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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Στη διπλωματική αυτή εργασία θα γίνει προσπάθεια για μια νοερή περιδιάβαση στους 
δρόμους όλων των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας από την ίδρυση της έως και σήμερα. Έτσι, 
θα  σχηματισθεί μια ατμόσφαιρα τέτοια που θα ανασύρει εικόνες, μνήμες, βιώματα από το παρελθόν 
της πόλης της Φλώρινας και πιο συγκεκριμένα από την «ιστορία» των Βιβλιοθηκών της. Μέσα από 
αυτή τη «διαδρομή» θα τονισθεί όχι μόνο η σπουδαιότητα τους αλλά και ο ρόλος που έπαιξαν στη 
ζωή των πολιτών της. Κρίνεται σκόπιμο, επίσης, να επισημανθεί ως άξιο επαίνου ότι σε μια τόσο 
μικρή πόλη, όπως η Φλώρινα, υπήρχαν και υπάρχουν αρκετές Βιβλιοθήκες, που αποτελούν 
σηματοδότες γνώσης, μόρφωσης και ανέλιξης του πνευματικού επιπέδου των πολιτών της. Στα 
πλαίσια αυτής της προσπάθειας θα πραγματοποιηθεί εκτός από τη βιβλιογραφική αναφορά και 
επιτόπια έρευνα και θα παρουσιασθεί, θα σκιαγραφηθεί η προσπάθεια και το μεράκι αρκετών 
Φλωρινιωτών, για την ίδρυση και τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών μέσα από συνεντεύξεις και 
παράθεση αρχειακού υλικού. Οι συγκεκριμένες  συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε  ημι- δομημένη βάση 
και αξιολογηθήκαν συγκριτικά με το αρχειακό υλικό της εκάστοτε Βιβλιοθήκης. Έτσι, αναδείχθηκαν 
οι ομοιότητες, οι διαφορές και συμπληρώθηκαν τα κενά στην «ιστορία» καθεμιάς Βιβλιοθήκης. Εν 
κατακλείδι, θα πραγματοποιηθεί μια γενικότερη αποτίμηση της πορείας των Βιβλιοθηκών και της 
αποδοχής που δέχθηκαν. 

Η εργασία αυτή είναι μια υπογράμμιση της βαθιάς υποβάθμισης της ύπαρξης, της 
λειτουργίας και του μέλλοντος των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας και κατ’ επέκταση και 
όλων των Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Το θέμα της βιωσιμότητας τους είναι πάντα επίκαιρο και 
σημαντικό και θα έπρεπε να αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει όχι μόνο τους Δημόσιους αλλά και 
τους Ιδιωτικούς φορείς. Όλοι πρέπει να προσβλέπουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάπτυξης και 
εξέλιξης των Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα με απώτερο σκοπό την πολιτιστική αφύπνιση και την 
κάλυψη των πραγματικών πνευματικών αναγκών των πολιτών της. 
 
 

 
 

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

Βιβλιοθήκη, λειτουργία, Φλώρινα, αποτίμηση. 
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ABSTRACT  

 
  A HISTORICAL CONSIDERATION  OF THE FLORINA’S LIBRARIES  

 
 

In this bachelor’s thesis will attempt a mental stroll in the route of the libraries in Florina, 
from its establishment since today. This will form an atmosphere such that it retrieves images, 
memories, experiences from the past of the town of Florina, and more specifically from the "story" 
of the library. Through this "route" will emphasize not only the importance, but also the role they 
played in the lives of its citizens. It should also be noted, that it is worthy of praise that in such a 
small town like Florina, there were and there are several libraries that are beacons of knowledge, 
education and advancement of the intellectual level of its citizens. As part of this effort will be in 
addition to literature reference and fieldwork and will be presented, will outline the efforts and 
passion of several Florina citizens, for the establishment and operation of libraries through interviews 
and juxtaposition of archival material. These interviews, were conducted in semi-structured basis and 
evaluated in comparison with the archival material of each library. Thus, emerged the similarities, 
differences and filled the gaps in the "story" of each library. In conclusion, there will be a more 
comprehensive assessment of the state of libraries and the acceptance that received. 
 This bachelor's thesis, is an emphasis of profound degradation of the existence, operation 
and future of the libraries in Florina and by extension of all libraries in Greece. The question of the 
viability is always timely and important and should be awake and alert not only the public, but also 
the private entities. Everyone should aspire to the formation of a development framework of the 
libraries in Greece, with the aim of cultural awakening and the covering of the actual spiritual needs 
of its citizens. 
 

 
 
 

KEYWORDS 
 

Library function, Florina valuation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………..…………………………………………………………….18-19 

Ευχαριστίες…………………………………………………………………………………………..19 

Πρωτοτυπία της έρευνας…………………………………………………………………………19-20 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση………………………………………………………………………...20 

Α)  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Ορολογία και σημασία των Βιβλιοθηκών……………………………………………………...22-23 

2. Ιστορική αναδρομή του θεσμού των Βιβλιοθηκών……………………………………………23-30 

3. Τυπολογία σύγχρονων Βιβλιοθηκών…………………………………………..………………….31 

      3.1.  Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες…………….…………………………………………………………..………………………..31 

     3.2. Δημόσια ή Λαϊκή Βιβλιοθήκη (Δημοτικές, Κοινοτικές, Παιδικές)……………………………...………………….. 31-33 

     3.3. Εθνική Βιβλιοθήκη……………………………………………………………………………………………………….....…33 

     3.4. Ειδικές  Βιβλιοθήκες…………………………………………………………………………………………………………33 

     3.5. Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες………………………………………………………………………………………………………...33 

     3.6 Παιδικές Βιβλιοθήκες……………………………………………………………………………………………………........34 

     3.7.Σχολικές Βιβλιοθήκες…………………………………………………………………………………………..…………34-35 

4. Θεσμικό πλαίσιο Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα…………………………………………………......35 

  4.1  H Νομοθεσία  σχετικά με τις βιβλιοθήκες στην Ελλάδα………………………………………………..…...……...35-36 

  4.2  Νομοθεσία  Δημοσίων Βιβλιοθηκών………………………………………………………………………………….36-40 

  4.3   Νομοθεσία Εθνικής Βιβλιοθήκης…………………………………………………………………………………..…41-42 

  4.4 Νομοθεσία Βιβλιοθηκών Ανωτάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων……………………….……42-44 

  4.5 Νομοθεσία και Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα…………………………………………………………44-46 

5. Σύστημα ταξινόμησης Βιβλιοθηκών……………………………………………………….….46-48 

 

Β)   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 



7 
 

6. Ερευνητική  Διαδικασία 

6.1 Ερευνητικά ερωτήματα………………………………………………………………………..…50 

6.2. Σκοπός και στόχοι……………………………………………………………………….…...50-51 

6.3 Μεθοδολογία της έρευνας………………………………………………………..………..….51-53 

        6.3.1 Συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας……………………………………………………………..………….……….........53 

        6.3.2 Το δείγμα των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας…………………………………..…………………..53-54 

6.4   Μεθοδολογία της έρευνας ως προς τις συνεντεύξεις……………………………………….54-55 

         6.4.1. Περιγραφή του δείγματος των  συνεντεύξεων……………………………………………………………..……..55-56    

6.5   Κατηγοριοποίηση των Βιβλιοθηκών……………………………………………………......56-57 

6.6 Αποτελέσματα Ερευνητικής Διαδικασίας 

6.6.1.Αποτελέσματα  Ερευνητικής Διαδικασίας ως προς τη Χρονολογική  Ταξινόμηση 
  
Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 
 
  1) Βιβλιοθήκη  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας  
 
               6.6.1.1. Ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας ………………………………………...……………57-60 
 
               6.6.1.2. Ίδρυση της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Ακαδημίας………………………………….……………60-62 
 
  2) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  Δυτικής  Μακεδονίας – Παράρτημα Φλώρινας 
 
               6.6.1.3. Ίδρυση της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος Δυτικής 
Μακεδονίας…………………………………………………………………………………………………….………………63-66 
 
              6.6.1.4 Ίδρυση της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος Φλώρινας…….66   
 
Β) Δημόσιες  Βιβλιοθήκες 
 
 1)  Δημόσια Κεντρική  Βιβλιοθήκη Φλώρινας « ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ- ΒΑΡΝΑ» 
 
              6.6.1.5. Ίδρυση της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης «Βασιλικής Πιτόσκα -Βαρνά»…………….……..…66-69 
 
2) Δημοτικές Βιβλιοθήκες Φλώρινας 
 
               6.6.1.6.  Ίδρυση  του Δήμου Φλώρινας και των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του………………………………69-70 
 
3) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας   
 
              6.6.1.7.  Ίδρυση  της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας………………………………………………………….………71-72 
 



8 
 

              6.6.1.8.  Σύσταση  Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας……………………………………..72-73 
 
Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 
 
 1) Βιβλιοθήκη του  Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
            
             6.6.1.9. Ίδρυση  του  Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………………73-74 
 
             6.6.1.10. Σύσταση της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………………………………74-76 
 
   2) «ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ»  του Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
            6.6.1.11.   Ίδρυση   και  σύσταση του  Ομίλου Βιβλίου του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………...……76 
 
Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 
 
1) Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 
  
             6.6.1.12.  Ίδρυση  της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας…………………………………………………………….…77 
             6.6.1.13.   Ίδρυση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης………………………………………………………………...77 
             6.6.1.14. Ίδρυση και σύσταση της Εικαστικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας………………………………………77-78 
 
6.6.2 Αποτελέσματα ερευνητικής διαδικασίας ως προς τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών 
  
Α)  Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 
 
1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 
 
          6.6.2.1. Λειτουργία της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Φλώρινας……………………………………………………………………………………………………………………..78-82 
          6.6.2.2. Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας…………………………………………………………………………………………………………………..82-84 
 
2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 
        6.6.2.3. Λειτουργία της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παραρτήματος Φλώρινας..84-85 
       6.6.2.4. Κανόνες Δανεισμού……………………………………………………………………………………………85-86 
       6.6.2.5. Εκπαίδευση Χρηστών…………………………………………………………………………………………..86 
       6.6.2.6. Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας………………………………...…86-88 
 
 
Β) Δημόσιες  Βιβλιοθήκες 
 
 1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά».  

        6.6.2.7. Λειτουργία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»…………………………………………………… 88-96                

        6.6.2.8. Η ίδρυση  και η λειτουργία του Παιδικού Παραρτήματος της  Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας 
«Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»………………………………………………………………………………………………96-98 



9 
 

         6.6.2.9. Λειτουργία της Κινητής Μονάδας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- 
Βαρνά»  ……………………………………………………………………………………………………………….98-104 

        6.6.2.10.  Κανονισμός λειτουργίας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»………………………………104-105 

        6.6.2.11.  Εκδόσεις της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»………………………………………………. 106-107 

         6.6.2.12. Στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»………………………………………………………………………………………………………………….. 107-109 

 2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     

       6.6.2.13. Λειτουργία των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας……………………………..109-114 

3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

      6.6.2.14. Λειτουργία Δημοτικών  Βιβλιοθηκών Φλώρινας…………………………………………………….114-124 

Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  

        6.6.2.15.  Λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………………………..124-132 

         6.6.2.16. Υπηρεσίες  και συνεργασίες της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………….. 132-134 

2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

         6.6.2.17. Λειτουργία  του «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»………………………… 135-136 

Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 

1) Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 

       6.6.2.18. Λειτουργία Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ»………………………………..136 

 

6.6.3.  Αποτελέσματα ερευνητική διαδικασίας ως προς το σύστημα διοίκησης και εποπτείας 

Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  

    1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 

 6.6.3.1. Μέλη Γενικών Συνελεύσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης……………137-139                       
6.6.3.2.  Επιτροπές της Βιβλιοθήκης…………………………………………………………………………………..140 

       6.6.3.3. Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας…………………………………………………………………………………………………………...140-141 

2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
  

       6.6.3.4. Σύστημα Διοίκησης και Εποπτείας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παράρτημα Φλώρινας…………141 



10 
 

       6.6.3.5. ΣτατιστικάΔεδομένα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παράρτηματος Φλώρινας.142-144 

 

Β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες  

1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 

            6.6.3.6.  Εφορείες της  Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»…144-150 

2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     

            6.6.3.7.  Διοίκηση  Κινητών Βιβλιοθηκών  της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας…………………………..……151-152 

            6.6.3.8.  Ορισμός Επιτροπών……………………………………………………………………………....…152-153 

3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

            6.6.3.9.  Διοίκηση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Φλώρινας……………………………………………... 153-159 

Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  

             6.6.3.10. Διοίκηση Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………………….……… 160-161 

2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

             6.6.3.11. Διοίκηση  του «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ………………..……………...162 

Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 

1) Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 

            6.6.3.12.  Διοίκηση και Εποπτεία της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ»…..………162 

  6.6.4. Αποτελέσματα ερευνητική διαδικασίας ως προς το  προσωπικό των Βιβλιοθηκών 

Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 

 6.6.4.1. Υπεύθυνοι- Προσωπικό της  Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση Φλώρινας 
……………………………………………………………………………………………………………...…162-163 

6.6.4.2. Στατιστικά Δεδομένα της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας……………………………………………………………………………………………..……164-165  

2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 

6.6.4.3. Υπάλληλοι Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος Φλώρινας………………...166  

6.6.4.4. Στατιστικά Δεδομένα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος 
Φλώρινας………………………………………………………………………………………………...….....166-168 

 

Β) Δημόσιες  Βιβλιοθήκες 



11 
 

1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 

6.6.4.5 Προσωπικό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»………………………………..…….…. 168-176 

6.6.4.6. Στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»……………………………………………………………………………………………..……… 176-177 

2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     

6.6.4.7.   Υπάλληλοι των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας…………………...…177-178 

3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

6.6.4.8.  Συνεργεία- υπάλληλοι των Δημοτικών Βιβλιοθηκών……………………………………..….178-182 

Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  

              6.6.4.9. Τμηματάρχες Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………………...…. 182-185 

2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  
              6.6.4.10.  Προσωπικό  «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ……………………...……...185 
 
 Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 
1) Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 

            6.6.4.11. Προσωπικό Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ»……………………..…... 186 

 

 6.6.5 Αποτελέσματα ερευνητική διαδικασίας ως προς το   περιεχόμενο των Βιβλιοθηκών  

 Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 

              6.6.5.1.  Το  περιεχόμενο  της  Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Φλώρινας…………………………………………………………………………………………………….………186-187 

             6.6.5.2.  Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας…………………………………………………………………………………………………….……187-192 

2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 
            6.6.5.3. Περιεχόμενο Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος 
Φλώρινας…………………………………………………………………………………………………………...........192 

           6.6.5.4. Στατιστικά Δεδομένα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας………………………...192-196 

Β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες 

1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 

            6.6.5.5. Αποφάσεις σχετικές με τον εμπλουτισμό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»……...196-199  



12 
 

             6.6.5.6.Στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- 
Βαρνά»…………………………………………………………………………………………………………...... 199-204 

2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     

             6.6.5.7.  Περιεχόμενο Κινητών Βιβλιοθηκών  της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας………………………204-205 

3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

            6.6.5.8.  Περιεχόμενο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Φλώρινας………………………………….....204-207 

Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

6.6.5.9.  Περιεχόμενο Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»………………………..….207-210 

2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

             6.6.5.10. Περιεχόμενο «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………...…….. 210 

   

 Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 

1) Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 

             6.6.5.11.   Περιεχόμενο της  Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ»……............211 

 

6.6.6. Αποτελέσματα ερευνητική διαδικασίας ως προς  τη στέγαση των Βιβλιοθηκών 

Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

 
  1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 
 
             6.6.6.1. Στέγαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας………….………212 
2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 
             6.6.6.2. Στέγαση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος Φλώρινας…………………………..212 

 

Β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες 

1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 

            6.6.6.3. Στέγαση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- 
Βαρνά»……………………………………………………………………………………………………..….. 212-214 

           6.6.6.4.  Στέγαση του Παιδικού Παραρτήματος της της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής 
Πιτόσκα- Βαρνά»…………………………………………………………………………………………..…. 214-215 

3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

           6.6.6.5. Στέγαση Δημοτικών Βιβλιοθηκών Φλώρινας………………………………………..…………  216      



13 
 

 

Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

          6.6.6.6   Στέγαση του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………………………………..… ..216-218 

 

2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  

          6.6.6.7. Στέγαση «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………………………….... 218 

 

Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 

1) Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 

         6.7.6.8.  Στέγαση της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ»………………….… 218 

 

6.6.7. Αποτελέσματα ερευνητική διαδικασίας ως προς την παροχή πόρων λειτουργίας των 
Βιβλιοθηκών 

 

Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

  1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 

6.6.7.1. Παροχή πόρων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Φλώρινας……………………………………………………………………………………………………...219-220 

6.6.7.2. Στατιστικά Δεδομένα της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας…………………………………………………………………………………………………...220-223 

 
2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 

6.6.7.3. Παροχή πόρων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος  
Φλώρινας……………………………………………………………………………………………………………223 
  

Β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες 

1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 

             6.6.7.4. Παροχή πόρων λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- 
Βαρνά» ……………………………………………………………………………………………………………... 223     

           6.6.7.5. Στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- 
Βαρνά»………………………………………………………………………………………………………. .224-225    

  2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     

            6.6.7.6. Παροχή πόρων λειτουργίας των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ Νομού 
Φλώρινας……………………………………………………………………………………………………………..225 



14 
 

3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

           6.6.7.7.  Παροχή πόρων λειτουργίας των  Δημοσίων Βιβλιοθηκών Φλώρινας…………………….....226 

 

   Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

            6.6.7.8. Παροχή πόρων λειτουργίας της  Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…..226-227 
 
2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

            6.6.7.9. Παροχή πόρων λειτουργίας του «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…..227 

 
Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 
 
1) Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 

 
            6.6.7.10. Παροχή πόρων λειτουργίας της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ». 228 

        

7. Συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Ερευνητικής Διαδικασίας…………...228-241        

     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………242-244 

    ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ………………………………………………………………...……244      

    ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ…………………………………………………244-245 

    ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………….….245-247 

    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ……………………………………………………………......247-250 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……………………………………………………………...…….251 

Α) Απομαγνητοφώνησεις Συνεντεύξεων…………………………………….................254-329 

Β) Έγγραφα- Πηγές 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Β.1.) ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΗΓΕΣ 



15 
 

Β.1.1.) Πρακτικά Συνεδρίων της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Φλώρινας……………………………………………………………………………..332 

 Β.1.2.) Δείγμα Αποφάσεων……………………………………………………………………333-347 

 Β.1.3.) ΜΟΠΑΒ: Στατιστικά Στοιχεία της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής 
Φλώρινας……………………………………………………………………………………………348  

Γ.1.) Φωτογραφικό Αρχείο………………………………………………….............................350-355 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Β.2.) ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΗΓΕΣ 

Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ: Ερωτηματολόγια Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
………………………………………………………………………………………………………357 

Β.2.2.) Βιβλίο Εισαγωγής……………………………………………………………………...358-360 

Γ.2.) Φωτογραφικό Αρχείο…………………………………………………………………….362-364 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ- ΒΑΡΝΑ» 

 

Β.3.) ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΗΓΕΣ 

Β.3.1.) Πρακτικά Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»…………………...367-369 

Β.3.2.) Λοιπά έγγραφα…………………………………………………………………….…...370-413 

Β.3.3.) Βιβλία Βιβλιοθήκης……………………………………………………………………414-417 

Β.3.4.) Βιβλία Δανεισμού…………………………………………………………………………..418 

Β.3.5.)Βιβλία Δανεισμού Παιδικού Παραρτήματος της ΔΚΒΦ «Βασιλικής  Πιτόσκα- 
Βαρνά»…………………………………………………………………………………………419-421 

Β.3.6.) Εκδόσεις Βιβλιοθήκης…………………………………………………………………421-425  

 Γ.3.) Φωτογραφικό Αρχείο……………………………………………………………………427-437 

 

ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 



16 
 

 

Β.4.) ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΗΓΕΣ 

Β.4.1.) Πρακτικά Συνεδιάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων  της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας…….440 

Β.4.2.)  Λοιπά έγγραφα…………………………………………………………………...……440-459 

Γ.4.) Φωτογραφικό Αρχείο…………………………………………………………………….461-465 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Β.5.) ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΗΓΕΣ 

Β.5.1.) Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δήμου Φλώρινας……………………………………….467-469 

Β.5.2.) Λοιπά έγγραφα…………………………………………………………………………471-474 

Γ.5.) Φωτογραφικό Αρχείο…………………………………………………………………………476 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

 

Β.6.) ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΗΓΕΣ 

Β.6.1.) Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης»…479-480 

Β.6.2.)  Λοιπά έγγραφα………………………………………………………………………...481-490 

Β.6.3.) Τεύχη περιοδικού «Αριστοτέλης»…………………………………………………………..491 

Β.6.4.) Βιβλία Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…..…………………………...492-494 

Β.6.5.) Καρτέλες Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»…………..……………………..495 

 Γ.6.) Φωτογραφικό Αρχείο……………………………………………………………………497-501 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

 

Β.7.) ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΗΓΕΣ 

Β.7.1.) Ονομαστική κατάσταση Μελών του «Ομίλου Βιβλίου»………………………………504-505 



17 
 

Β.7.2.) Βιβλίο Βιβλιοθήκης του «Ομίλου Βιβλίου»…………………………………………...506-509 

Β.7.3.) Βιβλίο Δανεισμού του «Ομίλου Βιβλίου»……………………………………………..510-511 

 Γ.7.) Φωτογραφικό Αρχείο……………………………………………………………………513-514 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Β.8.) ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΗΓΕΣ 

Β.8.1.) Ενημερωτικό φυλλάδιο της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- 
Μιχαήλ»………………………………………………………………………………………..517-519 

Β.8.2.) Βιβλίο Εισαγωγής της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ»…...520-523 

 Γ.8.) Φωτογραφικό Αρχείο…………………………………………………………………....525-526 

  Δ) Πίνακες και διαγράμματα…………………………………………………………………528-550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

         Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Φλώρινας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές 
προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία» εκπονήθηκε η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία με θέμα «Ιστορική θεώρηση των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας». Η επιλογή της εν 
λόγω θεματολογίας οφείλεται σε μια κρυφή μου επιθυμία να γνωρίσω, να μελετήσω και μετέπειτα 
να κατανοήσω τους «φάρους» μορφώσεως της πόλης μου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει 
ευρέως γνωστό, ότι σε μια μικρή και απομακρυσμένη πόλη, όπως η Φλώρινα, υπήρχαν και 
υπάρχουν Βιβλιοθήκες όλων των τύπων υποδεικνύοντας έτσι την άσβεστη δίψα και ανάγκη για 
μόρφωση των πολιτών της.   

 Η εστίαση της μελέτης της ιστορίας των Βιβλιοθηκών της πόλη της Φλώρινας σε μια ευρεία 
χρονική περιοχή από τη δημιουργία της έως και σήμερα ήταν επιτακτική ανάγκη για τη σφαιρική 
παρουσίαση της ίδρυσης, της θεσμικής εξέλιξης, της λειτουργίας, της χρησιμότητας αλλά και της 
πορείας τους. Είναι  λογικό να μην παρουσιαστούν όλες οι  λεπτομέρειες και οι πτυχές της πορείας 
κάθε Βιβλιοθήκης λόγω της έλλειψης αρχειακού υλικού, της μνήμης- λήθης των πολιτών της 
Φλώρινας αλλά και της απροθυμίας ορισμένων υπευθύνων να διευκολύνουν  τη συγγραφή της εν 
λόγω εργασίας, προσκομίζοντας τα αναγκαία και απαιτούμενα στοιχεία- αρχεία ορισμένων 
Βιβλιοθηκών.   
           Για την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη μελέτη της ιστορικής αναδρομής και πορείας των 
Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας, η εργασία χωρίστηκε σε δυο μέρη: το θεωρητικό και το 
εμπειρικό. 
            Το Θεωρητικό μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζεται η ορολογία 
της λέξης «βιβλιοθήκη» καθώς και η σημασία της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η ιστορική 
πορεία των Βιβλιοθηκών. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται αναλυτικά η τυπολογία των 
Βιβλιοθηκών από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο σκιαγραφείται το θεσμικό 
πλαίσιο των Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται  περιληπτικά τα 
ταξινομικά συστήματα των Βιβλιοθηκών.  
          Το Ερευνητικό μέρος της εργασίας αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται η ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας με αναφορά στους σκοπούς και στους 
στόχους της. Στο δεύτερο πραγματοποιείται η περιγραφή της μεθοδολογία της έρευνας. Εν συνεχεία, 
στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής διαδικασίας, τα 
οποία χωρίζονται ως εξής:     

1.1  Η καταγραφή των αναμνήσεων- αφηγήσεων των κατοίκων και υπαλλήλων των 
Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας και  η σύγκριση-  συμπλήρωση της με το συναφές 
αρχειακό υλικό, σχετικά με τη σύσταση, τον Κανονισμό και το νομικό καθεστώς 
λειτουργίας.  

1.2 Η καταγραφή των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας ως προς την ειδολογική και 
χρονολογική τους ταξινόμηση. 

1.3 Η παρουσίαση του διαφορετικού συστήματος Διοίκησης και Εποπτείας τους.  
1.4 Η παρουσίαση- καταγραφή του προσωπικού που απασχολούσαν από την ίδρυση τους μέχρι 

και σήμερα. 
1.5 Η αποτύπωση του περιεχομένου  και του ταξινομικού τους συστήματος. 
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1.6 Η παρουσίαση της ιστορίας και των προβλημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονταν οι εν λόγω 
Βιβλιοθήκες. 

1.7 Η παρουσίαση των πόρων λειτουργίας μέσα από τα επίσημα έγγραφα και τις συνεντεύξεις. 
1.8 Η έρευνα των αρχείων της λειτουργίας τους, η περιγραφή και η αξιόγηση των συνθηκών 

λειτουργίας τους καθώς και η παρουσίαση προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό τους  μέσα 
από την σταχυολόγηση των απόψεων και προτάσεων των πολιτών της Φλώρινας. 
  

              Η παρούσα εργασία έχει ως απώτερο σκοπό να παρουσιάσει και να προσεγγίσει όλες τις 
γραπτές, τις προφορικές πηγές αλλά και τις μαρτυρίες των πολιτών της Φλώρινας σχετικά με την 
ύπαρξη, τη σημασία αλλά και τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών.      

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ολοκληρώθηκε με την επιστημονική 
καθοδήγηση και εποπτεία της καθηγήτριας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας κυρίας Σοφίας 
Ηλιάδου- Τάχου, οι συμβουλές της οποίας, ως προς τη μεθοδολογία και τη θεωρητική προσέγγιση, 
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική μορφοποίηση της εν λόγω εργασίας.  
           Σημαντική ήταν η συμβολή και των άλλων δυο μελών της Κριτικής Επιτροπής, κκ. 
Κωνσταντίνου Κασβίκη και Ιωάννη Μπέτσα, στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας μέσω των 
επισημάνσεων και της βοήθειας που μου παρείχαν. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους μου πρόσφεραν απλόχερα τις γνώσεις αλλά 
και τις εμπειρίες τους μέσα από τις συνεντεύξεις που μου παραχώρησαν καθώς και για τη σημαντική 
αρωγή τους σχετικά με τη συγκέντρωση των ερευνητικών- αρχειακών δεδομένων όλων των 
Βιβλιοθηκών της πόλης μου. Τους ευχαριστώ για την καλοσύνη, τη δεκτικότητα και την ανοχή τους. 

 Επιπρόσθετα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου ξεχωριστά σε δυο εξέχουσες 
προσωπικότητες, κατ’ εμέ, τον Παιδαγωγό, κύριο Δημήτριο Θωϊδη, ο οποίος μέσα από τις άτυπες 
συζητήσεις μας με «ταξίδεψε» στο παρελθόν της Φλώρινας γνωστοποιώντας μου τη ζωή- πορεία 
των Βιβλιοθηκών της πόλης μας αλλά και της κομβικής σημασίας τους, καθώς και τον κύριο Ιωάννη 
Καρατζά, Προϊστάμενο των Γενικών Αρχείων Κράτους (ΓΑΚ) Φλώρινας που με συντρόφευε όλο το 
καλοκαίρι στο αναγνωστήριο προσφέροντας μου αγόγγυστα όλα τα τεύχη των Πρακτικών 
Συνεδριάσεων του Δήμου Φλώρινας από ιδρύσεως έως και το 2010. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την υπομονή και την αγάπη που έδειξαν σε αυτήν μου την 
προσπάθεια.    

 
 

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η πρωτοτυπία της ιστορικής αυτής έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά 
παρουσιάζεται η ιστορική πορεία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας, από την ίδρυση τους 
έως και σήμερα, μέσα από τη συσχέτιση και τον παραλληλισμό όλων των επίσημων εγγράφων των 
Βιβλιοθηκών (Πρακτικά Συνεδριάσεων, αρχείο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δήμου από τα ΓΑΚ 
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Φλώρινας, έγγραφα αλληλογραφίας, στατιστικά δεδομένα, βιβλία εισαγωγής και δανεισμού), 
πληροφοριών από συνεντεύξεις αρμόδιων, κατ’ εμέ, ατόμων και την συνεπικουρία ορισμένων 
τοπικών περιοδικών. Πρώτη φορά αξιοποιήθηκε ερευνητικά όλο το αρχειακό υλικό των εν λόγω 
Βιβλιοθηκών και ελήφθησαν συνεντεύξεις που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην αποτύπωση και στη 
σκιαγράφηση της πορείας αυτής των Βιβλιοθηκών. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Κατά τη διετή ενασχόληση και διερεύνηση της ιστορίας των Βιβλιοθηκών της πόλης της 
Φλώρινας, αναζητήθηκαν δημοσιευμένες ιδέες και απόψεις ατόμων που ασχολήθηκαν ερευνητικά 
με συναφές θέμα κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δυο ήταν οι 
μεταπτυχιακές εργασίες με συναφές αντικείμενο. Η πρώτη ήταν της κας. Ιωάννας Αρβανίτη, με 
τίτλο «Οι σχολικές βιβλιοθήκες στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση: Οι δάσκαλοι μιλούν για την 
ιδανική σχολική βιβλιοθήκη», το 2002 και η δεύτερη ανήκει στον κ. Αθανάσιο Βαϊτσάκη, με τίτλο 
«Ειδικές Βιβλιοθήκες: Δυνατότητες πρόσβασης και ανάκτησης πληροφοριών», το 2011.  

Δυστυχώς, ήταν αναμενόμενο η σχετική βιβλιογραφία να μην καλύπτει πλήρως το ευρύ 
φάσμα των θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας.  Η χρήση 
αυτής της συναφούς βιβλιογραφίας αποτυπώνεται στην ύπαρξη σχολίων, παραπομπών και 
υποσημειώσεων σε όλο το εύρος της εργασίας.   
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1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

               Η ορολογία και η ερμηνεία του όρου «Βιβλιοθήκη» είναι πολλαπλή και πολυσήμαντη, 
εφόσον επηρεάζεται από τη χρονική στιγμή που επιθυμούμε να την ορίσουμε.  Έτσι, ετυμολογικά θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι  η «Βιβλιοθήκη» είναι μια λέξη ελληνική (βιβλίον + θήκη) και αρχικά  
σήμαινε για τους Έλληνες και τους Ρωμαίους τόσο τη  «θήκη βιβλίων» όσο και τη συλλογή βιβλίων 
με τάξη. Από τους Σουμέριους και Αιγύπτιους ονομάστηκε « οίκος πινακίδων» και «οίκος βιβλίων» 
και υποδήλωνε το χώρο συγκέντρωσης, ταξινόμησης και διαφύλαξης της γνώσης που προερχόταν 
από την παρατήρηση της φύσης αλλά και κάθε ανθρώπινης συμπεριφοράς και δημιουργίας, δηλαδή 
έναν χώρο συσσωρευμένης γνώσης. » 2 
              Είναι η συλλογή βιβλίων µε ορισμένη ταξινόμηση µε σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της 
καταγραμμένης γνώσης και γενικότερα την πληροφόρηση3. Ή, σύμφωνα µε άλλον ορισμό, είναι η 
συλλογή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, συγκεντρωμένη σε ένα χώρο για μελέτη, έρευνα 
και ψυχαγωγία. Σημαντικότατη είναι η συμβολή της στην πληροφόρηση, την επιστημονική έρευνα, 
την εκπαίδευση, επιφόρτιση και ψυχαγωγία ενός πληθυσμού4. 
Σύμφωνα με άλλη πηγή, η «βιβλιοθήκη» ήταν  

• το έπιπλο ή κατασκευή όπου τοποθετούνται και φυλάγονται βιβλία.  
• Η αίθουσα ή κτίριο που διαθέτει μεγάλο αριθμό και ποικιλία βιβλίων για χρήση από το 

κοινό.  
• Το σύνολο βιβλίων που έχει κάποιος στην κατοχή του. 
•  Η σειρά βιβλίων που εκδίδονται από ορισμένο εκδοτικό οίκο ή χρηματοδότη, καθώς και η 

 σειρά βιβλίων με ορισμένο θέμα ή σειρά βιβλίων που αναφέρονται σε ειδικότερα θέματα, σε 
ορισμένους κλάδους της επιστήμης, της τέχνης.5, 6.  

• Επίσης, είναι και συλλογή βιβλίων που ανήκουν σε ένα βιβλιόφιλο, ο οποίος την πλουτίζει 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του, έχει επινοήσει ένα δικό του σύστημα οργάνωσης και είναι 
για ίδια χρήση.7 

              «Η βιβλιοθήκη είναι η κιβωτός, που εγκλείει τους πνευματικούς θησαυρούς και τα 
πνευματικά έργα των λαών. Είναι η πνευματική τράπεζα πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη η 
άφθονη τροφή του πνεύματος, της επιστήμης, της τέχνης και της φύσεως… Είναι «σύμβολον φωτός, 
κτηνωδίας αντίδοτον, βαρβαρισμού θεραπεία.»8[(sic)]. 
            Σήμερα, η λέξη «Βιβλιοθήκη» έχει αποκτήσει αρκετές ερμηνείες, όπως η  «ταξινομημένη» 
αποθήκη βιβλίων, για κάποιους, ο χώρος ανάγνωσης αλλά και έρευνας για κάποιους άλλους. Ένα 

                                                           
2 Αρβανίτη, Ι. (2008). Η βιβλιοθήκη στο ελληνικό  σχολείο. Ο θεσμός, η πραγματικότητα και η ιδανική  μορφή της 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς.  Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος  Αντ. Σταμούλη, 36 σελ. 
3 Πάπυρους Λαρούς Βριτάννικα, λήµµα βιβλιοθήκη, σελ.187. 
4 Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, 1989, λήμμα βιβλιοθήκη, σελ. 972. 
5 http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B
9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B7&sin=all 

6http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%C
E%BA%CE%B7#Hist0 

7  Ντελόπουλος, Κ. (2002). Οργάνωσε τη Βιβλιοθήκη σου. Ένας πρακτικός οδηγός για την οργάνωση Λαϊκών, Παιδικών, 
Σχολικών, Ιδιωτικών Βιβλιοθηκών, Αθήνα: Gutenberg, σελ.13. 

8   Σταθόπουλος, Ε. (1960). Αι βιβλιοθήκαι  (Ατομικαί- Σχολικαί –Μαθηματικαί- Τάξεων- Κονοτικαί- Δανειστικαί) και 
το ελεύθερον ανάγνωσμα εις το Δημοτικόν σχολείον.Τρίπολη: Παλλάδιον, σελ.2. 



23 
 

ωραίο εξωτερικά αλλά «άχρηστο» κτίριο κατά τα άλλα. Ένας χώρος όπου φιλοξενεί 
καταλογογραφημένα βιβλία και είναι προς χρήση του κοινού κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και 
κανόνες.  
          Η ορολογία της Βιβλιοθήκης στην προκειμένη έρευνα ταυτίζεται με την όαση για τη δια βίου 
μάθηση. Αντιμετωπίζεται  ως φορέας συλλογής, οργάνωσης και διανομής πληροφοριών, όλων των 
ειδών και κατηγοριών. Ο ρόλος της  Βιβλιοθήκης σήμερα είναι να συλλέγει, να διατηρεί και να 
καταλογογράφει τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις γνώσεις. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου 
οι λειτουργίες, το υλικό που αποθηκεύει, ο τρόπος οργάνωσης και εξυπηρέτησης του κοινού αλλάζει 
άρδην. Πλέον, δεν ταξινομούνται μονάχα γραπτά τεκμήρια, βιβλία, χειρόγραφα, αλλά και 
οπτικοακουστικό (video, slides) και  φωτογραφικό υλικό. Το ταξινομικό σύστημα των Βιβλιοθηκών 
συνεχώς αναβαθμίζεται, ενώ το προσωπικό, οι βιβλιοθηκονόμοι, είναι πλέον μορφωμένοι άνθρωποι 
και έτσι μπορούν να εξυπηρετήσουν το ευρύ κοινό ευκολότερα και καλύτερα. Επίσης, το  
αναγνωστικό κοινό πλέον δεν είναι περιορισμένο και επαναλαμβανόμενο, αλλά έχει διανθιστεί από 
ανθρώπους όλων των ηλικιών, κοινωνικών τάξεων, διάφορου μορφωτικού επιπέδου και με 
διαφορετικές μορφωτικές αναζητήσεις αλλά και ανάγκες. Σήμερα, υπάρχουν ίσες ευκαιρίες 
πρόσβασης στην ελεύθερη γνώση και πληροφορία.  
          Η  κοινωνία  μας έχει χαρακτηριστεί ως «Κοινωνία της Πληροφορίας», λόγω της άμεσης και 
εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία και στις ηλεκτρονικές πηγές, με αποτέλεσμα να προκληθεί η 
αναθεώρηση της αποστολής αλλά και του έργου των Βιβλιοθηκών. Έτσι, οι Βιβλιοθήκες 
εκσυγχρονίζονται και ακολουθούν τα χνάρια της τεχνολογίας, την οποία  και εντάσσουν μέσα στις 
λειτουργίες τους. Στα πλαίσια αυτά της εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού, θεωρείται επιβεβλημένη η 
συνεργασία  μεταξύ των  Βιβλιοθηκών  και των υπηρεσιών πληροφόρησης. 
 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

         Στο υποκεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί ο θεσμός των Βιβλιοθηκών από την πρωτοεμφάνιση 
τους έως και σήμερα. Μέσα από αυτή την καταγραφή θα κατανοήσουμε καλύτερα όχι μόνο το 
νόημα και τη σημασία που είχε ο θεσμός των Βιβλιοθηκών παλαιότερα αλλά και τη μετεξέλιξη και 
το μετασχηματισμό του με την πάροδο του χρόνου. Σε ποιον απευθυνόταν και ποιοι είχαν τη 
δυνατότητα χρήσης και πρόσβασης σε αυτές. 
         Η αποτύπωση της πορεία των Βιβλιοθηκών είναι πολύ σημαντική επειδή αποτελεί μια ψηφίδα 
στην ιστορία του πολιτισμού μας. Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό ότι οι Βιβλιοθήκες 
δημιουργούνται, αναπτύσσονται, εξελίσσονται και εκσυγχρονίζονται πάντα μέσα σε ένα περιβάλλον 
με οικονομική, κοινωνική, πολιτική, αλλά και πολιτιστική  και πνευματική άνθιση. Ο θεσμός των 
Βιβλιοθηκών ευημερεί μέσα σε κοινωνίες με ευσυνείδητους  και ηθικούς πολίτες που επιζητούν την 
προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. 
          Η διαδρομή αυτή ξεκινά από τότε που ο άνθρωπος αποφάσισε να διαχωρίσει «το λόγο από τη 
χειρονομία και τη ρευστότητα του λόγου από την εικόνα.»9 Οι γνώσεις μας για την ύπαρξη και την 
οργάνωση των Βιβλιοθηκών, τοποθετούνται  χρονικά στα τέλη  της 3ης Χιλιετίας. Οι Σουμέριοι ήταν 
αυτοί που ίδρυσαν τις πρώτες Βιβλιοθήκες. Αυτές είχαν αρχειακό χαρακτήρα και περιλάμβαναν 
υλικό που αναφερόταν στην κρατική οργάνωση, τη διοίκηση, την καθημερινή εμπορική 

                                                           
9   Γκουργκούτα Ε, Κ. (2003). Πάμε βιβλιοθήκη. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες. Κοζάνη: 

Ινστιτούτο Βιβλίου & Ανάγνωσης, σελ.25. 
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δραστηριότητα κάθε πόλης, όπως, π.χ. οικονομικά κατάστιχα, αγοραπωλησίες αγαθών και δούλων, 
επίσημη αλληλογραφία.10    
            Υπάρχουν άλλες τρεις εκδοχές σχετικά με την ίδρυση της πρώτης Βιβλιοθήκης. Η πρώτη 
Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε στη Νινευί.11 Τοποθετείται χρονικά τον 9ο π.Χ. και άνηκε στο βασιλιά12 της 
Ασσυρίας Ασουρμπανιπάλ (Ashurbanipal).13  Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι εκτός από τις 
Βιβλιοθήκες της Μεσοποταμίας είχε ανακαλυφθεί πρώτη μια Βιβλιοθήκη, η οποία διέθετε πήλινες 
πλάκες που ήταν τοποθετημένες σε ξύλινα ράφια και βρίσκονταν στα ανάκτορα του Κουγιουντζίκ.14 
Ενώ, η τρίτη εκδοχή υποδεικνύει ως πρώτη, μια Βιβλιοθήκη που άνηκε στο Ραμσή Β΄ της Αιγύπτου 
(1304-1237 π.Χ.). Είχε μια επιγραφή στην είσοδο της «Φάρμακο ψυχής» και επισημαίνονταν έτσι 
ότι ο  στόχος όλων ήταν η σωτηρία της ψυχής μέσω της μόρφωσης. 15 
           Παρόλα αυτά πρέπον είναι ειπωθεί ότι οι Βιβλιοθήκες των Σουμερίων και των άλλων λαών 
του Τίγρη και του Ευφράτη εξέφραζαν την κοινωνική συμπεριφορά και το πολιτισμικό επίπεδο κάθε 
πόλης. Περιείχαν κείμενα με διοικητικές πράξεις, λογοτεχνικά κείμενα, έργα θρησκευτικού 
περιεχομένου. Την εποχή εκείνη υπήρχαν Ανακτορικές, Κρατικές και μικρές Ιδιωτικές 
Βιβλιοθήκες.16  
            Είναι κατανοητό ότι όλη η προσπάθεια για την ίδρυση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία των 
Βιβλιοθηκών ξεκίνησε από τον ελληνικό κόσμο. Οι Έλληνες στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν 
και να εξηγήσουν τη φύση του κόσμου και τον προορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, ήδη από τις 
αρχές του 6ου αιώνα έγραφαν ποιητικά και φιλοσοφικά συγγράμματα. Κατά την Κλασική εποχή 
στην Αθήνα υπήρχαν οργανωμένα εργαστήρια αντιγραφής βιβλίων και λειτουργούσαν                           
βιβλιοπωλεία. 17  
              Στην αρχαία Ελλάδα σύμφωνα με έργο τον Αθήναιου, με τίτλο «Δειπνοσοφιστές» 
αναφέρεται ο αρχαιότερος κατάλογος με ιδρυτές Ιδιωτικών και Βασιλικών Βιβλιοθηκών στον 
ελληνικό κόσμο, όπου περιλαμβάνονται ονόματα όπως, ο Πολυκράτης ο Σάμιος, ο Πεισίστρατος ο 
Τύραννος των Αθηνών,18 ο Ευκλείδης ο Αθηναίος, ο Νικοκράτης ο Κύπριος, οι βασιλείς της 
Περγάμου, ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης, ο Αριστοτέλης,19 ο μαθητής του Θεόφραστος και ο 

                                                           
10 Στάικος Σπ., Κ. (1996). Βιβλιοθήκη: Από την αρχαιότητα έως την Αναγέννηση και σημαντικές ουμανιστικές και 

μοναστηριακές βιβλιοθήκες (3000 π.Χ. – 1600 μ. Χ), Αθήνα:  έκδοση ιδίου, σελ. 6-7. 
11 «Εκεί ανακαλύφθηκε το έπος του Gilgamesh και το Έπος της Δημιουργίας σε σφηνοειδή γραφή, από τα πιο σημαντικά 

λογοτεχνικά έργα της Μέσης Ανατολής.». (Βλ. Σεμερτζάκη, Ε., σελ.2). 
12  Όσον αφορά την χρονολογία οι απόψεις διαφέρουν. Κάποιοι χρονολογούν τη βασιλεία του κατά τον 7ο αιώνα (668-

626)  (βλ. Πέπη Δαράκη, σελ.23) και άλλοι γύρω στο 700 π.Χ. (βλ. Γκουργκούτα Ε. Κατερίνα, σελ.25.) 
13 « Έτρεφε βαθειά αγάπη για τα γράμματα και βάλθηκε να ανυψώσει με κάθε τρόπο το πνευματικό επίπεδο των 

υπηκόων του». Β. Στάικος, σελ 14.   
14   Δαράκη, Π. (1986). Λαϊκές Βιβλιοθήκες.Αθήνα: Gutenberg, σελ.23. 
15 Βλάχου, Μ.(1993). Πώς η ιστορία της βιβλιοθήκης επηρεάζει τις προσδοκίες των χρηστών. Βιβλιοθήκες και 

Πληροφόρηση,  9, σελ. 30. 
16  Στάικος Σπ., Κ. (1996). Βιβλιοθήκη: Από την αρχαιότητα έως την Αναγέννηση και σημαντικές ουμανιστικές και 

μοναστηριακές βιβλιοθήκες(3000 π.Χ. – 1600 μ. Χ), Αθήνα: έκδοση ιδίου, σελ. 11. 
17   Στάικος, Κ. σελ.29.  
18  Η εν λόγω Βιβλιοθήκη περιείχε  και Ομηρικά έπη.  (Βλ. Σταθόπουλος, Ε. (1960).  Αι βιβλιοθήκαι κι το ελεύθερον 

ανάγνωσμα εις το Δημοτικόν σχολείον. Τρίπολη: Παλλάδιον,σελ.19). 
19  Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης ίδρυσε στην Αθήνα το 325 π.Χ. (έμεινε ανοικτή μέχρι το 425 µ.Χ.) τη σχολή του που την 

ονόμασε «Λύκειον» και μετέπειτα στα χρόνια του Θεόφραστου, μαθητή και διαδόχου του στη διεύθυνση της Σχολής, 
μετονομάστηκε «Περίπατος». Το «Λύκειον» λειτουργούσε ταυτόχρονα µε την Ακαδημία. Στις σχολές αυτές υπήρχαν 
πολλά έργα των ίδιων των ιδρυτών τους, αλλά και της παλαιότερης ελληνικής γραμματείας. Έτσι, ο Αριστοτέλης 
σύμφωνα με τα λεγόμενα  του Στράβωνα  δημιούργησε μια ιδιωτική Βιβλιοθήκη για την ενίσχυση και σωστή 
λειτουργία του «Λυκείου». Είχε ποικίλο περιεχόμενο και διέθετε βιβλία για κάθε γνωστικό αντικείμενο. (Βλ. 
Σεμερτζάκη, Ε., σελ.5). 
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Νηλέας. Από τον 5ο αι. π.Χ. εμφανίζονται αρκετές Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες, του  Πλάτωνα,20 του 
Ισοκράτη (436 π.Χ.), αργότερα του Δημοσθένη (384 π.Χ.), του Ζήνωνα (333 π.Χ.). Κατά τον 5ο αι. 
π.Χ. οι ενδείξεις για ύπαρξη Βιβλιοθηκών εξακολουθούν να είναι ασαφείς.21 
           Η σκέψη οποιουδήποτε καταπιάνεται με την ελληνιστική εποχή οδηγείται αυτομάτως στην 
Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, σύμβολο της πνευματικής κυριαρχίας του ελληνισμού στην οικουμένη και 
στοιχείο ενότητας του ελληνικού υπερκράτους στον ως τότε γνωστό κόσμο.»22   
           «Στόχος της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας23 ήταν να αποτελέσει παρακαταθήκη των 
ελληνικών έργων και εργαλείων έρευνας, αλλά και να συγκεντρώσει τη γραμματεία όλων των λαών 
(π.χ. Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι) και όλων των εποχών, μεταφρασμένη στα ελληνικά. Απόδειξη του 
μεταφραστικού έργου της βιβλιοθήκης ήταν η περιώνυμη μετάφραση των Εβδοµήκοντα, η 
μετάφραση της Παλαιάς ∆ιαθήκης στα ελληνικά από τα εβραϊκά, το δεύτερο μισό του 2ου αι. 
π.Χ.».24 Συμβουλευόμενοι κάποιες αραβικές πηγές, οι οποίες αμφισβητούνται (αφήγηση του Άραβα 
ιστορικού Ιµπν Κιφτί), η τελική νύξη για τη Βιβλιοθήκη γίνεται το 642 µ.Χ. όταν ο Άραβας 
στρατηγός Άµρ κατέκτησε την Αίγυπτο και συνεπώς την Αλεξάνδρεια. Παρόλο τη φιλομάθεια του 
από βαθιά πίστη στον Αλλάχ και μόνο διέταξε να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία, 4.000 τον αριθμό, ως 
θερμαντική ύλη για τα λουτρά της Αλεξάνδρειας.25 «Μαζί µε την ελληνιστική επιστήμη που άνθιζε, 
καταστράφηκε και το ενδιαφέρον για το βιβλίο κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, µε 
αποτέλεσμα την απώλεια πολλών έργων». 26 Δεν αποτέλεσε ποτέ πρότυπο Δημόσιας Βιβλιοθήκης, 
αλλά λειτουργούσε με ένα ιδιότυπο καθεστώς και το περιβάλλον της αποτελούνταν από μια κλειστή 
κοινωνία. 27 
            Η δεύτερη σημαντική Βιβλιοθήκη και άκρως ανταγωνιστική με τη Βιβλιοθήκη της 
Αλεξανδρείας ήταν η Βιβλιοθήκη της Περγάµου, που σχετιζόταν µε την ιστορία του οίκου των 
Ατταλιδών.28 Ο Ευµένης Β΄ (197-159 π.Χ.) θεωρείται ιδρυτής της Βιβλιοθήκης, ο οποίος κατάφερε 
να συγκεντρώσει παπύρινα βιβλία με σκοπό τον εμπλουτισμό της. Η Βιβλιοθήκη αυτή είχε μια 
ιδιαιτερότητα. Απευθυνόταν στο ευρύ κοινό, σε αντίθεση µε αυτήν της Αλεξάνδρειας. Δυστυχώς, η 
Βιβλιοθήκη της Περγάµου δεν κατάφερε ποτέ να αγγίξει την αίγλη εκείνη της Αλεξάνδρειας. 29 
          «Κατά την ελληνιστική περίοδο υπήρχαν βιβλιοθήκες σε διάφορες πόλεις όπως στην Αθήνα, 
στο γυµνάσιο Πτολεµαίον (µε κατάλογο βιβλίων), στη Ρόδο, στην Έφεσο, στην Κω, στην Πάτρα, 
στους ∆ελφούς, στην Επίδαυρο (ιατρική βιβλιοθήκη, το Ασκληπιείον). Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης 
στην ελληνική κοινωνία εξακολουθούσε να είναι σημαντικός. Διασώζονται ελάχιστα στοιχεία για τις 

                                                           
20  Ο Πλάτων (427-347 π.Χ.), φιλόσοφος και δάσκαλος του Αριστοτέλη, είχε ιδιωτική Βιβλιοθήκη (ιδρύθηκε το 388 π.Χ. 

και είχε ζωή για περίπου 900 χρόνια) για να τη χρησιμοποιούν οι μαθητές του στην Ακαδημία. (Βλ. Σεμερτζάκη, 
σελ.5). Δέχτηκε τη βοήθεια του  Δημητρίου Φαληρέα. (Βλ. Στάικος σελ 46). 

21  Σεµερτζάκη, Ε. (2006). Οι Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα:  Σύντομη αναδρομή, Στην 
ημερίδα για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ιδρύματος Ευγενίδου.: Αθήνα, σελ.4. 

22  Στάικος, Κ., σελ.57. 
23  Από τον βυζαντινό λόγιο Ιωάννη Τζέτζη πληροφορούμαστε ότι η Βιβλιοθήκη είχε 42.800 παπύρινους κυλίνδρους, ενώ 

η αυτοκρατορική διέθετε  400.000 συµµιγείς (ο κύλινδρος περιείχε ένα «βιβλίο» από κάποιο µεγαλύτερο έργο του 
συγγραφέα, όπως τα εννέα βιβλία της Ιστορίας του Ηροδότου ήταν 9 βίβλοι συµµιγείς) και 90.000 ρόλους αµιγείς (ο 
κύλινδρος περιείχε ένα άρτιο ολόκληρο σύγγραμμα ενός συγγραφέα). Ο αριθμός των 490.000 κυλίνδρων ήταν 
υπέρογκος για την εποχή. Λογικά θα υπήρχαν αντίτυπα των έργων.  (Βλ. Στάικος, σελ. 65). 

