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Επίσκεψη Προέδρου και αντιπροσωπείας ΔΗΣΥ στο Κέντρο 
Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Τετ, 10 Απρ 2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αβέρωφ Νεοφύτου: Πρέπει να βάλουμε τον πήχη 
ψηλά για την Κύπρο του 2030, της γνώσης, της 
τεχνολογίας, του υψηλού επιπέδου μόρφωσης. Και 
αυτά θα τα πετύχουμε μέσα από μια ριζοσπαστική 

μεταρρύθμιση στην παιδεία μας.

Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, συνοδευόμενος από τον υποψήφιους Ευρωβουλευτές κ. Νίκο Τορναρίτη 
και κα. Ελένη Σταύρου, καθώς και αντιπροσωπεία του κόμματος.

Με το πέρας της επίσκεψης και ξενάγησης στην βιβλιοθήκη, ο Πρόεδρος του 
Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νεοφύτου, προέβη στην πιο κάτω δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω την Πρυτανεία για την υποδοχή. Σήμερα είμαστε σ’ ένα 
πραγματικό κέντρο αριστείας. Θέλω και δημόσια να συγχαρώ εκ μέρους του 
Δημοκρατικού Συναγερμού την Πρυτανεία, την προηγούμενη και την νυν, που με δικές 
τους πρωτοβουλίες αλλά και με την στήριξη ιδιωτών της οικογένειας Στέλιου Ιωάννου 
και των παιδιών τους έχουμε αυτό το κέντρο αριστείας, σε μια εποχή που η δύναμη 
μιας χώρας δεν εξαρτάται από το μέγεθος της αλλά από την δύναμη της γνώσης των 
παιδιών της.

Και είναι εδώ που πρέπει να βάλουμε τον πήχη ψηλά. Για την Κύπρο του 2030, της 
γνώσης, της τεχνολογίας, του υψηλού επιπέδου μόρφωσης. Και αυτά θα τα πετύχουμε 
μέσα από μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στην παιδεία μας. Με επίκεντρο τον μαθητή 
αλλά ως μεγαλύτερη αξία και ενεργητικό, τον Κύπριο δάσκαλο και τον Κύπριο 
καθηγητή. Θα συνεχίσω να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την ιδιωτική 
πρωτοβουλία, αλλά το Κρατικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο πνευματικός φάρος της 
Κύπρου».

Το σύγχρονο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί πλέον Κέντρο Αριστείας, διακρινόμενο 
στο χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης με βασικούς άξονες την έρευνα, τη 
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μάθηση, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά. Είναι το πιο σημαντικό έργο που 
σχεδιάστηκε ποτέ στην χώρα μας από τον διεθνούς φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα Ζαν 
Νουβέλ και έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Κύπρου.

Το έργο συνολικής επένδυσης €45 εκ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με €30εκ, από δωρεά της 
Έλλης Ιωάννου στη μνήμη του συζύγου της, Στέλιου Ιωάννου και από εθνικούς πόρους.

Λευκωσία, 10 Απριλίου 2019
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