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Με το καλό λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του Συνεδρίου. Τώρα που η αυλαία του πρώτου σκέλους 

του Συνεδρίου, του επιστημονικού, έχει πέσει, έχει κλείσει, και σε λίγες ώρες αναμένεται να ολο

κληρωθεί και η αυλαία του δευτέρου σκέλους, του ψυχαγωγικού σκέλους, που όπως θα διαπι

στώσατε ξεκίνησε χθες το βράδυ με την συνεδρίαση που είχαμε στις Βερσαλλίες, που κατέληξε 

σε συνεστίαση, και θα συνεχιστεί αμέσως μετά. 

Ήθελα, πολύ απλά και σύντομα, να κάνω έναν απολογισμό του Συνεδρίου και να αποδώσω, όπως 

είναι φυσικό και λογικό και δίκαιο, «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Είναι γενική και όχι μόνο δική 

μας η άποψη ότι το Συνέδριο ήταν θαυμάσιο. Ειλικρινά με συγκίνησαν τα λόγια που ακούσαμε 

προηγουμένως και από τον κ. Τσεκάκη και από την κα Τριανταφυλλίδου για την επιτυχία του Συ

νεδρίου. Και πραγματικά θεωρούμε ότι πετύχαμε περισσότερα από όσα περιμέναμε. 

Η συμμετοχή του Συνεδρίου ήταν και πολύ μεγάλη και πολύ ουσιαστική. Και αυτό αποδεικνύεται 

από το ότι ακόμα και στις ώρες μετά τα γεύματα, η αίθουσα αυτή ήταν γεμάτη. Και όχι μόνο γε

μάτη αλλά το κοινό στις περισσότερες των περιπτώσεων, ρωτούσα στους ομιλητές διάφορες ερω

τήσεις ή σχόλια, πράγμα που δείχνει το έκδηλο ενδιαφέρον του κοινού προς του ομιλητές. 

Για τους ομιλητές ήθελα να πω ότι όλοι τους ήσαν άψογοι στην παρουσίαση τους και αυτό ου

σιαστικά συνιστά την επιτυχία του Συνεδρίου, την ουσιαστική επιτυχία του Συνεδρίου. 

Όμως, κι εδώ ήθελα να σταθώ για λίγο, θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους που δού

λεψαν πίσω από τα φώτα. Και μάλιστα, όλοι από αυτούς, χωρίς καμία - το τονίζω, καμία - οικονο

μική αποζημίωση επιπλέον. Άλλοι δούλεψαν εντονότερα. Άλλοι δούλεψαν για μεγαλύτερο χρονι

κό διάστημα. Πάντως, όλοι πρόσφεραν και ο καθένας πρόσφερε ό,τι μπορούσε. Ας είναι λοιπόν 

ηθική η αποζημίωση τους. Και όπως είναι γνωστό, η ηθική αποζημίωση δεν εξαγοράζεται. 

Θα ήθελα λοιπόν, αφού πρώτα πω ένα πολύ - πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους αυτούς τους αν

θρώπους, να αναφερθώ ξεχωριστά στον καθένα, γι' αυτό και κράτησα τα ονόματα τους. Τα κρά-
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τησα για να μην ξεχάσω κανέναν. Εάν, εν πάση περιπτώσει, ξεχάσω κανέναν, ας με συγχωρή

σουν, δεν έγινε από πρόθεση. 

Θέλω λοιπόν να αναφερθώ πρώτα στον Ηλία Σάββα, ο οποίος υπήρξε ο επιστημονικός υπεύθυ

νος του Συνεδρίου, και χωρίς καμιά υπερβολή, η ψυχή του Συνεδρίου, η ραχοκοκαλιά, ο άνθρωπος 

ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες του Συνεδρίου. 

θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στον κ. Γιώργο Σούλτη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο υπεύθυνος 

του προγράμματος Βιβλιοθηκών και ο κύριος μεσολαβητής ανάμεσα στο Τ.Ε.Ι. και στο Υπουργείο 

Παιδείας και στην διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΑΕΚ για την οικονομική βοήθεια που μας δόθηκε και 

ήταν πολύ σημαντική. 

Στη συνέχεια, ήθελα να αναφερθώ στον κ. Παναγιώτη Βικτόπουλο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για 

όλα τα γεύματα, τα ποτά και τις εκδρομές. 

Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στους ανθρώπους που έπαιξαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την 

ζωντανή μετάδοση του Συνεδρίου στο Internet. Οι άνθρωποι αυτοί που ουσιαστικά είναι ειδικοί 

τεχνικοί του ΟΤΕ, ο οποίος πολύ ευγενώς προσφέρθηκε να μας βοηθήσει σε αυτή τη μετάδοση 

αφιλοκερδώς - το υπογραμμίζω - και οι άνθρωποι αυτοί είναι ο κ. Θανάσης Κουτσιανικούλης και 

ο κ. Μιχάλης Λουλάκης. Χρόνια πολλά, Μιχάλη, και για τη γιορτή σου. Φυσικά, μαζί με αυτούς 

δούλεψε από τη μεριά του Τ.Ε.Ι. ο Κώστας Κιτσάκης που δεν είναι εδώ. 

Στη συνέχεια θέλω να πάω στα παιδιά της Βιβλιοθήκης που κάτω από τον κ. Ζήση Κατσιά, ο οποί

ος είναι και προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης, δούλεψαν ο καθένας στον τομέα του. Και θα αναφέ

ρω τα ονόματα τους σε σχέση με τις δουλειές που έκαναν. 

Για τις εγγραφές μελών, την παραλαβή εισηγήσεων, την αποστολή υλικού του Συνεδρίου και την 

γραμματειακή υποστήριξη δούλεψαν η Δήμητρα Μιταλούλη, η Έφη Τάσιου και η Λίνα Μιχάλη. 

Επίσης, η Ελένη Νταρακλίτσα και ο Βασίλης Νταλαπάσχας πρόσφεραν την γραμματειακή υπο

στήριξη του Συνεδρίου. 

Η Όλγα Βολιώτη προσέφερε την οικονομική διαχείριση και την γραμματειακή υποστήριξη του Συ

νεδρίου. 

Στις δημόσιες σχέσεις, τη γραμματειακή υποστήριξη και την τεχνική υποστήριξη, καθώς και στο 

προεδρείο του Συνεδρίου βοήθησε η Καλλιόπη Σιώκη. 

Στις δημόσιες σχέσεις, στις χορηγίες και στην οργάνωση του εκθεσιακού χώρου, μαζί με την απο

στολή του υλικού του Συνεδρίου βοήθησε η Δήμητρα Καρασίμου. 

Η Αλεξία Τσιτσιβά ήταν ένας άλλος δυνατός κρίκος του Συνεδρίου γιατί βοήθησε πέρα από τη 

γραμματειακή υποστήριξη του και στο ταμείο και την οικονομική του διαχείριση. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 
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Στο Internet και στα δίκτυα δούλεψαν ο Δημήτρης Κοτρώτσιος και ο Γιάννης Τζιγκούρας. 

Σαν υπεύθυνος διαφημιστικού σποτ του Τ.Ε.Ι., διοικητική υποστήριξη, δημόσιες σχέσεις και υπεύ

θυνος για την μεταφορά των ξένων εισηγητών, την εκτύπωση εντύπων και την σχεδίαση των εντύ

πων, δούλεψε ο Γιάννης Κουλουκτσής. 

Στον σχεδιασμό και την παραγωγή του έντυπου υλικού, λογότυπος αφίσα αλλά και τις βεβαιώσεις 

της συμμετοχής, αυτές που θα πάρει ο καθένας μας φεύγοντας, αυτοί που τις ζήτησαν τέλος πά

ντων, δούλεψε η Μαρία Καρατάσιου. 

Όλα αυτά τα ονόματα που σας ανέφερα ήταν ονόματα ανθρώπων που δούλεψαν πριν από το Συ

νέδριο. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τώρα, προσέφεραν υπηρεσίες στην πρακτική άσκηση η 

Αντωνία Κεραμάρη, η Χάιδω Πανταζή, και η Γεωργία Τολίκα. 

Εθελοντική εργασία προσέφεραν η Χριστίνα Μαλακού, η Παρασκευή Γρηγορίου, η Παναγιώτα 

Εκίζογλου και η Φανή Θεμελή. 

Και τέλος, σέρβις προσέφεραν η Καλλιόπη Πατουλιά, η Ξένια Αδάμη, η Όλγα Πινελίδου και η Φλώ-

ρα Δεκάζου. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και εύχομαι επιτυχία και στο επόμενο Συνέδριο. 
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