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Δωρεά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

η Βιβλιοθήκη Γεώργιου και Μαρκησίας Λαγανά
Υπάρχουν βιβλία που είναι μοναδικά σε όλο ιον κόσμο

Ως σπάνια πράξη ευεργετισμού χαρακτήρισε
την παράδοση της Βιβλιοθήκης Γεώργιου

και Μαρκησίας Λαγανά ως δωρεά προς
τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ο

αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας

και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου Πέτρος Παπαπολυβίου Πρόκειται
για μια τεράστια σε όγκο και σε αξία δωρεά
Είναι μια από τις καλύτερες συλλογές στον
ελληνικό χώρο που δημιούργησε ο Γεώργιος
Λαγανάς στρατιωτικός ιατρός και πτυχιούχος

φιλόλογος ανέφερε ο κ Παπαπολυβίου
προσθέτοντας ότι η συλλογή περιλαμβάνει
πάνω από 2.000 παλαίτυπα μονόφυλλα
εφημερίδες περιοδικά και άλλα έντυπα

Το παλαιότερο βιβλίο της συλλογής είναι
του 1483 και πρόκειται για μια έκδοση του
Θουκυδίδη επεσήμανε ο κ Παπαπολυβίου ο

οποίος ανέφερε ότι η συλλογή περιλαμβάνει
την πρώτη έκδοση του Αριστοφάνη Μιλάμε
για βιβλία από τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψης

της τυπογραφίας Τα βιβλία από το
1483 μέχρι το 1700 είναι ένα μεγάλο κομμάτι

της συλλογής τόνισε
Ένα άλλο μεγάλο και ανεκτίμητο κομμάτι
της συλλογής όπως είπε χαρακτηριστικά

συνιστούν τα βιβλία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

γραμμένα από τους Αδαμάντιο
Κοραή Ρήγα Φεραίο και ελάσσονες λογίους
της εποχής Και στα παλαίτυπα και στα βιβλία
του Διαφωτισμού υπάρχουν βιβλία που είναι
μοναδικά σε όλο τον κόσμο πρόσθεσε ο κ
Παπαπολυβίου

Το τρίτο κομμάτι της συλλογής αφορά
στην Ελληνική Επανάσταση και είναι επίκαιρο

λόγω της πρόσφατης επετείου ανέφερε
για να συμπληρώσει ότι υπάρχει μονόφυλλο
της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831 που αναγ¬

γέλλει τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με το
πώς ξεκίνησε η συλλογή βιβλίων από το ζεύγος

Λαγανά ο κ Παπαπολυβίου απάντησε
ότι ο κ Λαγανάς έχοντας σπουδάσει φιλόλογος

και έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε
αρχίσει να συλλέγει αναζητώντας συγκεκριμένα

βιβλία Τα βιβλία μαζεύτηκαν με πολύ

μεγάλο μεράκι από το ζεύγος Λαγανά που
ήταν ιατροί και δεν είχαν τεράστια οικονομική

επιφάνεια αλλά έκαναν στοχευμένες
αγορές είπε

Η συλλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εκπόνηση φοβερών μελετών υπέδειξε Ο κ
Παπαπολυβίου σημείωσε ότι ο κ Λαγανάς
εργάστηκε ως στρατιωτικός ιατρός και υπηρέτησε

στην Κύπρο μεταξύ 1985-1987 ως

Διοικητής του Υγειονομικού της Εθνικής
Φρουράς Επέλεξε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Κύπρου επειδή εντυπωσιάστηκε
από το κτίριο και από το έργο των λειτουργών

της Βιβλιοθήκης
Η συλλογή αποτελεί μια τεράστια πρόκληση

για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είμαστε

υποχρεωμένοι να τη φυλάξουμε και
να την προβάλουμε με τον καλύτερο τρόπο
δήλωσε ο κ Παπαπολυβίου προσθέτοντας
ότι σε τέτοιες εποχές όπου όλοι γκρινιάζουμε
για την κρίση των ηθικών αξιών την έλλειψη

προτύπων είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν

τέτοιοι άνθρωποι στον 21ο αιώνα χάρη
στους οποίους επιβιώνει ο θεσμός του ευεργετισμού

Πρέπει όλοι και οι ειδικοί ερευνητές

και κυρίως η Πολιτεία να δείξουν ενδιαφέρον

για τη Βιβλιοθήκη μας κατέληξε
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