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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης
την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Θεοφιλέστατε, Κύριοι Βουλευτές,
Εκπρόσωποι Κομμάτων, Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου του
ΤΕΠΑΚ, Κύριε Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ,
Κύριοι πρώην Δήμαρχοι, Κύριε Αντιδήμαρχε, Κύριε Έπαρχε, Κύριοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι, Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Σχολικής Εφορίας, Κύριοι εκπρόσωποι
δημόσιων οργανισμών, Κυρίες και Κύριοι,
Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς, συγκίνησης και περηφάνιας παρευρισκόμαστε
απόψε

στην

επίσημη

τελετή

εγκαινίων

της

Δημοτικής

Πανεπιστημιακής

Βιβλιοθήκης Λεμεσού από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη, του οποίου η παρουσία μας τιμά ξεχωριστά, προσδίδοντας τη δέουσα
σπουδαιότητα σε ένα σημαδιακό, για την πολιτιστική ιστορία της πόλης, γεγονός.
Η Λεμεσός, οι Δημότες της Λεμεσού, οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, αποκτούν μια
ξεχωριστή βιβλιοθήκη. Η τεράστια κληρονομιά της Λεμεσού στον πολιτισμό, τα
γράμματα και τις τέχνες, μέσα από τις πολύτιμες συλλογές της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, τα ανεκτίμητα παλαίτυπα, τις σπάνιες εφημερίδες και συλλογές, τα
χιλιάδες βιβλία, στεγάζονται, διαφυλάσσονται και αξιοποιούνται με τον καλύτερο
τρόπο.
Με τη λειτουργία της ενιαίας Δημοτικής – Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης ,
εμπεδώνεται και ενισχύεται περαιτέρω η κοινή πορεία της αρμονικής και
εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης πανεπιστημίου και πόλης. Η Λεμεσός και το
ΤΕΠΑΚ ξεκίνησαν μαζί και συνεχίζουν μαζί, γιατί αυτό επιτάσσει το καλό και της
ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας αλλά και της πόλης ολόκληρης.
Στεγασμένη στο μοναδικό Μέγαρο Πηλαβάκη, η Δημοτική Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη

είναι

πλήρως

εκσυγχρονισμένη

κτηριακά,

τεχνολογικά

και

βιβλιοθηκονομικά, και αποτελεί πια μια πρότυπη Βιβλιοθήκη χάρις στη
συνεργασία του Δήμου Λεμεσού με το ΤΕ.ΠΑ.Κ. στους τομείς της συντήρησηςαναπαλαίωσης, της παροχής τεχνογνωσίας, της αρμόζουσας στελέχωσης σε
έμψυχο δυναμικό καθώς και του κατάλληλου εξοπλισμού.
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Το πλήρες αρχειακό υλικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς και ο όγκος των
εντύπων της, δεν ήταν βεβαίως δυνατόν να χωρέσουν στο κτήριο Πιλαβάκη. Για
τον λόγο αυτό ένα μεγάλο έργο υποδομής ξεκινά το 2019. Πρόκειται για τις
εργασίες διαμόρφωσης του παραπλήσιου κτηρίου της ΓΕΒΟ, που αγοράστηκε από
τον Δήμο Λεμεσού για να λειτουργήσει ως χώρος φιλοξενίας της τεράστιας
συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς επίσης και άλλων συλλογών που
έχουν δωριθεί προς τον Δήμο Λεμεσού.
Αισθάνομαι πως απόψε είναι η κατάλληλή στιγμή, να κάνω μια ιδιαίτερη μνεία
στους πρώτους δημάρχους που συνέδεσαν το όνομά τους με την ίδρυση και
θεμελίωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τον Πλουτή Σέρβα και τον Κώστα
Παρτασίδη. Όπως επίσης και στους σκαπανείς και στυλοβάτες της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης από την ίδρυση της μέχρι σήμερα. Αρχίζοντας από τον ιθύνοντα νου
της βιβλιοθήκης, τον Λεμεσιανό λόγιο και παιδαγωγό Νικόλαο Ι. Ξιούτα, ο οποίος
διετέλεσε επί δεκαετίες πρόεδρός της από τον καιρό της ίδρυσής της το 1945, στον
οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού αποδίδει τη δέουσα τιμή με την απόφασή
του να ονομάσει την κεντρική αίθουσα όπου φιλοξενούνται οι τόμοι της πρώην
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού σε «Αίθουσα Νικόλαος Ι. Ξιούτας».
Καθόλου υποδεέστεροι υπήρξαν και οι υπόλοιποι σκαπανείς της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, όπως οι Κώστας Πιλαβάκης, Πυθαγόρας Δρουσιώτης, Αμφιτρύων
Υδραίος, Γιάγκος Ποταμίτης και άλλοι εκπρόσωποι της πνευματικής ελίτ της
πόλης.
Μεγάλη υπήρξε και η συμβολή της πρώτης βιβλιοθηκαρίου, Λευκής Κυριακίδου,
καθώς επίσης και της διαδόχου της, Λένιας Φραγκούδη.
Οι υπηρεσίες που προσέφεραν στην πόλη και τη Βιβλιοθήκη της όλοι αυτοί οι
σημαντικοί άνθρωποι της πόλης μας, καταγράφονται σε μεγάλη έκταση και
γνωστοποιούνται, για πρώτη φορά, στην καινούργια έκδοση του Δήμου Λεμεσού
υπό τον τίτλο «Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού: Η ίδρυση και η πορεία της
διαμέσου των χρόνων», που γράφτηκε από τον φιλόλογο-ερευνητή Ανδρέα
Μακρίδη, και που η πρώτη μέρα κυκλοφορίας της συμπίπτει με τα σημερινά
εγκαίνια.
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Πρύτανη του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για την
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άψογη συνεργασία που είχαμε για τα θέματα της βιβλιοθήκης αλλά και για τα
άλλα θέματα της κοινής μας πορείας. Ευχαριστώ επίσης τους τέως και πρώην
Δημάρχους, κυρίους Ανδρέα Χρίστου, Δημήτρη Κοντίδη και Αντώνη Χατζηπαύλου,
τον τέως Πρόεδρο του ΤΕΠΑΚ Στάθη Παπαδάκη, καθώς επίσης και τα μέλη των
Δημοτικών Συμβουλίων που στήριξαν τη σύμπραξη αυτή. Ήταν αυτή η καθολική
και ομόθυμη σύμπραξη που οδήγησε στη σημερινή μέρα.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθώς
και όλου εσάς που βρίσκεστε απόψε μαζί μας. Σε σας παραδίδουμε αυτό το ίδρυμακαμάρι της πόλης αλλά και του τόπου μας, το οποίο βρίσκεται πλέον στη διάθεσή
σας, έτοιμο να εξυπηρετήσει τόσο τον γενικό αναγνώστη όσο και τον φοιτητή.
Σας ευχαριστώ.

