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Ορόσημο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
έναρξη της κατασκευής της νέας 
Βιβλιοθήκης 

 

Δημοσιεύουμε  την ομιλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή 
Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου, του 
Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». 
 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ 
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που τυγχάνει επί θητείας μου ως Πρύτανης 
να πραγματοποιείται σήμερα μία εξαιρετικά σημαντική για όλους μας τελετή - η 
τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του κτιρίου του Κέντρου Πληροφόρησης - 
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». 

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. 
Χρειαζόμασταν σήμερα μίας τέτοιας εμβέλειας βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου; 
Αναμφιβόλως ναι. 
 
Παρά τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και των 
τεχνολογιών, η Βιβλιοθήκη παραμένει το ισχυρό σύμβολο της μόρφωσης, το 
ισχυρό σύμβολο της γνώσης. 



 
Οι άνθρωποι, το υλικό, τα εργαλεία και οι λειτουργίες της ακαδημαϊκής 
βιβλιοθήκης συνεχίζουν να χρειάζονται το φυσικό τους εκσυγχρονισμένο 
χώρο - μία στέγη ικανή να προσαρμόζεται πλήρως στα νέα δεδομένα της 
υβριδικής βιβλιοθήκης, καθώς και τις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού 
του Πανεπιστημίου. 
 
Χρειαζόμαστε μία Βιβλιοθήκη με βιβλία, διότι κάθε βιβλίο αποτελεί μία 
γέφυρα γνώσης ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή, μία γέφυρα που ενώνει 
το χθες με το σήμερα. Κάθε βιβλίο είναι και ένας πνευματικός αρραβώνας 
ανάμεσα στις γενιές. Σήμερα, τοποθετήσαμε το θεμέλιο λίθο στην αθέατη 
γέφυρα που μας ενώνει με το παρελθόν και το μέλλον μας. 
 
Η προσωπική επαφή των ανθρώπων με το γραπτό λόγο, του φοιτητή και του 
επιστήμονα με το βιβλίο δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικατασταθεί με τη 
σημερινή εικονική πραγματικότητα. Η σχέση του ανθρώπου με το βιβλίο 
παραμένει μία σταθερή και αναλλοίωτη αξία. 
 
Επιπλέον, κάθε βιβλιοθήκη διασφαλίζει τη συλλογή και τη διατήρηση της 
πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τη μετάδοσή της. Δύο λειτουργίες, οι 
οποίες δεν είναι ασύμβατες μεταξύ τους. 
 
Ο Νεύτων εκφράζει τη συμπληρωματικότητά τους, χρησιμοποιώντας μια 
μεσαιωνική εικόνα, η οποία παρομοιάζει τον εγγράμματο ως ένα νάνο 
ανεβασμένο στους ώμους ενός γίγαντα: "Μπόρεσα να βρω αυτό που έψαχνα, 
λέει ο Άγγλος σοφός, γιατί ανέβηκα στους ώμους της γενιάς που 
προηγήθηκε". 
 
Αυτή η μεθοδική συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού χειρογράφων, 
περιοδικών και ημερήσιου τύπου, βιβλίων, οπτικο-ακουστικών μέσων, η 
διατήρησή τους, καθώς και η δημιουργία καταλόγων, που επιτρέπουν την 
πρόσβαση στα χαρακτηριστικά (φυσικά και διανοητικά) αυτών των 
ντοκουμέντων, στεγάζεται σήμερα σε πάνω από 90.000 βιβλιοθήκες στις 
χώρες μέλη της EE, και σε 500.000 ανά τον κόσμο. 
 
Η μόρφωση άλλωστε, θέλει αρχοντιά. Λένε πως κάποιες φωνές ενώνονται με 
το χρόνο με ένα αρχαίο κάλεσμα που αντηχεί στους αιώνες. Κάτι το οποίο 
πραγματοποιείται εντέχνως σε μία «στέγη γνώσης», σε μία Βιβλιοθήκη. 
 
