
Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

«Η δυναμική και οι προοπτικές 
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών σιψ Ελλάδα» 

Επιμέλεια: Χαρά Χατζάκη 

Μ ε την ολοκλήρωση των εργασιών του 1ου Πανελλή
νιου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών, που έγινε 
στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2008 στη Δημοτική Βιβλιο

θήκη Ηρακλείου Αττικής, αναδείχτηκε η ανάγκη συνέχισης 
του θεσμού του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημοτικών 
Βιβλιοθηκών. 

Τόσο η Επιστημονική Επιτροπή αλλά και η Οργανωνική 
Επιτροπή του Συνεδρίου εργάστηκαν με αυταπάρνηση προ
κειμένου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να οργανωθεί 
οσο το δυνατό καλύτερα οργανωτικά και επιστημονικά. 

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκε ένας 
πλούσιος προβληματισμός τόσο από τους Βιβλιοθηκονό
μους όσο και από τους εκπροσώπους της Πολιτείας, των 
πολιτικών κομμάτων, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης και των φορέων πολιτισμού. 

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών δια
πίστωσε ότι: 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα πρέπει να εξελιχ
θεί σε έναν ισχυρό θεσμό πολιτισμού και εκπαίδευσης, που 
1 α προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε κάθε ηλικία και 
για κάθε κατηγορία πολιτών, συμπεριλαμβανομένων φυσι
κά των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Θα αποτελέσει τη βάση για ενημέρωση και επιμόρφωση για 
τους όλους τους κατοίκους της περιοχής, ανεξαρτήτου ηλι
κίας, εκπαίδευσης ή εθνικότητας, τον θεματοφύλακα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιστορικού πλούτου της πε
ριοχής και θα συμβάλλει στην προβολή τους εκτός των ορίων 
της περιοχής που υπηρετεί. 

Θα πρέπει να αποτελέσει τον κορμό για την ανάπτυξη 
και λειτουργία των Πνευματικών Κέντρων και των Κέντρων 
Νεότητας του δήμου που εξυπηρετούν. 

Θα πρέπει επίσης να αναπτύξει συνεργασίες με τοπι
κούς φορείς, τα σχολεία, τις σχολικές βιβλιοθήκες και τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιοχής της. 

Επίσης διαπίστωσε ότι για θα μπορέσουν οι Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες να πραγματοποιήσουν τα παραπάνω είναι απα
ραίτητη: 

Η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα 
βοηθήσει τις Ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες να φθάσουν 
στα επίπεδα ανάπτυξης των Λαϊκών Βιβλιοθηκών των άλλων 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συντονιστικό αυτό όρ
γανο μπορεί να είναι ένα Γενικό Συμβούλιο Δημοτικών Βι
βλιοθηκών, στο οποίο θα εκπροσωπούνται το Υπουργείο 
Εσωτερικών, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, 
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ΤΕΔΚΝΑ κλπ), η ΕΕΒΕΠ καθώς και επαγγελματίες Βιβλιο
θηκονόμοι και Επιστήμονες της Πληροφόρησης, σε ποσο
στό ικανό, ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική προσέγ
γιση. Στη δικαιοδοσία του θα είναι η δημιουργία κατευθυντήριων 
οδηγιών, η διατύπωση προτάσεων και η θεσμοθέτηση των. 

Η δημιουργία του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Δη
μοτικών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΔΒ) για την δικτύωση, την επικοι
νωνία και την ανταλλαγή δεδομένων και υλικού. Ο Συλλογι
κός Κατάλογος θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων, 
χρόνου κλπ. Προαπαιτούμενα είναι ο Κεντρικός Σχεδιασμός, 
η στελέχωση με ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, χρήση 
ευρυζωνικών δικτύων στις βιβλιοθήκες κλπ.. Ο ΣΚΕΔΒ 
μπορεί να υλοποιηθεί, σε συνεργασία με την κεντρική ομά
δα του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Ο Συλλογικός Κατάλογος Δημοτικών Βιβλιο
θηκών θα αποτελεί τμήμα ενός Ενιαίου Ελληνικού Συλλογι
κού Καταλόγου, όπου σε εθνικό επίπεδο θα συμπεριλαμ
βάνονται όλες οι κατηγορίες Βιβλιοθηκών. 

Η Εκπόνηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμ
μάτων για τους μετανάστες, σε συνεργασία με το Ινστιτού
το Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την ομαλότερη ένταξη 
τους στις τοπικές κοινωνίες. Τη μεσολάβηση της Βιβλιοθή
κης σε πολιτιστικές ανταλλαγές, με σχετικές εκδηλώσεις 

Η λειτουργία προγραμμάτων για άτομα της τρίτης ηλι
κίας σε συνδυασμό με το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι» 
και σε συνεργασία με τα κατά τόπους ΚΑΠΗ. 

Επίσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης και πληροφο
ριακής παιδείας προς τον πολίτη, με σκοπό την εξοικείω
ση και σταδιακή ένταξη του στην κοινωνία της πληροφο
ρίας, σε συνεργασία με τα τοπικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 

Η εκπόνηση προγραμμάτων αναγνωστικής συνήθειας, 
Λεσχών Ανάγνωσης για όλες τις ηλικίες, όλες τις κατηγορίες 
χρηστών σε συνεργασία με σχετικούς φορείς, ΕΚΕΒΙ κ.ά. 

Η Ψηφιοποίηση των τοπικών συλλογών γενικού ή ειδι
κού ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη των τοπικών ιδιαίτε
ρων χαρακτηριστικών και την ένταξη του τοπικού ψηφιακού 
πλούτου στο ευρύτερο εθνικό και διεθνές ψηφιακό περι

βάλλον, σε συνεργασία με τα τοπικά Ανώτατα Εκπαιδευτι
κά Ιδρύματα. 

Οι εισηγήσεις και οι έρευνες που παρουσιάστηκαν στο 
Συνέδριο κατέδειξαν ότι οι Δημοτικές 

Βιβλιοθήκες με τους περιορισμένους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους που διαθέτουν, κάνουν ότι είναι δυ
νατό για να λειτουργούν με επάρκεια και αποδοτικότητα και 
να συμβάλλουν στη ποιοτική αναβάθμιση των τοπικών κοι
νωνιών που εξυπηρετούν. 

Για να διαδραματίσουν όμως το ρόλο αυτό, θα πρέπει 
να αποκτήσουν μεγαλύτερη στελέχωση με ειδικευμένο προ
σωπικό και ικανό προϋπολογισμό. 

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο διαπίστωσε επίσης ότι για 
να υλοποιηθούν όλοι οι σκοποί και οι στόχοι των Δημοτικών 
Βιβλιοθηκών κρίνεται απαραίτητη η στενότερη συνεργασία 
με το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΚΕ στο πλαίσιο του 
ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος «Πολιτισμός και το
πική Αυτοδιοίκηση», που έχει ήδη εκπονηθεί και άλλων φο
ρέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η υλοποίηση επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέ
σω άλλων Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Είναι θετικό και αισιόδοξο το γεγονός ότι στις παραπά
νω διαπιστώσεις και συμπεράσματα συνηγόρησε το σύνο
λο της πολιτείας, η οποία για πρώτη φορά συμμετείχε και 
συνέβαλε με το δικό της προβληματισμό για το πώς αντι
λαμβάνεται την ανάπτυξη των δημοτικών βιβλιοθηκών στη 
χώρα μας. 

Στα υπό έκδοση πρακτικά του συνεδρίου θα αποτυπω
θεί μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητών ολόκληρος ο προ
βληματισμός και η επιστημονική προσέγγιση των θεμάτων 
που αφορούν τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. 

Θεωρήσαμε σημαντικό να σας παρουσιάσουμε ορισμέ
νες από τις τοποθετήσεις των καλεσμένων εκπροσώπων της 
Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και προ
σωπικοτήτων, για το πώς αντιλαμβάνονται το σύγχρονο ρό
λο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στις τοπικές κοινωνίες και τι 
πιστεύουν για τη συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη 
του τόπου μας. 

Κος ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ: 
Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου Αττικής 

§£ύριε δήμαρχε, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κύριε Γε-
ι \ νικέ Γοαμματέα του Υπουργείου εσωτερικών, εκπρό
σωποι των πολιτικών κομμάτων, άνθρωποι των γραμμάτων 
και των τεχνών, εκπρόσωποι του τύπου, αγαπητοί φίλοι 
και φίλες, ο Δήμος Ηρακλείου Απικής με την Βιβλιοθήκη του 
Δήμου σήμερα είναι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσει 
και να συνδιοργανώνει από κοινού με την Ένωση Ελλήνων 
Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης το 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα: Η 
δυναμική και οι προοπτικές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην 
Ελλάδα. 

Η δημοτική αρχή με επικεφαλής το Δήμαρχο Σταύρο Γε-
ωργόπουλο και εγώ προσωπικά χαιρετίζουμε με αισθήμα
τα ιδιαίτερης χαράς και ικανοποίησης τις εργασίες αυτού 
του συνεδρίου και είμαστε βέβαιοι ότι το 1ο Πανελλήνιο Συ
νέδριο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών θα είναι η απαρχή για 
μια νέα πορεία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, γεγονός που το 

εγγυάται το πλούσιο πρόγραμμα με τους διακεκριμένους 
ομιλητές- εισηγητές. 

