Η Βικελαία Βιβλιοθήκη, στηρίζει τη Βιβλιοθήκη του Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013 Μια ιδιαίτερη δωρεά βιβλίων προστέθηκε σε αυτές που έχουν
προηγηθεί για την υπό σύσταση Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου. Ο Αντιδήμαρχος
Ηρακλείου κ. Μανόλης Βασιλάκης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Βικελαίας
Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Δημήτρη Σάββα, παρέδωσαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου 100 περίπου τόμους με περιεχόμενό σχετικό με την
Κρήτη, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου.
Πρόκειται
για σημαντικά βιβλία και αποτελούν άρτιες και καλαίσθητες εκδόσεις της Βικελαίας
Βιβλιοθήκης, από αυτές που χρόνια τώρα προσφέρει στους αναγνώστες της, αλλά και
βιβλία που έχουν αγοραστεί σε πολλαπλά αντίτυπα. Τα νέα αυτά αποκτήματα, συνιστούν
ένα πραγματικό θησαυρό γνώσεων, καθώς πρόκειται για βιβλία τα οποία μπορούν να
καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο του εξειδικευμένου μελετητή, όσο και του απλού φιλομαθούς
και βιβλιόφιλου αναγνώστη, ανάγκες δηλαδή που καλείται να καλύψει μια Δημόσια
Βιβλιοθήκη.
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Μ. Βασιλάκης συνεχάρη το δήμαρχο Κώστα Μαουλάκη για τη
σημαντική δουλειά που κάνει στο Μαλεβίζι, στον τομέα των έργων και του πολιτισμού, ενώ
όπως δήλωσε χαρακτηριστικά
«Η απόφαση για τη δωρεά είχε ληφθεί, πριν καν γίνει το αίτημα από το δήμο Μαλεβιζίου»,
ενώ τόνισε ότι «αυτή η κίνηση αποτελεί την αρχή μιας καλής συνεργασίας».
Ο κ. Μ. Βασιλάκης επίσης, δώρισε συμβολικά την έκδοση της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας
«Ο Μίτος της Αριάδνης»
, που περιλαμβάνει 11 διαλέξεις που έκανα καταξιωμένοι επιστήμονες, με πρωτοβουλία του
τμήματος νέων της δημοτικής παράταξης.
Ο Δ/ντης της Βικελαίας κ. Δ. Σάββας από την πλευρά του, δήλωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα
στο δήμο Μαλεβιζίου έτσι ώστε να βοηθήσει την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας
βιβλιοθήκης.
Ο δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης αφού καλωσόρισε
«δυο παλιούς συνεργάτες και φίλους»
όπως χαρακτηριστικά τόνισε, δήλωσε:
«Η δωρεά αυτή, μας συγκινεί ιδιαίτερα. Είναι μια κίνηση με ουσιαστικό, αλλά και συμβολικό
χαρακτήρα. Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, μια από τις σπουδαιότερες βιβλιοθήκες της
χώρας μας, με την τόσο μεγάλη ιστορία και αναγνώριση, στηρίζει έμπρακτα την υπό ίδρυση
Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μαλεβιζίου. Εκ μέρους σύσσωμου του Δημοτικού μας Συμβουλίου,
εκφράζοντας κάθε Μαλεβιζιώτισσα και κάθε Μαλεβιζιώτη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο
εσάς, όσο και το δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μας για την κίνηση αυτή. Ελπίζω κι εύχομαι, όταν με το καλό ολοκληρώσουμε αυτή την
προσπάθεια, να μας δοθεί η δυνατότητα να έχουμε μια ευρύτερη συνεργασία, με γνώμονα
την πνευματική καλλιέργεια των δημοτών μας».
Για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου, έχουν δωριθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από
7000 τόμοι βιβλίων, από τις οικογένειες Δουλγεράκη, Βαρδουλάκη, Ανδρουλάκη, από τον
Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αλλά και από δωρητές που θέλουν να
διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
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