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Φίλοι και Φίλες, 
Επιτρέψετε και σ'ένα βάρβαρο γιατί δυστυχώς δεν είμαι μέλος της 

Επιτροπής Παιδείας αλλά μέλος της Επιτροπής Προσφύγων και Εργασίας 
ν'απευθυνθεί προς τη σύναξη τη σημερινή και να χαιρετήσει το σημερι
νό σας συμπόσιο που το θεωρούμε σαν απαρχή μιας αρρηκτικής πορείας 
και μέθεξης προς το πολιτιστικό γεγονός που τόσο ελλείπει και τόσο 
χειμάζει και δοκιμάζεται στον τόπο μας. Είναι ευτυχής η συγκυρία γιατί 
όπως ανέφερε και ο φίλος συνάδελφος κ. Χατζηδημητρίου την ερχόμενη 
Πέμπτη επιτέλους οραματισμοί γενεών υλοποιούνται με την απόφαση του 
σώματος νια σύσταση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης που θα τεθεί σ'εφαρ-
μογή 6 μήνες μετά τη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από μέρους 
της Βουλής. Πιστεύω πως όπως κάθε νόμος έχει κι αυτός τις ατέλειες 
του και πως επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις, γ.π. οι πρόνοιες που πρέ
πει να διέπουν τη νομοθεσία για την παραδειγματική καταδίκη σε περι
πτώσεις ατασθαλιών ή υπεξαιρέσεων, οι πρόνοιες για τη διαφύλαξη και 
αυστηρότερη συντήρηση των αρχετύπων εκδόσεων, των incunabula, πρέ
πει να ενταχθούν οπωσδήποτε μέσα σ'αυτό το νομοσχέδιο, η διάταξη 
που να τροποποιεί το νόμο περί Τύπου έτσι που όλα τα αντίτυπα βιβλίων 
που αποστέλλονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών να κατατίθενται 
απευθείας στη δική μας Κρατική Βιβλιοθήκη που θα συσταθεί, είναι λίγα 
των πολλών που οπωσδήποτε από τώρα πρέπει να τα μελετήσουμε και να 
τα δούμε. Υπάρχει όμως και μια άλλη αναγκαιότητα, η προσπάθεια να 
ανακινήσουμε και το θέμα της δικής σας τάξης. Συγκεκριμένα η ανάγκη 
για δημιουργία στην Κυβερνητική Υπηρεσία τάξης Βιβλιοθηκάριων και η 
ανάγκη για δημιουργία τάξης Βιβλιοθηκονόμων, είναι ένα αίτημα παλιό 
της τάξης που κατά συγκυρία, ευτυχή θάλεγα,το προωθήσαμε σήμερα με 
σχετική μας επερώτηση που καταθέσαμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Η σύναξη, το συμπόσιο σας το σημερινό, δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
δρομολογεί την έναρξη μιας σειράς κινήσεων προς την κατεύθυνση της 
Βιβλιοθηκονομίας, της ανάπτυξης της και της συντήρησης, εμπέδωσης 
και διάδοσης του βιβλίου, γιατί είναι γεγονός πως η Κύπρος συνιστά μια 
από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο στις οποίες το βιβλίο δοκιμάζεται 
υποφέρει λόγω της σμικρότητας του δημογραφικού μας πληθυσμού, λόγω 
της αδυναμίας υπερκερασμού της γλωσσικής δυσκολίας γιατί ο ελλαδικός 
χώρος δεν διαβάζει το κυπριακό έντυπο για λόγους που έχουν πολλάκις 
αναπτυχθεί και πιστεύω πως η δική σας η παρουσία, ο δικός σας ο ρό
λος θ'αποβεί πολλαπλά χρήσιμος και επωφελής στην προσπάθεια διάδο
σης του Κυπριακού βιβλίου. Τέλος πιστεύω πως και με τη δική σας συν
δρομή θ'αρχίσει η πολιτιστική ανάπτυξη στον τόπο μας με διασκελισμούς, 
σωστούς γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάμεσα στο λαό. 
φτάνει να του δώσουμε εμείς τα κατάλληλα κίνητρα. Και προς την κατεύ
θυνση αυτή πιστεύουμε πως πρέπει, είναι καιρός, επείγει να συσταθεί 
ένας ενιαίος κρατικός συντονιστικός, πολιτιστικός, πνευματικός φορέας ή 
τουλάχιστο ν'αναβαθμίσουμε τες ήδη υπάρχουσες και τόσο χειμαζόμενες 
λόγω ελλείψεως κρατικής υποστήριξης Πολιτιστικές και Μορφωτικές 
Υπηρεσίες. ΓΓαυτό πιστεύω πως η δική σας η συμβολή, ο δικός σας ο 
ρόλος είναι αποφασιστικός προς μια τέτοια κατεύθυνση. 

Φίλοι και φίλες σας ευχαριστώ. 
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