
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
Πρόεδρος: Κυρίες, δεσποινίδες και Κύριοι, φθάσαμε στο τέλος του συμ
ποσίου μας. Ήθελα τώρα να σας πω μερικά πράματα. Βέβαιο δεν ε/να 
εύκολο να συνοψίσω όσα ελέχθησαν. Λέγω μόνο ότι όταν ο αγαπητός κ 
Πετρίδης με προσήγγισε να συνεργαστούμε γι'αυτό το συμπόσιο, &> 
ήταν δυνατό να φανταστώ ότι θα είχε την επιτυχία την οποία είχε. Και λέ
γω ότι είχε επιτυχία αυτό το πρώτο συμπόσιο της Ένωσης σος. Ύστερα 
απ'αυτή την επιτυχία νομίζω η Ένωση θα καθιερώσει τέτοια συμπόσια 
που θα δώσει την ευκαιρία συζητήσεων, αναλύσεων και επί μέρους ειδι
κεύσεων πάνω σε θέματα που σας ενδιαφέρουν, ώστε να γίνει ένας θε
σμός και επίσης ότι η Ένωση θ'αναλάβει μια εκστρατεία και σ'αυτό m 
τομέα υπόσχομαι κάθε βοήθεια για να γίνουν γνωστά τα προβλήματα βι
βλιοθηκάριων στο λαό. 

Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο μέσα από τον τύπο, μέσα one 
τα μέσα επικοινωνίας να ενημερώσουμε τον κόσμο και τους υπευθύνους 
γύρω από το σοβαρό θέμα και γιατί επιβάλλεται το γρηγορότερο δυνατό 
ν 'αντιμετωπισθεί και να βρεθούν λύσεις. 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που'θελα ν'αναφέρω είναι κ 
εξής και εκεί είναι η ρίζα του κακού. Στη Δημόσια Υπηρεσία δεν υπάρχω 
θέση «Βιβλιοθηκάριος». Και αυτό το ξέρω γιατί όταν το Γραφείο Τύποι* 
και Πληροφοριών προσπάθησε σκληρά στους δυο τελευταίους προϋπολο
γισμούς να περάσει θέση βιβλιοθηκάριου, γιατί το πρόβλημα είναι τερά
στιο και εκεί. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος εφημερίδων και βιβλίων το 
οποία είναι εκεί εντελώς αφημένα στο έλεος του χρόνου, του σκόρου 
και της σκόνης χωρίς να είναι καταγραμμένα και χωρίς να είναι γνωστό ν. 
υπάρχει Παρά τις προσπάθειες και παρά τη μάχη που δόθηκε στην Επι
τροπή Προϋπολογισμού δεν έγινε δυνατό να περάσει θέση με το επιχεί
ρημα «δεν υπάρχει τέτοια θέση στην Κυβέρνηση» άρα χρειάζεται αγώνας, 
και εδώ είναι που χρειάζεται να εργασθεί η Ένωση να πεισθεί το 
Υπουργείο Οικονομικών ότι πρέπει να δημιουργηθεί θέση Βιβλιοθηκάριου. 
Από τη στιγμή εκείνη και μετά τα πράματα θα είναι πιο εύκολα γιατί 
αναγκαστικά θα διαχωρισθει αυτό το πράμα από άλλες θέσεις, άρα θα γί
νει ειδικό σχέδιο υπηρεσίας με ειδική μισθοδοσία και απ'εκεί ξεκινά το 
θέμα της βελτίωσης της κατάστασης. 

Πιστεύω ότι οι ανακοινώσεις που ακούσαμε ήταν πολύ ενδιαφέρου
σες και ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που διέθεσαν το 
χρόνο τους να έλθουν εδώ μαζί μας για να μας βοηθήσουν στο να κατα
νοήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο θέμα αυτό. 
Αλλά και η συμμετοχή όλων σας ήταν πράγματι πολύ σημαντική και πολύ 
ενδιαφέρουσα. Υπάρχει ζήλος, υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό είναι το κυ
ριότερο. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και εύχομαι σε 
όλους κάθε επιτυχία στο έργο σας. 
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Πρόεδρος της Ένωσης: Από μέρους της Ένωσης και από μέρους όλων 
εσάς, εκφράζω βαθιές ευχαριστίες προς τον κ. Σοφοκλέους και τον ΚΥ-
ΣΥΤΕ κάτω από την ομπρέλλα του οποίου διεξήχθηκε αυτό το συμπόσιο. 
Πραγματικά μας έδωσε την υπόσταση που χρειαζόμαστε. 0 κ. Σοφοκλέ
ους, έμπειρος στη διεύθυνση συνεδρίων με πολλή μαεστρία οδήγησε τις 
εργασίες του συμποσίου μας σε πλήρη επιτυχία. Προσβλέπουμε και στο 
μέλλον, με χαρά μας ακούσαμε τον κ. Σοφοκλέους να μας το υπόσχεται, 
ότι θα έχουμε τη βοήθεια και συμπαράσταση του. 

Εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω όλους εσάς είναι ότι θα εργαστού
με ως Ένωση πολύ έντονα για την έγκριση θέσεων βιβλιοθηκονόμων στη 
Δημόσια Υπηρεσία γιατί η σημερινή πρακτική και επιζήμια είναι αλλά και 
αφύσικη. Δε δικαιολογείται με κανένα επιχείρημα ο υπεύθυνος της βιβλι
οθήκης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στην οποίο αναφέρτηκε ο 
κ. Σοφοκλέους να είναι δυνατό να έχει οργανική θέση κλητήρα και να εί
ναι αδύνατο να έχει θέση Βιβλιοθηκάριου ωσάν η δημιουργία τέτοιας θέ
σης στη Δημόσια Υπηρεσία να απαγορεύεται ρητά από την Αγία Γραφή. Η 
Βιβλιοθήκη του Γραφείου Τύπου και πληροφοριών υπέχει τη θέση της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Κύπρου γιατί είναι η βιβλιοθήκη όπου διά νό
μου πρέπει να κατατίθενται τρία αντίτυπα κάθε βιβλίου και άλλου εντύ
που που παράγεται στην Κύπρο και δε νοείται να μην οργανώνεται σωστά 
γιατί δήθεν δεν υπάρχει θέση στη Δημόσια Υπηρεσία με τον όνομα 
«Βιβλιοθηκάριος». 

Αυτό ήθελα να πω. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή 
σας. Πραγματικά μας δίνει κέφι και δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώ
να μας πιο έντονα γιατί αγαπούμε το επάγγελμα μας γιατί αγαπούμε τον 
τόπο μας. 
Πρόεδρος: Allow me to say a few words in English. Since we have 
English speaking participants here, 1 would like to ask them to forgive us 
for speaking almost entirely in Greek. 

1 would like to thank you for your participation and contribution and 1 
think that your knowledge and experience will help the Cyprus Associati
on of Professional Librarians to extend their knowledge and experience. 
Thank you very much. 

D 
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