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Θα ήθελα εκ µέρους της Νοµαρχίας να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. ∆ε θα 

µπορούσαµε να λείψουµε. ∆ε θα µπορούσα να απουσιάσω απ’ αυτό το 

προσκλητήριο. Ένα προσκλητήριο που αφορά καθ’ ολοκληρία νέους ανθρώπους. 

Εχτές στη δήλωσή µου µε αφορµή τα εγκαίνια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου είπα 

ότι το βιβλίο είναι το ανοιχτό παράθυρο στον κόσµο. Εµείς στο βαθµό που µπορούµε 

και θα σας πω εν συνεχεία δυο λέξεις για τη συγκεκριµένη θέση αυτή, στηρίζουµε µε 

όλες µας τις δυνάµεις την καινοτόµα αυτή πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού το 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων αλλά και µε τη 

συµπαράσταση της UNESCO και µπράβο σας που ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία από 

µια µικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Να καθιερώσετε την 28
η
 Μαΐου ως παγκόσµια 

ηµέρα Βιβλιοθηκονοµίας. 

 

Σε µια εποχή που η ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση και µάθηση συνιστά απόλυτη 

προτεραιότητα οφείλουµε όλοι µας να εργαστούµε. Να εργαστούµε για την ανάδειξη 

του πολύπλευρου και πολυσήµαντου έργου που επιτελείται στις βιβλιοθήκες, σε αυτά 

τα αξεπέραστα και ανεξάντλητα θησαυροφυλάκια της γνώσης. 

 

Κυρίες και κύριοι η βιβλιοθήκη σε κάθε πόλη, σε κάθε δήµο, σε κάθε γειτονιά 

συνιστά πραγµατικά ένα κέντρο πολιτισµού. Έναν πολυχώρο ανάπτυξης 

πολύπλευρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η ελληνική πολιτεία αλλά και όλοι οι 

φορείς, η αυτοδιοίκηση, οφείλουµε να δώσουµε περισσότερο βάρος και να 

πρωτοστατήσουµε στις ενέργειες για αναβαθµισµένες βιβλιοθήκες. Ο σκοπός 

άλλωστε είναι σαφής. Ενηµερωµένοι πολίτες που µετέχουν ενεργά στην κοινωνία της 

γνώσης, ικανοί να ανταποκριθούν στις αυξηµένες προκλήσεις του σήµερα. 

 

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσουµε και να συγχαρούµε την κυρία Βελισσάρη, την 

κυρία Κυριακοπούλου, την κυρία Τζιτζικώστα για την πρωτοβουλία που πήρανε. Εγώ 

κλείνοντας θέλω να σας πω ότι στο βαθµό που µπορούµε γιατί ξέρετε οι νοµαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις δεν έχουν έσοδα αλλά εξοικονοµούµε από δω κι από κει κάποια 

χρήµατα. Αγοράζουµε από διαφόρους που εκδίδουν βιβλία, από συγγραφείς και τα 

προωθούµε αφού τα συγκεντρώσουµε στις βιβλιοθήκες της περιφέρειας. Εκεί που 

έχουν ανάγκη πραγµατικά το βιβλίο. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. 