24  Σεμερτζάκη, Ε.,σελ.8. 
25  Στάικος, Κ., σελ 80-81. 
26  Σεμερτζάκη, Ε., σελ.11. 
27  Στάικος, Κ., σελ.57. 
28 Στάικος,  Κ., σελ.91.  
29 Σεμερτζάκη, Ε., σελ.11-12. 
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Βιβλιοθήκες αυτές και ιδίως για την αρχιτεκτονική τους, ενώ χάθηκε το μεγαλύτερο τμήμα της 
βιβλιακής παραγωγής. Είναι πασιφανές όμως, ότι οι άνθρωποι γνώριζαν να χρησιμοποιούν τις 
Βιβλιοθήκες. Οι Βιβλιοθήκες συχνά κτίζονταν κοντά στο «γυµνάσιον», στο πεδίο άθλησης των νέων 
της Αθήνας και συνδέονταν µε τα εκπαιδευτικά κέντρα».  30  
           Μετά τη Ρωμαϊκή κατάκτηση της Ελλάδος το 146 π.Χ. αρκετά βιβλία αλλά και Έλληνες 
μεταφέρθηκαν ως σκλάβοι μορφωμένοι (servi literati) στη Ρώµη. «Η πρώτη Βιβλιοθήκη της Ρώµης 
εγκαινιάστηκε από τον Asinius Pollio το 39 π.Χ. υλοποιώντας την επιθυμία του Ιουλίου Καίσαρα 
που είχε πεθάνει. Το 28 π.Χ. ο Αύγουστος ίδρυσε την Παλατινή Βιβλιοθήκη που επιβίωσε μέχρι το 
191 µ.Χ. και τη Βιβλιοθήκη της Οκταβίας το 80 µ.Χ. στο ναό του Δία. Στην εποχή της ακμής της 
υπήρχαν 28 Δημόσιες Βιβλιοθήκες στη Ρώµη. Οι Βιβλιοθήκες ήταν διπλές (διπλοβιβλιοθήκες): οι 
γενικές συλλογές Ελλήνων κλασικών συγγραφέων (bibiotheca graeca) και οι συλλογές Λατίνων 
συγγραφέων (bibliotheca latina). Υπήρχαν αρκετές ιδιωτικές βιβλιοθήκες, προσιτές στο κοινό. Στη 
Ρώμη βέβαια η έμφαση ήταν στη λατινική γραμματεία, ενώ στην Αλεξάνδρεια στην ελληνική»31.  
             Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας καταστράφηκε μεγάλος όγκος βιβλίων. Ο 
σημαντικότερος λόγος υποβάθμισης του ρόλου των Βιβλιοθηκών την εποχή εκείνη και της 
διακίνησης των βιβλίων, ήταν ο Χριστιανισμός και ο αναθεματισμός των ειδωλολατρικών κειμένων. 
Η χριστιανική θρησκεία θεωρήθηκε αρχικά, ως αίρεση με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η 
διακίνηση βιβλίων θρησκευτικού περιεχομένου. Αυτό είχε ως αντίκτυπο τη μείωση της πελατείας 
των ειδωλολατρικών βιβλίων, εφόσον ο Χριστιανισμός είχε αρχίσει να αποκτά πολλούς οπαδούς. 
Έτσι, δημιουργήθηκαν Χριστιανικές Βιβλιοθήκες (bibliothecae sacrae ή bibliothecae christianae), οι 
οποίες διακρίνονταν σε ενοριακές και ιδιωτικές.32  
              Οι πρώτες Χριστιανικές Κοινότητες είχαν ενοριακές Βιβλιοθήκες με υποτυπώδη δομή και 
περιεχόμενο. Διέθεταν λειτουργικά βιβλία, αλλά και θεολογικά με απώτερο σκοπό την κατήχηση. 
Μια από τις πιο γνωστές Βιβλιοθήκες της εποχής ήταν η Βιβλιοθήκη που ίδρυσε στα Ιεροσόλυµα 
τον 3ο  αι. µ.Χ. ο επίσκοπος Αλέξανδρος. Επίσης, υπήρχε και σχολή στην Καισάρεια33 που διέθετε 
και καλή Βιβλιοθήκη. Ο ιδρυτής ήταν ο Ωριγένης, ο πιο σημαντικός χριστιανός θεολόγος της 
εποχής. Το έργο του οποίου ήταν µια εξάστηλη έκδοση της Βίβλου µε το εβραϊκό κείμενο 
μεταφρασμένο σε πέντε γλώσσες.34 
               Η πρώτη μεγάλη Αυτοκρατορική ή Παλατινή Βιβλιοθήκη στην Κωνσταντινούπολη 
φαίνεται ότι κτίστηκε επί αυτοκρατορίας του Κωνσταντίου Β΄, γιου του Κωνσταντίνου τον 4ο αι. Ο 
Θεµίστιος (Orationes,4,59b-61d) αναφέρει ότι ο Κωνστάντιος Β΄ συγκρότησε συνεργείο µε 
καλλιγράφους για να αντιγράψουν και να διασώσουν από την εξαφάνιση τα έργα της ελληνικής 
γραμματείας που ήταν σκορπισμένα σε ιδιωτικές συλλογές. Πλάι στα ελληνικά και λατινικά 
συγγράμματα άρχισε να αναπτύσσεται τμήμα µε τη χριστιανική γραμματεία, ενώ διέθετε 
τοπογραφικό και θεµατικό κατάλογο. 35  
          Ο διάδοχος του Κωνσταντίου αυτοκράτορας Ιουλιανός έκτισε Βιβλιοθήκη, που ήταν ανοικτή 
στο κοινό, χωρίς να είμαστε σίγουροι αν ήταν Ιδιωτική ή Αυτοκρατορική. Το 372 µ.Χ. ο 
αυτοκράτορας Ουάλης πρότεινε να προσληφθούν βιβλιοθηκάριοι condicionales για τη διαφύλαξη 

                                                           
30 Σεμερτζάκη, Ε., σελ.12. 
31 Σεμερτζάκη, Ε., σελ.12, Στάικος, σελ.123. 
32 Στάικος, Κ., σελ.131-132. 
33 Παραλιακή πόλη της Παλαιστίνης, (Βλ. Σεμερτζάκη, σελ.16). 
34 Σεμερτζάκη, Ε.,  σελ. 16. 
35 Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 17. 
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και διατήρηση των ελληνικών και λατινικών κωδίκων. Η αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη κάηκε από 
πυρκαγιά το 473μ.Χ., όταν το περιεχόμενό της ανέρχονταν σε 120.000 βιβλία (Ζωναράς, Επίτοµη 
Ιστορία, 14.2) κυρίως περγαµηνοί κώδικες. Μετά την πυρκαγιά ιδρύθηκε νέα Βιβλιοθήκη, η οποία 
κατά τον Μιχαήλ Γλυκά36 είχε 36.500 τόμους µε έργα της ύστερης αρχαιότητας και θεολογικά. Το 
726 μ.Χ. επί Λέοντος του Ισαύρου καταστράφηκε ξανά. Η αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη αναφέρεται 
επί Λέοντος του Αρµενίου (813-820 µ.Χ.) και μέσα από περιπέτειες επέζησε περίπου μέχρι το 1453 
μ.Χ. 37  
            Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός διέταξε να κλείσουν οι φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας ως 
ειδωλολατρικές και το 529 μ.Χ. έκλεισε την Ακαδημία του Πλάτωνος. Έτσι, ανακόπηκε η πορεία 
της αναγέννησης του πολιτισμού και της παιδείας που άρχισε µε τον Κωνστάντιο και τον Ιουλιανό. 
Κατά τους αιώνες 6ο – 9ο μ.Χ. µε τις πολιτικές έριδες και την Εικονοµαχία, το βιβλίο οδηγήθηκε σε 
παρακμή. Η νομοθεσία των βυζαντινών αυτοκρατόρων (Θεοδόσιος 438 μ.Χ. και Ιουστινιανός 529 μ. 
Χ.) γράφτηκε σε περγαµηνούς κώδικες, συνήθεια που μεταφέρθηκε από τη Ρώµη.38 
           Για την υποστήριξη των φοιτητών και καθηγητών ιδρύθηκε η Βιβλιοθήκη του Οικουµενικού 
∆ιδασκαλείου ή Ακαδημίας ή Παιδευτηρίου της Κωνσταντινούπολης που στεγάζονταν στο 
Τετραδήσιον Οκτάγωνον μαζί µε το Πανεπιστήμιο και λειτούργησε μέχρι το Μεσαίωνα. Μετά το 
425 μ.Χ. μεταφέρεται από το Οκτάγωνο στο Καπιτώλιο και αργότερα επέστρεψε στον ίδιο χώρο, 
ενώ το 532 μ.Χ. επί Ιουστινιανού δεν γίνεται λόγος για τη Βιβλιοθήκη αυτή. Καταγράφεται επίσης, 
η ύπαρξη της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης (617-618 μ.Χ.) στα κτήρια του Πατριαρχείου της 
Κωνσταντινούπολης, µε ιδρυτή τον Πατριάρχη Θωµά Α΄ µε βιβλία εκκλησιαστικού δικαίου. 
Βιβλιοθήκες υπήρχαν επίσης, στα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Ιεροσολύµων, Ρώµης, Αντιόχειας και 
Νικοµήδειας.39   
           Από τον 5ο αι. μ.Χ. λόγω της ανάπτυξης της χριστιανικής γραμματείας μέσα από τα 
συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας καθίσταται αναγκαία η ίδρυση άλλου είδους 
Βιβλιοθηκών των µοναστηριακών σε εκκλησίες και μοναστήρια. 40 
            Από τον 4ο αι. µ.Χ. ο Παχώµιος (πέθανε το 346 µ.Χ.) στην  Άνω Αίγυπτο, ιδρυτής του 
µοναχισµού, καθόρισε τους κανόνες της μοναστικής ζωής, καθιερώνοντας τη μοναστηριακή 
Βιβλιοθήκη. Η μελέτη ήταν υποχρεωτική για τους όλους τους μοναχούς. Έτσι, κάθε μοναχός 
έπαιρνε το πρωί ένα χειρόγραφο βιβλίο από τα χέρια του secundus, το οποίο έπρεπε να διαβάσει και 
να επιστρέψει μέχρι τη δύση του ηλίου. Υπήρχαν αυστηροί κανόνες για την ορθή μεταχείριση των 
βιβλίων.41   
            Το τυπικό του Παχωµίου επιβλήθηκε σε μοναστήρια στην Παλαιστίνη, Μεσοποταµία και 
Μικρά Ασία. Ο μοναχισμός προήλθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Συρία. Το 382 µ.Χ. ιδρύθηκε 
το πρώτο μοναστήρι, ενώ τον 5ο και 6ο αι. τα μοναστήρια µε την υποστήριξη των αυτοκρατόρων 
βρίσκονταν στην καλύτερη τους εποχή.42 
            Καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση των Μοναστηριακών Βιβλιοθηκών έπαιξαν τα 
βιβλιογραφικά εργαστήρια. Δεν εμπλούτιζαν μόνο τις Βιβλιοθήκες αλλά λειτουργούσαν και ως 
εκπαιδευτήρια. Το μοναδικό κέντρο αντιγραφής, για το οποίο γνωρίζουμε πληροφορίες, είναι η  
                                                           
36 Βυζαντινός ποιητής και χρονογράφος. 
37 Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 17. 
38 Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 18. 
39 Ομοίως. 
40 Ομοίως. 
41 Στάικος, Κ., σελ.147. 
42 Ομοίως, σελ. 148. 
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Μονή Στουδίου, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 8ου με τις αρχές του 9ου. Ο τρόπος λειτουργίας 
της Μοναστηριακής αυτής Βιβλιοθήκης ταυτιζόταν με τον τρόπο ζωής του ιδρυτή της, Θεόδωρου 
Στουδίτη. Πίστευε στην αυστηρή πειθαρχία,43 στην υπακοή και στη σκληρή εργασία.44  «Είχε και 
κοσμικό χαρακτήρα, αλλά και αντιγραφική δραστηριότητα.45 Γενικά στα μοναστήρια αυτά 
διατηρήθηκε ο βιβλιακός πλούτος του Βυζαντινού πολιτισμού σε θέματα λειτουργικά, έργα των 
Πατέρων της Εκκλησίας, βίους αγίων, αλλά και γραμματικά, ιστορικά, ποιητικά της κλασικής 
αρχαιότητας».46   
            Κατά την περίοδο της Εικονοµαχίας, ο «εικονοκλάστης» Πατριάρχης Ιωάννης ο 
Γραµµατικός (9ος αι.) προξένησε σοβαρά προβλήματα στις Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες. 
Αναζητούσε μαζί με άλλους,  παλιά βιβλία από μοναστήρια και εκκλησίες, τα οποία συγκέντρωσε 
στο παλάτι, με σκοπό να εντοπίσει κείμενα που να υποστηρίζουν την καταδίκη των εικόνων. Τα είδη 
των βιβλίων που συνέλεξε ίσως να μην ήταν μόνο θεολογικού περιεχομένου αλλά κοσμικού. Αυτές 
οι  ενέργειες και οι αλλαγές υποδήλωναν την αποθάρρυνση ενασχόλησης των ανθρώπων για μελέτη, 
διάδοση και αναπαραγωγή των βιβλίων. 47  
           Από τον 10ο αι. ακμάζει η Μόνη στο όρος Λάτµος κοντά στη Μίλητο, όπου ο όσιος 
Χριστόδουλος συγκρότησε Βιβλιοθήκη, η οποία αργότερα αποτέλεσε την αρχική συλλογή της 
Βιβλιοθήκης στη Μονή του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο. Το Άγιος Όρος από τον 10ο αι. επισκίασε µε 
το μέγεθος των Βιβλιοθηκών του τα υπόλοιπα Μοναστικά κέντρα.48  Από τον 9ο αι. στο Άγιο Όρος 
υπήρχαν σχολές αναπαραγωγής χειρογράφων σε αντιγραφικά εργαστήρια,οι οποίες δημιουργήθηκαν 
για τις λειτουργικές ανάγκες των μονών, εν συνεχεία όμως και για εκπαιδευτικούς αλλά και 
εμπορικούς λόγους. Ένα από τα καθήκοντα των μοναχών ήταν η αντιγραφή των κωδίκων. Μέχρι και 
σήμερα, οι Βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους διαθέτουν χειρόγραφα, αρχειακό υλικό για την ιστορία 
των Μονών, πατριαρχικά έγγραφα και έντυπα βιβλία. Όλα αυτά τα βιβλία προέρχονται από το 
τυπογραφείο του Νικολάου Γλυκέως, που ιδρύθηκε το 1670 στη Βενετία.49  
           Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για την οργάνωση και τη λειτουργία των 
Ιδιωτικών Βιβλιοθηκών. Μια Ιδιωτική Βιβλιοθήκη άξια μνείας είναι εκείνη του Λιβανίου (314-393), 
ο οποίος ήταν σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος. Είχε αναδιαμορφώσει τη Βιβλιοθήκη ως 
αντιγραφικό κέντρο, με απώτερο σκοπό την παραγωγή χειρογράφων.50   
          Τον 10ο αι. εμφανίζεται μια νέα πνευματική τάση, ο εγκυκλοπαιδισμός, με πρωτοστάτη τον 
Κωνσταντίνο Ζ΄ τον Πορφυρογέννητο. Ίσως και η φύση της συγγραφικής του δραστηριότητας να 
δημιούργησε αυτή την τάση, με αποκορύφωμα το λεξικό, «τη Σούδα», η οποία ήταν έργο ανωνύμων 
και διέθετε χιλιάδες λήµµατα σε αλφαβητική σειρά έχοντας ως στόχο την κάλυψη των πνευματικών 
αναγκών των μορφωμένων ανθρώπων.51   
            Όσον αφορά την εποχή των Κοµνηνών, γνωρίζουμε ότι υπήρχαν  Βιβλιοθήκες, τις οποίες 
φαίνεται ότι επισκέπτονταν συγγραφείς όπως η Άννα Κοµνηνή (1083-1147μ. Χ.) για να γράψει την 
                                                           
43 Συνέταξε σωφρονιστικό κανονισμό, με 8 άρθρα, που σχετίζονταν με την πειθαρχία στα αντιγραφικό εργαστήριο,  (Βλ. 

Στάικος, Κ.,  σελ. 150).  
44 Στάικος, Κ., σελ.150. 
45 Δημιούργησε βιβλιογραφικό εργαστήριο για αντιγραφές βιβλίων και φρόντισε για τη μόρφωση των μοναχών της 

Μονής, (Βλ. Στάικος, Κ., σελ.150). 
46 Σεμερτζάκη Ε., σελ.19. 
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«Αλεξιάδα» και ο Ιωάννης Τζέτζης (1110-1185μ.Χ.), διευθυντής κάποιας σχολής στην 
Κωνσταντινούπολη για να γράψει το έργο του «Ιστορίαι» µε αποσπάσματα από αρχαίους και 
βυζαντινούς συγγραφείς.52           
            Τον 12ο αι. μια από τις σημαντικές Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες της εποχής ήταν του 
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Ευσταθίου.53 Το 1204 μ.Χ. µε τις Σταυροφορίες καταστράφηκαν 
πάρα πολλές Βιβλιοθήκες από πυρκαγιές και λεηλασίες. Ύστερα από την ανακατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης, το 1261 μ.Χ., ορισμένα μοναστήρια χρησιμοποιούνταν ως κέντρα ανωτέρων 
σπουδών µε σημαντικές Βιβλιοθήκες, όπως η Μονή του Ακαταλήπτου που ιδρύθηκε το 1270 μ.Χ. 
και  η Βιβλιοθήκη της αυτοκρατορικής Μονής της Χώρας.54  
              «Κατά το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η αναγέννηση των γραμμάτων συνεχίζεται 
στη ∆ύση, κυρίως στην Ιταλία µε τη μεταφορά βιβλίων, κωδίκων και λογίων. Σημαντικός ήταν ο 
ρόλος των Μοναστηριακών Βιβλιοθηκών για τη διάσωση του Βυζαντινού πολιτισμού. Οι 
Βυζαντινοί υπήρξαν οι θεματοφύλακες της κλασικής ελληνικής γραμματείας, της αρχαίας ελληνικής 
σκέψης, αλλά και πρωτοπόροι του ανθρωπιστικού κινήματος. Έχουμε απεικονίσεις των 
Ευαγγελιστών κατά τη συγγραφή των Ευαγγελίων τους µε παράσταση βιβλίων, αλλά όχι μοναχών ή 
λαϊκών βιβλιογράφων.»55  
          Δυστυχώς, μετά την Άλωση της Πόλης, οι Τούρκοι κατέστρεψαν πολλά βιβλία ξεκληρίζοντας 
έτσι αρκετές Βιβλιοθήκες. Επίσης, μη γνωρίζοντας την αξία των Συλλογών, αφαίρεσαν πολλά χρυσά 
και αργυρά στολίσματα από τις βιβλιοδεσίες των βιβλίων.56 Είναι γνωστό, ότι δεν ήταν μόνο οι 
Έλληνες λόγιοι που έφυγαν στη Δύση,  που πήραν μαζί τους χειρόγραφα και κώδικες, αλλά και από 
τις αρχές του 15ου αιώνα είχαν εξαχθεί περίπου 1.000 βυζαντινοί κώδικες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
τη διαφύλαξη αλλά και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη Δύση. Οι περισσότεροι λόγιοι 
διατηρούσαν και εμπλούτιζαν τις Ιδιωτικές τους Βιβλιοθήκες.57   
             Την εποχή εκείνη συνέχισαν να λειτουργούν αρκετές Βιβλιοθήκες στην Κωνσταντινούπολη, 
όπως της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, της Μεγάλης του Γένους Σχολής, του Παναγίου Τάφου 
στο Φανάρι µε χειρόγραφα και του Φιλολογικού Συλλόγου. «Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η 
Πατριαρχική Ακαδημία ή Σχολή στην Κωνσταντινούπολη αποτελούσε εκπαιδευτικό κέντρο του 
Ελληνισμού από τον 16ο αι. Στην Πατριαρχική Σχολή επιφανείς λόγιοι δίδασκαν αρχαία ελληνική 
γλώσσα και γραμματεία, φιλοσοφία και μαθηματικά».58 
             «Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και πιο συγκεκριμένα, το Νοέμβριο 1824, 
πληροφορούμαστε ότι µε εγκύκλιο που εξέδωσε η κοινότητα των Αθηνών ότι εκτός από τη 
λειτουργία σχολείων θα λειτουργήσει «βιβλιοθήκη δημόσιος» στο τζαμί της Κολώνας. Στο Πρότυπο 
και Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας που ιδρύθηκε από τον  Ι. Καποδίστριας το 1829  θα λειτουργούσε 
για τις ανάγκες των σπουδαστών μια βιβλιοθήκη και «τυπογραφία» όπου τυπώνονταν τα βιβλία για 
τις ανάγκες του Σχολείου. Στη Βιβλιοθήκη άρχισαν να συγκεντρώνονται παλαιά χειρόγραφα µε 
εντολή του Καποδίστρια για να περισωθούν από την «αγνωσίαν και βαρβαρότητα των κατόχων ».59  
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54 Στάικος,  Κ., σελ. 176,178. 
55 Σεμερτζάκη, Ε.,  σελ.23. 
56 Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 26. 
57 Στάικος, Κ., σελ.180. 
58 Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 27. 
59  Σεμερτζάκη, Ε., σελ.30. 



30 
 

             Τον 19ο αι. οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες λειτουργούν στην Ευρώπη και απευθύνονται στο ευρύ 
κοινό.60 Μια σπουδαία Βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον 19ο αι. είναι και η «Εθνική ή 
Βαλλιάνειος Βιβλιοθήκη της Ελλάδος»,61 η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με το Διάταγμα, που εκδόθηκε 
στις 15 Μαΐου 1832, με την επωνυμία «Δημοσία Βιβλιοθήκη» και είχε Διευθυντή, το Γεώργιο 
Γεννάδιο.62 Σκοπός της Βιβλιοθήκης ήταν η διαφύλαξη χειρογράφων και βιβλίων που βρέθηκαν σε 
μοναστήρια, εκκλησίες, άλλες Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ενός αντιτύπου από κάθε εκδιδόμενο 
βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό στην Ελλάδα. Σήμερα, η Βιβλιοθήκη διαθέτει αρχέτυπα (14ου και 
15ου αι.), παλαιότυπα (16ου αι.), σπάνιες εκδόσεις και χειρόγραφα, αρχείο αγωνιστών του 1821, 
συλλογή χαλκογραφιών, λιθογραφιών και ξυλογραφιών. Ο εμπλουτισμός της συνεχίζεται και µε 
δωρεές αλλά και με  αγορές.63   
               Εξίσου σημαντική είναι και η Βιβλιοθήκη της Βουλής, η οποία υπάγεται στη Βουλή των 
Ελλήνων. Το 1845 ιδρύθηκε διαθέτοντας 300 τόμους,64 από τον πρώτο διευθυντή το Γεώργιο 
Τερτσέτη.65 Διαθέτει ένα πολύτιμο ιστορικό αρχείο, καθώς και σπάνιες εκδόσεις, 1.200.000 τόμους, 
ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία με ποικίλη θεματολογία.66   
              Μέχρι τον 20ο αι. οι Βιβλιοθήκες εμπλουτίζονται και εξυπηρετούν πλέον και τους 
επιστημονικούς ερευνητές.67 Σχετικά με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα είναι πρέπον να 
ειπωθεί  ότι  υφίστανται πάρα πολλές σε έδρες Δήμων και πρώην Κοινοτήτων. 68 
              Τον 20ο αι. παρουσιάζονται και οι Ειδικές Βιβλιοθήκες με περιορισμένη θεματική εμβέλεια, 
με πρωτοπόρο τον Antonio Panizzi, διευθυντή του British Museum, ο οποίος όρισε ως στόχο της 
Βιβλιοθήκης τη δημιουργία ενός κέντρου για τη διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού. 69                   
         Όσον αφορά, τις Ειδικές Βιβλιοθήκες της  Ελλάδας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι  υπάρχουν 
αρκετές. Αυτές είναι: η Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών, η Βιβλιοθήκη 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας, η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, οι Βιβλιοθήκες 
Μουσείων [του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Μουσείου Μπενάκη (1931), της Εθνικής 
Πινακοθήκης (1919), του  Μουσείου Λαϊκής Τέχνης], οι  Βιβλιοθήκες επιστημονικών ιδρυμάτων 
(Γενικών Αρχείων του Κράτους, Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Γερμανικού Ινστιτούτου Αθηνών, 
Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (1901), Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, Συλλόγου προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας, Βικελαία Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης, Ιδρύματος Μακεδονικών Σπουδών) κ.λπ. 70 

                                                           
60  Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 30. 
61 «Οι πρώτες «Σκέψεις περί σχηματισμού Εθνικής Ελληνικής Βιβλιοθήκης» δημοσιεύτηκαν από το φιλέλληνα Ι. Μάγερ 

σε άρθρο του στα «Ελληνικά Χρονικά» του Μεσολογγίου, τον Αύγουστο του 1824. Η ιδέα υλοποιήθηκε το 1829 από 
τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος συμπεριέλαβε τη Βιβλιοθήκη  μαζί με τα άλλα πνευματικά Ιδρύματα -
Σχολεία, Εθνικό Μουσείο, Τυπογραφίας- στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας, και ανέθεσε την επιστασία της στον 
Ανδρέα Μουστοξύδη, Πρόεδρο της Επιτροπής του Ορφανοτροφείου, Έφορο και Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου, 
Έφορο του Κεντρικού Σχολείου κ.λπ.». (Βλ. Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: http://www.nlg.gr/el/node/7  2014). 

62  Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος: http://www.nlg.gr/el/node/7  2014 
63  Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 31. 
64  Δαράκη, Π., σελ.31. 
65  Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 31. 
66  Ομοίως, σελ. 31. 
67  Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 30. 
68 Δημόσια Βιβλιοθήκη Δηµητσάνας, Χίου, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Βυτίνας, Αθηνών,Πειραιά, Ανδρίτσαινας, Σάμου, 

Αργοστολίου κ.α. ( Για πληροφορίες βλ. επίσημες ιστοσελίδες των εν λόγω Βιβλιοθηκών).    
69  Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 30. 
70  Σεμερτζάκη, Ε., σελ. 33-34. 

http://www.nlg.gr/el/node/7
http://www.nlg.gr/el/node/7
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3. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

           Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μορφές τυπολογιών των Βιβλιοθηκών αλλά 
αυτή που θεώρησα πληρέστερη είναι η παρακάτω:    

 

                3.1. Ακαδημαϊκές  Βιβλιοθήκες 

                Οι Ακαδημαϊκές ή αλλιώς Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες  ιδρύονται για να εξυπηρετήσουν 
και να υποβοηθήσουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αρχίζοντας από τους φοιτητές και 
μετέπειτα τους καθηγητές. Εποπτεύονται από τις πανεπιστημιακές αρχές. Αποτελούν ένα από τα 
βασικά στοιχεία στην πυραμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αξιοπιστία αρκετών ιδρυμάτων 
της τριτοβάθμια εκπαίδευσης στηρίζεται στην ύπαρξη αλλά και σωστά δομημένη και οργανωμένη 
Βιβλιοθήκη. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δυο υποκατηγορίες των εν λόγω Βιβλιοθηκών, τις 
Βιβλιοθήκες του εκπαιδευτικού υλικού71 και τις Βιβλιοθήκες του υλικού τεκμηρίωσης.72 Οι μεν πρώτες 
παρέχουν εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό σε όλους τους 
σπουδαστές, δίνοντας έτσι το δικαίωμα της πολλαπλής επιλογής βιβλίων και όχι μόνο.73 «Οι 
Βιβλιοθήκες τεκμηρίωσης παρέχουν πληροφοριακό υλικό ενίσχυσης και υποστήριξης του βασικού 
εκπαιδευτικού έργου».74 Οι χρήστες των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι φοιτητές, ερευνητές, 
σπουδαστές, ειδικοί επιστήμονες, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό.75 Λόγω του γενικότερου 
εκσυγχρονισμού και οι Βιβλιοθήκες αυτές διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και 
ηλεκτρονικά αρχεία.  
              Ο εμπλουτισμός των  Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών παλαιότερα πραγματοποιούνταν ύστερα 
από προτάσεις των καθηγητών. Μετέπειτα, το Πανεπιστήμιο προέβαινε σε Διαγωνισμό. Αυτό 
βέβαια δεν ικανοποιούσε τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των σπουδαστών. Η επιλογή των 
συγγραμμάτων ήταν συγκεκριμένη και δεν έδινε τη δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής αλλά και 
ανάγωγης ποικίλων και διαφορετικών συγγραμμάτων. Σήμερα, ένας ανεξάρτητος ημικρατικός 
οργανισμός, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  ασχολείται με την εργασία αυτή. «Είναι μια θυγατρική 
εταιρεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου και άλλων φορέων, η οποία, μέσω του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
Ερμή, προσφέρει πρόσβαση σε περίπου 1600 επιστημονικές βάσεις δεδομένων σε όλο τον κόσμο».76  
 
             3.2.  Δημόσια  ή Λαϊκή Βιβλιοθήκη (Δημοτικές, Κοινοτικές, Παιδικές, Κινητές) 

            Είναι η Βιβλιοθήκη που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των μορφωτικών αναγκών των 
κατοίκων μιας πόλης ή ενός χωριού ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο ή το θρήσκευμα.  
Φορέας της  είναι συνήθως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Πολιτεία, ο Δήμος ή η Κοινότητα και μερικές 
φορές βρίσκεται λειτουργικά και διοικητικά κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
                                                           
71 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εκτός από τα ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα βιβλία, αρχειακό υλικό, σειρές περιοδικών 

ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, cd, dvd, ακουστικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφικό υλικό, σειρές 
εφημερίδων, χάρτες, χειρόγραφα κα. 

72  Συλλογικό έργο. (1998). Βιβλιοθήκες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, σελ. 181-182. 
73  Ομοίως, σελ. 181-182. 
74  Ομοίως, σελ. 182. 
75  Ομοίως. 
76   Συλλογικό έργο. (1998). Βιβλιοθήκες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου,σελ. 182. 
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και Θρησκευμάτων.77 Κάποιες φορές είναι και η Εκκλησία ή είναι Ιδιωτική πρωτοβουλία. Η 
ονομασία της οφείλεται στο αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται.  
              «Στόχοι της Λαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση της τοπικής και εθνικής πνευματικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς και η παροχή δυνατότητας σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση στη 
γνώση, στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και στη ψυχαγωγία.»78 Παλαιότερα, αποσκοπούσε 
στην εξυπηρέτηση των αναγνωστών, οι οποίοι δεν είχαν οικονομική ευμάρεια. Σήμερα, απευθύνεται 
σε όλο το φιλομαθές κοινό. Πλέον έχει εκσυγχρονιστεί και ως προς τον τρόπο διάθεσης, 
αξιοποίησης, προβολής αλλά και εξυπηρέτησης του αναγνωστικού κοινού. Είναι επανδρωμένη  με 
σύγχρονο εξοπλισμό και συνδεδεμένη με τράπεζες δεδομένων, καθώς και με το διαδίκτυο. Είναι 
δανειστική ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και Αναγνωστήριο, αλλά και Κινητές μονάδες, τις λεγόμενες 
«Κινητές Βιβλιοθήκες».  
               Οι Κινητές Βιβλιοθήκες ονομάζονται τα Βιβλιοαυτοκίνητα που επισκέπτονται την 
περιφέρεια με σκοπό το δανεισμό βιβλίων και άλλων έντυπων υλικών, σε περιοχές και τόπους που 
είναι απομονωμένες και αρκετά μακριά από τις μόνιμες δανειστικές Βιβλιοθήκες.79  
               Αυτές αποτελούν ένα τμήμα του δικτύου εξυπηρέτησης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, που 
δημιουργήθηκε αρχικά για να διαδώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την αγάπη για το βιβλίο, 
ενισχύοντας τη φιλαναγνωσία όλων των κατοίκων μιας πόλης που δεν είχαν πρόσβαση στη γνώση.80 
Έτσι, εμφανίζονται στον εργασιακό χώρο, στις πλατείες, στα απομακρυσμένα χωριά, στις συνοικίες, 
στις φυλακές, σε ιδρύματα, σε γηροκομία δίνοντας απλόχερα σε όλους το δικαίωμα της μόρφωσης. 
               Πρωτοεμφανίστηκαν το 19ο αιώνα στην Αγγλία και  στις αρχές του 20ου  στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής. Αρχικά, ήταν ιππήλατες άμαξες και εξυπηρετούσαν ατομικά το κάθε σπίτι. 
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αντικαταστάθηκαν με ειδικά κατασκευασμένα οχήματα, τα 
λεγόμενα Βιβλιοαυτοκίνητα.81 Η στοχοθεσία και η σκοποθεσία του θεσμού αυτού ήταν πάντα η 
ίδια. Η  διάδοση του βιβλίου, η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και η αδιακρίτως δωρεάν και ελεύθερη 
πρόσβαση στη γνώση. Οι Κινητές Βιβλιοθήκες δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντικαταστήσουν τις 
μόνιμες Βιβλιοθήκες. Αυτό συμβαίνει επειδή διαθέτουν περιορισμένο αριθμό βιβλίων, συγκεκριμένο 
ωράριο, χωρίς να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτές όταν το επιθυμήσει. Ο ρόλος του 
θεσμού είναι επικουρικός, ίσως και «διαφημιστικός», θα μπορούσαμε να πούμε. Δίνει μια «γεύση» 
των λειτουργιών άλλα και των δυνατοτήτων των μόνιμων Βιβλιοθηκών. Φορέας ίδρυσης των 
Κινητών Βιβλιοθηκών είναι η κεντρική κυβέρνηση μιας χώρας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πολλές 
φορές μπορεί να ιδρυθούν με τη σύμπραξη πολλών φορέων.82 
            «Στην Ελλάδα οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες µε τις Κινητές μονάδες και τα δανειστικά κέντρα 
τους, διαχειρίζονται ένα σημαντικότατο όγκο πληροφορικού υλικού το οποίο τίθεται στη διάθεση 
των χρηστών µέσω μιας σειράς λειτουργιών και υπηρεσιών που αφορούν στην πρόσκτηση και 
επεξεργασία του. Ο δανεισμός του υλικού, η φωτοτυπική αναπαραγωγή, η δυνατότητα χρήσης του 
διαδικτύου από το κοινό, οι εκτυπώσεις και οι ψηφιακές αναπαραγωγές είναι από τα 

                                                           
77 Χαλάτσης, Γ. (1997). Κινητή Βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη που πάει να συναντήσει το κοινό της. Έκδοση 

«Παπαχαραλάμπειος» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, Ναύπακτος, σελ.9.  
78   Ομοίως, σελ. 9. 
79   Ομοίως, σελ.14. 

      80   Ομοίως, σελ.12.  
      81   Ομοίως, σελ.14.  
       82 Χαλάτσης, Γ. (1997). Κινητή Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη που πάει να συναντήσει το κοινό της. Έκδοση 

«Παπαχαραλάμπειος» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, Ναύπακτος, σελ.16.  
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προαπαιτούµενα για να λειτουργήσει µια Δημόσια Βιβλιοθήκη ως σύγχρονο κέντρο 
πληροφόρησης». 83      
        

             3.3. Εθνική Βιβλιοθήκη 

            Είναι η Βιβλιοθήκη που συλλέγει και διαφυλάσσει την πνευματική κληρονομιά μιας χώρας. 
Είναι ο θεματοφύλακας της γραπτής παρακαταθήκης ενός λαού. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες 
συναντάμε μια τέτοια Βιβλιοθήκη, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Κύριος στόχος 
και σκοπός της είναι η συγκέντρωση και η διαφύλαξη όλων των  δημοσιευμένων γραπτών σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς η έκδοση μιας εθνικής βιβλιογραφίας. Επίσης, λειτουργεί ως εθνικό βιβλιογραφικό 
κέντρο πληροφόρησης. Πρέπον είναι να εμπλουτίζει  τις Συλλογές και το υπάρχον αρχειακό  υλικό 
της. Βάσει κάποιου νομοθετικού διατάγματος λαμβάνει δωρεάν αντίτυπο από κάθε βιβλίο και 
περιοδικό που εκδίδεται στη χώρα.84   

 

              3.4. Ειδικές Βιβλιοθήκες 

            «Ειδική Βιβλιοθήκη ονομάζεται η Βιβλιοθήκη, η οποία έχει δημιουργηθεί για να παρέχει 
πληροφόρηση σε συγκεκριμένα πεδία. Σε αυτό το πλαίσιο µια Ειδική Βιβλιοθήκη μπορεί να είναι 
είτε ακαδημαϊκή, ιατρική, νομική κλπ. Βιβλιοθήκη, είτε μπορεί να είναι η Βιβλιοθήκη μιας 
επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Όταν οι Ειδικές Βιβλιοθήκες δημιουργούνται στα πλαίσια μιας 
επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός ιδρύματος (εφεξής: «οργανισμός») έχουν ως σκοπό, κατ’ αρχήν, 
την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών του φορέα που τις περιβάλλει. Ως εκ τούτου το κοινό των 
Ειδικών Βιβλιοθηκών είναι περιορισμένο είτε στους εσωτερικούς χρήστες (χρήστες προερχόμενοι 
από τον περιβάλλοντα οργανισμό), είτε σε μεμονωμένους εξωτερικούς χρήστες µε ειδικά 
ενδιαφέροντα.».85 Οι Βιβλιοθήκες αυτές έχουν εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και συνεχώς 
εμπλουτίζονται με διάφορη θεματική και αναπλάθονται ανάλογα με τις μορφωτικές ανάγκες που 
προκύπτουν. Θεωρούνται απαραίτητες σε κέντρα ερευνών, σε επιστημονικούς οργανισμούς κα.86  
 
 
              3.5. Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

            Οι Βιβλιοθήκες αυτές είναι πρωτοβουλία και μεράκι φυσικών προσώπων. Πηγάζουν από την 
έντονη φιλαναγνωσία των κατόχων τους. Βρίσκονται στον προσωπικό χώρο του καθενός και 
εμπλουτίζονται ανάλογα με τις πνευματικές ανάγκες του ιδιοκτήτη. Διακριτό χαρακτηριστικό τους 
είναι πολυμορφία και η ποικιλομορφία. Κάθε ιδιόκτητης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του 
διαμορφώνει και εμπλουτίζει την εκάστοτε Βιβλιοθήκη.  Δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.     

                                                           
       83 Τζινιέρη-Τζανετάκου, Ε. ∆ηµόσιες-Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.    

Ελληνική Αρχειακή  Εταιρεία:http://www.eae.org.gr/congress/Papers/Pap_Tzanetakou-fin.pdf 
      84 Αρβανίτη, Ι. (2008). Η βιβλιοθήκη στο ελληνικό  σχολείο. Ο θεσμός, η πραγματικότητα και η ιδανική  μορφή της 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς.  Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, σελ. 40. 
85 Γλωσσιώτης, Γ.  (2009).  Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι  προσέγγισης µε το 
ευρύτερο κοινό,  Κύπρος:Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου. (Βλ. 
http://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/12091/eort018a.pdf?sequence=2). 
86 Δαράκη, Π. (1986) Λαϊκές Βιβλιοθήκες. Αθήνα:Εκδόσεις Gutenberg, σελ. 66. 
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                 3.6.  Παιδικές Βιβλιοθήκες 

                Σύμφωνα με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου (1998:60) 87 «Οι παιδικές βιβλιοθήκες είναι 
ένας ευρύτερος χώρος, ένα ζωντανό περιβάλλον που δίνει την δυνατότητα πολλών δραστηριοτήτων 
στο παιδί, διάβασμα, παιχνίδι, μουσική, κτλ. και που το ψυχαγωγεί, ενώ παράλληλα οξύνει τις 
νοητικές του λειτουργίες, καλλιεργεί την αισθητική του αντίληψη και την κριτική του σκέψη, 
πλουτίζει το λεξιλόγιό του, μαθαίνοντάς το να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα του και επομένως να 
επικοινωνεί με το συνάνθρωπό του. Δηλαδή, βοηθά στην εν γένει ανάπτυξη του» (Μ. 
Σωτηρόπουλου, 1993: 121).  
              Συνήθως οι Παιδικές Βιβλιοθήκες εντάσσονται στις Δημόσιες ή Λαϊκές, ως υποκατηγορίες 
αλλά μερικές φορές λειτουργούν και αυτόνομα. Βάζουν τα  θεμέλια της σφαιρικής μόρφωσης των 
παιδιών (6-14 ετών), ενώ παράλληλα ενισχύουν τη φιλομάθεια. 
             Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες άρχισαν να ιδρύονται και να λειτουργούν στα τέλη του 19ου αιώνα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία. Η πρώτη Βιβλιοθήκη για εφήβους ιδρύθηκε στην Νέα 
Υόρκη από τον Ιρλανδό έμπορο βαμβακιού, Donnel. (Αγγελόπουλος,1993:185.).88 Στην Ελλάδα 
πρωτοιδρύθηκαν το 1980 ή το 1979, έτος που χαρακτηρίστηκε «Έτος του Παιδιού» από την 
UNESCO. 89  Τότε δόθηκε το εφαλτήριο για να γίνει ένα βήμα προς τη μόρφωση των παιδιών. Να 
διευρυνθούν οι ορίζοντες τους, να αγαπήσουν την ανάγνωση και να ταξιδέψουν νοερά σε κόσμους 
μακρινούς, μέσω των βιβλίων.   
             Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες καλό θα είναι να μην ταυτίζονται με τις σχολικές. Είναι κάτι 
διαφορετικό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν είναι εφικτή μια διάδραση, μια συνεργασία ή ακόμα 
και μια διοργάνωση κάποιας εκδήλωσης με συναφές περιεχόμενο, προς όφελος των παιδιών.  Οι 
Παιδικές Βιβλιοθήκες είναι μια επιλογή και όχι μια επιβολή. 
 

               3.7. Σχολικές Βιβλιοθήκες 

             Είναι οι Βιβλιοθήκες που ιδρύονται και λειτουργούν κάτω από την σκέπη των σχολείων 
όλων των βαθμίδων. Ο ρόλος τους είναι επικουρικός και ενισχυτικός. Αποτελούν την πηγή της 
επιπρόσθετης μόρφωσης των παιδιών. Είναι ένα ακόμα παράθυρο στη σφαιρική μόρφωση. Πρέπον 
είναι οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη για να μπορούν να κάνουν σωστές επιλογές. Οι 
εκπαιδευτικοί από την άλλη πρέπει να «μάθουν» στα παιδιά τη «φιλοσοφία» των  συγκεκριμένων 
Βιβλιοθηκών.  
             Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες εδραιώθηκαν σαν θεσμός τον 20ο αιώνα, φυσικά δεχόμενος πολλές 
επικρίσεις.90 Οι  σύγχρονες πλέον Βιβλιοθήκες έχουν αποκτήσει το σημερινό τους νόημα και αξία. 
Έχουν εκσυγχρονιστεί, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές της εποχής.  Απευθύνονται όχι μόνο στους 
μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Λειτουργούν ως αναγνωστήρια και παρέχουν τη 
δυνατότητα δανεισμού σε προαναφερθέντες χρήστες. Διαθέτουν όχι μόνο βιβλία, αλλά και 
περιοδικά, εφημερίδες, χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό, εκπαιδευτικό λογισμικό, cd, dvd κ.α. Η 
επιλογή του υλικού γίνεται καθαρά από τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του 

                                                           
87 Οικονόμου, Γ. Β. (1998).Οι βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους.  Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός, σελ. 60. 
88 Ομοίως, σελ 61. 
89 Αρβανίτη, Ι., σελ.46. 
90 Αρβανίτη, Ι.,  σελ. 48. 
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αναλυτικού προγράμματος. Βοηθούν και συνεπικουρούν στη σωστή και ολοκληρωμένη διδαχή, 
προσφέροντας όχι μόνο γνώσεις αλλά και χαρά, καθώς και υπεύθυνους πολίτες στην κοινωνία.     
  

4.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ91 

 

    Η ενδελεχής εξέταση της πορείας, της θεσμικής εξέλιξης καθώς και της σύγχρονης εικόνας 
των Βιβλιοθηκών αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ερευνητικό πεδίο. Δυστυχώς, όμως, οι 
Βιβλιοθήκες, παρόλο τη μακραίωνη ύπαρξη και πορεία τους, παρουσιάζονται ως ένας θεσμός με 
ελάχιστες αλλαγές και τροποποιήσεις, οι οποίες σηματοδοτούν- παρουσιάζουν σαφώς τις εκάστοτε 
απόψεις και αντιλήψεις των κοινωνιών που τις καθορίζουν κάθε φορά και που είναι συνυφασμένες 
με τις πνευματικές και μορφωτικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου κοινού.  

Η παρουσία αλλά και η παρέμβαση του κράτους στην «πορεία» των Βιβλιοθηκών είναι 
σχεδόν ασήμαντη, αν παρατηρήσουμε τον τρόπο λειτουργίας, την ανύπαρκτη χρηματοδότηση, το 
πεπαλαιωμένο υλικό, τα προβλήματα στέγασης, το ανεπαρκές προσωπικό, τα άλυτα διοικητικά  
προβλήματα, καθώς και το απαρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο παρατηρούμε μονάχα δυο 
τροποποιήσεις. Η μια αναφέρεται πάντα στην ίδρυση μιας Βιβλιοθήκης και η άλλη στον 
εκσυγχρονισμό της. 
 

4.1  H Νομοθεσία  σχετικά με τις Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα  

  Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη προσπάθεια για συγκρότηση μιας Βιβλιοθήκης, μιας σχολικής 
Βιβλιοθήκης, έγινε από τον Ι. Καποδίστρια όταν δημιουργούσε το σχολείο στην Αίγινα. Το 1835 ο 
Όθωνας εξέδωσε το πρώτο διάταγμα ίδρυσης σχολικών Βιβλιοθηκών.92 Με αυτό το διάταγμα «περί 
συστάσεως δημοσίου βιβλιοθήκης εις έκαστον των δημοσίων σχολείων του Κράτους» η Βιβλιοθήκη 
έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου. Σύμφωνα με αυτό, κάθε δημόσιο σχολείο θα είχε τη 
δυνατότητα σύστασης μιας Βιβλιοθήκης με προσωρινούς διευθυντές, τους γυμνασιάρχες  και τους 
σχολάρχες των σχολείων. Τον εμπλουτισμό κάθε Βιβλιοθήκης είχε αναλάβει ο κάθε Δήμος με 
βιβλία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του κράτους.      

Την ίδια χρονιά,93 εκδίδεται νέο διάταγμα «περί του είδους και της ποσότητος των 
χορηγουμένων παρά της κυβερνήσεως βιβλίων εις τα σχολεία του κράτους», σύμφωνα με το οποίο 
καθορίζεται ο τρόπος προμήθειας των βιβλίων καθώς και το είδος τους σύμφωνα με το αναλυτικό 
σχολικό πρόγραμμα. 

Αργότερα εκδόθηκαν τα διατάγματα της 8ης Νοεμβρίου 1836, της 28ης Οκτωβρίου του 1855 
και της 28ης Μαρτίου του 1869, στα οποία  γίνεται αναφορά στη σύσταση και τον εμπλουτισμό των 
Σχολικών Βιβλιοθηκών. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα θεσπίστηκαν οι νόμοι 1242 άρθρο 44, 4397 

                                                           
91 Μάνεση, Δ. Κ. (2006).  Νομοθεσία και Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: Η αντίληψη του Κράτους και η αντίληψη της 
Κοινωνίας, Ίδρυμα Ευγενίδου, Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα:https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11610/xtes005a.pdf?sequence=1 
92  Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος αρ. 20, 16/12/1835, σ.85.  
    Β.Δ. 8(20)-11-1835 (ΦΕΚ 20/16-12-1835). 
93  Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος αρ. 21, 20/12/1835, σ.91-92.  
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άρθρο 14 και 4836, όπου γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην ίδρυση και τη λειτουργία των σχολικών 
Βιβλιοθηκών.94   

Το 1931 εκδίδεται ένας νόμος95 «Περί σχολικών βιβλίων» και πιο συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο Στ΄, άρθρο 12, που αναφέρεται στην ίδρυση σχολικών Βιβλιοθηκών, στον εμπλουτισμό 
τους από το Σχολικό Ταμείο,  από το Υπουργείο Παιδείας, από  τις επιχορηγήσεις των Δήμων και 
των Κοινοτήτων  καθώς και από δωρεές. Επίσης, γίνεται αναφορά  στο Διευθυντή, ο οποίος είναι 
υπόλογος στη διαχείριση και τη συντήρηση τους. Το Υπουργείο επιλέγει το Βιβλιοθηκάριο και την 
επιτροπή της Βιβλιοθήκης.       
   Δυστυχώς, η αναφορά των σχολικών Βιβλιοθηκών είναι σποραδική χωρίς να διαθέτει κάποιο 
ενιαίο νόμο που να αναφέρεται διεξοδικά στο θεσμό αυτό. Μονάχα ελάχιστες  αναφορές γίνονται με 
θεματολογία τον εμπλουτισμό τους. Επίσης, δεν υπάρχει νομοθετική κατοχύρωση όσον αφορά την 
ένταξή της Βιβλιοθήκης  στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
 
4.2  Νομοθεσία  Δημοσίων Βιβλιοθηκών  

  Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αντιμετωπίστηκαν σφαιρικά και ως χωριστή οντότητα. Σύμφωνα 
με τον Αναγκαστικό  Νόμο του 1362 «Περί ιδρύσεως, ανασυγκροτήσεως και ενιαίας οργανώσεως 
των ανά το κράτος βιβλιοθηκών»96, δίνεται η δυνατότητα στις πρωτεύουσες νομών και πόλεων να 
ιδρύσουν μια ομότιτλη Βιβλιοθήκη, καθώς και στις κωμοπόλεις να ιδρύσουν Λαϊκά αναγνωστήρια, 
τα οποία θα υπάγονται στη μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη της περιοχής. Οι Βιβλιοθήκες θα εποπτεύονται 
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών.  Η σκοποθεσία  ήταν ο 
εμπλουτισμός των προαναφερθεισών Βιβλιοθηκών με βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, η 
συγκρότηση και η λειτουργία αναγνωστηρίων, η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, η ανύψωση του 
πνευματικού επιπέδου των πολιτών και η καταλολογράφηση όλου του αρχειακού υλικού. Στο 4ο 
άρθρο γίνεται αναφορά στο ενιαίο σύστημα οργάνωσης των Βιβλιοθηκών και Λαϊκών 
αναγνωστηρίων.  

 «Οι ιστορικές συγκυρίες διαγράφονται στη νομοθεσία κυρίως των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, 
όπου το πνεύμα ανοικοδόμησης της χώρας μετά τον πόλεμο δίνει στο νόμο ένα μεγαλόπνοο σχέδιο 
«λαϊκών» Βιβλιοθηκών με αποδέκτες όλους τους πολίτες της χώρας και το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
πρώτες διατυπώσεις του μανιφέστου της Unesco για τις Βιβλιοθήκες που μόλις είχε πρωτοβγεί. 
Έντονα επίσης, είναι τα στοιχεία της μέριμνας για την αποκατάσταση των καταστροφών που 
υπέστησαν οι Βιβλιοθήκες στη διάρκεια του πολέμου και το πνεύμα διαφύλαξης της πνευματικής 
κληρονομιάς.  Ισχυρό στοιχείο αποτελεί η προσπάθεια του νομοθέτη να δημιουργήσει μηχανισμό 
συνοχής των Βιβλιοθηκών της χώρας. Στοιχεία όπως, η ενιαία οργάνωση των Βιβλιοθηκών, το 
Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών και οι Ενιαίοι Κατάλογοι αναδεικνύουν την «πνοή και το διοικητικό 

                                                           
94  Αρβανίτη, Ι. (2008). H βιβλιοθήκη  στο ελληνικό  σχολείο. Ο θεσμός, η πραγματικότητα και η ιδανική  μορφή της 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, σελ.72.  
      Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα παρουσιαστούν ενδελεχώς όλες οι νομοθεσίες των σχολικών Βιβλιοθηκών επειδή 

δεν ανήκουν στο δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας.   
95    Ν. 5045/1931, ΦΕΚ 165/23-06-1931,  τ. Α΄. 
96    Ν. 1362/ 1949 ,ΦΕΚ 337, 29/11/1949, τ. Α΄.  
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ήθος» που διαγράφεται στη νομοθεσία αυτή μεταφέροντας στοιχεία από το όραμα συνεργασίας του 
νομοθέτη μέσα στις πρακτικές του εφαρμογές.»97 

 Το 1996 έγιναν κάποιες ενέργειες προστασίας του υλικού των Βιβλιοθηκών και πιο 
συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 263/12-02-199698  ελήφθησαν τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας και προστασίας του υλικού αυτού π.χ. καταλληλότητα του χώρου, πυρασφάλιση, 
κιγκλιδώματα στα παράθυρα, όπου απαιτείται, γερές πόρτες, καλές κλειδαριές, προστασία από 
πλημμύρες.  

 Σύμφωνα με την αριθ. ΙΖ/672/22-06-199899 απόφαση, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
αποσκοπούν στην ελεύθερη διάδοση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Έτσι, οι 
άνθρωποι θα φθάνουν ευκολότερα στην αυτοπραγμάτωση και την προσωπική τους δημιουργική 
ανέλιξη. Θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς, των 
επιστημονικών επιτευγμάτων και καινοτομιών.  

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες θα εκσυγχρονιστούν και  θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις 
επιταγές της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου κοινού. Επίσης, 
πληροφορούμαστε ότι πλέον οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες καινοτομούν. Υιοθετούν εθνικά και διεθνή 
πρότυπα. Οργανώνουν εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια. Συνεργάζονται με άλλες Βιβλιοθήκες και 
φορείς. Ενεργοποιούνται στα πλαίσια οργάνωσης και λειτουργίας ενός Εθνικού Δικτύου 
Βιβλιοθηκών.  

«Ο εμπλουτισμός των συλλογών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης έχει πάγιο και διαρκή 
χαρακτήρα, βασίζεται στην ελληνική εκδοτική παραγωγή και συνεπικουρείται αναλόγως των 
ενδιαφερόντων της Βιβλιοθήκης από την ξένη εκδοτική παραγωγή. Η χάραξη της πολιτικής 
ανάπτυξης των συλλογών και η επιλογή του υλικού γίνονται από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης, ο 
οποίος στο έργο του συνεπικουρείται από το υπόλοιπο προσωπικό». 100 

Σαφέστατα, η  δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής συλλογής απαιτεί μια σφαιρική εκτίμηση 
των τοπικών αναγκών που οδηγεί σε μια ποικίλη θεματολογία και κατηγοριοποίηση του υλικού. 
Επιτακτικής ανάγκης θεωρείται, η συνεχής επαγρύπνηση και ενημέρωση των υπεύθυνων, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων. Ο εμπλουτισμός των συλλογών της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης γίνεται επίσης, με αγορές, δωρεές, ανταλλαγές και υποχρεωτική κατάθεση 
αντιτύπων.  

«Όλες οι Βιβλιοθήκες, για την επεξεργασία του υλικού τους, πρέπει να ακολουθούν τους 
βιβλιογραφικούς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα και να εναρμονίζονται πλήρως με την εθνική 
βιβλιογραφία». «Η Δημόσια Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των χρηστών της, διαμορφώνει και 
λειτουργεί κατάλληλους χώρους, όπως αναγνωστήρια, ανοιχτά βιβλιοστάσια, αίθουσες πολυμέσων 
κ.λπ».  
Σχετικά με τους χρήστες: 

«Κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Κάθε χρήστης, ο οποίος δανείζεται υλικό 
της Βιβλιοθήκης, εφοδιάζεται με κάρτα μέλους, βάσει των στοιχείων της ταυτότητάς του ή του 

                                                           
97 Μάνεση, Δ. Κ. (2006).  Νομοθεσία και Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: Η αντίληψη του Κράτους και η Αντίληψη της 
Κοινωνίας, Ίδρυμα Ευγενίδου, Βιβλιοθήκη, Αθήνα: 
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98  ΙΖ/263/12-02-1996 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
99 ΙΖ/672/22-06-1998 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 709 τ. Β΄, σελ. 7648- 7649. 
100 Ομοίως. 
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κηδεμόνα του. Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν. Σε περίπτωση απώλειας, μπορεί να οριστεί το 
ποσό που απαιτείται για έκδοση νέας κάρτας».   

Όσον αφορά το δανεισμό: 

«Το υλικό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης είναι κατά βάση διαθέσιμο για δανεισμό είτε για 
επιτόπια χρήση. Η κάθε Βιβλιοθήκη έχει τη διακριτική ευχέρεια να περιορίζει το δανεισμό μέρους 
της συλλογής της. Ο δανεισμός κάθε έντυπου υλικού γίνεται δωρεάν, αλλά για το υπόλοιπο υλικό η 
Βιβλιοθήκη μπορεί να καθορίζει ιδιαίτερες διαδικασίες δανεισμού. Η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για 
τον καθορισμό των επιμέρους διαδικασιών δανεισμού των συλλογών της (χρονικό διάστημα 
δανεισμού, απώλεια, πρόστιμα κ.λπ.)».  

Επίσης, λίγο αργότερα το 2001 εγκρίθηκε η συμπλήρωση της αριθμ.ΙΖ/672/22.06.98 ΦΕΚ 
709τ.Β/13.7.98 Υπουργικής Απόφασης,101 η οποία αναφερόταν στον «Κανονισμό Λειτουργίας 
Δημοσίων Βιβλιοθηκών» σε σχέση με τη διαμόρφωση μιας Ενιαίας Πολιτικής Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης των Συλλογών των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Σύμφωνα με αυτή τη συμπλήρωση,  η 
Δημόσια Βιβλιοθήκη θα έπρεπε να λειτουργεί «ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που εξασφαλίζει 
στους χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία.  Να παρέχει τις υπηρεσίες της 
ισότιμα προς όλους τους, ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή 
κοινωνικής θέσης. Να παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όσους χρήστες δεν μπορούν, για 
οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον υλικό της 
Βιβλιοθήκης όπως: ξενόγλωσσες μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που βρίσκονται σε 
νοσοκομεία ή φυλακές.               

Η εφαρμογή των σκοπών αυτών, οι οποίοι αποτελούν μέρος της διακήρυξης της Unesco102 
για τις Βιβλιοθήκες και συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημόσιων 
Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας, προϋποθέτει διαμόρφωση ανάλογης, ενιαίας πολιτικής 
ανάπτυξης και διαχείρισης των συλλογών των Δημοσίων Βιβλιοθηκών». 

Εν συνεχεία, αναλύθηκαν οι κύριοι άξονες μέσω των οποίων διαμορφώθηκε η πολιτική 
ανάπτυξης των συλλογών και η πολιτική διαχείρισής τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η 
συλλογή υλικού της Βιβλιοθήκης πρέπει να ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές ανάγκες του κοινού 
της την κατάλληλη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διαφορετικότητα του 
ενδιαφερόμενου κοινού.  

Παράλληλα με αυτά, παρατέθηκαν και οι κανόνες βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του 
αρχειακού υλικού των Βιβλιοθηκών. (εισαγωγή, καταλογογράφηση, ταξινόμηση απογραφή, 
                                                           
101 Υπ.Ε.Π.Θ., Υ.Α. ΙΖ  991/ 02-10-2001 (ΦΕΚ 1328/12-10-2001)  «Συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός 

λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών…», ΙΖ/672/1998,  τ.Β΄.   
102 Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα δυο μανιφέστα της UNSECO και της IFLA102 για τις σχολικές βιβλιοθήκες. 

Σύμφωνα με το πρώτο, οι Βιβλιοθήκες «στοχεύουν στην ανάπτυξη και την υποστήριξη της συνήθειας της ανάγνωσης 
στα παιδιά, τη χαρά και τη μάθηση και τη χρήση των Βιβλιοθηκών για όλη την υπόλοιπη  ζωή τους». Μέσα από αυτό 
κείμενο προβάλλεται η διεθνής άποψη για την ύπαρξη και χρησιμότητα όλων των Βιβλιοθηκών.   

               Το δεύτερο μανιφέστο αναφέρεται στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες όπου διατυπώνεται η άποψη  ότι η «η επαρκής 
εκπαίδευση και η ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση, τη σκέψη, την κουλτούρα και την πληροφορία 
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της δημοκρατίας».  Αυτή είναι η σημερινή ισχύουσα άποψη για την ύπαρξη και τη 
λειτουργία των Βιβλιοθηκών. Βλ: 
1. IFLA/ UNESCO School Library Manifesto, 1999 : http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-

manifesto-1999 
 

2. IFLA/UNESCO, Public Library Manifesto, 1994.: http://vivl-
livad.voi.sch.gr/syllogikoskatalogos/NOMOTHESIA/UNESCO%20P.L.%20manifesto.htm 
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απόσυρση). Η πολιτική διαχείριση των συλλογών επικεντρώνεται στην προσβασιμότητα, που 
καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών καθώς και διατήρηση - 
αναπαραγωγή τεκμηρίων. Λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία της διατήρησης του πνευματικού 
περιεχομένου του υλικού της Βιβλιοθήκης. «Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους 
(φωτοαντιγραφή, φωτογράφηση, μικροφωτογράφηση, ψηφιοποίηση, κλπ.) και έχει σκοπό αφενός τη 
διατήρηση ενός αντιγράφου τεκμηρίου από την ίδια τη Βιβλιοθήκη και αφετέρου την εξυπηρέτηση 
αναγκών των χρηστών. Η αναπαραγωγή γίνεται με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς, όπως αυτές 
καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 
«περί πνευματικής ιδιοκτησίας».103 Τα σπάνια τεκμήρια αναπαράγονται μόνο από την ίδια την 
Βιβλιοθήκη, εφάπαξ, με μεθόδους που αποκλείουν τη φθορά τους. Την πολιτική της αναπαραγωγής 
τεκμηρίων για την εξυπηρέτηση των χρηστών καθορίζει η ίδια η Βιβλιοθήκη ανάλογα με το υλικό 
για το οποίο υπάρχει αίτημα αναπαραγωγής και μέσα στα πλαίσια του νόμου του Ν. 2121/1993 
«περί πνευματικής ιδιοκτησίας».                                                     
             Γενικά, δεν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή σπάνιων ή φθαρμένων τεκμηρίων. Η 
εξυπηρέτηση των χρηστών στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. 
φωτογράφηση) η εφαρμογή των οποίων όμως θα διασφαλίζει τη μη περαιτέρω φθορά του 
τεκμηρίου».104 

Υπάρχει και δεύτερη συμπλήρωση105 παλαιότερης Υπουργικής Απόφασης,  της υπ’ αριθμ. 
ΙΖ/672/22.6.98 (ΦΕΚ 709/τ.Β΄/13.7.98) για τον «Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών» σε σχέση α) με την Πολιτική παροχής υπηρεσιών από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και 
β) με την Πολιτική στέγασης Δημοσίων Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως εξής:  

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες σε σχέση με την Πολιτική παροχής υπηρεσιών, ανταποκρίνονται 
σε όλες τις πνευματικές ανησυχίες (πληροφοριακές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές) του 
ενδιαφερόμενου κοινού, μέσα από τη διάθεση του αρχειακού υλικού τους, των συλλογών τους, 
καθώς και μέσω της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει με άλλες Βιβλιοθήκες, δίνοντας έτσι  
προσβασιμότητα  σε συλλογές άλλων Βιβλιοθηκών.    
   Παράλληλα με αυτά, παρατίθενται ο τρόπος λειτουργίας τους. (Οι κανόνες δανεισμού, οι 
κανόνες του αναγνωστήριο, οι κανόνες φωτοτύπησης, πρακτική άσκηση, ώρες λειτουργίας κ.α). 
Έπειτα, πληροφορούμαστε για τους κώδικες συνεργασιών των Δημόσιων Βιβλιοθηκών με Σχολικές 
και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, καθώς και τη λειτουργία των Παραρτημάτων και των Κινητών 
Βιβλιοθηκών. 
  Σχετικά με την πολιτική στέγασης των Βιβλιοθηκών πληροφορούμαστε ότι στεγάζονται σε 
ιδιόκτητο, παραχωρημένο ή μισθωμένο κτήριο, υπό προϋποθέσεις.  Αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις διεθνείς χωροταξικές προδιαγραφές για τις Βιβλιοθήκες, στις πραγματικές κτιριακές ανάγκες 
των Βιβλιοθηκών λαμβάνοντας υπόψη το αρχειακό υλικό, τον πληθυσμό της πόλης κ.α.    

