
ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 
Με εκδήλωση γεμάτη συμβολισμούς, μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
εθελοντές από όλη την Κύπρο μετέφεραν στις 19 Νοεμβρίου 2018, 600 βιβλία από την 
παλαιά βιβλιοθήκη στο νέο κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου». Η ανθρώπινη αλυσίδα, χέρι με χέρι κάλυψε απόσταση 4.3 χιλιομέτρων. Το πρώτο 
βιβλίο «αναχώρησε» από την παλαιά βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου στην οδό 
Καλλιπόλεως στις 3μ.μ. και έφτασε χέρι με χέρι στον τελικό του προορισμό στις 5μ.μ. 
 
Στην αφετηρία, στην Λεωφ. Καλλιπόλεως παιάνιζε η φιλαρμονική της Αστυνομικής Δύναμης 

Κύπρου. Η αλυσίδα διήλθε μέσω του Πάρκου Ακαδημίας και του Γυμνασίου Αγλαντζιάς.  Εδώ 

η ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας παρουσίασε το δικό της μουσικό ρεπερτόριο. 

Κουιντέντο Ξύλινων – Πνευστών υπό τη διεύθυνση της Χριστιάνας Αντωνοδιού. Η ανθρώπινη 

αλυσίδα στη συνέχεια πορεύτηκε κατά μήκος του βόρειου πεζοδρομίου της Λεωφόρου 

Αγλαντζιάς μέχρι και τη συμβολή της με την Λεωφ. Λάρνακας (Κυκλικός κόμβος, πρώην ΣΠΕ 

Λήδρας).  

Σε αυτό το σημείο το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού παρουσίαζε διάφορα έργα επίσης μουσικά 

με το σύνολο Φλάουτ» υπό τη Διεύθυνση Θεόδωρου Κρασίδη. Ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου 

– Κομμάτια από το ευρύ φάσμα της παγκόσμιας μουσικής λογοτεχνίας, από Βιβάλτι μέχρι 

Χατζηδάκη. 

Ακολούθως η αλυσίδα εξελίχθηκε κατά μήκος του νότιου πεζοδρομίου της Λεωφόρου 

Λάρνακος, μέχρι και την συμβολή της με τη Λεωφόρου Πανεπιστημίου, όπου η Φιλαρμονική 

της Ελδύκ παιάνιζε τα δικά της κομμάτια. Η πορεία/αλυσίδα ακολουθώντας τη Λεωφ. 

Πανεπιστημίου (δυτικό πεζοδρόμιο) εισήλθε στην Πανεπιστημιούπολη και κατέληξε στο νέο 

Κτήριο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». 

Πριν την είσοδο στο νέο Κτήριο είχαν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι με κινητές μονάδες της 

Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για προσφορά αίματος το 

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 

λαμβάνουν δείγματα από δότες μυελού των οστών. 

Παράλληλα, σε παρακείμενο χώρο στην Πανεπιστημιούπολη κατά μήκος πάντα της 

διαδρομής, παιάνιζε και η Φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ). Στο τέρμα της  

αλυσίδας της γνώσης, και εντός του Κτηρίου της νέας Βιβλιοθήκης, Κουαρτέτο της Εθνικής 

Φρουράς εκτελούσε διάφορα κλασσικά μουσικά κομμάτια. 

Πολίτες της Λευκωσίας, της Κύπρου ολόκληρης συμμετείχαν σε αυτό το σπουδαίο γεγονός 

για τον τόπο μας, το οποίο κατεγράφη από Τοπικά και Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Το υλικό 

που από την μεταφορά των βιβλίων και που είδαν το φως της δημοσιότητας τοποθετήθηκε 

σε ειδική κρύπτη στο νέο επιβλητικό κτήριο της  Βιβλιοθήκης.  Το 2089 αυτό το υλικό θα 

θυμίσει στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου στις νέες γενιές τι έγινε τη 

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018. 


