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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην παρουσίαση του βιβλίου
του Ανδρέα Μακρίδη «Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - Η ίδρυση και η
πορεία της διαμέσου των χρόνων» την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στις 19.30 στη
Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
Είναι ευτυχέστατη συγκυρία, που η ανακαίνιση του κτηρίου Πηλαβάκη και η επιστροφή
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην έδρα της συνοδεύεται και από την έκδοση του βιβλίου
του Ανδρέα Μακρίδη «Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού – η ίδρυση και η πορεία της
διαμέσου των χρόνων».
Το πόνημα του Ανδρέα Μακρίδη εξιστορεί ολόκληρη την ιστορία της Βιβλιοθήκης από
το 1936, όταν ακούστηκαν οι πρώτες φωνές και εμφανίστηκαν στον τύπο τα πρώτα
δημοσιεύματα πίεσης προς την κατεύθυνση της ίδρυσης μιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης,
έως το 2014, όταν ολοκληρώθηκε η συγγραφή του έργου.
Πρόκειται για ιστορική πραγματεία, καρπό πολυετούς και επίπονης έρευνας, που
πραγματοποιήθηκε κυρίως στο αρχειακό υλικό, και στα έντυπα της ίδιας της
Βιβλιοθήκης.
Η ερευνητική αυτή διαδικασία διήρκησε δυόμισι χρόνια και πολύ
περισσότερα, ασφαλώς, η συγγραφή του έργου.
Το βιβλίο καταγράφει με επιδέξιο και αμερόληπτο, όσο και γλαφυρό τρόπο, όλα τα
επιτεύγματα της Βιβλιοθήκης, ταυτοχρόνως όμως υποδεικνύει τα λάθη, ψέγει τα κακώς
έχοντα, προβάλλει τις αδυναμίες, προσδίδοντας στο περιεχόμενο του βιβλίου διαλεκτική
δυναμική και έντονο ενδιαφέρον, επιστημονική ποιότητα και αντικειμενικότητα.
Πέρα από την στενή σχέση του με το βιβλίο και την Βιβλιοθήκη, η έρευνα του φίλτατου
Ανδρέα βιογραφεί εναργώς την ζωή στην Λεμεσό τα τελευταία 70 χρόνια, ιστοριογραφεί
την πόλη και τους ανθρώπους της. Παράλληλα, αναδεικνύει την δράση και το έργο του
Δήμου της πόλης από τις αρχές του ’30 και κυρίως από το 1943, όταν έχουμε τις πρώτες
δημοτικές εκλογές.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι τα παραθέματα του συγγραφέα από τα
πολύτιμα «Πληροφοριακά Δελτία» του Δήμου και τα έγγραφα, που σώζονται, αποτελούν
ένα είδος «ένθετης βιογραφίας» των πρώτων αιρετών δημάρχων της πόλης, Πλουτή
Σέρβα και Κώστα Παρτασίδη, που ίδρυσαν και θεμελίωσαν την βιβλιοθήκη, αλλά και
όλων των άλλων, που συνέχισαν το έργο τους.
Ξεχωριστά, μέσα στο βιβλίο, παρουσιάζεται η ανιδιοτελής και πολύμοχθη δράση της
Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης και των πνευματικών ανθρώπων, που κατά καιρούς
την στελέχωσαν, οι οποίοι αποτελούν τους πραγματικούς εργάτες και στυλοβάτες της
βιβλιοθήκης. Πρώτος και σημαντικότερος ο Νικόλαος Ξιούτας, επί δεκαετίες πρόεδρος
και ιθύνων νους της Βιβλιοθήκης, στον οποίον, κατά τον συγγραφέα, η πόλη οφείλει την
Βιβλιοθήκη της.
Καθόλου υποδεέστεροι υπήρξαν και οι άλλοι σκαπανείς της Βιβλιοθήκης, η τεράστια
συμβολή των οποίων περιγράφεται στο βιβλίο. Ο Κώστας Πιλαβάκης, βασικό στέλεχος
της Επιτροπής και αργότερα Πρόεδρός της, ο Πυθαγόρας Δρουσιώτης, ο Αμφιτρύων
Υδραίος, ο Γιάγκος Ποταμίτης και όλοι οι άλλοι πνευματικοί άνθρωποι, που
εκπροσωπούσαν την ελίτ της Βιβλιοθήκης και της πόλης.
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Αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή ο Ανδρέας Μακρίδης αναδεικνύει και την προσφορά
τόσο της πρώτης βιβλιοθηκαρίου Λευκής Κυριακίδου όσο και της δεύτερης, της Λένιας
Φραγκούδη, οι οποίες επετέλεσαν πραγματικά έργον άξιο.
Το βιβλίο ανασκάπτει και αναμοχλεύει κάθε στιγμή και κάθε όψη της Βιβλιοθήκης και
της πόλης, ζωντανεύοντας το παρελθόν και προσφέροντας το στους νεώτερους, αλλά
και στην σύγχρονη έρευνα σαν ένα ιστορικό ντοκουμέντο.
Στην βιβλιοθήκη του κάθε Λεμεσιανού και κάθε Κύπριου, δεν θα είναι ένα απλό βιβλίο.
Θα είναι ένα κειμήλιο της παλαιάς Λεμεσού, που θα τον κάνει περήφανο για την πόλη
του και θα ξυπνά, το δικό του χρέος σ ‘ αυτήν. Θα είναι ένα τιμαλφές που θα
αναζωογονεί την αγάπη, που διακατέχει τους Λεμεσιανούς για την πόλη τους.
Προτού τελειώσω, επιθυμώ εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των δημοτών
της πόλης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από βάθους καρδίας τον φίλο Ανδρέα
Μακρίδη, για την πολύτιμη αυτή εργασία του, προσφορά προς την πόλη του, που σαφώς
αποτελεί ακόμα ένα δείγμα της αγάπης του γι’ αυτήν. Του εύχομαι πνευματική ενάργεια
και δύναμη, για να προσφέρει και άλλα παρόμοια συγγραφικά δώρα στην Λεμεσό.
Θερμά ευχαριστώ επίσης τους χορηγούς του έργου κ. Ρένο Ανδρέου και την εταιρεία
McDonalds, που με την προσφορά τους κατέστησαν εφικτή την πραγματοποίηση της
έκδοσης και συνέδραμαν αποφασιστικά στην προσπάθεια του Δήμου για την πολιτιστική
ανάπτυξη της πόλης και την προβολή του πολιτισμού της.
Ξεχωριστές ευχαριστίες απευθύνω στην κυρία Βούλα Κοκκίνου, και στον εκδοτικό
οργανισμό «Εν Τύποις», που με συγκινητική προθυμία ανέλαβαν την συνέκδοση του
βιβλίου, κάλυψαν το μεγάλο μέρος των εξόδων που απαιτούνταν και εργάστηκαν
ακούραστα όλο το καλοκαίρι για την ετοιμασία του βιβλίου.
Σε όλους τους συντελεστές του έργου εκφράζω τα θερμά ευχαριστώ της πόλης.

