
Χαιρετισμός Αντιπροέδρου Π.Ο.Ε.Β. 
 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, το σύγγραμμα του καθηγητή και ο περιορισμένος 

αριθμός βιβλίων της βιβλιοθήκης αποτελούσαν τις βασικές πηγές απόκτησης γνώσεων. 
Η εισβολή της ηλεκτρονικής ψηφιακής τεχνολογίας και η ανάπτυξη του διαδικτύου συνέβαλαν 

στην εύκολη πρόσβαση όλων στη γνώση. 
Το σχέδιο διδασκαλίας του καθηγητή είναι πλέον σε ηλεκτρονικό αρχείο. Ο πίνακας και η 

βιντεοταινία ως διδακτικά μέσα του άμεσου παρελθόντος αντικαταστάθηκαν σήμερα από τον 
υπολογιστή, ο οποίος, μέσω του Power Point ή διαδραστικών διαδικασιών αλλά ακόμη και με την 
απευθείας χρήση του διαδικτύου, μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στις γνώσεις του χθες, του 
σήμερα αλλά ίσως και του αύριο. 

Κατά το παρελθόν, ο ρόλος του εκδότη ήταν η παρουσίαση της γνώσης σε έντυπη μορφή. 
Θα αναφερθώ στο πρόσφατο παρελθόν, κατά το οποίο ο κρατισμός στον ελληνικό εκδοτικό 

χώρο «μεσουρανούσε» και διατηρούσε φτωχή την έντυπη γνώση και φτωχότερες τις βιβλιοθήκες, 
για να τονίσω ότι οι τωρινές προσπάθειες ορισμένων Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για κρατικές εκδόσεις βιβλίων οδηγούν τη χώρα σε οπισθοδρόμηση και μιζέρια. 

Αν σήμερα κάποιοι ονομάζουν «καινοτομία» την παραγωγή των βιβλίων από τα Ιδρύματα, 
απλώς αλλοιώνουν τη σημασία της λέξης αυτής. 

Η ελληνική γλώσσα, όμως, πρέπει να υποστηριχθεί και να προαχθεί από τα ίδια τα Ανώτατα 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 

Δεν μπορεί, π.χ., μια Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη να ενημερώνεται (καλώς) με την ξένη 
βιβλιογραφία και να αγνοεί (κακώς) την ύπαρξη της ελληνικής, πρωτότυπης ή μεταφρασμένης. 

Ερώτημα: Στα Ιδρύματα, ποιος παρακολουθεί την εξέλιξη της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής 
μέσ’ από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ ή της ΕΛΕΑ; 

Σημειωτέον ότι οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων από αναγνωστικές πρέπει να γίνουν όλες 
δανειστικές. 

Σήμερα, που η παγκοσμιοποίηση είναι παρούσα, ποια είναι η πολιτική των Ιδρυμάτων για να 
στηρίξουν το υψηλού επιπέδου περιεχόμενο των σπουδών για τους γνωρίζοντες κυρίως την 
ελληνική γλώσσα; 

Η αναγκαία δωρεάν διανομή συγγραμμάτων με κοστολόγηση ελεύθερου εμπορίου έφερε την 
επανάσταση στην έκδοση σύγχρονων επιστημονικών βιβλίων, οδηγώντας τα περισσότερα 
Ιδρύματα των Τ.Ε.Ι. με γρηγορότερα βήματα στη σύγχρονη γνώση. Όσα Ιδρύματα έμειναν 
προσκολλημένα σε πρακτικές του παρελθόντος σήμερα καρκινοβατούν. 

Αγαπητοί φίλοι, πάντοτε υπήρξαν νόμοι και ασφαλώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Το 
σημαντικό είναι να βρεθεί στην καίρια θέση ο κατάλληλος άνθρωπος. 

Το 1990 ο κ. Γεώργιος Καλκάνης, Ειδικός Γραμματέας ΤΕΙ, καθιέρωσε τη διανομή βιβλίων 
στους σπουδαστές των ΤΕΙ με κοστολόγηση από το ελεύθερο εμπόριο. 

Σήμερα, περιμένουμε από τον νυν Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Δημήτρη Νίνο να κάνει την 
υπέρβαση. Η καθιέρωση από φέτος του συστήματος διανομής – παραλαβής των βιβλίων στους 
σπουδαστές του Ιδρύματος, όπως ισχύει και για τα Κεντρικά Πανεπιστήμια, αποτελεί για μας ένα 
πρώτο δείγμα γραφής. 

Ο εκ νέου εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, σε βαθμό που να καλύπτει τις 
ανάγκες περισσοτέρων από 20.000 φοιτητών θα σηματοδοτήσει το πέρασμα σε μια νέα εποχή. 

Το 4ο ΚΠΣ σχεδιάζεται τώρα και αυτό μας κάνει να διαβλέπουμε ένα λαμπρό πεδίο δράσης: 
Δίκτυο Intranet. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Εκπαιδευτικό λογισμικό. 
Το έντυπο βιβλίο χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία εύκολα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικό βιβλίο. 

Ο σπουδαστής μ’ αυτόν τον τρόπο κερδίζει χρόνο στην αναζήτηση της γνώσης. 
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Σήμερα, ως πραγματικότητα φαντάζει ανέφικτο. Στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα άρχισαν να 
αναφέρονται σε κάτι τέτοιο οι ιθύνοντες δύο μεγάλων Πανεπιστημίων. Το πιο σημαντικό είναι να 
υπάρξει η βούληση, γιατί τότε όλα μπορούν να γίνουν δυνατά, καλύπτοντας χρονικά το όποιο 
κενό υπάρχει σε σύγκριση με τα ιδρύματα χωρών της υπόλοιπης Ευρώπης και της Αμερικής. 

Θέματα προς επίλυση: 
- Η διασφάλιση της πιστότητας του συστήματος. 
- Τα κίνητρα που δίνονται για ικανοποιητική αμοιβή τόσο των δημιουργών όσο και των 

παραγωγών. 
- Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των δημιουργών και των παραγωγών. 

Περιμένουμε από το ΤΕΙ Αθήνας και τη νέα ηγεσία του να χαράξουν τη νέα διαφορετική 
πορεία. Κάποια άλλα ιδρύματα, με δική τους ευθύνη ίσως να μπορούν να περιμένουν, 
συνεχίζοντας τη διαχείριση της γνώσης μέσω φωτοτυπιών και της αναπαραγωγής σημειώσεων. 

Αγαπητοί φίλοι, 
Δράττομαι της ευκαιρίας, μιας και αναφέρθηκα σε ονόματα, θεωρώντας υποχρέωσή μου εκ 

μέρους της εκδοτικής κοινότητας, να ευχαριστήσω την καθηγήτρια κα Δάφνη Κυριάκη – Μάνεση, 
για το έργο της από τη θέση του Ειδικού Γραμματέα Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ, αφού ήταν αυτή 
που θέσπισε τους βασικούς κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών 
Βιβλιοθηκών καθώς και τη μεθοδολογία επιλογής της αντίστοιχης βιβλιογραφικής συλλογής. 

Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας. 
 

Γεώργιος Ι. Παρίκος 
Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ 

Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπωλών 
 


	xairetismoi 5.pdf
	xairetismoi 6.pdf