Το γεγονός επίσης, ότι μέσα από μια Δημοτική Βιβλιο
θήκη ένας ολόκληρος κόσμος της γνώσης, της πληροφό
ρησης και της επικοινωνίας ανοίγεται για τους πολίτες και 
τη νεολαία στις τοπικές κοινωνίες, καθιστά την ύπαρξη και 
τη λειτουργία τους απαραίτητες προϋποθέσεις για την πο
λιτιστική ανάπτυξη του κάθε Δήμου. 

Οι αλλαγές που επέφεραν οι νέες τεχνολογίες στο οι
κονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, δημιούργησαν νέες προ
ϋποθέσεις και άνοιξαν νέους δρόμους. Οι Δημοτικές Βι
βλιοθήκες είναι ένας προνομιακός χώρος για τις νέες αυτές 
εφαρμογές στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και η συμ
βολή τους στην κατεύθυνση αυτή θα είναι σημαντική, όσον 
αφορά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπι
κών κοινωνιών. 

Μόνο που για να μπορούν αυτές οι νέες εφαρμογές να 
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υλοποιηθούν από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες απαιτούν και 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την χρήση του 
διαδικτύου, την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων 
και συνεργατικών δράσεων μεταξύ τους, καθώς και με άλ
λες κατηγορίες Βιβλιοθηκών, να λειτουργούν ως σύνδεσμοι 
μεταξύ των επιμέρους κοινωνικών ομάδων και των μεγάλων 
κέντρων της γνώσης και του πολιτισμού, συμβάλλοντας στην 
κοινωνικοποίηση του ατόμου και αποτελώντας κέντρο 
αναφοράς σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες 
της πόλης. 

Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες πρέπει και μπορούν να είναι 
κιβωτοί πνευματικών και ιστορικών μαρτυριών στις τοπικές 
κοινωνίες, αλλά και ενεργά πεδία καλλιέργειας των ανησυ
χιών, των ευαισθησιών μας, της φαντασίας μας και του στο
χασμού του σύγχρονου πολίτη. 

Πρέπει να είναι σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης, 
χώρος ανοικτός στο κοινό, προσπελάσιμος και ζωντανός 
προετοιμάζοντας τον ψηφιακό πολίτη του αύριο με τα απα
ραίτητα εφόδια μέσα από την δια βίου μάθηση. 

Στην κατεύθυνση αυτή ίσως και η πολιτεία πέρα από τις 
τοπικές διοικήσεις θα μπορούσε να επανεξετάσει τον θε
σμικό ρόλο και την θέση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών μέσα 
από μια άλλη διάσταση, με μια διαφορετική πολιτική από 
αυτή που ισχύει μέχρι σήμερα για τις Δημοτικές Βιβλιοθή
κες σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας, καθώς και επίπεδο χρη
ματοδότησης των παραπάνω δράσεων στο πλαίσιο του εθνι
κού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς. 

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, δύο λόγια, επειδή 
είμαστε, σας φιλοξενούμε σήμερα. 

Η ίδρυση της Βιβλιοθήκης το Δήμο Ηρακλείου Απικής 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 1964 από τον επιμορ
φωτικό Σύλλογο Ηρακλείου Απικής επί προεδρίας Φιλίππου 
Πολίτη, με το όνομα Ηρόδοτος'. Την βάση των Συλλόγων 
της Βιβλιοθήκης αυτής απετέλεσε η μεγάλη δωρεά του πρώην 

Δημάρχου Ηρακλείου Απικής Θεόδωρου Κυριαζή. 
Μέχρι το 1980 η Βιβλιοθήκη συστεγαζόταν με τις λοιπές 

υπηρεσίες του Δήμου. Από το 1998 η Βιβλιοθήκη λειτουργεί 
ως νομικό πρόσωπο δημόσιο δίκαιο με την επωνυμία 'Βι-
βλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Απικής'. Ως νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου συνεχίζει την λειτουργία της μέχρι σήμε
ρα. 

Το έτος 1988 ήταν ορόσημο για τη Βιβλιοθήκη μας, κα
θώς άρχισε να οργανώνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιο
θηκονομικό πρότυπα. Σήμερα η ηλεκτρονική επεξεργασία 
του υλικού γίνεται με το βιβλιοθηκονομικό εργαλείο ΑΒΕΚΤ 
5.5. Η Βιβλιοθήκη σήμερα περιλαμβάνει τμήμα αναγνωστη
ρίου, παιδικό τμήμα, πληροφοριακό και δανειστικό τμήμα, 
τμήμα ίντερνετ. 

Υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στη συλλογή η οποία απο
τελείται από 25.000 τόμους βιβλίων που καλύπτουν όλο το 
φάσμα των επιστημών. Από 12 τίτλους περιοδικών και 25 
τίτλους βιβλίων με την μέθοδο Braille. 

Ήδη έχουμε αρχίσει καταλογογράφηση με επίσημο τρό
πο πλέον και επιστημονικό και συνεχίζουμε όλο και περισ
σότερα βιβλία να καταλογραφούνται. 

Διαθέτουμε αυτή την στιγμή 6 ηλεκτρονικούς υπολογι
στές με τους οποίους οι νέοι και ηλικιωμένοι μπορούν να 
σερφάρουν και να βρίσκουν πληροφορίες για το επίπεδο 
και για τους τομείς που τους ενδιαφέρουν. 

Οι βιβλιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης είναι ταξινομη
μένες σύμφωνα με το διεθνές δεκαδικό σύστημα Dewey. 
Η καταλογογράφηση των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τους 
αγγλοαμερικανικούς κανόνες. 

Είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα 
πληροφοριακά. Δηλαδή, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, τα σπά
νια βιβλία, τα περιοδικά και τις εφημερίδες που είναι μόνο 
για εσωτερικό δανεισμό. Ίσως είναι στην μοίρα του Ηρα
κλείου, του Δήμου μας, να είναι πρωτεργάτης σε όλες τι επί-
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σημες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα τι εννοώ; Το 
1999 στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, ο Δήμος Ηρα
κλείου πραγματοποίησε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου την πρώτη συνάντηση των Δημοτι
κών Βιβλιοθηκών της Απικής, σε συνεργασία με τις Δημο
τικές Βιβλιοθήκες Καλλιθέας, Χολαργού και Νέου Ψυχικού 
με θέμα: Προοπτικές συνεργασίας των Δημοτικών Βιβλιο
θηκών. Σήμερα είμαστε την ευχάριστη θέση να διοργανώ
νουμε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

Σας ευχαριστώ. 
Επίσης, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας 

στο Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα στον κ. Πάτροκλο 
Γζωργιάδη και στον Υπουργό για την χορηγία τους, την ΤΕΔ-

Κος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής 

ΚΝΑ, τον κ. Καλογερόπουλο τον Πρόεδρο ο οποίος μας έχει 
ενισχύσει οικονομικά στο Συνέδριο, την Ένωση Ελλήνων Βι
βλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και Πλη
ροφορικής και την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ώστε το Συνέδριο 
να έχει επιτυχία. 

Είμαι βέβαιος ότι οι εργασίες αυτού του συνεδρίου θα 
συμβάλλουν στο νέο ρόλο και στα νέα δεδομένα που δια
δραματίζονται πέρα των άλλων και στον τομέα των Βιβλιο
θηκών γενικότερα αλλά και ειδικότερα των Δημοτικών Βι
βλιοθηκών, τις οποίες έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα 
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

Σας ευχαριστώ. 

Ε ντιμότατοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πα
ρουσία σας, σας παρακαλώ να δεχτείτε τις θερμές και 

ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την τιμή που μας κάνατε να 
παραβρεθείτε σήμερα στο 1ο Συνέδριο των Βιβλιοθηκών 
της Ελλάδος. Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαρι
στίες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Γενικό Γοαμ-
ματέα κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, ο οποίος εκπροσωπεί τον 
υπουργό Εσωτερικών, για την αμέριστη συμπαράσταση και 
την άριστη συνεργασία που είχαμε την περίοδο αυτή. 

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω, τους διοργανωτές 
το θεωρώ αυτονόητο διότι εδώ που φτάσαμε σήμερα και πι
στεύω ότι θα στεφθεί από επιτυχία το Συνέδριο αυτό με υπέ
ροχα και σοβαρά πορίσματα που θα δώσουν πολλά μηνύ
ματα όπου χρειάζεται, θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω 
τον συνάδελφο μου Δήμαρχο Αιγάλεω και Πρόεδρο της ΤΕΔ-
ΚΝΑ, ο οποίος πριν του το ζητήσουμε είχε ήδη αποφασί
σει να φέρει στην Εκτελεστική Επιτροπή ένα ποσό το οποίο 
θα διέθετε για το σημερινό Συνέδριο. 

