
Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στα εγκαίνια 

του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης Στέλιος Ιωάννου, του Πανεπιστημίου 

Κύπρου  

Σήμερα είναι μία ξεχωριστή μέρα για την οποία δεν μπορώ παρά να δώσω τα πιο θερμά 

μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν για να γίνει πράξη η υλοποίηση αυτού του 

μνημειώδους για τα δεδομένα της χώρας μας έργου. 

Κύριε Πρύτανη, φίλε Κωνσταντίνε, εργάστηκες σκληρά για να γίνει πράξη αυτό το 

υπέροχο έργο. Η ηγεσία και οι ιδέες σου καθοδήγησαν μία μεγάλη ομάδα ικανών 

ανθρώπων να φέρουν σε πέρας το έργο και να μας παραδώσουν σήμερα το Κέντρο 

Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου. 

Δεν αγνοώ τις προσπάθειες των προκατόχων σου, τους οποίους, επίσης, εξ ίσου τιμώ. 

Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου  Μάνθο Μαυρομμάτη και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο ρόλος των οποίων ήταν 

εξαιρετικά υποβοηθητικός. 

Είναι κάποιοι άνθρωποι τους οποίους οφείλουμε να ευγνωμονούμε ως ευεργέτες, όπως την 

αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, την ευεργέτιδα του Πανεπιστημίου και της χώρας μας, η οποία 

με την ευγενή προσφορά της κατέστησε δυνατή την υλοποίηση του ονείρου της 

δημιουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου.  

Η αείμνηστη Έλλη προσέφερε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γενναιόδωρο ποσό 

διαφυλάσσοντας τα ιδεώδη που ενστερνίστηκε ο Στέλιος Ιωάννου, μέσα από ένα έργο που 

θα στηρίζει τους νέους και την εκπαίδευση εξυπηρετώντας παράλληλα την ευρύτερη 

κυπριακή κοινωνία. 

Επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό ενδιαφέρον και την παράδοση της οικογένειας σε πράξεις 

κοινωφελούς προσφοράς, ο Δάκης και η Σύλβια Ιωάννου, επιπλέον της δωρεάς της 

μητέρας τους, ανέλαβαν στη συνέχεια τη δαπάνη για το βασικό σχεδιασμό του έργου με 

σημαντικό κόστος. 

Η ονοματοδότηση συνιστά μία οφειλόμενη τιμή στον υπέροχο άνθρωπο Στέλιο Ιωάννου. 

Το κτήριο που σήμερα εγκαινιάζουμε πάντοτε θα ταυτίζει το όνομά του με το όραμα για 

καλύτερη παιδεία, βαθύτερη γνώση και αγάπη για τους νέους και την πατρίδα μας. 

Το όραμα της αείμνηστης Έλλης και τους σκοπούς που υπηρετεί η Βιβλιοθήκη, στηρίξαμε 

εμπράκτως ως Πολιτεία και παρά τις τότε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της πατρίδας 

μας, μέσω κυβερνητικού δανείου ύψους 25 εκ. ευρώ χρηματοδοτήσαμε την κατασκευή 

του κτιρίου. 

Ένα δάνειο που αποτελεί μέρος του συνολικού δάνειου ύψους 200 εκ. ευρώ που συνήψε 

η Δημοκρατία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τον ευρύτερο σχεδιασμό της Πανεπιστημιούπολης. 



Πριν επισκεφτώ τον χώρο, είχα ακούσει πολλά και διάβασα ακόμη περισσότερα για τον 

ευφυή σχεδιασμό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μας και τον τρόπο λειτουργίας της. 

Τίποτα όμως δεν μπόρεσε να με προετοιμάσει για αυτό που αντικρίζω. 

Ο Jean Nouvel, ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας του έργου, σχεδίασε για την πατρίδα μας 

ένα έργο που αναμφίβολα θα αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την επιστημονική 

μας κοινότητα, αλλά και στην αρχιτεκτονική. Η απλότητα του σχήματος, η σύλληψη του 

θόλου κάτω από τον οποίο συγκεντρώνεται η γνώση και παράγεται η καινοτομία, είναι 

κάτι που συναρπάζει. 

Πρόκειται για ένα έργο τέχνης στον ακαδημαϊκό χώρο, που το ίδιο ως καινοτόμο, 

ριζοσπαστικό και συνάμα λειτουργικό, θα εμπνέει τους επισκέπτες του να αναζητήσουν 

τη γνώση από το παρελθόν, να δημιουργήσουν νέα γνώση και να τη μεταλαμπαδεύσουν 

στο μέλλον. 

Ο θόλος, ο διαφώτιστος θόλος που κατανέμει το φως σε ολόκληρο τον χώρο, αποτελεί 

το  σήμα κατατεθέν του χώρου που εγκαινιάζουμε και παραπέμπει αβίαστα στο σύμπαν 

και το φως που μεταδίδεται από αυτό. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι από σήμερα ένας ακόμη πιο ισχυρός παράγοντας 

υποστήριξης και ενίσχυσης του πολιτισμού, της παιδείας, της έρευνας, της επιστήμης και 

της εν γένει πνευματικής δημιουργικής παραγωγής. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου, πέραν από το συμβατικό 

ρόλο της συγκέντρωσης έργων που πάντοτε διαδραμάτιζαν οι βιβλιοθήκες, θα παρέχει τη 

δυνατότητα λειτουργίας ως ένα κέντρο, για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων και 

τη φιλοξενία πληθώρας εκδηλώσεων σχετικών με τα επιστημονικά, πολιτιστικά και 

κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας. 

