
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Χαιρετισμός 

Κ. Τζανακούλη 
Δήμαρχος Λάρισας 

Welcome of 

Κ. Tzanakouli 
Mayor of Larissa 

Πανοσιολογιότατε, κ. Ειδικέ Γραμματέα, κ. Πρόεδρε του Τ. Ε. Ι., κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμ

βουλίου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κ. Περιφερειακέ Διευθυντή του ΟΤΕ, αγαπητοί φίλοι και 

συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που είμαι σήμερα εδώ και μου δίνεται η ευκαιρία 

να πω δυο λόγια γι' αυτό το Συνέδριο. 

Είναι αλήθεια ότι το Τ.Ε,Ι. της Λάρισας αργά αλλά σταθερά καταξιώνεται στην ελληνική κοινω

νία και όχι μόνο στην λαρισαϊκή και την θεσσαλική. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, και 

λέγοντας «εμάς» εννοώ και τον εαυτό μου, που περισσότερο αισθάνομαι ότι είμαι ένας από την 

κοινότητα του Τ. Ε. Ι., αφού, για όσους δεν γνωρίζουν, πρέπει να πω, είμαι εκπαιδευτικός του 

Τ. Ε. Ι. από τους παλαιότερους, από τη μεγάλη φουρνιά της δεκαετίας του ΊΟ. 

Έτσι λοιπόν, είναι χαρά για μένα να βλέπω το Τ.Ε.Ι. καταξιωμένο και μάλιστα να διοργανώνει 

τέτοια Συνέδρια, που από ό,τι τουλάχιστον με ενημέρωσαν τα παιδιά του Συνεδρίου, είναι η 

πρώτη φορά που γίνεται σε Τ.Ε.Ι. Μέχρι τώρα γινόταν στα πανεπιστήμια. Και αυτό δίνει μια ιδι

αίτερη τιμή για το Τ.Ε.Ι. 

Το θέμα των Βιβλιοθηκών είναι ιδιαίτερης σημασίας. Είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις Ακαδη

μαϊκές Βιβλιοθήκες να είναι οργανωμένες και να έχουν αυτό που λέει και ο τίτλος, τη συνεχή 

πρόσβαση σε όλους αυτούς που θέλουν να πάρουν αυτά τα στοιχεία που δεν μπορούν να τα 

βρουν αλλού. 

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. της Λάρισας, κι αυτή αργά αλλά σταθερά, γίνεται μια Βιβλιοθήκη που 

σίγουρα βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά του Τ.Ε.Ι. Βοηθάει πάρα πολύ και άλλους Λαρισαίους, που 

οπό ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, καταφεύγουν εδώ και να δανειστούν βιβλία αλλά και να 

ενημερωθούν. 
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και βέβαια θα πω ότι στα παιδιά της Βιβλιοθήκης κατέφυγαν και πάρα πολλοί συνάδελφοι εκ

παιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να πάρουν τις γνώσεις για να οργανώσουν 

αυτές τις μικρές Βιβλιοθήκες που γίνονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συγχαίροντας όλους αυτούς που βοήθησαν στο να έρθει το Συνέδριο στη Λάρισα και όσους 

βοηθάνε για να πετύχει, και πιστεύω ότι θα πετύχει, ευκαιρίας δοθείσης που είναι εδώ ο Ειδι

κός Γραμματέας του Υπουργείου, θα μου επιτρέψει να πω κάτι - το έχω πει και στην ηγεσία του 

Υπουργείου αλλά θα το μεταφέρετε κι εσείς. 

Όλα τα ιδρύματα πρέπει να έχουν τις Βιβλιοθήκες τους και μάλιστα Βιβλιοθήκες που να είναι 

όχι μόνο γι' αυτούς που είναι στο ίδρυμα αλλά και για όσους θέλουν να πάρουν γνώσεις από 

τη Βιβλιοθήκη. 