Δημήτρη, σε ευχαριστώ και επειδή γνωρίζω ότι σε τέ
τοιες προσπάθειες είσαι ο πρώτος που συμβάλεις και εμείς 
και εγώ σαν Αντιπρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ και μέλος της Εκτε
λεστικής Επιτροπής, έχει βοηθήσει η ΤΕΔΚΝΑ και κυρίως ο 
Πρόεδρος, το επαναλαμβάνω, πολλούς Δήμους για τέτοιες 
δραστηριότητες είτε πολιτιστικές είναι αυτές είτε δραστη
ριότητες που έχουν σχέση με τους μετανάστες που είναι και 
αυτό ένα σοβαρό κεφάλαιο. 

Να ευχαριστήσω επίσης τον καλό φίλο και συνάδελφο 
τον κ. Ασκούνη, ο οποίος σήμερα εκπροσωπεί την αξιωμα
τική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, Δήμαρχο Καλλιθέας. Τον Πρό
εδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ, τον κ. Θέμη Βαλασόπουλο, τους εκ
προσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κ. Βλαντή, τον 
κ. Παπαδημητρίου και όλους τους άλλους εκπροσώπους 
φορέων και τα λοιπά. 

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούσετε και τον 
δικό μου απλό χαιρετισμό. 

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της το
πικής αυτοδιοίκησης, των Δημοτικών και Πανεπιστημιακών 
Βιβλιοθηκών, εκπρόσωποι άλλων κρατών και κυρίως της Κύ
πρου μας, που θα ήθελα πραγματικά να τους χαιρετίσουμε 
με ένα χειροκρότημα, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, με ιδιαί
τερη χαρά και τιμή χαιρετίζω την παρουσία σας στο 1ο Πα

νελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών που οργάνωσαν 
η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πλη
ροφόρησης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, 
τελείται δε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
της ΤΕΔΚΝΑ, της οποίας έχω την τιμή να είμαι Αντιπρόεδρος. 

Τις δυο αυτές ημέρες οι εκλεκτοί σύνεδροι μέσα από την 
γνώση και την εμπειρία τους θα καταθέσουν δεδομένα, προ
βληματισμούς, ζητούμενα, κατακτήσεις, στόχους που έχουν 
να κάνουν με την λειτουργία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και 
τον ρόλο τους ως φορέων διάδοσης γνώσης και πολιτιστι
κής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, γιατί αυτό είναι το 
βιβλίο, πηγή γνώσης και η γνώση προάγει, αναπτύσσει 
και ανυψώνει πνευματικά και ηθικά τον άνθρωπο, μια ανύ
ψωση στην οποία η κοινωνία έχει ανάγκη περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά στην προσπάθεια της να αμυνθεί απέναν
τι στην κατάρρευση αξιών, θεσμών και θεμελιωδών αρ
χών που συνθέτουν την δομή της, πέρα από την παθητική 
στάση την οποία μας έχουν υποβάλει τα μέσα μαζικής επι
κοινωνίας. 

Την παραδοχή της σπουδαιότητας του έργου και της 
προσφοράς των Βιβλιοθηκών προς το κοινωνικό σύνολο, η 
οποία θα καταφανεί αυτό το διήμερο, οφείλουμε όλοι μας 
να την επαναπροσδιορίσουμε και να την επικαιροποιήσου-
με σύμφωνα με τα νέα κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά 
δεδομένα και να κλείσουμε το Συνέδριο με συμπεράσματα 
που θα είναι συμβατά με τις εξελίξεις, ώστε η προσφορά 
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών να ανταποκρίνεται, να παρα
κολουθεί και να καλύπτει τις αλλαγές που πραγματοποι
ούνται με ταχύτατους ρυθμούς. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ειδικά για την ελληνική περιφέ
ρεια αποτελεί βασική εστία στην σύνθεση και στην αξιολό
γηση των κοινωνιών όπου αυτή φυσικά υπάρχει, γεγονός 
που κάνει την ευθύνη των τοπικών αρχών και κατ'επέκταση 
της πολιτείας ιδιαίτερα μεγάλη στον αναγνώστη δημότη. 

Έναν αναγνώστη που δεν τον κρατούν πια «φυλακισμέ
νο», φυλακισμένο σε εισαγωγικά, τα στενά ίσως όρια του 
τόπου του, αλλά αντίθετα η συνεχής πληροφόρηση και τα 
ερεθίσματα που έχει επικοινωνώντας ειδικά μέσω του δια-
δικτύου τον κάνουν απαιτητικό, ανεξαρτήτως φύλου και ηλι
κίας και σε αυτή την πρόκληση της κάλυψης των αναγκών 
του οφείλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκριθούμε 
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ενισχύοντας τον ρόλο των Βιβλιοθηκών μας και την σπου
δαιότητα τους στην πνευματική καλλιέργεια, την γνώση, την 
κρίση, την σκέψη. 

Αγαπητοί μου προσκεκλημένοι, εύχομαι από εδώ, από 
το φιλόξενο Ηράκλειο που πραγματοποιεί και το 1ο Συνέ
δριο, να αποτελέσει το 1ο Συνέδριο αφετηρία και εφαλτή
ριο για την γέννηση ενός θεσμού. 

Ευελπιστώ τα πρώτα συνεδριακά συμπεράσματα να απο
τελέσουν μια ποιοτική και με υψηλούς δείκτες αρχή με 
όσο το δυνατόν πληρέστερη αποτύπωση της κατάστασης 

και κατάθεσης προτάσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών, 
που θα συμβάλουν αμφότερα στην βελτιστοποίηση της ποι
ότητας των Βιβλιοθηκών και στην επίτευξη των στόχων για 
το οποίο δημιουργήθηκαν και δεν είναι άλλος από το να φέ
ρουμε τον άνθρωπο πιο κοντά στο βιβλίο, στην γνώση, την 
πνευματική κοινωνικοποίηση, στο διάβασμα και στην μελέ
τη. 

Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και σας εύχομαι επι
τυχία στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου. 

Κος ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ: 
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών 

Κ ύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, 
της ΤΕΔΚΝΑ, της Καλλιθέας και της Αντιπολίτευσης, κύ

ριε Πρόεδρε της ΠΟΕ ΟΤΑ, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και 
κύριοι, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στον πολιτισμό 
γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μεγάλος. 

Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης στον πολιτισμό 
είναι μεγάλος. Η τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο φορέας εκεί
νος που βρίσκεται πιο κοντά στην κοινωνία. Η αμεσότητα 
αυτής της σχέσης μπορεί και πρέπει να είναι, ένα σημαντι
κό πλεονέκτημα για την προώθηση του Πολιτισμού στις 
τοπικές κοινωνίες. 

Η συμβολή της Κυβέρνησης για την πραγματοποίηση 
του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών εν
τάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης, για την ενδυνάμω
ση των αυτοδιοικητικών θεσμών, γιατί πιστεύουμε ότι απο
τελούντο συστατικό στοιχείο για μια νέα αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γνώση αποτελεί πρώ
τιστο αγαθό του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς αποτελεί το 
σταυροδρόμι της επιστήμης με την ανάπτυξη της ανθρώπι

νης κοινωνίας. Η καλύτερη ενοποίηση των υποδομών, πολι
τικών και στρατηγικών της γνώσης θα συνδράμει σε ση
μαντικό βαθμό στην κατανόηση και αφομοίωση των διαρ
κών αλλαγών και προκλήσεων που εμφανίζονται στην 
παγκόσμια κοινωνία της γνώσης, συμβάλλοντας στην πε
ραιτέρω βελτίωση της. 

Είναι γεγονός πως η κοινωνία της γνώσης και της πλη
ροφορίας μπορεί να καταστήσει τους πολίτες πιο «ενερ
γούς» στην αξιολόγηση των λειτουργιών της κοινωνίας και 
πιο απαιτητικούς «στην συμμετοχή του κάθε ατόμου στην 
δραστηριότητα του συνόλου». 

Οι απαιτήσεις της περιφερειακής ανάπτυξης, η εξέλιξη 
των νέων τεχνολογιών και της πληροφορίας επιβάλλουν και 
στις Βιβλιοθήκες νέες μορφές συνεργασίας σε εθνικό αλλά 
και σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους φορείς και μετά από 
δική μου επικοινωνία με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονό
μων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης, από την θέση 
στην οποία βρίσκομαι, διαπίστωσα ότι οι Δημοτικές Βι-
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βλιοθήκες είναι ένας αυτοδιοικητικός θεσμός με μια ιδιαί
τερη δυνατότητα και δυναμική, αρκεί να υπάρξει συντονι
σμός και συνεργασία. Θα προσέθετα και χρηματοδότηση. 

Μπορούν οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες μέσα από συνεργα
σίες και δίκτυα να είναι τα δημόσια σημεία πρόσβασης για 
όλους τους πολίτες, αποτελώντας μοχλούς ανάπτυξης της 
σύγχρονης πόλης. 

Η κατεύθυνση της αναπτυξιακής τους πορείας μπορεί 
να αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές για χρήση του διαδι-
κτύου, την λειτουργία επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
επίπεδο του εθνικού πλαισίου αναφοράς, την ανάπτυξη προ
γραμμάτων δια βίου μάθησης, πληροφοριακής παιδείας, 
οργάνωσης της κυβερνητικής πληροφορίας, ανάπτυξη 
ψηφιακών Βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. 

