
Γεράσιμος Α. Αρσένης 

■ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Κ. Γεράοιμου Α. Αρσένη 

ΣΤΟ 8Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
(Ρόδος 20-22 Οκτωβρίου 1999) 

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Προσφέρεται, πιστεύω, η δυνατότητα σ' αυτήν την εναρκτήρια τελετή των εργα-
σιών του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να αναφερθούμε όχι 
τόσο στη διαπιστωμένη αξία της ταχύτατης διάδοσης της πληροφορίας, με τα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, αλλά περισσότερο στη σύνδεση και ένταξη της στη 
καθημερινή ζωή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μέσω της συστηματικής οργά-
νωσης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το πραγματικό πλαίσιο ε-
πικοινωνίας, η ενεργούσα δυνατότητα έρευνας για το σύγχρονο κόσμο. Στην κοι-
νωνία της γνώσης η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη δείχνει ακριβώς ότι η νέα κοινωνία δεν 
έχει τοπικά όρια αρμοδιότητας. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων "ανακαλύπτει" 
τη διεπιστημονική προσέγγιση και το εργαλείο έρευνας παρέχεται από Βιβλιοθήκες 
που είναι πλήρως δικτυωμένες με αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα και δημιουργούν την 
πραγματικότητα της πρόσβασης στην πληροφορία. Η έμπνευση οφείλει πρώτα να 
γνωρίζει την πραγματικότητα. Η αμφισβήτηση των κυρίαρχων δομών, οι πολιτικές 
αντιθέσεις, η κυριαρχούσα "αταξία", εν πολλοίς δηλώνουν ότι η λειτουργική διαβίωση 
δεν μπορεί να προέλθει από έναν εξωραϊσμό του δόγματος αλλά από μια 
συστηματική ανάπτυξη της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου ο οποίος διατηρεί 
την ιδιαιτερότητα του. 
Κάθε μεταρρυθμιστική πολιτική οφείλει να αγωνίζεται διαρκώς κατά του υποθαλ-
πόμενου και "υποκρυπτόμενου σκοπού. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση -που στοιχείο 
της συστατικό είναι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες- έχει ένα ξεκάθαρο σκοπό; να δώσει 
τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη γνώση στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών 
μέσα από μια δημόσια παιδεία. Η δια βίου εκπαίδευση που αποδέχεται το διαρκή 
μετασχηματισμό της γνώσης, ενώ δεν δέχεται τυποποιημένα, μη μετατρέψιμα 
συστήματα, αποδέχεται την καινοτομία και θέτει τα θεμέλια για την εκάστοτε αλλαγή. 
Η αναζωογόνηση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων δεν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί χωρίς γνώση, χωρίς επιλογή της πληροφορίας. Πιστεύουμε ότι 
οι βιβλιοθήκες θα στηρίξουν τον άνθρωπο που προχωρά και αμφισβητεί, τον 
άνθρωπο που κριτικά επιλέγει, τον ελεύθερο άνθρωπο. Έχω την πεποίθηση ότι σε 
αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλετε όλοι. 
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας συγχαρώ για ό,τι μέχρι σήμερα έχετε πετύχει και 
να σας διαβεβαιώσω ότι θα σταθούμε δίπλα σας στο μέλλον, σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια σας. 
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