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Welcome of the Scientific Chairman 
of the Library of T.E.I. of Larissa 

George Soultis 
T.E.I, of Larissa 

Πανοσιολογιότατε, κ. Ειδικέ Γραμματέα, κ. Διευθυντά του ΕΠΕΑΕΚ, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόε

δρε, κ. Περιφερειακέ Διευθυντή του ΟΤΕ, κυρίες και κύριοι, το να επαναλάβω κι εγώ πόσο 

σπουδαία είναι η Βιβλιοθήκη για το Τ.Ε.Ι. Λάρισας και πόσο σπουδαία είναι η Βιβλιοθήκη 

για το κάθε ίδρυμα, νομίζω ότι θα ήταν κοινοτυπία. 

Απλά, εγώ, στα εφτά χρόνια που ήμουν Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος του προγράμματος 

της Βιβλιοθήκης, έζησα τη δημιουργία εκ του μηδενός της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. και πραγ

ματικά κι εγώ έμεινα έκπληκτος από τα αποτελέσματα, πόσο οι σπουδαστές δηλαδή, προ

στρέχουν στη Βιβλιοθήκη και πόσο οι συνάδελφοι προστρέχουν στη Βιβλιοθήκη. 

Οι Βιβλιοθήκες όλων των Τ.Ε.Ι., τουλάχιστον, δημιουργήθηκαν καθαρά με χρήματα του 

ΕΠΕΑΕΚ. Και όχι μόνο με τα χρήματα του ΕΠΕΑΕΚ αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια των 

ανθρώπων του ΕΠΕΑΕΚ, το οποίο οφείλουμε να τονίσουμε. 

Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Είπαν, και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ότι συνεχίζεται το 

πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ συνεχίζεται. Το μέλλον της Βιβλιοθήκης του 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας είναι το νέο κτίριο. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, πιστεύω ότι είναι ένα 

καταπληκτικό και αρχιτεκτονικά αλλά και από άποψη λειτουργικότητας κτίριο. Έχουμε εξα

σφαλίσει τα κονδύλια. Κολλάμε σε κάποια τυπικά πράγματα. Ο Δήμαρχος είναι εδώ. Το 

Υπουργείο είναι εδώ. Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, θα είμαστε υπεύθυνοι όλοι. 

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες είναι ο πυρήνας. Πρέπει να συνεχίσουν την ανάπτυξη τους. 

Αυτό το Συνέδριο δείχνει ότι πάει καλά. Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στηρίζονται σε τρεις 

πόλους. 
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Ο ένας πόλος είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τις Βιβλιοθήκες, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 

και οι άνθρωποι των Βιβλιοθηκών. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία με

ταξύ των ιδρυμάτων. Το Συνέδριο αυτό άλλωστε το αποδεικνύει, είναι το 11ο. Οι οριζό

ντιες προτάσεις του προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ επίσης το αποδεικνύουν. 

Ο δεύτερος πόλος είναι το Υπουργείο. Και από κει νομίζω ότι τα μηνύματα είναι πάρα πο

λύ καλά. Απόδειξη του ενδιαφέροντος του Υπουργείου είναι ότι είναι συνδιοργανωτές το 

ΕΠΕΑΕΚ αυτού του Συνεδρίου και η βοήθεια τους πολύτιμη. 

Ο τρίτος πόλος είναι αυτοί που παράγουν και διακινούν το βιβλίο. Εδώ οφείλω να πω το 

παράπονο μου σαν άνθρωπος που έτρεξε γι' αυτό το Συνέδριο πάρα πολύ. Οι εκδότες και 

οι έμποροι του βιβλίου πολύ μικρή ανταπόκριση είχαν σε αυτό εδώ το Συνέδριο, ενώ εί

ναι οι άνθρωποι οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, είναι ο τρίτος πόλος όπως ανέφερα. Νομίζω 

ότι ήταν τυχαίο, ότι ήταν συγκυριακό και ότι δεν είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα. 

Με αυτά τα λίγα εύχομαι επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και να περάσετε καλά στην 

πόλη μας. Ευχαριστώ. 
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