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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Την ανασύσταση της Αλεξανδρινής Βι

τες που θα έχει η Βιβλιοθήκη θα είναι η

βλιοθήκης που θεωρείται ένα εθνικό Αι

μόνιμη έκθεση αρχαίων βιβλίων, γκραβού

γυmιακό σχέδιο ανέλαβε

ρων, φωτογραφιών, πινάκων κτλ. Επίσης θα

να εκπληρώσει

το Πανεπιι:πήμιο της Αλεξάνδρειας. Ο χώ

υπάρχει

ρος για την στέγαση της Βιβλιοθήκης πα

απαγγελίας

ραχωρήθηκε

από

το

Πανεπιστήμιο

Αλεξάνδρειας και καλύmει

της

αίθουσα

μουσϊΙcής

ποιημάτων

ιστορικών, φιλολογικών

και
και

δωματίου,

ανάγνωσης

επιστημονικών

τετρα

ανακοινώσεων. Σε όλα αυτά θα δοθεί προ

γωνικά μέτρα, βλέποντας προς την Μεσό

τεραιότητα στις σχέσεις Ελληνικού και Αι

γειο

γυmιακού πολιτισμού. Οι εργασίες για το

Θάλασσα.

Θα

45.000

περιλαμβάνει

συνεδριακό κέντρο με

επίσης

32.000 θέσεις

κτίσιμο

της Βιβλιοθήκης

προγραμματίστη

καθίσματα. Η τιμή για το όλο έργο θα ξε

καν για τον Ιούνιο του

περάσει

μα εγκαίνια τον Ιούλιο του

τα

80.000.000 δολλάρια. Η νέα

Βιβλιοθήκη θα μπορεί να
χωρέσει περί
που 200.000 τόμους βιβλίων όταν θα ανοί
ξει το 1995 αλλά ο τελικός σκοπός θα εί
ναι για 4.5 εκατομμύρια με την προσθήκη
Μουσείου ιστορίας της επιστήμης και

διο

καλλιγραφίας. Ανάμεσα στις δραστηριότη-

εταιρεία της Νορβηγίας.

της

Βιβλιοθήκης

1991

και τα επίση

1995.

Το σχέ

εγκρίθηκε

ύστερα

από διαγωνισμό με την συμμετοχή αρχιτε

κτόνων από όλο τον κόσμο και με χρημα
τικό έπαθλο
κητής

60.000

δολλαρίων. Τελικά νι

αναδείχθηκε

μια

Αρχιτεκτονική

ΕΝΑΡΕΤΟΣ

·Εκλεισα

τις πόρτες της ψυχής μου

σ· όλα τα πάθη και δεν άφησα
ούτ · ένα μικρό παράθυρο
να μπαίνει λίγος

αμαρτωλός ήλιος
Αλίμονο, ζωσμένος τώρα
τις τύψεις της aρετής μου
εδίψασα μιαν έξοδο.

Λυπήσου με, Κύριε, και στείλε μου
το ρίγος μιας αμαρτίας,

ελέησε τη μοναξιά της ψυχής μου
με το αίσθημα μιας ενοχής.

ΑΜΑ ΡΕΣΣΕΙΣ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ
Κόρη άμα ρέσσεις δίπλα μου
τζιαι με θωρείς αyκάθκtα
μεν 6άλλεις τόσην γλύκαν μέσ' τ' αμμάθκια
μέμπα τζιαί μπώ στον πειρασμόν τζιαι τα φιλήσω

τζιαι πού να τά6ρω τόσα πώματα
του κόσμου του κακού τα στόματα
να καταφέρω ο άχαρος να κλείσω.
ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-Ι·ΔΗΣ

