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Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 

Καλή σας μέρα.  
 
Είναι το 4ο συνέδριο και το ανακάλυψα με πολύ μεγάλη χαρά, ως εκπαιδευτικός τουλάχιστον. 
Είναι σημαντικό όλοι όσοι ασχολούνται με το βιβλίο αλλά και όσοι υπηρετούν το βιβλίο να 
βρίσκονται κάθε φορά σε μία οικογενειακή και πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, να ανταλλάζουν απόψεις, 
να μπορούν να συγκεράνουν απόψεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  
 
Εκπροσωπώ το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και 
το μήνυμα του υπουργού του κυρίου Γεώργιου Καλαντζή ο οποίος για υπηρεσιακούς λόγους δε 
βρίσκεται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.  
 
Η Διεθνής Έκθεση του Βιβλίου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της οποίας διοργανώνεται το 
συνέδριό σας είναι ένας καθιερωμένος θεσμός ο οποίος έχει διαπολιτισμικό χαρακτήρα και 
συγκεντρώνει τους δημιουργούς, τους εκδότες, τους βιβλιόφιλους, όσους αγαπούν δηλαδή και 
όσους υπηρετούν το βιβλίο. Το βιβλίο χαρίζει γνώση, πνευματική καλλιέργεια και οξύνει την 
κριτική σκέψη. Μία εμπλουτισμένη λοιπόν βιβλιοθήκη είναι ένας κόμβος γόνιμης συνάντησης και 
ζύμωσης πολιτισμών. Προσφέρει στους αναγνώστες μια κοινή παιδεία χωρίς την εξάλειψη όμως 
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων αλλά με την ενδυνάμωση της παγκόσμιας γνώσης. Βοηθά στο να 
γίνουν οι πολίτες του κόσμου κοινωνοί της διαχρονικής αξίας των πολιτισμών, των νέων 
επιτευγμάτων του ανθρώπου και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο συγκερασμός των 
περιβαλλοντικών, οικονομικών, πολιτισμικών και λοιπών στοιχείων, η ταυτόχρονη ανάλυση και 
ανταλλαγή εμπειριών των αναγνωστών δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση και σημασία στο ρόλο των 
βιβλιοθηκών στη σύγχρονη εποχή και κοινωνία.  

Η πολιτεία επενδύει στον πολιτισμό, επενδύει στην παιδεία διότι είναι ένας από τους 
ασφαλέστερους δρόμους που θα μας οδηγήσει σε μια αρμονική συμβίωση με σεβασμό στην 
ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητα. Η προσπάθεια κατανόησης και προσέγγισης στον πολιτισμό 
των λαών μέσω της γνώσης συμβάλλει καθοριστικά στην ειρηνική συνύπαρξή τους και την 
εποικοδομητική τους συνεργασία. Η ανάπτυξη και η λειτουργία των σύγχρονων βιβλιοθηκών, 
εμπλουτισμένων, βασισμένων στα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας και πάνω απ’ όλα 
χρηστικών βιβλιοθηκών οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες, με 
αναπηρία, είναι ένα έργο με επιστημονικό υπόβαθρο, υψίστης εθνικής σημασίας, μια πολύτιμη 
παρακαταθήκη για τη νέα γενιά στην οποία η πολιτεία δίνει εξαιρετική σημασία και βάρος.  

Θέλοντας να κλείσω αυτό το μήνυμα του υπουργού, σας μεταφέρω τα συγχαρητήριά του. Σας 
συγχαίρει για το εγχείρημά σας. Να μπορείτε να συγκεράζετε όλη αυτή τη γνώση μέσα σε μία 
τέτοια εκδήλωση και εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους σας.  
 
Ευχαριστώ  

 