Στο σημείο αυτό, επιθυμώ να ευχαριστήσω εκείνους τους συμπολίτες μας που 
έχουν δωρίσει συλλογές βιβλίων ανεκτίμητης αξίας στη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου, μετατρέποντάς την σε ένα σταυροδρόμι πλούσιων συλλογών, 
όπου οι νέοι ερευνητές μπορούν να ταξιδέψουν στα άγνωστα μέρη της 
ιστορίας του τόπου μας, 
 
Ως πανεπιστημιακή κοινότητα εργαζόμαστε να καταστεί η νέα μας βιβλιοθήκη 
η «νέα στέγη της γνώσης» για όλη την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα 



της Κύπρου. 
 
Το κτήριο αυτό συνιστά πολλαπλώς σύμβολο συνεργασίας και συνύπαρξης, 
ένα ζωτικό σημείο της μελέτης, αναζήτησης και διασύνδεσης της 
πανεπιστημιακής κοινότητας των μελλοντικά 10.000 φοιτητών και του 
συνόλου της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. 
 
Συνδυάζει τη συμβολή του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Χάρη στη 
γενναιόδωρη δωρεά ύψους €8 εκ. της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, η οποία 
οραματίστηκε τη δημιουργία του μεγαλεπήβολου αυτού έργου, και στην 
έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα σε συνθήκες 
οικονομικού χειμώνα, κατορθώνει να κάνει πραγματικότητα το όραμα αυτό. 
 
Να αναφέρω ότι επιπλέον οι δωρητές έχουν αναλάβει τη δαπάνη της αμοιβής 
του αρχιτέκτονα για το βασικό σχεδιασμό του έργου, η οποία ανέρχεται στα 
1.6 εκατομμύρια ευρώ 
 
Αυτή η Βιβλιοθήκη, συνδυάζει τον τοπικό και το διεθνή χαρακτήρα, καθώς το 
πρώτο θα προσομοιάζει με τον παρακείμενο Άρωνα και το δεύτερο διότι το 
περίγραμμά του θα ταξιδέψει στον κόσμο. Αναμένουμε και φιλοδοξούμε το 
κτήριο να εντάξει την Κύπρο στο διεθνή χάρτη των χωρών με κτήρια υψηλής 
αρχιτεκτονικής αισθητικής και λειτουργικότητας. 
Είμαστε βέβαιοι πως με τη λειτουργία της θα καταστεί πόλος έλξης χρηστών 
και επισκεπτών. Αναμένουμε να αναδειχθεί ως η εθνική μας βιβλιοθήκη, 
εξυπηρετώντας ταυτόχρονα όλους τους σπουδαστές, επιστήμονες και 
ερευνητές, καθώς και ολόκληρη την Κυπριακή κοινωνία. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Αναμφισβήτητα, ο πλούτος και η δύναμη της σύγχρονης εποχής είναι η γνώση 
και η καινοτομία. Σε περιόδους κρίσης, οι σύγχρονες κοινωνίες επενδύουν 
στην παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. 
 
Σε ώρες κρίσης οι πεφωτισμένοι ηγέτες επενδύουν στους νέους ανθρώπους, 
αυξάνοντας τους προϋπολογισμούς των Πανεπιστημίων τους. Επένδυση, η 
οποία αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για έξοδο από την κρίση 
και επαναφορά της αναπτυξιακής πορείας. 
 
Σήμερα, κυρίαρχος στην περιοχή θα είναι εκείνος που θα κυριαρχήσει στην 
επιστήμη και την τεχνολογία. Είναι εκείνες ακριβώς οι δυνάμεις που θα 
καθορίσουν και την ημερήσια διάταξη στην ατέρμονη πορεία της ιστορίας. Η 
γεωπολιτική και η επιστήμη θα καθορίσουν το μέλλον. 
 
Κλείνοντας, εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας, θα ήθελα να 
απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο στην οικογένεια Ιωάννου για την 
ευγενή δωρεά και την πολύτιμή της αρωγή, όσο και στην Πολιτεία για την 
ουσιαστική και συνεχή υποστήριξή της προς το Πανεπιστήμιο, από το 1992 



μέχρι σήμερα. 
Επιπλέον, ευχαριστίες να απευθύνω σε όσους εργάστηκαν και θα εργαστούν 
για την ανέγερση της νέας μας Βιβλιοθήκης. 
Θα συναντηθούμε ξανά για τα εγκαίνια της νέας μας Βιβλιοθήκης το 2014. 
 
Σας ευχαριστώ! 

 


