
Ανακοίνωση Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου  

Θλίψη για τον αδόκητο χαμό του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ 
Φίλιππου Τσιμπόγλου  

Τα μέλη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζουν βαθιά 
θλίψη για τον αδόκητο χαμό του αγαπητού φίλου Δρ Φίλιππου Τσιμπόγλου, Διευθυντή της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.  

Κορυφαίος επιστήμονας με διεθνή αναγνώριση, ο Φίλιππος Τσιμπόγλου διακρίθηκε στον χώρο της 
Βιβλιοθηκονομίας-Επιστήμης της Πληροφόρησης για την ανεξάντλητη θετική ενέργεια του και την 
προσήλωση του στην ευρύτερη κοινωνική προσφορά μέσω του λειτουργήματος των Βιβλιοθηκών.  

Ως Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου την περίοδο 1999-2014, ταυτίστηκε με 
πρωτοποριακές για την Κύπρο δράσεις που είχαν στόχο τον εκσυγχρονισμό τόσο της λειτουργίας 
όσο και των υποδομών των Βιβλιοθηκών. Εργάστηκε ακούραστα ως δάσκαλος και ως στρατιώτης, 
με υπομονή, επιμονή και ευρηματικότητα για τη διαμόρφωση κανονισμών λειτουργίας, την 
εφαρμογή διεθνών προτύπων, την υλοποίηση πληροφορικών συστημάτων και την εισαγωγή 
προηγμένων τεχνολογιών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.   

Με βασική αρχή την ευρεία διάχυση της γνώσης, πέραν από τις Πανεπιστημιακές, υποστήριξε 
ένθερμα και την αναβάθμιση όλων των Βιβλιοθηκών στην Κύπρο. Καλλιεργώντας συνεργασίες 
μεταξύ Βιβλιοθηκών προώθησε τη δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου, την ψηφιοποίηση και την 
ελεύθερη διάθεση υλικού μέσω της τότε αναδυόμενης διεθνούς τάσης προς την Ανοικτή Πρόσβαση 
(Open Access). Καθοδηγητής και πρωτεργάτης αρχικά για την ίδρυση του Συνδέσμου Κυπριακών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και στη συνέχεια για τη μετεξέλιξη του στη σημερινή Κοινοπραξία 
Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚΥΒ), κλήθηκε επίσης συχνά να συνεισφέρει ως Σύμβουλος στο 
Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου για την εκπόνηση μεταξύ άλλων και του Στρατηγικού Σχέδιου 
Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. 

Ως Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ξεκίνησε με τη διαμόρφωση της ΕΒΕ 
στο νέο της σπίτι, στο Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αξιοθαύμαστο έργο, εφόσον 
σε μερικά μόνο χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει και να προσφέρει όλες εκείνες τις υποδομές και 
τις υπηρεσίες, συμβατικές και ψηφιακές, που συνιστούν το θεσμό μιας σύγχρονης Εθνικής 
Βιβλιοθήκης.  

 

Αδιαμφισβήτητα το πολυσχιδές έργο σου αγαπητέ μας Φίλιππε, αποτελεί Εθνική παρακαταθήκη 
ανεκτίμητης αξίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Με την ήρεμη μαχητικότητα της 
προσωπικότητάς σου έκανες πράξη το όραμά σου για τη μεταμόρφωση των Βιβλιοθηκών σε 
ζωντανούς, σύγχρονους οργανισμούς.  

Η κληρονομιά σου, φίλε Φίλιππε, αποτελεί πηγή έμπνευσης για εμάς, τους λίγους τυχερούς που σε 
γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί σου και για τους πολλούς άλλους, στις επόμενες γενιές που θα 
απολαμβάνουν τα οφέλη του έργου σου. 

Νιώθουμε τεράστια ευγνωμοσύνη για όσα μας πρόσφερες και υποσχόμαστε να σε κρατήσουμε για 
πάντα στη ψυχή μας. Το όραμά σου πλέον και δικό μας. 

 

Στη σύζυγο και στους οικείους σου εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας.  

Αιωνία σου η μνήμη Φίλιππε. Καλό ταξίδι Δάσκαλε.  