Μπορεί επίσης να αφορά την δημιουργία πλαισίου συ
νεργασίας με άλλες κατηγορίες Βιβλιοθηκών, για παρά
δειγμα με τις Ακαδημαϊκές, οι οποίες λόγω της επιστημονι
κής εξειδίκευσης τους και του ερευνητικού τους χαρακτήρα 
μπορούν να καθορίσουν δομές, διαδικασίες διαχείρισης της 
γνώσης και της πληροφορίας, παροχή τεχνογνωσίας και 
πολλά άλλα. 

Αυτές τις μέρες το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κατα
θέσει νόμο στην Βουλή μέσα στον οποίο, ο νόμος έχει τον 
γενικό τίτλο «Περί δημοτικής αστυνομίας», αλλά μέσα εκεί 

Κος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
Πρόεδρος ΤΕΔΚΝΑ 

Α γαπητοί φίλοι πιστεύω να μην κουραστείτε από όλες τις 
ΓΛ προσφωνήσεις... Κύριε Γενικέ Γοαμματέα, κύριε Δή
μαρχε του Νέου Ηρακλείου, κύριε Δήμαρχε της Καλλιθέ
ας, φίλοι συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι 
χαιρετίζω και εγώ με την σειρά μου την πρωτοβουλία της 
σημερινής Βιβλιοθήκης και του φίλου μου του Σταύρου του 
Γεωργόπουλου και της Ένωσης των Ελλήνων Βιβλιοθηκο
νόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης να συζητήσουμε 
για το βιβλίο,... 

Και ότι όποιο άλλο Συνέδριο γίνει, γιατί πραγματικά εί
ναι κάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα. 

Πολλά χρόνια πριν, από τότε που είχα την πρώτη επα
φή μου με την τοπική αυτοδιοίκηση, είχα επικεντρώσει την 
προσοχή μου στην ανάδειξη και ανάπτυξη των Δημοτικών 
Βιβλιοθηκών. 

Από λόγους αρχής και συνείδησης, βεβαίως, γιατί πί
στευα και πιστεύω ότι μέσα από το βιβλίο μπορούμε να 
κατευθύνουμε το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, 
δηλαδή τους νέους μας, για ένα μέλλον καλύτερο, πιο φω
τεινό από εκείνο που κληρονομήσαμε εμείς από τους δικούς 
μας γονείς. 

Κυρίες και κύριοι, χρέος της δημοτικής αρχής, της κά
θε δημοτικής αρχής, είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των 
πολιτών στην κιβωτό γνώσης που αποτελεί κάθε Βιβλιοθή
κη. Στις σελίδες ενός βιβλίου μπορεί κανείς να ανακαλύψει 
απαντήσεις για ζητήματα που τον απασχολούν, να ξανα
σκεφτεί διαφορετικά ορισμένα πράγματα, να αλλάξει πο
ρεία, να γίνει περισσότερο χρήσιμος στην κοινωνία, ένας 
πολίτης που από την στιγμή που θα είναι καλύτερα πληρο
φορημένος, θα είναι και πιο χρήσιμος. 

Ως γνωστό η ζωή κάνει κύκλους, είναι λοιπόν, καλό να 

υπάρχει ένα πολύ μικρό άρθρο που μας δίνει την δυνατό
τητα, αμέσως μετά την ψήφιση του να προχωρήσουμε σε 
συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις από την μεριά του 
Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τις Δημοτικές Βι
βλιοθήκες. 

Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε αντιλαμβανόμενοι ότι οι 
Δημοτικές Βιβλιοθήκες να είναι κέντρα παιδείας και πολιτι
σμού, κέντρα μεταλαμπάδευσης της γνώσης, δεσμευόμα
στε άμεσα να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους φο
ρείς και την ΚΕΔΚΕ σε ένα ενιαίο, σύγχρονο, λειτουργικό, 
καινούργιο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Βι
βλιοθηκών, να προχωρήσουμε στην σύνταξη ενός πρότυ
που κανονισμού λειτουργίας έπειτα από επεξεργασία και 
κατάθεση προτάσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο της λει
τουργίας Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, να βοη
θήσουμε από την δική μας την πλευρά στην στελέχωση με 
τον κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και τέλος, να εν
τάξουμε δράσεις που αφορούν τον θεσμό στο ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου μας, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, ούτως ώστε 
να επιτευχθεί η πλήρης και ουσιαστική ανάπτυξη του θε
σμού. 

Εκ μέρους του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω
τερικών εύχομαι καλή αρχή και καλή επιτυχία στις εργασίες 
του συνεδρίου σας. Σας ευχαριστώ. 

γνωρίζουμε το παρελθόν μας και βεβαίως να έχουμε μια 
σφαιρική εικόνα για τα πράγματα διαχρονικά. 

Σε αυτή την χώρα πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγ
μή να προσβάλουμε βάναυσα την ιστορική παρακαταθήκη 
μας και να συντονιστούμε με τον βηματισμό της σύγχρονης 
εποχής, αποδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά μας. 

Το βιβλίο είναι πολιτισμός, το διάβασμα είναι ένδειξη πο
λιτισμού και η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι η πιο φιλόξενη γω
νιά για να συνδυάσει και τα δύο, το βιβλίο και το διάβασμα. 

Σήμερα, άλλωστε, που βιώνουμε την έκρηξη των νέων 
τεχνολογιών και του διαδικτύου, έχουμε στα χέρια μας πε
ρισσότερα όπλα για να προωθήσουμε την παραγωγική ανά
γνωση βιβλίων. Να βοηθήσουμε την αναζήτηση κειμένων και 
εγχειριδίων μέσω του ίντερνετ, να ψάξουμε, να βρούμε, να 
μάθουμε. 

Αγαπητοί φίλοι χρέος όλων μας είναι να διασφαλίσου
με το μέλλον των Δημοτικών Βιβλιοθηκών της χώρας μας. 
Οι πόροι υπάρχουν στις κοινοτικές ενισχύσεις, πρέπει να 
τους διεκδικήσουμε και θα το κάνουμε και θα τους εξα
σφαλίσουμε. 

Πρόσφατη είναι και η ανακοίνωση του Γενικού Γοαμμα
τέα ότι μέσα από το νομοσχέδιο για την δημοτική αστυνο
μία υπάρχει κάποιο άρθρο όπου εκεί θα υπάρξει περαιτέ
ρω ενίσχυση και καλύτερος συντονισμός του Υπουργείου 
μαζί με την ΚΕΔΚΕ που είναι η ομπρέλα της αυτοδιοίκησης 
πανελλαδικά. 

Ευελπιστούμε, λοιπόν και εμείς να προσφέρουμε στην 
διάρκεια της θητείας μας ότι καλύτερο μπορούμε, ώστε οι 
τοπικές κοινωνίες να έχουν καλύτερη ενημέρωση και μαζί 
με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες που δημιουργούνται αυτή την 
στιγμή, να υπάρχει μια σύνδεση. Έτσι να υπάρχει ένα δίκτυο 
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γενικότερο και γιατί όχι και με τους Έλληνες του εξωτερι
κού. 

Πιστεύω ότι διαβάζοντας καλύτερα ένα βιβλίο διαβά
ζουμε το μέλλον μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κατ' αρ
χήν, γιατί πραγματικά επιτελείται ένα πάρα πολύ σημαντικό 
έργο και το λέω αυτό γιατί γνώρισα μια Δημοτική Βιβλιο
θήκη πανάρχαια στην πόλη μου, η οποία με τον ζήλο των 
ανθρώπων που δούλευαν ασταμάτητα και είχαν την θέλη
ση, την βούληση και βεβαίως, δεν υπήρχε και βιβλιοθηκο
νόμος, που σιγά-σιγά πλέον αποκτήσαμε την συνήθεια και 
πρέπει να είναι και εξειδικευμένο και το προσωπικό, άρχισε 

η Βιβλιοθήκη να διαφοροποιείται. Έγινε παιδικό τμήμα, έχει 
σύνδεση πλέον με το ίντερνετ, αδελφοποιήθηκε με την Βι
βλιοθήκη του Λάντεμπέργκ και έχουμε συνέχεια. 

Θέλω, λοιπόν, να πω ότι χιλιάδες νέα παιδιά πλέον πη
γαίνουν στην Βιβλιοθήκη, πράγμα που στο παρελθόν ίσως 
δεν ήταν τόσο ελκυστική. Στο χέρι σας είναι οι νέοι να έχουν 
περισσότερη, μεγαλύτερη προσέλευση και βεβαίως να απο
κτήσουν περισσότερη γνώση. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια σας αυ
τή και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο συνέδριο σας. Να 
είστε καλά. 

Κος ΡΟΔΟΠΗΣ: 
Εκπρόσωπος της Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών 
Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόραση 

ολημέρα σας. Έρχομαι από το Υπουργείο Παιδείας εκ 
FV μέρους της κυρίας Ευγενίας Κεφαλληναίου, πρόεδρου 
του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών Γενικών Αρχείων του 
Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόραση. 

