
Χαιρετισμός Γιώργου Γιωργή 
Προέδρου Συμβουλευτικής Επιτροπής Κυπριακής Βιβλιοθήκης  

Δεν θα χαιρετήσω, θα ευχαριστήσω! Θα ευχαριστήσω και θα συγχαρώ όλους αυτούς που μας 
κάνουν σήμερα περήφανους. Περήφανους για τη ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τυφλούς και χρήστες περιορισμένη 
όρασης. Περήφανους για τη συμμετοχή στο Accelerate του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Leonardo Da Vinci. Περήφανους για τη σημερινή ημερίδα. Μια ημερίδα που αποδεικνύει ότι ο 
πολιτισμός, η μάθηση και η πληροφόρηση είναι κοινό κτήμα για όλους. Τόσο για όσους 
έχουμε το προνόμιο να αγγίζουμε το φως, όσο και για όσους βλέπουν μόνο με τα φώτα της 
ψυχής τους. Το Accelerate δίνει την ευκαιρία πρόσβασης στον κόσμο της πληροφορικής και 
του Διαδικτύου σε μια ακόμη ειδική ομάδα χρηστών. Γι’αυτό όλοι οι συντελεστές και οι 
συνεργάτες του προγράμματος δεν είναι μόνο άξιοι συγχαρητηρίων. Είναι άξιοι μιας 
ευρύτερης αναγνώρισης επιστημονικής, πολιτισμικής και κοινωνικής  γι’αυτή την τεράστια 
προσφορά.  

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κυπριακή Βιβλιοθήκη σ’αυτή την πρώτη 
μεγάλη συνεργασία τους, αποδεικνύουν τον ευρύτερο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν 
οι σύγχρονες βιβλιοθήκες. Οι συμμετοχές της Αυστρίας, Ολλανδίας και Ελλάδας δίνουν τόσο 
τη διεθνή διάσταση, όσο και την ευρύτερη σημασία του προγράμματος.  

Η σημερινή ημερίδα έρχεται να εμπλουτίσει και να διευρύνει τις εμπειρίες και την προσφορά 
του Accelerate.  

Λίγο να ανασηκώσεις το πέπλο της μαγικής, της ανθρώπινης και της επιστημονικής του υφής, 
θα αντικρίσεις τον μόχθο, την προσπάθεια και το σθένος αυτών που ηρωικά πρωταγωνιστούν. 
Αυτών που πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν αδιάφορους και άξεστους λογιστές και 
μικρόψυχα ως άσχετα κέντρα λήψης αποφάσεων, που προβάλλουν μόνο εμπόδια και 
υποβαθμίζουν τα έργα που δεν μπορούν να αντιληφθούν. Γι’αυτό η προσπάθεια τους είναι 
δύο φορές άξια συγχαρητηρίων.  

Κατεβαίνω από το βήμα αποθέτοντας την εκτίμηση και τα συγχαρητήρια της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, στους οργανωτές της ημερίδας και τα καλωσορίσματα 
στους εισηγητές από την Αυστρία, Ολλανδία και την Ελλάδα. 

 


