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Η γραφή, που κατά τους Αρχαίους Αιγυπτίους είναι δώρο των 
Θεών που δόθηκε στον άνθρωπο από το Θεό Θώθ αποτελεί το 
βασικό μοχλό της μνήμης, της σκέψης και της συνείδησης του 
ανθρώπου. 0 γραπτός λόγος, πέρα από τις πρακτικές του χρησιμό
τητες αποτέλεσε και εξακολουθεί να είναι το βασικότερο μέσο για τη 
διάδοση και διακίνηση των ιδεών και των γνώσεων και ο κύριος συντε
λεστής κάθε πνευματικής και πολιτιστικής ζωής, δημιουργίας και 
προόδου. 

Με τα γραπτά μνημεία που αφήνει πίσω του ο άνθρωπος διασφαλί
ζεται η διάρκεια των κορυφαίων στιγμών του πνεύματος κάθε 
εποχής, συνδέονται οι γενεές, δημιουργείται η παράδοση, γράφεται 
η ιστορία κάθε φυλής και πολιτισμού και γενικά συσσωρεύεται η 
γνώση και η σοφία του παρελθόντος σ' όλους τους τομείς του 
επιστητού, των γραμμάτων και των τεχνών. 

Αν αναλογιστούμε πως χάρη στο γραπτό λόγο μπορούμε να 
χαιρόμαστε σήμερα τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον 
Αριστοφάνη και τους άλλους Έλληνες τραγικούς ή ακόμη το 
Σαίξπηρ, τον Γκαίτε και τ' άλλα φωτεινά πνεύματα της ανθρωπό
τητας, τότε θα εκτιμήσουμε στις σωστές του διαστάσεις το θείο 
δώρο της γραφής. 

Με την εμφάνιση της τυπογραφίας και τη συναρπαστική επανά
σταση που έφερε στη μέθοδο της εκτύπωσης ο Γουτεμβέργιος γύρω 
στο 1440 μ.Χ. και η οποία ακόμη συνεχίζεται με εκπληχτικό τρόπο, η 
παραγωγή βιβλίων και γενικά η καταγραφή της ανθρώπινης γνώσης 
και εμπειρίας αυξάνεται με εκρηχτικό ρυθμό. Αυτό τεκμηριώνεται από 
το γεγονός ότι η γνώση χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα από το 1 
μ.Χ. μέχρι το 1750 για να διπλασιαστεί, μέχρι το 1900 να ξαναδιπλα-
σιαστεί και μέχρι το 1950 για να διπλασιαστεί και πάλι. Τώρα 
διπλασιάζεται κάθε 8-10 χρόνια. 

Ως αποτέλεσμα των ραγδαίων αυτών εξελίξεων η ανάγκη κάθε 
χώρας να βελτιώνει και να επιταχύνει την κωδικοποίηση και διοχέ
τευση της γνώσης προς όλους εκείνους που τη χρειάζονται 
παρουσιάζεται επιτακτική. 
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Στην Κύπρο όπου τα τελευταία χρόνια επιτελούνται τεράστιες 
αλλαγές σ' όλο το φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου μας, η 
ανάγκη για πλήρη και γρήγορη ενημέρωση γίνεται ακόμη πιο επιτα
κτική. 

Σίγουρα σ' αυτό τον τομέα οι βιβλιοθήκες έχουν να διαδραματί
σουν πρωτεύοντα ρόλο. Το έργο της συλλογής, οργάνωσης και 
διάθεσης των πηγών των γνώσεων και των πληροφοριών κρίνεται 
βασικό έργο υποδομής που αποκτά συνεχώς και μεγαλύτερη σπου
δαιότητα. 

Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή που 
μπορούν να προσφέρουν οι βιβλιοθήκες στον τομέα της πληροφό
ρησης επιδιώκει με συγκεκριμένα μέτρα την αναβάθμιση τους σε 
βαθμό που να μπορούν ν' ανταποκρίνονται κατά θετικό τρόπο στις 
προσδοκίες του κάθε πολίτη, ιδιαίτερα του επιστήμονα και ερευνητή. 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως άρχισε η επεξεργασία ενός προγράμ
ματος που θα βάλει τις βάσεις για μια καλή οργανωμένη 
πληροφόρηση, στην κλίμακα και τις διαστάσεις που απαιτούν οι 
σύγχρονες ανάγκες. 

Με τη συνεργασία όλων των φορέων που έχουν στην αρμοδιό
τητα τους βιβλιοθήκες-εκπαίδευση-τεχνολογία-πληροφόρηση, 
διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα επιβάλει αφ' ενός 
ορισμένες γενικές αρχές και αφ' ετέρου θα μεριμνά για το συντο
νισμό των δραστηριοτήτων τους, για τον επαρκή εξοπλισμό και την 
αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών. 

Ένα άλλο σοβαρό θέμα που επιδιώκεται μέσα στα πλαίσια της 
δημιουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης είναι και η δημιουργία οργα
νικών θέσεων βιβλιοθηκάριων όλων των βαθμίδων για τη στελέχωση 
όλων των βιβλιοθηκών, καθώς και η οργάνωση σεμιναρίων για την 
εκπαίδευση τους στη χρήση της νέας τεχνολογίας. 

Σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία ν' ανοίξω τις 
εργασίες του 3ου Συμποσίου Βιβλιοθηκονομίας που οργανώνει η 
Κυπριακή Ένωση Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων με θέμα 
"Αυτοματισμός στις Βιβλιοθήκες". 

Πιστεύουμε πως το συμπόσιο αυτό έρχεται στην ώρα του γιατί 
πολιτική της Κυβέρνησης του Προέδρου Βασιλείου είναι η εισαγωγή 
της νέας τεχνολογίας και στις βιβλιοθήκες τόσο στην εκπαίδευση 
όσο και στην υπόλοιπη κρατική μηχανή κατά τρόπο που θα τις 
βοηθήσει να οργανώσουν σωστά τις συλλογές τους και να διασυνδε
θούν μεταξύ τους με στόχο πάντα την αναβάθμιση των 
προσφερομένων υπηρεσιών τους. 
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Χαιρετίζω με εγκαρδιότητα το συμπόσιο αυτό και συγχαίρω την 
Ένωση Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων για τη φιλοπρόοδη πρωτο
βουλία της. Από το πρόγραμμα του Συμποσίου διαφαίνεται πως θα 
εκτελεσθεί στην αίθουσα αυτή έργο γόνιμο και δημιουργικό και θα 
βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και ιδέες. 

Συγχαίρω όλους τους εισηγητές. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τους 
κυρίους Γιώργο Σκρέτα και Γιώργο Μπώκο από την Ελλάδα καθώς 
και την κυρία Μπότιλ Τζίλλιαμ, Περιφερειακή Λειτουργό 
Αμερικανικών Βιβλιοθηκών που είχαν την προθυμία να έλθουν σε μας 
για να μας δώσουν τα δικά τους φώτα σ' ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. 

Εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω είναι πως η Κυβέρνηση μέσω 
του Υπουργείου Παιδείας, έχει την πρόθεση να παρακολουθήσει από 
κοντά τις εργασίες του συμποσίου αυτού, να μελετήσει όλες τις 

προτάσεις και τα πορίσματα του και να προχωρήσει στην υλοποίηση 
τους στο μέτρο του εφικτού. 

Με αυτά τα λόγια κηρύττω την έναρξη των εργασιών του 
Συμποσίου και εύχομαι πλήρη ευόδωση των σκοπών του. 
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