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ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ» 

 
 
Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» αποτελεί ένα έργο το οποίο είναι αποτέλεσμα προσεκτικού 

σχεδιασμού και εμπεριστατωμένων μελετών, όσον αφορά τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και του 

τόπου. Πολύτιμος αρωγός στην πραγματοποίησή του είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους 

€5.000.000 από την κ. Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην  του  συζύγου  της  Στέλιου  Ιωάννου. Χάρη σε 

αυτή τη δωρεά, μεταξύ άλλων, οφείλεται και η ανάθεση του σχεδιασμού στο διεθνούς φήμης 

αρχιτέκτονα Jean Nouvel. Το έργο λιτό, αλλά εντυπωσιακό, θα αποτελεί σημείο αναφοράς της 

Κύπρου, κατατάσσοντάς την στον παγκόσμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής, εντάσσεται απόλυτα στο 

φυσικό του περιβάλλον (προσομοιάζει συνειδητά με τον παρακείμενο λόφο του Άρωνα). Ο 

σχεδιασμός του έργου εγκρίθηκε από την Πολιτεία και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού πρώτα 

μελετήθηκε σε βάθος από ανεξάρτητη επιτροπή διεθνώς αναγνωρισμένων αρχιτεκτόνων και 

εκπροσώπου του ΕΤΕΚ. Ιδιαίτερα ουσιαστική στο όλο εγχείρημα ήταν και η συμμετοχή των 

χρηστών, καθώς και η αξιολόγηση άλλων παρόμοιας λειτουργίας κτηρίων, όπως η Βιβλιοθήκη του 

London School of Economics, το αντίστοιχο Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου 

Hertfordshire και η Βιβλιοθήκη “John and Aileen O’Reilly” του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου. Η 

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει ένα εκατομμύριο έντυπους τόμους, πάνω από 30.000 

τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και 150 βάσεις δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες θα είναι 

προσβάσιμες σε όλη την επιστημονική κοινότητα της Κύπρου. 

 
Ο συγγραφέας και ιστορικός του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου, Shelby Foote, ορίζει το 

Πανεπιστήμιο ως ένα σύνολο κτηρίων γύρω από μία βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 

θα αποτελέσει το κομβικό σημείο της πανεπιστημιούπολης των μελλοντικά δέκα χιλιάδων φοιτητών 

και παράλληλα θα είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις πολύπλευρες και  



 

χρήσιμες υπηρεσίες της, εξυπηρετώντας όλους τους επιστήμονες και ερευνητές της χώρας, πέραν 

της πανεπιστημιακής κοινότητας, ως η κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο 

πολυχώρο, ο οποίος θα στεγάζει σε ένα ενιαίο κτήριο τη Βιβλιοθήκη, τον πυρήνα του Κέντρου 

Γλωσσών, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης της Διδασκαλίας και την Υπηρεσία Πληροφορικών 

Συστημάτων.  

 

Η άμεση έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών είναι μέγιστης σημασίας, όχι μόνο για την 

ανάπτυξη του Πανεπιστημίου της Κύπρου, αλλά και για το ίδιο το κράτος, αφού σε μία περίοδο 

ύφεσης θα τονώσει την οικοδομική βιομηχανία. Από τη άλλη, καθυστέρηση στην έναρξη της 

ανέγερσής του, εκτός από τις επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει στον ίδιο το φορολογούμενο 

πολίτη, καθόσον το κόστος του έργου αυξάνεται με το χρόνο, οι χρήστες θα στερούνται για ακόμη 

περισσότερο χρονικό διάστημα τις σύγχρονες μαθησιακές διαδικασίες που θα συντελούνται στο 

Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιου Ιωάννου». 

 
Ένας σημαντικός πυρήνας-κτήριο για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, που όπως φαίνεται 

και στο συνημμένο πίνακα, έχει συγκριτικά μικρότερο κόστος τόσο από άλλα κτήρια εντός της 

Πανεπιστημιούπολης όσο και από άλλα δημόσια κτήρια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής ή 

έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα τα κτήρια του ΘΟΚ και του Ανώτατου 

Δικαστηρίου. Σημαντικό να ειπωθεί ότι η αρχική εκτίμηση, κατά το 1996, που αφορούσε τέσσερεις 

διακριτές λειτουργίες-χρήσεις, συνολικού εμβαδού 12.000τ.μ. για 4300 φοιτητές, ανερχόταν στα 37 

εκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2008) και το κόστος παρέμεινε αυστηρά εντός των εγκεκριμένων 

πλαισίων ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, το κόστος του πολυλειτουργικού Κέντρου Πληροφόρησης-

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» συνολικού εμβαδού 15.700τ.μ., που προορίζεται να εξυπηρετήσει 

10.000 φοιτητές, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 38 εκατομμύρια ευρώ, με τιμές του 2008. 

 

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» είναι ζωτικής σημασίας και θα επαναπροσδιορίσει 

τη σχέση των φοιτητών με τη Γνώση. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που προστίθενται ακόμη 2000 μέλη 

στη φοιτητική κοινότητα, η Βιβλιοθήκη-ορόσημο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο,  αφού οι 

φοιτητές θα βιώνουν ουσιαστικά την Πανεπιστημιούπολη, παρακολουθώντας μαθήματα στις 

αίθουσες διδασκαλίας, ασκούμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις και ψυχαγωγούμενοι στους 

χώρους κοινωνικών δραστηριοτήτων και αξιοποιώντας τις υπηρεσίες των υπερσύγχρονων 

εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (συνέχεια) 
         Συγκριτικός Πίνακας Κατασκευαστικού Κόστους 
 

 
ΕΡΓΟ 

 
ΚΟΣΤΟΣ 
€/m2 

ΕΡΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.700 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΘΕΕ 2.150 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.000 

ΕΡΓΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 2.650 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 2.750 

ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3.600 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»  

 

 
 


