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Αξιότιμε κύριε Σκοπελίτη, 

Αναγνωρίζεται διαχρονικά ο πολυσήμαντος ρόλος 
που διαδραματίζει το βιβλίο στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του νέου ανθρώπου και ιδιαίτερα 
στη σύγχρονη κοινωνία, η επαφή με το καλό βιβλίο, 
που εξασφαλίζει η καλά οργανωμένη παιδική και εφη
βική βιβλιοθήκη. 
Άλλωστε η πρόσβαση στο κατάλληλο βιβλίο αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε παιδί, κατοχυρωμένο 
από τις Διεθνείς Συμβάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δι
καιώματα του Παιδιού, που αν και αποτελεί νόμο και 
για τη χώρα μας πολύ συχνά αγνοείται και παραβιά
ζεται, το παιδί πρέπει να έχει εξασφαλισμένη την πρό
σβαση σε πηγές ενημέρωσης και υλικά «...που 
αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευ
ματικής και ηθικής ευημερίας του, καθώς και της σω
ματικής και πνευματικής υγείας του». Για το σκοπό 
αυτό, τα συμβαλλόμενα κράτη, μεταξύ άλλων, «...εν
θαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση παιδικών βι
βλίων». 
Η εδραίωση του θεσμού των βιβλιοθηκών, ως αναπό
σπαστου τμήματος της μαθησιακής διαδικασίας, που 
ενισχύει και συμπληρώνει οποιαδήποτε μορφή μάθη
σης αποτελεί προϋπόθεση προόδου και ευημερίας. 
Στην εποχή της πολυπολιτισμικότητας, η Βιβλιοθήκη 
αποτελεί το κέντρο διάδοσης του πολιτισμού και των 
παραδόσεων μας. Αποτελεί το μέλλον μας. 
Η εξοικείωση με τη διαδικασία αναζήτησης της πλη
ροφορίας και τις νέες τεχνολογίες αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία όταν ξεκινά από τις μικρές ηλικίες. Η ανά
πτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων αναζήτησης, 
με τη χρήση ποικίλων ειδών εκπαιδευτικού υλικού, 
οδηγεί στη δημιουργία πολιτών ικανών να διαχειρι
στούν την κοινωνία της γνώσης και των πληροφοριών. 
Δυστυχώς για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια 
πληροφορηθήκαμε ότι ενδέχεται να καταργηθεί ή να 

συρρικνωθεί ο Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βι
βλιοθηκών που υπάγεται και χρηματοδοτείται ως 
Ν.Π.Ι.Δ. από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη
σης και θρησκευμάτων. Αποτελείται από 28 βιβλιο
θήκες σ' όλη τη χώρα και έχει ως στόχο να δημιουργεί 
βιβλιοθήκες και να εκτελεί προγράμματα για ομάδες 
παιδιών και εφήβων που απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό, όπως βιβλιοθήκες σε απομακρυσμένες 
περιοχές, σε φυλακές ανηλίκων. Η κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί με την αναστολή της λειτουργίας 
του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών 
αποστερεί το δικαίωμα των παιδιών /εφήβων να έχουν 
πρόσβαση στη γνώση και τις σύγχρονες εκπαιδευτι
κές μεθόδους καθώς και το δικαίωμα στις δραστη
ριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με 
ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι 
κατάλληλες για την ηλικία τους και στην ελεύθερη 
συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. 
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων 
Πληροφόρησης καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουρ
γείου Παιδείας να παρέμβει άμεσα και να δώσει λύση 
στο ζήτημα που έχει ανακύψει προχωρώντας στις 
απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίζουν τη συ
νέχιση και ομαλή λειτουργία του εν λόγω Οργανισμού 
και των βιβλιοθηκών που υπάγονται σ' αυτόν. Σε πε
ρίπτωση που εξαντληθούν τα περιθώρια σχετικά με 
τη βιωσιμότητα του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβι
κών Βιβλιοθηκών θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνα
τότητα απορρόφησης των 28 βιβλιοθηκών από τις 
πλησιέστερες δημοτικές/δημόσιες βιβλιοθήκες προ
κειμένου να αποτελέσουν αυτοτελή τμήματα αυτών 
με τη διασφάλιση της πρόσθετης χρηματοδότησης 
και επαρκούς στελέχωσης τους. 
Το Υπουργείο Παιδείας καλείται να αποδείξει έμπρα
κτα ότι οι βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης, έρευνας, 
σκέψης, προβληματισμού και πολιτισμού κατέχουν 
διακριτή θέση στο πλαίσιο της ακολουθούμενης εκ
παιδευτικής πολιτικής και ότι η εδραίωση του θεσμού 
των βιβλιοθηκών και η συστηματική υποστήριξη 
αυτού αποτελεί προτεραιότητα της πολιτείας. 
Άλλωστε επειδή «όλα είναι θέμα Παιδείας» μια 
ολοκληρωμένη, ανοιχτή, σύγχρονη παιδεία με ενσω
ματωμένες τις βιβλιοθήκες ως πυλώνες της γνώσης 
και ως αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικα
σίας μπορεί να αποτελέσει τη δύναμη που θα μας κα
ταστήσει εκ νέους πρωταγωνιστές στην άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου, στην ανάπτυξη, στην ευημερία, 
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. 

Για το ΔΣ της ΕΕΒΕΠ 
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Χ. Κυριακοπούλου Δ. Πολίτης 
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