Το 2003 καθορίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 83064106 υπουργική απόφαση αποφασίστηκε ότι οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες θα 
λειτουργούν ομοιόμορφα υπό την εποπτεία των οικείων Εφορευτικών Συμβουλίων. Η στοχοθεσία 
και η σκοποθεσία είναι παρόμοια με προγενέστερες υπουργικές αποφάσεις. Δεν έχουν γίνει νέες 
προσθήκες  σχετικά με τον εμπλουτισμό των ήδη υπαρχουσών αποφάσεων. 
                                                           
103 Ν. 2121/1993 ,ΦΕΚ 25/ 04-03-1993, τ. Α΄. 
104 ΦΕΚ 378/06-04-2001, τ. Β΄, σελ.6429-6433. ΙΖ/309/08-03-2001 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
105 ΦΕΚ 378/12-10-1991, τ.Β΄, ΙΖ/991/02-10-2001, σελ.17991- 17995. 
106 ΦΕΚ 1173/ τ.Β΄/.20-08-2003/ΥΑ.83064/ΙΖ/07-08-2003. 

about:blank#1892
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  Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2007, ψηφίστηκε ο υπ’ αριθμ. 3528 Νόμος για την «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ».107  Σύμφωνα με το 1 άρθρο: «Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων 
και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των 
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την 
εργασία τους». Ακολουθεί διεξοδική περιγραφή των προϋποθέσεων διορισμού, των καθηκόντων, 
των περιορισμών, των αδειών, των μετατάξεων κ.α.  
 Το 2007 συγκροτήθηκε το Γενικό Συμβούλιο των Βιβλιοθηκών108με τριετή θητεία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4368109  ρυθμίζονται τα όποια θέματα υπήρχαν ανάμεσα 
στην Εθνική  Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στον  Οργανισμό Παιδικών 
και Εφηβικών Βιβλιοθηκών. Καταγράφονται και ορισμένες τροποποιήσεις: 

 1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 
(Α΄ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή 
παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών.».   

2. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: 

 «4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν με απόφασή τους 
τριμελείς επιτροπές, ισάριθμες των Παραρτημάτων του καταργηθέντος Οργανισμού Παιδικών και 
Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.), αποτελούμενες από δύο υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος ή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών 
υπηρεσιών ή σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η έδρα 
των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους Βιβλιοθήκες του καταργηθέντος Ο.Π.Ε.Β., καθώς 
και από έναν υπάλληλο ανά Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται Βιβλιοθήκη του 
Οργανισμού. Στα μέλη των ανωτέρων επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή 
τους σε αυτές, εκτός των οδοιπορικών τους. Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια 
απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήμων. Οι 
εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ταμειακά υπόλοιπα και 
υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ο.Π.Ε.Β., καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της 
κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με 
εντολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε λογαριασμό του Δημοσίου και 
αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.»110 

                

 

                                                           
107 Ν.3528/2007, (ΦΕΚ26/9-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», τ. Α΄, σελ. 585-628. 
108 ΦΕΚ 508/ τ.ΥΕΘΟΔΦΔΕΔΤ/27-11-2007 /Υ.Α. 133290/ΙΖ/22-11-2007. 
109 Ν. 4368/ 2016 , ΦΕΚ21/21-02-2016/τ.Α΄, σελ.549-550. 
110  Ν. 4368/ 2016 , ΦΕΚ21/21-02-2016/τ.Α΄. 
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4.3   Νομοθεσία Εθνικής Βιβλιοθήκης 

 

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης δεν έχει να αναδείξει σημαντικές 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά επαναλήψεις διατάξεων με τροποποιημένες διατυπώσεις. Ο 
τρόπος λειτουργίας της στηρίχθηκε στον Κανονισμό «περί της Δημοσίας και της του Πανεπιστημίου 
Βιβλιοθήκης»  που υπογράφτηκε στις 4-12-1856, ο οποίος βασίστηκε στο νόμο «περί συλλογών» 
του 1834.     

Η Εθνική Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τον νόμο του 1920111 και το Βασιλικό Διάταγμα του 
1921112 που τον συνοδεύει, θέτει τις βάσεις για τη λειτουργία και την πρόσφατη εγκατάσταση της σε 
νέο κτίριο. Επίσης, καθορίζεται ο Εσωτερικός και Εξωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, η επιλογή 
του προσωπικού, οι κυρώσεις του, ο τρόπος εμπλουτισμού και δανεισμού, οι αντίστοιχες κυρώσεις 
καθώς και  το ταξινομικό σύστημα που είχε επιλεγεί. 

Παρόλο που πέρασαν αρκετά χρόνια, θεσπίστηκε νέος νόμος το 1943113 με συναφές 
περιεχόμενο. Αναφερόταν πάλι στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, με 
αντικατάσταση παλαιότερων διατάξεων. 

 «Τέθηκε σε ισχύ το 1943 στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και αντικατοπτρίζει το 
πνεύμα της εποχής: οι λειτουργίες περιορίζονται στην απόλυτη αναγκαιότητα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οι νομοθεσίες αυτές του 1921 και του 1943 της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του 1949 για τις 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες διάρκεσαν πολύ περισσότερο από ότι θα περίμενε κανείς. Η χώρα μας 
περνάει όλη τη μεταπολεμική περίοδο χωρίς να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της γερμανικής κατοχής 
που αφορά την Εθνική Βιβλιοθήκη, χωρίς να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο λειτουργίας στις δεκαετίες 
του 1970 και 1980, ίσως γιατί εμείς όλοι μας ως λαός δε δίναμε τη σημασία που έπρεπε στο θεσμό, 
δεν αξιοποιούσαμε όσο έπρεπε τον πλούτο και τη δυνατότητα που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα 
χρειαστεί μια ολόκληρη αναγέννηση του θεσμού σε διεθνές επίπεδο για να μας αφυπνίσει και να μας 
φέρει μπροστά στην αναγκαιότητα αναγνώρισης, αναβάθμισης και τελικά αναδιοργάνωσης του 
θεσμού».114  

Σήμερα, το 2016, με τον υπ’ αριθμ.4368 νόμο,115 κεφάλαιο Γ΄, άρθρο 27, ρυθμίστηκαν 
ορισμένα λειτουργικά- διοικητικά θέματα ανάμεσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, των 
Δημοσίων Βιβλιοθηκών και του Ο.Π.Ε.Β. 

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 
(Α΄ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή 
παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών.».  

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3149/2003 
(Α΄141) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή 
παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών.». 

                                                           
111  Ν. 2386, 03/7/1920, ΦΕΚ 147, τ. Α΄, 24/6/1920. 
112 Β.Δ. 31/8/1921, ΦΕΚ 177, τ. Α΄, σελ. 815-821. 
113 Ν. 814, 1943, ΦΕΚ 353, τ. Α΄, 20/10/1943, σελ. 1682- 1686.  
114 Μάνεση, Δ. Κ. (2006).  Νομοθεσία και Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: Η αντίληψη του Κράτους και η Αντίληψη της 

Κοινωνίας, Ίδρυμα Ευγενίδου, Βιβλιοθήκη, Αθήνα: 
https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11610/xtes005a.pdf?sequence=1 

115 Ν. 4368/ 2016 , ΦΕΚ 21/21-02-2016/τ.Α΄), σελ.549-550. 
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 3. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται. Ύστερα από τη λήξη της 
θητείας των μελών των επιτροπών πραγματοποιείται ανασυγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών. 
Αυτές αποτελούνται από δύο υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ή των Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών ή Γενικών Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή σχολικών μονάδων 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον 
στις κατά τόπους Βιβλιοθήκες του καταργηθέντος Ο.Π.Ε.Β.,116 καθώς και από έναν υπάλληλο ανά 
Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη του Οργανισμού. 

Οι Επιτροπές έχουν αναλάβει την απογραφή των κινητών και ακινήτων που κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και 
διαχείριση των οικείων Δήμων. Αυτή η απογραφή εγκρίνεται  από τους Υπουργούς Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Οποιαδήποτε τραπεζικά υπόλοιπα και επιχορηγήσεις διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Β. μεταφέρονται εντός δυο 
μηνών σε λογαριασμό του Δημοσίου.   

 

4.4 Νομοθεσία Βιβλιοθηκών Ανωτάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

 

 Το θεσμικό πλαίσιο των Βιβλιοθηκών ξεκινά από το Πανεπιστήμιο που ίδρυσε ο Όθωνας 
στην Αίγινα.117 Σύμφωνα με τις δηλοποιήσεις του ΦΕΚ.27/07-07-1838118 πληροφορούμαστε τις 
δωρεές έντεκα σπουδαίων συγγραμμάτων καθώς και αρκετών χρηματικών προσφορών φοιτητών και 
ακροατών του Πανεπιστημίου. Ομοίως, σε μια ακόμα δηλοποίηση του 1839119 και σε μια σημείωση 
του 9/9-04-1840120 γίνονται  ενέργειες εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης.  

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 89/1856 ΦΕΚ121 και πιο συγκεκριμένα με τον Κανονισμό «περί 
της Δημοσίας και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης» που υπογράφτηκε στις 4-12-1856 και 
βασίστηκε στο νόμο «περί συλλογών» του 1834, παρουσιάζονται λεπτομερώς, μέσα από τα 65 
άρθρα που διαθέτει, ο τρόπος λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Καθορίζονται τα καθήκοντα των 
υπαλλήλων, ο τρόπος κατάταξης και διατήρησης των βιβλίων, των χειρογράφων και των 
επιστημονικών συλλογών, ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης με αγορές, ανταλλαγές και δωρεές, η 
σύνταξη και δημοσίευση των καταλόγων και η δημόσια χρήση της.     
   Επιπρόσθετα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το Νόμο 1268122 του 1982 και πιο 
συγκεκριμένα την παράγραφο 7 του άρθρου 7 την απόφαση για συγκρότηση Βιβλιοθηκών των 
Τμημάτων. Στον συγκεκριμένο νόμο γίνεται αναφορά στο προσωπικό των Βιβλιοθηκών, το οποίο θα 
ανήκει στο Ειδικό Διοικητικό- Τεχνικό Προσωπικό του Τμήματος ή το Διοικητικό Προσωπικό του 
ΑΕΙ. Τις αποφάσεις τοποθετήσεως του προσωπικού τις παίρνει η Σύγκλητος ή η Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος.  

                                                           
116 Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.). 
117 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος αρ. 20, 16/12/1835, σ.85. Β.Δ. 8(20)-11-1835 (ΦΕΚ 20/16-

12-1835). 
118  Β.Δ. (2) 04-07-1838 ( ΦΕΚ 27  /07-07-1838). 
119  Β.Δ (1) 23-12-1839 ( ΦΕΚ  1/04-01-1839). 
120  Β.Δ. (1) 17-05-1840 (ΦΕΚ 9/ 09-04-1840). 
121  Β.Δ (1) 04-12-1856 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄./ 31-12-1856) .  
122  ΦΕΚ 87/18-07-1982 ,τ. Α΄,  άρθρο7 Ν. 1268 σελ. 680. 
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Η εν λόγω νομοθεσία  τροποποιήθηκε το 1983 με το Νόμο 1404123που αναφέρεται στη δομή 
και τη λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα  στο άρθρο 49 
και στην παράγραφο 5α αναγράφεται ότι σε κάθε ΑΕΙ ιδρύεται ενιαία Βιβλιοθήκη για την 
εξυπηρέτηση σκοπών της έρευνας και της διδασκαλίας. Λειτουργεί αυτοτελώς και ως 
αποκεντρωμένη υπηρεσία. Αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη των 
Τμημάτων. Οι προγενέστερες Βιβλιοθήκες124 θα ανήκουν σε αυτές των Τμημάτων.  

Το 1984 οι Δανειστικές Βιβλιοθήκες θεσμοθετούνται ως μονάδες υποστήριξης της 
διδασκαλίας με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 159/20.3.84 τ.Α1΄)125 που στηρίζεται στο άρθρο 23 παρ. 
2 και 3 του νόμου 1268/82 και υποτίθεται ότι θα λειτουργούσαν στα πλαίσια των Βιβλιοθηκών των 
Τμημάτων. 

Το 2005 με τον υπ’ αριθμ. 3404126 ρυθμίζονται θέματα του Πανεπιστημιακού και 
Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και πιο συγκριμένα στο 16 άρθρο τα τέσσερα 
πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 119 Α΄) αντικαθίστανται. 
Έτσι, σε κάθε Πανεπιστήμιο ιδρύεται μια ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως αυτοτελής 
και αποκεντρωμένη μονάδα, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης». Εν συνεχεία, 
γίνεται αναφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Ιδρύματος, στη συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην 
ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σε Παραρτήματα σε επίπεδο Σχολής ή σε Μονάδες καθορίζεται από τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Τα 
Παραρτήματα ή οι Μονάδες υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και 
αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την 
πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.» Διαγράφεται κάθε αναφορά σε 
Βιβλιοθήκες Τμημάτων και Διοικητικά Συμβούλια Τμημάτων από τους προηγούμενους ν. 1268/82 
και ν. 1404/83. 

Επίσης, στο α΄ εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1268/82 αναφέρεται για πρώτη φορά η 
ίδρυση μονάδας μηχανοργάνωσης σε κάθε Κεντρική Βιβλιοθήκη, η οποία θα συνεργάζεται με το 
Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι Βιβλιοθήκες θα συνδέονται σε ένα κοινό 
αυτοματισμένο δίκτυο συνεργαζόμενων ειδικών επιστημονικών Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων. Η λειτουργία των μονάδων αυτών θα διέπεται από κανόνες.  Οι διατάξεις 
αφορούν και τον τρόπο λειτουργίας των  Βιβλιοθηκών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.). 
              Όσον αφορά, τη διοίκηση, ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Ιδρύματος 
επιλέγεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. με προεδρικό διάταγμα, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε έξι 
(6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την 
επιλογή στη θέση του Προϊσταμένου, καθώς και οι αρμοδιότητές του. 

Στο άρθρο 7 του ν.1268/82 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως: 

                                                           
123  ΦΕΚ 173/ 24-11-1983, τ. Α΄., ΠΑΡ. 5Α ΑΡΘΡΟ 49 Ν. 1404 /83, σελ. 2588. 
124 Των πρώην σπουδαστηρίων και αυτών που σχηματίστηκαν από πιστώσεις  των πρώην εδρών. Στο άρθρο 7 του  

Νόμου 1268/82 προστέθηκε παρ. 8 (= άρθρο 49 παρ. 5 εδ. β’   ν. 1404/83). 
125  Φ. 141/ΒΕ/1402 (ΦΕΚ 159/20.3.84 τ.Β.1΄), σελ.1382-1383.   
126  Ν. 3404/ 2005, (ΦΕΚ 260/17-10-2005),  «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», τ. Α.΄ 



44 
 

 «α) Ως Προϊστάμενοι των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης 
τοποθετούνται υπάλληλοι της κατηγορίας του κλάδου ΠΕ  Βιβλιοθηκονόμων ή και ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού με ειδίκευση στη Βιβλιοθηκονομία και  την Επιστήμη της Πληροφόρησης. 

              β)  Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης τοποθετούνται 
υπάλληλοι της κατηγορίας του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με 
ειδίκευση στη Βιβλιοθηκονομία και  την Επιστήμη της Πληροφόρησης ή άλλου κλάδου ανάλογα με 
το  αντικείμενο του Τμήματος. Στο Τμήμα Μηχανογράφησης προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας 
ΠΕ Πληροφορικής». 

          Στο άρθρο 7 του ν.1268/82 προστίθεται παράγραφος 10, που αναφέρει ότι: «Στη Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφόρησης δύνανται να απασχολούνται προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές 
αμειβόμενοι από ιδίους πόρους του Ιδρύματος.» 

                       Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 17, γίνεται αναφορά στη 
σύσταση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που θα έχει ως σκοπό τη 
βελτιωμένη υπηρεσία υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου καθώς και την 
εξεύρεση και την εξοικονόμηση πόρων. Επίσης, προβλέπεται η σύσταση Συλλόγων των υπολοίπων 
Κεντρικών Βιβλιοθηκών, οι οποίοι θα ακολουθούν την ίδια στρατηγική και πολιτική στα θέματα 
διαδανεισμού,προσβασιμότητας σε ηλεκτρονικό υλικό, έχοντας ως σκοποθεσία στη αποτελεσματική  
διαχείριση και αξιοποίηση των πηγών πληροφόρησης. Απαιτείται προγραμματική συμφωνία 
ανάμεσα στα Ιδρύματα. Επιπρόσθετα, συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι και 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων, καθώς και άλλοι κρατικοί οργανισμοί. 

 Το 2007 στον υπ’ αριθμ. 3549 νόμο127 και πιο συγκεκριμένα στο τέλος της παραγράφου 3 
του άρθρου 5 του ν.2083/1992 προστίθενται το  ακόλουθο εδάφιο ως εξής: 

«ιε) «Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Σπουδαστηρίων και Αναγνωστηρίων 
του Ιδρύματος». 

Το 2011 με το νόμο 4009/2011128 ελήφθησαν παρόμοιες αποφάσεις όσον αφορά τον ρόλο 
και τη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καθώς και του Συνδέσμου Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Έτσι, αναφέρεται και πάλι ότι σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί ενιαία 
Κεντρική Βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, με τίτλο 
ιδρύματος «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης». Η σκοποθεσία της είναι η ίδια. Τα 
παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

    

4.5 Νομοθεσία και Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα  

 

Οι διεθνείς αντιλήψεις για τις Βιβλιοθήκες ήταν φυσικό να επηρεάσουν θετικά  και το θεσμό 
στη δική χώρα μας. Η Ελλάδα υιοθέτησε πολλές από τις ιδέες και τις ενέργειες που είχαν γίνει στο 
εξωτερικό, όπως η δημιουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, ο εμπλουτισμός και ο εκσυγχρονισμός 
των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η καινοτομία  των Κινητών Βιβλιοθηκών, η ίδρυση Σχολών για τη 
εύρυθμη λειτουργία των Βιβλιοθηκών.  

                                                           
127 Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-03-2007), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», τ.Α΄, σελ.1755-1766. 
128  Νόμος 4009/2011 ΦΕΚ 195/06-09-2011 ,τ. Α΄, σελ. 4278. 
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Η νέα αυτή τάση του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει 
στην τροποποίηση των Κανονισμών και των Νόμων που σχετίζονταν με τις Βιβλιοθήκες. Πολύ 
σημαντικό ρόλο στην αλλαγή αυτή στο διεθνή χώρο έπαιξε η εξέλιξη της τεχνολογίας και η 
ελεύθερη πλέον «απαίτηση» το φιλομαθούς κοινού για μόρφωση μέσω της ψυχαγωγίας και της 
διασκέδασης.    

Έτσι, οι Βιβλιοθήκες από «αποθήκες» βιβλίων μετατρέπονται σε φυτώρια γνώσης και 
δημιουργίας. Δεν θεωρούνται πλέον κενοτάφια σοφών ανθρώπων129αλλά ένας ζωντανός οργανισμός 
παραγωγής και διάχυσης της πληροφορίας. Είναι μεσολαβητές αλλά και θεματοφύλακες και φορείς 
διαχείρισης της γνώσης και της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
            Μέσα σε αυτές τις ανακατατάξεις και τις αλλαγές προς το καλύτερο, ο θεσμός των 
Βιβλιοθηκών, έπρεπε να αναπροσαρμοσθεί και να ακολουθήσει τις επιταγές της εποχής του ως προς 
το θεσμικό του πλαίσιο. Το 2003130η νομοθεσία «εκσυγχρονίζεται» και προσπαθεί να ακολουθήσει 
τα νέα τεχνολογικά, κοινωνικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά δεδομένα. Πλέον σύμφωνα με τον Ν. 
3149, το υπ’αριθμ.1 άρθρο, παράγραφο ε΄, οι Βιβλιοθήκες λειτουργούν ως επίσημο Εθνικό Κέντρο 
παροχής κατευθύνσεων και διαμόρφωσης προτύπων στους τομείς της βιβλιογραφίας, συντήρησης, 
ψηφιοποίησης και αποκατάστασης συναφούς υλικού. Επίσης, αρχίζουν να συνεργάζονται με άλλους 
φορείς ιδιωτικούς και δημόσιους του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού για βιβλιοθηκονομικά 
θέματα και να συμμετέχουν ενεργά σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα.   
             Όσον αφορά τη διοίκηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, το Εφορευτικό Σώμα είναι 
επταμελές, και αποτελείται από ένα εκπρόσωπο του ΥΠΕΠΘ, ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων και 
πέντε αναγνωρισμένου κύρους στο συγκεκριμένο τομέα. Ορίζονται και αναπληρωτές. Η θητεία είναι 
τριετής. Η εκλογή των μελών κοινοποιείται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιλέγεται ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Οι Συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια φορά το μήνα. 
Το Εφορευτικό Σώμα έχει την πλήρη εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Ορίζεται 
Διευθυντής, ο οποίος πρέπει να πληροί ορισμένες προδιαγραφές. 
              Σχετικά με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, οι οποίες ιδρύονται ύστερα από κοινή απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Δήμους, Κοινότητες, εκεί όπου προϋπάρχουν Βιβλιοθήκες. 
Εποπτεύονται από το πενταμελές Εφορευτικό Σώμα και το Διευθυντή. Ομοίως η θητεία είναι τριετής 
και η εκλογή των μελών κοινοποιείται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
             Σε αρκετά άρθρα γίνεται νύξη και την πρόσληψη προσωπικού και τα υποχρεωτικά τους 
προσόντα. Παράλληλα με αυτά οι Βιβλιοθήκες παρέχουν σήμερα μια σειρά υπηρεσιών, όπως:  
«α) υπηρεσίες πληροφοριακές, ενημερωτικές  
β) υπηρεσίες αναγνωστηρίου και πρόσβασης στο δίκτυο  
γ) υπηρεσίες σύνδεσης και πρόσβασης σε άλλα πληροφοριακά κέντρα τοπικού, εθνικού, κοινοτικού 
και διεθνούς επιπέδου  
δ) υπηρεσίες δανειστικές και υποστηρικτικές σε έρευνα και εκπαιδευτική διαδικασία  
ε) ειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και έφηβους ανάλογες προς το σκοπό τους 

                                                           
129 Κυρκούδης,Θ. (1999).Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της 

κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην τοπική 
κοινωνία. Στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος:Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, σελ 377. 

130  Ν. 3149/2003, ΦΕΚ 141/10-6-2003, τ. Α΄. 
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 στ) υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες σε 
φυλακές, νοσοκομεία, κλπ)  
ζ) υποστήριξη της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και τις μορφές της (σχολεία, ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, δια βίου εκπαίδευση, κλπ)  
η) πολιτιστικές, μορφωτικές και εκδοτικές δραστηριότητες 
 θ) διάχυση των παραπάνω υπηρεσιών μέσω παραρτημάτων και κινητών μονάδων».131  
              Δυστυχώς, παρόλο τα βήματα που έχουν γίνει προς την εξέλιξη του θεσμού λόγω των 
πεπαλαιωμένων αντιλήψεων της χώρας ως προς το θεσμικό και το λειτουργικό πλαίσιο λειτουργίας, 
ο εκσυγχρονισμός τους  θα αργήσει πολύ. 

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  

 

            Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές τεχνικές λειτουργίες εργασίες, ίσως και η 
σημαντικότερη, η οποία αποσκοπεί στο να ορίσει τη θέση ενός βιβλίου σε μια συλλογή σύμφωνα 
πάντα με ένα σύστημα έτσι ώστε κάθε φορά που αναζητείται να ανευρίσκεται. Ένας από τους πιο 
διαδεδομένους τρόπους ταξινόμησης είναι η κατανομή των βιβλίων σε κατηγορίες κατά θέματα. 
Σήμερα, όμως, μια πιο εξελιγμένη μορφή είναι η δημιουργία ενός ταξινομικού συστήματος, το οποίο 
είναι γνωστό ως το Δεκαδικό  σύστημα ταξινόμησης Dewey (Dewey Demical Classification).132  
          «Το συγκεκριμένο σύστημα επινόησε ο Αμερικανός βιβλιοθηκάριος Melvil Dewey (1851-
1931), ο οποίος το δημοσίευσε σε ειδικό εγχειρίδιο το 1876.».133 Είναι το πιο διαδεδομένο 
ταξινομικό σύστημα Βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσμο. Σε 135 χώρες χρησιμοποιείται και έχει 
μεταφραστεί σε 30 γλώσσες.134  
          «Ταξινομεί το βιβλίο σύμφωνα µε το περιεχόμενό του, το θέμα του και αντλεί τη φιλοσοφία 
του από την ταξινόμηση των ειδών και το αριστοτελικό πρότυπο. Διαιρεί την ανθρώπινη γνώση σε 
δέκα κύριες τάξεις (συνοπτικός πίνακας δέκα κατηγοριών), οι οποίες διαιρούνται σε δέκα διαιρέσεις 
(πίνακας 100 κατηγοριών), καθεμιά από αυτές σε δέκα υποδιαιρέσεις (πίνακας 1000 κατηγοριών).135 
Κάθε τεκμήριο, σύμφωνα µε τη θεματική του παίρνει τον αριθμό που αντιπροσωπεύει το 
συγκεκριμένο θέμα στον ταξινομικό πίνακα του συστήματος. Οι ακέραιοι αριθμοί υποδιαιρούνται 
και αυτοί δεκαδικά εξού και η ονομασία «δεκαδικό». Το σύστημα είναι ιεραρχικό. Το σύμβολο 
Cutter που ακολουθεί, αποτελείται από το πρώτο γράμμα του επιθέτου του συγγραφέα και 
αραβικούς αριθμούς. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται στις περισσότερες λαϊκές (Δημόσιες), στις 
                                                           
131 Μάνεση, Δ. Κ. (2006).  Νομοθεσία και Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: Η αντίληψη του Κράτους και η Αντίληψη της 

Κοινωνίας, Ίδρυμα Ευγενίδου, Βιβλιοθήκη, Αθήνα: 
https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11610/xtes005a.pdf?sequence=1 

132 Ντελόπουλος, Κ. (1987). Οργάνωσε τη Βιβλιοθήκη σου. Ένας πρακτικός οδηγός για την οργάνωση Λαϊκών, 
Παιδικών, Σχολικών, Ιδιωτικών Βιβλιοθηκών. Αθήνα: Gutenberg, σελ 14. 

133 Βιβλιολογείον.(2001). Ένα βιβλίο για το Βιβλίο. Δημόσια βιβλιοθήκη Φλώρινας. Κινητές βιβλιοθήκες του ΥΠΕΠΘ. 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.Περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπωθήτω- 
Γιώργος  Δάρδανος., σελ. 81. 

134 Δεκαδική ταξινόμηση DEWEY.  Συνοπτική  έκδοση. (1987).Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εθνικό 
κέντρο Τεκμηρίωσης, σελ.xxi. 

135 Οι δέκα κατηγορίες είναι: 000 Γενικά, 100 Φιλοσοφία και συναφείς κλάδοι, 200 Θρησκεία, 300 Κοινωνικές 
Επιστήµες, 400 Γλώσσα, 500 Φυσικές Επιστήµες, 600 Εφαρµοσµένες Επιστήµες (Τεχνολογία), 700 Καλές Τέχνες, 
800 Λογοτεχνία και Ρητορική, 900 Γεωγραφία και Ιστορία..   
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σχολικές και πολλές άλλες Βιβλιοθήκες γιατί είναι ευέλικτο, μπορεί να εφαρμοστεί διαφορετική 
έκδοσή του, από την πλήρη, µε όλες τις εξειδικευμένες υποδιαιρέσεις, ως την απλούστερη για μικρές 
συλλογές, όταν δεν είναι απαραίτητος ένας υψηλός βαθμός διαφοροποίησης.»136 
             «Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey αναπτύσσεται. Υποστηρίζεται και εφαρμόζεται από το 
Τμήμα Δεκαδικής Ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC), όπου πάνω από  110.000 
αριθμοί Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey αποδίδονται σε έργα που καταλογογραφούνται στη 
Βιβλιοθήκη αυτή ετησίως. Οι αριθμοί Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey ενσωματώνονται στις 
μηχαναγνώσιμες βιβλιογραφικές εγγραφές καταλόγου (MARC) και διανέμονται στις Βιβλιοθήκες 
μέσω των υπολογιστών, μέσω των δεδομένων της Καταλογογράφησης  κατά τη Δημοσίευση (CIP) 
και μέσω των δελτίων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Οι αριθμοί  Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey 
εμφανίζονται σε εγγραφές MARC που προέρχονται από χώρες όλου του κόσμου.».137  
               Σύμφωνα με τον κύριο Ντελόπουλο και την κυρία Τόγια (Ντελόπουλος, 1987:14-16, 
Τόγια,1997:27) ένα ακόμα γνωστό ταξινομικό σύστημα  είναι αυτό της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 
(Library of Congress Classification System). Περιλαμβάνει 26 κύριες τάξεις με διαιρέσεις και 
υποδιαιρέσεις. Για την αποτύπωση του γίνεται χρήση συνδυασμού λατινικών κεφαλαίων γραμμάτων 
και αραβικών αριθμών.138  
          Όσον αφορά το σύστημα αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ139 (Αυτοματισμός 
Βιβλιοθηκών ΕΚΤ) έχει αναπτυχθεί πλήρως140 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, για την 
ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών και τη διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων. Η 
εξέλιξη του συστήματος βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και κανόνες, γεγονός που ενισχύει τη 
συνεργασία Βιβλιοθηκών σε περιεχόμενο και υπηρεσίες. Για τη μέγιστη αξιοποίηση των 
λειτουργιών του ΑΒΕΚΤ, το ΕΚΤ παρέχει συνεχή υποστήριξη στους χρήστες του συστήματος.  
           Το ΑΒΕΚΤ διαχειρίζεται πολυγλωσσικά βιβλιογραφικά δεδομένα όλων των τύπων 
(μονογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες, εικόνες, video, μουσική κ.ά.), ενώ η διεπαφή χρήστη (user 
interface) και η ενσωματωμένη Βοήθεια διατίθενται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το 
σύστημα λειτουργεί είτε αυτόνομα, σε έναν υπολογιστή, είτε σε δίκτυο, βασιζόμενο στο λειτουργικό 
σύστημα Windows. Το ΑΒΕΚΤ είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με 
βασικές γνώσεις βιβλιοθηκονομίας και χρήσης υπολογιστών. 
            Το ΑΒΕΚΤ χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση περισσότερων από 2.500 Δημόσιων 
και Ιδιωτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι Βιβλιοθήκες αυτές 
ανήκουν σε φορείς όπως: 

 Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
 Δημόσιες / Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Μουσεία, αρχεία, 

                                                           
136 Μαλιγκάνη, Ε. (2012).Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες του  ΕΠΕΑΕΚ  και η συμβολήτους στην  ενίσχυση της 

φιλαναγνωσίας: Μια μελέτη Περίπτωσης, σελ. 10.Μια μεταπτυχιακή εργασία στο Τμήμα Φιλοσοσφίας και 
Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.  (Βλ. Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών: 
http://ikee.lib.auth.gr/record/131989/files/GRI-2013-10604.pdf 

137 Δεκαδική ταξινόμηση DEWEY.  Συνοπτική  έκδοση. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εθνικό κέντρο 
Τεκμηρίωσης. Σελ.xxi- xxii. 

138 Μαλιγκάν,Ε. (2012).Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες του  ΕΠΕΑΕΚ  και η συμβολήτους στην  ενίσχυση της φιλαναγνωσίας: 
Μια μελέτη Περίπτωσης, σελ. 10.Μια μεταπτυχιακή εργασία στο Τμήμα Φιλοσοσφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.  
(Βλ. Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών: http://ikee.lib.auth.gr/record/131989/files/GRI-2013-
10604.pdf 

139  ΑΒΕΚΤ Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ:  http://www.abekt.gr/abekt 
140  Από το 1986 έως και σήμερα.  

http://ikee.lib.auth.gr/record/131989/files/GRI-2013-10604.pdf
http://ikee.lib.auth.gr/record/131989/files/GRI-2013-10604.pdf
http://ikee.lib.auth.gr/record/131989/files/GRI-2013-10604.pdf
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 διάφορες Σχολές, Ωδεία, Επιμορφωτικά κέντρα, Κέντρα εκπαίδευσης (ΙΕΚ), 
 Ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, Κέντρα έρευνας, Ακαδημίες, 
 Οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας και άλλους οργανισμούς, 
 Νοσοκομεία, Κέντρα υγείας, 
 Φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
 Θρησκευτικά ιδρύματα, 
 Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πνευματικά κέντρα, Συλλόγους, Κόμματα, 
 Ενώσεις, Επιμελητήρια, Εταιρείες. 
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6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 

6.1 Ερευνητικά ερωτήματα 
 
              Γενικότερα, αφορμή για τη διεξαγωγή μιας ιστορικής έρευνας αποτελεί συνήθως ένας 
προβληματισμός,  μια εσωτερική ανάγκη, ένα ερευνητικό ερώτημα. Στην προκειμένη περίπτωση τα 
ερευνητικά ερωτήματα που γεννήθηκαν και που καλούμαστε να απαντήσουμε μέσω της έρευνας, 
της κατανόησης και της ερμηνείας των πηγών, των αρχείων αλλά και των δεδομένων από τις 
συνεντεύξεις  είναι τα εξής: 
 

1. Ποιος ήταν ο αριθμός, η τυπολογία και η χρονολογία ίδρυσης των Βιβλιοθηκών που 
συστάθηκαν και λειτούργησαν από την ίδρυση της πόλης της Φλώρινας μέχρι και σήμερα; 

2. Ποιος ήταν ο τρόπος λειτουργίας τους; 
3. Ποιο ήταν το περιεχόμενο τους; 
4. Ποιος ήταν ο τρόπος διοίκησης τους; 
5. Που στεγάστηκαν αρχικά και που σήμερα; 
6. Ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από το κράτος ή άλλους φορείς για την εύρυθμη 

λειτουργία τους;  
7. Ποια ήταν τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν; 
8. Ποιος ήταν ο σκοπός ύπαρξης τους; 
9. Αν λειτουργούν  μέχρι και σήμερα; 

   
 

6.2  Σκοπός  και  στόχοι 

             Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει  μια  καταγραφή των Βιβλιοθηκών της πόλης της 
Φλώρινας, μέσα από τα συναφή αρχεία καθώς και μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες των πρώην 
και νυν υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών  και  των εξεχουσών προσωπικοτήτων της πόλης μας που 
έβαλαν το λιθαράκι τους για τη σύσταση αλλά και για τη λειτουργία των συγκεκριμένων 
Βιβλιοθηκών. Οι πληροφορίες-μαρτυρίες αναφέρονται στην ίδρυση, την τυπολογία και τη 
λειτουργία των Βιβλιοθηκών. Το περιεχόμενο της εργασίας προσπαθεί να ενστερνιστεί την 
καινούρια τάση της Ιστορίας και συγκεκριμένα της Προφορικής Ιστορίας,141 η οποία αποδέχεται τις 
προφορικές μαρτυρίες ως πρωτογενείς πηγές. Πλέον θεωρεί ισάξιες τις μνήμες όλων των ανθρώπων, 
χωρίς κριτήρια και επιλογές, με τις πληροφορίες που αποκομίζουμε από τις γραπτές πηγές (αρχειακό 
υλικό), ενώ παράλληλα γίνεται δεκτική και σε άλλες μορφές πηγών, όπως παραδείγματος χάριν 
φωτογραφίες, video κα.  

                                                           
141 «Η Προφορική Ιστορία είναι ένα πεδίο μελέτης και μια μέθοδος συλλογής, διατήρησης και ερμηνείας των φωνών και 
των αναμνήσεων των ανθρώπων, των κοινοτήτων, και των συμμετεχόντων  σε παλαιότερα γεγονότα. Η προφορική 
ιστορία είναι το αρχαιότερο είδος της ιστορικής έρευνας, προγενέστερη του γραπτού λόγου, και ένα από τα πιο 
σύγχρονα, ξεκίνησε με κασετόφωνα τη δεκαετία του 1940 και τώρα με τη χρήση του 21ου αιώνα ψηφιακών 
τεχνολογιών.» (Βλ. ΟΗΑ: Oral History Association: http://www.oralhistory.org/about/do-oral-history/ ) 

 
 

http://www.oralhistory.org/about/do-oral-history/
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               Η Ιστορία αποκτά μια νέα διάσταση αφού χρησιμοποιεί τα βιώματα- προφορικές μαρτυρίες 
όλων των ανθρώπων ως πρωτογενή, αξιόπιστη πηγή. Μέσω της Προφορικής Ιστορίας ο ερευνητής 
αποκτά το δικαίωμα της επιλογής του συνεντευξιαζόμενου, όπως επίσης της ελεύθερης σύνταξης 
του ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιήσει. Η Προφορική Ιστορία επιτρέπει την πολυφωνία των 
απόψεων και έτσι συντελείται μια ρεαλιστική ανασύνθεση του παρελθόντος, δηλώνοντας έτσι την 
περιπλοκότητα και την πολυμορφία που τη διακρίνει. 142   
            Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις μαρτυρίες των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας 
αποτυπώνονται οι γνώσεις και οι αναμνήσεις τους. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η πλήρης 
καταγραφή, επεξεργασία, συσχέτιση όλων αυτών των πληροφοριών, του σχετικού αρχειακού υλικού 
και η ερμηνεία- παρουσίαση ενός αμαλγάματος όλων αυτών των δεδομένων χωρίς να παραποιείται 
τίποτα ή να αποσιωπάται. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της εν λόγω εργασίας είναι οι εξής: 
 

1.  Να γίνει η καταγραφή των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας. 

2.  Να γίνει έρευνα και παρουσίαση της ιστορίας (μέσω των αρχείων και των 
συνεντεύξεων)  κάθε Βιβλιοθήκης. 

3. Να δοθεί βήμα στους πολίτες της πόλης της Φλώρινας, που είχαν και έχουν άμεση σχέση 
με τις Βιβλιοθήκες, να εκφράσουν τη γνώση τους για τα πεπραγμένα, τη δική τους οπτική 
γωνία για τα πράγματα. Να μας παρουσιάσουν μέσα από τα μάτια τους την τότε και την 
τώρα  πορεία και λειτουργία της εκάστοτε Βιβλιοθήκης της πόλης της Φλώρινας. 

4. Να κατηγοριοποιηθούν θεματικά και να αναλυθούν οι αφηγήσεις των πληροφοριοδοτών 
δίνοντας βαρύτητα σε ότι κρίνεται σημαντικό, έτσι ώστε να υπάρχει μια λογική ροή των 
γεγονότων και των πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους 
αναγνώστες, όταν κάτι τους κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια, να ανατρέχουν 
στις συνεντεύξεις αλλά και στο αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας και 
συγκεκριμένα  στο παράρτημα.  

5. Να αξιολογηθούν οι συνθήκες εργασίας λειτουργίας των Βιβλιοθηκών. 

6.  Να επιλυθούν οι όποιοι περιορισμοί της έρευνας. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με την 
πρόσβαση στις πηγές, είτε έχουν να κάνουν με τους ενδοιασμούς, το φόβο και την 
άρνηση των πληροφορητών να συμμετάσχουν ή να απαντήσουν στην οποιαδήποτε 
ερώτηση. 

 

6.3   Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Αυτό που καλείται να κάνει ένας ερευνητής είναι να αποφασίσει ποια είναι η μεθοδολογία 
που θα υιοθετήσει.  Ποιο μονοπάτι που θα ακολουθήσει για να εκπονήσει την έρευνά του και να την 
παρουσιάσει έπειτα ως γραπτό κείμενο. Δυστυχώς, είναι μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία. 

                                                           
142 Thompson,  P. (2002). Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, Αθήνα: Πλέθρον, σελ 34. 
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Είναι  σχετικά δύσκολο να αποφασίσει  ο ερευνητής  ποια μεθοδολογία θα επιλέξει και όταν συμβεί 
αυτό, θα συναντήσει και άλλα εμπόδια. Ειδικά, όταν επιλέξει την  ιστορική ερμηνευτική μέθοδο με 
τη συνεπικουρία της επιτόπια έρευνας, δηλαδή, των συνεντεύξεων και της αναζήτηση αρχειακού 
υλικού, το πρόβλημα διογκώνεται. Ενώ ταυτόχρονα, όταν  η έρευνα σχετίζεται µε θεματολογία που 
άπτεται της συνεργασίας µε ενήλικες, οι ερευνητές δυσκολεύονται να αποσπάσουν αξιόπιστες αλλά 
και αξιοποιήσιµες πληροφορίες. Η αποτελεσματικότητα της έρευνας αυτής στηρίζεται στη διάδραση 
και στην αλληλεπίδραση του πομπού και του δέκτη, του ερευνητή και των συνεντευξιαζόμενων. 
           Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω εργασία εντάσσεται στην κατηγορία των ιστορικών ερευνών  
και θεωρείται ποιοτική.143 Σύμφωνα με τον Borg (1963) η ιστορική έρευνα έχει οριστεί ως ο 
συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός, η εκτίμηση και σύνθεση μαρτυριών, προκειμένου να 
θεμελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα συμβάντα του 
παρελθόντος.144 Σκοπός της είναι η πιστή αναπαράσταση μιας παλαιότερης εποχής μέσα από την  
κριτική ματιά του ερευνητή. Τα τεκμήρια της βρίσκονται μέσα στις προσωπικές εμπειρίες των 
ανθρώπων, τα ντοκουμέντα και τα επίσημα αρχεία και έγγραφα.145 Τόσο η αναζήτηση όσο και η 
απόκτηση των δεδομένων αυτών είναι  ένα έργο δύσκολο πολλές φορές έως και ακατόρθωτο.  
                 Η πράξη της ιστορικής έρευνας είναι η διατύπωση μιας υπόθεσης, η συλλογή, η 
οργάνωση, η επαλήθευση, η επικύρωση, η ανάλυση, η επιλογή δεδομένων, η υποβολή σε δοκιμασία 
όπου αυτό αρμόζει και η συγγραφή μιας ισορροπημένης και διεισδυτικής αναφοράς. Αυτή η 
ακολουθία οδηγεί σε μια νέα κατανόηση του παρελθόντος και της σημασίας του για το παρόν και το 
μέλλον.146 

Η κατανόηση και η ερμηνεία αυτών των τεκμηρίων, καθώς και η παρουσίαση τους  δεν είναι 
πάντοτε αντικειμενική, επειδή προβάλλονται μέσα από τα φίλτρα (προσωπικότητα, εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο, ενδιαφέρον, ιστορική περιέργεια) του εκάστοτε ερευνητή.  Εκεί έγκειται και το θέμα της 
αξιολόγησης147και της εγκυρότητας των δεδομένων, δηλαδή της ιστορικής κριτικής. «Η εγκυρότητα 
μπορεί να διασφαλισθεί μέσω της ειλικρίνειας, του βάθους, του πλούτου και του περιεχομένου των 
δεδομένων που συλλέγονται, επίσης μέσω των συμμετεχόντων που προσεγγίζονται, μέσω της 
έκτασης της τριγωνοποίησης148 αλλά και μέσω της ανιδιοτέλειας του ερευνητή».149   
            Ο ερευνητής αποτελεί μέρος του κόσμου που διερευνείται και είναι φυσικό να μην μπορεί να 
είναι πλήρως αντικειμενικός για αυτόν, οπότε και οι απόψεις των άλλων ανθρώπων που 
συμμετέχουν στην έρευνα αυτή είναι το ίδιο έγκυρες  με τις δικές του και το μέλημα της ερευνητικής 

                                                           
143 Η ποιοτική έρευνα είναι ένα είδος εκπαιδευτικής έρευνας, στην οποία ο ερευνητής βασίζεται στις απόψεις των 
συμμετεχόντων. Βλ. Creswell., J. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της 
Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος.(Επιμ.). Νάνσυ Κουβαράκου (μτφ). Αθήνα: ίων 
εκδόσεις έλλην,σελ. 66. 
144 Cohen, L., Manion, L.& Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Νέα συμπληρωμένη και 

αναθεωρημένη έκδοση. (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, Μ. Φιλοπούλου μεταφρ.).  
Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ.271.   

145  Ομοίως. 
146  Ομοίως, σελ. 271-272. 
147  Σύμφωνα με τον  Morrison (1987)  η αξιολόγηση είναι η παροχή πληροφοριών για συγκεκριμένα ζητήματα βάσει 

των οποίων διατυπώνονται κρίσεις και λαμβάνονται αποφάσεις για δράση. (σελ.67). 
148  Είναι η χρήση δυο ή περισσοτέρων μεθόδων συλλογής δεδομένων στη μελέτη κάποιων διαστάσεων της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. (Βλ. Cohen, L., Manion, L.& Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Νέα 
συμπληρωμένη και αναθεωρημένη έκδοση. (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, Μ. 
Φιλοπούλου μεταφρ.).  Αθήνα: Μεταίχμιο,σελ.189.). Η τριγωνοποίηση είναι ένας ισχυρός τρόπος εφαρμογής της 
ταυτόχρονης εγκυρότητας, και ιδιαιτέρως στην ποιοτικού τύπου έρευνα. (Campbell και  Fiske, 1959).   

149  Ομοίως, σελ.176.  
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αυτής διαδικασίας είναι να αποκαλύψει ακριβώς αυτές τις απόψεις.150 Η εγκυρότητα, συνεπώς, 
αποδίδεται στις προσωπικές εξηγήσεις και όχι στα δεδομένα ή στις μεθόδους (Hammersley και  
Atkinson, 1983), αυτό που έχει σημασία είναι το νόημα που το κάθε άτομο αποδίδει στα δεδομένα 
και τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτό.151  
             

                       6.3.1 Συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας 

 

          Η διεξαγωγή της έρευνας για την περισυλλογή των πληροφοριών είτε μέσα από συνεντεύξεις, 
είτε από το αρχειακό, βιβλιογραφικό και φωτογραφικό υλικό πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της 
Φλώρινας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στη Φλώρινα και το Αρμενοχώρι. Ο όγκος των 
αρχειακών δεδομένων εντοπίστηκε και συλλέχθηκε στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- 
Παραρτήματος Φλώρινας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά», στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) της Φλώρινας, στο Δήμο Φλώρινας, στην πρώην 
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Φλώρινας, στο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Φλώρινας 
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επίσης, έγινε χρήση φωτογραφικού 
υλικού από το αρχείο καλοπροαίρετων ανθρώπων που μου έδωσαν άδεια να το αξιοποιήσω στην 
εργασία μου.  
          Τα είδη των αρχείων που συλλέχθηκαν για τις υπό έρευνα Βιβλιοθήκες ήταν Πρακτικά 
Συνεδριάσεων Συμβουλίων (Δημοτικών, Διοικητικών και Εφορευτικών), επίσημα έγγραφα, έγγραφα 
αλληλογραφίας, στατιστικά δεδομένα, Βιβλία Δανεισμού και Εισαγωγής, φωτογραφικά αρχεία και 
τέλος Τοπικά Περιοδικά. Πιο αναλυτικά, αντλήθηκαν πληροφορίες από τα έγγραφα των  Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, δηλαδή, από όλα τα Πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων της Φλώρινας, τα 
Πρακτικά Συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας 
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», από όλα τα τεύχη του τοπικού περιοδικού «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,από όλα τα 
Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από όλα τα Πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα -Βαρνά»,από όλα τα Πρακτικά 
της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας και του αρχειακού υλικού της, για τη 
συμπλήρωση των δεδομένων και των γεγονότων της εποχής εκείνης και από όλα τα έγγραφα του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, του «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ».  
 Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2016.  
   

            6.3.2 Το δείγμα των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας 

         Το δείγμα των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας  είναι το  παρακάτω: 

1. Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας  
2. Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Ιδρύματος  Δυτικής  Μακεδονίας – Παράρτημα Φλώρινας 

                                                           
150 Ομοίως, σελ. 178. 
151 Ομοίως, σελ. 178. 
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3. Δημοτικές Βιβλιοθήκες του  Δήμου Φλώρινας 
4. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη  Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 
5. Κινητές Βιβλιοθήκες της πρώην Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων  Νομού Φλώρινας 
6. Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
7. «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
8. Εικαστική Βιβλιοθήκη  «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ». 

            Έτσι, οι οκτώ Βιβλιοθήκες της πόλης της Φλώρινας διακρίνονται σε Ακαδημαϊκές, 
Δημόσιες, Ειδικές και Ιδιωτικές. Πιο συγκεκριμένα, οι Ακαδημαϊκές είναι του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος 
Φλώρινας, οι Δημόσιες είναι οι  Δημοτικές Βιβλιοθήκες του  Δήμου Φλώρινας, η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» και οι Κινητές Βιβλιοθήκες της πρώην 
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Φλώρινας, οι Ιδιωτικές είναι του Φ.Σ.Φ. «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και του «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και τέλος η Ειδική 
είναι  η Εικαστική Βιβλιοθήκη  «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ».152 

 

          6.4   Μεθοδολογία της έρευνας ως προς τις συνεντεύξεις 

 

           Η πρώτη σκέψη για την προετοιμασία και εν συνεχεία για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων  
ήταν να έχουν μια δομημένη  μορφή, με καθορισμένο ερωτηματολόγιο153 στην πορεία απεδείχθη ότι 
η καταλληλότερη μορφή για τις συνεντεύξεις ήταν η ημιδομημένη επειδή οι συνεντευξιαζόμενοι 
παίρνοντας ως αφορμή μια ερώτηση κατέληγαν να μιλάνε για  αρκετή ώρα αναπτύσσοντας άλλα 
θέματα και όχι πάντα συναφή με την αρχική ερώτηση. Με αυτό τον τρόπο τους δινόταν το βήμα να 
αναπτύξουν θέματα που έκριναν οι ίδιοι σημαντικά. Οι ερωτήσεις κάποιες φορές παραμερίστηκαν 
και έδωσαν το βήμα στους συνεντευξιαζόμενους να μιλήσουν και για άλλες πτυχές των βιωμάτων 
τους που σχετίζονταν με την ιστορία των Βιβλιοθηκών μπροστά και πίσω από την κάμερα. Ο κάθε 
συνεντευξιαζόμενος διέθετε τις δικές του βιωματικές και βιογραφικές «αποσκευές», οι οποίες 
παρουσιάζονταν μπροστά στην κάμερα.154 Ο ρόλος του ιστορικού– ερευνητή ήταν συντονιστικός, 
χωρίς να διακόπτει τους ομιλούντες μονάχα για διευκρινήσεις, για περαιτέρω συναφείς ερωτήσεις 
και για επαναφορά στο πλαίσιο των ερωτήσεων. 
          Το πλαίσιο των συνεντεύξεων αναδιαμορφωνόταν και αναπλαισιωνόταν ανάλογα με το 
επαγγελματικό, μορφωτικό και  κοινωνικό επίπεδο των συνεντευξιαζόμενων. Υπήρχε ευελιξία στις 
ερωτήσεις ως προς τη διατύπωση, τη σειρά και τον τρόπο προσέγγισης, δίνονταν το δικαίωμα στους 
ομιλούντες να σκιαγραφούν τις καταστάσεις με το κοινωνικό και χρονικό πλαίσιο που επιθυμούσαν. 
Στόχος του ιστορικού- ερευνητή ήταν να κάνει τους συμμετέχοντες να αισθανθούν οικεία, άνετα 
έτσι ώστε να ξεδιπλωθούν μέσα τις αφηγήσεις τους οι μνήμες και οι γνώσεις τους, η «ιστορία» 

                                                           
152  Παράρτημα:  Δ) Πίνακες και  Διαγράμματα: σελ.528. 
153  Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο, σελ.253. 
154 Cohen, L., Manion, L.& Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Νέα συμπληρωμένη και 

αναθεωρημένη έκδοση. (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, Μ. Φιλοπούλου μεταφρ.).  
Αθήνα: Μεταίχμιο,  σελ.205.  
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δηλαδή των Βιβλιοθηκών και κατ’ επέκταση της πόλης της Φλώρινας, όσο το δυνατόν,  με φυσικό 
τρόπο.  
               Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν παρόντα και άλλα άτομα, όπως 
συνάδελφοι, γνωστοί αλλά και άγνωστοι.155 Ο ρόλος τους άλλοτε ήταν ενθαρρυντικός και άλλοτε 
ανασταλτικός. Οι συνεντευξιαζόμενοι πότε έπαιρναν θάρρος και μιλούσαν ευκολότερα και πότε 
λόγω της παρουσίας τους δεν μιλούσαν με άνεση ή αποσιωπούσαν γεγονότα και καταστάσεις. 
               Επιτακτικής ανάγκης είναι να ειπωθεί ότι οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν με βιντεοκάμερα 
και απομαγνητοφωνήθηκαν όπως ακριβώς ειπώθηκαν. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία παρέμβαση 
στα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων. Με τη χρήση αυτού του εποπτικού  μέσου ήταν δυνατόν όχι 
μόνο να καταγραφούν τα λεγόμενα των πληροφορητών άλλα και η έκφραση του προσώπου και οι 
κινήσεις του σώματος τους που υποδείκνυαν την αλήθεια της επονομαζόμενης «γλώσσας του 
σώματος». Πρέπον είναι, να ειπωθεί πως μια από τις συνεντεύξεις, ύστερα από πολλές  συναντήσεις, 
δεν κατάφερε να υλοποιηθεί. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Ύστερα όμως, από επανειλημμένες προσπάθειες 
και προσεγγίσεις, «η συνέντευξη» παραχωρήθηκε με γραπτή μορφή, με παράδοση χειρογράφων 
παλαιότερων και νέων καθώς και με μη μαγνητοσκοπημένη συνομιλία. Τα οφέλη πολλά.  
             Η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων υπέδειξε από μόνη τις θεματικές της 
διπλωματικής εργασίας. Η επανάληψη ερωτήσεων και απαντήσεων έφτιαξε ερήμην της τον κορμό 
της υπόλοιπης εργασίας, η οποία διανθίστηκε από «όμορφες πινελιές» των συνεντευξιαζόμενων.       

      

               6.4.1. Περιγραφή του δείγματος των  συνεντεύξεων    

 

             Πολύ σημαντικό ρόλο στην  ιστορική έρευνα έπαιξαν και τα δεδομένα που αντλήθηκαν από 
τις συνεντεύξεις, οι όποιες ελήφθησαν στα πλαίσια της εργασίας. Οι συνεντεύξεις ήταν είκοσι δυο 
(22). Σχεδόν όλες ήταν προσωπικές συνεντεύξεις εκτός από μια που ήταν εστιασμένη ομαδική 
συνέντευξη.156 
            Η επιλογή των συνεντευξιαζόμενων, έγινε με σχολαστικότητα και προσοχή, όπως συμβαίνει 
σε όλες τις ποιοτικές έρευνες. (σκόπιμη δειγματοληψία).157 To κριτήριο που χρησιμοποιείται για την 
επιλογή συμμετεχόντων και τοποθεσιών είναι το αν εξασφαλίζουν «πλούτο πληροφοριών» (Patton, 
1990, σελ.169).  Στηριζόμενοι στη λογική αυτή, επιλέχτηκαν οι πολίτες της Φλώρινας με βάση τη 
σχέση που είχαν με τις υπό έρευνα Βιβλιοθήκες, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και τον όγκο των 
συναφών γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα: 
             Όσον αφορά τη σχέση που είχαν με τις Βιβλιοθήκες, και λέγοντας σχέσεις, εννοούμε 
επαγγελματικές, κοινωνικές, προσωπικές ίσως και «σχέσεις αγάπης και έμπρακτης βοήθειας και 

                                                           
155 Αρκετές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιους χώρους, δηλαδή σε καφετέριες, προς διευκόλυνση των 

συνεντευξιαζόμενων. 
156 Είναι η διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων μέσα από συνεντεύξεις με μια ομάδα ανθρώπων, συνήθως τέσσερις 

μέχρι έξι. Ο ερευνητής κάνει ένα μικρό αριθμό γενικών ερωτήσεων και παίρνει απαντήσεις από όλα τα άτομα της 
ομάδας. (Βλ. Creswell., J. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής 
και Ποιοτικής Έρευνας. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος.(Επιμ.). Νάνσυ Κουβαράκου (μτφ). Αθήνα: ίων εκδόσεις 
έλλην,σελ.257). 

