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4.023 χιλιόμετρα 
ανθρώπινης αλυσίδας
Για τη μεταφορά βιβλίων στη νέα βιβλιοθήκη
Πώς μπορεί να καλυφθεί μία 
απόσταση 4.023 χιλιομέτρων για 
να μεταφερθούν 600 βιβλία από 
την παλαιό στη νέα Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Κύπρου; Η 
απάντηση είναι: Με ανθρώπινη 
αλυσίδα αποτελούμενη από φοι
τητές, καθηγητές, εθελοντές, αλ
λά και από πολίτες που ενδιαφέ
ροντα ι και επιθυμούν να γίνουν 
ένα κομμάτι της πρωτοποριακής 
εκδήλωσης που διοργανώνει 
την ερχόμενη Δευτέρα το Πα
νεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων του για τη λει
τουργία του Κέντρου Πληροφό
ρησης - Βιβλιοθήκης «Στέλιος 
Ιωάννου». Συνολικά 600 βιβλία 
θα μεταφερθούν από τα κτήρια 
του ακαδημαϊκού ιδρύματος στη 
λεωφόρο Καλλιπόλεως, χέρι με 
χέρι στην καινούργια Βιβλιο
θήκη στην Πανεπιστημιούπολη 
και μάλιστα υπό τους ήχους των 
Φιλαρμονικών της Αστυνομίας, 
της Εθνικής Φρουράς και της 
ΕΛΔΥΚ. Η εκδήλωση θα αρχίσει 
στις 3:00 μ.μ. με το πρώτο βι
βλίο να φεύγει από την παλαιό 
Βιβλιοθήκη και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στις 5:00 μ.μ. με 
το τελευταίο βιβλίο να τοποθε
τείται στη νέα, από τον πρύτανη 
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Κατά 
τη διάρκεια της ανθρώπινης 
αλυσίδας, η οποία θα «απλώνε
ται» από τα κτήρια της Καλλιπό
λεως, το πάρκο Ακαδημίας, το 
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς όπου και 
θα παίζει μουσική το Μουσικό

Σχολείο Λευκωσίας, τη λεωφό
ρο Λάρνακος και Αγλαντζιάς 
και θα καταλήγει στην Πανεπι- 
στημιούπολη, πολίτες που θα 
καταφθάσουν θα μπορούν να 
ενταχθούν ενώ θα συμμετέχουν 
αστυνομικοί, στρατιώτες, πυρο
σβέστες και εθελοντές. Όπως 
ανέφερε στον «Φ» η υπεύθυνη 
του Γραφείου Εκδηλώσεων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Δόξα 
Κωμοδρόμου, στον χώρο της 
Πανεπιστημιούπολης και της 
νέας Βιβλιοθήκης θα υπάρχουν 
κινητές μονάδες του υπουργεί
ου Υγείας για αιμοδοσία και 
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος 
για λήψη δείγματος για μυελό 
των οστών. Σύμφωνα με την κ. 
Κωμοδρόμου, μέσα από αυτές 
τις δράσεις το Πανεπιστήμιο Κύ
πρου δείχνει για άλλη μια φορά 
και τον κοινωνικό του ρόλο και 
μέσα από αυτή τη μεγαλειώδη 
εκδήλωση προσφέρει και βοη
θά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υλικό που θα δημοσιευθεί από 
την κάλυψη της ανθρώπινης 
αλυσίδας από τα ΜΜΕ, τόσο τα 
ηλεκτρονικά, όσο και τα έντυπα, 
θα συγκεντρωθεί από το Πανε
πιστήμιο Κύπρου και θα τοπο
θετηθεί φυλαγμένο σε κρύπτη 
εντός του επιβλητικού κτηρίου 
του Κέντρου Πληροφόρησης - 
Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» 
με στόχο να ανοιχθεί το 2089, 
όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
θα γιορτάζει τα ΙΟΟχρονα του.
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