Η κυρία Κεφαλληναίου επιθυμούσε πάρα πολύ να είναι 
σήμερα μαζί μας εδώ πέρα, δυστυχώς όμως οι πάρα πολ
λές επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της το επέτρεψαν. 
Οπότε με όλο τον σεβασμό και εάν μου επιτρέπετε, θα 
διαβάσω εγώ τον χαιρετισμό της. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να 
συγχαρώ τους διοργανωτές του συνεδρίου με τους οποί
ους άλλωστε γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε ένα ευ
ρύτερο πλαίσιο κοινών βιβλιοθηκονομιών ενδιαφερόντων 
και δραστηριοτήτων και να τους ευχαριστήσω για την 
πρόσκληση τους να παρευρεθώ σε αυτό το 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

Δυστυχώς, οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις μου δεν μου το 
επέτρεψαν να είμαι σήμερα μαζί σας. Γνωρίζω τα προβλή
ματα σας και τις αγωνίες σας και οσάκις μου δόθηκε η 
ευκαιρία υποστήριξα τις δίκαιες θέσεις σας. 

'Κομίζω γλαύκας εις Αθήνας' εάν σας πω ότι οι Δημό
σιες με τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες έχουν κοινούς στόχους. 
Αυτό όμως βοήθησε για να προτείνουμε και στην συνέχεια 
να παρακολουθήσουμε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 
και λειτουργίας 30 κέντρων πληροφόρησης σε αντίστοιχες 
Δημοτικές Βιβλιοθήκες καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό 
με τα απαραίτητα προγράμματα για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Παράλληλα, τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει υλο
ποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του προ
σωπικού, τόσο των Δημοσίων όσο και των Δημοτικών Βι
βλιοθηκών. Η επιμόρφωση επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα 
νέας τεχνολογίας, ψηφιακών Βιβλιοθηκών, οργάνωσης και 
τα λοιπά, διασφαλίζοντας έτσι την δυνατότητα του προ
σωπικού να λειτουργεί επαγγελματικά, αλλά και να είναι ικα
νό να ανταπεξέλθει σε αυτές τις νέες προκλήσεις της ψη
φιακής εποχής. Ειδικότερα, στη νέα ψηφιακή εποχή οι νέες 

δυνατότητες και ευκαιρίες που δημιουργεί αποτελεί τη με
γαλύτερη πρόκληση για τον ρόλο και τη λειτουργία όλων 
των Βιβλιοθηκών, ανεξάρτητα από τον παρόλο, το μέγεθος 
τους ή την διοικητική τους δομή. 

Γι' αυτό το σκοπό και με την ευκαιρία τέτοιων εκδηλώ
σεων μπορούμε να αναζητήσουμε καινοτόμες δράσεις, ώστε 
τελικά να ανταποκριθούμε στο μεγάλο μας στόχο, που δεν 
είναι άλλος από την υποστήριξη και ενίσχυση της παιδείας, 
του πολιτισμού, της έρευνας και της εν γένει πνευματικής 
δημιουργίας, πάντα στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. 

Επίσης σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να 
σας ανακοινώσω ότι ύστερα από πρόταση μας, ως Υπουρ
γείο εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογράφηκε στις 
30/10/2008 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο
νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με 
την οποία καταρτίζεται πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας, stage, για 569 συνολικά άτομα, που θα τοπο
θετηθούν στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα γενικά αρχεία 
του κράτους για χρονική περίοδο 18 μηνών. Έτσι δίνεται η 
δυνατότητα απορρόφησης πολλών νέων, άνεργων, πτυχι
ούχων, Βιβλιοθηκονόμων και Αρχειονόμων. 

Ακόμα, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι το Γενικό Συμ
βούλιο Βιβλιοθηκών Γενικών Αρχείων του κράτους και Εκ
παιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ανέλαβε την διοργάνωση μιας 
pre-conference του Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA, που θα γί
νει τον Αύγουστο το 2009. Συγκεκριμένα η Αθήνα θα φιλο
ξενήσει το προ-Συνέδριο του Management ana Marketing 
Section, στο οποίο έχει προστεθεί και το Management Li
brary Associations. Το θέμα του Συνεδρίου θα είναι 'Service 
Strategies for Libraries'. 

Με την βεβαιότητα ότι η σημερινή συνάντηση θα συμ
βάλλει στην συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και των δη
μοτικών, αλλά και με τις άλλες Βιβλιοθήκες για την δημι
ουργία ενός Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών διάχυσης και 
διάθεσης πληροφορίας και της γνώσης, εύχομαι καλή επι
τυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ευχαριστώ πολύ. 

Κος ΑΣΚΟΥΝΗΣ: 
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και Δήμαρχος Καλλιθέας 

Ι£ύριε Γενικέ Γοαμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, αγα-
Ι \ πητέ συνάδελφε Δήμαρχε του Νέου Ηρακλείου, κύριε 
Πρόεδρε της Π0Ε OTA, αγαπητό προεδρείο, κυρίες και κύ
ριοι, εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ του κ. Γζωργίου 

Παπανδρέου χαιρετίζω το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημο
τικών Βιβλιοθηκών, που πέρα από τον πνευματικό και 
μορφωτικό ρόλο τους προς τους δημότες κυρίως τους νέ
ους, έρχεται να αναδείξει μια σημαντική και σπουδαία δρα-
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στηριότητα των δήμων. Μια δραστηριότητα που δεν έχει τύ
χει της ανάλογης προβολής και εκτίμησης των προσφερο
μένων στην νεολαία και στους συμπολίτες μας υπηρεσιών. 

Κυρίες και κύριοι, οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες είναι ένας 
ολόκληρος κόσμος γνώσης, πληροφόρησης και επικοινω
νίας με τους πολίτες. Είναι ένας κατεξοχήν θεσμός παιδεί
ας και πολιτισμού στην υπηρεσία του πολίτη. Τον συνθέτει 
η αναντικατάστατη και διαχρονική αξία του βιβλίου, το μέ
σο με το οποίο γενεές και γενεές ανθρώπων απέκτησαν τα 
εφόδια για να ερμηνεύσουν τον κόσμο, να κατανοήσουν 
τα προβλήματα και να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη 
της κοινωνίας. 

Είναι ένας χώρος παιδείας, αφού η παιδεία είναι θε
ραπευτική δύναμη ψυχής,'Δεύτερος ήλιος για τους πολίτες' 
κατά τον Πλάτωνα 'και πάντοτε σοφίαν ζητεί' κατά τον Σό
λωνα, δηλαδή να επιδιώκεις την μόρφωση σου. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ήταν πάντοτε ένας χώρος ανοι
κτός στους πολίτες και την νεολαία. Ο εμπλουτισμός των 
Συλλόγων, τα συστήματα πληροφορικής και σύγχρονες 
εφαρμογές διαδικτυακών τόπων, οι συνεργασίες με τις 
Δημοτικές Βιβλιοθήκες των σχολικών Βιβλιοθηκών, οι πρω
τοβουλίες που αναλαμβάνουν με όλες τις βαθμίδες εκπαί
δευσης και ιδιαίτερα την νεολαία, καθιστούν τις Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες κέντρα αναφοράς και δημοκρατικής συσπεί
ρωσης των ανησυχιών και των ιδεών του σύγχρονου πολί
τη. 

Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες, καθώς και οι άλλες πολιτι
στικές πρωτοβουλίες των δήμων αποτελούν μια όαση, έναν 
φωτεινό φάρο πολιτιστικής δημιουργίας και αντίστασης 
σε μια εποχή απαξίωσης ιδεών, αξιών και οραμάτων. 

Για μας η σύγχρονη Βιβλιοθήκη, η ψηφιακή Βιβλιοθήκη, 
είναι η καλύτερη απάντηση στην απαξίωση που καθημερι
νά ζούμε. Η γνώση και ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, 
αποτελούν ισχυρή επένδυση στη συνοχή και στην πρόοδο 

της κοινωνίας, είναι, ίσως, το πιο ισχυρό, το πιο πολύτιμο 
όπλο για την ισότιμη συμμετοχή του πολίτη και της νεολαί
ας. 

Οι κοινωνίες που επενδύουν στην παιδεία, στον πολιτι
σμό και στη γνώση, είναι η κοινωνίες με μέλλον και προ
οπτική. Η γνώση είναι το βασικό όπλο για να συμμετάσχουμε 
ενεργά και ισότιμα σε έναν καθημερινά μεταβαλλόμενο 
και εξελισσόμενο κόσμο. 

Η παγκόσμια κοινωνία κυριαρχείται, κυρίες και κύριοι, 
καθημερινά από αυτούς που έχουν επενδύσει στην μόρ
φωση, στην γνώση, στις νέες μορφές πληροφόρησης και 
επικοινωνίας. 

Κυρίες και κύριοι, οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες είναι μια χρυ
σή σελίδα στην πολιτιστική και μορφωτική δράση των δή
μων. Εμείς καλούμαστε να την γεμίσουμε με τα χρώματα 
των ιδεών και με τις αξίες των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και του πολίτη. 