157 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Creswell., L. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και 
Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος.(Επιμ.). Νάνσυ Κουβαράκου 
(μτφ). Αθήνα: ίων εκδόσεις έλλην, σελ.244.  
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συνεισφοράς», προσεγγίστηκαν Βιβλιοθηκονόμοι, Τμηματάρχες, Διοικητικοί υπάλληλοι των 
Βιβλιοθηκών, Προϊστάμενοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Συμβουλίων (Διοικητικών και 
Εφορευτικών), εθελοντές και  εκπαιδευτικοί- παιδαγωγοί.158      
              Ένα άλλο κριτήριο είναι και το μορφωτικό τους επίπεδο που επικεντρώνεται στην  
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, στο δείγμα υπάρχουν Βιβλιοθηκονόμοι, Εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενεργοί και συνταξιούχοι, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί 
υπάλληλοι, ενεργοί και συνταξιούχοι, καθώς και ένας Εκδότης Τοπικής Εφημερίδας. Σχετικά με το 
φύλο, η αρχική πρόθεση μου ήταν να ληφθούν ισόποσες συνεντεύξεις και από τα δυο φύλα αλλά 
αυτό δεν κατέστη δυνατό. Περισσότεροι ήταν οι άντρες, δεκατέσσερις (14), ενώ οι γυναίκες ήταν 
μονάχα οκτώ (8).159 Στόχος είναι η επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των ανώτερων 
μορφωτικών βαθμίδων, των φύλων και κυρίως των ενεργά εμπλεκομένων υπαλλήλων και πολιτών 
στη λειτουργία αλλά και στη διατήρηση κάθε μιας Βιβλιοθήκης της πόλης της Φλώρινας.  
             Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα για να συμμετάσχουν σε αυτό 
το εγχείρημα. Τα εμπόδια όμως, δεν ήταν λίγα. Ήταν γνωστικά, ψυχολογικά και σε ορισμένες 
περιπτώσεις υπήρχαν προβλήματα μνήμης-λήθης ή και αποσιώπησης και παραποίησης των 
γεγονότων. Επίσης, ήταν δύσκολη η προσέγγιση ορισμένων καθώς και η χωροχρονική οριοθέτηση 
των συνευρέσεων. Ευδιάκριτο εμπόδιο ήταν και η ψυχολογία των συνεντευξιαζόμενων κατά τη 
διάρκεια των ερωταποκρίσεων. Η ψυχολογία τους επηρεάστηκε από πολλούς αστάθμητους 
παράγοντες, όπως λόγου χάριν, ο χώρος διεξαγωγής των συνεντεύξεων, η ώρα, η διάθεση. Αρκετοί 
πληροφορητές κατά τη διάρκεια των συνευρέσεων βρίσκονταν στο χώρο εργασίας τους, άλλοι σε 
εξωτερικό χώρο και οι περισσότεροι στο χώρο των εν λόγω Βιβλιοθηκών, καθώς εργάζονταν εκεί. 
Εκτός από το άγχος που βίωσαν, ένιωσαν και φόβο, ίσως και ντροπή απέναντι στην κάμερα που 
κατέγραψε τη συνομιλία. 
             Παρόλα αυτά δέχθηκα μεγάλη βοήθεια από τους περισσότερους λόγω της καλοπροαίρετης, 
τις περισσότερες φορές διάθεσης, που επέδειξαν μόλις τους ζητήθηκε να συμμετέχουν σε αυτή την 
προσπάθεια. Ελάχιστοι δήλωσαν δυσφορία πριν τη συνέντευξη ή μόλις είδαν την κάμερα, ενώ 
κάποιοι αρνήθηκαν προφασιζόμενοι παιδιαρώδεις δικαιολογίες.160 Θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο 
έπαιξε η αιτιολογία της έρευνας αυτής, η φιλική σχέση που προϋπήρχε καθώς η έκδηλη αγάπη και 
ενδιαφέρον για την υστεροφημία της ιστορίας του τόπου μας. Εν κατακλείδι, σχεδόν κανείς δεν 
εκδήλωσε κάποιο πρόβλημα σχετικά με την επωνυμία, τη φωτογραφία και τη λήψη video κατά τη 
διάρκεια των συνεντεύξεων.     

 
 
    6.5   Κατηγοριοποίηση των Βιβλιοθηκών 

             Ύστερα από την αναζήτηση και την ανεύρευση των δεδομένων- τεκμηρίων  και τον έλεγχο 
της εγκυρότητας τους επέρχεται η ανάλυση και η ερμηνεία τους. Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση 

                                                           
158 Παράρτημα:Δ) Πίνακες και Διαγράμματα. Το δείγμα της έρευνας ως προς την επαγγελματική ιδιότητα των 

συνεντευξιαζόμενων, σελ. 529. 
159 Παράρτημα: Δ) Πίνακες  και Διαγράμματα. Το δείγμα της έρευνας ως προς το φύλο των συνεντευξιαζόμενων, 

σελ.528. 
160 Εκτός από κάποιους βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι είχαν εργαστεί στις υπό εξέταση Βιβλιοθήκες, υπήρχαν και  πολλά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας που αρνήθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό το 
εγχείρημα προβάλλοντας συνεχώς δικαιολογίες. 
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τους όμως, πρέπει πρώτα να οργανωθούν τα δεδομένα αυτά. «Η οργάνωση των δεδομένων είναι 
κρίσιμη στην ποιοτική έρευνα λόγω του μεγάλου μεγέθους των πληροφοριών που συγκεντρώνονται 
κατά τη διάρκεια μιας μελέτης».161  
             Η προκαταρκτική διερευνητική ανάλυση αυτών των δεδομένων θα βοηθήσει στο 
σχηματισμό μιας γενικής εικόνας.162 Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο τα δεδομένα που 
αποκομίσαμε από τις συνεντεύξεις όσο και από το πλήθος του αρχειακού υλικού (έγγραφα, 
φωτογραφικό υλικό) θα οργανωθούν σύμφωνα με τις Βιβλιοθήκες της πόλης της Φλώρινας. Η 
κατηγοριοποίηση τους είναι το επόμενο στάδιο της μελέτης αυτής, η οποία είναι  η εξής:  
 
 Ως προς την ειδολογική ταξινόμηση 
 Ως προς τη χρονική ταξινόμηση 
 Ως προς το σύστημα διοίκησης και εποπτείας 
 Ως προς το προσωπικό  
 Ως προς το περιεχόμενο 
 Ως προς τη στέγαση 
 Ως προς την παροχή πόρων λειτουργίας 

 

 
         6.6.1.  Αποτελέσματα Ερευνητικής Διαδικασίας ως προς τη Χρονολογική  Ταξινόμηση 

                    Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

 
       1) Βιβλιοθήκη  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας  
 
 
                6.6.1.1. Ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας  
 

Με τη ψήφιση του Νόμου 5802 στις 29-09-1933 «Περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών»163 καταργούνται και επισήμως, ύστερα από 100 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας τα 
Διδασκαλεία και ξεκινάει μια νέα εποχή για την εκπαίδευση των δασκάλων. Μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα ιδρύθηκαν  αρκετές Ακαδημίες, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και αλλού, επτά τον 
αριθμό, οι οποίες ακολουθούσαν τα πρότυπα των Ακαδημιών της Πρωσίας.164 «Παρά τις ρητές 
διατάξεις του Νόμου 5802 του 1933 και του Αναγκαστικού Νόμου 953 του 1937165 περί ιδρύσεως  
έξι ή επτά, αντίστοιχα Παιδαγωγικών Ακαδημιών κατ’ ανώτατο όριο και ενώ η Ελλάδα 
αντιμετώπιζε την καταπίεση των Γερμανών κατακτητών και την εξαντλητική πείνα, αποφασίζεται, 

                                                           
161  Creswell., L. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Έρευνας. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος.(Επιμ.). Νάνσυ Κουβαράκου (μτφ). Αθήνα: ίων εκδόσεις έλλην, σελ. 277. 
162  Ομοίως, σελ. 282. 
163  Ν. 5802/ 1933, ΦΕΚ 286/29-09-1933, τ.Α΄),σελ. 1683-1686. 
164 Ξωχέλλης, Π. « Από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες στα Παιδαγωγικά Τμήματα». Βλέπε στο: Σε Δ. Θωϊδης & Σ. 

Ηλιάδου-Τάχου (Επιμ.), «Μανόλης Γ. Σαρρής. Ψυχολόγος- Παιδαγωγός».(2005). Φλώρινα. Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή ,Φλώρινας ,Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σελ.7. 

165 Ν. 953/1937, ΦΕΚ.469/19-11-1937, τ. Α΄, σελ.3019-3022. 
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ιδρύεται και αρχίζει τη λειτουργία της μέσα στο Νοέμβριο του 1941 η Παιδαγωγική Ακαδημία της 
Φλώρινας».166  

Οι λόγοι που είχαν συμβάλλει στην ίδρυση της  Ακαδημίας ήταν ποικίλοι.167 Ίσως ήταν η 
επανεκδήλωση της Εθνικής Ρουμανικής Ιδέας στο ελληνικό κουτσοβλάχικο πληθυσμό της Δυτικής 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας, στις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρόβλημα αυτό είχε 
εκδηλωθεί ύστερα από τη σύναψη συμφωνίας, κατά τη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου, 
ανάμεσα στη Ρουμανία με την Ελλάδα και  τη Σερβία, εναντίον της Βουλγαρίας. Το αντάλλαγμα 
που είχε ζητήσει η Ρουμανία τότε, για τους Ρουμανίζοντες κουτσόβλαχους της Μακεδονίας, ήταν η 
πλήρη ελευθερία όσον αφορά τη γλώσσα, τη θρησκεία αλλά και τη μόρφωση, σύμφωνα πάντα με τα 
πρότυπα της χώρας τους. Έτσι θα μπορούσαν να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα, να 
εκκλησιάζονται σε Ρουμανικές εκκλησίες και να ιδρύουν ρουμανικά σχολεία, δεκανεννέα τον 
αριθμό, στη Δυτική Μακεδονία.  

Το «Ρουμανικό Κομιτάτο», ύστερα από την κατοχή της Ελλάδος από τη Γερμανία, την 
Ιταλία και τη Βουλγαρία, θέλησε να προβάλλει στο Ελληνικό κουτσοβλάχικο πληθυσμό της Δυτικής 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας την Εθνική Ρουμανική Προπαγάνδα προσπαθώντας έτσι να αλλοιώσει 
την εθνική συνείδηση των κατοίκων της περιοχής αυτής. Μια από τις ενέργειες του ήταν η 
κατάργηση των ελληνικών σχολείων. 

Σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας έπαιξαν και οι γιουγκοσλαβικές 
και βουλγαρικές διεκδικήσεις στο χώρο της Μακεδονίας.168 Πρόθεση όλων των εχθρών ήταν η 
αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης των Ελλήνων στο χώρο της Μακεδονίας. Οι  
ανθελληνικές αυτές ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα η πρώτη κατοχική κυβέρνηση να εκδώσει το  
υπ’ αριθμ. 739 Νομοθετικό Διάταγμα της 14/24ης Νοεμβρίου του 1941 «Περί συστάσεως 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας αμφότερων φύλων με έδραν την Φλώρινα».169 «Τα δύσκολα εκείνα 
χρόνια όμως όλοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν και ελάχιστα ενδιαφέρονταν για την εκπαίδευση. Ο 
καθηγητής γυμναστικής, Ηλίας Χαραλαμπάκης, αναζητούσε νέους και νέες στα καφενεία και στα 
σπίτια απόφοιτους του γυμνασίου και τους καλούσε να δώσουν εξετάσεις στην Ακαδημία και  όταν 
συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός αποφοίτων άρχισε να λειτουργεί η Παιδαγωγική Ακαδημία 
Φλωρίνης170».171 

Σύμφωνα με την 79128/5-11-1941 Τηλεγραφική Διαταγή του Υπουργού Παιδείας, 
Λογοθετόπουλου, πληροφορούμαστε ότι ο πρώτος Διευθυντής της Ακαδημίας, ήταν ο Λ. 
Σπετσιέρης.172 Ο Διευθυντής, στα πλαίσια οργάνωσης και σωστής λειτουργίας της Ακαδημίας, 

                                                           
166 Αντωνίου, Χ. (1994). «Η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου»,  «ΕΤΑΙΡΙΑ», 15ο, Φλώρινα, 26. 
167 Ομοίως, σελ. 27. 
168 Ομοίως, σελ. 28. 
169 Ν.Δ. 739/1941, (ΦΕΚ.407/29-11-1941, τ. Α΄), σελ.2163. 
170 Το κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας κατασκευάστηκε το 1929 – 1930 με σχέδια που εκπονήθηκαν στην Αθήνα και 

είχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα εκλεκτικιστικού ρυθμού, όπου συνυπάρχουν 
στοιχεία από τον κλασικισμό και άλλα αρχιτεκτονικά ρεύματα. (βλ. Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας: Δήμος 
Φλώρινας .FlorinaBikes.Κοινόχρηστα Ποδήλατα.: 

http://florinabikes.gr/%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%
B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1-
%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82/ 

171( Βλ.Μεκάσης ,Δ. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών:  http://florineanews.blogspot.gr/). 
172 Αντωνίου, Χ. (1994). «Η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου»,  «ΕΤΑΙΡΙΑ», 15ο, Φλώρινα, 29. 
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αποφάσισε να  τη στεγάσει στο κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. Η έναρξη λειτουργίας 
της ήταν στις 16 Δεκεμβρίου του 1941 με την ταυτόχρονη ανακοίνωση των επιτυχόντων173 των 
πρώτων εισαγωγικών εξετάσεων της. 174       

Το έτος ίδρυσης της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, παράλληλα με την ημερομηνία διορισμού 
του τότε Διευθυντή, την ημερομηνία έκδοσης του Νομοθετικού Διατάγματος 739175 και την 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Σχολής αποδεικνύουν μια εσπευσμένη και απρογραμμάτιστη 
ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας. Η πράξη αυτή αιτιολογείται λόγω του τότε κοινωνικού, 
πολιτικού και πολεμικού γίγνεσθαι. Η διαπίστωση της ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών προς κάλυψη 
κενών σε σχολεία,176 καθώς και η καταπίεση που ένοιωθαν από τους κατακτητές μέσω της 
ανθελληνικής τους προπαγάνδας στο χώρο της Μακεδονίας, οδήγησαν στην ίδρυση της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Φλώρινας.177 Αυτή κλήθηκε από την κυβέρνηση Τσολάκολγου να 
ενισχύσει την ελληνική εθνική ιδεολογία και την πολιτιστική κληρονομία των Φλωρινιωτών στα 
στενά πλαίσια της κλειστής τοπικής της  κοινωνίας. 178   

Ο τρόπος λειτουργίας της μέχρι το 1980 επηρεάστηκε από την πολιτική και την κοινωνική 
κατάσταση της πόλης.  «Στην δεκαετία του 1980, η εκπαίδευση των δασκάλων στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Φλώρινας ξέπεσε και έφτασε στα όρια της διάλυσης… Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 
οι συζητήσεις περί οριστικού κλεισίματος των Ακαδημιών και η ίδρυση Παιδαγωγικών Σχολών με 
την Φλώρινα έξω από αυτόν το σχεδιασμό, έφεραν κινητοποιήσεις. Το 1989,179 με Προεδρικό 
Διάταγμα180 επέτρεπε την ίδρυση των Παιδαγωγικών Σχολών. Ο τότε Δήμαρχος Αναστάσιος 
Κωτσόπουλος ξεσήκωσε όλη τη Φλώρινα, καταλαμβάνοντας δημόσια κτήρια και απαιτώντας 
Παιδαγωγική Σχολή στη Φλώρινα. Οι κινητοποιήσεις έφεραν καλά αποτελέσματα.  Ιδρύθηκε στη 
Φλώρινα Παιδαγωγική Σχολή,181 με τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως παράρτημα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 1990 – 1991.» 

                                                           
173 Ήταν 57. ( Βλ.Μεκάσης, Δ. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών:  http://florineanews.blogspot.gr/). 
174 Ομοίως, σελ.29. 
175 Η έκδοση του εν λόγω Ν.Δ. έγινε στις 14-24 Νοεμβρίου ενώ οι εισαγωγικές εξετάσεις των υπόλοιπων Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών είχαν διεξαχθεί νωρίτερα, στις 5 του μηνός.   
176 Οι ήδη υπάρχουσες Παιδαγωγικές Ακαδημίες δεν επαρκούσαν για την  κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών λόγω του 

ότι από κάθε μια αποφοιτούσαν μόλις 300 εκπαιδευτικοί, ενώ τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζονταν γύρω στους 
600-700. 

177 Αντωνίου, Χ. (1994). «Η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου»,  «ΕΤΑΙΡΙΑ», 15ο, Φλώρινα, 30. 

178 Τσακιρίδου, Ε. & Τάχου-Ηλιάδου, Σ. (2005). Εθνική ιδεολογία και τοπική κοινωνία: «Η λειτουργία της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας στη Φλώρινα, την περίοδο 1941-1956». Σε Δ. Θωϊδης & Σ. Ηλιάδου-Τάχου (Επιμ.),  Μανόλης Γ. Σαρρής. 
Ψυχολόγος-Παιδαγωγός. Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα 
Δημοτικής Εκπ/σης, 33. 

179 Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες ιδρύονται με το νόμο 5802/29-9-1933 σύμφωνα με νομοσχέδια που υπέβαλε στη Bουλή 
ο Υπουργός Παιδείας Θ. Τουρκοβασίλης, στέλεχος του κυβερνώντος λαϊκού κόμματος και αποτελούν πνευματικά 
παιδιά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γ. Παλαιολόγου. Σκοπός της ίδρυσής τους, όπως 
αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση των νομοσχεδίων είναι η αναβάθμιση του επιπέδου των δασκάλων, αφού 
καθιερώνεται η προπαιδεία της γυμνασιακής εκπαίδευσης. (Βλ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική 
Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (1941-
1987):http://nured.uowm.gr/florina/i-pedagogiki-akadimia-florinas-1941-1987/). 

180  Ν.1268/16-07-1982, άρθρο 46(ΦΕΚ.87, τ.Α΄). Π.Δ.320/1983. 
181 Με το Προεδρικό Διάταγμα 544/10-10-1989 (ΦΕΚ. 231, τ.Α΄). (βλ.  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης  Φλώρινας: http://eled.uowm.gr/) 
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Αργότερα, το 1993, λειτούργησε και το Τμήμα Νηπιαγωγών.  Το 2003, η Παιδαγωγική Σχολή 
Φλώρινας182 εντάχτηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.».183 

184 
 
                         
 
              6.6.1.2. Ίδρυση της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
 

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής. Η 
Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε το 1941. Δυστυχώς μέχρι το 1951 δεν διέθετε 
Βιβλιοθήκη.185    

 Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι η ίδρυση της Ακαδημαϊκής 
Βιβλιοθήκης ταυτιζόταν με την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Πιο συγκεκριμένα: 
  

Εεε, με την ίδρυση του Παιδαγωγικού Τμήματος ξέρω ότι λειτουργεί και εκεί Βιβλιοθήκη για 
την εξυπηρέτηση των φοιτητών και γενικά του κοινού της Φλώρινας.(Μ.Β.). 
 

Έχουμε μετά τη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Η Ακαδημία ιδρύθηκε το 1941, 
αλλά ξέρουμε ότι μέχρι το 1936 υπήρχε το Διδασκαλείο, έκλεισε το Διδασκαλείο και πιθανότατα τα 
περισσότερα βιβλία πέρασαν στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.(Μ.Δ.) 
 

 Προφανώς με τη … δημιουργία του  Παιδαγωγικού σιγά σιγά. (Γ.Σ.). 
 

                                                           
182 Με το  Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003) (Βλ.  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

εκπαίδευσης  Φλώρινας: http://eled.uowm.gr/) 
183 ( Βλ.Μεκάσης, Δ.. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών:  http://florineanews.blogspot.gr/). 
184 Η εν λόγω φωτογραφία  βρίσκεται στο: Βασιλειάδη- Θωϊδη, Λ. & Θωϊδης, Δ. (2000). Μανόλης Γ. Σαρρής. Ο 
Παιδαγωγός και ο άνθρωπος. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε, σελ.33.  
185 Βασιλειάδη- Θωϊδη, Λ. & Θωϊδης, Δ.. (2000). Μανόλης Γ. Σαρρής. Ο Παιδαγωγός και ο άνθρωπος. Θεσσαλονίκη: 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε, σελ.58. 
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 Το 1951 ήταν ένα κομβικό έτος για τη λειτουργία της Ακαδημίας  γιατί τότε διορίσθηκε ως 
Υποδιευθυντής της, ο Μανόλης Σαρρής, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στην αναδιοργάνωση της 
Ακαδημίας.186   
          Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη Συνεδρίαση είχε ειπωθεί ότι έπρεπε να συνδυαστεί η 
πνευματική εργασία με την τεχνική έτσι ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ρόλου τους ως δάσκαλοι.  Στη συνεδρίαση αυτή αποφασίσθηκε 
από κοινού, Διευθυντού και σπουδαστών, η ίδρυση συνεργείων για την εύρυθμη λειτουργία της 
Ακαδημίας. Τα συνεργεία αυτά αποτελούνταν από τους σπουδαστές της Ακαδημίας, οι οποίοι 
λαχταρούσαν να μορφωθούν.187   

Ένα από τα συνεργεία ήταν και αυτό του Αναγνωστηρίου – Βιβλιοθήκης. Αυτό ανέλαβε την 
καταγραφή και την ταξινόμηση των βιβλίων καθώς την υλικοτεχνική υποδομή της. Όλα γίνονταν 
κάτω από την καθοδήγηση του Μ. Σαρρή, ο οποίος έκρινε απαραίτητη την ύπαρξη μιας καλά 
οργανωμένης Βιβλιοθήκης στην Ακαδημία για την κάλυψη των μορφωτικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών των σπουδαστών της.188   

 Ο χώρος βρέθηκε και με τη σύμπραξη  άλλων δυο συνεργείων της Ακαδημίας, του Τεχνικού 
και της Βιβλιοδετικής, η Βιβλιοθήκη πήρε σάρκα και οστά. Πραγματοποιήθηκαν επισκευές  
παλαιών επίπλων και κατασκευάστηκαν νέα. Το Συνεργείο Βιβλιοδετικής επισκεύασε τα φθαρμένα 
βιβλία, τα οποία συνέχισαν να κοσμούν τα ράφια της Βιβλιοθήκης.189   
  Όσον αφορά τον εμπλουτισμό της, οι σπουδαστές ζήτησαν εγγράφως,190 τη βοήθεια από 
φορείς, Συλλόγους, Υπουργεία, Εταιρείες, ακόμα και από ιδιώτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και 
έστειλαν πολλά βιβλία.191  

   Δυστυχώς, μέχρι το 1982 υπάρχει ένα κενό. Ύστερα από τη θεσμοθέτηση των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στις πόλεις που διέθεταν  Πανεπιστήμια, με τον 
υπ’ αριθμ.1268/1982 νόμο και το 46ο  άρθρο, αυτομάτως καταργήθηκαν όλες οι Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες, καθώς και της Φλώρινας.192 Σύμφωνα  με  αυτόν το νόμο, και πιο συγκεκριμένα με  το 
7ο  άρθρο, 7ης παραγράφου, πληροφορούμαστε ότι ύστερα από πρόταση των Κοσμητόρων193 
ιδρύονται Βιβλιοθήκες Τμημάτων με την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Το προσωπικό των 
Βιβλιοθηκών ανήκει στο Ειδικό Διοικητικό – Τεχνικό Προσωπικό του Τμήματος ή το Διοικητικό 
Προσωπικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Την απόφαση για την πρόσληψη- τοποθέτηση 
του προσωπικού λαμβάνει η Γενική Συνέλευση194 του Τμήματος ή η Σύγκλητος. 195   

                                                           
186  Ομοίως. 
187  Ομοίως, σελ.29. 
188 Βασιλειάδη- Θωϊδη, Λ. & Θωϊδης, Δ.. (2000). Μανόλης Γ. Σαρρής. Ο Παιδαγωγός και ο άνθρωπος. Θεσσαλονίκη: 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε, σελ.58. 
189  Ομοίως, σελ. 58-59. 
190  Κοινοποιώντας την έκκληση τους μέσω εφημερίδων. 
191 Βασιλειάδη- Θωϊδη, Λ. & Θωϊδης, Δ. (2000). Μανόλης Γ. Σαρρής. Ο Παιδαγωγός και ο άνθρωπος. Θεσσαλονίκη: 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε, σελ.59. 
192 Αντωνίου, Χ. (1994). «Η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου»,  «ΕΤΑΙΡΙΑ», 15ο, Φλώρινα, 32. 
193 Ο κοσμήτορας συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και τη Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, 

προεδρεύει στις εργασίες τους, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων των προαναφερθέντων οργάνων και 
συγκροτεί επιτροπές για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων. (άρθρο 10, παράγραφος 4β).  

194 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το Διδακτικό- Ερευνητικό προσωπικό, εκπροσώπους των 
φοιτητών και εκπροσώπους των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (σε ποσοστιαία αναλογία με το Διδακτικό 
προσωπικό). 

195  Ν. 1268/ 1982, (ΦΕΚ 87/16-07-1982, τ.Α΄),σελ. 680. 
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Η Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος που προβλέπονται από αυτό 
το νόμο (άρθρο 8, παράγραφος ε).  Η Σύγκλητος196 έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της 
Σχολής, της τήρησης του νόμου και του εσωτερικού Κανονισμού και ψηφίζει τον ετήσιο 
προϋπολογισμό. (άρθρο 11, παράγραφος 1γ).  

Η Παιδαγωγική Ακαδημία παύει να λειτουργεί το 1989.197 Έτσι, την ίδια χρονιά με το υπ’ 
αριθμ. 544 Προεδρικό Διάταγμα198 ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
λειτούργησε ως παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό 
έτος 1990-91.199  Στεγάστηκε στις ίδιες εγκαταστάσεις με αυτές που λειτουργούσε μέχρι πρότινος η 
Παιδαγωγική Ακαδημία. Σύμφωνα με το άρθρο 1,  παράγραφο 3  του ΠΔ το Τμήμα διέπεται  ως 
προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τον Κανονισμό σπουδών και το προσωπικό από τις 
διατάξεις του Ν. 1268/82. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφο 1η, ιδρύονται δυο θέσεις για 
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το  άρθρο 9,  η κινητή και ακίνητη περιουσία της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας μετά την παύση λειτουργίας της, 200 μεταβιβάζεται 
αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη 
των αναγκών του νεοϊδρυθέντος  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Το 1993 με το υπ’ αριθμ. 99/22-03-1993 Προεδρικό Διάταγμα201 ιδρύεται η  Παιδαγωγική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, η οποία  αποτελείται από τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. (Κεφάλαιο Β΄, άρθρο 4 και 5 του 
παρόντος διατάγματος).  

Σύμφωνα με το 11ο άρθρο, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών χρησιμοποιεί τις 
εγκαταστάσεις της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας, παρόλο που η περιουσία του 
Τμήματος έχει μεταβιβασθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ιδρύεται  με το Προεδρικό Διάταγμα 92/2003 
(Φ.83/11-4-2003) και αρχίζει αμέσως τη λειτουργία του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 
πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από το Υπουργό Εθνικής  
Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Η έδρα του Πανεπιστημίου ορίζεται η Κοζάνη. 

Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία μαθαίνουμε ότι τα πρώτα Τμήματα του ΠΔΜ αποτέλεσαν 
τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έδρευαν στη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ 
αυτών και τα δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Από 1-1-2004 μεταφέρθηκε και το 
προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό»).202 

 
       
                                                           
196 Απαρτίζεται από τον Πρύτανη, 2 Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των Σχολών, ένα εκπρόσωπο του ΔΕΠ με τον 

αναπληρωματικό του για 2 χρόνια, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Τμήμα, έναν εκπρόσωπο του Ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού, έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού προσωπικού, έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού  
Προσωπικού και 5 εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ. (Άρθρο 11, παράγραφος 1β). 

197 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή: http://www.edu.uowm.gr/site/Infrastructure 
198 Προεδρικό Διάταγμα  544 (10)-10-1989 (ΦΕΚ 231/ 10-10-1989 τ. Α΄ ). «Ίδρυση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  με έδρα τη Φλώρινα». 
199 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή: http://www.edu.uowm.gr/site/Infrastructure  
200 Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 443ου / 30-08-1989 Προεδρικού  Διατάγματος.( ΦΕΚ.194/31-08-1989, τ. Α΄), 

«Παύση λειτουργίας Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών και ρύθμιση σπουδαστικών και άλλων 
θεμάτων που ανακύπτουν».  (Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. παραδίδεται το αρχείο κάθε σχολής  στην αντίστοιχη 
Παιδαγωγική Ακαδημία).    

201 Το υπ’ αριθμ. 99ο/22-03-1993 Προεδρικού  Διατάγματος. (ΦΕΚ.46/02-04-1993, τ. Α΄), «Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα». 

202  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή: http://www.edu.uowm.gr/site/content/istoriko 
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  2) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  Δυτικής  Μακεδονίας – Παράρτημα Φλώρινας 

 
     6.6.1.3. Ίδρυση της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού  

Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. 
 
 
 Η Γεωργική Σχολή ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’20,203 από τον Ιωάννη 

Κοντόπουλο, γεωπόνο, με σπουδές στην Ιταλία και τη Φλωρεντία. Το 1929 άρχισαν οι εργασίες 
ανοικοδομήσεως του κτιρίου της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής. «Η ανέγερση ολοκληρώθηκε το 
1935 και το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς ξεκίνησε και η λειτουργία της».204 Το 1960 ιδρύεται και 
η Τεχνική Σχολή στη Φλώρινα με την υπ’αριθμ. 49537/26-07-1960 απόφαση του Υπουργείου 
Εργασίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του ιδίου χρόνου.205  

Με Νομοθετικό Διάταγμα 580/1970206 καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των 
Κατώτερων Τεχνικών Σχολών. Το 1973 λειτούργησε η Μέση Τεχνική Σχολή στη Φλώρινα και 
στεγάστηκε στο νεοκλασικό κτίριο του Γιάννη Ζήση. Ο Διευθυντής της  Σχολής ήταν ο Καϊμακάμης 
Αθανάσιος. Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε στις 08-10-1973. («Φωνή της Φλωρίνης», φ581/12-10-
1973).207 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 748 και το ΦΕΚ 272/Α/14-101976, ιδρύεται το Κέντρο Ανώτερης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Κοζάνη. (ΚΑΤΕ). «Το 1977 το Κ.Α.Τ.Ε Κοζάνης μετατρέπεται σε 
Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως Κοζάνης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε) με το  
Ν.576/1977 (ΦΕΚ 102/3-4-77, τ.Α΄) και λειτουργεί από το σπουδαστικό έτος 1977-78 μέχρι το 
1983.  Παράλληλα στη Φλώρινα λειτουργεί το Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Φλώρινας, με το Τμήμα Φυτικής 
Παραγωγής και το Τμήμα Στελεχών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων».208 Η Σχολή 
ακολούθησε το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα 
με τα ΦΕΚ 182/ Β/ 15-02-1975, 184/Β/15-02-1975,185/Α/13-7-1981, 175/Α/1981. 

«Το 1983 με το Νόμο 1404/1983209 καταργούνται τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ιδρύονται τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) τα οποία ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
είναι αυτοδιοίκητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Τα τμήματα των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
Κοζάνης και Φλώρινας ενσωματώνονται στο νεοϊδρυθέν Τ.Ε.Ι. Κοζάνης το οποίο οργανώνεται ως 
εξής: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.), με τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, 
Οχημάτων,Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), με το Τμήμα Λογιστικής,  
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.Τ.Ε.Γ.), με τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, και Ζωικής 
Παραγωγής στη Φλώρινα».210 Η λειτουργία των Τμημάτων της Φλώρινας ξεκινά το 1984.211 Το 

                                                           
203  Παράρτημα: Γ.2.) Φωτογραφικό αρχείο: σελ.362-363. 
204 Περιβολάρης, Γ.(2012). Φλώρινα 1912-2012 χρονικό ενός αιώνα. Θεσσαλονίκη:  Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, 

σελ.90. 
205 Περιβολάρης, Γ.(2012). Φλώρινα 1912-2012 χρονικό ενός αιώνα. Θεσσαλονίκη:  Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, 

σελ.100. 
206  Ν.Δ.580/1970, (ΦΕΚ 139/24-06-1970), τ. Α΄. 
207 Λεύκωμα Φλωρίνης. Florinapast ://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=3227 (Προσπελάστηκε στις 19-09-2015). 
208  Look 4 studies.com: 

 http://www.look4studies.com/atei-dutikis-makedonias.html 
209 Νόμο 1404/1983, (ΦΕΚ 173/24-11-1983), τ. Α΄. 
210 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας: 

http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=118&lang=el 
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1999 μετονομάζεται η Σχολή σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας και 
ιδρύεται το τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων. 

«Με τον νόμο 2916/2001212 αποσαφηνίζεται το καθεστώς των Τ.Ε.Ι. ως Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν συμπληρωματικά με τα Πανεπιστήμια και συνιστούν τον 
τεχνολογικό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με την εφαρμογή του νόμου, αναμορφώνονται τα 
προγράμματα σπουδών όλων των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, η διάρκεια σπουδών 
καθορίζεται σε τέσσερα έτη και οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

Το 2003 λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το 
Δεκέμβριο του 2005 αρχίζει το δεύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Μηχατρονική, το 
οποίο λειτουργεί σε σύμπραξη με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας».213 

Σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ 4009/ 2011 νόμο214 σχετικά με τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και πιο 
συγκεκριμένα με το άρθρο 48, πληροφορούμαστε  ότι σε κάθε  ΑΕΙ- ΤΕΙ λειτουργεί ενιαία Κεντρική 
Βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης». Η αποστολή της είναι «η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και 
διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική 
συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η περαιτέρω διοικητική 
ανάπτυξη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ιδρύματος σε παραρτήματα σε επίπεδο σχολής 
καθορίζεται από τον Οργανισμό του ιδρύματος. Τα παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους 
ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών 
πόρων». 

Επίσης, ιδρύθηκε και ο  Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), «που 
συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260, τ.Α΄), έχει ως 
σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του».           

Το 2016 με την υπ’ αριθμ. Φ.Δ.Δ.1/13.3/1520/8-7-2016215 απόφαση με τίτλο «Κανόνες 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας»  πληροφορούμαστε για την αποστολή 
και τη διοικητική διάρθρωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας (ΒΤΔΜ), η οποία μετονομάστηκε «Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης». Τα 
παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι οι Βιβλιοθήκες των Σχολών του Ιδρύματος, που 
υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. 

«Η Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, 
παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η 
                                                                                                                                                                                                   
211 Περιβολάρης, Γ.(2012). Φλώρινα 1912-2012 χρονικό ενός αιώνα. Θεσσαλονίκη: Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. 

σελ.110. 
212  Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11-06-2001), τ. Α΄. 
213  Look 4 studies.com: 

 http://www.look4studies.com/atei-dutikis-makedonias.html 
214  Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 /6 -09-2011) τ. Α΄. 
215  Φ.Δ.Δ.1/13.3/1520/8-7-2016 ( ΦΕΚ 2342/28-07-2016, )τ. Β΄.   
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ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό». Για την 
επίτευξη αυτών των στόχων, η εν λόγω Βιβλιοθήκη διαθέτει πολλά αντίτυπα συλλογών που 
ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές  και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επίσης, 
ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα δημιουργώντας ένα ενιαίο ηλεκτρονικό κατάλογο των συλλογών που 
επιτρέπει την πρόσβαση και την έρευνα μέσω του διαδικτύου. Προσπαθεί μέσα από την αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών της, δηλαδή, την επάνδρωση της με ειδικευμένο προσωπικό, 
διαδανεισμό, ψηφιοποίηση υλικού, χρήση νέων τεχνολογιών,αδιάκοπο εμπλουτισμό, τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, τη συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη 
ή ψηφιακή  μορφή να ενισχύσει τον ρόλο της στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η Επιτροπή Εποπτείας, ελέγχει και καθοδηγεί τον τρόπο λειτουργίας της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης. Αυτή ορίζεται από την οικεία Σύγκλητο και αποτελείται από τρία μέλη ΕΠ, τον 
Προϊστάμενο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που είναι βιβλιοθηκονόμος που εργάζεται στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη και έναν (1) εκπρόσωπο των συλλόγων των φοιτητών. «Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της 
Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε σχετικό θέμα 
ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της».  

Στο 2ο άρθρο γίνεται αναφορά στην προσβασιμότητα των χρηστών και των μελών της 
Βιβλιοθήκης. Μέλη της θεωρούνται τα μέλη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή: τα υπηρετούντα 
μέλη Ε.Π.,  οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι 
προσκεκλημένοι-ερευνητές, τα υπηρετούντα μέλη του λοιπού έκτακτου διδακτικού προσωπικού κα. 

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ή  με την έκδοση μιας κάρτας  
Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, εφαρμόζοντας πάντα τις διατάξεις του 
Κανονισμού, σεβόμενοι το χώρο, το υλικό και  τον εξοπλισμό της. (άρθρο 3). 

Στο 4ο άρθρο  καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης,  από τις 08:00 έως τις 
19:00 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το ωράριο αναρτάται στην είσοδο της 
Βιβλιοθήκης  κάθε Σχολής καθώς  και στο διαδικτυακό τόπο της. 

Σύμφωνα με το 5ο άρθρο σε κάθε Βιβλιοθήκη μιας Σχολής λειτουργεί το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας των χρηστών, 
καθώς και την επιστημονική πληροφόρηση τους. 

Όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν δυνατότητα δανεισμού και διαδανεισμού  υλικού της 
συλλογής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δανεισμού, δηλαδή  το υλικό που δανείζεται, οι όροι του 
δανεισμού, η διάρκεια του και η ανανέωση της ανά κατηγορία χρήστη, η επιβολή του προστίμου και 
η αναστολή δανεισμού, το κόστος διαδανεισμού, οι κυρώσεις, ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Βιβλιοθήκης». 

«Το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης συντάσσει βιβλιογραφίες και άλλο 
υποστηρικτικό υλικό σε συνεργασία με τους διδάσκοντες ή και για λογαριασμό τους. Με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών εργαλείων η ΒΤΔΜ216 παρέχει επίσης Υπηρεσίες Επιλεκτικής Διάδοσης 
Πληροφόρησης (Selective Dissemination of Informaition) και Τρέχουσας Ενημέρωσης (Current 
Awareness Services) στα μέλη της ανάλογα με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, όπως 
καταχωρούνται σε ειδικά για το σκοπό αυτό αρχεία».  

Επίσης, στις Βιβλιοθήκες αυτές υπάρχουν συλλογές (σπάνια βιβλία και περιοδικά κ.α) που 
δεν επιτρέπεται ο δανεισμός του, αλλά  και συλλογές περιορισμένου δανεισμού, όπως η γκρίζα 

                                                           
216 Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 
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βιβλιογραφία (μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές κτλ.) ή συλλογές που είναι 
απαραίτητες για την υποστήριξη κάποιων προσφερόμενων μαθημάτων.  

 Η Βιβλιοθήκη παρέχει στα μέλη της προγράμματα πληροφοριακής εκπαίδευσης 
(ξεναγήσεις, σεμινάρια, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό), με στόχο τη βιβλιογραφική εκπαίδευση, 
την εισαγωγή στις μεθόδους έρευνας και την απόκτηση πληροφοριακών δεξιοτήτων για τη δια βίου 
μάθηση. Διοργανώνει και περιοδικές εκθέσεις του σπάνιου υλικού της, καθώς και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις προβάλλοντας έτσι το έργο της στο ευρύ κοινό.  

Στο 6ο άρθρο γίνεται αναφορά στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σχετικά με τα τεκμήρια. (Ν.2121/1993).Δεν εκτυπώνονται, 
δεν πωλούνται. Η εκτύπωση ορισμένων σελίδων στο χώρο της Βιβλιοθήκης γίνεται μόνο για λόγους 
επιστημονικής έρευνας. Οι Βιβλιοθήκες όμως μπορούν χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς 
αμοιβή, να αναπαράγουν ένα αντίτυπο ενός έργου που έχουν στη μόνιμη συλλογή τους για ιδία 
χρήση ή για αποστολή σε άλλη Βιβλιοθήκη. (άρθρο 22 Ν. 2121/1993). 

Το 8ο άρθρο αναφέρεται στην τροποποίηση  του Κανονισμού λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η Συνέλευση του ΤΕΙ  μπορεί να εισηγηθεί την τροποποίηση αυτή 
στην Επιτροπή Εποπτείας, η απόφαση της οποίας θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
 
    6.6.1.4 Ίδρυση της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- 

Παραρτήματος Φλώρινας    
 
 
 Είναι σαφές ότι όταν ιδρύεται μια Τεχνολογική Εκπαιδευτική Σχολή ταυτόχρονα 

συνιδρύεται και η Βιβλιοθήκη της. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας, Παραρτήματος Φλώρινας λειτούργησε αρχικά στο κτίριο της Γεωργικής 
Σχολής ως το 1999 και μετέπειτα το 2005 μεταφέρθηκε στο σημερινό της κτίριο. 

 Αρχικά, η Βιβλιοθήκη στεγαζότανε στο κάτω κτίριο, στο παλιό κτίριο το λεγόμενο, δεν υπήρχε 
βιβλιοθηκονόμος, υπήρχε μια αίθουσα, η οποία τώρα έχει γίνει πολύ- γραμματεία, υπήρχε μια αίθουσα 
εκεί μέσα υπήρχαν κάποια ράφια και ήταν τα βιβλία. Δεν υπήρχαν οργάνωση.(Μ.Π).  
 
 
  Β) Δημόσιες  Βιβλιοθήκες 
 
 1)  Δημόσια Κεντρική  Βιβλιοθήκη Φλώρινας « ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ- ΒΑΡΝΑ» 
 
 
                  6.6.1.5. Ίδρυση της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα 
-Βαρνά» 

Η  Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε από την ανάγκη του  Πιτόσκα Γεωργίου, ύστερα από τον 
άδικο χαμό της κόρης του,217 η οποία λάτρευε τα βιβλία, να δημιουργήσει μια Βιβλιοθήκη218 στη 

                                                           
217 «Το 1983 η μεγαλύτερη κατά ένα χρόνο αδερφή μου, η Βασιλική Πιτόσκα Βαρνά, έχασε τη ζωή της σε ένα ταξίδι που 

έκανε Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη».(ΠΗ). 
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μνήμη της με απώτερο σκοπό να προσφέρει στην πόλη του που τόσο πολύ αγαπούσε. Σύμφωνα με 
τα λεγόμενα της ΠΗ: «ο πατέρας μου, μετά τον ξαφνικό θάνατο της αδερφής μου, θέλησε να 
προσφέρει στην πόλη του κατευθύνθηκε στο κομμάτι Βιβλιοθηκών γιατί τότε λειτουργούσε μόνο του 
Αριστοτέλη που είναι σε επίπεδα Συλλόγου και γενικώς υπήρχε ένα κενό στις Βιβλιοθήκες, στο μέρος 
το δανειστικό στο να υπάρχει όπως σε κάθε σοβαρή πόλη μια μεγάλη Βιβλιοθήκη». «…θέλησε να κάνει 
μια χειρονομία ώστε να στο όνομα του παιδιού του του αδικοχαμένου παιδιού του, της κόρης του, της 
Βασιλικής Κικής όπως την φωνάζαμε, να προσφέρει κάτι στην πόλη ώστε να μείνει και το όνομα του 
κοριτσιού και επειδή η Κική ήταν αριστούχος και άνθρωπος που λάτρευε τα βιβλία να δώσει ένα 
υπόβαθρο σε αυτούς που αγαπούν το βιβλίο να έχουν ένα ακόμα  μια ευκαιρία και ακόμα κάτι 
παραπάνω».  

 «Ξεκίνησε Ιδιωτική Βιβλιοθήκη219 με έξοδα της οικογένειας…ζητήσαμε και μας πρόσφερε η 
Νομαρχία σε αυτό το ίδιο κτίριο έναν όροφο παρακάτω δυο αίθουσες… είχαμε αγοράσει τα έπιπλα, 
αγοράζαμε τα βιβλία, πληρώναμε και ένα άτομο για να την πλήρωνε οι γονείς μου πλήρωναν και ένα 
άτομο για να λειτουργεί ... το δανεισμό και να εξυπηρετεί τους πολίτες σε πολύ περιορισμένο ωράριο  
βέβαια, δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη λειτουργία και σταδιακά από το ’83 που αρχίσαμε το ’84 
διογκώθηκε η Βιβλιοθήκη,220 έκανε και μια πρώτη έκδοση τότε, η οποία έχει εξαντληθεί και λυπάμαι 
για αυτό, ήταν επανέκδοση ενός παλιού επαγγελματικού οδηγού του Αμυνταίου με ταξινομημένα τα 
επαγγέλματα, δεν ξέρω πως έφθασε αυτή η πρωτοβουλία και έγινε  γνωστή στον Υπουργό Παιδείας 
τότε, τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτση.221  

Ο… Αντώνης Τρίτσης λοιπόν έψαξε να… έρθει  σε επαφή με αυτήν την οικογένεια που έχει 
κάνει αυτή τη δωρεά και βρήκε την αδερφή μου την Λίλιαν, την μικρότερη αδερφή μου,  η οποία ήτανε 
στέλεχος στη Νομαρχία και επικοινώνησε μαζί της. Έκανε λοιπόν μια πρόταση αν ενδιαφερόμαστε να 
συμπράξουμε με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αυτή μας η πρωτοβουλία να 
στηριχθεί και από το κράτος ούτως ώστε η Φλώρινα, η πρωτεύουσα ενός Νομού, ένας Νομός 
ολόκληρος, να έχει μια Δημόσια Βιβλιοθήκη. Προχωρήσαμε λοιπόν, στις συνεννοήσεις222…γίνανε 
συναντήσεις, καταλήξαμε σε μια συμφωνία να γίνει μια δωρεά υπό τρόπον.223  (Π.Η). 
 Σύμφωνα  τώρα με το έγγραφο που εστάλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
στο Τμήμα Βιβλιοθηκών από τους φορείς της Βιβλιοθήκης πληροφορούμαστε τους όρους που 
έθεσαν οι ιδρυτές της. Αρχικά, ζητήθηκε η επωνυμία της Βιβλιοθήκης να είναι η εξής: «ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ- ΒΑΡΝΑ». Έπειτα, ζητήθηκε να μετέχει  
ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης,  ένα μέλος από την οικογένεια των δωρητών και 
να έχει βαρύτητα ο λόγος του όσον αφορά τις εκδοτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης.  Ένας 
άλλος όρος ήταν η Βιβλιοθήκη να δημοσιοποιηθεί  σύμφωνα με τις  όλες τις προδιαγραφές των 
νόμων 1362/49 και 415/76 και των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων που εκδόθηκαν και έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Επιπρόσθετα, μέρος του τακτικού 
προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης να διατίθεται για την αγορά αρχείων που αφορούν την ευρύτερη 
περιοχή και την Ιστορία Φλώρινας- Μοναστηρίου. Όπως επίσης, θα έπρεπε το Διοικητικό 

                                                                                                                                                                                                   
218 «…με την προτροπή του μακαρίτη σήμερα του Μίμη του Σουλιώτη, ένα από τα πιο ενεργά μέλη στην κοινωνία της 

Φλώρινας..». (ΝΠ). 
219  Παράρτημα:  Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: σελ.371-375. 
220  Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: σελ.391-392. 
221  Παράρτημα:  Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Το υπ’ αριθμ. Ν/1/31-12-1987 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας, σελ.376. 
222  Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  έγγραφό προς το ΥΠΕΠΘ/ Τμήμα Βιβλιοθηκών, σελ.377-378. 
223 Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  αριθμ. Συμβολαίου 221/11-05-1984 δωρεάς κινητών υπό τρόπον, τις υπ’ 

αριθμ. 986/12-02-1985 και 123/20-01-1988 τροποποιητικές πράξεις, σελ.382-385, 386-388, 379-381. 
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Συμβούλιο να προβαίνει στην αγορά τέτοιων αρχείων ύστερα από  χρηματικές δωρεές που έχουν 
θέσει τον όρο αυτό. Εν κατακλείδι, οι ιδρυτές ζητούσαν την τακτική οικονομική ενίσχυση από 
μέρους του Υπουργού.   

Όσον αφορά το υπ’ αριθμ. 221/11-05-1984  Συμβόλαιο που υπογράφθηκε ανάμεσα στο 
Γεώργιο Πιτόσκα  και την εκπρόσωπο της  Ν.Ε.Λ.Ε224 Φλώρινας θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 
περισσότεροι όροι που είχαν τεθεί από μέρους των ιδρυτών εγκρίθηκαν. Επίσης, προστέθηκαν 
μερικοί ακόμα, όπως τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης ως δανειστική και την παραχώρηση της στο 
Δήμο Φλώρινας σε περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας μιας Δημοτικής Δανειστικής  Βιβλιοθήκης. 
Μια άλλη ρήτρα ήταν και ο διαρκής εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας Βιβλιοθήκης είτε από 
αγορές είτε από δωρεές. Σε περίπτωση μη εκτελέσεως των ανωτέρω όρων ο  Γ. Πιτόσκας θα 
ανακαλούσε τη δωρεά. 

 
 Τα προαναφερθέντα γεγονότα επιβεβαιώνονται από  την προφορική μαρτυρία της θυγατέρας 

του  Γ. Πιτόσκα: 
 
Συμφωνήσαμε λοιπόν, ότι προσφέρουμε όλα αυτά που είχαμε για να γίνει ιδρυθεί η Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, ο όρος που θέταμε είναι έχει υπότιτλο «το Κικής Πιτόσκα» γιατί αυτός ήταν ο 
σκοπός που ξεκίνησε ο πατέρας μας αυτό και η μητέρα μου μαζί αυτή την πρωτοβουλία, έγινε δεκτός ο 
όρος από το Υπουργείο και επίσης αναλάβαμε οικειοθελώς να συνδράμουμε και ότι ποσά και χρήματα 
θα ξοδεύαμε ούτως ή άλλως ετησίως για να συντηρούμε την Ιδιωτική Βιβλιοθήκη και να τη 
μεγαλώνουμε να τα διαθέτουμε σε αυτήν, όπως και κάνουμε τόσα χρόνια πια. Ετοιμάστηκαν λοιπόν, 
από συμβολαιογράφο των Αθηνών της επιλογής του Υπουργείου, τα συμβόλαια δωρεάς υπό τρόπον στο 
μεταξύ όμως έφυγε από τη ζωή  και ο πατέρας μου225 και υπογράψαμε με το Υπουργείο και ακολούθως 
έως ότου βγει το ΦΕΚ και  είχε γίνει αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου και φθάσαμε να βγει το ΦΕΚ 
λίγο αργότερα και  να ιδρυθεί η Δημόσια Βιβλιοθήκη.226… Το 1989 με τα υπ’ αρθμ.ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/05-01-
1989 και ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/17/167/31-01-1989 έγγραφά του Τμήματος Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ, ιδρύεται 
και επισήμως η Δημόσια  Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Β. Πιτόσκα- Βαρνά».227 (Π.Η).    

                                                           
224   Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής  Επιμόρφωσης. 
225      Λόγω του θανάτου του κ. Γ. Πιτόσκα, πραγματοποιήθηκε τροποποιητική πράξη, η υπ’ αριθμ.  986/12-02-1985 της 

υπ’αριθμ. 221/11-05-1984 πράξεως δωρεάς κινητών υπό τρόπον, όπου τίθεται ως όρος από τους ιδρυτές η 
δυνατότητα δημιουργίας αρχείου (χειρόγραφα οπτικοακουστικό υλικό, πίνακες, έργα τέχνης και άλλα) είτε με αγορά 
είτε με δωρεές. Το εν λόγω αρχείο δεν θα δανείζεται.  Επίσης,  η Βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει αναγνωστήριο και 
τηρεί αλληλογραφία και πίνακα δωρητών.  Ο υπεύθυνος Βιβλιοθήκης θα ορίζεται από τους συμβαλλόμενους και η 
θητεία τους θα είναι  διετής. 
       Ακολουθεί και δεύτερη τροποποιητική πράξη δωρεάς υπό τρόπον, η υπ’ αριθμ. 123/20-01-1988, σύμφωνα με την 
οποία, δικαιούχοι των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων του κ. Γ. Πιτόσκα ορίζονται  οι κ.κ  Ιωάννα, 
Ηλέκτρα και Ευαγγελή Πιτόσκα. Η κα. Ηλέκτρα Πιτόσκα διορίζεται ως αντιπρόσωπος και εξουσιοδοτημένος 
πληρεξούσιος του αποθανόντος πατέρα της και υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την 
ολοκλήρωση της παραχώρησης- δωρεάς της Βιβλιοθήκης. Ένας από τους προηγούμενους όρους αναιρείται, πιο 
συγκεκριμένα ο -γ-, σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση ιδρύσεως Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην πόλη της 
Φλώρινας, θα έπρεπε η ΝΕΛΕ  με τη σειρά της να παραχωρήσει- δωρίσει την εν λόγω Βιβλιοθήκη στο Δήμο 
Φλώρινας. Δυστυχώς, δεν ιδρύθηκε καμία Δημοτική Βιβλιοθήκη μέχρι το 1988, με αποτέλεσμα η Βιβλιοθήκη 
Πιτόσκα- Βαρνά να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τον όρο όμως να αποτελεί πάντα 
τον πυρήνα για τη δημιουργία μιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην πόλη της Φλώρινας.    

226   Το 1989 με το ΦΕΚ 42/23-01-1989, τ. Β΄, (ΥΠΕΠΘ ΙΖ/17/ 5-01-1989) ιδρύθηκε η Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας. 
227    Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  σελ.389-390. 
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        Το Σεπτέμβριο του 1989228 ξεκίνησαν  οι διαδικασίες για τα εγκαίνια229 της Βιβλιοθήκης,230  η 
οποία  απέκτησε νέα μορφή, ύστερα από την απόφαση του Υπουργείου.  
        Επίσης, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. έγγραφο ΙΖ/249/28-02-1990 του ΥΠΕΠΘ231 αναβαθμίσθηκε 
και λειτουργεί  έως σήμερα ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας. 

 
 

 2) Δημοτικές Βιβλιοθήκες Φλώρινας 
 
 
                      6.6.1.6.  Ίδρυση  του Δήμου Φλώρινας και των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του 
 

Η ίδρυση του Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα το εξώφυλλο του Βιβλίου Πρακτικών των 
συνεδρίων του Δημαρχιακού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 1912, ενώ η Α΄ 
Συνεδρία του Δημαρχιακού Συμβουλίου232 έγινε το Δεκέμβριο 1912. Σύμφωνα με αυτήν το 
Δημαρχιακό Συμβούλιο ήταν πενταμελές, τέσσερα μέλη και ο Πρόεδρος, ο  Τέγος Σαπουντζής. 
Γραμματέας ήταν ο Θεόδωρος Ναούμ, ο οποίος τελούσε και χρέη ταμία. Εισπράκτορας του 
Δημαρχείο ήταν ο Ιβραχήμ (Γ) ομπάλ.   

  Η  ίδρυση της πρώτης Δημοτικής Βιβλιοθήκης δεν ταυτίστηκε με την ίδρυση του Δήμου. Οι 
απόψεις για την ίδρυση της είναι ποικίλες και ετερόκλητες. Έτσι, σύμφωνα με τα Πρακτικά 
Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη εμφανίζεται, 
εγγράφως, σε ένα από αυτά με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 1935233 και πιο συγκεκριμένα στην υπ’ 
αριθμ. ΙΘ΄ απόφαση. Η εν λόγω απόφαση αναφέρεται στον εμπλουτισμό της και όχι στην ίδρυση 
της. 

Το 1952 πληροφορούμαστε από μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε 
πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου,234 το αίτημα του ο Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για 
οικονομική ενίσχυση της μοναδικής Βιβλιοθήκης στην πόλη της Φλώρινας. Αυτό υποδεικνύει ότι 
δεν υπήρχε την εποχή εκείνη Δημοτική Βιβλιοθήκη στην πόλη της Φλώρινας.  

Ξεφυλλίζοντας, όμως, τα Πρακτικά του Δήμου Φλώρινας φθάνουμε στο 1955, μιας και δεν 
γίνεται καμία άλλη αναφορά σε Βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονομικά θέματα. Έτσι, στις 05-04-
1955235 είχε γίνει μια Συνεδρίαση και σε μια απόφαση της με αρίθμηση 87 αναφέρεται για πρώτη  
φορά «η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Φλώρινας».       
   Λαμβάνοντας επίσης, υπόψη και κάποιες προφορικές μαρτυρίες η Δημοτική Βιβλιοθήκη είχε 
ιδρυθεί το 1950- 1954:    

                                                           
228  Παράρτημα: B.3.1.).5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (26-09-1989). 
229  Παράρτημα: Γ. 3.). Φωτογραφικό αρχείο, σελ.427-430. 
230 Εκτύπωση προσκλήσεων, έκθεση  χειρογράφων και ιστορικών βιβλίων, μαγνητοσκόπηση των εγκαινίων (όλα αυτά 

οδήγησαν στην 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού.  
231  Παράρτημα:Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  σελ. 393-394. 
232  Παράρτημα:Β.5.1.)  Α΄ Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (-12-1912) ΣΑΕ -/ΑΒΕ 216, 

σελ.2.  
233  Παράρτημα: Β.5.1.) Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (18-09-1935) ΣΑΕ 21/ ΑΒΕ 216, 

σελ.128-129. 
234  Παράρτημα: Β.5.1.) Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (21-01-1952) ΣΑΕ 48/ ΑΒΕ 216, 

σελ.116-117. 
235  Παράρτημα: Β.5.1.) Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (05-04-1955) ΣΑΕ 51, ΑΒΕ216, 

σελ.272-273. 
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…το 1950 δημιουργήθηκε Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία στεγαζότανε στο τότε Δημαρχείο και 

το σημερινό Δημαρχείο και λειτουργούσε μέχρι το 1970.  (Α.Α). 
 
Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω εγώ, γύρω στο 1954 ξεκινάει η πρώτη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

στο Δήμο της Φλώρινας, από ότι λέγανε κάποιοι παλιοί Αριστοτελικοί, ότι όλα ξεκίνησαν με τις 
επισκέψεις της που είχε η τότε Βασίλισσα Φρειδερίκη στη Φλώρινα, όταν ίδρυσε τα Κέντρα Νεότητας 
για τα παιδιά από τα χωριά, στα οποία, υπήρχε φόρος ανάγνωσης και τροφής, παρότρυνε τους 
Τοπικούς φορείς να ξεκινήσουνε μια Βιβλιοθήκη για να μπορέσουν οι μαθηταί [sic] να έρχονται  να 
μορφώνονται εκεί μέσα. Εκείνη, να φανταστείτε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε φροντιστήρια, 
ούτε  τέτοια πράγματα, ούτε οι δυνατότητες… έτσι κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο σε συνεννόηση με 
κάποια Υπουργεία πήρανε κάποιες δωρεές από βιβλία και από Βιβλιοθήκες μεγάλες των Αθηνών και 
ξεκινήσαν τη πρώτη Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία χρόνο με το χρόνο ανέβαζε τα τους τίτλους των 
βιβλίων.(Α.Ι). 

 
… η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ιδρύθηκε το 1954  από το Δήμαρχο Παντελή Παπαθανασίου.(Μ.Δ). 
 
…παλιά υπήρχαν δυο Βιβλιοθήκες στη Φλώρινα, μια ήταν η Δημοτική και μια ήτανε η.. μια 

Βιβλιοθήκη της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Πληροφοριών… και ξέρω για αυτήν την συγκεκριμένη ότι 
στεγαζότανε στη γωνία Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ναούσης, στην απέναντι  ακριβώς πλευρά όπου 
σήμερα είναι το Παράρτημα… σε ένα κτίριο που ανήκει στην οικογένεια Καράντζα, ξέρω ότι 
Διευθυντής ήτανε ο Χάρης ο Νικολαϊδης, ένας άνθρωπος που έζησε με πολύ χαρά, δεν ήταν 
Φλωρινιώτης, Θεσσαλονικιός ήτανε, τα χρόνια που λειτούργησε αυτή η Βιβλιοθήκη. Ξέρω ότι σε αυτή 
τη Βιβλιοθήκη τη δεκαετία του ’50 προσέτρεχαν όλοι οι Φλωρινιώτες που ετοιμαζόταν να 
μεταναστεύσουν γιατί εκεί υπήρχαν αγγλικά βιβλία…(Π.Η). 

 
Πρόθεση και σκοπός της  ίδρυσης  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  ήταν αρχικά, η κάλυψη των 

πνευματικών αλλά και  υπηρεσιακών αναγκών των υπάλληλων του Δήμου. Ο εμπλουτισμός της 
γινόταν με νομικά  και επιστημονικά βιβλία. Μετέπειτα, στόχος της ήταν η τόνωση του 
πατριωτισμού και του εθνικού φρονήματος, τόσο των υπαλλήλων όσων και των μαθητών των 
σχολείων, αφού η Δημοτική Βιβλιοθήκη κάποια στιγμή δώρισε αρκετούς τόμους βιβλίων στις 
Σχολικές Βιβλιοθήκες. 

Στις μέρες μας, η τελευταία προσπάθεια επανίδρυσης της  έγινε το 2009 και είχε ως απώτερο 
σκοπό την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Απευθυνόταν πλέον σε ευρύ κοινό, από μαθητές μέχρι και 
ηλικιωμένους, υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση και μεγάλη ποικιλία βιβλίων. Δυστυχώς, η προσπάθεια 
αυτή δεν είχε αίσιο τέλος. 
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3) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας   
            
               6.6.1.7.  Ίδρυση  της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας 
 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 197/1978236 πληροφορούμαστε τη σύσταση, τον σκοπό 
και τους πόρους των νέων Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων. Στο υπ’ αριθμ. 1 άρθρο,  
ορίζεται η σύσταση, το όνομα και η έδρα τους.   
  Στις Τοπικές κατά περιφέρεια Νομού Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, συμμετέχουν 
υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι Σύνδεσμοι Κοινοτήτων εκάστου Νομού μέσω  
νομίμων εκπροσώπων τους. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος  
συμμετέχουν υποχρεωτικά  όλες οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων μέσω των  νομίμων 
εκπροσώπων τους.  

Η  Τοπική Ένωση κάθε Νομού επονομάζεται «Τοπική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων» 
[(sic)] έχοντας την ονομασία του νομού της στο τέλος, ενώ η Κεντρική Ένωση ονομάζεται 
«Κεντρική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος». Οι Ενώσεις αυτές είναι Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία  υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.  Η έδρα κάθε ενώσεως είναι  η 
πρωτεύουσα του οικείου νομού, της δε Κεντρικής, η Αθήνα.    
  Στο 2ο  άρθρο του ιδίου διατάγματος αναφέρεται ο σκοπός των Ενώσεων, ο οποίος ήταν η 
μονιμότερη και πιο οργανωμένη συνεργασία όλων των Δήμων και των Κοινοτήτων, με σκοπό την 
προαγωγή τους, την εξέλιξη τους.   
   Στο 3ο άρθρο παρουσιάζονται οι πόροι των Ενώσεων, οι οποίοι προέρχονται από τις 
εισφορές των μελών τους, Δήμων και Κοινοτήτων. Οι εισφορές αυτές καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού των Εσωτερικών σε ποσοστό 1/2% μέχρι 1% επί των τακτικών εσόδων του 
προτελευταίου έτους που αφορά ο προϋπολογισμός.  
  Στο 4ο άρθρο καθορίζονται τα μέλη των Τοπικών Ενώσεων, οι οποίες αποτελούνται από 
όλους τους Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσμους Κοινοτήτων του  εκάστοτε Νομού.  Έτσι, 
κάθε Τοπική Ένωση διοικείται από μια εννεαμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τέσσερις 
εκπροσώπους του Δήμου, τέσσερις από τις Κοινότητες και ενός από τους Συνδέσμους. Τα μέλη αυτά 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όλων των εκπροσώπων των Δήμων, των Κοινοτήτων και των 
Συνδέσμων Δήμων ή Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος,  
εκτός  του Δημάρχου της πρωτεύουσας του νομού "ή του υπ' αυτού οριζομένου βοηθού Δημάρχου" 
   Στο 5ο άρθρο ορίζονται τα Μέλη Διοικούσας Επιτροπής και θητεία τους. Τα Μέλη είναι 
εκπρόσωποι των Δήμων, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Κοινοτήτων, Πρόεδροι Κοινοτήτων και 
Κοινοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι των Συνδέσμων Κοινοτήτων, ως μέλη συμβουλίου 
Συνδέσμων Κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι του Δήμου καθορίζονται ανάλογα τους Δημάρχους, οι 
οποίοι δεν μπορούν να είναι παραπάνω από τέσσερις. Η  διάρκεια της θητεία τους  ταυτίζεται με τη 
διάρκεια της  δημοτική εκλογής.    
   Στο  6ο άρθρο γίνεται νύξη για την εκπροσώπηση των Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών 
στη  Γενική Συνέλευση των Τοπικών Ενώσεων. Εντός δύο μηνών από την εκλογή τους  πρέπει να 
ορισθούν οι εκπρόσωποι  των Δήμων, των Κοινοτήτων και των Συνδέσμων, οι οποίοι θα πρέπει να 
έχουν εκλεγεί.  

                                                           
236 ΠΔ.179/14-03-1978, (ΦΕΚ 43/29-03-1978),  τ. Α΄, σελ.345-350. 
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   Στο 7ο άρθρο καθορίζονται οι παράμετροι της Γενικής Συνελεύσεως. Όσον αφορά, τη 
διαδικασία εκλογής της  Διοικούσας Επιτροπής των  Τοπικών Ενώσεων, θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι, ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας του Νομού προσκαλεί τους εκπροσώπους των Δήμων, των 
Κοινοτήτων και των Συνδέσμων για να πραγματοποιηθεί συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, με 
σκοπό την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ. Ακολουθούν όλες οι εκλογικές διαδικασίες 
βάση του συναφούς εκλογικού νόμου, δηλαδή μυστική ψηφοφορία κα. 

Εν συνεχεία, εκλέγεται το προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής, (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος 
και Γραμματέας), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8 άρθρο, με προσωρινό Πρόεδρο τον Δήμαρχο της 
πρωτεύουσας του Νομού. 
    Σύμφωνα με το 11ο άρθρο η Διοικούσα Επιτροπή συνήθως συνέρχεται κάθε μήνα ή όταν 
παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα προς επίλυση στους Δήμους ή τις Κοινότητες.  Στα επόμενα άρθρα 
(12-18) περιγράφονται οι εκλογές της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και ο 
εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών με τον οποίο καθορίζεται η οργάνωση, η διάρθρωση, η 
οικονομική διαχείριση, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα 
συνέδρια και  οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών.    
  Εν κατακλείδι, στο υπ’ αριθμ 19 άρθρο αναφέρεται η κατάργηση Ενώσεως Δήμων και 
Κοινοτήτων της Ελλάδος. «Από της ισχύος του Ν. 215/75 καταργείται ο Α.Ν. 477/68 «περί 
συστάσεως ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος» πλην των άρθρων 5 παρ. 2 έως και 9 και 
6 παρ. 7 και 8». 
 
         
              6.6.1.8.  Σύσταση  Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας 
 

Η  σκέψη και η μετέπειτα  υλοποίηση του προγράμματος των Κινητών Βιβλιοθηκών της 
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Φλώρινας προήλθε ύστερα από μια 
χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε όλες της ΤΕΔΚ της Ελλάδος, με απώτερο σκοπό 
την αγορά βιβλιο-αυτοκινήτων, βιβλίων και την πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια ενός 
προγράμματος για τη δημιουργία Κινητών Βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα. Η πρόθεση του 
Υπουργείου ήταν να δώσει ακόμα και στους κατοίκους των πιο απομακρυσμένων περιοχών τη 
δυνατότητα και την επιλογή να μορφωθούν. Να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο  να το  αγγίξουν και 
να το  αγαπήσουν. Να συνειδητοποιήσουν μικροί και μεγάλοι, μορφωμένοι και μη, την ανάγκη για 
αυτοβελτίωση μέσω της  πνευματική  καλλιέργειας.      

  Πιο συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 1991 η πρώτη ενέργεια των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών  ήταν να αποστείλουν σε όλες τις ΤΕΔΚ και κατ’ επέκταση και αυτής της 
Φλωρίνης  ένα έγγραφο με συναφές περιεχόμενο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του ήταν 97683/06-08-
1991237 και γινόταν αναφορά σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας δύο Κινητών Βιβλιοθηκών στο Νομό 
της Φλώρινας. Έτσι, έγινε και η αρχή.  

 Ο σημαντικότερος στόχος του προγράμματος ήταν η προσέλκυση όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερου και ετερόκλητου πληθυσμού στην αρένα της μόρφωσης. Η απονομή ίσων ευκαιριών 
στη δωρεάν παιδεία ακόμα και στους κατοίκους των πιο απομακρυσμένων περιοχών.  Η καλλιέργεια 
θετικών συναισθημάτων αλλά και αντιμετώπισης απέναντι στο βιβλίο. Η ευαισθητοποίηση των 

                                                           
237 Δυστυχώς δεν υπήρχε στα αρχεία της εν λόγω υπηρεσίας. Η αναφορά έγινε στην υπ’αριθμ 72/ 1991 απόφαση του Δ.Υ. 

Πρακτικού Συνεδρίασης της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας. 



73 
 

ανθρώπων για τις πολλαπλές και διαφορετικές χρήσεις αλλά και λειτουργίες του βιβλίου. Η 
εξοικείωση του ανθρώπου με το βιβλίο ως πηγή μορφώσεως, γνώσεως, φαντασίας και ψυχαγωγίας. 
Η ενθάρρυνση τους στη χρήση των Βιβλιοθηκών και γιατί όχι και στη δημιουργία ιδιωτικών-
προσωπικών Βιβλιοθηκών.  

 Οι Κινητές Βιβλιοθήκες αρκετές  φορές ήταν οι προπομποί των μόνιμων Βιβλιοθηκών κάθε 
περιοχής αλλά και η «προέκταση» των ήδη υπαρχουσών. Εξυπηρετούσαν όχι μόνο τους νέους 
βιβλιόφιλους αλλά και τους παλαιότερους. Κάλυπταν τις πνευματικές ανάγκες όλων των ανθρώπων 
ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου αλλά και  πνευματικής και φυσικής κατάστασης. Μέσω των 
υπηρεσιών τους εξυμνούσαν την ισότιμη ευκαιρία στη μόρφωση υποσκελίζοντας οποιαδήποτε 
δυσκολία και δυσχέρεια εμφανιζόταν μπροστά τους.      
 

 
Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 
 
   1) Βιβλιοθήκη του  Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
            
             6.6.1.9. Ίδρυση  του  Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

Η  ίδρυση και η πορεία της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» θα αποτυπωθεί 
μέσα από έναν συγκερασμό των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Συλλόγου, όλων των τευχών του 
ομότιτλου περιοδικού του, αποκομμάτων από τον Τοπικό Τύπο αλλά και προφορικών μαρτυριών όχι 
μόνο των μελών του αλλά και συμπολιτών μας. 
         Οι απόψεις σχετικά με την ίδρυση, τη λειτουργία και την πορεία της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. 
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ποικίλουν. Είναι πρέπον να παρατεθούν όλες έτσι ώστε να υπάρξει μια 
σφαιρική άποψη και γνώση και την πορεία της Βιβλιοθήκης μέσα στο χρόνο, από την ίδρυση μέχρι 
και σήμερα. 

Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 
1941238, στα χρόνια της Κατοχής με σκοπό την εθνική αντίσταση και τον πόλεμο κατά της 
προπαγάνδας των Βουλγάρων συμμάχων, οι οποίοι επιθυμούσαν να προσαρτήσουν στη Βουλγαρία 
τη Δυτική Μακεδονία. Ο Σύλλογος αυτός κλήθηκε να προβάλλει την ελληνική πολιτιστική 
κληρονομιά, αντιπαραθέτοντάς την στην κυοφορούμενη βουλγαρική διείσδυση, διεκδικώντας τον 
σεβασμό των κατακτητών. Τα μέλη του Συλλόγου θέλησαν να προσεταιστούν τους Γερμανούς για 
να αντιμετωπίσουν τους Βούλγαρους.239  

 Η ίδρυση του Συλλόγου ταυτιζόταν με την ίδρυση ενός Μουσικού Σωματείου που 
αποσκοπούσε στη δημιουργία Χορωδίας και Φιλαρμονικής.240 Μέσα από τα επαναλαμβανόμενα 
εμβατήρια της Φιλαρμονικής, τις συναυλίες των πολυμελών χορωδιών, οι οποίες πάντα ξεκινούσαν 

                                                           
238 Σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό του Συλλόγου στις 30 Ιουλίου 1941 ανασυγκροτήθηκε ο διαλυμένος Μουσικός 
Σύλλογος «ΟΡΦΕΥΣ» με την επωνυμία ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ Ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 
Βλέπε: Παντελής, Β. (1965). ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Απόσπασμα του βιβλίου των Πρακτικών του Δ.Σ. 
Φ.Σ.Φ.»ΟΡΦΕΥΣ» που παραχωρήθηκε  στο Φ.Σ.Φ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,53-54, 61. 
239 Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2007). Η ίδρυση του φιλολογικού Συλλόγου «Αριστοτέλης» στη Φλώρινα την περίοδο της 

Κατοχής. Μακεδονικά, 36, 210-211. 
240 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1964). Ένα Πνευματικό Κίνημα. Μια μικρή ανασκόπησις. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,45-

46, Φλώρινα,13-14.  
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με τον Εθνικό Ύμνο, τις διαδηλώσεις κατάφεραν να ενισχύσουν το ελληνικό αίσθημα και να 
κατατροπώσουν τη Βουλγαρική προπαγάνδα. Αυτό φυσικά είχε και πολλές παράπλευρες απώλειες. 
Χάθηκαν αρκετές ζωές.241   

Σκοπός του Συλλόγου ήταν η ομαδική εργασία των νέων, με τον επιμερισμό των 
προσωπικών επιδιώξεων και οφελών, η γνωριμία  με την Τοπική Ιστορία και η ενίσχυση της αγάπης 
του Τόπου τους καθώς και η πνευματική, καλλιτεχνική, μουσική  και αθλητική εξέλιξη και μόρφωση 
των μελών της και κατ’ επέκταση των πολιτών της Φλώρινας. Πρόθεση του Συλλόγου ήταν να 
ταράξει τα ήρεμα νερά αυτής της πόλης και να παρακινήσει τους κατοίκους της να μορφωθούν, να 
γνωρίσουν τη μουσική, να καλλιεργήσουν την αίσθηση του ωραίου και να γίνουν ολοκληρωμένοι 
άνθρωποι. 242 

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο Σύλλογος πραγματοποίησε πολλές  συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις, ζωγραφικές και φωτογραφικές εκθέσεις, μικρές διαλέξεις.243 Κατάφερε να 
μεταλαμπαδεύσει τη φλόγα αυτή στην Έδεσσα, την Καστοριά, τη Θεσσαλονίκη και αργότερα  σε 
όλη τη Μακεδονία. Η επίδραση του έφθασε μέχρι τους ομογενείς του Καναδά, των Η.Π.Α. και της 
Αυστραλίας.244   

 
 
                      6.6.1.10. Σύσταση της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

Η συνίδρυση αυτή της Βιβλιοθήκης και του Συλλόγου επιβεβαιώνεται και σε ένα  άρθρο245 
του ομότιτλου περιοδικού.246 Για πρώτη φορά οι συντάκτες  αφιέρωσαν ένα δισέλιδο στο περιοδικό, 
το οποίο αναφερόταν στο Τμήμα Βιβλιοθήκης και στις φιλότιμες προσπάθειες που  κατέβαλαν  για 
την πνευματική ανύψωση των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας. Αναφέρεται επίσης, πως οι πρώτοι 
τόμοι βιβλίων ήταν δωρεά των ίδιων των μελών.  

 Σε άλλο άρθρο247 του ομότιτλου περιοδικού που είχε εκδοθεί το 1982 αναφέρεται ότι  το 
Μάιο του 1943, ένα χρόνο αργότερα,  είχε δημιουργηθεί ο πυρήνας της Βιβλιοθήκης καθώς και το 
πρώτο Αναγνωστήριο. Όσον αφορά τον πρώτο πυρήνα της Βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε από δωρεές, 
όπως ήταν του Λεωνίδα Σπετσέρη, Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του Λάζαρου 
Βαφειάδη,248 της Νίτσας Γούνα, του Γεωργίου Χ. Μόδη και του Σοφοκλή Τσάπανου.249  

                                                           
241  Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ.(1964).Ο Φ.Σ.Φ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και η εποχή του. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 45-46, 

Φλώρινα, στ. 
242 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1964). Ένα Πνευματικό Κίνημα. Μια μικρή ανασκόπησις. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,45-

46, Φλώρινα, 13-15.  
243 Ομοίως, σελ. 16. 
244 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1964). Ένα Πνευματικό Κίνημα. Μια μικρή ανασκόπησις. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,45-

46, Φλώρινα, σελ. ζ. 
245 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1981). «Η γέννηση του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» - Τόπος και Χρόνος- Τμήμα 

Βιβλιοθήκης», «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 148, Φλ ώρινα, σελ.22-23. 
246 Το εν λόγω περιοδικό πρωτοεκδόθηκε το 1956, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ.  του 

Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», στις 09-10-1956. 
247 Παράρτημα: Β.6.3.) Μέρος Δεύτερο: «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Στον Πνευματικό- πολιτιστικό τομέα Φ.Σ.Φ. «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 40 χρόνια προσφοράς στην Ιστορία της Φλώρινας», Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1982.  
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 151, Φλώρινα, 35. 

248 Παράρτημα: Β.6.1.) Ομοίως: Βλέπε 2η  υποσημείωση: Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 3ο/19-01-1942 Πρακτικό 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 

249 Ομοίως: Βλέπε  2η υποσημείωση: Σύμφωνα με το υπ’αριθμ 7ο/06-02-1942 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 
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 Επιπρόσθετα, η πληροφορία αυτή της ιδρύσεως της Βιβλιοθήκης  ενισχύεται και από ένα 
μεταγενέστερο άρθρο της Σοφίας Γ. Τσάπανου, το οποίο εκδόθηκε το 1964,250 όπου διαβάζουμε τη 
διεύρυνση των οριζόντων ενός από τα Τμήματα του Συλλόγου, του  Μορφωτικού Τμήματος, με τη 
δημιουργία Βιβλιοθήκης-Αναγνωστήριου και την προσπάθεια των μελών του Συλλόγου να 
συγκεντρώσουν βιβλία και στοιχεία που αφορούσαν την περιοχή της Φλώρινας με σκοπό να 
προβληθεί η Τοπική Ιστορία και πιο συγκεκριμένα η περίοδος του Μακεδονικού Αγώνα. 

Ξεφυλλίζοντας τα τεύχη του ομότιτλου περιοδικού ανακαλύψαμε σε ένα ακόμη τεύχος που 
είχε εκδοθεί το 1965251  ότι η έναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε 
στις 13 Δεκεμβρίου του 1946. Το ίδιο έτος είχε εκδοθεί ένα ακόμη άρθρο στο ίδιο τεύχος252 στο 
οποίο αναφέρεται ότι υπήρχε μια πλήρης Βιβλιοθήκη, χάρις στην ευγενική προσφορά πολλών τόμων 
από τον Υπουργό και Συγγραφέα Γεώργιο Μόδη.  

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι η χρονολογία της  ιδρύσεως  και 
της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου ποικίλει: 
 

Από ότι ενθυμούμαι ιδρύθηκε κατά την περίοδο των πρώτων χρόνων της γερμανικής κατοχής 
(1941-1942) με πρωτοβουλία και ενέργειες των μελών του Συλλόγου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Την εποχή 
εκείνη φοιτούσα στο Γυμνάσιο με τους συμμαθητές μου είχαμε την ευκαιρία και την καλή τύχη και 
επισκεπτόμαστε πολλές φορές στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σύμφωνα με το πρόγραμμα 
λειτουργίας του Γυμνασίου. Ένα από τα κίνητρα που προκαλούσαν  το ενδιαφέρον μας εκείνη την 
εποχή ήταν το περιεχόμενο μιας Βιβλιοθήκης, που λειτουργούσε παράλληλα και ως αναγνωστήριο και 
διέθετε πολλά αξιόλογα βιβλία με περιεχόμενο που ικανοποιούσε τα νεανικά μας ενδιαφέροντα»      
(Θ.Δ.)253  

 
Νομίζω ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ήταν πρωτοπόρος σε πολλά θέματα, κυρίως πολιτιστικά. 

Ανάμεσα σ’αυτά ήταν και η ίδρυση της Βιβλιοθήκης. Αυτό έγινε το ’41, μόλις ιδρύθηκε ο Σύλλογος, τα 
πρώτα τμήματά του ήταν η χορωδία, το θεατρικό και συνάμα σιγά σιγά άρχισαν να συγκεντρώνουν 
βιβλία για να κάνουν μία Βιβλιοθήκη. Με το πέρασμα των ετών η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε, έγιναν 
προσπάθειες, έγιναν αρκετές δωρεές, Φλωρινιωτών και άλλων, έγιναν δωρεές και από οίκους που 
παίρναμε βιβλία.(Β.Π.). 
 

Η πορεία της μέσα στο χρόνο χάνεται από την ίδρυση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ το 1941. Σε όλη αυτή 
τη διάρκεια των 75 χρόνων τώρα που διανύουμε η Βιβλιοθήκη στάθηκε παράλληλα με τον 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, αυξανόμενη συνεχώς σε τίτλους και ήταν αφιερωμένη πάντα στους πολίτες της 
Φλώρινας…, απλώς μονάχα εγώ θέλω να σταθώ ότι και αν έγινε αυτά τα χρόνια πάντοτε πολλά από τα 
τεύχη, πολλά από τα βιβλία της έχουν δοθεί και έχουν ενημερωθεί, έχουν πληροφορηθεί πάρα πολλοί 
Φλωρινιώτες. (Ρ.Κ.). 
 

                                                           
250 Παράρτημα: Τσάπανος, Σ.(1964).Ο Φ.Σ.Φ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και η εποχή του. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 45-46, 

Φλώρινα,θ.   
251 Παράρτημα: Τυρπένος, Ε. (1965). 1941-1966 Εικοσιπενταετηρίς Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης Ο 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Απολογιστικόν έργον. Μουσικοκαλλιτεχνικαί και Πνευματικαί εκδηλώσεις έτος 1941- Περίοδος 
Κατοχής. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,53-54, Φλώρινα,71. 

252 Παράρτημα: Νίκλης, Κ. (1965). Εμείς και ο Αριστοτέλης. Μια αναδρομή στο παρελθόν. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 53-54, 
Φλώρινα,21. 

253  Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων:Χειρόγραφο του κυρίου Δημήτριου Θωϊδη, σελ.274-282. 
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Αργότερα, έχουμε τη Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ιδρύθηκε το 1946, που 
ιδρύθηκε από δωρεές. Κάποιοι δώσαν τα βιβλία τους, οι επόμενοι κάποια άλλα και τελικά έχουμε και 
τα αγγλόφωνα βιβλία του της Αμερικανικής βοήθειας…(Μ.Δ.). 

 
         …σε σχέση με την ίδρυση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, της Βιβλιοθήκης του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, αυτή είναι 
συνυφασμένη με την ίδρυσή του Συλλόγου, με τις απαρχές της ίδρυσης του Συλλόγου. Τώρα στα 
περιοδικά αναφέρεται ότι, στα πρακτικά, ξεκινά η ίδρυση αναγνωστηρίου το 1943, με προσφορές 
φίλων του Συλλόγου, εμπλουτίζεται η Βιβλιοθήκη και φτάνει μέχρι τις μέρες μας από πολλά 
σκαμπανεβάσματα, μεταφορές, μεταστεγάσεις, μεταφορές της Βιβλιοθήκης σε διάφορους 
χώρους.(Π.Σ.). 
 

 ... γύρω στο ’58, ’57-’58, ήμουν ο πρώτος γραμματέας της Βιβλιοθήκης, και ομολογώ εκείνο 
το ολιγόμηνο διάστημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί έχοντας παρέα αυτά τα λίγα βιβλία, 
ωστόσο ήταν καλά βιβλία, όπως οι Μακεδονικές ιστορίες του Μόδη, που μη έχοντας τίποτα άλλο να 
κάνω, τα διάβαζα και είχα ωφεληθεί πολύ σε εκείνο το μικρό χρονικό διάστημα. Βεβαίως 
λειτουργούσε Βιβλιοθήκη, στα πρώτα της βήματα ήταν, λίγοι έρχονταν να εξυπηρετηθούν, όπως λίγα 
ήταν και τα βιβλία. (Β.Π.).  
 

     2. «ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ»  του Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
 
            6.6.1.11.   Ίδρυση   και  σύσταση του  «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

Ο «Όμιλος Βιβλίου» είναι μια δράση ανθρώπων, κυρίως γυναικών, που προβάλλουν τη 
φιλαναγνωσία και προσπαθούν μέσα από τη δημιουργία και τη λειτουργία αυτής της «λέσχης»,254 
όπως ακριβώς την τιτλοφορούν τα μέλη, να μεταδώσουν αυτήν την αγάπη για την ανάγνωση των 
βιβλίων στο ευρύ κοινό της πόλης της Φλώρινας. Δεν απευθύνονται μόνο στους ενήλικες αλλά και 
στα παιδιά. 

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που αποκομίζουμε από την ομαδική εστιασμένη 
συνέντευξη, που παρατίθεται ολόκληρη στο Παράρτημα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο «Όμιλος 
Βιβλίου» αρχικά ήταν μια παρέα από Φίλους του Βιβλίου που μετεξελίχθηκε, σε βάθος χρόνου, σε 
Όμιλο.255 
 

 

 

 

 

 
                                                           
254 Δ.Ε: «Μια λέσχη ας πούμε αλλά έχουμε δώσει αυτό το όνομα». 
255  Παράρτημα: Γ.7.) Φωτογραφικό αρχείο, σελ. 513-514. 
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Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 

1) Εικαστική Βιβλιοθήκη «ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ- ΜΙΧΑΗΛ» 
  
 
                6.6.1.12.  Ίδρυση  της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας256 
 

  «Η  Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας ξεκινά το έργο της το 1975 επικεντρώνοντας  τη δράση 
της στα εικαστικά δρώμενα της χώρας σε μια γεωγραφική γωνιά που διέθετε μια εικαστική 
ιδιαιτερότητα που ο καθένας  σήμερα την αναγνωρίζει. Οι πρώτες σκέψεις για την δημιουργία μιας 
αξιόλογης συλλογής αποδίδουν χάρη στις προσπάθειες του καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών Αθήνας γλύπτη Δημήτρη Καλαμάρα. Εμπνευστές και πρωτεργάτες μαζί με τον Δημήτρη 
Καλαμάρα, οι  Φλωρινιώτες καλλιτέχνες: Στερίκας Κούλης, Ηλίας Βυζάντης, Θέμης Μηλώσης, 
Κωστάκης Λούστας, Νικόλας Δογούλης, Βασίλης Κύρκος, Δημήτρης Μπέσσας, Θανάσης 
Μηνόπουλος, Γιάννης Αντωνιάδης, Γεώργιος  Κόρας, Βασίλειος Μιχαήλ  καθώς και φιλότεχνοι 
πολίτες όπως οι: Παύλος Στεφανίδης, Παναγιώτης Γιασημακόπουλος, Τσώκας Νικόλαος, Γιώργος 
Λαβασίδης, Γρηγόρης Καραφύλλης, Σπύρος Αλεξίδης, Δημήτριος Τσούκας, Δημήτριος Θωίδης, 
Βασίλειος Βαγουρδής, Αναστάσιος Βασιλείου κ.α.». 

 
 

             6.6.1.13.   Ίδρυση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 257 
 
«Το 1977 με ένα μικρό αριθμό έργων της Εθνικής Πινακοθήκης εγκαινιάζεται το Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης σε ένα οίκημα της Γεωργικής Σχολής και την επόμενη χρονιά, τέσσερις δάσκαλοι 
της Ελληνικής τέχνης, ο Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Δ. Μυταράς, ο Π. Τέτσης, και ο Δ. Κοκκινίδης 
παρουσιάζουν έργα τους. Η έκθεση αυτή προδιαγράφει και σηματοδοτεί έκτοτε το πλαίσιο και τις 
δράσεις του Μουσείου που κύρια πρόθεση είναι η σύγχρονη ποιοτική δημιουργία. Ακολουθούν 
συνεργασίες με τα σημαντικότερα εικαστικά κέντρα της χώρας και στις αίθουσες του Μουσείου 
παρουσιάζονται τα έργα των σημαντικότερων σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών». 

 
                6.6.1.14. Ίδρυση και σύσταση της Εικαστικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας258 

 
   Σύμφωνα με μια γραπτή μαρτυρία  ενός από τα ιδρυτικά μέλη της Στέγης Φιλοτέχνων 

Φλώρινας και Μουσείου Σύγχρονη Τέχνης, σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο259 σχετικά με την ίδρυση 

                                                           
256Δήμος Φλώρινας:  
http://www.cityoflorina.gr/index.php/episkeptes/axiotheata/322-

%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87
%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%20%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82 

257Δήμος Φλώρινας:  
http://www.cityoflorina.gr/index.php/episkeptes/axiotheata/322-

%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87
%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%20%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82 

258Δήμος Φλώρινας:  
http://www.cityoflorina.gr/index.php/episkeptes/axiotheata/322-

%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87
%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%20%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82 
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της «Εικαστικής Βιβλιοθήκης Άρτεμις Τσαγκαρίδη-Μιχαήλ» πληροφορούμαστε ότι το 1985 το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης Φιλοτέχνων, παρόλο την οικονομική  του ανέχεια, μετά από 
πρόταση του γλύπτη Βασίλη Μιχαήλ, κατάφερε να ιδρύσει την εν λόγω Βιβλιοθήκη, την οποία είχε 
ήδη ξεκινήσει ο τότε Γενικός Γραμματέας, Θέμης Μηλώσης σε συνεργασία με τη σύζυγο του. 

Η σημασία της ιδρύσεως της έπαιξε ενισχυτικό ρόλο στην «εικαστική εκπαίδευση- 
μόρφωση» των κατοίκων της πόλης, θα λέγαμε και ο σκοπός της ήταν προκαθορισμένος και 
επιβεβαίωνε τον εξειδικευμένο χαρακτήρα της. Η ίδρυση της εγκαινιάστηκε με τη «συμβολική» 
αγορά από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του πεντάτομου έργου «ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ» 
και των τευχών του καλλιτεχνικού περιοδικού «ΖΥΓΟΣ». 

«…η ίδρυση της Εικαστικής Βιβλιοθήκης… και η λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου, 
καθιστά το Μουσείο ένα από τα σημαντικότερα επαρχιακά εικαστικά κέντρα προσανατολισμένο 
στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός τέτοιου χώρου όπου παράλληλα τονίζει και αξιοποιεί τον 
εκπαιδευτικό του χαρακτήρα».260 

 
            Μια από τις προφορικές μαρτυρίες ταυτίζεται με τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την 
ίδρυση της  Εικαστικής Βιβλιοθήκης. 

 
              Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει μια εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη με εικαστικά βιβλία και 
ξεκίνησε από το γλύπτη Μιχαήλ Βασίλη, που ζει στα Παρίσι  αυτή τη στιγμή, το 1983, ο οποίος  έκανε 
μια πρόταση για ίδρυση Βιβλιοθήκης. Το 1985 όταν ήταν Πρόεδρος, ο Θέμης Μηλώσης, ιδρύεται η 
Βιβλιοθήκη με λιγοστά βιβλία αλλά στην πορεία γίνονται πολλά αφού οι δωρεές ήταν πολλές. Το 
1995 πέθανε η γυναίκα, η σύζυγος του Μιχαήλ, η Άρτεμις Τσαγκάρη,(sic) που ήτανε σκηνογράφος και  
ζωγράφος και δώρισε όλα της τα βιβλία στο στη Βιβλιοθήκη της Στέγης Φιλοτέχνων και η 
Βιβλιοθήκη τότε ονομάστηκε «Βιβλιοθήκη Άρτεμις Τσαγκάρη- Μιχαήλ» (sic) … έχει πάνω από 3.000 
βιβλία και είναι μια από τις καλύτερες Εικαστικές Βιβλιοθήκες στην πόλη μας. (Μ.Δ.). 

 
 6.6.2 Αποτελέσματα ερευνητική διαδικασίας ως προς τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών 

  
Α)  Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

 
    1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 

 
  6.6.2.1. Λειτουργία της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 
              Σύμφωνα με την πρώτη Συνεδρίαση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης261 του 
Τμήματος262 στην οποία αναφέρεται η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και πιο συγκεκριμένα στο πέμπτο 

                                                                                                                                                                                                   
259 Παράρτημα:Β.8.1.) Μηλώσης, Θ.(1998). Εικαστική Βιβλιοθήκη ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ-ΜΙΧΑΗΛ,  Φλώρινα: Στέγη 

Φιλοτέχνων Φλώρινας. Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. σελ.517-519. 
260Δήμος Φλώρινας:  
http://www.cityoflorina.gr/index.php/episkeptes/axiotheata/322-

%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87
%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%20%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82 

261 Το Τμήμα διαθέτει προσωρινή Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2, του ΠΔ. 544/1989,  (Μέχρι 
την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος,  η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δύναται με απόφασή της 
να συγκροτεί προσωρινή Γενική Συνέλευση από Μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ 
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θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώνεται ότι ο  Α. Φωτείνης, ως υπεύθυνος, πραγματοποίησε 
έρευνα σε Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας προκειμένου να εντοπίσει κατάλληλα βιβλία για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. 
Έπειτα, υπέβαλλε ένα κατάλογο βιβλίων με απώτερο σκοπό την έγκριση του ανάλογου χρηματικού 
ποσού. 

Το Νοέμβριο του ιδίου έτους263 πραγματοποιήθηκε και άλλη Συνεδρία έχοντας στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης και ένα που αφορούσε τη Βιβλιοθήκη. Ο τότε Πρόεδρος του Τμήματος, ο 
Αντ. Μάντης, στην αρχή της ομιλίας του ανέφερε την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του 
Τμήματος, 19-11-1990, καθώς επίσης και τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Όσον 
αφορά τη Βιβλιοθήκη, ανέφερε ότι θα λειτουργεί για τις επόμενες 15 μέρες  μόνο το πρωί. Όρισε ως 
υπεύθυνο προσωρινά το Γυμναστή. Επίσης, μίλησε για άμεση πρόσληψη, με επτάμηνη σύμβαση, 
ενός υπευθύνου για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης τις απογεματινές ώρες, καθώς και για την 
απόσπαση φιλολόγων από τη Β/θμια Εκπαίδευση με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της. 

Τον Ιανουάριο του 1991 στο 15ο Πρακτικό της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης264 
πληροφορούμαστε την έναρξη της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης που τοποθετείται χρονικά στις 
αρχές του Φεβρουαρίου.      

Το Δεκέμβριο του 1991265 σε μια ακόμα Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης τέθηκε το θέμα 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης από τον κ. Βασιλακάκη, καθώς και τα προβλήματα που έχει να 
αντιμετωπίσει, την έλλειψη χώρου και την ανεύρεση ενός άλλου χώρου για να χρησιμοποιηθεί ως 
αναγνωστήριο.266 Τότε, ο κ. Βρεττός ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το αίτημα πίστωσης 
500.000δρχ.  με σκοπό τη διαμόρφωση μιας αίθουσας που βρίσκεται απέναντι από τη Βιβλιοθήκη, 
σε αναγνωστήριο. Εν συνεχεία, ο κ. Τερζής ανέφερε το λειτουργικό πρόβλημα που δημιουργείται 
κατά τη διάρκεια της απουσίας του υπευθύνου της Βιβλιοθήκης, κ. Βασιλακάκη. Η κ.α Τσιούμη 
ανέφερε ένα ακόμα θέμα, τη λήξη ενός προγράμματος οργάνωσης των Βιβλιοθηκών. Ζήτησε την 
παράταση του καθώς και την αλλαγή του υπευθύνου του προγράμματος. Έτσι, ορίσθηκε ο κ. 
Δεληκωνσταντής.  

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 35/19-02-1993 Πρακτικό της Συνεδρίας της Προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος πληροφορούμαστε τα αιτήματα της για την επίλυση των λειτουργικών 
προβλημάτων της Βιβλιοθήκης προς την Πρυτανεία. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο αίτημα σχετίζεται 
με την ανανέωση του ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο «Μελέτη οργάνωσης Βιβλιοθήκης 
Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας», με υπεύθυνο τον κ. Δεληκωνσταντή και με ημερομηνία λήξης 31-03-1993. Το 
δεύτερο αίτημα δίνει την εναλλακτική να εγκριθεί ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα προκειμένου να 
είναι δυνατή η ανανέωση της σύμβασης της κας. Ελένης Φωτιάδου, η οποία προσέφερε  μέχρι τώρα 

                                                                                                                                                                                                   
των μελών της Πρόεδρος του Τμήματος. Η προσωρινή Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος, εκτός από τις προκηρύξεις και τις εκλογές μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΤΠ)    

262 Παράρτημα: Β.1.1.)  8ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 30-05-1990). 

263  Παράρτημα: Β.1.1.) 13ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 22-11-1990). 

264  Παράρτημα: Β.1.1.) 15ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 18-01-1991), σελ.336-338. 

265  Παράρτημα: Β.1.1.) 76ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 12-12-1991),   σελ. 339-341. 

266  Παράρτημα: Γ.1.) Φωτογραφικό αρχείο: σελ.353. 
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τις υπηρεσίες της στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή 
η ανανέωση, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης θα είναι προβληματική.267 
           Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους ο κ. Δεληκωνσταντής σε μια Συνεδρία268 αναφέρεται στην 
αδυναμία ελέγχου των βιβλίων που μεταφέρονταν από την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της 
Θεσσαλονίκης και  όσων  απομακρύνονταν- δανείζονταν από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος χωρίς 
καταγραφή. 

Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αριθ. 57/01-02-1995 Συνεδρίας της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος269 αναφέρεται στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Πιο 
συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης, ο κ. Ζεγκίνης,  θέτει το πρόβλημα  ελέγχου των μη 
καταγεγραμμένων  βιβλίων, κυρίως των καινούριων. Ένα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης , ο κ. 
Τσουπάκης, προτείνει τη μεταφορά του δικτύου της Γραμματείας. Τελικά αποφάσισαν την αγορά 
δυο τερματικών, ένα για το αναγνωστήριο και ένα για το χώρο της Βιβλιοθήκης. Επίσης, ο 
Πρόεδρος αναθέτει στον κ. Μίχτη και τον κ. Τσουπάκη την υποβολή μιας ολοκληρωμένης πρότασης  
σχετικά τις  ανάγκες  τόσο του αναγνωστηρίου όσο και της Βιβλιοθήκης  με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία τους.  
                 Το  Μάρτιο του 1997270 στο 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέρεται η έγκριση 
προτάσεων λειτουργίας Βιβλιοθηκών στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ.271 Κατά τη 
διάρκεια της συζητήσεως παρουσιάζεται λεπτομερώς το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του 
συστήματος Βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.272 Γίνεται αναφορά 
στον σκοπό λειτουργίας του συστήματος των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.που είναι η υποστήριξη των 
διαδικασιών της μάθησης, της διδασκαλίας και της έρευνας μέσω της τεκμηριωμένης πληροφορίας 
σε κάθε είδους μορφή (βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικό υλικό κτλ.) με παράλληλη ενημέρωση και 
καθοδήγηση των χρηστών για την άριστη χρήση της.  
                 Σύμφωνα με αυτό, το σύστημα Βιβλιοθηκών θα αποτελείται από την Κεντρική (ΚΒ) και 
τις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες (Π.Β), όπως είναι και η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Ο 
ρόλος της Κεντρικής που στεγάζεται στο ομώνυμο κτίριο του ΑΠΘ, είναι συντονιστικός και 
οργανωτικός (επίβλεψη εφαρμογών, οικονομικό έλεγχο παραγγελιών, τεχνική επεξεργασία, θέσπιση 
κανόνων δανεισμού κα.) και περιλαμβάνει πέντε τμήματα. Το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής 
Διαχείρισης (κατάρτιση και απορρόφηση προϋπολογισμού, αποδοχή δωρεών, γραμματειακή 
υποστήριξη, οργάνωση εκδηλώσεων, επίβλεψη προσωπικού κα.), το Τμήμα Κεντρικής 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης (βελτίωση και συντήρηση του λειτουργικού μέρους και του λογισμικού 
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», έλεγχος πρόσβασης και αξιοπιστίας της βιβλιογραφικής βάσης του 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, τεχνική υποστήριξη, οργάνωση εκπαίδευσης του προσωπικού στα υποσυστήματα 

                                                           
267 Παράρτημα: Β.1.1.)  35ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 19-02-1993). 
268 Παράρτημα: Β.1.1.) 42ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 21-10-1993). 
269 Παράρτημα: Β.1.1.) 57ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (01-02-1995). 
270 Παράρτημα: Β.1.1.) 77ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (05-03-1997),  σελ. 342- 347. 
271 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης και Αρχικής επαγγελματικής Κατάρτισης. 
272 Υπ’ αριθμ. 598/14-02-1997 έγγραφό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. 



81 
 

του  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ και των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού στη χρήση του OPAC273 
και του δικτύου βάσεων CD-ROM), Πληροφόρησης και δανεισμού (διαδανεισμό, διαχείριση 
δωρεών και συλλογών σπανίων εντύπων κα.), Τεχνικής επεξεργασίας υλικού (βιβλιοθηκονομική 
επεξεργασία και εισαγωγή του υλικού στη βιβλιογραφική βάση του ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, κατάρτιση 
όρων προμήθειας βιβλιακού ή μη υλικού κα.) και το Τμήμα περιοδικών εκδόσεων (προμήθεια, 
επεξεργασία και διακίνηση εκδόσεων στις οποίες είναι συνδρομητής το ΑΠΘ, βιβλιοδεσία και 
συντήρηση βιβλιακού υλικού). 
                Τα όργανα Διοίκησης της Κ.Β. είναι ο Πρόεδρος, η Επιτροπή Εποπτείας (Ε.Ε), ο 
Διευθυντής και οι υπεύθυνοι των Τμημάτων της. Ο Πρόεδρος και η Ε.Ε ορίζονται από τη Σύγκλητο,  
δηλαδή, από μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στις Ε.Ε. των ΠΒ και η θητεία είναι τριετής. Ο Πρόεδρος 
συγκαλεί σε Συνεδρίαση την Ε.Ε και σε συνεργασία με το Διευθυντή καταρτίζει την Ημερήσια 
Διάταξη. Στις συνεδριάσεις ο Διευθυντής δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Εκεί παρίστανται ένας 
εκπρόσωπος των υπαλλήλων της Κ.Β. και ένας γραμματέας για την καταγραφή των Πρακτικών. 
               Η Επιτροπή Εποπτείας παρακολουθεί και ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία της Κ.Β., 
εισηγείται στη Σύγκλητο για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Κ.Β., εγκρίνει τις δαπάνες της καθώς 
και την ανάθεση καθηκόντων υπευθύνων Τμημάτων της. Αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών 
της Κ.Β. και προτείνει μέτρα βελτίωσης της. 
              Ο Διευθυντής προΐσταται  όλων των Τμημάτων της Κ.Β. και είναι υπεύθυνος του Τμήματος  
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Οι υπεύθυνοι Τμημάτων καταρτίζουν το ετήσιο 
χρονοδιάγραμμα των εργασιών του τμήματος και τις αναθέτουν στο προσωπικό. Ελέγχουν την 
εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και επιλύουν τα προβλήματα που αναφύονται. Επίσης, 
εισηγούνται την κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΚΒ σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
              Οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων 
του ΑΠΘ. Ως προς την οργάνωση ακολουθούν τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Συνεργάζονται 
με την Κ.Β. αλλά και με άλλες Π.Β. για θέματα διαδανεισμού και παραγγελιών. Εφαρμόζουν τον 
Κανονισμό λειτουργίας και του δανεισμού υλικού στους χρήστες των Π.Β. Επίσης, σε κάθε Π.Β. 
υπάρχει μια νησίδα ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένη με το δίκτυο FDDI του Α.Π.Θ.,274 η 
οποία εξυπηρετεί αφ’ ενός μεν τις ανάγκες του προσωπικού της Π.Β. και αφετέρου τις ανάγκες των 
χρηστών της Π.Β.     
             Τα όργανα  Διοίκησης των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης 
(ΕΠ) και ο υπεύθυνος Βιβλιοθηκονόμος. Η ΕΠ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη και 
ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η θητεία της είναι διετής. Ο Πρόεδρος σε 
συνεργασία με τον υπεύθυνο Βιβλιοθηκονόμο συγκαλεί την ΕΠ, η οποία με τη σειρά της ασχολείται 
με τα θέματα λειτουργίας και οικονομικού προγραμματισμού της ΠΒ.  

                                                           
273 Ο ηλεκτρονικός κατάλογος OPAC είναι ένα online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της 

Βιβλιοθήκης για την αναζήτηση τεκμηρίων της συλλογής της (έντυπα, βιβλία, περιοδικά άρθρα, χάρτες, 
οπτικοακουστικό υλικό). 

274 Το Fiber Distributed Data Interface, ή πιο γνωστό ως FDDI, είναι ένα σύνολο από πρότυπα για τοπικά δίκτυα 
υπολογιστών, ανεπτυγμένα υπό τη προστασία του οργανισμού ANSI (American National Standards Institute) και 
εγκεκριμένα για διεθνή χρήση από τον οργανισμό ISO (International Standards Organization). Αρχικά βασισμένα στη 
χρήση της τεχνολογίας οπτικών ινών, τα δίκτυα FDDI μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων πολύ 
γρηγορότερα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από ότι τα συνηθισμένα τοπικά δίκτυα.(βλ. 
http://www.medialab.ntua.gr/education/MultimediaTechnology/MultimediaTechnologyNotes/chap2d_3.htm) 
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            Ο Υπεύθυνος Βιβλιοθηκονόμος ορίζεται από την ΕΠ της ΠΒ, συντονίζει την εργασία του 
υπόλοιπου προσωπικού, συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΠ και υποβάλλει προτάσεις 
προγραμματισμού και ανάπτυξης των λειτουργιών της ΠΒ. 
          Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από διεξοδική συζήτηση, εξετάζοντας τις 
προτάσεις του υπεύθυνου της Βιβλιοθήκης, κ. Ζεγκίνη, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης, αποφασίζει ότι πρέπει να ορισθεί εκπρόσωπος από τα μέλη ΔΕΠ, ο οποίος θα 
συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με απώτερο σκοπό τον 
καλύτερο συντονισμό των εργασιών των δυο Βιβλιοθηκών. Επίσης, κρίνει ότι πρέπει να βρεθεί ένας 
ασφαλέστερος τρόπος αποστολής των βιβλίων από την Κεντρική  Βιβλιοθήκη στη Βιβλιοθήκη της 
Φλώρινας.  Επιπρόσθετα, πρέπει η Κεντρική Βιβλιοθήκη να φροντίσει την καλύτερη υλικοτεχνική 
υποδομή της Βιβλιοθήκης της Φλώρινας. Μια ακόμη πρόταση του είναι να χαρακτηρισθεί η  
Βιβλιοθήκη διαδανειστική νησίδα μέσα στο δίκτυο των Βιβλιοθηκών, βελτιώνοντας τον ήδη 
υπάρχοντα διαδανεισμό. Εν κατακλείδι, κρίνει ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος για την ταχύρρυθμη  
εκπαίδευση των δυο υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης σχετικά με το πρόγραμμα «Πτολεμαίος». 

Τον Οκτώβριο του  1999275 στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσιάστηκε  μια πρόταση 
των φοιτητών σχετικά τη χρονική διάρκεια δανεισμού των συγγραμμάτων από τη Βιβλιοθήκη. Ο 
υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης, ο κ.Ζεγκίνης, τους ενημέρωσε ότι περιμένει μια σχετική οδηγία από την 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Το πρόβλημα όμως, της συγκεκριμένης Βιβλιοθήκης 
ήταν ο μικρός αριθμός συγγραμμάτων που διέθετε και η μεγάλη ζήτηση που είχαν από τους 
φοιτητές. Το χρονικό διάστημα δανεισμού συγγραμμάτων ορίστηκε στις 5 μέρες. Επίσης, 
ανακοινώθηκε στους φοιτητές η ενοικίαση φωτοτυπικού κέντρου για τη διευκόλυνση τους. 

Μέσα από τη συνομιλία των μελών ΔΕΠ πληροφορούμαστε ότι η  εν λόγω Βιβλιοθήκη  δεν 
διαθέτει δικό της κανονισμό λειτουργίας και περιμένει να αποσταλεί ο κανονισμός της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.     

 
 

6.6.2.2. Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.276 
 

                Στατιστικά δεδομένα  2004 

Είχε υλοποιηθεί ένα Σεμινάριο Βιβλιοθήκης σε ομάδες, το όποιο ήταν ή μέρος των επισήμων 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης, ή κάποιων προγραμματισμένων παρουσιάσεων, 
ενοτήτων προσανατολισμού και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη. Οι συμμετέχοντες ήταν 45.  

 
                 Στατιστικά δεδομένα  2005 

Είχε υλοποιηθεί ένα Σεμινάριο Βιβλιοθήκης σε ομάδες, το όποιο ήταν ή μέρος των επισήμων 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης, ή κάποιων προγραμματισμένων παρουσιάσεων, 
ενοτήτων προσανατολισμού και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη. Οι συμμετέχοντες ήταν 40.  

 
                                                           
275 Παράρτημα: Β.1.1.) 105ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 19-10-1999). 
276 Παράρτημα: Β.1.3.) ΜΟΠΑΒ. Στατιστικά Στοιχεία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σελ.348. 
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                 Στατιστικά δεδομένα  2006 

Είχαν υλοποιηθεί δυο Σεμινάρια Βιβλιοθήκης σε ομάδες, τα όποια ήταν ή μέρος των 
επισήμων εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης, ή κάποιων προγραμματισμένων 
παρουσιάσεων, ενοτήτων προσανατολισμού και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη. Οι συμμετέχοντες 
ήταν 50.  

 
Δεν προκύπτουν στατιστικά δεδομένα  για το έτος 2007. 

                 Στατιστικά δεδομένα  2008 

Είχαν υλοποιηθεί δυο Σεμινάρια Βιβλιοθήκης σε ομάδες, τα όποια ήταν ή μέρος των 
επισήμων εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης, ή κάποιων προγραμματισμένων 
παρουσιάσεων, ενοτήτων προσανατολισμού και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη. Οι συμμετέχοντες 
ήταν 65.  Ένα άτομο ήταν από το εκπαιδευόμενο προσωπικό Βιβλιοθήκης.277 
 

                Στατιστικά δεδομένα  2009 
 
Είχαν υλοποιηθεί δυο Σεμινάρια Βιβλιοθήκης σε ομάδες, τα όποια ήταν ή μέρος των 

επισήμων εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης, ή κάποιων προγραμματισμένων 
παρουσιάσεων, ενοτήτων προσανατολισμού και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη. Οι συμμετέχοντες 
ήταν 86.  Ένα άτομο ήταν από το εκπαιδευόμενο προσωπικό Βιβλιοθήκης.278 

 
   Στατιστικά δεδομένα  2010 
 
Είχαν υλοποιηθεί δυο Σεμινάρια Βιβλιοθήκης σε ομάδες, τα όποια ήταν ή μέρος των 

επισήμων εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης, ή κάποιων προγραμματισμένων 
παρουσιάσεων, ενοτήτων προσανατολισμού και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη. Οι συμμετέχοντες 
ήταν 90.   

 
            
            Στατιστικά δεδομένα  2011279 
 

Οι ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ήταν 60, οι θέσεις αναγνωστηρίου για 
τους χρήστες ανέρχονταν σε 90, ενώ οι θέσεις εργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές  ήταν 2. Ο 

                                                           
277 Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των ατόμων μεταξύ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης που συμμετείχε ή 

παρακολούθησε ένα ή περισσότερα προγράμματα και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης 
(σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ) που διοργανώθηκαν είτε από τη Βιβλιοθήκη είτε από τρίτους 
κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. 

278 Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των ατόμων μεταξύ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης που συμμετείχε ή 
παρακολούθησε ένα ή περισσότερα προγράμματα και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης 
(σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ) που διοργανώθηκαν είτε από τη Βιβλιοθήκη είτε από τρίτους 
κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. 

279 Ο τρόπος καταγραφής και παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων ακολουθεί τον τρόπο συμπλήρωσης του 
αντίστοιχου ερωτηματολογίου της ΜΟΔΙΠΑΒ. 
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αριθμός των χρηστών που παρακολουθούσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης ήταν 
100.    
 

 Στατιστικά δεδομένα 2012 
 
 Οι ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αυξήθηκαν στις 63, οι θέσεις 

αναγνωστηρίου για τους χρήστες παρέμειναν 90, ενώ  υπήρχε μόνο μια θέση εργασίας σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή.Ο αριθμός των χρηστών που παρακολουθούσαν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης ήταν 100.    

  
 Στατιστικά δεδομένα 2013 
 

          Οι ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης παρέμειναν 63, οι θέσεις αναγνωστηρίου 
για τους χρήστες παρέμειναν 90, ενώ  υπήρχε μόνο μια  θέση εργασίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Ο αριθμός των χρηστών που παρακολουθούσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης 
ήταν 140.    
 

Στατιστικά δεδομένα 2014 
 

Οι ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης παρέμειναν 63, οι θέσεις αναγνωστηρίου 
για τους χρήστες παρέμειναν 90, ενώ  υπήρχε μόνο μια  θέση εργασίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Ο αριθμός των χρηστών που παρακολουθούσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης 
ήταν 150.    

 
Στατιστικά δεδομένα 2015 
 
Οι ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αυξήθηκαν σε 95, οι θέσεις 

αναγνωστηρίου για τους χρήστες μειώθηκαν και έγιναν 70, ενώ  υπήρχαν  επτά θέσεις εργασίας σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο αριθμός των χρηστών που παρακολουθούσαν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης ήταν 148.    

 
 

2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 

6.6.2.3. Λειτουργία της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
Παραρτήματος  Φλώρινας 

 
              Το Σεπτέμβριο του 1935 άρχισε να λειτουργεί η Πρακτική Γεωργική Σχολή280 και κατ’ 
επέκταση και η Βιβλιοθήκη της Σχολής. Ακολούθησαν πολλές διαρθρωτικές αλλαγές στη διοίκηση 
 και την υπαγωγής της Σχολής,281 οι οποίες όμως  δεν επηρέασαν τον «άτυπο» τρόπο λειτουργίας 
της. 

