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Λευκωςία, 07 Σεπτεμβρίου 2011 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΕΓΕΡΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΕΛΙΟ ΙΩΑΝΝΟΤ» 
 

Τα ςυμβόλαια για τθν ζναρξθ τθσ ανζγερςθσ  του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ - 
Βιβλιοκικθ «Στζλιοσ Ιωάννου» υπζγραψαν τθν Τρίτθ, 06 Σεπτεμβρίου 2011, 
το Πανεπιςτιμιο Κφπρου και θ κοινοπραξία εταιριϊν J&P και J&P Avax Joint 
Venture. Εκ μζρουσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου υπζγραψε ο Πρφτανθσ του 
Πανεπιςτθμίου Κφπρου Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ και εκ 
μζρουσ τθσ εταιρίασ  ο Διευκφνων Σφμβουλόσ τθσ κ. Κωνςταντίνοσ 
Μιτηάλθσ. 

 
Η υπογραφι των ςυμβολαίων, όπωσ ανζφερε χαρακτθριςτικά ο Πρόεδροσ του Συμβουλίου του 
Πανεπιςτθμίου κ. Χάρθσ Χαραλάμπουσ, ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ ανζγερςθσ  ενόσ πολφ ςπουδαίου ζργου. 
Ο κ. Χαραλάμπουσ ευχαρίςτθςε κερμά τθν οικογζνεια Ιωάννου, θ οποία κατατάςςεται ςτουσ ευεργζτεσ 
του Πανεπιςτθμίου, για τθν πολφτιμθ δωρεά τθσ, φψουσ 8 εκατομμυρίων ευρϊ, θ οποία μασ ζδωςε τθ 
δυνατότθτα να ξεκινιςουμε τθν ανζγερςθ του εν λόγω κτθρίου. 
 
Όπωσ ανζφερε ο Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ, το νζο 
κτιριο «τθσ ςτζγθσ τθσ γνϊςθσ» κα αποτελεί ζνα κομβικό ςθμείο τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ των 
μελλοντικά 10.000 φοιτθτϊν ςε κζματα πλθροφόρθςθσ, ενϊ κα εξυπθρετεί όλουσ του επιςτιμονεσ και 
ερευνθτζσ τθσ Κφπρου, ωσ θ κφρια ερευνθτικι τθσ βιβλιοκικθ.  Ο Πρφτανθσ ευχαρίςτθςε επίςθσ εγκάρδια 
τθν οικογζνεια Ιωάννου για τθν ευγενι δωρεά και τθν πολφτιμι τουσ ςτιριξθ, αλλά και τθν Πολιτεία για 
τθν ουςιαςτικι και ςυνεχι τθσ υποςτιριξθ. Είμαι βζβαιοσ πρόςκεςε ότι  το «Κζντρο Πλθροφόρθςθσ-
Βιβλιοκικθ Στζλιοσ Ιωάννου» κα είναι το αρχιτεκτονικό ςτολίδι τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ, τοποκετϊντασ 
τθν Κφπρο ςτο διεκνι χάρτθ των χωρϊν με κτιρια υψθλισ αρχιτεκτονικισ αιςκθτικισ και 
λειτουργικότθτασ.   
 
Ο κ. Δάκθσ Ιωάννου ςτο δικό του ςφντομο χαιρετιςμό ευχαρίςτθςε, ωσ δωρθτισ, το Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
που με χαρά αγκάλιαςε τθ δωρεά τθσ αείμνθςτθσ μθτζρασ του Ζλλθσ Ιωάννου, ϊςτε να φκάςουμε ςιμερα 
ςτο ςθμείο αυτό, παρά τισ διάφορεσ δυςκολίεσ.  
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Εκ μζρουσ τθσ κοινοπραξίασ που κα καταςκευάςει το ζργο,  ο κ. Κωνςταντίνοσ 
Μιτηάλθσ διαβεβαίωςε ότι θ ιςτορία και θ εμπειρία τθσ εταιρείασ 
προεξοφλοφν ότι κα εκτελεςκεί ζνα ποιοτικά άριςτο ζργο, εντόσ του 
προγραμματιςμζνου χρόνου ολοκλιρωςθσ. Σθμείωςε, επίςθσ, 
χαρακτθριςτικά ότι θ ευκφνθ τθσ εταιρίασ είναι ακόμθ μεγαλφτερθ, αφοφ το 
ζργο κα φζρει το όνομα του Στζλιου Ιωάννου, ενόσ εκ των ιδρυτικϊν μελϊν 

τθσ. 
 
O Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου κλείνοντασ τθν τελετι υπογραφισ των ςυμβολαίων, ςθμείωςε 
χαρακτθριςτικά ότι ςτισ ςθμερινζσ θμζρεσ που υπάρχει απογοιτευςθ και μεμψιμοιρία που τα πράγματα 
δεν πθγαίνουν τόςο καλά, ζνα τζτοιο ζργο ανοίγει μια νζα ςελίδα και δίνει ζνα μινυμα αιςιοδοξίασ ςτον 
τόπο μασ, ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ, ςτουσ φοιτθτζσ, ςτουσ επιςτιμονεσ γενικότερα αλλά και ςε ολόκλθρθ 
τθν κοινωνία.  Το Πανεπιςτιμιο ςιμερα δείχνει ότι παρά τθν κρίςθ, ςυνεχίηει τθ δυναμικι του 
αναπτυξιακι πορεία και αυτι θ πορεία κα ςυνεχιςτεί.  Σε καιροφσ κρίςθσ κατζλθξε τα ςφγχρονα κράτθ 
επενδφουν ςτθν παιδεία, ςτθ γνϊςθ και ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ γιϋαυτό και εγϊ ςιμερα χαίρομαι 
ιδιαίτερα για τουσ φοιτθτζσ μασ. 

 

 

Τζλοσ ανακοίνωςθσ 


