
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Πληροφόρησης - 
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εγκαι
νιάζοντας το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλι
ος Ιωάννου» την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018 δήλωσε ότι 
«πρόκειται για ένα καινοτόμο, ριζοσπαστικό και συνάμα 
λειτουργικό έργο τέχνης στον ακαδημαϊκό χώρο, που θα 
εμπνέει τους επισκέπτες του ώστε να αναζητήσουν τη 
γνώση από το παρελθόν καθώς και να δημιουργήσουν και 
να μεταλαμπαδεύσουν νέα γνώση στο μέλλον».
Σε ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι «παρά τις δυ
σκολίες και τις πιέσεις, δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη, 
την πιο επιβλητική και εμβληματική βιβλιοθήκη που 
κτίστηκε ποτέ στην πατρίδα μας» και έκανε ειδική μνεία 
στην οικογένεια Ιωάννου και ιδιαιτέρως στον κ. Δάκη Ιω
άννου.
Εκ μέρους της οικογένειας Ιωάννου, ο Δάκης Ιωάννου 
είπε ότι «η μάθηση γίνεται αληθινή παιδεία όταν κάθε 
άνθρωπος αποκτά και καλλιεργεί την συνδυαστική ικα
νότητα κρίσης εφαρμόζοντας τη γνώση στην πράξη». 
Πρόσθεσε ότι «η μάθηση είναι, λοιπόν, κάτι ευρύ και βαθύ 
καθώς το σημαντικό είναι όχι μόνο να ξέρεις κάτι αλλά 
να το κατανοείς, να το επεξεργάζεσαι,να το συσχετίζεις 
καί ακολούθως να δοκιμάζεις στην πράξη αυτό το οποίο 
έμαθες».
0 Δάκης Ιωάννου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιλογή 
ενός αρχιτέκτονα όπως ο Jean Nouvel για το σχεδίασμά 
της Βιβλιοθήκης, τον οποίο ο ίδιος τόνισε ότι θεωρεί 
«έναν από τους καλύτερους αρχιτέκτονες που υπάρχουν, 
καθώς φροντίζει τα κτίριά του πάντοτε να συνομιλούν με

την τοποθεσία και τον τόπο στον οποίο χτίζονται. Έτσι, 
λοιπόν, όταν ήρθε για πρώτη φορά κι εδώ στη Λευκωσία, 
πήγε στο μέρος όπου προβλεπόταν να οικοδομηθεί η Βι
βλιοθήκη και εμπνεύσθηκε από τους χαρακτηριστικούς 
λόφους της περιοχής, τους Αρωνες, και με την ιδιοφυή 
έμπνευσή του δημιούργησε έναν νέο Αρωνα προσθέτο
ντας στους δύο φυσικούς έναν τεχνητό λόφο, ο οποίος 
φιλοξενεί τη Γνώση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννου. 
«Ένα λόφο μέσα στον οποίο καλλιεργείται και διατηρείται 
η Μάθηση: Το Κέντρο Πληροφόρησης και η Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου της Κύπρου».
Μετά το τελετουργικό μέρος, ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας, ο Πρύτανης, οι δωρητές και η πρόεδρος της φοι
τητικής ένωσης του 2018 τοποθέτησαν επιστολές στην 
κρύπτη της Βιβλιοθήκης αφήνοντας παρακαταθήκη για το 
μέλλον τα δικά τους μηνύματα. Τα γράμματα φυλάχθηκαν 
στην κρύπτη - σε μία χρονοκάψουλα - και θα περιμένουν 
70 χρόνια για να βρουν τον παραλήπτη τους. Ακολούθησε 
ξενάγηση σε όλους τους ορόφους του κτιρίου, η οποία κα
τέληξε στον 3ο όροφο για να αποκαλυφθούν από την κα 
Σύλβια Ιωάννου οι προτομές των γονιών της, Στέλιου και 
Έλλης Ιωάννου.
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