                                                           
280 Περιβολάρης, Γ. (2012). Φλώρινα 1912-2012 χρονικό ενός αιώνα. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

σελ.90. 
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Οι υπηρεσίες που παρείχε η Βιβλιοθήκη, από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, είναι ο 
δανεισμός και διαδανεισμός. Διαθέτει ένα αναγνωστήριο, και κατά διαστήματα έγιναν… κάποια 
σεμινάρια σε πρωτοετείς φοιτητές όσον αφορά τη χρήση της Βιβλιοθήκης και πως μπορούν οι 
πρωτοετείς φοιτητές… χρησιμοποιήσουν τα βιβλία, τη Βιβλιοθήκη μέσα από τον υπολογιστή, μέσω 
internet.(Μ.Π.). 

        Το 2011 λειτουργούσε με τη μορφή της ενιαίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ως αυτοτελής και 
αποκεντρωμένη μονάδα, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης», ενώ το 2016  
πληροφορούμαστε τη μετονομασία της  σε  «Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης». 282   
 
                      6.6.2.4. «Κανόνες Δανεισμού»283 

 
         «Το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για εξωτερικό δανεισμό, εκτός από το 

πληροφοριακό υλικό (Reference Books) εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πτυχιακές εργασίες, CD-ROM και 
τα περιοδικά, το οποίο χρησιμοποιείται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Όλοι οι χρήστες πρέπει 
να προμηθεύονται την κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης ώστε να χρησιμοποιούν και να δανείζονται το 
υλικό της. Οι φοιτητές του Ιδρύματος αλλά και οι αλλοδαποί σπουδαστές, οι οποίοι έρχονται μέσω 
κοινοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις (3) τίτλους 
βιβλίων κι εφόσον δεν εκκρεμεί προηγούμενος δανεισμός. Ο χρόνος δανεισμού ορίζεται στις 
δεκαπέντε μέρες για τίτλους που υπάρχουν σε δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα. Για τα μοναδικά 
αντίτυπα ο χρόνος δανεισμού δεν ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες και οι σπουδαστές υποχρεούνται να 
αφήνουν την κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης στο γραφείο δανεισμού και ελλείψει αυτής  το πάσο ή 
το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. 

Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι οκτώ (8) τίτλους 
βιβλίων. Χρόνος δανεισμού ορίζονται οι εικοσιπέντε (25) ημέρες. Το έκτακτο εκπαιδευτικό 
προσωπικό έχει δικαίωμα μέχρι τέσσερις (4) τίτλους βιβλίων κι εφόσον δεν εκκρεμεί προηγούμενος 
δανεισμός. Ο χρόνος δανεισμού ορίζεται στις δεκαπέντε μέρες για τίτλους που υπάρχουν σε δύο (2) 
τουλάχιστον αντίτυπα. Για τα μοναδικά αντίτυπα ο χρόνος δανεισμού δεν ξεπερνά τις πέντε (5) 
ημέρες. Το διοικητικό προσωπικό έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις (3) τίτλους βιβλίων  με 
δικαίωμα δανεισμού (15) δεκαπέντε ημερών. 

Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα μόνο εσωτερικής χρήσης του υλικού της 
Βιβλιοθήκης. Εφόσον θέλουν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να προηγηθεί προσωπική 
συνέντευξη από την προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης για να κριθεί η σπουδαιότητα της ανάγκης 
χρήσης της Βιβλιοθήκης. Σε αυτή την περίπτωση κατόπιν αιτήσεως, τους χορηγείται κάρτα μέλους 
της Βιβλιοθήκης. 

 
Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης, έχει : 
 

Το δικαίωμα κράτησης μέχρι δύο (2) τίτλους βιβλίων. Οι κρατήσεις γίνονται με τη 
συμπλήρωση ειδικού εντύπου που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη, και τηρείται σειρά προτεραιότητας 
                                                                                                                                                                                                   
281 Παράρτημα: 6.6.1.3. Ίδρυση της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος 

Δυτικής Μακεδονίας, σελ.63-66. 
282 Παράρτημα: 6.6.1.3. Ίδρυση της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος 

Δυτικής Μακεδονίας, σελ.63-66. 
283 Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: 

http://library.teiwm.gr/?page_id=51 
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στη ζήτηση των βιβλίων. Ταυτόχρονα οι κρατήσεις εισάγονται στο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης 
υλικού που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη, ώστε να εξασφαλιστεί η προτεραιότητα του χρήστη. Σε 
περίπτωση που ο χρήστης δεν προσέλθει να δανειστεί το υλικό που έχει ζητήσει για κράτηση μέσα 
σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, χάνει αυτόματα το δικαίωμα 
κράτησης και το υλικό επιστρέφεται στα ράφια ή δανείζεται σε άλλον ενδιαφερόμενο. 

Το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού, μετά από επικοινωνία με το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης, και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει κράτηση για το συγκεκριμένο υλικό, οπότε 
και θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας». 

 
 
6.6.2.5 Εκπαίδευση Χρηστών284 

 
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό  

την εξοικείωση των χρηστών της με τις πηγές πληροφόρησης, (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά 
περιοδικά, κ.α.) τα πληροφοριακά εργαλεία και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, τα 
σεμινάρια αυτά αφορούν τις στρατηγικές έρευνας/αναζήτησης, το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης 
«Dewey», τα είδη πληροφοριακών πηγών, τις αξιολογημένες  πηγές πληροφόρησης, την αναζήτηση 
στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, την αναζήτηση στο ιδρυματικό καταθετήριο «@νάκτησις». Επίσης, 
παρέχονται οδηγίες συγγραφής πτυχιακών εργασιών, όσον αφορά τη μορφή του κειμένου, τη δομή 
της επιστημονικής εργασίας, τα εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. 
  Η Βιβλιοθήκη  σχετικά με την ενημέρωση του κοινού έχει δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα που 
εμπλουτίζεται από το προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

 
  
 
 

6.6.2.6. Στατιστικά Δεδομένα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας285 
 
          Στατιστικά Δεδομένα του 1999 , του 2000286, 2001287 

 
Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του 1999,288 του 2000 και του 2001 πληροφορούμαστε  

ότι δεν υλοποιήθηκαν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα.  
 
 
 
 
                                                           
284 Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: 
http://library.teiwm.gr/?page_id=55 
285 Παράρτημα:Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγια Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 

σελ.348. 
286  Παράρτημα:Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2000, 

σελ. 348. 
287  Παράρτημα:Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2001, 

σελ. 348.  
288 Παράρτημα:Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

1999,σελ.348. 
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Στατιστικά Δεδομένα του 2002 
 

Κατά το έτος 2002289 ευχάριστη έκπληξη ήταν η υλοποίηση δυο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
πιο συγκεκριμένα δυο σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης σε ομάδες φοιτητών. 
 
 

Στατιστικά Δεδομένα του 2005 
 

Το 2005290 υλοποιήθηκαν 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια Βιβλιοθήκης με 72 συμμετέχοντες. Επίσης,  
είχε παρακολουθήσει αν όχι όλα τα σεμινάρια και ένα ακόμα άτομο από το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης. Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ήλθαν στις 11 ημερησίως. 
 

Στατιστικά Δεδομένα του 2006 
 
 
Το  2006291 υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια Βιβλιοθήκης με 151 συμμετέχοντες. 

Επίσης, τα σεμινάρια αυτά τα  είχε παρακολουθήσει και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Οι ώρες 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης παρέμειναν ίδιες. 
 

Στατιστικά Δεδομένα του 2007 
 
Το 2007292 ένα από τα άτομα του προσωπικού παρακολούθησε κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ήταν 11 ημερησίως. 
 

Στατιστικά Δεδομένα του 2008 
 
 Το 2008293 τα σεμινάρια αυτά τα είχε παρακολουθήσει  και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης 

που αποτελούνταν από 3 άτομα. Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ήταν 55 εβδομαδιαίως. 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2009 
 
 Το 2009294 οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης μειώθηκαν στις 45 εβδομαδιαίως. 

 
 

                                                           
289  Παράρτημα:Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2002, 

σελ. 348. 
290  Παράρτημα:Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2005, 

σελ. 348. 
291   Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006, 

σελ 348. 
292   Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007, 

σελ. 348. 
293 Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2008, 

σελ. 348. 
294 Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2009, 

σελ.348. 
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Στατιστικά Δεδομένα του 2010 
 
 Το 2010 295 δεν υλοποιηθήκαν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι ώρες λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης παρέμειναν 45 εβδομαδιαίως. 
 

Στατιστικά Δεδομένα του 2011 
 
Το 2011296 υλοποιηθήκαν 5 εκπαιδευτικά προγράμματα  και οι συμμετέχοντες ήταν 96. Οι 

ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης παρέμειναν 45 εβδομαδιαίως. 
 
 
Β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
 
1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά».  

 
                 6.6.2.7. Λειτουργία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 
 
                             

Σύμφωνα με το 1ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας297 της ΔΒΦΚ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» η πρώτη της ενέργεια ήταν το άνοιγμα ενός λογαριασμού στο υποκατάστημα της Φλώρινας 
της  Τράπεζας Ελλάδος. Η Εφορεία εξουσιοδότησε και έδωσε το δικαίωμα υπογραφής σε τραπεζικές 
επιταγές, εντάλματα και άλλα στον Πρόεδρο, Π. Οικονόμου μέχρι το ποσό των 100.000 δρχ., με 
αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο, κ.Α.Ασπρίδη, ενώ για ποσά άνω των 100.000 δρχ. εξουσιοδοτήθηκαν 
οι προαναφερόμενοι με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στον Προϊστάμενο, Δ. Σουλιώτη με 
αναπληρωτή του την Β. Γίτση, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. 

Στο 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης 298 καταρτίζεται ο πρώτος προϋπολογισμός του έτους, 
σύμφωνα με την ΙΖ/ 538/17-05-1989 ΥΠΕΠΘ, που αφορά το ύψος της Κρατικής επιχορήγησης 
(3.000.000). Επίσης, πληροφορούμαστε την αποδοχή των πρώτων δωρεών, 30.000 δρχ. από τον κ. 
Ε. Βασιλακάκη, 25.000 δρχ. Γ.  Βασιλακάκη, καθώς ενός εκτυπωτή, μιας δελτιοθήκης αξίας 300.000 
δρχ. από την κα. Ιωάννα Πιτόσκα.  

Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους299 η Βιβλιοθήκη αξιοποίησε τμήμα από την επιχορήγηση του 
ΥΠΕΠΘ με σκοπό την αγορά εξοπλισμού.(αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος και θερμομόνωση της 
αίθουσας. 

Τον Οκτώβριο του 1989300 τίθεται το πρόβλημα της θέρμανσης της Βιβλιοθήκης. Η Εφορεία 
αποφασίζει να ζητήσει  250.000δρχ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ για 

                                                           
295  Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2010, σελ. 348. 
296 Οι βιβλιοθηκονόμοι που συμπλήρωσαν το εν λόγω ερωτηματολόγιο έχουν γράψει ταυτοχρόνως δυο τιμές και αρκετές 

καταχωρήσεις με αποτέλεσμα να μην γνωρίζω ποια ευσταθεί. (Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών 
στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2011). 

297 Διορίστηκε με την υπ’ αριθμ.66/15-02-1989 απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας. 
298 Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-06-1989). 
299 Παράρτημα: Β.3.1.) 4o Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-09-1989). 
300 Παράρτημα: Β.3.1.) 6o Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (17-10-1989). 
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την κάλυψη των δαπανών301 και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να υποβάλλει εγγράφως 
μια μελέτη για την επίλυση τους προβλήματος αυτού.  

Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους συντάσσεται ο ετήσιος Προϋπολογισμός του έτους 1990302 
σύμφωνα με τον οποίο η κρατική επιχορήγηση ανερχόταν στα 2.134.000 δρχ. Επίσης, 
πραγματοποιείται δωρεά 10.000δρχ.303 

Τον  Ιούνιο του 1990304 η κα. Ιωάννα Πιτόσκα κατέθεσε 200.000 δρχ. στον προσωπικό 
λογαριασμό της Βιβλιοθήκης. Τον Αύγουστο305 προεγκρίθηκαν δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό 
(φωτοτυπικό μηχάνημα, ράφια, θερμάστρα, φωτιστικά κα.) τον εμπλουτισμό αλλά και τη συντήρηση 
παλιών επίπλων. Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση για τη δυνατότητα εγκατάστασης ατομικού 
καλοριφέρ. Η δαπάνη θα καλύφθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, ύστερα 
από την ετήσια χρηματική δωρεά της οικογένειας Πιτόσκα γινόταν στο χώρο της Βιβλιοθήκης μια 
μικρή εκδήλωση.306 

  Εν συνεχεία, το Μάιο του 1991307 λόγω διάρρηξης και κλοπής μιας τηλεοράσεως από το 
χώρο της Βιβλιοθήκης, η Εφορεία αποφάσισε την αγορά κιγκλιδωμάτων και την τοποθέτηση τους 
σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και κάποιες χρηματικές δωρεές, πιο 
συγκεκριμένα, η κα. Ι. Πιτόσκα προσέφερε 150.000δρχ, ενώ η κα. Έλλη Ιωαννίδου 5.000δρχ. 
Επιπρόσθετα, πρώτη φορά η Βιβλιοθήκη ήταν σε θέση να δωρίσει βιβλία στο Σύλλογο 
Αρμενοχωρίου, κατόπιν αιτήματος του. Παράλληλα με αυτά, εγκρίθηκε από την Εφορεία,  η 
νομιμοποίηση των υπογραφών σχετικά με τα χρηματικά εντάλματα και τις επιταγές.  Έτσι, έως το 
ποσό των 100.000δρχ. υπέγραφε ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης, ο Δ. Σουλιώτης, με 
αναπληρώτρια του, την Β. Γίτση, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. Ενώ για ποσά άνω των 100.000 δρχ. 
εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος με δεύτερη υπογραφή από τον Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης, κ. Δ. 
Ρίζο, με αναπληρώτρια του, την αντιπρόεδρο της Βιβλιοθήκης, κα. Ηλ. Πιτόσκα. 

Το 1992 η επιχορήγηση του ΥΠΕΠΘ ανερχόταν στα 2.160.000 δρχ.308  Όπως κάθε χρονιά  
έτσι και το 1992  έγινε στο χώρο της Βιβλιοθήκης μια μικρή εκδήλωση προς τιμή των ιδρυτών της, 
λόγω της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης, της τάξεως των 150.000δρχ. Επίσης, ο κ. Κ. Μπίος 
προσέφερε 10.000 δρχ.309  

Σύμφωνα με το 6ο/08-11-1992 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας310 πληροφορούμαστε  
ότι η Βιβλιοθήκη είχε συμμετάσχει στην έκθεση που είχε διοργανώσει το Εθνολογικό – Λαογραφικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης,311 με θεματολογία τη Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα τη Φλώρινα, 
παρέχοντας της το έντυπο υλικό της, φωτοτυπίες από εξώφυλλα σπανίων εκδόσεων και τον 
πρωτότυπο χάρτη της Μακεδονίας του Lautenberg. 

                                                           
301 Το αίτημα εγκρίθηκε μεταγενέστερα,  σύμφωνα με το 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- 

Βαρνά»  (28-12-1989). 
302 Παράρτημα: Β.3.1.) 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (27-12-1989). 
303 Παράρτημα: Β.3.1.) 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (28-12-1989). 
304 Παράρτημα: Β.3.1.)  18ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-06-1990). 
305  Παράρτημα: Β.3.1.)  20ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-08-1990). 
306  Παράρτημα: Β.3.1.)  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-04 -1991). 
307  Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-05 -1991). 
308 Παράρτημα: Β.3.1). 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-05 -1992). Παράδοξο 

είναι ότι σύμφωνα με το 6ο Πρακτικό Συνεδριάσεως (18-11-1992) το ποσό ανέρχεται στα 2.245.000 δρχ. 
309  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-04 -1992). 
310  Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-11-1992).  
310  Παράρτημα: Β.3.1.) 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (21-12 -1992). 
311  Ομοίως. 
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Τον Οκτώβριο του 1993312 εγκρίθηκαν δαπάνες για τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης (αγορά 
μελαμινών, καρτελοθηκών, άλμπουμ, παιδικό τραπεζάκι) και τη συντήρηση των βιβλίων, οι οποίες 
εξοφλήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, τέθηκε το θέμα αγοράς οικοπέδου 
για την ανέγερση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης καθώς και η προμήθεια – συντήρηση βιβλίων, ο 
εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης, η αγορά σπανίων εγγράφων και χειρογράφων Φλώρινας και 
Μοναστηρίου στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού.  

 Το 1994 η επιχορήγηση του ΥΠΕΠΘ ανερχόταν στα 2.500.000 δρχ.313 Η Βιβλιοθήκη το 
Δεκέμβριο δέχτηκε μια έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης της τάξης 
των 650.000 δρχ, την οποία παρέλαβε η Β. Γίτση.314  Όπως κάθε χρονιά  έτσι και το 1994315  έγινε 
στο χώρο της Βιβλιοθήκης μια μικρή εκδήλωση προς τιμή των ιδρυτών της και παρουσιάστηκε μια 
νέα έκδοση με τίτλο «Το Βιλαέτι των Βιτωλίων το 1881»316 λόγω της ετήσιας οικονομικής 
ενίσχυσης, της τάξεως των 2.000δρχ  και της προσφοράς αντικειμένων. 

Σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας317 της ΔΒΚΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- 
Βαρνά» η Εφορεία εξουσιοδότησε και έδωσε το δικαίωμα υπογραφής σε τραπεζικές επιταγές και 
εντάλματα μέχρι το ποσό των 100.000 δρχ.,  στο Διευθυντή,. Δ. Σουλιώτη με αναπληρώτρια του την 
Β. Γίτση, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης, ενώ για ποσά άνω των 100.000 δρχ. εξουσιοδοτήθηκαν οι 
προαναφερόμενοι με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής  στον κ. Π.Οικονόμου, Πρόεδρο της ΔΚΒΦ με 
αναπληρώτρια του την κα. Η. Πιτόσκα. 

Η  Βιβλιοθήκη τον Ιούλιο δέχτηκε μια έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Μακεδονίας 
και Θράκης της τάξης των 650.000 δρχ.318  Τον Αύγουστο319  έγινε αποδοχή επιχορήγησης από τον 
ΟΠΑΠ 2.500.000 δρχ. για την υλοποίηση του προγράμματος του Υπουργείο Πολιτισμού με τίτλο 
«Μ’ ένα βιβλίο πετάω», στο οποίο περιλήφθηκε και το Παιδικό Παράρτημα της Βιβλιοθήκης. 
Υπόλογος διαχειριστής του προγράμματος ορίστηκε ο κ. Π. Νώτας, εκπαιδευτικός, υπεύθυνος του 
Παραρτήματος της ΔΚΒΦ. Όσον αφορά την ανάληψη του ποσού της επιχορηγήσεως 
εξουσιοδοτήθηκε η Β. Γίτση, υπάλληλος της Βιβλιοθήκης. 

Το Νοέμβριο320 εγκρίθηκε το εν λόγω Πρόγραμμα καθώς και οι προτεινόμενες 
εκδηλώσεις321 από μέρους του Διευθυντή της ΔΚΒΦ. Οι συμμετέχοντες εκτός από το Παιδικό 
Παράρτημα της ΔΚΒΦ, ήταν η Ομάδα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας και ο 
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Το Δεκέμβριο322 εγκρίθηκαν οι δαπάνες του εν λόγω 
Προγράμματος.   

Για το έτος 1996  η τακτική επιχορήγηση του ΥΠΕΠΘ ήταν 3.700.00 δρχ.323 Το 1997324 
πραγματοποιήθηκε δωρεά 120.000 δρχ. από τις κυρίες Ζ. Κώττα και Κ. Κοζάρη. Επίσης, εγκρίθηκαν 
πολλές δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης.325 

                                                           
312 Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-10-1993). 
313 Παράρτημα: Β.3.1.) 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-12-1993). 
314  Ομοίως. 
315 Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-06-1994). 
316  Παράρτημα: Β.3.6)  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: σελ.436-439. 
317  Ομοίως. 
318  Παράρτημα: Β.3.1). 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-07-1994). 
319  Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-08-1994). 
320  Παράρτημα: Β.3.1. ) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-11-1994). 
321  Δραματοποίηση παραμυθιού, τράπουλα του παραμυθιού, συγγραφή και εκτύπωση του παραμυθιού, έκδοση των 

Πρακτικών της Ημερίδας «Το παραμύθι και η Εκπαίδευση».  
322  Παράρτημα: Β.3.1.) 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-12-1994). 
323  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-04-1997). 
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Σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας του 2000326 της ΔΒΚΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά» η Εφορεία εξουσιοδότησε και έδωσε το δικαίωμα υπογραφής σε τραπεζικές 
επιταγές και εντάλματα μέχρι το ποσό των 100.000 δρχ. στο Διευθυντή, Δ. Σουλιώτη με 
αναπληρώτρια του την Β. Γίτση, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης, ενώ για ποσά άνω των 100.000 δρχ. 
εξουσιοδοτήθηκαν οι προαναφερόμενοι με δικαίωμα δεύτερης υπογραφής  στον κ. Π. Οικονόμου, 
Πρόεδρο της ΔΚΒΦ, με αναπληρώτρια του την κα. Η. Πιτόσκα. 

Επίσης, η Εφορεία ενέκρινε την έμπρακτη  συμμετοχή της στη λειτουργία ενός εργαστηρίου 
αγωγής βιβλίου της Παιδαγωγικής Σχολής και του Μεταπτυχιακού Τμήματος Φλώρινας, με τίτλο 
«Βιβλιολογείον». Πιο συγκεκριμένα, η Εφορεία ανέλαβε μέρος των δαπανών από τις εκδόσεις,  
εκδηλώσεις, σεμινάρια με την προϋπόθεση να μνημονεύεται παντού η συμμετοχή της ΔΚΒΦ 
«Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά».327  

Το Σεπτέμβριο του 2002328η Εφορεία αποφάσισε να συμμετάσχει στην Πράξη «Σχολικά 
Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 Η Εφορεία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνα» υπέβαλλε πρόταση για το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο1.1 «Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις 
βαθμίδες της Εκπαίδευσης» και στην Πράξη 5 «Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης», η 
οποία είχε και την επάρκεια.329 

Σύμφωνα με το 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας330 της ΔΒΚΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» του 2003  η Εφορεία εξουσιοδότησε και έδωσε το δικαίωμα υπογραφής σε τραπεζικές 
επιταγές και εντάλματα μέχρι το ποσό των 293,47 ευρώ, στην Β. Γίτση, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης, 
με αναπληρωτή της τον κ. Αθ. Ευαγγέλου, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης, ενώ για ποσά άνω των 
293,47 ευρώ εξουσιοδοτήθηκε ο Δ. Σουλιώτης, Πρόεδρος της ΔΚΒΦ«Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», 
με αναπληρώτρια του την κα. Η. Πιτόσκα, Αντιπρόεδρο της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά». 

Η Εφορεία της ΔΚΒΦ όρισε υπόλογο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», Μέτρο1.1 «Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης» και 
στην Πράξη 5 «Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης», τον κ. Α. Ευαγγέλου.331 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ332 «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» του ιδίου έτους επειδή η Βιβλιοθήκη ήταν φορέας υλοποίησης του έργου «Δημιουργία 
Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνίας 
της Πληροφορίας», η Εφορεία ενέκρινε τη διενέργεια ενός  Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση 
εξοπλισμού.333 

Η Εφορεία334 το Μάιο του 2004 προέβηκε στην κατακύρωση του Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
για το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης. Όσον αφορά το υποέργο 5 «Προβολή Έργου», κήρυξε 
νόμιμη τη μειοδοτική προσφορά του κ. Ηλ. Αποστολίδη σχετικά με την προμήθεια ενημερωτικής 
                                                                                                                                                                                                   
324  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-04-1997). 
325  Παράρτημα: Β.3.1.) 7 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (31-12-1997). 
326  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-07-2000). 
327  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-07-2000). 
328  Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-09-2002). 
329  Παράρτημα: Β.3.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09-2003). 
330  Παράρτημα: Β.3.1.) 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09-2003). 
331  Ομοίως. 
332  Παράρτημα: Β.3.1.)  11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-12-2003). 
333  Υποέργο 3  «Προμήθεια εξοπλισμού», προϋπολογισμού 32.800 ευρώ. 
334  Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-05-2004). 
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πινακίδας, ενώ για το υποέργο 4 «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υλικού» ανέθεσε στις  εκδόσεις 
«Ερευνητές» την προμήθεια CD-ROM, DVD και όρισε  τον κ. Α.Ευαγγέλου, σε συνεργασία με τον 
Πρόεδρο της Εφορείας, Δ. Σουλιώτη, υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που 
απορρέουν από την κατακύρωση.   

Τον Ιούνιο του 2004335 ορίσθηκε υπεύθυνη για το κλείσιμο των Βιβλίων του Διαχειριστικού 
ελέγχου 2003  η κα. Κ. Καραμπατάκη, Φιλόλογος.  

Το Νοέμβριο336 η Εφορεία ενέκρινε την 1η Τροποποίηση  του ΤΔΕ του Υποέργου 3 
«Προμήθεια Εξοπλισμού» του έργου «Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης», ύστερα 
από την εισήγηση του υπολόγου του έργου κ. Α. Ευάγγελου, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη 
προμήθειας περισσότερων λογισμικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, όρισε ως υπεύθυνο337 και  
υπόλογο του λογαριασμού κίνησης του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές 
Βιβλιοθήκες», την  Β. Γίτση. 

Η Εφορεία λόγω του νέου τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης των 
Π.Δ.Ε., την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών από την 
υπηρεσία του Επιτρόπου και του λανθασμένου πλέον τρόπου πληρωμής των δαπανών του 
προγράμματος «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», αναγκάστηκε 
να ορίσει  την κα. Α. Τσαντίρη, ως υπόλογο των συμψηφιστικών τακτοποιήσεων.338 

Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους339 λόγω της ανάκλησης της απόσπασης της κας. Α. Τσαντίρη  
η Εφορεία αποφάσισε να ορίσει  ως νέο υπεύθυνο του έργου «Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων 
Πληροφόρησης» τον κ. Α. Ευαγγέλου, μέχρι τη λήξη του έργου. 

Το Φεβρουάριο340 ορίσθηκε υπεύθυνη για το κλείσιμο των Βιβλίων του Διαχειριστικού 
ελέγχου 2003  η κα. Κ. Καραμπατάκη, Φιλόλογος. Τον Ιούνιο ορίσθηκε το ωράριο λειτουργίας341 
του Παιδικού Παραρτήματος.342Το Φεβρουάριο343 ορίσθηκε υπεύθυνη για το κλείσιμο των 
Βιβλίων του Διαχειριστικού ελέγχου 2006  η κα. Κ. Καραμπατάκη, Φιλόλογος, με βαθμό Α΄.   

Τον Οκτώβριο344 πραγματοποιήθηκε δωρεάν αναβάθμιση του ΑΒΕΚΤ 5.5 ύστερα την 
προτροπή του ΕΚΤ345 με  το υπ’ αριθμ. 382/ 13-08-2007  έγγραφό του. Τον Απρίλιο346 ορίσθηκε 
υπεύθυνη για το κλείσιμο των Βιβλίων του Διαχειριστικού ελέγχου 2007  η κα. Κ. Καραμπατάκη, 
Φιλόλογος, με βαθμό Α΄.   

Σύμφωνα με το 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας347 της ΔΒΚΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» του 2008 η Εφορεία εξουσιοδότησε και έδωσε το δικαίωμα υπογραφής σε τραπεζικές 
επιταγές και εντάλματα μέχρι το ποσό των 293,47 ευρώ, στην Β. Γίτση, Διευθύντρια της 
Βιβλιοθήκης, με αναπληρωτή της τον κ. Α. Ευαγγέλου, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης, ενώ για ποσά 
άνω των 293,47 ευρώ εξουσιοδοτήθηκε η κα. Β. Μούζα, Πρόεδρος της ΔΚΒΦ«Βασιλικής Πιτόσκα-
                                                           
335  Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-06-2004). 
336  Παράρτημα: Β.3.1.) 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-11-2004). 
337 Ορίστηκε υπεύθυνη του έργου, για το χρονικό διάστημα από τις 01-07-2004 έως 31-12-2004,  λόγω της ανάκλησης 

της απόσπασης της κας. Α. Τσαντίρη.  
338 Παράρτημα: Β.3.1.) 14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (13-12-2004). 
339 Ομοίως. 
340 Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-06-2004). 
341 Δευτέρα- Παρασκευή 10:30- 19:30, Σάββατο 10:30-14:30. 
342 Παράρτημα: Β.3.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (27-06-2005). 
343 Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-06-2004). 
344 Παράρτημα: Β.3.1.) 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-10-2007). 
345 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
346 Παράρτημα: Β.3.1.) 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-04-2008). 
347 Παράρτημα: Β.3.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (09-12-2008). 
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Βαρνά», με αναπληρώτρια της την κα. Η. Πιτόσκα, Αντιπρόεδρο της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά». 

Επίσης, ορίστηκε υπόλογος όλων των λογαριασμών κίνησης (αγορά, επεξεργασία και 
συντήρηση, λογαριασμοί των Κινητών Βιβλιοθηκών κα.)  η  Β. Γίτση.348  Αποφασίστηκε τότε η 
ψηφιοποίηση του υλικού, στα πλαίσια της υλοποίησης  του έργου «Ψηφιοποίηση υλικού  Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών»..349  

Τον Ιανουάριο του 2009350 ορίσθηκε υπεύθυνη για το κλείσιμο των Βιβλίων του 
Διαχειριστικού ελέγχου 2008  η κα. Κ. Καραμπατάκη, Φιλόλογος, με βαθμό Α΄.   

Επίσης, υπογράφθηκε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» και στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, συντάχθηκε και Τεχνικό Δελτίο στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».351 

Το Δεκέμβριο του 2011352 η Εφορεία αποφάσισε να μην καταργήσει τις κενές οργανικές 
θέσεις πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
Ν. 4024/2011 λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης.  

Το Φεβρουάριο του 2012353 ορίσθηκε υπεύθυνη για το κλείσιμο των Βιβλίων του 
Διαχειριστικού ελέγχου 2011 η κα. Κ. Καραμπατάκη, Φιλόλογος, με βαθμό Α΄.   

Σύμφωνα με το 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας354 της ΔΒΚΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» του ιδίου έτους η Εφορεία εξουσιοδότησε και έδωσε το δικαίωμα υπογραφής σε τραπεζικές 
επιταγές και εντάλματα μέχρι το ποσό των 293,47 ευρώ, στην Β. Γίτση, Διευθύντρια της 
Βιβλιοθήκης, με αναπληρωτή της τον κ. Α. Ευαγγέλου, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης, ενώ για ποσά 
άνω των 293,47 ευρώ εξουσιοδοτήθηκε η κα. Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Πρόεδρο της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά», με αναπληρώτρια της την κα. Η. Πιτόσκα, Αντιπρόεδρο της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά». 

Το Σεπτέμβριο του 2012355 άλλαξε το ωράριο λειτουργίας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά». Ορίσθηκε ως εξής: Δευτέρα 11:00- 15:00 μμ., Τρίτη- Παρασκευή 10:00- 20:00 μ.μ. και 
Σάββατο 11:00- 15:00 μ.μ. 

Σύμφωνα με το 13ο/20-09-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ356 πληροφορούμαστε τη 
συνεργασία της εν λόγω Βιβλιοθήκης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμενοχωρίου. 357 
Συγκεκριμένα, αποδέχτηκαν την ανάπτυξη κοινωνικών λειτουργιών και εκδηλώσεων και την 
προσπάθεια για οργανική ένταξη της Βιβλιοθήκης Αρμενοχωρίου στη Βιβλιοθήκη, ως Παράρτημα, 
ύστερα από συνεννόηση  με το ΥΠΕΠΘ.  Η Εφορεία δεν είχε δεχθεί, όμως, να ικανοποιήσει το 
αίτημα του κ.  Δ. Θωϊδη για απόσπαση ενός εκπαιδευτικού στη Βιβλιοθήκη του Αρμενοχωρίου λόγω 
ανυπαρξίας κάποιου θεσμικού πλαισίου.   

Επίσης, σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία της ΜΒ πληροφορούμαστε ότι: «Με το 
παράρτημα που υπάρχει στο Αρμενοχώρι, που είπαμε είναι υπό την εποπτεία του κου. Θωϊδη, δεν είναι 
                                                           
348 Ομοίως. 
349 Ομοίως. 
350 Παράρτημα: Β.3.1.)  1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-01-2009). 
351 Ομοίως. 
352 Παράρτημα: Β.3.1.)  11ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-12-2011). 
353 Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-02-2012). 
354 Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-04-2012). 
355 Παράρτημα: Β.3.1.) 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-09-2012). 
356 Ομοίως. 
357 Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το υπ’ αριθμ. 34/3-10-2005 έγγραφό του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αρμενοχωρίου, σελ. 409.  
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παράρτημα της Βιβλιοθήκης, είχε γίνει μια κίνηση να υπαχθεί και να λειτουργήσει ως παράρτημα αλλά 
αυτό εεε, η όλη διαδικασία απαιτεί την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Συνεργασία είχαμε 
παλαιότερα εεεε, σε μια παλαιότερη θητεία μου, όταν υπήρχε ευχέρεια εκπαιδευτικά, αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών είχε τοποθετηθεί και κάποιος εκεί πέρα, σε εκείνη τη Βιβλιοθήκη για να εξυπηρετηθεί, 
αλλά ως εκεί. Αυτή ήταν». 

     Το 2013358 πραγματοποιήθηκαν από μεριάς της Εφορείας πολλές προσπάθειες για τη 
βελτίωση των χώρων όπου στεγάζονταν οι δυο Βιβλιοθήκες, όσον αφορά τον εξοπλισμό, έναν  
ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την αναδιαμόρφωση των βοηθητικών 
χώρων, τη στατικότητα του κτιρίου του Παιδικού Τμήματος359 και άλλα. Οι υπεύθυνοι που 
ορίστηκαν ήταν ο  Μιχ. Χάτζιος και ο Βεν. Μαντουλίδης με την επίβλεψη της κας. Η. Πιτόσκα.   

     Επίσης, εγκρίθηκε η διοργάνωση μιας εκδήλωσης με αφορμή την  Παγκόσμια ημέρα του 
Παιδικού Βιβλίου. Οι υπεύθυνοι για αυτή τη διοργάνωση ήταν οι κκ. Θ. Παπαδόπουλος και Β. 
Μαντουλίδης, οι οποίοι θα συνεργάζονταν με την υπεύθυνη των Σχολικών δραστηριοτήτων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κα. Δ. Κωτσαλίδου.360 

     Οι προσπάθειες διαμόρφωσης του χώρου της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» και 
του Παιδικού Παραρτήματος συνεχίστηκαν. Μεταφέρθηκε από το Παιδικό Παράρτημα ένας 
ηλεκτρονικός υπολογιστής στο χώρο της ΔΚΒΦ για την καλύτερη μηχανοργάνωση της, 
αποσύρθηκαν παλαιά στοιχεία θέρμανσης από το Παιδικό Παράρτημα, έγινε παραλαβή χρωμάτων, 
ύστερα από χορηγία της ΔΕΗ, με σκοπό τον ελαιοχρωματισμό του Παιδικού Παραρτήματος. 
Υπεύθυνοι για την τελευταία ενέργεια  ορίσθηκαν οι κκ. Μ. Χάτζιος και ο Κ. Τσολοπάνης. Έπειτα, 
έγινε παραλαβή κουφωμάτων για την εγκατάσταση τους στο Παιδικό Παράρτημα. Υπεύθυνος ήταν 
και πάλι ο κ. Μ. Χάτζιος.     

     Κατατέθηκε αίτημα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη σύσταση Τριμελούς 
Επιτροπής διαχείρισης του κτιρίου, το οποίο φιλοξενεί τη ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά». 
Υπεύθυνη για τη διενέργεια των επαφών με τον Αντιπεριφερειάρχη ορίστηκε η Πρόεδρος της 
ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», η κα. Σ. Ηλιάδου- Τάχου. Επίσης, απεστάλει έγγραφο προς 
τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Φλώρινας με αίτημα για τον έλεγχο της 
στατικότητας του κτιρίου που στεγαζόταν το Παιδικό Παράρτημα. Τη σύνταξη του  εγγράφου 
ανέλαβε ο κ. Β. Μαντουλίδης.  Εν συνεχεία, εξετάστηκε η κατάσταση  που επικρατούσε στον 
αποθηκευτικό χώρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαίστρας,361όπου φυλάσσονταν περιουσιακά 
στοιχεία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά». Ορίστηκαν οι κκ. Μ. Χάτζιος και ο Κ. 
Τσολοπάνης να εξετάσουν την κατάσταση του κτιρίου αλλά και των περιουσιακών στοιχείων της 
ΔΚΒΦ.362    

      Το Φεβρουάριο του 2013363 ορίσθηκε υπεύθυνη για το κλείσιμο των Βιβλίων του 
Διαχειριστικού ελέγχου 2012 η κα. Β. Μούζα, Φιλόλογος, με βαθμό Δ΄. Το Μάρτιο του ιδίου έτους 
364δόθηκε στον κ. Ι. Κωνσταντίνου το δικαίωμα της υπογραφής εγγράφων και διαβιβαστικών έως 

                                                           
358 Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (09-01-2013). 
359 Υπεύθυνος ορίστηκε ο κος. Βεν. Μαντουλίδης. 
360  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (09-01-2013). 
361  Παράρτημα: Γ.3.)  Φωτογραφικό Αρχείο: σελ. 435. 
362  Ομοίως. 
363  Παράρτημα: Β.3.1.) 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-02-2013). 
364  Παράρτημα: Β.3.1. ) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (04-04-2013). 
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την έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, αποφασίστηκε η δημιουργία αίθουσας «Βασιλικής 
Πιτόσκα- Βαρνά» Τοπικού Τύπου και   χώρου διαλέξεων- Λέσχη Φιλαναγνωσίας.365   

 Σύμφωνα με το 17ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας366 της ΔΒΚΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα- Βαρνά» του 2013 η Εφορεία εξουσιοδότησε και έδωσε το δικαίωμα υπογραφής σε 
τραπεζικές επιταγές και εντάλματα μέχρι το ποσό των 293,47 ευρώ, στον κ. Ι. Κωνσταντίνου, 
Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης, ενώ για ποσά άνω των 293,47 ευρώ εξουσιοδοτήθηκε η κα. Β. 
Μούζα, Πρόεδρος της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», με αναπληρώτρια της την κα. Η. 
Πιτόσκα, Αντιπρόεδρο της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» . 

   Έπειτα, ορίστηκε ο κος. Ι. Κωνσταντίνου, ως Προϊστάμενος και εκκαθαριστής των 
δαπανών, διαρκούς και περιοδικού χαρακτήρα, της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά».367 Τον 
Ιανουάριο του 2014 ορίσθηκε ο κ. Ι. Κωνσταντίνου εκκαθαριστής της Βιβλιοθήκης.368  

Το Φεβρουάριο του 2014369 ορίσθηκε υπεύθυνος για το κλείσιμο των Βιβλίων του 
Διαχειριστικού ελέγχου 2013 ο κ. Ν. Γρηγοριάδης, Μαθηματικός, με βαθμό Β΄. 

  Το 2015 ορίστηκε ο κ. Ι. Κωνσταντίνου, Προϊστάμενος, εκκαθαριστής και υπόλογος 
διαχειριστής των λογαριασμών των έργων σύμφωνα με την υπ’αρθμ. 75567/ΙΖ(04-06-2013) 
Υπουργική Απόφαση.370 

Επίσης, σύμφωνα με το 2ο/15-01-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Εφορευτικού 
Συμβουλίου371 η Εφορεία εξουσιοδότησε και έδωσε το δικαίωμα υπογραφής σε τραπεζικές επιταγές, 
και εντάλματα μέχρι το ποσό των 293,47 ευρώ, στον κ. Ι. Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της 
Βιβλιοθήκης,  ενώ για ποσά άνω των 293,47 ευρώ εξουσιοδοτήθηκε η κα. Β. Μούζα, Πρόεδρος της 
ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», με αναπληρώτρια της την κα. Η. Πιτόσκα, Αντιπρόεδρο της 
ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά». 

Τον Ιανουάριο του 2015 ο Προϊστάμενος της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», ο κ. Ι. 
Κωνσταντίνου γνωστοποίησε την άσχημη κατάσταση που επικρατούσε επισημαίνοντας ότι τα 
κτιριακά προβλήματα του Παιδικού Παραρτήματος, τη δυσλειτουργία των βιβλιοαυτοκινήτων και 
κατ’ επέκταση του προγράμματος των Κινητών Βιβλιοθηκών και  την ανυπαρξία  προσωπικού. 
Επίσης, πρότεινε  είτε την αναβάθμιση της προϋπάρχουσας ιστοσελίδας είτε τη δημιουργία νέας 
βάσει των νέων τεχνολογικών προδιαγραφών.372  

 Τον Ιανουάριο του 2015373 ορίσθηκε υπεύθυνος για το κλείσιμο των Βιβλίων του 
Διαχειριστικού ελέγχου 2014 ο κ. Ν. Γρηγοριάδης, Μαθηματικός, με βαθμό Β΄. Το Νοέμβριο του 
ιδίου έτους εγκρίθηκαν κάποια πρωτογενή αιτήματα της Βιβλιοθήκης (πληρωμή οφειλών 
τηλεφωνικών τελών, πληρωμή κατασκευής φακέλων δανεισμού βιβλίων και  ξύλινων στρογγυλών 
σφραγίδων κ.α) και αναρτήθηκα στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) .374 

                                                           
365  Ομοίως. 
366  Παράρτημα: Β.3.1.) 17ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (31-07-2013). 
367  Παράρτημα: Β.3.1.) 22ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-09-2013). 
368  Παράρτημα: Β.3.1.)  2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-01-2014). 
369  Παράρτημα: Β.3.1.) 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (21-02-2014). 
370 Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-01-2015). 
371 Παράρτημα: Β.3.1.) 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-01-2015). 
372 Ομοίως. 
373 Παράρτημα: Β.3.1.)  2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-01-2015). 
374 Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-21-2015). 
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Το Φεβρουάριο του 2016375 ορίσθηκε υπεύθυνος για το κλείσιμο των Βιβλίων του 
Διαχειριστικού ελέγχου 2015 ο κ. Ν. Γρηγοριάδης, Μαθηματικός, με βαθμό Β΄. 

                   
            6.6.2.8. Η ίδρυση και η λειτουργία του Παιδικού Παραρτήματος της  Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 

 
 
Το Παιδικό Παράρτημα της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»376 προέκυψε από την 

ανάγκη να μεταδοθεί η φιλαναγνωσία και σε μικρότερες ηλικίες. Δυστυχώς, λόγω της τοποθεσίας 
του  κτιρίου της Βιβλιοθήκης (πολύ μακριά από το κέντρο της πόλης)  δεν ήταν  εύκολη η 
πρόσβαση.  

  Σύμφωνα  με το υπ’ αριθμ. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» του 1992, αποφασίζεται ομόφωνα η ίδρυση Τμήματος Παιδικής Βιβλιοθήκης. Ζητήθηκε 
από τον Προϊστάμενο, τον  Δ. Σουλιώτη να αναλάβει και να φέρει εις πέρας την υλοποίηση αυτής 
της απόφασης.377 Το 1993378 ο Προϊστάμενος της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» στο 4ο θέμα 
της Συνεδρίασης ανάφερε τους λόγους που πρέπει να ιδρυθεί το Παράρτημα και δεσμεύτηκε να 
αναλάβει και όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις, δηλαδή ενοικίαση χώρου, αγορά εξοπλισμού, 
εμπλουτισμό κα. Επίσης, η οικογένεια των δωρητών δεσμεύτηκε να αναλάβει το κόστος των 
ενοικίων του έτους 1993.    

Σύμφωνα με μαρτυρία του ΝΠ, πληροφορούμαστε ότι: «Ήμουνα379 από αυτούς που 
πρωτοσυγκρότησε την Παιδική Βιβλιοθήκη,380 αποσπασμένος από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  για 
περίπου 2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ξεκινήσαμε με 1.200 τίτλους και όταν αποχώρησα 
μετά από 2- 2,5 χρόνια πρέπει να είχαμε φθάσει στους 5.200 περίπου, μόνο στο Παιδικό παράρτημα…  

Το Παιδικό παράρτημα κατά τους χρόνους λειτουργίας και παραμονής μου εκεί, είχε πάρα 
πολλές δραστηριότητες, από προγράμματα τα οποία εφήρμοσε σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, όπως και πάρα πολλές και κάποιες εκδόσεις βιβλίων που έγιναν στα πλαίσια αυτών των 
προγραμμάτων… η πρώτη εκδήλωση που έγινε ήτανε «Με ένα βιβλίο πετάω»381, το οποίο είχε γίνει σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιβλίου της Αθήνας και μέσω αυτού του βιβλίου συνεργαστήκαμε  με 
..σχεδόν με όλα τα  Νηπιαγωγεία της πόλης της Φλώρινας, όπου είχαμε ένα ειδικότερο πρόγραμμα που 
λέγαμε «Παραμύθια στο πάτερο» και επισκεφτήκαμε πάρα πολλά Νηπιαγωγεία με διάφορες 
δραστηριότητες που έγιναν και σε επίπεδο των Νηπιαγωγείων αλλά και μια κεντρική δραστηριότητα 
που κάνανε κάτω στο Κλειστό Γυμναστήριο, όπου συμμετείχαν όλα τα νηπιαγωγεία. 

                                                           
375 Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-02-2016). 
376 Παράρτημα: Γ. 3. Φωτογραφικό αρχείο, σελ.434-435.  
377 Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  (18-11-1992). 
378 Παράρτημα: Β.3.1.)  1ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-03-1993). 
379 Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: έγγραφό παράδοσης και παραλαβής του Παιδικού Παραρτήματος, σελ. 407. 
380 Το 1993 ιδρύεται και το Παιδικό Παράρτημα που βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο νεοκλασικό Γεωργιάδη (ΚΙ). 
381 Παράρτημα: Σύμφωνα με το 5ο/ 05-08-1994 Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά», 

πληροφορούμαστε την επιχορήγηση της τάξεως των 2.500.000 δρχ. από το Υπουργείο Πολιτισμού,  με υπόλογο 
διαχειριστή τον κ. Π Νώτα και στο 8ο / 01-11-1994 Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 
εγκρίνεται το εν λόγω πρόγραμμα καθώς και τις προτεινόμενες  εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά 
καλούνται να κάνουν δραματοποίηση, να παίξουν ένα παιχνίδι που λέγεται τράπουλα και να φτιάξουν ένα 
πραγματικό παραμύθι.). 
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 Επίσης, στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης «Με ένα βιβλίο πετάω», είχαμε ..διοργανώσαμε μια 
ημερίδα, μια ημερίδα, η οποία είχε ως τίτλο «Το  παραμύθι στην Εκπαίδευση». Από αυτή την ημερίδα 
εκδόθηκαν και Πρακτικά… «(Ν.Π.). 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11ο/29-12-1994 Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ382 «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά» πληροφορούμαστε την έγκριση των δαπανών του προγράμματος «Μ’ ένα βιβλίο 
πετάω», ύψους 2.452.805 δρχ.  

 
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τον εμπλουτισμό της Παιδικής Βιβλιοθήκης και η διαφορά 

φαίνεται γιατί ξεκίνησε όπως σας είπα με  περίπου 1.200 τίτλους παιδικών βιβλίων και τελικά όταν 
αποχώρησα από τη Βιβλιοθήκη μετά από 2.5 χρόνια είχαμε γύρω στους 5.200 -5.500 τίτλους παιδικών 
βιβλίων.383 Επίσης,  δεν ήταν μόνο τα βιβλία έπρεπε τα βιβλία να μπούνε και σε ράφια και αυτά τα 
ράφια…, που υπάρχουν σήμερα στην Παιδική Βιβλιοθήκη, όπου στεγάζεται στην συμβολή των οδών 
Ναούσης και Μεγάλου Αλεξάνδρου,… κατασκευάστηκαν εκείνη την περίοδο μέσα από διάφορα 
προγράμματα, τα οποία υλοποιούσαμε.  

Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες  της 
Βέροιας και των Σερρών ήτανε το «Μαθαίνω και αγαπώ την πόλη μου»… επιγραμματικά… θα σας 
περιγράψω, ως υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης με δυο τμήματα του 1ου Πειραματικού Σχολείου, τέσσερα 
τμήματα, της πέμπτης και της έκτης. Τα παιδιά έβγαιναν στην πόλη, παρατηρούσανε διάφορα 
γνωρίσματα της πόλης, πχ…. τα φώτα της πόλης, οι επιγραφές της πόλης, οι πόρτες της πόλης, τα 
παράθυρα της πόλης και αυτό το πρόγραμμα διήρκησε περίπου σαράντα μέρες. Στο τέλος…αφού 
επιστρέφαμε στο σχολείο μετά τη ξενάγηση μας μέσα στην πόλη, αποτυπώνανε την κάθε δραστηριότητα 
είτε με ζωγραφιές, είτε με κείμενα και στο τέλος της εκδήλωσης αυτής… κάναμε δυο πράγματα. Το 
πρώτο ήταν,  κατασκευάσαμε τέσσερα κολάζ, αφού ήταν τέσσερα τα τμήματα, δυο της πέμπτης, δυο της 
έκτης, τέσσερα κολάζ,  με τα χαρακτηριστικά της πόλης μας, να φανταστείτε από τα γλυκά …. και τις 
πιπεριές, που είναι οι γεύσεις, μέχρι και τα δέντρα, μέχρι και  τις πόρτες, τα παράθυρα…. 
Κατασκευάσαμε τέσσερα πάρα πολύ μεγάλα κολάζ εκ των οποίων τα δυο, τα στείλαμε, το ένα στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας και το ένα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών… και αντίστοιχα οι 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες Σερρών και Βέροιας μας έστειλαν τα αντίστοιχα κολάζ …για να πάρουμε μια 
γνώση της δικής τους… πόλης. Ως επισφράγισμα αυτής… της δραστηριότητας ήτανε στην αίθουσα του 
Συλλόγου Αριστοτέλη, ο τότε Δήμαρχος, Δημήτρης Στύλου  παρέδωσε σε όλα τα παιδιά από ένα κλειδί, 
αφού τα παιδιά επισκεφθήκανε όλα  τα μέρη της πόλης, πλέον είχανε το κλειδί, είχανε μπει μέσα στην 
πόλη και γνώριζαν την πόλη». 

  … αργότερα  η Παιδική Βιβλιοθήκη…, στελεχώθηκε με τη… Νηπιαγωγό, τη κυρία Άννα 
Τσαμπίδου, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε, αφού αγοράστηκε από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη το κτίριο 
στην συμβολή των οδών Ναούσσης.. και Μεγάλου Αλεξάνδρου…μεταφέρθηκε το Παιδικό παράρτημα. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του ΝΠ πληροφορούμαστε ότι: «στην συνέχεια  όλα αυτά τα χρόνια 
λειτουργεί με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, η Βιβλιοθήκη, και νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. 
Εεε, τα χρόνια που ήμουν ως υπεύθυνος του Παιδικού Παραρτήματος, κρατούσαμε στατιστικά στοιχεία 
και εκεί φαινότανε ότι σε ημερήσια βάση κατά μέσο όρο είχαμε περίπου σαράντα αναγνώστες. Δεν 
είναι μικρός ο αριθμός για μια πόλη, όπως είναι η Φλώρινα, αλλά ο τρόπος λειτουργίας οι ώρες 
                                                           
382 Παράρτημα: Β.3.1.) 11ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»  (29-12-

1994). 
383 Παράρτημα: Β. 3.5.)  Βιβλία Δανεισμού  Παιδικού Παραρτήματος της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», σελ.419-

421. 
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λειτουργίας που είχαμε καθιερώσει τότε ήτανε, να το πω, πάρα πολύ λειτουργικές έτσι ώστε οι μαθητές 
να επισκέπτονται .. τη Βιβλιοθήκη».  

Το ωράριο του Παιδικού Παραρτήματος, σύμφωνα με το 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της 
ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»,384 ορίσθηκε από Τρίτη έως Σάββατο για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Το 2012 άλλαξε ξανά το ωράριο λειτουργία του Παιδικού 
Παραρτήματος. Ορίσθηκε να λειτουργεί Δευτέρα- Σάββατο 12:00 με 17:00.385 Το  2013 το ωράριο 
άλλαξε. Η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» λειτουργούσε από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή 
10:00 -20:00.386  

 
     

              6.6.2.9. Λειτουργία της Κινητής Μονάδας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 387 
 

Το 1999 η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» συμμετείχε στο πρόγραμμα: «Υποστήριξη 
εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες»388 με Προϊστάμενο τον κ. Ι. Δαϊκόπουλο,389 ο 
οποίος συμμετείχε στην ενημερωτική συνάντηση του ΥΠΕΠΘ με συναφές περιεχόμενο. Το 
εγκεκριμένο ποσό για την υλοποίηση του Προγράμματος ανερχόταν στα 62.120.000δρχ.390 

Ορίστηκε επίσης και μια διετής Τριμελής Επιτροπή για την παραλαβή υλικών και εργασίας. 
Ήταν ο Δ. Σουλιώτης, ως αναπληρωτής Πρόεδρος, η κα. Ηλ. Πιτόσκα, ως αντιπρόεδρος και η κα. Α. 
Τσαντίρη, ως υπεύθυνη Παραρτήματος.391 

Το έργο εντάχθηκε στην Κατηγορία των Δημόσιων Επενδύσεων και η οικονομική διαχείριση 
του  οποίου  ακολούθησε  τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις Δημόσιες Επενδύσεις. Επίσης, 
στα πλαίσια αυτού του προγράμματος συγκροτήθηκε και μια Επιτροπή Μειοδοτικών Διαγωνισμών 
για την προμήθεια βιβλίων αξίας 18.900.000 δρχ. Αυτή απαρτιζόταν από τον Δ. Σουλιώτη, με 
αναπληρώτρια του την Β. Γίτση, τον Τ. Νόικο, Προϊστάμενο Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, τον κ. Μ. Μαύρο, με αναπληρωτή του τον κ. Ν. Νεδέλκο, έναν 
εκπρόσωπο από το Επιμελητήριο Φλώρινας και έναν από το ΥΠΕΠΘ. Ο εκπρόσωπος από το 
Επιμελητήριο Φλώρινας που ορίσθηκε ήταν ο κ. Α. Αριστείδου με αναπληρωτή του τον κ. Στ. 
Καμπασνίτσαλη (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2414/30-09-1999 απόφαση του Επιμελητηρίου 
Φλώρινας) και η εκπρόσωπος που ορίσθηκε από το ΥΠΕΠΘ ήταν η κα. Κ. Καραπατάκη (σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ.ΙΖ/922/20-09-1999 απόφαση του ΥΠΕΠΘ).392 

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η διαχειριστική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου393 και 
ανάτεθηκε στους Π. Οικονόμου, Δ. Σουλιώτη και Α. Τσαντίρη η περαίωση των σχετικών ενεργειών. 
Πραγματοποιήθηκε προέγκριση δαπανών για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Ορίσθηκε και μια 

                                                           
384  Παράρτημα: Β.3.1.)  9ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (19-09-2011). 
385  Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (31-05-2012). 
386  Παράρτημα: Β.3.1.)  22ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-09-2013). 
387  Παράρτημα: Γ.3.) Φωτογραφικό Αρχείο, σελ.436. 
388  Παράρτημα: Β.3.1.)  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-05-1999). 
389  Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  (30-06-1999). 
389  Παράρτημα: Β.3.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (26-09-1999). 
390  Ομοίως. 
391  Ομοίως. 
392  Παράρτημα: Β.3.1.)  8ο Πρακτικό Συνεδρίασης   της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (27-09-1999). 
393  Ομοίως. 
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Τριμελής Επιτροπή394 προσλήψεως προσωπικού, δυο βιβλιοθηκονόμων και ενός οδηγού 
βιβλιοαυτοκινήτου. Η Επιτροπή απαρτιζόταν από τους Π. Οικονόμου, Δ. Σουλιώτη, Κ. 
Καραμπατάκη. Μετέπειτα, έγινε έγκριση και κατοχύρωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την  
προμήθεια βιβλίων από εκδοτικούς οίκους (18.900.000 δρχ.) και εγκρίθηκαν δαπάνες για την 
υλοποίηση του προγράμματος. Υπεύθυνη για την υλοποίηση των διαδικασιών που απορρέουν από 
την κατακύρωση ορίσθηκε η Β. Γίτση σε συνεργασία με τον Δ. Σουλιώτη. 395 

Ακολούθως έγινε και η πρόσληψη του προσωπικού396 και η απαιτούμενη επιμόρφωση τους 
σε σεμινάριο που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι επιλεγμένες βιβλιοθηκονόμοι 
ήταν οι κυρίες Στ. Ρουφίδου και Μ. Δαουτοπούλου και ο οδηγός ήταν ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης. Η 
σύμβαση τους ξεκινούσε από 1-11-1999 και έληγε στις 30-06-2000.  

Το Δεκέμβριο του 1999397 εγκρίθηκαν δαπάνες στα πλαίσια του έργου των Κινητών 
Βιβλιοθηκών. (εξοπλισμό, ενοίκιο, λογαριασμοί,  αναλώσιμα). 

Η Εφορεία το 2000  ενέκρινε την ανανέωση Σύμβασης του έργου 01-06-2000 έως 31- 12-
2000 του προσωπικού των Κινητών Βιβλιοθηκών.398 

Το 2001,399 η Εφορεία αποφάσισε να συμμετάσχει στη γέφυρα του έργου «Υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής πράξης από τις Κινητές Βιβλιοθήκες» Ορίστηκε υπεύθυνη του έργου η κα. Α. 
Τσαντίρη, η οποία ήταν η υπεύθυνη της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά», εγκρίθηκε το Τεχνικό 
Δελτίο Έργου του μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης», 
προϋπολογισμού 21.838.886 ευρώ. 

Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους400 εγκρίνεται το έντυπο υποβολής Πρότασης, το Τεχνικό 
Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) του μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης», 
προϋπολογισμού 264.443,99 ευρώ, του ΤΔΕ «Αυτεπιστασία», που αφορά την αμοιβή του 
προσωπικού που θα στελεχώσει τη μονάδα των Κινητών Βιβλιοθηκών, προϋπολογισμού 185.543,99 
δρχ., του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου «Προμήθεια βιβλίων», για τον εμπλουτισμό των Κινητών 
Βιβλιοθηκών, προϋπολογισμού 53.000 ευρώ, του ΤΔΥ «Προμήθεια εκπαιδευτικών μέσων», 
προϋπολογισμού 5.000 ευρώ, του ΤΔΥ «Η/Υ», προϋπολογισμού 11.300 ευρώ, του ΤΔΥ 
«Προμήθεια επίπλων», για τον εξοπλισμό των Κινητών Βιβλιοθηκών και του ΤΔΥ «Δημιουργία 
ιστοσελίδας», με απώτερο σκοπό την προβολή του έργου των Κινητών Βιβλιοθηκών, 
προϋπολογισμού 5.600 ευρώ. 

Η Εφορεία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» διέθετε την επάρκεια και υλοποίησε το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο1.1 «Εξοπλισμός και δικτύωση σε 
όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης» και στην Πράξη 5 «Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων 
Πληροφόρησης». 
 «Στο πλαίσιο του έργου έγινε η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και δικτυακού εξοπλισμού 
στο χώρο της σταθερής βιβλιοθήκης, καθώς και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για τη 
διασύνδεση της Κινητής Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου, και η προμήθεια 13 Η/Υ, 5 
εκτυπωτών, 1 server, 2 scanner υψηλής ευκρίνειας καθώς επίσης και αγορά ηλεκτρονικού 
πληροφοριακού υλικού ποικίλου ενδιαφέροντος. 
                                                           
394  Ομοίως. 
395 Παράρτημα: Β.3.1.)   9ο  Πρακτικό Συνεδρίασης   της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-11-1999). 
396 Ομοίως. 
397 Παράρτημα: Β.3.1.)  10 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-12-1999). 
398Παράρτημα: Β.3.1.)   3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-07-2000). 
399 Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (28-09-2001). 
400 Παράρτημα: Β.3.1.)  8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (19-12-2001). 
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Οι χρήστες του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας  έχουν τη δυνατότητα: 

 Πρόσβασης στο internet 
 Χρήσης cd-rom που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων 
 Χρήσης του πλούσιου οπτικοακουστικού μας υλικού σε 13 θέσεις που διατίθενται δωρεάν 

στο κοινό».401 

Μέσω μια προφορικής μαρτυρίας επιβεβαιώνονται τα παραπάνω: 

            «Μέσα από το έργο «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» έγινε η 
πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, γεγονός που βοήθησε να ξεκινήσει η ηλεκτρονική καταγραφή 
του υλικού με την χρήση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ) έτσι ώστε να  μπορούν 
οι αναγνώστες να χρησιμοποιούν τον Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας από τον κατάλογο 
Βιβλιοθήκης [OPAC]. H αναζήτηση μπορεί να γίνει με το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο, τον εκδότη 
κ.τ.λ . Το τμήμα της Κινητής Μονάδας βρίσκεται -σε συνεργασία με το Παιδικό τμήμα της Δ.Κ.Β.Φ.- 
στη διάθεση του κοινού (με βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό) προκειμένου να καλύπτονται με 
καλύτερο τρόπο οι ζητήσεις που προκύπτουν. Το προσωπικό είναι πάντοτε στη διάθεση του αναγνώστη 
για κάθε πληροφορία και βοήθεια σχετική με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης».402 

 
Το Σεπτέμβριο του 2003403 η Εφορεία ενέκρινε τη διενέργεια ενός Τακτικού Μειοδοτικού 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την προμήθεια βιβλίων με απώτερο σκοπό 
τον εμπλουτισμό των Κινητών Βιβλιοθηκών,404 προϋπολογισμού 53.000 ευρώ.  

Το Φεβρουάριο του 2004405 ύστερα από την έγκριση της διενέργειας Τακτικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τις Κινητές Βιβλιοθήκες, τη συγκρότηση  πενταμελούς 
Επιτροπή για τη διενέργεια και την αξιολόγηση των προσφορών, με διορισμένο μέλος από το 
Επιμελητήριο Φλώρινας, τον κ. Α. Αριστείδου και την κα. Α. Βογδάνη από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση406 η Εφορεία θεώρησε ότι έπρεπε να επισπεύσει τη διενέργεια του Διαγωνισμού. 

Η Εφορεία407 ύστερα από την έγκριση της διενέργειας  Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια εξοπλισμού για τις Κινητές Βιβλιοθήκες και τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπή 
αποφάσισε να κηρύξει νόμιμη τη μειοδοτική  προσφορά της κας. Π. Ίνδου και  κατακύρωσε το 
Πρακτικό της Επιτροπής, ορίζοντας τον κ. Α. Ευαγγέλου, σε συνεργασία με τον Δ. Σουλιώτη, 
υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απορρέουν από την κατακύρωση.   

Η Εφορεία το Μάρτιο408 προέβηκε στην κατακύρωση του Τακτικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τις Κινητές Βιβλιοθήκες, κήρυξε νόμιμη τη Μειοδοτική  
προσφορά της  εταιρείας «Παρατηρητή Α.Ε. Εκδόσεων και Επικοινωνίας» και όρισε  την κα. Μ. 
Δαουτοπούλου, σε συνεργασία με τον Δ. Σουλιώτη, υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
που απορρέουν από την κατακύρωση.   

                                                           
401  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: http://www.ekt.gr/products/publib_newsletter/teuxos_06/art7.htm 
402  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: http://www.ekt.gr/products/publib_newsletter/teuxos_06/art7.htm. 
403 Παράρτημα: Β.3.1.) 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09-2003). 
404 Έργο: «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», υποέργο 1. «Προμήθεια βιβλίων». 
405 Παράρτημα: Β.3.1.) 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (24-02-2004). 
406 Τα μέλη αυτά ορίσθηκαν μεταγενέστερα. 
407 Παράρτημα: Β.3.1.)  2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (24-02-2004). 
408 Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-03-2004). 

http://www.ekt.gr/products/publib_newsletter/teuxos_06/art7.htm
http://www.ekt.gr/products/publib_newsletter/teuxos_06/art7.htm
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Τον Απρίλιο409 δυστυχώς, η Εφορεία ακύρωσε το Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σχετικά με 
την προμήθεια βιβλίων του έργου ««Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές 
Βιβλιοθήκες» λόγω της εσφαλμένης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής. Η επιλογή των μελών 
(ιδιότητα) αλλά και των φορέων τους ήταν λανθασμένη με αποτέλεσμα να μην θεωρείται νόμιμη. 
Έτσι, με επόμενη απόφαση της η Εφορεία ενέκρινε την Επανάληψη του Διαγωνισμού.410 

Η Εφορεία το Μάιο του ιδίου έτους411 προέβηκε στην κατακύρωση του επαναληπτικού 
Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τις Κινητές Βιβλιοθήκες, 
κήρυξε νόμιμη τη Μειοδοτική προσφορά του κ. Β. Παπαγιάννη και όρισε την κα. Μ. 
Δαουτοπούλου, σε συνεργασία με τον Δ. Σουλιώτη, υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
που απορρέουν από την κατακύρωση.   

Το Μάιο του 2004412 ορίστηκε ως υπόλογος του λογαριασμού του έργου «Υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής πράξης από τις Κινητές Βιβλιοθήκες» του ΥΠΕΠΘ, ποσού 41.080 ευρώ, η κα. Α. 
Τσαντίρη.  

Επίσης,η Εφορεία ενέκρινε την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΤΔΥ 
1»Αυτεπιστασία» και του ΤΔΕ «Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών», εισηγήθηκε 
την παράταση  του έργου και των Συμβάσεων του προσωπικού έως τις 31-12-2004.413  

Στο 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας του 2005414 αποφασίστηκε η σύναψη  σύμβασης 
μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από 
Κινητές Βιβλιοθήκες» 2005-2006. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης παρέμεινε το ίδιο. 

Το Φεβρουάριο του 2005 415 η Εφορεία όρισε την Β. Γίτση, ως υπεύθυνη του έργου 
«Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», ενέκρινε ομόφωνα το έντυπο 
υποβολής Πρότασης, το ΤΔΕ του μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης 
Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 220.000 ευρώ και το ΤΔΥ του μέτρου 2.1. «Αυτεπιστασία».416 

Τον Ιούλιο417 ορίσθηκε ο κ. Β. Καρατζίδης, Δικηγόρος, ως νομικός εκπρόσωπος της 
Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 57960/13-06-2005 έγγραφό του ΥΠΕΠΘ με θέμα  
«Νομική εκπροσώπηση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών της Χώρας», στην αγωγή και στα 
ασφαλιστικά μέτρα418 που αιτήθηκαν οι Συμβασιούχοι των Κινητών Βιβλιοθηκών.   

Τον Ιούλιο 419 η Εφορεία όρισε την Β. Γίτση, ως υπεύθυνη του έργου «Υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» και ενέκρινε ομόφωνα το έντυπο υποβολής 
Πρότασης, το  αναμορφωμένο ΤΔΕ του μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης 
Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 220.000 ευρώ και το αναμορφωμένο ΤΔΥ του μέτρου 2.1. 
«Αυτεπιστασία». 

                                                           
409 Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (13-04-2004). 
410 Ομοίως. 
411 Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-05-2004). 
412 Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-05-2004). 
413 Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-06-2004). 
414 Παράρτημα: Β.3.1.)  1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (21-01-2005). 
415 Παράρτημα: Β.3.1.) 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-02-2005). 
416 Αφορά τις αμοιβές του προσωπικού. 
417 Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-07-2005). 
418 Παράρτημα: Β.3.1.) 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-10-2005). 
419 Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-07-2005). 
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Το Μάρτιο του 2006420 η Εφορεία προκήρυξε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες 
προσφορές για την προμήθεια βιβλίων με σκοπό τον πλουτισμό της συλλογής των Κινητών 
Βιβλιοθηκών στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών». 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 335/06-07-2006 έγγραφό της ΔΚΒΦ421 πληροφορούμαστε ότι ο κ. 
Γεώργιος Τσιολάκης422 υπήρξε και αυτός οδηγός των Βιβλιοαυτοκινήτων. 

Το Νοέμβριο του 2006423 ορίστηκε υπόλογος του λογαριασμού κίνησης του έργου 
«Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών» η Β. Γίτση. Επίσης, εγκρίθηκαν οι δαπάνες 
(τέλη, ασφάλιστρα, συντήρηση) των παραχωρηθέντων Βιβλιοαυτοκινήτων από την ΤΕΔΚ Νομού 
Φλώρινας.  

Η Εφορεία, επιπρόσθετα, ενέκρινε τη δημοσίευση περίληψης της ανακοίνωσης πρόσληψης 
εποχιακού προσωπικού, μιας θέσης Οδηγού Βιβλιοαυτοκινήτου, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης 2.1.3. «Ολοκλήρωση των έργων 
των Κινητών Βιβλιοθηκών».424 Το Μάρτιο του ιδίου έτους χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση της εν 
λόγω ανακοίνωσης για την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού. Η τροποποίηση αναφερόταν στα 
τυπικά προσόντα του υποψηφίου Οδηγού.425  

Η Εφορεία έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 16786/23-07-2007 απόφαση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΚ426 αιτήθηκε χρονική 
παράταση έως 31-08-2008, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου 
«Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών»/ Υποέργο «Αυτεπιστασία», ενέκρινε το 
τροποποιημένο ΤΔΥ «Αυτεπιστασία» δίνοντας του την προαναφερθείσα χρονική παράταση και 
όρισε ως υπεύθυνη του έργου την Β. Γίτση. 

Το 2008  ορίσθηκε ο κ. Α. Μήτκας, Δικηγόρος, ως νομικός εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης, 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 57960/13-06-2005 έγγραφό του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Νομική 
εκπροσώπηση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών της Χώρας», στην αγωγή και στα ασφαλιστικά 
μέτρα427 που αιτήθηκαν οι Συμβασιούχοι των Κινητών Βιβλιοθηκών.   

Τον Οκτώβριο η Εφορεία ενέκρινε την τέταρτη τροποποίηση του ΤΔΥ «Αυτεπιστασία» του 
έργου «Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών»/ Υποέργο «Αυτεπιστασία» δίνοντας 
του  χρονική παράταση  έως 31-12-2008  και όρισε ως υπεύθυνη του έργου την  Β. Γίτση.428 

Σύμφωνα με  προφορικές μαρτυρίες επιβεβαιώνεται η ύπαρξη- παραχώρηση  ενός χώρου  για 
το χρονικό διάστημα από 01-11-2008 έως το 31-10-2018, που θεωρείτο ως Παράρτημα στο χωριό, 
Παλαίστρα429 που εξυπηρετούσε τις ανάγκες των Κινητών Βιβλιοθηκών και που θα αποτελούσε 
χώρο κοινωνικών, πολιτισμικών και μορφωτικών εκδηλώσεων.  Πιο συγκεκριμένα: 

 
«υπάρχει ένα παράρτημα που έχει γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας, το παλαιό 

Δημοτικό Κατάστημα του της Κοινότητας της Παλαίστρας,… διαμορφώθηκε, ανακαινίστηκε από το 
                                                           
420 Παράρτημα: Β.3.1.)  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (08-03-2006). 
421 Παράρτημα: Β.3.2.) το υπ’ αριθμ. 335/06-07-2006 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 
422  Οι συμβάσεις του  είχαν τις εξής χρονικές διάρκειες: Από 3-10-2002 έως 2-10-2003, 3-10-2003 έως 30-06-2004, 1-

07-2004 έως 31-12-2004, 1-1-2005 έως 31-08-2006. 
423  Παράρτημα: Β.3.1.)  12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-11-2006). 
424  Παράρτημα: Β.3.1.) 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-11-2006). 
425  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (07-02-2007). 
426  Παράρτημα: Β.3.1.) 15ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (07-12-2007). 
427  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-01-2008). 
428  Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-10-2008). 
429  Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  Συμφωνητικό Παραχώρησης, σελ. 410-411. 
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Δήμο και παραχωρήθηκε προκειμένου να στεγαστούν εκεί τα βιβλία που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη 
για την Κινητή Μονάδα. Η Κινητή Μονάδα έχει δυο λεωφορεία, ένα μεγάλο, βιβλιολεωφορεία και ένα 
μικρότερο και εξυπηρετεί τις ανάγκες των σχολείων του Νομού εεε, για καλύτερη λοιπόν λειτουργία και 
εξυπηρέτηση τα βιβλία βρίσκονται εκεί ούτως ώστε το λεωφορείο να μπορεί να πηγαίνει να φορτώνει 
και να ξεφορτώνει  σε εκείνο το χώρο, υπάρχει μεγαλύτερη άνεση, περισσότερος χώρος  να κινηθεί» 
(Μ.Β.).  
 
«….ο κύριος Βοσκόπουλος, ο σημερινός Δήμαρχος και τότε Νομάρχης μας παραχώρησε ένα 
εξαιρετικά συμπαθητικό και πολύ καλοφτιαγμένο κτίριο στην Παλαίστρα, όπου εκεί έχουμε στην ουσία 
μεγάλο όγκο βιβλίων που δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε στο κτίριο της οδού  Ναούσης ούτε εδώ και 
περιμένουμε πότε θα φανεί και θα γίνει εφικτό να αποκατασταθεί και να συντηρηθεί το κτίριο το 
διατηρητέο ώστε να συγκεντρωθούν όλα εκεί».(Π.Η) 
 

Το 2009430 συνεχίστηκαν οι επισκέψεις των βιβλιοαυτοκινήτων από το αποσπασμένο 
προσωπικό σε σχολικές μονάδες.   

Σύμφωνα με το 7ο/12-08-2009 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας πληροφορούμαστε την 
συμπλήρωση του τελευταίου Τεχνικού Δελτίου για το κλείσιμο των εργασιών του έργου 
«Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες».431  Εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο.432 
Τον Οκτώβριο συντάχθηκε Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης (ΔΟΠ) του εν λόγω έργου.433 

Σύμφωνα με το 9ο/19-09-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»434 πληροφορούμαστε  την αποδοχή δωρεάς  δυο βιβλιοαυτοκινήτων από την ΤΕΔΚ Νομού 
Φλώρινας. Η Επιτροπή Παραλαβής τότε που ορίστηκε ήταν κα. Β. Μούζα και η Β. Γίτση. 

Επίσης, στο  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας435 της ΔΒΚΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» η νέα Πρόεδρος της Εφορείας αποποιήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη σχετιζόμενη με το 
χρηματικό υπόλοιπο (5.171,16€) ενός δανείου σχετικά με τη λειτουργία των Κινητών Βιβλιοθηκών, 
καθώς και με την υπόθεση αποζημίωσης δυο υπαλλήλων των Κινητών Βιβλιοθηκών. Αποφασίστηκε 
η αποστολή του συγκεκριμένου Πρακτικού  στο ΥΠΕΠΘ για να δοθούν περαιτέρω οδηγίες.436     

Τον Αύγουστο437 ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης αιτήθηκε τη συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων για την επαναλειτουργία της 
Κινητής μονάδας της Βιβλιοθήκης  λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη υπογραφή Προγραμματικής 
Σύμβασης με το Δήμο Φλώρινας  για την παραχώρηση ενός οδηγού λεωφορείου, πρώην υπαλλήλου 
της Κινητής Μονάδας. 

Όσον αφορά την τύχη των βιβλιοαυτοκινήτων και του σχετικού προγράμματος, μέσα από μια 
προφορική μαρτυρία, μαθαίνουμε ότι: 
            «Σήμερα έχουν παροπλιστεί, σήμερα έχουν παροπλιστεί εξαιτίας ελλείψεως κονδυλίων που δεν 
μπορούμε να ..τα κινήσουμε λόγω παγίων και για δεύτερο λόγο, λόγω ότι δεν έχουμε προσωπικό, δεν 
υπάρχει καθόλου προσωπικό από οδηγούς και ααα προσωπικό που θα στελεχώσει αυτά τα λεωφορεία. 

                                                           
430  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-01-2009). 
431  Παράρτημα: Β.3.1.) 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-08-2009). 
432  Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09-2009). 
433  Παράρτημα: Β.3.1.) 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-10-2009). 
434  Παράρτημα: Β.3.1.) 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (19-09-2011), σελ.412-413. 
435  Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-04-2012). 
436  Ομοίως. 
437  Παράρτημα: Β.3.1.) 18ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-08-2013). 
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Είναι πολύ δύσκολο γιατί σήμερα η Βιβλιοθήκη έχει προσωπικό μόνο αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. 
(ΚΙ). 
   Προς το τέλος του 2013 έγιναν ενέργειες για την επανακυκλοφορία ενός βιβλιοαυτοκινήτου  
της Κινητής Μονάδας.438 

           
            6.6.2.10.  Κανονισμός λειτουργίας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 
 

Σύμφωνα με το 8ο /13-08-10 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας 439ενημερωνόμαστε για 
τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (ΥΑ. 1Ζ/672/22-06-1998, 
ΦΕΚ 709, τ. Β΄, 13-07-1998, ΦΕΚ1173, τ. Β΄, 20-08-2003, ΦΕΚ 141Α, Ν. 3149/2003): 

 
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και ως αναγνωστήριο. Οι ημέρες και το ωράριο 

λειτουργίας αναγράφονται στην εξώθυρα. Στη Βιβλιοθήκη βρίσκονται βιβλία που είναι 
αναντικατάστατα, γι’ αυτό και δεν δανείζονται. Αυτά τα βιβλία υπάγονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 
α. Σπάνιες εκδόσεις, χάρτες, χ/φα, φωτογραφίες, μονόφυλλα κ.τ.ό. 
β. Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες 
γ. Λυτά τεύχη περιοδικών και φύλλα εφημερίδων 
δ. Βιβλία αναφοράς (referense books) 
ε. Ειδικές σειρές 
στ. Εκδόσεις της Φλώρινας ή για τη Φλώρινα (και την περιοχή της) 
ζ. Εκδόσεις Τέχνης. 
 
              Από τα βιβλία που είναι διαθέσιμα για δανεισμό, ορισμένα – όπως εκείνα της Ιστορίας – 
δανείζονται μόνο για το Σαββατοκύριακο (Παρασκευή μέχρι Δευτέρα) και τα υπόλοιπα για 15 
ημέρες. Καθένας δικαιούται να δανειστεί έως δύο βιβλία, εφόσον έχει μαζί του την αστυνομική του 
ταυτότητα ή άλλο, ανάλογο, πιστοποιητικό. Σε περίπτωση φθοράς, καταστροφής ή απώλειας του 
βιβλίου ο δανειζόμενος πρέπει να το αναπληρώσει με νέο βιβλίο, το ίδιο είτε ίσης αξίας. Αν το 
βιβλίο δεν επιστραφεί στην ορισμένη ημερομηνία, τότε εκείνος που το δανείστηκε έχει ποινική 
ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για υπεξαίρεση. Όσοι επανειλημμένα καθυστερούν να 
επιστρέψουν τα βιβλία που δανείστηκαν, χάνουν το δικαίωμα του δανεισμού. Ο δανεισμός παύει μια 
ώρα παύει μία ώρα πριν από τη λήξη του εργάσιμου ωραρίου της Βιβλιοθήκης. 
Όσοι εκπονούν εργασίες (μεταπτυχιακές κτλ) μπορούν να κάνουν χρήση ή να φωτοτυπούν είτε να 
αντιγράφουν και από το μη δανειζόμενο υλικό της Βιβλιοθήκης με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α. Γραπτή πιστοποίηση για την εκπόνηση της εργασίας 
β. Έγκριση του δωρητή (σε περίπτωση που το ζητούμενο υλικό έχει δωριθεί στη Βιβλιοθήκη από 
ιδιώτη).  
Οι αναγνώστες της Βιβλιοθήκης παρακαλούνται να αποθέτουν τα προσωπικά τους είδη στην είσοδο 
και μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης να μιλούν χαμηλόφωνα». 440 
                                                           
438  Παράρτημα: Β.3.1.) 34ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-12-2013). 
439  Παράρτημα: Β.3.1.)  8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (13-08-2010). 
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440  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»: https://libflorina.wordpress.com/ 
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 6.6.2.11.  Εκδόσεις της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 
 
                                      
                     «Από το 1987 η Δ.Κ.Β.Φ. ανέπτυξε εκδοτική δραστηριότητα που αφορούσε:  
 
(α) ανατυπώσεις παλαιών και δυσεύρετων βιβλίων και φυλλαδίων  
(β) νέες και πρωτοδημοσιευόμενες μελέτες που σχετίζονται με την Φλώρινα ή με την ευρύτερη 
περιοχή της. Είναι αξιοσημείωτο ότι με ορισμένες από τις ανατυπώσεις αυτές ξαναβλέπουν το φως 
της δημοσιότητας βιβλία και φυλλάδια που παρέμεναν αθησαύριστα, είτε απρόσιτα, είτε αφανή. 
Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτομηχανική ανατύπωση (με κατατοπιστικές 
σημειώσεις) του Νηπιακού Κήπου (α΄ έκδ. Τύποις Διεθνούς Εμπορικού Τυπογραφείου, Εν 
Μοναστηρίω 1911). Οι εκδόσεις της Βιβλιοθήκης είναι οι εξής: 441 
 

 Εμπόριο και στατιστικές στη Μακεδονία 1880-1884, 1995 
 Το βιλαέτι Βιτωλίων το 1881, 1994 
 Ο νηπιακός κήπος, 1911. 
 Αλφαβητάριον 1911,1912 
 Ανθολογία φλωρινιώτικης ποίησης 1937-1987, 1987 
 Μέγας οδηγός της Βορείου Ελλάδος, 1987 
 Η Εικαστική Φλώρινα (1941-1976), 1993. (Δ. Μπέσσας). 
 Το παραμύθι και η εκπαίδευση, 1994. (Στα πλαίσια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε  σε 

συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας). 
 Η εκπαίδευση των Δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα. (Θεόδωρος Ι. Κάστανος), 1995. 
 Οχτώ παραμύθια της Φλώρινας, 1999442 
 Κορέστια και άλλα μέρη, 1999 

(στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες») 
 Τα παλιά κτίσματα της Πρέσπας, 2000 

(στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες») 
 Δραστηριότητες γνωριμίας με το βιβλίο, 2001. 

(στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες») 
 Βιβλιο- κατασκευές  (Ιστορική αναδρομή και εκπαιδευτικές προτάσεις ), 2006  

(Μ. Σουλιώτη). 
 Βασική εκπαίδευση και Μόρφωση Ενηλίκων στην Ελλάδα. Συμβολή στην καταπολέμηση 

του αναλφαβητισμού και στο θέμα της Μόρφωσης Ενηλίκων , 2007. (Δημ. Ι. Θωϊδης). 
 Βορειοδυτικά. (Δ. Σουλιώτης), 2013. 

 
Επίσης, «Τα Ασπρόγεια (ΣΤΡΕΜΠΕΝΟ)». Η προσφορά του και οι θυσίες του. (Π. Οικονόμου)» 443 
 

Αρκετές από τις εκδόσεις επιβεβαιώνονται και νέες αναφέρονται μέσα στα  Πρακτικά 
Συνεδριάσεων της Εφορείας της ΔΚΒΦ. Έτσι, σύμφωνα με το  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της 
                                                           
441 Παράρτημα: Β.3.6.) Εκδόσεις Βιβλιοθήκης: σελ.421-425. 
442 Η πρώτη έκδοση ήταν το 1994. 
443 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι Βιβλιοθήκες κινούνται, 6ο τεύχος, Ιούλιος 2008: 
http://www.ekt.gr/products/publib_newsletter/teuxos_06/art7.htm 

http://www.ekt.gr/products/publib_newsletter/teuxos_06/art7.htm
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Εφορείας του 1991 η πρώτη εκδοτική προσπάθεια της Βιβλιοθήκης ήταν η ανατύπωση  μιας μελέτης 
με τίτλο «Το δοξασμένο Μοναστήρι» του  Π. Τσάλλη (1932).444 Τον Απρίλιο του 1990 εγκρίθηκε η 
εκτύπωση 500 αντιτύπων μιας μελέτης του Κ. Βακαλόπουλου με τίτλο: «Πολιτική, κοινωνική και 
οικονομική δομή του Πασαλικιού Μοναστηρίου στα μέσα του 19ου αιώνα».445 Το 1992 
πραγματοποιήθηκε εκτύπωση 1.000 αντιτύπων του βιβλίου «Αλφαβητάριον».446 Το 
Νοέμβριο447εγκρίθηκε η ανατύπωση ενός βιβλίου του Π. Τσάλλη με τίτλο «Το Δοξασμένο 
Μοναστήρι». 

Το Μάρτιο του 1993,448η Βιβλιοθήκη ανέπτυξε πάλι εκδοτική δραστηριότητα, εκτυπώνοντας 
δυο βιβλία, το ένα ήταν «Το δοξασμένο Μοναστήρι», του  Π. Τσάλλη  για δεύτερη φορά και «Η 
Εικαστική Φλώρινα» (1941-1976) του κ. Δ. Μπέσσα. Τον Οκτώβριο449 πραγματοποιήθηκε η 
επανέκδοση του βιβλίου με τίτλο «Αλφαβητάριον». Τον Ιούνιο του 1994 450 αποφασίστηκε να 
συνεχίσει η εκδοτική αυτή δραστηριότητα με ρυθμό μια έκδοση το χρόνο. Επίσης, εγκρίθηκε η 
έκδοση ενός δελτίου με τίτλο «Τα νέα της Βιβλιοθήκης», μιας περιοδικής έκδοσης και ενός ακόμη 
βιβλίου με τίτλο «Το Βιλαέτι των Βιτωλίων το 1881».  

Το Νοέμβριο του 2005451 εγκρίθηκε η έκδοση δυο βιβλίων, οι τίτλοι των οποίων ήταν «Οι 
Τέχνες του Βιβλίου», διπλωματική εργασία της κας. Μ. Σουλιώτη και «Τεχνολογικός Οδηγός», 
μεταπτυχιακή εργασία δεκαπέντε φοιτητών. Τα αντίτυπα κάθε βιβλίου ήταν 1.000. Η Εφορεία της 
Βιβλιοθήκης άνοιξε έτσι το δρόμο της συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Σαν πράξη καλής θέλησης απέστειλε στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας  δωρεάν 200 αντίτυπα και 
100 από το πρώτο βιβλίο  στη Διεύθυνση της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.        

 
 
 

            6.6.2.12. Στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας 
«Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 
 

Τα περισσότερα στατιστικά δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από  
ερωτηματολόγια που είχε στείλει η Ελληνική Στατιστική Αρχή στη συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη. 
 

Στατιστικά δεδομένα 2002 
 
Με το υπ’ αριθμ.104/03-03-2004 452 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» μας 

κοινοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του 2002. Στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αναγράφεται 
η ύπαρξη ενός Παραρτήματος και μιας Κινητής μονάδας. 

 
 

                                                           
444  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-04 -1991). 
445  Παράρτημα: Β.3.1.) 14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-04-1990). 
446  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-05-1992).  
447  Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-11-1992).  
448  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-03 -1993).  
449  Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-10-1993). 
450  Παράρτημα: Β.3.1.)  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-06-1994). 
451  Παράρτημα: Β.3.1.) 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (24-11-2005). 
452  Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθμ. 104/03-03-2004  έγγραφό της ΔΚΒΦ  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
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  Στατιστικά δεδομένα 2004 
 

               Με το υπ’ αριθμ.180/13-04-2005453 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 
μας κοινοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του 2004. Στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 
αναγράφεται η ύπαρξη ενός Παραρτήματος και μιας  Κινητής μονάδας. 
         Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 134/ 18-3-2004 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»454 προς το Τμήμα Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ, Γενική Διεύθυνση Στατιστικών, μας 
γνωστοποιούνται ορισμένα δεδομένα. Σχετικά με το βιβλιοαυτοκίνητα, αναφέρεται η ύπαρξη ενός 
που ανήκει στη Βιβλιοθήκη και άλλων δυο, τα οποία έχει παραχωρήσει η ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
 

Στατιστικά δεδομένα 2006 
 

          Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» προς τη Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος455 πληροφορούμαστε ότι 2006 η Βιβλιοθήκη 
διέθετε συνολικά ένα Παράρτημα και μια  Κινητή μονάδα. 
 

Στατιστικά δεδομένα 2007 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 246/13-03-2008 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-

Βαρνά» προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου456 ενημερωνόμαστε για τις πολιτικές διατήρησης της 
Βιβλιοθήκης και των Αρχείων της κατά τη διάρκεια του  2007. Τότε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης 
ήταν δεκαμελές.457 Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της.  

Πραγματοποιούνταν εργασίες για τη διατήρηση και τη συντήρηση των Συλλογών.458 Οι 
Συλλογές της Βιβλιοθήκης διέθεταν βιβλία, αρχεία,  οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό. Το 
περιεχόμενο τους είναι τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Υποσχέθηκαν ότι θα πραγματοποιήσουν 
άμεσα μια προσπάθεια κατάρτισης σχετικά με την πολιτική διατήρησης του βιβλιακού και 
αρχειακού υλικού, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση και την προβολή του. Επίσης, θα 
ακολουθήσουν μια πολιτική πρόσκτησης αλλά και απόσυρσης του αρχείου. Δυστυχώς, δεν είχε 
πραγματοποιηθεί παλαιότερα αξιολόγηση και καταγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκονταν το 
αρχείο. Πολύ σημαντικό ρόλο για την κατάρτιση αυτής της πολιτικής διατήρησης έπαιζε αρχικά η 
χρηματοδότηση και το ανθρώπινο δυναμικό. Δευτερευόντως, η συχνότητα χρήσης του υλικού, οι 
φθορές και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός.  

Δυστυχώς, δεν  είχε  εφαρμοστεί έως τώρα κανένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης του υλικού.  
Μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν από την υπεύθυνη,  Β. Γίτση αντιλαμβανόμαστε ότι ο χώρος 
δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για τη διασφάλιση του αρχείου και των συλλογών. Δεν υπήρχε 
ομοιόμορφη θέρμανση και κανένας αρμόδιος για το χειρισμό του υλικού. Υπήρχε όμως  υγρασία, 

                                                           
453  Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθμ. 180/13-04-2005  έγγραφό της ΔΚΒΦ  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
454  Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθμ. 134/ 18-3-2004 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
455 Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  προς την 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 
456 Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθ.246/13-03-2008 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
457  Δυο μόνιμοι, 3 Συμβασιούχοι και 5 εκπαιδευτικοί. 
458 Ο τρόπος συντήρησης δεν έχει αποσαφηνισθεί από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Δεν υπήρχε υπεύθυνος, 

ούτε εγκεκριμένο ποσό στον ετήσιο προϋπολογισμό, ούτε συνεργασία με ειδικευμένο φορέα. 
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μούχλα και πολλά έντομα. Δεν πραγματοποιούνταν συχνός καθαρισμός και απολύμανση των 
ερμαρίων και των ραφιών. 

Δεν υπήρχε εκπαιδευμένο προσωπικό σχετικά με τη διατήρηση των συλλογών. Επίσης, δεν 
υπήρχαν συστήματα ασφαλείας καθώς και σωστής διαχείρισης καταστροφών (πυρκαγιά, σεισμός, 
κλοπές, πλημμύρα).459  

 
Στατιστικά δεδομένα 2013 
  
 Σύμφωνα με το πληροφοριακό έντυπο- ερωτηματολόγιο του  2013  γίνεται αναφορά για τη 

μη λειτουργία των Κινητών Βιβλιοθηκών, λόγω έλλειψης προσωπικού και χρηματοδότησης. 
Επιπρόσθετα, το 2013 η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας, τη Διεύθυνση  Α/βαθμιας Εκπαίδευσης, το Σύλλογο Ηπειρωτών Φλώρινας, το 
Λύκειο Ελληνίδων με απώτερο σκοπό την υλοποίηση εκδηλώσεων και βιβλιοπαρουσιάσεων.  Κατά 
τη διάρκεια του 2012-2013 πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές στο χώρο της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά», όπως η εσωτερική ανακαίνιση του Παιδικού Παραρτήματος, αλλά και η στέγη 
του, ανακαινίστηκαν και τα γραφεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, δημιουργήθηκε η αίθουσα 
Τοπικού Τύπου στη μνήμη του Μίμη Σουλιώτη, επαναλειτούργησε η Κινητή Βιβλιοθήκη  σε 
συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας και υλοποιήθηκαν αρκετές εκδηλώσεις.  
 
 2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     
 
             6.6.2.13. Λειτουργία των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας 
 

Ύστερα από την παραλαβή  του προαναφερθέντος  έγγραφου από το Υπουργείο Εσωτερικών 
το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας πήρε τον Αύγουστο του 1990 μια 
απόφαση,460 την υπ’ αριθμ.72/1991, για να υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό. Στο έγγραφο αυτό 
αναφέρεται και μια επερχόμενη και εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ορίστηκε, επίσης, και μια Τριμελής Επιτροπής,461 η οποία θα έκανε έρευνα αγοράς σχετικά την 
προμήθεια βιβλίων άλλα και κατάλληλου αυτοκινήτου. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της υπεύθυνης του Γραφείου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού 
της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είναι καθολική διάδοχος της 
πρώην ΤΕΔΚ Φλώρινας, καθώς και όλων των πρώην ΤΕΔΚ (Τοπική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων) της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, …το Υπουργείο είχε χρηματοδοτήσει τις τότε 
ΤΕΔΚ με ένα ποσό462 για την αγορά βιβλιο- αυτοκινήτων,463 για την πρόσληψη προσωπικού… και για 
την αγορά βιβλίων.464 …είχε βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία, πέρα από τη χρηματοδότηση,465 

                                                           
459  Η συνολική εικόνα είναι απογοητευτική. 
460  Παράρτημα: Β.4.1.) - Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης  72/29-08-1991.  
461  Παράρτημα: Β.4.1.) - Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης  72/29-08-1991.  
462  15.000.00 δρχ. (Βλέπε: 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης  92/19-11-

1991.)  
463 Οι λεπτομέρειες για την  επιλογή, τη μετατροπή, τον εκτελωνισμό, τα χαρακτηριστικά και την ασφάλιση των  δυο 

φορτηγών αυτοκινήτων σε Κινητές Βιβλιοθήκες παρουσιάζεται στις αποφάσεις των Πρακτικών Συνεδριάσεων των 
Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας με αριθμούς 92/19-11-1991,  30/2-04-1992,33/02-04-1992. 

464  Για την επιλογή και για την αγορά βιβλίων, όπως επίσης και για τον υπόλοιπο εξοπλισμό  ορίστηκε μια Τριμελής 
Επιτροπή.  Παράρτημα: 9ο  Πρακτικό Συνεδρίασης, αριθμός απόφασης  93/19-11-1991.  
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…παρέχοντας ειδική μελέτη … με τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα αυτοκίνητα αυτά,… 
ειδικό κατάλογο με προτεινόμενα βιβλία,466 τα οποία θα εμπλουτιζόντουσαν και θα αγοράζονταν από 
την ΤΕΔΚ καθώς επίσης και οδηγίες για τα προσόντα που θα πρότεινε και θα έπρεπε να έχουν ..τα 
άτομα που θα προσλαμβάνονταν για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης αυτής. Σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Υπουργείου … πρότειναν να είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκπαιδευτικοί έχουν… καλύτερη πρόσβαση 
στα σχολεία, έχουνε καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος του σχολείου, οπότε η προκήρυξη που είχε 
κάνει η ΤΕΔΚ για την πρόσληψη προσωπικού ήτανε δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και με το επιπλέον 
προσόν να έχουν τη δυνατότητα οδήγησης του αυτοκινήτου, δηλαδή να έχουν δίπλωμα Β 
επαγγελματικό …γιατί εκτός από υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης θα ήταν και οδηγοί αυτών των 
αυτοκινήτων. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.92/19-11-1991467 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΤΕΔΚ, η οποία αναφερόταν στην αγορά δυο αυτοκινήτων για τη δημιουργία των Κινητών 
Βιβλιοθηκών, αποφασίστηκε ότι η αγορά θα πραγματοποιηθεί από το κατάστημα του κ. Νίκου 
Αποστόλου, αντιπροσώπου της RENAULT στο  Νομό Πέλλας. Επίσης, είχαν καταγραφεί αναλυτικά 
τα χαρακτηριστικά, η τυπολογία των οχημάτων, το ακριβές ποσό αγοράς αλλά και  ο τρόπος 
μετατροπής των οχημάτων. 

Στο 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ, που πραγματοποιήθηκε 
στις 2 Απριλίου 1992,468 με την υπ’αριθμ. 30 απόφαση, ψηφίστηκε πίστωση της τάξεως των 
5.650.400δρχ. για την προμήθεια των δυο οχημάτων RENAULT TRAFIC 4/4 καθώς και 2.006.000 
δρχ. για την εσωτερική διαμόρφωση τους σε Βιβλιοθήκες. Επίσης,  πληροφορούμαστε ότι  έγινε ο 
εκτελωνισμός των οχημάτων καθώς και η μετατροπή τους και αναμενόταν η παράδοση στην 
αντιπροσωπεία. Στην ίδια Συνεδρίαση δεν εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 33/1992469 απόφαση της  
Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, σχετικά με την ασφάλιση των δυο φορτηγών 
αυτοκινήτων, λόγω της αναβολή παράδοσης των οχημάτων από την αντιπροσωπεία.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/9-04-1992470  απόφαση της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, η οποία 
αναφερόταν στην τελική επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων της Μονάδας 
Κινητών Δανειστικών Βιβλιοθηκών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού της ΤΕΔΚ Ν. 
Φλώρινας, πληροφορούμαστε την αποχώρηση από τη Συνεδρίαση του Αντιπροέδρου λόγω 
συγγενείας με έναν από τους υποψηφίους. Επίσης, αναφέρεται και η υπ’αριθμ. 14/1992 
προηγούμενη απόφαση τους,471 σύμφωνα με την οποία είχε ήδη οριστεί μια Τριμελής Εξεταστική 
Επιτροπή,472 η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της  διαδικασίας  προκήρυξης καθώς και 
αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κεφαλαίου Γ΄ του Κανονισμού 
Προσωπικού της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  

Η  Επιτροπή στις 28-04-1992, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής, συνέταξε έναν 
πίνακα με τους τέσσερις υποψηφίους που πληρούσαν τις προδιαγραφές. Αυτοί ήταν ο κ. 
                                                                                                                                                                                                   
465Παράρτημα:Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το υπ’ αριθμ. 363/28-08-1996, έγγραφο με το υπ’αριθμ. 

ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΜΑΤ/Α/Φ25/34385, έγγραφο με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Φ17/32248, 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης, 
αριθμός απόφασης  58/24-07-1996.   

466  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: σελ.443-444. 
467  Παράρτημα: Β.4.1.)  9ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης 92/19-11-1991, 

σελ.453-454. 
468  Παράρτημα: Β.4.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας , αριθμός απόφασης 30/02-04-1992. 
469  Παράρτημα: Β.4.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας , απόφασης 33/02-04-1992. 
470  Παράρτημα: Β.4.1.)  6ο  Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, απόφασης 40/09-04-1992. 
471 Δυστυχώς δεν υπήρχε στα αρχεία της υπηρεσίας. 
472 Ομοίως. 
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Βασιλειάδης Βασίλης, ο κ. Κεσίδης Χρήστος, ο κ. Μπάτσιος, Ιωάννης, ο κ. Παναγιωτίδης Κων/νος. 
Η τελική επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο κ. Μπάτσιος, Ιωάννης και ο κ. Βασιλειάδης 
Βασίλης, οι οποίοι θα υπέγραψαν εξάμηνη σύμβαση με μηνιαίες αποδοχές σύμφωνα με τη σχετική 
εργατική νομοθεσία. Δυστυχώς, υπήρχαν αντιρρήσεις, τις οποίες δεν έλαβαν υπόψη τους.  

Με την υπ’αριθμ. 42/1992473 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής εγκρίθηκε η προμήθεια 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή διαχείρισης της δανειστικής Βιβλιοθήκης της ΤΕΔΚ Ν. 
Φλώρινας. Πλέον βρίσκονταν στο στάδιο καταγραφής και καταχώρησης των βιβλίων που 
προμηθεύτηκαν για τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών.  

Με την υπ’αριθμ. 45/1992474 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίστηκαν οι αποδοχές 
των δυο Οδηγών – Υπευθύνων της Μονάδας Κινητών Δανειστικών Βιβλιοθηκών. Το ακαθάριστο 
ποσό της κάθε  σύμβασης  έργου ανερχόταν στο 1.037.400 δρχ. για το διάστημα των έξι μηνών. 

Στην επόμενη απόφαση της ίδιας Συνεδρίασης με αριθμό 46/1992475 αποφασίστηκε η 
ψήφιση πίστωσης 30.002 δρχ. για την επιγραφή των δυο αυτοκινήτων. Το θέμα κηρύχθηκε 
κατεπείγον. Προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα έπρεπε να διαθέτουν μια επιγραφή με 
τα στοιχεία τους και την ένδειξη «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΔΚ 
ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», σύμφωνα με την υπόδειξη του Υπουργείου (αριθμ. Πρωτ. 97683/06-08-
1991). 476   

 Οι πληροφορίες ταυτίζονται και με τις προφορικές μαρτυρίες:  
Εν συνεχεία, ….η ΤΕΔΚ έπρεπε να οργανώσει αυτές τις Βιβλιοθήκες, δυο τον αριθμό, με βάση 

τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων, έκανε διαγωνισμό, αγόρασε, προμηθεύτηκε τα δυο αυτοκίνητα, τα 
οποία ήταν Renault 4Χ4, … διαμορφώθηκαν σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου σε βιβλιο- 
αυτοκίνητα με ειδικά ράφια, με ειδικό γραφείο, με τηλεόραση και όλα τα σχετικά που είναι απαραίτητα 
για … αυτή τη λειτουργία. Στη συνέχεια από τον προτεινόμενο κατάλογο των βιβλίων έγινε η αγορά σε 
αντίτυπα τουλάχιστον δυο από το κάθε βιβλίο. (Δ.Μ). 

Τα είδη των βιβλίων ήταν πολλά και εμπλουτίζονταν ανάλογα με τη «ζήτηση» κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας των Κινητών Βιβλιοθηκών. Πιο συγκεκριμένα  ήταν παιδικά, ιστορικά, 
μυθιστορήματα, διηγήματα, νουβέλες.477 Απευθύνονταν σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Ο αριθμός 
τους ανερχόταν στους  2.000 τόμους, ο οποίος ανανεώνονταν με πιστώσεις της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, πρέπον είναι να ειπωθεί ότι το προσωπικό αρχικά δεν 
ακολούθησε κάποιο συγκεκριμένο ταξινομικό σύστημα.   

  Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος η ΤΕΔΚ  Ν. Φλώρινας είχε συνεργαστεί και με 
το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, (ΕΚΕΒΙ) το οποίο είχε πραγματοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης478 κατά 
καιρούς στην Αθήνα … εκεί συναντιόντουσαν …οι άλλοι υπεύθυνοι των Βιβλιοθηκών από τις άλλες 
ΤΕΔΚ και μπορούσανε να συζητήσουνε τα προβλήματα τους και τις προοπτικές λειτουργίας της των 
Βιβλιοθηκών.(Δ.Μ.). 

 Επίσης, υλοποιήθηκαν και κάποιες συνεργασίες,479 στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, 
μεταξύ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας και του ΕΚΕΒΙ. Εκτός από τις επιμορφώσεις του προσωπικού των 

                                                           
473 Παράρτημα: Β.4.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας  (21-04-1992). 
474 Παράρτημα: Β.4.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (21-04-1992). 
475 Ομοίως. 
476 Παράρτημα: Γ.4.). Φωτογραφικό αρχείο, σελ.465. 
477  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  σελ.449-452. 
478 Παράρτημα:Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: υπ’ αριθμ. 29-03-1996, υπ’αριθμ. -/07-02-1996 έγγραφα του ΕΚΕΒΙ, 

υπ’αριθμ. 07-10-1996. 
479  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το υπ’αριθμ.445/3-11-1997 έγγραφό της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας, σελ.455. 
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Βιβλιοθηκών,  το ΕΚΕΒΙ είχε και ένα πρόγραμμα που ονομάζονταν «Γαλάζια Γραμμή»,480 δηλαδή 
ήτανε παραμύθια από το τηλέφωνο. Σαν ΤΕΔΚ είχαμε προμηθευτεί ένα ειδικό σύστημα τηλεφώνου, 
τηλεφωνικής, είχαμε συνδέσει τηλεφωνική γραμμή, η οποία ονομάζονταν έτσι και κάθε βδομάδα 
παίζονταν στη Γαλάζια αυτή Γραμμή, όπως λέγονταν ένα παραμυθάκι, το ίδιο για όλη την εβδομάδα 
και συνεχίζονταν το πρόγραμμα αυτό σε συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ, το οποίο μας έστελνε σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τα παραμύθια αυτά.(Δ.Μ). Τα εγκαίνια της «Γαλάζιας Γραμμής»481 έγιναν στις 
06-06-1996 σε συνδυασμό με σχολικές εκδηλώσεις που ήταν αφιερωμένες στην «Παγκόσμια ημέρα 
Περιβάλλοντος» και την ευθύνη του προγράμματος την είχε το προσωπικό των Κινητών 
Βιβλιοθηκών. Το Δεκέμβριο του 1997 μέχρι και το Φεβρουάριο του 1998, το πρόγραμμα διεκόπη, 
λόγω αρκετών προβλημάτων, ενώ από τις 01-03-98 έως τις 28-05-1998, λειτούργησε κανονικά.482   

 Παράλληλα με αυτή τη δράση  οι Βιβλιοθήκες συμμετείχαν και σε διάφορες εκδηλώσεις που 
γίνονταν εδώ σε τοπικά, δηλαδή πέρα από την παρουσία τους στα σχολεία, στις αυλές των σχολείων, 
στους χώρους εργασίας και λοιπά, όπου γίνονταν γιορτή και πανηγύρι κάποια πολιτιστική εκδήλωση, 
κάποια θρησκευτική εκδήλωση στη σε όλη τη περιοχή της Φλώρινας συμμετείχανε και οι Βιβλιοθήκες 
με την παρουσία τους εκεί και πέραν αυτού είχαν οργανώσει τουλάχιστον μια πολύ μεγάλη εκδήλωση 
με τη συμμετοχή του «Τρένου του Πολιτισμού»483 για εκείνη την εποχή, τη συμμετοχή άλλων Κινητών 
Βιβλιοθηκών άλλων ΤΕΔΚ της Βόρειας κυρίως Ελλάδας, σε συνεργασία με την τότε Νομαρχία, με το 
Τμήμα Νηπιαγωγών, με τα σχολεία, με την Παιδαγωγική Ακαδημία και λοιπά. (Δ.Μ.). Δεν εκδόθηκε 
κάποιο έντυπο υλικό από μέρους της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας αλλά αξιοποίησαν  ότι τους δόθηκε από το 
ΕΚΕΒΙ.(αφίσα484, κ.α). 

 Σύμφωνα  με την υπ’αριθμ. 58/1996485 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής έγινε η αποδοχή 
ποσού 1.000.000 δρχ. δωρεά από το Υπουργείο Πολιτισμού για την προμήθεια βιβλίων και τη 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας των κατοίκων 
του Νομού.  Για την επιλογή των βιβλίων ορίστηκε Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ήταν ο κ. Μαύρος 
Μιχαήλ, ο κ. Νιτσόπουλος Στέφανος, ο κ. Μησιάλης Τρύφωνας και ο κ. Βασιλειάδης Βασίλειος, 
υπεύθυνος βιβλιοθήκης. 

Επιπροσθέτως, η Μονάδα Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας υλοποίησε κατά τα 
έτη 1996-1997 αρκετές δράσεις, εκτός από την αγορά νέων βιβλίων για τον εμπλουτισμό των 
Κινητών Βιβλιοθηκών και το πρόγραμμα της «Γαλάζιας Γραμμής» σε συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ,  
διοργάνωσε εκθέσεις βιβλίων με μαζικό δανεισμό σε συνεργασία με το Παιδικό Παράρτημα της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», ενώ σε συνεργασία με 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, τον ΕΟΠ, 
τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», το ΕΚΕΒΙ, και με την 

                                                           
480 Παράρτημα:Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: υπ’αριθμ.348/14-08-1996, υπ’αριθμ.13-10-1997, υπ’αριθμ.ΔΥ./01-04-

1998,υπ’αριθμ.ΔΥ-/18-05-1998 έγγραφα της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
481   Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: υπ’αριθμ.221/29-05-1996 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  
482   Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: υπ’αριθμ.154/28-05-1998 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  
483  «Το τρένο του πολιτισμού» ήταν στην ουσία ένα διαμορφωμένο εσωτερικά  τρένο, το οποίο περιείχε βιβλιοθήκες, 

είδη θεατρολογίας κ.α και περιόδευε σε όλη την Ελλάδα για να μεταδώσει τον Πολιτισμό.  Βλέπε Παράρτημα:  Γ.4. ) 
Φωτογραφικό αρχείο, σελ.464.  

484   Παράρτημα:  Γ.4. ) Φωτογραφικό αρχείο, σελ.465.  
485   Παράρτημα: Β.4.1.)  9ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (24-0-7-1996). 
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παιδαγωγική επιμέλεια της ΟΜΕΡ Φλώρινας486 λειτούργησε το πρόγραμμα487 «Παίζω – 
Διαβάζω».488 

Δυστυχώς, όμως το πρόγραμμα των Κινητών Βιβλιοθηκών, αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, 
οικονομικές αλλά και λειτουργικές, λόγω παραιτήσεως του προσωπικού του με αιτιολογία το 
διορισμό του σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας για να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά απέστειλε έγγραφα σε φορείς για οικονομική ενίσχυση 489 και 
προέβη στην ενέργεια πρόσληψης προσωπικού με προκήρυξη μέσω  ΑΣΕΠ. Κανείς από τους 
υποψηφίους δεν διέθετε τα τυπικά προσόντα με αποτέλεσμα να μείνουν οι θέσεις κενές.  

 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 74/ 15-03-2001 έγγραφό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Φλώρινας  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (ΔΚΒΦ),490 πληροφορούμαστε την πρόταση που έκανε η 
εν λόγω Βιβλιοθήκη στην ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας για παραχώρηση των δυο Κινητών Βιβλιοθηκών 
της.  Το εφαλτήριο για την πρόταση αυτή ήταν ένα  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  που υλοποιούσε ήδη η 
ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» σχετικά με τις Κινητές Βιβλιοθήκες. Έτσι, υπήρχαν οι 
κατάλληλες συνθήκες για να αξιοποιηθεί ο «ξεχασμένος» εξοπλισμός της ΤΕΔΚ. Η Βιβλιοθήκη 
επειδή διέθετε ένα μεγάλο αυτοκίνητο και εκπαιδευμένο προσωπικό  θα μπορούσε να ξεκινήσει 
προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλα τα σχολεία και κοινότητες του Νομού Φλώρινας.    

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 189/25-06-2002 έγγραφό της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας491 προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πληροφορούμαστε ότι το Μάρτιο του 2001 είχε υπογραφεί 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων μελών. Η ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας είχε 
αποδεχθεί τη συνεργασία και παραχώρησε τα δυο βιβλιο-αυτοκίνητα καθώς και όλα τα βιβλία που 
υπήρχαν για δυο έτη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες επισκέψεις τα σχολεία 
του Νομού. 

 Για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας είχε προεγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ αρχικά, η 
απόσπαση τεσσάρων εκπαιδευτικών-δασκάλων και τώρα με την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος διαπιστώθηκε η ανάγκη απόσπασης άλλων δυο. Έτσι, η ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας με αυτό 
το έγγραφό ζητούσε την κάλυψη αυτής της ανάγκης. 

Το 2005 η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  
απέστειλε το υπ’αριθμ. 303/14-07-2005 έγγραφό492 προς την ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας προς 
ενημέρωση σχετικά με τα βιβλιοαυτοκίνητα και τις δράσεις τους. Παράλληλα με αυτό, 
πληροφορούμαστε ότι η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» ανέλαβε επίσης και τα έξοδα 
συντήρησης τους. 

Το ίδιο έτος η ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας σε συνέχεια της επικοινωνίας της με το Υπουργείο 
Εσωτερικών, απέστειλε το υπ’ αριθμ. 349/12-12-2005 έγγραφό493 σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιεί 
ότι  η συνεργασία των δυο φορέων διήρκησε τρία χρόνια και μέρος των βιβλίων διανεμήθηκαν στις 
Βιβλιοθήκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού.  

                                                           
486   Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής. 
487  Παράρτημα: Γ.4.). Φωτογραφικό αρχείο, σελ.αφίσα του προγράμματος, σελ.463. 
488  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: υπ’αριθμ.445/03-11-1997, υπ’ αριθμ. 456/13-11-1997, υπ’ αριθμ. 18/21-01-

1997  έγγραφα της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
489  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  υπ’αριθμ. 476/04-07-1995, υπ’αριθμ. 57/07-02-1996,υπ’αριθμ. 02/08-01-

1996, υπ’αριθμ. 82/14-02-1996  έγγραφα της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
490  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: υπ’αριθμ. 74/15-03-2001 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλική Πιτόσκα- Βαρνά». 
491  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: υπ’αριθμ. 189/25-06-2002 έγγραφό της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
492  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το υπ’ αριθμ. 303/14-07-2005 έγγραφό της ΔΚΒΦ. 
493  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το υπ’ αριθμ. 349/12-12-2005 έγγραφό της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
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Το 2011 η ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας για να συνεχιστεί το έργο αυτό της φιλαναγνωσίας  και 
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πρότεινε τη δωρεά των δυο αυτών Κινητών Βιβλιοθηκών στη 
ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», η οποία την αποδέχτηκε… και πριν βέβαια γίνει η δωρεά αυτή 
η ΤΕΔΚ θεώρησε σκόπιμο τα βιβλία των αυτοκινήτων αυτών που υπήρχαν… να τα μοιράσει ανά 
ομάδες σε όλες τις Βιβλιοθήκες των Δήμων και Κοινοτήτων που υπήρχαν. ( Δ.Μ.). 

 Έτσι, στις 8 Ιουνίου του 2011494 τελέστηκε Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας με θεματολογία τη δωρεά των δυο Κινητών Βιβλιοθηκών στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα- Βαρνά». Επίσης, ορίστηκε Επιτροπή 
Παράδοσης τους. Τα μέλη της ήταν ο κ. Ηλιάδης Δημήτριος, ο κ. Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος και ο κ. 
Τράσιας Αλέξανδρος. 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παράδοσης και παραλαβής της ΤΕΔΚ  Ν.Φλώρινας,495 το 
οποίο υπογράφθηκε το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, η Επιτροπή Παραλαβής της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά», η κα. Μούζα Βασιλική, Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου και η Γίτση 
Βικτωρία, Διευθύντρια,496 παρέλαβαν τα δυο βιβλιοαυτοκίνητα καθώς και 252 βιβλία.  

