
Χαιρετισμός του Προέδρου του ΤΕΙ Πειραιά κ. Λάζαρου Βρυζίδη:  
 
Αγαπητοί φίλοι, πέραν από το ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την οργανωτική 
επιτροπή γιατί για 3η συνεχή φορά γίνεται η διοργάνωση αυτή στη Σύρο, πρέπει 
επίσης να συγχαρούμε γενικά την ομάδα,  η οποία  ασχολήθηκε με το αντικείμενο 
της βιβλιοθήκης, γιατί δόθηκε μία νέα διάσταση, ένα νέο περιεχόμενο στο τί είναι 
βιβλιοθήκη σήμερα, πώς εξελίσσεται και τί μπορεί να προσφέρει. Αυτό πιστεύω ότι 
θα δώσει διεξόδους στην πορεία και για την κατάργηση του ενός συγγράμματος που 
δίδεται σήμερα στα ιδρύματα και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της διεύρυνσης 
στη μάθηση. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και άλλες μορφές, οι οποίες αναπτύχθηκαν 
μέσα από το πρόγραμμα της βιβλιοθήκης, θα δώσουν τη δυνατότητα στο 
σπουδαστικό δυναμικό, στο φοιτητή να πάρει μία πλατιά γνώση και όχι να 
περιορίζεται  απλώς σε ένα σύγγραμμα και στην ανάγνωση ενός συγγράμματος, που 
στη χώρα μας για απλούς και διαφόρους λόγους διατηρείται, αλλά πιστεύω ότι 
σύντομα θα αποτελεί  παρελθόν. 

Μια και με προκαλέσατε νωρίτερα σε σχέση με τα τμήματα θα πω δύο λόγια, 
τα οποία πιστεύω και νομίζω ότι εκφράζουν και όλη την κοινότητα του ΤΕΙ Πειραιά. 
Η αλόγιστη ίδρυση τμημάτων, χωρίς υποδομή, σε όλες τις επαρχιακές πόλεις της 
Ελλάδος εμένα δε με εκφράζει. Χωρίς υποδομή και χωρίς προϋποθέσεις με τον 
τρόπο που ιδρύονται σήμερα τα τμήματα, υποβάθμιση προκαλούν και όχι 
αναβάθμιση. Αυτός ο κατήφορος πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Βεβαίως και 
να ιδρύσουμε τμήματα εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και 
υπάρχουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Για φανταστείτε να έχουμε ένα τμήμα, να 
έρχονται σπουδαστές και να ψάχνουμε εμείς ένα διαμέρισμα να τους βάλουμε. Δεν 
είναι τραγικό για την ανώτατη εκπαίδευση να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Εάν υπάρξουν 
προϋποθέσεις μέσα σε ένα πλαίσιο συνομιλίας με τους τοπικούς φορείς, αν μπορούν 
να λειτουργήσουν τμήματα διαθέτοντας την κατάλληλη κτιριακή κυρίως υποδομή, 
μπορούμε να καθίσουμε και να κουβεντιάσουμε σοβαρά την ίδρυση και τη 
λειτουργία τμημάτων στις Κυκλάδες και στη Σύρο, που ξέρουμε ότι έχει αναπτυχθεί 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχει αποκτήσει μία καλή φήμη. Έχει αναπτυχθεί με 
πολύ ωραία συστήματα και βοηθήθηκε από τις τοπικές κοινωνίες. Κάτι τέτοιο αν 
συμβεί και στην περίπτωσή μας ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε 
λύσεις. Πρέπει όμως να λειτουργούν τμήματα ανώτατης παιδείας και όχι όπως 
γίνεται σε πολλές περιοχές ΙΕΚ Β΄ κατηγορίας. Αυτό τουλάχιστον όσο θα είμαι εγώ 
πρόεδρος δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί για το ΤΕΙ Πειραιά.    

Κλείνοντας αυτήν την μικρή μου παρέμβαση-θα καθίσω κι εγώ σήμερα να 
παρακολουθήσω όλες τις εργασίες-να δούμε που μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξέρουμε 
ότι οι χρηματοδοτήσεις από το υπουργείο το τελευταίο διάστημα για τις βιβλιοθήκες 
ήταν λίγο μειωμένες. Μπορούμε όμως μέσα στα πλαίσια της συνέχισης των 
προγραμμάτων και γενικότερα της δραστηριότητας του ΤΕΙ να βρούμε τρόπους και 
διαδικασίες να ενισχύσουμε αυτήν την πορεία, όπως είναι η ολοκλήρωση του 
κτιριακού της βιβλιοθήκης, που ήδη ο διαγωνισμός βρίσκεται προς το τέλος του και 
θα γίνει η καθ’ ύψωση επέκταση της βιβλιοθήκης, όπως έχουμε συμφωνήσει και 
αποδεχτήκατε κι εσείς με τις συζητήσεις που είχαμε με μία βιβλιοθήκη η οποία πια 
θα είναι 2.500 τ.μ. Η δημοπρασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τελειώσουμε σε 10-15 
μέρες. Υπήρξαν πολλοί ενδιαφερόμενοι, πιστεύω σε 1,5-2 χρόνια θα έχουμε 
ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό δηλ., πέραν των άλλων, 
μεγάλο ρόλο παίζει και η κτιριακή υποδομή μιας βιβλιοθήκης. Ξέρω γιατί έχω 
παρακολουθήσει από κοντά τον εμπλουτισμό που έχετε κάνει σε συγγράμματα, την 
ηλεκτρονική έκδοση την οποία έχετε αναπτύξει, την οποία κάποια στιγμή θα πρέπει 



να ενισχύσουμε και να υλοποιήσουμε την έκδοση βιβλίων, έστω περιοδικών ή 
άλλων. Χρειάζεται μία ενίσχυση και χρηματοδότηση από το ίδρυμα. Είμαι στη 
διάθεσή σας και πρόθυμος να βοηθήσω προς κάθε κατεύθυνση. 
Αυτά τα λίγα, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Διημερίδας. Σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ για ό,τι προσφέρετε στο ίδρυμα. 
 