Η λειτουργική αξιοποίηση του προς όφελος των φοιτητών πρωτίστως αλλά και των 

πολιτών με το εύρος των δυνατοτήτων που έχει σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση άλλων 

μεγάλων έργων στη πανεπιστημιούπολη, αναβαθμίζει όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

αλλά και την ίδια την πόλη της Λευκωσίας που καθίσταται πόλος μελέτης, έρευνας και 

καινοτομίας. 

Το έργο που σήμερα εγκαινιάζουμε είναι μεν σημαντικό για όλους εμάς σήμερα, αλλά η 

πραγματική του αξία θα διαφανεί στον χρόνο. Μόνο μετά από χρόνια θα μπορέσουν όσοι 

είναι εν ζωή να καταγράψουν και να αξιολογήσουν το έργο που εδώ θα υλοποιείται. 

Γι΄ αυτό και θεωρώ όχι μόνο συγκινητική αλλά και επιστημονικά ενδιαφέρουσα την 

πρόκληση να καταγράψουμε σήμερα κάποιες σκέψεις και να τις καταθέσουμε σε κρύπτη 

προκειμένου να ανοιχτούν το 2089, όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η χώρα μας θα 

γιορτάζει έναν αιώνα ζωής για το πρώτο Πανεπιστημιακό μας ίδρυμα. 

Στο μήνυμά μου προς τη μελλοντική ακαδημαϊκή κοινότητα αναφέρομαι  στις ανησυχίες 

που έχουμε σήμερα για το μέλλον της πατρίδας μας, αναδεικνύοντας ζητήματα που με όσα 



γνωρίζουμε θεωρώ πως θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε οξύτερη μορφή το 2089. Και 

αναφέρομαι βεβαίως στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στον κίνδυνο απερήμωσης της 

χώρας μας. 

Αναφέρομαι, επίσης, στο Κυπριακό καταθέτοντας την ελπίδα πως στο μέλλον οι άνθρωποι 

στην πατρίδα μας, δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν ξένα στρατεύματα, βία και 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα αξιοποιούν τον χρόνο και τις δυνατότητές 

τους για να γίνονται καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι. 

Τα εγκαίνια του Κέντρου Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου, συμπίπτουν με 

την ευδόκιμη ολοκλήρωση δύο διαδοχικών θητειών του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου 

Χριστοφίδη ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Θα  ήθελα να τον συγχαρώ θερμά για την προσφορά του και να εκφράσω τις ειλικρινείς 

μου ευχαριστίες για το πολύ σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει στο πηδάλιο του 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας μας. 

Τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την ηγεσία του κ. Κωνσταντίνου 

Χριστοφίδη τα τελευταία οκτώ χρόνια, είναι πραγματικά εντυπωσιακά: μια μικρή χώρα με 

πληθυσμό λιγότερο του ενός εκατομμυρίου, διαθέτει Πανεπιστημιακό ίδρυμα που 

κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο στις αναδυόμενες χώρες. 

Με τις ικανότητές του ο φίλος Κωνσταντίνος κατάφερε να δημιουργήσει πολλούς και 

σημαντικούς συνεργάτες για το Πανεπιστήμιο και να σημειώσει κατά την περίοδο της 

Πρυτανείας του τα υψηλότερα, με διαφορά, επίπεδα δωρεών από γενναιόδωρους Κύπριους 

και απόδημους στους οποίους είμαστε ευγνώμονες, και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανέγερση κτηρίων, την παροχή υποτροφιών και τη χρηματοδότηση ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

Αγαπητέ Κωνσταντίνο, είμαι  ευτυχής που συνεργάστηκα μαζί σου για την εν γένει 

ανάπτυξη της παιδείας στη χώρα μας. Θα ήθελα να σου ευχηθώ επιτυχία σε ό,τι θα κάνεις 

από τούδε και στη εξής στη ζωή σου. 

Γι΄ άλλη μια φορά επιτρέψετέ μου να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες της Πολιτείας 

και του ιδίου προσωπικά στην οικογένεια του αειμνήστου Στέλιου Ιωάννου γι’ αυτή τη 

γενναιόδωρη δωρεά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την πατρίδα μας γενικότερα. 

Χωρίς τη δική σας δωρεά δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματωθεί αυτό το έργο, δεν θα ήταν 

δυνατόν να προκληθεί η Δημοκρατία να συνεισφέρει έτσι ώστε ένα όραμα της Έλλης 

Ιωάννου να γίνει πραγματικότητα. 

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να καταθέσω τη βεβαιότητά μου πως το Κέντρο 

Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου που κοσμεί πλέον το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα καταστεί κέντρο 

πνευματικής αναβάθμισης των σημερινών αλλά και των επόμενων γενεών. 