Καλούμε την νέα γενιά να γράψει σε αυτόν τον πολύτι
μο χώρο την δική της σελίδα στην ζωή και τον πολιτισμό και 
δεν πρέπει να ξεχνάμε την ρήση ενός εκ των σοφών της Αρ
χαίας Ελλάδας, του Κλεόβουλου του Ροδίου που έλεγε «Τέ
κνα παιδεύειν», δηλαδή να μορφώνεις τα παιδιά σου. 

Θέλω να σας ενημερώσω ότι στην πόλη μας αυτή την 
στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στο στάδιο της προμελέτης ένα 
μεγάλο project σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ
χος και την κυβέρνηση για την δημιουργία εκεί στον χώρο 
της Λυρικής Σκηνής και της Ψηφιακής Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

Τονίζω την λέξη ψηφιακής, διότι είναι αυτό το οποίο χρει
αζόμαστε. Το στηρίζουμε ολόψυχα παρά τις όποιες αντι
δράσεις, γιατί πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον και θέλω να 
σας διαβεβαιώσω, κύριοι εκπρόσωποι της Οργανωτικής Επι
τροπής και του Προεδρείου, ότι με χαρά θα δεχτούμε, εάν 
εσείς εγκρίνετε, την διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου σας στο 
Δήμο της Καλλιθέας. Ευχαριστώ. 

Κος ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΠΟΕ OTA 

Αγαπητοί φίλοι καλή σας ημέρα και κύριε Γενικέ Γοαμ-
ματέα, κύριοι Δήμαρχοι, θα ήθελα εκ μέρους των εργαζο
μένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ευχαριστήσω για την 
πρόσκληση. Δεν ήμουνα προετοιμασμένος να απευθύνω χαι
ρετισμό. 

Εγώ δυο κουβέντες θέλω μόνο να πω και αυτό κυρίως 
έχει να κάνει ότι οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες μέχρι σήμερα λει
τουργούν και συντηρούνται χάρη στο δικό σας μεράκι, χά
ρη στην δική σας παρουσία όλα αυτά τα προηγούμενα χρό
νια, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική στήριξη τόσο από την 
πολιτεία όσο και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκη
σης. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει πάλι να ενεργοποι
ούνται. Όλοι αναγνωρίζουμε τον ρόλο των Δημοτικών Βι
βλιοθηκών και εμείς σαν ΠΟΕ OTA με την ευκαιρία σου 
σημερινού συνεδρίου σας και με την παρουσία του Γενι
κού Γοαμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών που θεωρώ ότι 
για εμάς και να το ακούσει ο κ. Γενικός, τους εργαζόμενους 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ευτυχές γεγονός ότι υπάρ
χει ο κ. Γεωργιάδης εκεί, γιατί σε ζητήματα που δεν αφο

ρούν συνολική κυβερνητική πολιτική αλλά γενικότερα ζη
τήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στην τοπική αυ
τοδιοίκηση, μέχρι σήμερα έχει δώσει λύσεις που δεν μπο
ρούσαμε τα προηγούμενα χρόνια να λύσουμε. 

Γι' αυτό πιστεύω αυτό που χρειάζεται είναι ένα νέο θε
σμικό πλαίσιο, των εκσυγχρονισμό των Βιβλιοθηκών, την 
εναρμόνιση τους στα νέα δεδομένα και νομίζω τα είπαν και 
οι προηγούμενοι ομιλητές και να μην υπάρξει γιατί διανύουμε 
μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο, γιατί ξέρετε πολύ κα
λά σε αυτές τις περιόδους αυτά που περιορίζονται είναι τα 
κονδύλια που αφορούν την γνώση, την πληροφόρηση, την 
παιδεία, την υγεία, να υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση των Βι
βλιοθηκών και να υπάρχει το σημαντικότερο για εμάς, δια
σφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανθρώπων 
που απασχολούνται στις Βιβλιοθήκες και βέβαια η ενίσχυ
ση είτε είναι μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης είτε του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, της 
επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης των συναδέλφων, 
ώστε να μπορούν και αυτοί να ανταποκριθούν στον σύγ
χρονο ρόλο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

69 



Εγώ θέλω και πάλι να ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ κα
λές εργασίες και νομίζω ότι και τα συμπεράσματα να στα
λούν σε μας και κυρίως αυτά που αφορούν τα εργασιακά 
δικαιώματα, ώστε μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσε

ων που κάνουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔ-
ΚΕ, να μπορέσουμε να τα προβάλουμε και να δώσουμε λύ
σεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Κος ΦΑΝΗΣ: 
Εκπρόσωπος του ΚΚΕ 

Σ ύντομος θα είναι ο χαιρετισμός μας. Νομίζουμε το ίδιο 
το περιεχόμενο του καλού βιβλίου και της διάδοσης της 

γνώσης, αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο για το οποίο υπάρ
χουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, ώστε να μπορεί να φτά
νει σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε νέο που πάρα πολλές φο
ρές μέσα από πάρα πολλούς ταξικούς και άλλους κοινωνικούς 
φραγμούς δυσκολεύεται να το προσεγγίσει σε οποιοδή
ποτε γωνιά της χώρας. 

Με αυτή την έννοια το να υπάρχουν βιβλία, Βιβλιοθήκες 
πολύ καλά οργανωμένες σε οποιοδήποτε άκρο της χώ
ρας, στις πόλεις, σε χωριά, αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο, 
μια πολύ μεγάλη ανάγκη. 

Από την άλλη επιτρέψτε μας να πούμε το εξής. Έχει πο
λύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι όλη αυτή η διαδικασία 
περνάει μέσα από την δουλειά πάρα πολλών εργαζομένων, 
οι οποίοι το ίδιο το προσωπικό είναι η ψυχή των Βιβλιοθη
κών και με αυτή την έννοια το τεράστιο ζήτημα που υπάρ
χει είναι ακριβώς οι εργασιακές σχέσεις. 

Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει και 
να αγωνίζονται και να το διεκδικούν και σε αυτή την κατεύ
θυνση συμπαραστάτη θα έχουν και το ΚΚΕ για το γεγονός 
ότι πρέπει να εργάζονται με μόνιμες σχέσεις εργασίας και 
αυτός ο τομέας των Βιβλιοθηκών να αποτελεί δημόσιο αγα
θό. 

Γιατίαπό την άλλη μεριά, όπως και μια σειρά άλλα προ
γράμματα ενταγμένα είτε στο ΕΣΠΑ, αποτελούν και ένα πε
δίο τεράστιο επιχειρηματικών κερδών που αφορά χίλια δυο 
πράγματα, υποδομές και τα λοιπά και οι ίδιοι οι εργαζόμε

νοι βρίσκονται στην δεύτερη μοίρα πολλές φορές όμηροι 
και μέσα από προγράμματα όπως τα Stage, το οποίο εφό
σον καλύπτεται μια πραγματική μόνιμη ανάγκη και τεράστια, 
αποτελεί απαράδεκτη σχέση εργασίας, πολύ περισσότερο 
άλλες σχέσεις εργασίας όπως παροχές με δελτία υπηρε
σιών και τα λοιπό, τα οποία και στην τοπική διοίκηση και 
με ευθύνη της έχουν πολύ μεγάλη έκταση τέτοιας σχέσης 
εργασίας. 

Τέλος, να ευχηθούμε καλή επιτυχία όσον αφορά τις ερ
γασίες και το ίδιο το περιεχόμενο της βελτίωσης των Βι
βλιοθηκών και πραγματικά για το Κομουνιστικό Κόμμα, για 
τους κομουνιστές η ίδια η γνώση και η αξία διάδοσης της 
ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή και σε πάρα πολλές δύ
σκολες συνθήκες γίνονταν προσπάθειες να εκδίδονται βι
βλία, να διαδίδονται και σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. 

Τέλος, επιτρέψτε μου και μια υπενθύμιση, πολλά πράγ
ματα που σήμερα μπορεί να είναι ζητούμενα και ίσως και το 
ίδιο το Συνέδριο με ένα τρόπο έρχεται να αναδείξει την ανάγ
κη κεντρικού σχεδιασμού και στον τομέα των Βιβλιοθη
κών, ακριβώς επειδή αποτελεί μια τεράστια ανάγκη για 
την κοινωνία, να υπενθυμίσω το παράδειγμα και των σο
σιαλιστικών χωρών, παρ' όλες τις αντιρρήσεις που μπορεί 
να έχετε, που και με βάση τα δεδομένα, τα στοιχεία του ίδι
ου το Ο.Η.Ε., της UNESCO, αποτελούσαν πρωτοπόρες στην 
διάδοση του βιβλίου, στην ανάγνωση βιβλίων από όλες τις 
κατηγορίες πολιτών τους, από όλους τους εργαζόμενους. 
Ευχαριστώ. 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΕΚΕΒΙ 

Κ ύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι του Προεδρείου του Συ
νεδρίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπη

τοί φίλοι, είναι για έναν συγγραφέα αλλά και για τον Πρό
εδρο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου ιδιαίτερη τιμή, χαρά και 
ικανοποίηση να τον τιμούν οι 'φύλακες άγγελοι' του βιβλί
ου, γιατί οι άνθρωποι που έχουν σχέση με τις Βιβλιοθήκες, 
οι βιβλιοθηκονόμοι, οι υπεύθυνοι των Βιβλιοθηκών, είναι οι 
φύλακες άγγελοι του βιβλίου. 

