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Κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής 
Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, 

Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ροδίων, του οποίου τα καθήκοντα - ξέρετε όλοι, λόγω 
του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ - δεν του επέτρεψαν να παρευρίσκεται σήμερα σ' αυτή 
την αίθουσα, θα ήθελα κατ' αρχήν να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του για την 
πρόσκληση που του απευθύνατε, την λύπη του για την αδυναμία του να έρθει και τα 
συγχαρητήρια και τις ευχές του για κάθε επιτυχία στη διοργάνωση σας. Σαν 
εκπαιδευτικός κι εγώ ο ίδιος θα ήθελα να σταθώ λίγο στο θέμα που σας απασχολεί 
σήμερα, στο θεσμό γενικά των βιβλιοθηκών. Είναι γεγονός πως η εποχή μας 
χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και στην επιστημονική 
έρευνα. Παράλληλα, ο όγκος των δημοσιεύσεων και των εργασιών αυξάνεται χρόνο 
με το χρόνο, ίσως με γεωμετρική πρόοδο, με αποτέλεσμα ο σημερινός μελετητής να 
βρίσκεται συχνά σ' αδυναμία να παρακολουθήσει συστηματικά τις τελευταίες 
εξελίξεις στον τομέα του. Και, ναι μεν η ροή των πληροφοριών με τα σημερινά μέσα 
είναι πολύ πιο έντονη και απρόσκοπτη, ωστόσο παραμένει πρόβλημα η συσσώρευση 
τόσου όγκου πληροφοριών. Ο μόνος τρόπος που έχουμε για να εφοδιάσουμε τη νέα 
γενιά μας με την ικανότητα να κινείται με άνεση στον κόσμο που διαμορφώνεται, 
είναι να την εκπαιδεύσουμε στην μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας από τα 
σχολικά θρανία ακόμα. Και εδώ γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης 
βιβλιοθηκών σ' όλα τα σχολεία γενικά, μια ανάγκη που υπάρχει εδώ και πολλές 
δεκαετίες και που δυστυχώς τα περισσότερα εκπαιδευτήρια της χώρας μας 
άργησαν να την καλύψουν. Αλλά ακόμα περισσότερο σήμερα, στο κατώφλι της νέας 
χιλιετίας, δεν μπορούμε παρά να μιλάμε για την ανάγκη ύπαρξης βιβλιοθηκών 
ενημερωμένων, οργανωμένων, ακόμα δικτυωμένων μεταξύ τους και με άλλες 
βιβλιοθήκες, π.χ. Πανεπιστημιακές μέσω Internet. Είναι λοιπόν μια πρόκληση για 
ουσιαστικό διάλογο και αναζήτηση το σημερινό μας θέμα. Θέλω να ελπίζω ότι ο 
διάλογος που θα αναπτυχθεί εδώ θα είναι γόνιμος. Και θέλω να ελπίζω ότι οι όποιες 
προτάσεις διαμορφωθούν, θα τύχουν της ανάλογης υποστήριξης από την Πολιτεία. 
Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει για να μην μεμψιμοιρούμε ότι χάνουμε το 
τρένο των εξελίξεων. 

Για μια ακόμα φορά, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. 
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