του τοπίου της Πανεπιστη- του τόπου.
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Έμμεση
απάντηση από
τον Πρόεδρο

Ενδεικτική απεικόνιση του έργου
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«Βιβλιοθήκη: Το περιεχόμενο και ίο περιέχον»

I Μέλημα η ζωή και η μάθηση f
ΦΑΝΕΡΑ συγκινημένος ο γιος των αείμνη
στων Στέλιου και Έλλης Ιωάννου, Δάκης Ιω
άννου, δήλωσε ότι η ζωή και η μάθηση αποτέλεσαν πρωταρχικό μέλημα για τους γονείς
του. Αυτός ήταν και ο λόγος που ίδρυσαν δύο
ιδρύματα για ενήλικες με νοητική υστέρηση:
το Ίδρυμα «Στέλιος Ιωάννου» και το Ίδρυμα
«Αγιος Χριστόφορος». Όπως ανέφερε ο κ.
Ιωάννου, «στη σχέση της ζωής με τη μάθη
ση υπάγεται και η δωρεά το 2007 προς το Πα
νεπιστήμιο της Οξφόρδης για την ανέγερση
του νέου ερευνητικού κέντρου της Σχολής
Κλασικών και Βυζαντινών Σπουδών που φέ
ρει το όνομα Στέλιος Ιωάννου». Η ζωή και η
μάθηση πρυτανεύουν και σήμερα στη δω
ρεά για την ανέγερση του Κέντρου Πληρο
φόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»,

τόνισε ο κ. Ιωάννου, σημειώνοντας ότι «πρό
κειται για την υλοποίηση ενός οράματος στο
οποίο πίστεψαν οι γονείς μας, με στόχο την
προαγωγή της γνώσης, της μάθησης, της συ
νεργασίας, της παιδείας και εντέλει,της ίδιας
της ζωής». Κλείνοντας τη συγκινητική πα
ρέμβασή του στην εκδήλωση, ο κ. Ιωάννου
ανέφερε ότι «η ζωή είναι ένα πέρασμα και
αυτό που μετρά είναι τι αφήνεις πίσω σου».
Μία φράση που στην περίπτωση της οικο
γένειας του κ. Δάκη Ιωάννου ισχύει. Αυτό τό
νισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποί
ος αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά της
αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, δήλωσε ότι αυ
τή την κατατάσσει στον κατάλογο των εθνι
κών ευεργετών της χώρας μας, ευχόμενος η
πράξη της να βρει μιμητές.

Όσον αφορά στο σάλο των τελευ
ταίων ημερών, με την απουσία
από την εκδήλωση του καθηγητή
Χαρίδημου Τσούκα,οοποίοςσε
άρθρο του εξήγησε τους λόγους,
σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι
θεωρεί τον Πρόεδρο Χριστόφια
ως τον κύριο ύποπτο ηθικής αυ
τουργίας για την τραγωδία στο
Μαρί (αναφερόμενος και στο Πό
ρισμα Πολυβίου), χθες ο Πρόε
δρος έδωσε έμμεση απάντηση
από το βήμα της εκδήλωσης. Χω
ρίς να αναφερθεί σε ονόματα και
καταστάσεις, ο κ. Χριστόφιας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Ως
Πολιτεία αναμένουμε πολλά από
την ακαδημαϊκή κοινότητα και
τους νέους επιστήμονες που απο
φοιτούν από τα ανώτατα εκπαι
δευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
θέλουμε τους ακαδημαϊκούς να
είναι ενεργοί πολίτες. Τους θέ
λουμε με άποψη και παρέμβαση,
έστω κι αν αυτή η άποψη θα είναι
επικριτική για εμάς».
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>ΐ7ΐ αρχιτεκτονικής
Όπως έχει σχεδιαστεί η Βιβλιοθήκη, θα εντάξει τη χώρα μας στον παγκόσμιο
χάρτη αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μοντέρνο και λειτουργικό
κτήριο, που επεκτείνεται κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα, συνολικού εμβαδού
περίπου 15.700τ.μ., με τη συλλογή της να ξεπερνά τις 600.000 βιβλία, θα πε
ριλαμβάνει εκατομμύρια άρθρα περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, πάνω από
40.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και πέραν των 10.000 τίτλων οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης, θα διαθέτει περί τις 900 θέσεις μελέτης, οι οποίες
θα είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας.

Στη μεγάλη σημασία που έχει το Κέντρο
Πληροφόρησης που θα ανεγερθείσε
δυόμισι περίπου χρόνια, τόσο για το
Πανεπιστήμιο και την πανεπιστημιακή
και ερευνητική κοινότητα, όσο και για
τον τόπο γενικότερα, αναφέρθηκε ο
πρύτανης του ιδρύματος Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης. «Είναι η πρώτη βιβλιοθή
κη τέτοιας εμβέλειας σε όλη την ιστο
ρία του νησιού, τόσο ως σύλληψη, κτή
ριο και περιεχόμενο, όσο και ως λει
τουργία και μέγεθος», σημείωσε ο κ.
Χριστοφίδης, τονίζοντας ότι «χρειαζό
μασταν σήμερα μια τέτοιας εμβέλειας
βιβλιοθήκη». Κι αυτό διότι, παρά τη με
τάβαση στην εποχή της ηλεκτρονικής
πληροφόρησης και των τεχνολογιών, η
βιβλιοθήκη παραμένει το ισχυρό σύμ
βολο της μόρφωσης και της γνώσης.

Από πλευράς του c πρόεδρος του Συμ
βουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,
ΧάρηςΧαραλάμπους, ανέφερε ότι το
κτήριο της υπό ανέγερση πανεπιστημια
κής βιβλιοθήκης, «ως ενιαία οντότητα
διασφαλίζει την ενοποίηση και αξιοποί
ηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών και
άλλωνμέσων, τα οποία χρησιμοποιού
νται από τη Βιβλιοθήκη, την Υπηρεσία
ΠληροφορικώνΣυστημάτων, το Κέντρο
Τεχνολογικής Υποστήριξης και το Κέ
ντρο Γλωσσών». Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, είναι δικαιολογημένη η ευ
φορία που επικρατεί στην πανεπιστη
μιακή κοινότητα, γιατί το έργο αυτό θε
ωρείται από όλους, «ως η πιο σημαντική
προτεραιότητα, παρά τις επιμέρους με
γάλες κτηριακές και άλλες ανάγκες που
έχουν οι Σχολές και τα Τμήματα».