Αυτοί φυλάνε και αυτοί προστατεύουν το βιβλίο. Χωρίς 
αυτούς το βιβλίο δεν ενηλικιώνεται. Η ενηλικίωση του βιβλί
ου συντελείται μέσα στην Βιβλιοθήκη, δεν συντελείται στο 
γραφείο του συγγραφέα, δεν συντελείται στα τυπογραφεία 
του εκδότη, δεν συντελείται σε βιβλιοπωλεία, συντελείται 
στις Βιβλιοθήκες. 

Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, εάν δεν συντονισμένα δεν 
παλέψουμε γι' αυτό, το βιβλίο στην Ελλάδα δεν θα ενηλι

κιωθεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και το βά
ρος όλων μας, όσον ασχολούμαστε με το βιβλίο, είτε είμα
στε συγγραφείς, είτε είμαστε εκδότες, είτε είμαστε βιβλιο
πώλες και κυρίως είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επιτελικά 
ασχολούμαστε με το βιβλίο, θα πρέπει να είναι η ενίσχυση 
των Βιβλιοθηκών, με κάθε μέσω η ενίσχυση των Βιβλιοθη
κών, διότι έτσι και μόνο θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε 
ένα βιβλίο, το οποίο θα είναι ενηλικιωμένο πλέον με την έν
νοια ότι θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα αιτήματα, τις προτε
ραιότητες, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες ενός κοινού. 

Μόνο ένα βιβλίο το οποίο είναι ενηλικιωμένο μπορεί να 
επιτύχει αυτή την σύνθετη παρουσία και παρουσίαση. Αυ
τόν το σύνθετο σκοπό. 

Μιλάω πάντα με κάποια νοσταλγία και να με συγχωρή
σετε γι' αυτό, όταν λόγω πείρας και λόγω συγγραφικής πε
ρισσότερο πείρας, έχω μια άμεση επαφή και επικοινωνία 
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με Βιβλιοθήκες, ιδιαίτερα Δημοτικές Βιβλιοθήκες άλλων χω
ρών και άλλων πόλεων. 

Θα ήταν εύκολο να αναφέρω παραδείγματα από την 
Αγγλία, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να σας πω το πώς 
δουλεύουν οι αγγλικές βουλευτικές, θα μου πείτε ότι το ξέ
ρουμε, εντάξει εμείς δεν είμαστε Άγγλοι. 

Είπα όμως και επιμένω να λέω, πώς δουλεύουν οι ισπα
νικές Βιβλιοθήκες, πώς δουλεύουν οι Ισπανοί, τα άλματα των 
Ισπανών, που για μένα είναι ένα υπόδειγμα, διότι σε εμάς 
στην Ελλάδα μας αρέσει να λέμε ότι τι περιμένεις; 500 χρό
νια η Οθωμανική κυριαρχία, 7 χρόνια χούντα, 38 χρόνια 
Φράγκο είχαν οι άνθρωποι, δεν είναι αστείο. Και μπροστά 
στον Φράγκο ο Παπαδόπουλος ήταν ένα χάδι. Ένα χάδι, επι
μένω. 

Αυτοί οι άνθρωποι όταν βγήκαν και μετά, ανέπτυξαν δρα
στηριότητες στον χώρο του πολιτισμού και του βιβλίου που 
εμένα με αφήνουν άναυδο. Όταν πάτε σε μια πόλη, όπως η 
Βαρκελώνη, των 500.000, τόσοι είναι κάτοικοι της πόλης, 
όλη την περιοχή της Καταλονίας έχει 1.500.000, αλλά η πό
λη έχει 500.000, αυτή τη στιγμή στις 500.000 υπάρχουν 40 
Βιβλιοθήκες Δημοτικές. Κάθε συνοικία έχει και μία Βιβλιο
θήκη. Κάθε συνοικία έχει μια Βιβλιοθήκη υποδειγματική και 
είναι όλες κτισμένες με το ίδιο πρότυπο, με το ίδιο μοντέλο. 

Διώροφες, με τεράστια βεράντα γύρω • γύρω στην οποία 
το καλοκαίρι, επειδή το κλίμα μοιάζει με το δικό μας, κάνω 
σχεδόν τρεις φορές με τέσσερις την εβδομάδα εκδηλώσεις, 
ένα εξαιρετικό δίκτυο 40 Βιβλιοθηκών όπου μπορείς να πας 
στη μία και να πάρεις ένα βιβλίο που είναι στην άλλη άκρη 
της πόλης και στο φέρνει η ίδια Βιβλιοθήκη εάν θέλεις να το 
δεις και η ίδια το επιστρέφει και λειτουργεί ένα εξαιρετικό 
παιδικό τμήμα, εξαιρετικό, με υπολογιστές και με ανθρώ
πους οι οποίοι μαθαίνουν τα παιδιά πώς να ψάχνουν τις Βι
βλιοθήκες, πώς να επικοινωνούν με τις Βιβλιοθήκες. 

Δεν μιλάω για την Αγγλία, λοιπόν, δεν μιλάω για τη Γερ-
μανία, μιλάω για την Ισπανία. 

0 οποιοσδήποτε ο οποίος θέλει αγαπήσει το βιβλίο, ο 
οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το βιβλίο, ο οποιοσ
δήποτε ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να κάνει κάτι για το βι
βλίο και υποτιμά τις Βιβλιοθήκες, δεν έχει καταλάβει πού εί
ναι η θέση του βιβλίου. Είναι απλό. 

Η θέση του βιβλίου είναι στις Βιβλιοθήκες, άμα δεν το 
καταλαβαίνουν αυτό δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δεν εί
ναι σε βιβλιοπωλείο. Στα βιβλιοπωλεία είναι η συναλλαγή 
του βιβλίου. Όχι η ύπαρξη του. Η ύπαρξη του είναι στη Βι
βλιοθήκη. 

Πολλές φορές αναστατώνομαι όταν μιλάω για το βιβλίο, 
πολλές φορές αναστατώνομαι όταν μιλάω για τις Βιβλιοθή
κες και πολλές φορές το παθαίνω αυτό, γιατί πιστεύω ότι 
αντιμετωπίζουμε το βιβλίο, ένα κομμάτι από εμάς, με έναν 
τρόπο όχι μόνο αδιαφορίας, αλλά και κατά κάποιο τρόπο 
υποτίμησης, ότι όλα αυτά δεν μας χρειάζονται, ότι όσα βι
βλία χρειαζόμαστε για επιμόρφωση μας τα δίνει το σχολείο, 
μας το δίνει η δωρεάν παιδεία, μας τα δίνουν τα συγγράμ
ματα τα οποία δωρεάν μοιράζονται στα πανεπιστήμια και 
εκεί τελειώνει. 

Δεν τελειώνει, ούτε καν αρχίζει. Ούτε καν αρχίζει. 
Εάν δεν γίνουν προγράμματα που θα σπάσουν το φράγ

μα εισόδου του κοινού στις Βιβλιοθήκες, δεν υπάρχει πε
ρίπτωση να ζήσουμε μια ανάπτυξη του βιβλίου στην Ελλά
δα. Το φράγμα του βιβλίου σπάει, το φράγμα του κοινού 
απέναντι στο βιβλίο σπάει μέσα στις Βιβλιοθήκες. 

Δεν υποτιμώ το γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα τα τε
λευταία χρόνια, δεν υποτιμώ το γεγονός ότι υπάρχει ένα 
ηρωικό κομμάτι αυτό του πληθυσμού που λέγεται Ελλάδα 
και Έλληνες, οι οποίοι παλεύουν κατά από πολλές φορές 
δύσκολες συνθήκες, πραγματικά δύσκολες συνθήκες, για 
την ανάπτυξη του βιβλίου. Η σχέση όμως που έχουμε με το 
βιβλίο είναι ότι το βιβλίο είναι μια πολυτέλεια και αυτοί οι 
οποίοι κατά κάποιο τρόπο, φυλάπουντο βιβλίο, οι φύλακες 
άγγελοι όπως τους είπα προηγουμένως, είναι οι ασκητές, 
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οι οποίοι ουσιαστικά ασκητικά ασχολούνται με το βιβλίο. 
Αυτή η σχέση και αυτή η αντίληψη πρέπει να σπάσει. 

Δεν είναι καλή. Ως Εθνικό Κέντρο Βιβλίου το μόνο που μπο
ρώ να πω είναι ότι σε οποιοδήποτε βήμα οι Βιβλιοθήκες μας 
θέλουν δίπλα τους και οι άνθρωποι οι οποίοι, του βιβλίου και 
των Βιβλιοθηκών οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί μας το 
ξέρουν και το διαπιστώνουν αυτό, σε οποιοδήποτε βήμα κά
νουν οι Βιβλιοθήκες το Κέντρο Βιβλίου, το Εθνικό Κέντρο Βι
βλίου θα είναι πάντα δίπλα τους. Πάντα. Είναι για εμάς μια 
άμεση προτεραιότητα. 

