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Φίλοι σύνεδροι, 
Μεταφέρω στο συμπόσιο σας τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέ

δρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής συνάδελφου κ. Ανδρέα Ψυλλί-
δη - που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του δεν μπόρεσε να 
παρευρεθεί σ'αυτό - που με εξουσιοδότησε να εκφράσω τόσο από μέ
ρους του ίδιου, όσο και από μέρους των άλλων μελών της Επιτροπής 
Παιδείας την πλήρη συμπαράσταση τους προς τους σκοπούς και τις επι
διώξεις του συμποσίου. 

Από μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, εξάλλου, θα ήθελα να με
ταφέρω τη θερμή μας συμπαράσταση προς τους βασικούς σας στόχους. 
Και πρώτιστα διαδηλούμε την απόλυτη υποστήριξη μας προς το αίτημα 
σας για τη δημιουργία οργανικών θέσεων βιβλιοθηκάριων στις σχολικές 
βιβλιοθήκες, παράλληλα με την αξίωση γΓ αναβάθμιση του ρόλου και του 
λόγου του βιβλιοθηκάριου. Πρόσθετα τασσόμαστε υπέρ της συνεχούς, και 
συστηματικής εξελικτικής πορείας του θεσμού των σχολικών βιβλιοθηκών, 
έτσι που να καταστούν οι πρωταρχικοί πυρήνες και τα πρωτοκύτταρα της 
πολιτιστικής υποδομής στην ύπαιθρο αλλά και στις ενορίες των αστικών 
μας κέντρων. Γιατί μονάχα έτσι θα μπορούμε να προσδοκούμε σε μιαν 
πολιτιστική αποκέντρωση και μιαν πολιτιοτικήν άνθιση της περιθωριοποιη
μένης πολιτιστικά Κυπριακής υπαίθρου. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να παρατηρήσω πως η Επιτροπή Ερ
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής, που μαζί της πριν από 
ένα περίπου μήνα συναντήθηκε μια αντιπροσωπεία υπαλλήλων - και ανά
μεσα τους περιλαμβάνονται και οι βιβλιοθηκάριοι - των σχολικών εφορει
ών, περιμένει ακόμα τις έγγραφες απόψεις σας, που τη διαβεβαιώσατε 
πως θα της αποστέλλατε. Γιατί η Επιτροπή μετά τη λήψη του έγγραφου 
σας, προτίθεται να επανασυνέλθει άμεσα με στόχο την αντίκρυση και 
προώθηση του αιτήματος σας για μονιμοποίηση των δεκάδων υπαλλήλων 
και βιβλιοθηκάριων των σχολικών εφορειών, που παραμένουν ακάλυπτοι 
επαγγελματικά για πολλά - μερικοί για δεκάδες - χρόνια τώρα. 

Η παράλληλη επάνδρωση των σχολικών βιβλιοθηκών με βιβλιοθηκάρι
ους που έχουν τις αναγκαίες προσβάσεις και υποδομές στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της βιβλιοθηκονομίας, αλλά και που είναι εξοικειωμένοι με το 
περιεχόμενο των κειμένων, είναι μεν στοιχείο οργανικό και απαραίτητο - si
ne quanon, μάλιστα - μιας ορθά ιδρυμένης και ορθά ιδωμένης βιβλιοθή
κης, μα αυτό δεν εξαρκεί. Χρειάζεται, παράλληλα, η σωστή, η συνεχής 
και συστηματική επιμόρφωση των βιβλιοθηκάριων με όλες τις σύγχρονες 
επιτεύξεις της βιβλιοθηκονομίας και η συμμετοχή τους σε σεμινάρια και 
συνέδρια που συγκαλούνται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Οι τε-
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λευταίες επιτεύξεις της τεχνολογίας με τη μηχανογράφηση για παράδει
γμα, ο συστηματικός εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών με τις πιο αξιόλογες 
και αντιπροσωπευτικές εκδόσεις στον τομέα της λογοτεχνίας, της επι
στημονικής έρευνας και του ευρύτερου γνωσιολογικού χώρου, είναι για 
μας στοιχείο οργανικό για την εύρυθμη λειτουργία της. 

Στοιχείο οργανικό επίσης θεωρούμε τον καταρτισμό των βιβλιοθηκά
ριων στον τομέα της συντήρησης του αθησαύριστου βιβλιογραφικού μας 
πλούτου, ενώ η διαφύλαξη και ιδιαίτερη φροντίδα όχι μονάχα των αρχέ
τυπων εκδόσεων (των εκδόσεων που είναι γνωστές με τη διεθνή ορολο
γία incunabula), αλλά και όλων των εκδόσεων και ιδιαίτερα των κυπρολο-
γικών, θα πρέπει να ενταχθούν στο επίκεντρο των προσπαθειών των βι
βλιοθηκάριων μας. Αναφορικά με την Κυπριακή κρατική βιβλιοθήκη θα 
ήθελα να παρατηρήσω πως χαιρετίσαμε πριν από ένα και περισσότερο χρό
νο την υλοποίηση αγώνων και στόχων μας, που εκκινούν ήδη από το 
1962, αν δεν κάνω λάθος, με την κατάθεση της οργανικής νομοθεσίας, 
που διέπει τη λειτουργία της. 

Ομως μ'όλο που πέρασαν πολλοί μήνες από τότες, καθυστερεί η 
υλοποίηση των οραματισμών μας, μιας και καθυστερεί - ως μη ώφειλε -η 
θεσμοθέτηση των θέσεων και η επιψήφιση των κανονισμών που θα δια
λαμβάνουν τη λειτουργική της πρακτική. Έτσι, θέσαμε με σχετική μας 
πρόταση το όλο θέμα μπροστά στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, 
την Επιτροπή Παιδείας, μιας και Επιτροπή Πολιτισμού δεν υπάρχει, προ
κειμένου να επιληφθεί επισταμένα του θέματος. 

Κλείνοντας το σημερινό χαιρετισμό μου, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να 
υπογραμμίσω πως εμείς σας θεωρούμε συστρατιώτες στην προσπάθεια 
για μια ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση, στην οποία από χρόνια τώρα 
οτοχοθετούμε, στην καθολική πολιτιστική αναβάθμισμη του χειμαζόμενου 
λαού μας, στην παροχή μιας καινούργιας ποιότητας πολιτιστικής ζωής 
στην πατρίδα, μιαν πατρίδα που θα καταξιωθεί η καινούργια Κυπριακή πο
λιτιστική Άνοιξη. 

Σας ευχαριστώ. 
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