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Κύριε Πρόεδρε, 
Κύριοι Σύνεδροι, 

Είναι με ϊδϊαίτερο ενδιαφέρον που παρευρισκόμαστε στο σημερινό 
δεύτερο συμπόοιο Βιβλιοθηκονομίας που θ1 ασχοληθεί με τις σχολικές 
βιβλιοθήκες. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και όλοι οι Βουλευτές όπως το διαπι
στώσατε κατανοούν και υποστηρίζουν τα σχέδια και τα προγράμματα σας. 
Στο θέμα σας υπάρχει εθνική ενότητα, έτοί δεν πρέπει ν ' ανησυχείτε. 
Θα μας βρείτε συμπαραστάτες όπως άλλωστε δηλώθηκε και από τους άλ
λους συναδέλφους. Σε κάθε προσπάθεια για βελτίωση και γενικότερα άλ
λα και ειδικότερα οε ότι αφορά το θέμα του φετινού σας συνεδρίου. 
Όλοι σταθήκαμε πλάι σας στη μεγάλη σας προσπάθεια για την ίδρυση 
της Κρατικής Βιβλιοθήκης. Πέρασαν από το Σώμα σημαντικά νομοθετήμα
τα με επίκεντρο την Κρατική Βιβλιοθήκη· προσδοκούμε ότι θα οικοδομή
σουμε μια νέα εποχή όχι μόνο για την τάξη που αντιπροσωπεύετε αλλά 
και για την ιστορία του πολιτισμού του τόπου μας, τους μαθητές, τους 
διανοουμένους και ολόκληρο το λαό. 

Από της ψήφισης του νόμου για την Κρατική Βιβλιοθήκη και μετά 
επαφίεται και σε σας η ευθύνη της παρακολούθησης και προώθησης της 
εφαρμογής του όπως και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα 
προκύψουν. Εκείνο που εμείς πολλές φορές παρατηρούμε είναι ότι ση
μειώνονται βραδύτητες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή θεσμικών νό
μων που πλήττουν την ουσία των νομοθετημάτων της βουλής με αποτέ
λεσμα, αν όχι να υποσκάπτεται η αξία των θεομών που θέλουμε να δημι
ουργήσουμε να χάνουμε πολύτιμο χρόνο που πια θα πρέπει να τον προσέ
ξουμε ιδιαίτερα γιατί αξιοποίηση του κάθε λεπτού είναι χρήσιμο στην 
εποχή που περνούμε. Από εσάς περιμένουμε παρατηρήσεις και υποδεί
ξεις ώστε εκείνα που μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί ν' αξιοποιηθούν και 
να οικοδομήσουν τόσο την έννοια των βιβλιοθηκών όσο και τη θέση σας 
ως αρμοδίων για τη διαχείρηση των βιβλιοθηκών. Σας τιμά ιδιαίτερα γιατί 
ασχολείστε με την ουσία των βιβλιοθηκών και όχι μόνο με τα καθαρά 
επαγγελματικά και συνδικαλιστικά σας προβλήματα. Τούτο είναι ιδιαίτερα 
αναγκαίο τώρα που μπήκαμε σε μια εποχή όπου η συγκέντρωση έργων. 
στοιχείων, δεδομένων και αρχείων έχει πάρει ένα εντελώς νέο χαρακτή
ρα Η νέα τεχνολογία άλλαξε ριζικά το χαρακτήρα των βιβλιοθηκών και αύ
ξησε αφάνταστα τις δυνατότητες τους. Αν θέλουμε να παρακολουθήσου
με την εποχή μας θα πρέπει να μπούμε κι" εμείς μέσα σ' αυτά τα παγ
κόσμια κανάλια που ήδη λειτουργούν. Για να το πετύχουμε όμως τούτο 
θα πρέπει να τακτοποιήσουμε πρώτα τα του οίκου μας, το δικό μας χώ
ρο, το δικό μας πνευματικό και επιστημονικό έργο. Εκεί βρίσκεται η υπο
δομή. Για κάθε μορφής έργο και κάθε ελπίδα προόδου. Εσείς που έχετε 
τις σχετικές γνώσεις αποτελείτε τον πιο βασικό παράγοντα που θα βοηθή
σει τον τόπο να προχωρήσει, ν' ανταποκριθεί προς τις ανάγκες της νέας 
εποχής και τις φιλοδοξίες όλων μας. Να κάνουμε βιβλιοθήκες, να κάνου
με πανεπιστήμιο, να κάνουμε κέντρα ερευνών, να υψώσουμε το μορφωτι
κό επίπεδο των μαθητών, να γίνουμε αξιότεροι και καλύτεροι στον αγώνα 
για την επιβίωση μας, γιατί τελικά η ελευθερία είναι ένα πνευματικό αγαθό. 

Ευχαριστώ. 
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