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Μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτούμε το μέλλον μας; 

Στο διάστημα που πέρασε από την 
έκδοση του τελευταίου τεύχους του 
περιοδικού μας, του καναλιού επικοι
νωνίας μεταξύ μας, πολλά και ποικίλα 
γεγονότα συνέβησαν με αποτέλεσμα 
να μας αναγκάσουν να σκεφτούμε 
πως υπάρχουν θέματα τα οποία ανα
ζητούν, πιεστικά τώρα πια, συζητή
σεις και κυρίως λύσεις! 

Όλοι μας ξέρουμε ότι το επάγγελ
μα μας πέρασε και περνάει απο 
συμπληγάδες που ωστόσο είμαστε 
υποχρεωμένοι να μην αφήσουμε να 
μας συνθλίψουν. 

Η ξαφνική (λόγω ροής χρημάτων 
του Β' ΚΠΣ) ανάπτυξη ορισμένων 
κατηγοριών βιβλιοθηκών μας εντυπω
σίασε και ασφαλώς όλοι δεχτήκαμε 
ότι αποτελεί θετικό στοιχείο για την 
εξέλιξη του κλάδου. 

Ο καιρός πέρασε, έγιναν και τα 
απαραίτητα λάθη, και τώρα με το Γ' 
ΚΠΣ αρχίζουν να φαίνονται κάποια 
σύννεφα στον ορίζοντα, τα οποία, 
ωστόσο, θα έπρεπε να είχαμε, κατά 
κάποιο τρόπο, προβλέψει. 
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Δεν θα επεκταθώ στην απαρίθμη
ση των σφαλμάτων που έγιναν ή των 
προβλέψεων που δεν έγιναν, γιατίπι-
στεύω ότι είναι ανώφελο να αρχίζεις 
την κριτική όταν υπάρχουν και άλλα 
πράγματα μπροστά σου που πρέπει 
να κάνεις και τα οποία ίσως 
ξεμπλέξουν την κατάσταση. 

Έχοντας όλα αυτά στη σκέψη μου, 
και βλέποντας ταυτόχρονα πως οι 
συνάδελφοι άλλων γειτονικών μας 
κρατών, που είχαν τα ίδια περίπου 
προβλήματα, τα αντιμετώπισαν επιτυ
χώς, άρχισα να συζητώ με τους συνα
δέλφους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Β. το πρό
βλημα που χρόνια μας απασχολεί και 
το οποίο ακούει στο όνομα "επαγγελ
ματική κατοχύρωση". 

Ένα πρόβλημα που συζητούσαμε 
και με τους σπουδαστές στο ΤΕΙ 
Αθήνας, στην διάρκεια της θητείας 
μου εκεί, το οποίο όλους απασχολού
σε, αλλά δυστυχώς δεν έχει ακόμα 
βρει τη λύση του. 

Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μας δημιουργεί ορισμένες 



υποχρεώσεις. Πρέπει να εναρ
μονίσουμε την λειτουργία του συνδι
καλιστικού μας οργάνου με αυτή των 
υπολοίπων μελών, ακολουθώντας τις 
σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Με δυο 
λόγια, δηλαδή, πρέπει να προχω
ρήσουμε σοβαρά και χωρίς καθυστε
ρήσεις την διαδικασία αλλαγής του 
καταστατικού μας συμφωνά με τα 
ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για όσους δεν το γνωρίζουν, η 
Κοινοτική Οδηγία 89/48/ΕΟΚ περι
λαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες σχετι
κά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν 
και αναφέρει τις επαγγελματικές 
ενώσεις που πληρούν τους όρους που 
θέτει. Για το επάγγελμα του βιβλιοθη
κονόμου αναφέρεται η Βρεττανική 
Library Association. 

Ψάχνοντας να δω τι κάνουν οι 
εταίροι μας, ανακάλυψα ότι οι Ιταλοί 

συνάδελφοι μας, για παράδειγμα, 
έχουν κάνει άλματα και έχουν 
δημιουργήσει ένα αξιόλογο συνδικα
λιστικό σωματείο. 

Η διαδικασία αλλαγής Καταστα
τικού δεν είναι απλή. Χρειάζεται 
πολλή δουλειά από πλευράς Δ.Σ. 
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αλλά, κυρίως, συμμετοχή των μελών 
της Ένωσης τόσο σε επίπεδο ανταλ
λαγής γνωμών, όσο και στις συναντή
σεις που θα γίνουν για το σκοπό αυτό. 

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι 
ότι όλοι πρέπει να πάρουμε ζεστά το 
θέμα γιατί τα περιθώρια διαρκώς στε-

νευουν. 
Η Ε.Ε.Β., πρέπει να ισχυροποιηθεί 
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και να αποκτήσει διαπραγματευτική 
δυνατότητα στην διαδικασία δημιουρ
γίας και κάλυψης θέσεων βιβλιοθη
κονόμων, στις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας κ.λ.π. 

Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να 
σταματήσει η απαξίωση των επαγγελ
ματιών και η συνεχής - δικαιολογημέ
νη- γκρίνια απο τους πτυχιούχους των 
σχολών βιβλιοθηκονομίας (μελών ή 
όχι της Ε.Ε.Β.) για την κάλυψη θέσε
ων βιβλιοθηκονόμων από άσχετους 
προς το επάγγελμα επιστήμονες ή μη. 

Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για 
ολιγωρίες. 
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