Είναι μια καθοριστική προτεραιότητα. Χωρίς αυτό δεν 
πρόκειται να πετύχει ούτε το Κέντρο Βιβλίου. Ό,τι και να λέ
με είναι περιττό. Εμάς η μοίρα μας είναι., εμένα δε τριπλά 
ως Πρόεδρος του Κέντρου Βιβλίου, ως Κέντρο Βιβλίου, ως 
συγγραφέα, η μοίρα μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
δική σας. Χωρίς εσάς δεν μπορεί να υπάρξω εγώ, όπως εσείς 
δεν μπορείτε να υπάρξετε χωριστά βιβλία. Αυτή είναι η αλή
θεια. 

Τον τελευταίο καιρό αναπτύσσεται μέσα από τις Βι
βλιοθήκες μια προσπάθεια που έχει να κάνει με την διεύ
ρυνση, όπως την λέω εγώ, της αναγνωσιμότητας, την διεύ
ρυνση ενός κοινού που θέλει να διαβάσει παραπάνω. Αυτή 
είναι η προσπάθεια που γίνεται με τις Λέσχες Ανάγνωσης. 

Θα ήθελα από κοινού να στηρίξουμε την προσπάθεια, 
όχι επειδή, όχι μόνο επειδή τα μέχρι σήμερα αποτελέσμα
τα της προσπάθειας είναι εντυπωσιακά, ξεκίνησαν πριν πέν
τε χρόνια με 15 Λέσχες Ανάγνωσης και αυτή την στιγμή έχουν 
φτάσει στις 250 πανελλαδικά, υπάρχουν μόνο 4 Λέσχες Ανά
γνωσης στην Κομοτηνή. 

Αυτή τη στιγμή τον Ιανουάριο μήνα θα εγκαινιάσουμε 
μια Λέσχη Ανάγνωσης, δύο Λέσχες Ανάγνωσης μέσα στην 
..Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο, γίνονται, φυτρώνουν σαν μα
νιτάρια και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. 

Θα ήθελα από κοινού να παλέψουμε για να ενισχύ
σουμε την αναγνωσιμότητα, να ενισχύσουμε τις Λέσχες Ανά
γνωσης. Ξέρω, το έχω δει και στην Θεσσαλονίκη, έχω πάει, 
πολλές φορές τα βιβλία, οι Λέσχες Ανάγνωσης γίνονται 
μέσα στα βιβλιοπωλεία, στα βιβλιοπωλεία καλώς γίνονται, 
αλλά τα βιβλιοπωλεία είναι υποκατάστατο, ο χώρος είναι 
η Βιβλιοθήκη. 

Όλη η Αγγλία που είναι τρομερά, έχει μια τρομερή 
πείρα με τις Λέσχες Ανάγνωσης είναι όλες οι Λέσχες Ανά
γνωσης μέσα στις Βιβλιοθήκες. Να σας πω μια εμπειρία η 
δική μου, κάποτε ήμουνα στην Αγγλία, που λέει ο εκδότης 
μου ότι είσαι πολύ τυχερός. Του λέω «Ρε Γκάρι γιατί είμαι 
τυχερός; Τι έχω κάνει;». Μου λέει ότι μπήκε το βιβλίο σου 
στις Λέσχες Ανάγνωσης, ξέρεις τι σημαίνει αυτό; Θα που
λήσεις πολλά αντίτυπα, διότι μου λέει, οι Λέσχες Ανάγνω
σης το παίρνουν από τη Βιβλιοθήκη και δεν το πληρώνουν, 
αλλά μετά αρχίζουν μια καμπάνια τρομερή για το βιβλίο και 
θησαυρίζουν τα βιβλιοπωλεία. Θησαυρίζουν τα βιβλιοπω
λεία. 

Συνεπώς, οι Λέσχες Ανάγνωσης είναι κάτι το οποίο πρέ
πει να στηριχθεί, όχι μόνο από εμάς, όχι μόνο από εσάς, αλ
λά από τα ίδια τα βιβλιοπωλεία και τους εκδότες, γιατί αυ
τό προωθεί το βιβλίο, αυτός ο οποίος βγαίνει από τη Λέσχη 
Ανάγνωσης έχοντας συζητήσει ένα βιβλίο, θα πάει να το πά
ρει από το βιβλιοπωλείο, αυτή είναι η αλήθεια. 

Συνεπώς, αυτή η δραστηριότητα έχει για μένα πολύ 
μεγάλη σημασία. 

Το δεύτερο που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα και 
είναι μεγάλος στόχος για εμάς, οι Σχολικές Βιβλιοθήκες. 

Πιστεύω ότι στο επίπεδο των σχολικών Βιβλιοθηκών πρέ
πει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα στην Ελλάδα. Δεν 
θα πάω μακριά, επειδή δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε 
θεωρητικά, θα πρότεινα σε όλους όσους πηγαίνουν και ασχο
λούνται στην Ελλάδα σε επίπεδο διοικητικό, όχι στις Βι
βλιοθήκες τις Σχολικές τις ίδιες, αλλά σε διοικητικό δημο
τικό εκπαιδευτικό υπουργικό επίπεδο, να πάνε να κάνουν 
μια βόλτα στις Βιβλιοθήκες των ξένων σχολών στην Αθή
να, δεν χρειάζεται να πάνε μακριά. Ας πάνε στο Κολέγιο, ας 
πάνε στην Γαλλική Σχολή, ας πάνε στην Γερμανική Σχολή να 
δουν πώς λειτουργεί μια Βιβλιοθήκη και τι σημαίνει μια Βι
βλιοθήκη και επισημαίνει ένα παιδί να μάθει να ψάχνει. 

Ότι όλο το σύστημα δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην 
παπαγαλία και στο φροντιστήριο, το οποίο είναι η αποτροπή 
της ανάγνωσης. Όλο το σύστημα το εκπαιδευτικό της Ελ
λάδας αποτρέπει την ανάγνωση. Αποξενώνει το παιδί από 
το βιβλίο, γιατί σου λέει ότι μάθε αυτό απέξω, έλα και στο 
φροντιστήριο να σου μάθω πως θα λύνεις τα προβλήματα 
και τελείωσες. Δεν τελείωσε, ούτε καν άρχισε. Ούτε καν άρ
χισε. 

Συνεπώς, με αυτή την έννοια εάν αυτή τη στιγμή όλοι μας 
και εσείς και εμείς και οι συγγραφείς, όταν λέω εμείς εννοώ 
και οι συγγραφείς, δεν εννοώ μόνο το Εθνικό Κέντρο Βι
βλίου, δεν παλέψουμε για αυτή την ιστορία, εάν πραγματι
κά δεν παλέψουμε να αντιμετωπίσουμε το πρώτο πρόβλη
μα που αντιμετωπίζουμε, ποιο; 

Την εξοικείωση του βιβλίο, του ατόμου με το βιβλίο, ξέ
ρετε, οι καταβολές μου και οι πολιτικές μου καταβολές ήταν 
γνωστές πάντοτε, ήταν πιο ριζοσπαστικές τότε, είναι πιο 
ήπιες σήμερα, είναι πιο αποστασιοποιημένες σήμερα, αλλά 
το 1965 εγώ μαζί με μια παρέα τότε συγγραφέων, ηθοποι
ών, σκηνοθετών, κατεβαίναμε και γυρίζαμε πόρτα-πόρτα την 
Πετρούπολη, το Αιγάλεω, το Περιστέρι, τον Ασύρματο και 
όλη την Νίκαια, όλες αυτές τις συνοικίες, τις περιφέρειες για 
να πείσουμε τον κόσμο να έρθει το θέατρο ή να πάει στο σι
νεμά στο κέντρο. Κανείς δεν ερχόταν. Γιατί; Γιατί ήταν ένα 
τρομερό κόμπλεξ και ένας τρομερός τρόμος του τι θα συ
ναντήσουμε. 

Ώσπου να σπάσει αυτός ο φραγμός και σήμερα το θέ
ατρο στην Αθήνα να περάσει μέχρι τις περιφέρειες, χρει
άστηκαν 40 χρόνια. Εάν κάποια στιγμή δεν σπάσει η από
σταση του κοινού από το βιβλίο, αυτό που λέω εγώ ότι 
διαβάζεις παιδί μου βιβλία ο γιος σου; Και η απάντηση εί
ναι ότι μα που να προλάβει το παιδί, έχει το φροντιστήριο, 
έχει τα μαθήματα. Έχει τα αγγλικά. Που σημαίνει ότι το βι
βλίο για τον γονιό αυτόν είναι ένας καταναγκασμός, όπως 
το μάθημα, δεν είναι μια απόλαυση. Γ:α να σπάσει αυτό χρει
άζεται πολύ δουλειά. 

Σε αυτή την δουλειά είμαστε όλοι, κολυμπάμε στην ίδια 
θάλασσα και τραβάμε Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή 
που μου κάνατε. 

Ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ και σας το λέω, είναι για 
μένα ιδιαίτερη τιμή οι φύλακες άγγελοι του βιβλίου να μου 
δίνουν αυτή την αναγνώριση. Σας ευχαριστώ και σας εύχο
μαι καλή συνέχεια. 

Κουπί στην ίδια βάρκα. Εάν δεν το καταλάβουμε, δεν θα 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε. 
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