Δυστυχώς όμως, κ. Ειδικέ Γραμματέα, η πόλη της Λάρισας έχει μπλέξει με τη Βιβλιοθήκη της. 

Έχει μπλέξει άσχημα. Εδώ χρειάζεται η βοήθεια του Υπουργείου. Εάν δεν βοηθήσει το Υπουρ

γείο, τότε η Βιβλιοθήκη δεν θα γίνει. 

Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί ή αν έχετε την ευκαιρία, αν μείνετε και τις τρεις μέρες του Συ

νεδρίου, θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., τον Αντιπρόεδρο και τους αρμόδιους να σας 

πάνε μια βόλτα στο στοιχειωμένο κτίριο της Βιβλιοθήκης. 

Αυτό δεν περιποιείιδιαίτερη τιμή ούτε για την πόλη, ούτε και για το Υπουργείο. Έχει ξεκινήσει 

πριν από μερικά χρόνια κι έμεινε εκεί. Ούτε καν έκαναν γιαπί αλλά έμεινε έτσι, να λέμε ότι εδώ 

«θα» γίνει η Βιβλιοθήκη. 

Μια πόλη σαν την Λάρισα, με 200 χιλιάδες κατοίκους, με δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές του 

Τ.Ε.Ι. και φοιτητές αλλά και με ανθρώπους που θέλουν να πάνε στην Βιβλιοθήκη, δεν έχουν αυ

τόν τον χώρο έτσι όπως θα τον ήθελαν. 

Είναι δημόσια η Βιβλιοθήκη, ανήκει στο Υπουργείο. Δεν ανήκει στον Δήμο. Βέβαια, πρέπει να 

πω για την ιστορία του πράγματος, πριν από μερικές δεκαετίες και πολύ πιο παλιά ακόμα, έτσι 

την έλεγαν, «δημοτική Βιβλιοθήκη». Δεν είναι δημοτική. Είναι του Υπουργείου. 

Ο Υπουργός τυγχάνει να είναι Λαρισαίος, ο κ. Ευθυμίου, και θα πρέπει να του πείτε κι εσείς να 

επισπεύσει την χρηματοδότηση του έργου αυτού, διότι τώρα η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε έναν 

χώρο που μόνο για Βιβλιοθήκη δεν κάνει. 

Ξέρουμε όλοι ότι σε ευνομούμενες κοινωνίες και σε προηγμένες κοινωνίες, και σε σύγχρονες 

πόλεις, οι Βιβλιοθήκες έχουν τιμητική θέση. Βρίσκονται,σε περίοπτη θέση και προσφέρουν τα 

μέγιστα. 

Έτσι λοιπόν θα παρακαλέσω να μεταφέρετε στην ηγεσία του Υπουργείου όλα αυτά και θα χα

ρούμε ιδιαίτερα μια άλλη φορά να σας δούμε ακριβώς και στη Βιβλιοθήκη της πόλης. 

Και πάλι θέλω να συγχαρώ όλους εσάς που κάνατε αγώνα για να έρθει το 11ο Συνέδριο στην 

πόλη της Λάρισας και ιδιαίτερα στο Τ.Ε.Ι. Ως Δήμαρχος Λαρισαίων να καλωσορίσω όλους εσάς 
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που είστε εδώ και είσαστε από άλλα μέρη, από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Να σας ευχηθώ κα-

λή διαμονή. Να ευχηθώ το Συνέδριο να πετύχει τους σκοπούς και βέβαια, η πόλη της Λάρισας 

προσφέρεται για Συνέδρια διότι είναι μία από τις πλέον ζωντανές - για να μην πω η πιο ζωντα-

νή πόλη της Ελλάδας διότι καλά τα Συνέδρια μέσα στους χώρους των αιθουσών αλλά χρειάζε

ται και κάτι από την πόλη. Και η πόλη της Λάρισας τα έχει αυτά. Εύχομαι λοιπόν να περάσετε 

καλά στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ. 
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