 Αργότερα, έγινε και δεύτερη προσπάθεια ενάρξεως και επαναλειτουργίας του προγράμματος 
των Κινητών Βιβλιοθηκών, μέσω μιας δωρεάς σύμφωνα με τα λεγόμενα της (ΔΜ):  … από το 
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης… ενός λεωφορειο-αυτοκινήτου,497 το οποίο ήτανε Βιβλιοθήκη και … 
διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με φαξ, με φωτοτυπικό, με άλλα είδη 
Βιβλιοθήκης, με γραφεία και λοιπά το οποίο όμως δεν μπόρεσε να τεθεί σε λειτουργία γιατί στα 
πλαίσια της γραφειοκρατίας δεν έγινε κάτι που θα έπρεπε να γίνει, έγιναν κάποιες παραλείψεις και η 
Βιβλιοθήκη αυτή, το αυτοκίνητο αυτό δηλαδή δεν λειτούργησε.( Δ.Μ.). 498 

 
 
3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
 
             6.6.2.14. Λειτουργία Δημοτικών  Βιβλιοθηκών Φλώρινας 
 
            Πρέπον είναι να ειπωθεί ότι πολλές από τις αποφάσεις προγενέστερων ετών που αφορούν 
την ίδρυση, τον εμπλουτισμό, τη διοίκηση και τα συνεργεία, έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενα 
υποκεφάλαια.  
 Στις 23 Οκτωβρίου του 1951 είχε γίνει μια Συνεδρίαση του Δήμου Φλώρινας 499  και σε ένα 
θέμα της αναφέρεται η αίτηση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για 
οικονομική ενίσχυση (3.000.000 δρχ.) με απώτερο σκοπό την ανακαίνιση και τον εμπλουτισμό  της 
Βιβλιοθήκης καθώς και την πρόσληψη ενός βιβλιοθηκάριου για τη σωστή λειτουργία της. Όπως  
είχε αναγραφεί, η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου θα εκπλήρωνε ένα μεγάλο σκοπό και θα κάλυπτε ένα 
μεγάλο μορφωτικό κενό που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Φλώρινα. Σε περίπτωση  όμως διαλύσεως 
                                                           
494  Παράρτημα:  Β.4.1). 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας  με την υπ’ αριθμ.31/08-06-2011 απόφαση, 

σελ.456-457. 
495  Παράρτημα: Β.4.2.) Λοιπά έγγραφα: το  υπ. αριθμ.ΔΥ-/19-11-2011 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της 

ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, σελ.458. 
496  Πληροφορίες για την  εν λόγω Επιτροπή παραλαβής  παίρνουμε από  το 9ο /19-09-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης  της 

ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα», σελ.459. 
497  Παράρτημα: Γ.4.) Φωτογραφικό αρχείο, σελ.461-462. 
498  Σύμφωνα με  μη καταγεγραμμένη μαρτυρία το λεωφορείο παρέμεινε στο τελωνείο. 
499  Παράρτημα: Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (23-10-1951), ΣΑΕ 48/ ΑΒΕ 216, σελ. 35-

36. 
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του Συλλόγου, η περιουσία καθώς και η Βιβλιοθήκη θα περιέρχονταν στα περιουσιακά στοιχεία του 
Δήμου Φλώρινας.  

Το 1952 στις 21 Ιανουαρίου500  είχε υλοποιηθεί μια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φλώρινας και σε παρόμοιο θέμα της με αρίθμηση ΙΓ΄, ο Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» με έγγραφό 
του  ξαναζητά οικονομική ενίσχυση  (6.000.000 δρχ.) από το Δήμο για τη λειτουργία της μοναδικής 
Βιβλιοθήκης στην πόλη της Φλώρινας. Η έγκριση ήταν 3.000.000 δρχ. με την προϋπόθεση  ότι όταν 
διαλυθεί ο Σύλλογος η  Δημοτική Βιβλιοθήκη και το περιεχόμενο της θα περιέλθει στην περιουσία 
του Δήμου Φλώρινας.   

 Τον Απρίλιο του ιδίου έτους501 ο Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» είχε ζητήσει από το Δήμο 
Φλώρινας  να ξαναμελετήσει το θέμα που αφορούσε την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Η 
πρόθεση του Αριστοτέλη ήταν η ίδρυση μιας Βιβλιοθήκης στην πόλη της Φλώρινας μιας και δεν 
υπήρχε καμία μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Το Δημοτικό Συμβούλιο της εποχής εκείνης είχε 
αποφασίσει με την υπ’αριθμ. Β! απόφαση να ενισχύσει συμπληρωματικά, με το ποσό των 
3.000.000δρχ. το Σύλλογο, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι όταν διαλυθεί ο Σύλλογος η 
Βιβλιοθήκη θα μετονομαζότανε σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Φλώρινας και θα ανήκει πλέον στο Δήμο. 
Επίσης, πληροφορούμαστε ότι εκείνη τη χρονική στιγμή δεν ήταν δυνατή η ίδρυση μιας βιώσιμης 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  

Στις 05-04-1955502 έγινε μια Συνεδρίαση και λήφθηκε η υπ’ αριθμ. 87 απόφαση, στην οποία 
αναφέρεται για πρώτη φορά η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Φλώρινας.  Η πρόθεση του τότε Πρόεδρου 
ήταν να εγγραφεί ο Δήμος Φλώρινας ως συνδρομητής στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκδόσεων και 
Γραφικών Τεχνών, «ΑΕΤΟΣ» που έδρευε στην Αθήνα με σκοπό την προμήθεια 48 τόμων της 
Βασικής Βιβλιοθήκης για τον εμπλουτισμό της. Έτσι και έγινε.       

  Το Σεπτέμβριο του 1955 με την υπ’ αριθμ.262 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φλώρινας503 είχε εγκριθεί η αγορά και η βιβλιοδέτηση  διαφόρων συγγραμμάτων και βιβλίων με 
σκοπό τον πλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Επίσης, στην ίδια Συνεδρίαση είχε αποφασισθεί με την υπ’ 
αριθμ.298 απόφαση, η έγκριση δαπάνης με σκοπό τη διαρρύθμιση του ισογείου του Δημαρχιακού 
Καταστήματος σε Βιβλιοθήκη.  

Το καλοκαίρι του  1957504 είχε ληφθεί μια ακόμη απόφαση, η υπ’αριθμ.238, σχετικά με την 
προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και πιο συγκεκριμένα την 
έγκριση πληρωμής των ενοικίων των καθισμάτων που κοσμούσαν τη Βιβλιοθήκη. Επίσης, με την  
υπ’αριθμ. 239 απόφαση εγκρίθηκε η πληρωμή των εργασιών βιβλιοδεσίας βιβλίων της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης.   

                                                           
500  Παράρτημα: Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (21-01-1952) ΣΑΕ 48/ ΑΒΕ 216, 

σελ.116-117. 
501  Παράρτημα: Β.5.1.) Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (07-04-1952), ΣΑΕ 48, ΑΒΕ 

216, σελ. 199-200. 
502  Παράρτημα: Β.5.1.) Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (05-04-1955) ΣΑΕ 51, ΑΒΕ216, 

σελ.272-273. 
503  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (22-09-1955), ΣΑΕ 52, ΑΒΕ 216, 

σελ.108-109, 135-136. 
504  Παράρτημα: Β.5.1.) Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (19-08-1957), ΣΑΕ 54, ΑΒΕ 216, 

σελ.279-281. 
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Τον Ιούλιο του 1958 με την υπ’αριθμ. 188 απόφαση,  πληροφορούμαστε ότι είχαν δαπανηθεί 
1.102 δρχ. για την αγορά βιβλίων με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης ακολουθώντας πάντα 
τις τυπικές διαδικασίες.505  

Τον Απρίλιο του 1959 με την υπ’αριθμ. 92 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φλώρινας506 είχε εγκριθεί η προμήθεια βιβλίων, ακολουθώντας πιστά τις τυπικές διαδικασίες, με 
απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό της  Βιβλιοθήκης. Στην επόμενη απόφαση του ίδιου Πρακτικού 
Συνεδρίασης, την υπ’ αριθμ. 93 απόφαση, εγκρίθηκε η προμήθεια επίπλων που προορίζονταν για τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας σε Συνεδρίαση του στις 7 Μαρτίου του 1961 είχε 
αποφασίσει, με την υπ’ αριθμ. 32 απόφαση, τη ψήφιση προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
1961.507 Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία Γ΄: «Ειδικές Υπηρεσίες» και στο Κεφάλαιο 24:  
«Λοιπές υπηρεσίες» είχε εγκριθεί το ποσό των 63.620 δρχ. για την κίνηση των αυτοκινήτων της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Πουθενά αλλού μέχρι τώρα δεν είχε αναφερθεί δαπάνη ούτε για την αγορά 
πόσο μάλλον για τα λειτουργικά έξοδα αυτοκινήτων, τα οποία ήταν χρεωμένα στην εν λόγω 
Βιβλιοθήκη. 

Το 1963 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
1963, με την υπ’αριθμ. 38 απόφαση.508 Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία Γ΄: «Ειδικές Υπηρεσίες» 
και στο Κεφάλαιο 24: «Λοιπές υπηρεσίες» είχε εγκριθεί το ποσό των 33.000 δρχ. για τη Βιβλιοθήκη, 
27.000 δρχ. για τη συντήρηση και την κίνηση του υπάρχοντος αυτοκινήτου της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης και 42.000δρχ. για τον επιστάτη. 

   Το Μάρτιο του 1965 το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 1965, με την υπ’αριθμ. 56 απόφαση.509 Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία Γ΄: «Ειδικές 
Υπηρεσίες» και στο Κεφάλαιο 24: «Λοιπές υπηρεσίες» είχε εγκριθεί το ποσό των 31.000 δρχ. για τη 
Βιβλιοθήκη, 25.000 δρχ. για τη συντήρηση και την κίνηση του υπάρχοντος αυτοκινήτου της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 48.000δρχ. για τον επιστάτη και 150.000 δρχ. για προμήθεια αυτοκινήτου. 

 Τον Αύγουστο του 1965 είχε ληφθεί η υπ’αριθμ.200 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φλώρινας,510 η οποία αναφερόταν στην έγκριση προμήθειας και συντήρησης  επίπλων και σκευών 
της Βιβλιοθήκης ύψους 655 δρχ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 3 του Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα  και με συνδυασμό του υπ’ αριθμ. 27 άρθρου του Β.Δ. 17-5/15-6-59.511  

Το Μάρτιο του 1966 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 1966.512 Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία Γ΄: «Ειδικές Υπηρεσίες» και στο 

                                                           
505  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (01-07-1958), ΣΑΕ 56, ΑΒΕ 216, 

σελ.336-337. 
506  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (16-04-1959), ΣΑΕ 56, ΑΒΕ 216, 

σελ. 313-314. 
507  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (07-03-1961), ΣΑΕ 59, ΑΒΕ 216, 

σελ.13, 21-22. 
508  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (01-04-1963), ΣΑΕ 63, ΑΒΕ 216, 

σελ.27-35. 
509  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (02-03-1965), ΣΑΕ 66, ΑΒΕ 216, 

σελ. 8-12. 
510  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (04-08-1965), ΣΑΕ 66, ΑΒΕ 216, 

σελ.85. 
511 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') « Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
512  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (16-03-1966), ΣΑΕ 67, ΑΒΕ 216, 

σελ.98-2.(αλλάζει το βιβλίο Πρακτικών). 
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Κεφάλαιο 24: «Λοιπές υπηρεσίες» είχε εγκριθεί το ποσό των 2.000 δρχ. για τη Βιβλιοθήκη, 20.000 
δρχ. για τη συντήρηση και την κίνηση του υπάρχοντος αυτοκινήτου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 
50.000δρχ. για τον επιστάτη και 150.000 δρχ. για προμήθεια αυτοκινήτου. 

Τον Ιούνιο του 1966 με την υπ’αριθμ. 64 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας513 
είχε αποφασίσει να παραχωρηθεί ένα Δημοτικό οικόπεδο (2.920 τμ. στην περιοχή Συνοικισμού 
Βορειοηπειρωτών) με σκοπό την ανέγερση ξενώνα με τη βοήθεια του Νομαρχιακού ταμείου, ύστερα 
από την κοινοποίηση του υπ’αριθμ. 14530/3.6.66 εγγράφου του τότε Νομάρχη, Δημήτρη 
Παπαδημητρίου. Ο ξενώνας θα φιλοξενούσε αλλοδαπούς και ημεδαπούς φοιτητές, θα περιλάμβανε 
μια μεγάλη αίθουσα τελετών και διαλέξεων και θα στεγαζόταν εκεί και η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Φλώρινας. Πρόθεση και επιθυμία του τότε Προέδρου ήταν η Βιβλιοθήκη να γίνει Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου και να καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να εμπλουτισθεί περισσότερο καλύπτοντας 
έτσι τις πνευματικές και μορφωτικές ανάγκες των πολιτών της Φλώρινας. Παρόλο τις διαφωνίες 
σχετικά με την τοποθεσία του οικοπέδου και τη συστέγαση με τη Βιβλιοθήκη, τελικά αποφασίσθηκε 
ότι το ανεγερθέν κτίριο θα περιλάμβανε μια αίθουσα τελετών (χωρητικότητας 400 ατόμων) που θα 
ήταν στη διάθεση όλων των φορέων και  Συλλόγων της πόλης, μια αίθουσα που θα φιλοξενούσε  τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία θα ήταν υπό τον έλεγχο του Δήμου Φλώρινας, ενός ξενώνα (50 
κλίνες) και κάποια γραφεία που θα μπορούσαν να στεγάζονται εκεί Σύλλογοι. Η απόφαση αυτή ήταν 
πολύ σημαντική για την πόλη της Φλώρινας επειδή θα κάλυπτε πολλές από τις πνευματικές και 
πολιτιστικές ανάγκες της.  

 Το Μάρτιο του 1970 με την υπ’αριθμ.61 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας514 
είχε αποφασισθεί η έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού (1.085 δρχ.) οικονομικού έτους 1969 
από το Δήμαρχο, κ. Αν. Κωτσόπουλο για την προμήθεια και τη συντήρηση επίπλων της 
Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.3 του Δημοτικού και Κοινοτικού και 
του άρθρου 27 του Β.Δ. 17/15-06-1959.515    

  Τον Ιανουάριο του 1971 ήταν έτος κομβικής σημασίας για τη Δημοτική Βιβλιοθήκης της 
Φλώρινας λόγω της λήψης μιας πολύ σημαντικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τον 
αριθμό 5,516 η οποία αναφερόταν στην παράδοση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Φιλεκπαιδευτικό 
Σύλλογο Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ύστερα από την ανάγνωση του υπ’αριθμ. 412/1970 
εγγράφου του  Συλλόγου. Ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος,  θετικά διακείμενος, στην 
εισήγηση του είχε αναφέρει ότι ο εν λόγω Σύλλογος είχε εγκατασταθεί στο νεόδμητο Πνευματικό 
Κέντρο της πόλης, το οποίο πληρούσε τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει και αποδεχθεί τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ο ανασταλτικός παράγοντας για την έγκριση της αποφάσεως ήταν η 
επιβεβλημένη  επικοινωνία με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία είχε στο παρελθόν 
δωρίσει τον πυρήνα των βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

                                                           
513  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (08-06-1966), ΣΑΕ 68, ΑΒΕ 216, 

σελ.31-34. 
514  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (11-03-1970), ΣΑΕ 76, ΑΒΕ 216, 

σελ.107-108. 
515 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
516  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (18-01-1971), ΣΑΕ 77, ΑΒΕ 216, 

σελ.259. 
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Στις 3 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο517  για δεύτερη φορά 
το θέμα της δωρεάν παραχώρησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία δεν ήταν Δημοτικό Νομικό 
Πρόσωπο,518  στον Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  Ύστερα από την επίλυση του θέματος σχετικά με 
την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών και την άνευ όρων δωρεά μεγάλου όγκου βιβλίων στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη αποφασίστηκε με την υπ’αριθμ. 279 απόφαση, να υλοποιηθεί η παραχώρηση- 
συγχώνευση των βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην ήδη υπάρχουσα δανειστική και 
αναγνωστική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου, η οποία εξυπηρετούσε μαθητές Γυμνασίου, σπουδαστές 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και άλλους πολίτες. Η επιτροπή που είχε ορισθεί ήταν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, ο κ. Γεώργιος Μυλώσης, ο κ. Αλέξανδρος Αλεξίου και ο κ. Ευάγγελος Λιούλιος, 
υπάλληλος του Δήμου Φλώρινας και υπεύθυνος Βιβλιοθήκης σχετικά με την καταγραφή και την 
παράδοση όλων  των βιβλίων, βάσει πρωτοκόλλου, εκτός από κάποιων βιβλίων που είχε επιλέξει ο 
Προϊστάμενος των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία είχε κρίνει 
χρήσιμα και απαραίτητα για το Δήμο.               

Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τις προφορικές μαρτυρίες ταυτίζονται: 
 
Το 1970 το αρχειακό υλικό της Βιβλιοθήκης στο οποίο είχαν προστεθεί και κάποια βιβλία  

παραχωρείται όλο στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ εκείνη την εποχή στεγάζεται στο 
Πολιτιστικό Κέντρο, στο σημερινό Πολιτιστικό Κέντρο, όπως κτίστηκε τότε. Υπάρχουν πάρα πολλοί 
χώροι και λειτουργεί στον 1ο όροφο Βιβλιοθήκη, η οποία είναι και δανειστική,  υπάρχουνε πολλοί 
δάσκαλοι, οι οποίοι εθελοντικά δούλεψαν και λειτούργησαν τη Βιβλιοθήκη με πάρα πολύ καλή 
λειτουργία. (Α.Α). 

 

 …παλιά υπήρχαν δυο Βιβλιοθήκες στη Φλώρινα, μια ήταν η Δημοτική και μια ήτανε η..  Βιβλιοθήκη 
της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Πληροφοριών… Ξέρω ότι σε αυτή τη Βιβλιοθήκη τη δεκαετία του ’50 
προσέτρεχαν όλοι οι Φλωρινιώτες που ετοιμαζόταν να μεταναστεύσουν γιατί εκεί υπήρχαν αγγλικά 
βιβλία και ξέρω ότι… η Δημοτική Βιβλιοθήκη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  μαζί και η 
Βιβλιοθήκη της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Πληροφοριών δωρίθηκαν στο  στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. (ΠΗ). 

 

 Ο Δήμος είχε αποφασίσει να κάνει και αυτός μια Βιβλιοθήκη, πέρασαν κάποια χρόνια και είδε 
ότι η Βιβλιοθήκη κατά κάποιον τρόπο υπολειτουργεί και θεώρησε πως εφόσον υπάρχει μια μεγάλη 
Βιβλιοθήκη και τότε ήταν η μοναδική, έπρεπε να παραχωρήσει τα βιβλία της στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για 
να υπάρχει μία μεγάλη Βιβλιοθήκη. Αυτό έκανε. (Β.Π). 

  

…την εποχή του 1970 … η διοίκηση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ θέλοντας να βοηθήσει τους νέους της 
πόλης και έχοντας χώρο στο Πολιτιστικό Κέντρο τότε της Φλώρινας, το οποίο θα είχε ξεκινήσει από τη 
δεκαετία του ’60 να χτίζεται, είχε την ιδέα να κάνει μια καινούρια Βιβλιοθήκη…σε συνεννόηση με 
ανθρώπους του Δήμου τότε ανέλαβαν κάποιοι φοιτηταί μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή τους τότε στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας, τον κύριο Θωϊδη, να τακτοποιήσουν τα βιβλία της Δημοτικής 
                                                           
517   Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-12-1971), ΣΑΕ 78, ΑΒΕ 216, 

σελ.385-386. 
518    Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1456 άρθρο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  
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Βιβλιοθήκης, η οποία αρχίζει να μην λειτουργεί με τρόπο, ας πούμε, σωστό. Αυτό ξεκίνησε να γίνεται 
στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ με την υποσχετική ότι η Βιβλιοθήκη θα καταλήξει να τη διαχειρίζεται  τελικά ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έτσι, ομάδα φοιτητών από την Παιδαγωγική Ακαδημία κάθεται, τακτοποιεί επί δυο 
χρόνια σχεδόν όλους τους τίτλους, τους καταγράφει, τους χωρίζει, τους τακτοποιεί στα καινούρια 
ράφια που γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο τότε και το 1973 γίνονται τα επίσημα εγκαίνια της  
Βιβλιοθήκης, η οποία λειτούργησε με αυτό τον τρόπο μέχρι το 1980, ‘81 κοντά.(Α.Ι). 

 
Στις 14 Ιανουαρίου του 1980519 είχε γίνει Συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας 

και είχε διαβαστεί η υπ’ αριθμ. 22/11/1979 επιστολή του κ Ηλία Νοταρά, Ιστοριογράφου- Ερευνητή, 
η οποία αναφερόταν στην πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου Ιστορίας και στην ίδρυση μιας Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης στην πόλη της Φλώρινας, εξαιτίας της παραχώρησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο 
Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» λόγω έλλειψης προσωπικού και οικονομικών δυνατοτήτων. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποστείλει την επιστολή αυτή στο Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
και έπειτα να συνεργασθούν για την πραγματοποίηση εκπολιτιστικών ενεργειών.  

 
Σύμφωνα με μια  προφορική μαρτυρία πληροφορούμαστε ότι: 
 

Το 1981 όμως, ο Δήμαρχος Ιωάννης Αργυρόπουλος έκλεισε τη Βιβλιοθήκη και έδωσε όλα τα βιβλία 
παραχώρησε τα βιβλία στο στη Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. (ΜΔ). 

 
Τον Ιανουάριο του  1985 είχε αναφερθεί το θέμα της ιδρύσεως μιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

αλλά και Πινακοθήκης στην πόλη της Φλώρινας, σαν μια προσπάθεια προβολής των έργων 
Φλωρινιωτών ζωγράφων.520 Το Δημοτικό Συμβούλιο τότε αποφάσισε, με την υπ’ αριθμ. 57 
απόφαση,  την έγκριση της ιδρύσεως αυτής με τη μορφή όμως του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου. Το θέμα όμως αποφασίσθηκε να επανέλθει στην ημερήσια διάταξη με σκοπό την τελική 
έγκριση και τον καθορισμό των λεπτομερειών που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.   

Ξεφυλλίζοντας τα Πρακτικά Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας των 
επόμενων ετών (1986-2008) δεν αναγράφεται τίποτα σχετικό με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τη 
λειτουργία της. Μονάχα υπάρχει  μια προφορική μαρτύρια ενός Δημάρχου:  

 
… ο Δήμος είχε κατά καιρούς αλλά μικρό αριθμό βιβλίων από ότι έχω υπόψη μου που εφέρετο 

όμως ως Βιβλιοθήκη χωρίς να μπορώ να πω ότι λειτουργούσε σε ένα βαθμό να μπορεί να υπηρετεί τις 
ανάγκες των πολιτών μας εδώ… εγώ βέβαια όταν ανέλαβα το 2003/1/1 δεν βρήκαμε Βιβλιοθήκη εμείς 
και από ότι πληροφορήθηκα, αυτά τα βιβλία τα όσα υπήρχανε… όταν ανακατασκευαζόταν το 
Δημαρχείο, το Δημαρχειακό κατάστημα, ότι είχαν παραχωρηθεί στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.(Π.Σ.). 

 
Το 2009 στο υπ’αριθμ. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φλώρινας που είχε πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου είχε 

                                                           
519 Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (14-01-1980), ΣΑΕ 83, ΑΒΕ 216, 

σελ.59. 
520 Παράρτημα: Β.5.1.)   2ο Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (24-01-1985), ΣΑΕ 86, ΑΒΕ 

216, σελ. 222-223. 



120 
 

αποφασισθεί με την υπ’αριθμ.16 απόφαση η ίδρυση και η λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης521 
καθώς είχε ψηφισθεί και ο Κανονισμός  λειτουργίας της 522 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
75, 239, 240 του νόμου 3463/2006, σχετικά με την Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.523  

«Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Φλώρινας είναι οι εξής: 
 

1. Η σωστή και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα πλαίσια 
εξυπηρέτησης του κοινού. 

2. Η δημιουργία, λειτουργία, οργάνωση, εμπλουτισμός και στήριξη της Βιβλιοθήκης για 
την ανάδειξης της Ιστορικής, Πολιτιστικής και Πνευματικής φυσιογνωμίας της 
Φλώρινας 

3. Η υποκίνηση του ενδιαφέροντος για το βιβλίο και η δημιουργία πνευματικής ζωής 
και λογοτεχνικής κίνησης. 

4. Η συγκρότηση και λειτουργία Αναγνωστηρίου και ο εξοπλισμός αυτού με 
οπτικοακουστικά μέσα προς χρήση των μαθητών, των εκπαιδευτικών, ερευνητικών 
και λοιπών πνευματικών ανθρώπων του Δήμου Φλώρινας. Αποσκοπεί στην 
υποστήριξη και προώθηση των διδακτικών και ερευνητικών στόχων όσο και του 
ευρύτερου κοινωνικού ρόλου. 

5. Η μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίου όπου καταχωρείται κάθε εισερχόμενο βιβλίο ή 
έντυπο και ενημέρωση των ατομικών καρτελών. 

6. Η συστηματική παρακολούθηση  των νέων εκδόσεων, εισήγηση στο Δ.Σ. για την 
προμήθεια των απαραίτητων βιβλίων και εντύπων με γνώμονα πάντοτε τον 
εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης με έντυπο υλικό με σκοπό την απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση κάθε επισκέπτη. 

7. Η τήρηση βιβλίου αρχείου και καταχωρήσεων των συγγραμμάτων, εντύπων και 
περιουσιακών στοιχείων της Βιβλιοθήκης και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από 
τον νόμο. 

8. Ο δανεισμός και χρέωση των βιβλίων και συγγραμμάτων με σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία. 

9. Η παροχή βοήθειας στους προσερχόμενους για δανεισμό βιβλίων ώστε να βρουν το 
κατάλληλο βιβλίο ή έντυπο, με τήρηση του αρχείου δανειζόμενων. 

10. Η συγκέντρωση προτάσεων από τους αναγνώστες για συμπλήρωση ελλείψεων της 
Βιβλιοθήκης. Η προετοιμασία και εκτέλεση των παραγγελιών, μετά των [sic]θετική 
απόφαση του Δ.Σ. 

11. Η ταξινόμηση και διαφύλαξη όλου του υλικού της Βιβλιοθήκης. 
12. Η προετοιμασία και η αποστολή για βιβλιοδεσία υλικού για προφύλαξη και 

αποκατάσταση φθορών. Η εκποίηση άχρηστου υλικού. 
13. Η απογραφή του υλικού της Βιβλιοθήκης, η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, η τήρηση 

πεπραγμένων. 
14. Η κατάρτιση προγράμματος λειτουργίας και μελέτης για το κοινό. 

                                                           
521 Σύμφωνα με την παρ 10 του άρθρου 1 του Κανονισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου 

Φλώρινας. 
522 Παράρτημα: Β.5.1.)   4ο Πρακτικό Συνεδρίασης Πολιτιστικού Κέντρου του  Δήμου Φλώρινας (18-05-2009). 
523 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006), τ. Α΄. 
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15. Η συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες και Κέντρα πληροφόρησης καθώς και  με όλους 
τους φορείς εκπαίδευσης του Δήμου. 

16. Η διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών σχετικά με θέματα δωρεών- 
κληρονομιών-κληροδοσιών κ.λ.π. προς τη Βιβλιοθήκη. 

17.  Η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την Σύνταξη ή τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης. 

18. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των απαραίτητων 
διαδικασιών για την έκδοση νέων βιβλίων, περιοδικών, ετήσιων εκδόσεων και 
αφιερωμάτων του Δήμου Φλώρινας. 

19. Η Φροντίδα για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου των δραστηριοτήτων της 
Δημοτικής  Βιβλιοθήκης. 

20. Η μέριμνα για την προμήθεια, συντήρηση και διάθεση των βιβλίων. 
21. Η Συνεργασία με όλους τους  φορείς για την προβολή του βιβλίου. 
22. Η Διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το βιβλίο. 
23. Η Δημιουργία τμήματος παιδικού βιβλίου με στόχο τη δημιουργία και εδραίωση 

αναγνωστικών συνηθειών στα παιδιά από μικρή ηλικία και τμήματος ενηλίκων. 
24. Η Σύνταξη ετήσιου καταλόγου προμήθειας βιβλίων, ενημέρωσης χρηστών, 

ανάπτυξης συλλογής και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης. 
25. Η Οργάνωση διαλέξεων για παιδικά και λογοτεχνικά βιβλία. 
26. Η Συμμετοχή σε σεμινάρια βιβλιοθηκονομίας και υποβολή προτάσεων για νέες 

μεθόδους βελτίωσης της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.  
27. Η Οργάνωση επισκέψεων στα σχολεία για την προβολή του παιδικού βιβλίου. 
28. Η Εφαρμογή των ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικών με την διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης, δημιουργία παραρτημάτων της κ.λ.π.».    
 
  Ο τότε δήμαρχος, ο κ. Στέφανος Παπαναστασίου και ο υπεύθυνος της νέας Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης, ο κ. Ευάγγελος Αδάμ, είχαν ζητήσει  την αρωγή της Διεύθυνσης της Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φλώρινας και των σχολικών Συμβούλων για την επιλογή των 
κατάλληλων παιδικών και εκπαιδευτικών βιβλίων. Βοήθεια για τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είχε ζητηθεί και από όλους τους Δημότες, τους Τοπικούς Φορείς και τις 
υπηρεσίες . 524   

 Ο σκοπός της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης δεν ήταν μόνο η συλλογή και η ταξινόμηση 
κάποιων βιβλίων αλλά η ανάδειξη της Πολιτιστικής και Πνευματικής Φυσιογνωμίας της Φλώρινας  
και η ενίσχυση της φιλαναγνωσία όχι μόνο των ενηλίκων (ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών  και 
όλων ανθρώπων που αγαπούν το βιβλίο) αλλά και των παιδιών με τη δημιουργία Παιδικού 
Τμήματος και ενός αναγνωστηρίου με όλο τον κατάλληλο  οπτικοακουστικό εξοπλισμό.  

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες525 πληροφορούμαστε ότι: 
 
Ξέρω επίσης, ότι έγινε μία προσπάθεια επί Δημαρχίας Παπαναστασίου για συγκρότηση μίας 

νέας Βιβλιοθήκης της οποίας η λειτουργία δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμα.(Β.Π). 
 
                                                           
524  Παράρτημα: Β.5.2.) Λοιπά έγγραφα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου Φλώρινας, καθώς και το υπ’αριθμ. 26/1-02-2010 

έγγραφό του Δήμου Φλώρινας, σελ. 471, 473-474. 
525  Παράρτημα: Α)  Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων, σελ. 254-329. 
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Το 2009 η δημοτική αρχή αποφασίζει να δημιουργήσει μια καινούρια Βιβλιοθήκη για να 
καταγράψει ότι υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή και να λειτουργήσει σαν δανειστική με νέο υλικό και με 
απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, παίρνουν το χώρο όπου λειτουργούσε η χορωδία, υπήρχε το 
Πολιτιστικό Κέντρο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου του Πολιτισμού, και   
δημιουργήθηκε η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη στο χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου.526 Ζητήθηκαν από 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη Δευτεροβάθμια καθηγητές, οι οποίοι θα δίνανε τις πληροφορίες 
και ποια βιβλία έπρεπε να μπουν, ποιες είναι οι κατηγορίες, τι έπρεπε να ζητηθεί και με ποια βιβλία 
πρέπει να αγοραστούν για τη Βιβλιοθήκη. Πραγματικά, πέρασαν περίπου 2.900  τίτλοι στο νέο αυτό 
χώρο, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2009, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει, στο τέλος του 2009,... παρόλο 
που είχε και εξοπλισμό γιατί δεν είχε προσωπικό, τη διαχειριζότανε ο κύριος Αδάμου, που ήταν 
υπάλληλος του Δήμου Φλώρινας. Δεν πρόλαβε να πάρει εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή 
βιβλιοθηκονόμους που θα μπορούσαν να κάνουνε σωστά τη δουλειά. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια 
καταγραφή, ηλεκτρονική καταγραφή. … έχω στη διάθεση μου και σαν Αντιδήμαρχος και κάποιες 
καρτέλες, γιατί ξεκίνησαν στην αρχή με καρτέλες και το 2010 μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο και η 
Βιβλιοθήκη σταμάτησε να λειτουργεί.(Α.Α). 

 

…ένας από τους βασικούς στόχους των δυο Δημοτικών αρχών ήτανε να ιδρυθεί η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη μέσα στη λογική που προηγουμένως ανέφερα για τη συμβολή τους γενικότερα στην 
πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, ένα αυτό και το δεύτερο βέβαια, ως προφίλ και του ιδίου του 
φορέα, του Δήμου Φλώρινας, γιατί ξέρετε ότι εκείνος ο οποίος έχει ιδιαίτερη άμεση σχέση με τους 
πολίτες είναι ο Δήμος και γιατί βεβαίως πάρα πολλοί Δήμοι ανά την επικράτεια αλλά και στο 
εξωτερικό έχουνε και Δημοτικές και εν πάση περιπτώσει, έχουν σαν βασικό κομμάτι της συνολικής 
τους αποστολής την πολιτιστική και πολιτισμική προσφορά προς τους πολίτες και καταφέραμε ύστερα 
από σκέψη και τέτοια να την ξεκινήσουμε το 2009. Ήτανε μια, θα έλεγα συγκινητική, συνειδητή, 
συνεπής και επίπονη προσπάθεια γιατί θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Προς τον σκοπό αυτό 
επιλέξαμε ως χώρο, τον χώρο όπου έκανε τις πρόβες και καμιά φορά μικροεκδηλώσεις παρουσίαζε η 
Δημοτική Χορωδία, η Παιδική Δημοτική Χορωδία, στο Πολιτιστικό Κέντρο. Βρέθηκε η δυνατότητα να 
κάνει τις πρόβες της σε ένα χώρο άλλο οπότε ο Δήμος επέλεξε το χώρο, τον απελευθερωμένο πλέον 
χώρο να τον οργανώσει για Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έτσι, ξεκίνησε μια προσπάθεια απευθυνόμενη ανά 
την Επικράτεια σε φορείς, Δήμους, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, εφημερίδες, Συλλόγους, όπου 
γενικότερα υπήρχε ενδεχόμενο να βρει ανταπόκριση για την προμήθεια διαφόρων βιβλίων να το κάνει. 
Έτσι, λοιπόν, ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί Δήμοι και Σύλλογοι. Κάθε δέμα το όποιο ερχόνταν 
καταγράφονταν ως περιεχόμενο και αριθμό βιβλίου και στη συνέχεια ως και γνωστοποίηση προς τους 
αποστολείς αλλά και έκφραση ευχαριστιών εστέλνοντο ευχαριστήρια με το περιεχόμενο το οποίο 
παρελήφθη και έτσι έπρεπε να γίνει. Ακολούθως τα βιβλία αυτά καταγραφόμενα τοποθετούνταν σε 
ιδιαίτερες προθήκες όπου. 

 
Σχετικά με τους λόγους που δεν λειτούργησε έπειτα η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη έχουν καταγραφεί 
τα παρακάτω: 

 

                                                           
526  Παράρτημα: Γ. 5.) Φωτογραφικό αρχείο, σελ.476. 
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 Το 2011 υπήρξε ο νέος νόμος Καλλικράτη, όπου έκανε ενσωμάτωση όλων των μικρών Δήμων 
και στο Δήμο Φλώρινας προστέθηκαν ο Δήμος  Μελίτης, ο Δήμος Περάσματος και ο Δήμος Κλεινών. 

 Ο νόμος του Καλλικράτη, ο νέος νόμος λειτουργίας των Δήμων, των ΟΤΑ γενικά, ζητούσε να 
γίνει να καταργηθούν όλα τα Νομικά Πρόσωπα που υπήρχαν στους Δήμους και να δημιουργηθεί ένα 
Νομικό Πρόσωπο και μια εταιρεία. Έτσι λοιπόν, ενσωματώσαμε όλα τα Νομικά Πρόσωπα και δεν 
προβλεπόταν πουθενά στον Οργανισμό να μπορεί να λειτουργήσει η Βιβλιοθήκη.  Για να μην χαθεί όλο 
αυτό το υλικό και όλη η προσπάθεια που ήταν πάρα πολύ αξιόλογη, το 2011 που ήμουνα πάλι 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού αποφάσισα να μεταφέρω γιατί πληρώναμε και υπερβολικά ενοίκια και δεν 
υπήρχε προσωπικό και δεν είχε λειτουργήσει ποτέ η Βιβλιοθήκη, αποφάσισα για να σώσω το υλικό να 
μεταφέρω όλα τα υλικά, όλα τα βιβλία και τα υλικά που υπήρχανε σε χώρο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Έτσι, 
για άλλη μια φορά ο Δήμος πάει το αρχείο που έχει δημιουργήσει στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  που έτσι και 
αλλιώς έχει το παλιό αρχείο του Δήμου, ερχόμαστε σε συμφωνία και στο ισόγειο χώρο του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ξεκινάμε και στήνουμε την καινούρια Βιβλιοθήκη… αυτή η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να 
λειτουργήσει πάλι σαν δανειστική γιατί έχει έλλειψη προσωπικού και καθυστερεί και η οργάνωση των 
βιβλίων, γιατί όπως καταλαβαίνετε μαζεύουμε και τα αρχεία μέχρι τότε ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ και τα 
προηγούμενα του των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών και τα καινούρια υλικά.  Έτσι, έχουμε έναν 
τεράστιο όγκο τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε.(Α.Α). 

 
Σχετικά με τις νέες ενέργειες για σύσταση και οργάνωση νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

υπάρχει αυτή η προφορική  μαρτυρία του Αντιδημάρχου Φλώρινας: 
  
Το 2015 υπάρχει ένα κενό, τα χρόνια από το 2011 από το  2012 έως 2015.Το 2015 με την 

ανάληψη ξανά των καθηκόντων μου στην νέα δημοτική αρχή  και πάλι στον τομέα του Πολιτισμού, 
ψάχνω να βρω τρόπους να λειτουργήσουμε τη Βιβλιοθήκη βρίσκω κάποιους χορηγούς και 
συγκεκριμένα το Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών, το οποίο διοικείται από έναν Φλωρινιώτη και 
προσπαθούμε να κάνουμε μια νέα Βιβλιοθήκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε συμφωνία, ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ο Δήμος Φλώρινας και το  Αμερικάνικο Κολλέγιο, το οποίο θα αναλάβει να κάνει τα 
κατασκευαστικά μέσα στην αίθουσα και θα γίνει πλέον μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικά μέσα, 
με καταγραφές και αυτό που έχουμε συζητήσει είναι ότι θα έχουμε και το δικαίωμα που έχει το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο σε όλες τις Βιβλιοθήκες του κόσμου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό 
για να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε πραγματικά μια Βιβλιοθήκη και σαν δανειστική και σαν 
πληροφοριακή και να είναι ένα στολίδι στο κέντρο της πόλης, όχι απλώς κάποια βιβλία στα ράφια 
αλλά πραγματικά να δώσουμε στους συμπολίτες μας και σε όποιον άλλο θέλει να χρησιμοποιήσει και 
στους φοιτητές που είναι πάρα πολλοί ένα πολύτιμο αρχείο που έχει σχέση με την Φλώρινα, που είναι 
το αρχείο του Δήμου και πάρα πολλούς τίτλους Φλωρινιωτών και άλλων συγγραφέων με ένα σύγχρονο 
τρόπο, δηλαδή όλα αυτά θα σκαναριστούν και θα υπάρχουν και ηλεκτρονικά, θα υπάρξει καταγραφή 
όλων των βιβλίων και επιλογή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι, οι οποίοι επαναλαμβάνονται και θα 
πρέπει να διαχωριστούν και αυτή τη στιγμή καθυστερούμε γιατί υπάρχουνε τυπικά προβλήματα, 
πρώτον ότι πρέπει να μπει στον οργανισμό του Δήμου για να συλλειτουργήσει με τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
παρόλο που έχουμε έρθει σε συμφωνία, και το θέμα του προσωπικού που είναι το πιο σοβαρό γιατί  
αυτήν την εποχή λόγω της κατάστασης που υπάρχει στη χώρα μας δεν είναι δυνατόν να προσλάβεις το 
εξειδικευμένο προσωπικό για να λειτουργήσεις τέτοιες δομές.  

Παρόλα αυτά εγώ είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε μέσα στη χρονιά, δηλαδή εντός του 16, 
να έχουμε τελειώσει τις υποδομές και τουλάχιστον να έχουμε βάλει όλα τα υλικά, τα πληροφοριακά 
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υλικά, τους υπολογιστές, τα δίκτυα έτσι ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή και να μπορούμε τουλάχιστον 
να είναι επισκέψιμη σε ένα κομμάτι. Μέσα στον ίδιο χώρο σχεδιάζουμε να έχουμε και αναγνωστήρια, 
ειδικά για μικρά παιδιά και έναν χώρο, έχω κάποιες φωτογραφίες που έχουν δει ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  
και το Αμερικάνικο Κολλέγιο, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας σύγχρονος όπου θα μπορούν να έχουνε 
και τα πραγματικά αρχεία να μπορούν να έχουνε επαφή όσοι ενδιαφέρονται αλλά και ηλεκτρονικά, να 
μπορούν να βλέπουν  όλα τα αρχεία και να μπορούν να συνδέονται στις μεγάλες Βιβλιοθήκες όλου του 
κόσμου…παρόλο που είναι δύσκολο, πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά με τη σωστή μεθοδολογία θα το 
καταφέρουμε και θα έχουμε μια πολύ καλή Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκες αυτή τη στιγμή υπάρχουνε και στο 
Πανεπιστήμιο και στο Τεχνολογικό Ίδρυμα και στα ΤΕΙ. Είναι Σύγχρονες Βιβλιοθήκες. Τις 
χρησιμοποιούν οι φοιτητές οπότε δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε μια ακόμα Βιβλιοθήκη με τον ίδιο 
τρόπο που λειτουργούν στα Πανεπιστήμια ή Δημόσια Βιβλιοθήκη, θέλουμε να κάνουμε κάτι σύγχρονο, 
το οποίο όμως να έχει την πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της Φλώρινας, τα οποία είναι ιστορικά στοιχεία 
και θα πρέπει να έχει πρόσβαση ο καθένας.(Α.Α.). 
 
 
 
Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

 
1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

 
               6.6.2.15.  Λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»   

 

Μέσα από την παράθεση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί από την ίδρυση της Βιβλιοθήκης 
του Συλλόγου μέχρι και σήμερα, των προφορικών μαρτυριών παλαιότερων μελών του Συλλόγου 
αλλά και ενεργών πολιτών της Φλώρινας καθώς και από το ξεφύλλισμα του ομότιτλου περιοδικού 
πληροφορούμαστε την πορεία που ακολούθησε μέσα στο χρόνο, κατανοούμε τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισε,  την εξέλιξη και την μεγάλη αξία που είχε και έχει μέχρι και σήμερα.     

Πιο συγκεκριμένα, στο 3ο/19-01-1942 Πρακτικό Συνεδρίασης του  Δ.Σ. του Συλλόγου527  
αποφασίστηκε η αποστολή ευχαριστηρίων προς τους κάτωθι για δωρεές βιβλίων:  

α) στον Κ. Σπετσιέρη, Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας για τη δωρεά των 
παρακάτω συγγραμμάτων: 

1. Η ψυχοσύνθεσις του ανθρώπου. 
2. Αι Αξίαι της Ατομικής και Κοινωνικής ζωής. 
3. Η Φιλοσοφία της φύσεως. 

           β) στον κύριο Λάζαρο Βαφειάδη για τη δωρεά τριών βιβλίων: 
1. Ένας Δάσκαλος σ’ ένα χωριό. 
2. Η διδασκαλία της Γεωγραφίας. 
3. Η Πρέσπα και οι ομορφιές της. 

                                                           
527 Παράρτημα: Β.6.3.) Σταυριανόπουλος, Σ. (1992). Πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων του Φ.Σ.Φ. «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 151, Φλώρινα,40-41. 
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       Παράλληλα με τις ευχαριστίες απεύθυναν έκκληση στην κοινωνία της Φλώρινας να προσφέρει  
και αυτή με τη σειρά της κάποια συγγράμματα για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. 

Στο 7ο/06-02-1942 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου528 στο 6ο θέμα αναφέρεται 
η πρόθεση του Δ.Σ. να εκφράσει τις ευχαριστίες του  προς τον Ανδρόνικο Γούνα για τη δωρεά τριών 
βιβλίων και στο 8ο θέμα  ομοίως προς τον Γεώργιο Χρ. Μόδη για τη δωρεά επτά βιβλίων για τον 
εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. 

Με το υπ’ αριθμ. 8ο/09-08-1942 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου 
αποφασίστηκε η διενέργεια εράνου για τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης.529 Στις 23 Σεπτεμβρίου του 
1942530 ελήφθει η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση μιας αίθουσας και συγκεκριμένα την αίθουσα 
της Βιβλιοθήκης για να στεγασθεί το νεοσύστατο Μορφωτικό Τμήμα του Συλλόγου.  

    Επίσης, σύμφωνα με αποφάσεις της Επιτροπής του Μορφωτικού Τμήματος του 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»531 και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. Γ΄ απόφαση, η οποία σχετιζόταν με τον 
πλουτισμό της Βιβλιοθήκης, πληροφορούμαστε ότι κοινοποιήθηκε-ανακοινώθηκε η ίδρυση της 
Βιβλιοθήκης του Συλλόγου στους συμπολίτες, μέσω του ομότιτλου περιοδικού με απώτερο σκοπό 
την ευαισθητοποίηση τους. Δηλαδή, τη δωρεά βιβλίων στη Βιβλιοθήκη. Επιπρόσθετα, απεστάλησαν 
επιστολές σε διανοούμενους της πόλης με θεματολογία την αποστολή βιβλίων για τον πλουτισμό της 
Βιβλιοθήκης.  

Παράλληλα με αυτά ζητήθηκε από κάθε μέλος του Μορφωτικού  Τμήματος του Συλλόγου να 
υποβάλλει έναν κατάλογο με προτεινόμενα βιβλία, τα οποία θα αγόραζε μετέπειτα, ο Σύλλογος. 

Με την  υπ’ αριθμ. Δ΄ απόφαση του Μορφωτικού Τμήματος πληροφορούμαστε το ωράριο 
λειτουργίας του Αναγνωστηρίου, πιο συγκεκριμένα θα λειτουργούσε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και 
Παρασκευή από τις 14:00 έως τις 21:00 μ.μ. καθώς και την Τετάρτη και το Σάββατο από τις 17:30 
έως 21:00 μ.μ.532  

 Με το υπ’ αριθμ. 20ο/08-12-1942 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου 
πληροφορούμαστε την αγορά βιβλίων αξίας 500.000 δραχμών.533 

Σε ένα άρθρο534 του ομότιτλου περιοδικού για πρώτη φορά οι συντάκτες αφιέρωσαν ένα 
δισέλιδο που αναφερόταν στο Τμήμα Βιβλιοθήκης και στις φιλότιμες προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν για την πνευματική ανύψωση των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας. Αναφέρεται 
επίσης, η ταυτόχρονη ίδρυση του Συλλόγου με το Μορφωτικό Τμήμα, καθώς και ότι οι πρώτοι τόμοι 
βιβλίων ήταν δωρεά των ίδιων των μελών.  

Επίσης, πληροφορούμαστε τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και το 
διαχωρισμό της σε δυο υποτμήματα: στο Δανειστικό και στο Αναγνωστήριο. Όσον αφορά τους 
κανόνες δανεισμού, ο αναγνώστης μπορούσε να δανεισθεί οποιοδήποτε βιβλίο επιθυμούσε εκτός 
από τις εγκυκλοπαίδειες και να το επιστρέψει εντός 15 ημερών. Ενώ στο αναγνωστήριο μπορούσε ο 

                                                           
528 Ομοίως, σελ. 43. 
529 Ομοίως: Βλέπε: Β.6.1.)  2η υποσημείωση Στο 8ο/09-08-1942 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  
530 Παράρτημα: Β.6.3.) Λούστας, Α. (1994). Το μορφωτικό τμήμα του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλη. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 223-224, 

Φλώρινα, σελ.85. 
531 Παράρτημα: Β.6.3.) Λούστας, Α. (1994). Το μορφωτικό τμήμα του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλη. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 223-224, 

Φλώρινα,  σελ. 86. 
532 Ομοίως, σελ.86.  
533 Ομοίως: Βλέπε: Β.6.1.) 2η υποσημείωση Στο 8ο/09-08-1942 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  
534 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1981). «Η γέννηση του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» - Τόπος και Χρόνος- Τμήμα 

Βιβλιοθήκης», « ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 148, Φλώρινα, σελ.22-23. 
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καθένας να το επισκεφτεί και να χρησιμοποιήσει την ειδικά διαρρυθμισμένη  τεράστια αίθουσα είτε 
για ανάγνωση είτε συγγραφή διατριβής χρησιμοποιώντας τα βιβλία του Τμήματος. Οι  μέρες και οι 
ώρες λειτουργίας ήταν όλες οι εργάσιμες μέρες από τις 17:00 έως τις 20:30 μ.μ, με το αναγνωστήριο 
να λειτουργεί και τα πρωινά. 535   

Στο ίδιο άρθρο του περιοδικού αναγράφονται και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το 
Τμήμα της Βιβλιοθήκης. Το σημαντικότερο ήταν η «χαμηλή» κίνηση και το ενδιαφέρον των 
πολιτών. Αιτιολογίες, σύμφωνα με τον τότε Τμηματάρχη, Ν. Τούλιο, ήταν η οικονομική ανεπάρκεια, 
η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η ακαταλληλότητα της τοποθεσίας του κτιρίου. Κρίθηκε 
επιτακτικής ανάγκης  η αναδιοργάνωση του Τμήματος.536   

Επιπρόσθετα, σε άλλο άρθρο του ομότιτλου περιοδικού537 διαβάζουμε τη διεύρυνση των 
οριζόντων του Μορφωτικού Τμήματος με τη δημιουργία Βιβλιοθήκης- Αναγνωστηρίου και την 
προσπάθεια των μελών του Συλλόγου να συγκεντρώσουν βιβλία και στοιχεία που αφορούσαν την 
περιοχή της Φλώρινας με σκοπό να προβληθεί η Τοπική Ιστορία και πιο συγκεκριμένα η περίοδος 
του Μακεδονικού Αγώνα. 

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.5/15-03-1945 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Φ.Σ.Φ. «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ πληροφορούμαστε ότι ύστερα από το φιλολογικό μνημόσυνο του Κωστή Παλαμά 
δόθηκε το έναυσμα το Μάιο538 για την οργάνωση της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου και της μερικής 
λειτουργίας της.539 

Το 1965  εκδόθηκε ένα άρθρο του κ. Νίκλη540 στο οποίο αναφέρεται ότι το 1946 υπήρχε  μια 
πλήρης Βιβλιοθήκη, χάρις στην ευγενική προσφορά πολλών τόμων από τον Υπουργό και Συγγραφέα 
Γεώργιο Μόδη.  

Σύμφωνα τώρα με τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και πιο 
συγκεκριμένα με το 16ο/20-11-1951 και με την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση του, πληροφορούμαστε ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε την κατασκευή της Βιβλιοθήκης.541 Το  
Φεβρουάριο του 1953  πραγματοποιήθηκε και άλλη Συνεδρίαση που με την υπ’ αριθμ. 7η απόφαση 
έγινε αποδοχή δωρεάς βιβλίων από το Αμερικανικό Κέντρο.542 

Αποδοχή δωρεάς βιβλίων έγινε και το 1962.543 Η δωρεά ήταν από τον Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Σάντη. Τότε όμως, ο Σύλλογος έστειλε τον  Π. Στεφανίδη, 
Μέλος, με ιδία μέσα, να παραλάβει τα δωρισθέντα βιβλία από τη Θεσσαλονίκη.     

                                                           
535 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ.(1981). Η γέννηση του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». –Τόπος και Χρόνος-  

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 25, Φλώρινα, σελ. 22-23. 
536 Παράρτημα: Β.6.3.)  Τσάπανος, Σ. (1981). Η γέννηση του Φ.Σ.Φ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». –Τόπος και Χρόνος-  

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 25, Φλώρινα, 23. 
537 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1964). Ο Φ.Σ.Φ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και η εποχή του. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 45-46, 

Φλώρινα, θ.  
538 Παράρτημα: Β.6.1.) 34ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (23-05-1943).  
539 Παράρτημα: Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2007). Η ίδρυση του φιλολογικού Συλλόγου «Αριστοτέλης» στη Φλώρινα την 

περίοδο της Κατοχής. Μακεδονικά, 36, 216. 
540 Παράρτημα: Β.6.3.)  Νίκλης, Κ. (1965). Εμείς και ο Αριστοτέλης. Μια αναδρομή στο παρελθόν. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 

53-54, Φλώρινα,21.   
541 Παράρτημα: Β.6.1.) 16ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (20-11-1951), σελ.481. 
542 Παράρτημα: Β.6.1.) 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (06-02-1953).  
543 Παράρτημα: Β.6.1.) 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (15-05-1962).  
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Το Μάρτιο του 1964544 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε, με την υπ‘ 
αριθμ. 5η απόφαση να κατασκευάσει δυο βιβλιοθήκες με σκοπό τη σωστή τακτοποίηση όλων των 
βιβλίων που διέθετε μέχρι τότε, όπως επίσης και τη βιβλιοδέτηση των τευχών του ομότιτλου 
περιοδικού κατ’ έτος σε τόμους.   

Σε Συνεδρίαση που έγινει τον Ιούλιο του  ίδιου έτους,545 αποφασίστηκε η μετάβαση του 
Νικολάου Λούστα στην Αθήνα για να παραλάβει δωρισθέντα βιβλία από το Υπουργείο Παιδείας. 

Τον Ιανουάριο του 1968 πρώτη φορά  έγινε νύξη για την αναδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης 
του Συλλόγου.546 Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο κύριος Δημήτριος Θωϊδης με σκοπό να 
παραθέσει τις απόψεις- προτάσεις του σχετικά με την οργάνωση της  Βιβλιοθήκης. Είπε πως έπρεπε 
να ιδρυθεί το Τμήμα της Βιβλιοθήκης, να λειτουργήσει ως Αναγνωστήριο και να δίνει τη 
δυνατότητα δανεισμού των βιβλίων του. Πρότεινε να αναλάβει ανιδιοτελώς την οργάνωση και τη 
διεύθυνση της νεοϊδρυθείσας Βιβλιοθήκης. Να γίνει ταξινόμηση των βιβλίων με σύγχρονο σύστημα 
ταξινόμησης και να καθορισθεί το πρόγραμμα λειτουργίας της. Να γίνει συντήρηση των 
υπαρχόντων βιβλίων, βιβλιοδεσίες όπου και όταν χρειάζεται και αγορά επίπλων. Επίσης, να 
συγκροτηθούν δυο κατάλογοι βιβλίων, ένας συστηματικός και ένας αλφαβητικός. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεχόμενο τις απόψεις του κ. Δ. Θωϊδη για τη σύσταση μιας σύγχρονης 
Βιβλιοθήκης, ανέθεσε σε μια διμελή Επιτροπή απαρτιζόμενη από τους κκ. Βόσδου και Γκίλλου την 
προκαταρκτική εργασία για την οργάνωση της εν λόγω Βιβλιοθήκης.      

 Στο 20ο Πρακτικό Συνεδριάσεως που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1971547 και 
πιο συγκεκριμένα στην υπ’ αριθμ. 2η απόφαση  έγινε επίσημη πρόταση από τον κ. Δ. Θωϊδη, για 
αναδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου. Προθυμοποιήθηκε να εργασθεί εθελοντικά για την 
καταχώρηση και την ταξινόμηση αυτή μέσω συστήματος καρτελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο  
αποδέχθηκε την εθελοντική αυτή ενέργεια.  

Αυτή η ενέργεια επιβεβαιώνεται και με προφορικές μαρτυρίες: 
 
…η διοίκηση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  θέλοντας να βοηθήσει τους νέους της πόλης και έχοντας 

χώρο στο Πολιτιστικό Κέντρο τότε της Φλώρινας, το οποίο θα είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’60 
να χτίζεται,  είχε την ιδέα να κάνει μια καινούρια Βιβλιοθήκη. Ο σε συνεννόηση με ανθρώπους του 
Δήμου τότε ανέλαβαν κάποιοι φοιτηταί μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή τους τότε στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Φλώρινας, τον κύριο Θωϊδη, να τακτοποιήσουν τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η 
οποία αρχίσει να μην λειτουργεί με τρόπο, ας πούμε, σωστό…αυτό ξεκίνησε να γίνεται στον 
Αριστοτέλη με την υποσχετική ότι η Βιβλιοθήκη θα καταλήξει να τη διαχειρίζεται τελικά ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 

 Έτσι, ομάδα φοιτητών από την Παιδαγωγική Ακαδημία κάθεται, τακτοποιεί επί δυο χρόνια 
σχεδόν όλους τους τίτλους, τους καταγράφει, τους χωρίζει, τους τακτοποιεί στα καινούρια ράφια που 
γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο …(Α.Ι.). 

 

                                                           
544 Παράρτημα: Β.6.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (31-03-1964).  
545 Παράρτημα: Β.6.1.) 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (07-07-1964).  
546 Παράρτημα: Β.6.1.) 27ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (10-01-1968), σελ.482. 
547 Παράρτημα: Β.6.1.) 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (11-11-1971). 
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Το Φεβρουάριο του 1972 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 27ο Πρακτικό Συνεδρίασης του 
Συλλόγου548 έγινε η αποδοχή της Βιβλιοθήκης του Δήμου Φλώρινας.549 Και οι προφορικές 
μαρτυρίες πιστοποιούν τη  δωρεά αυτή: 

 
…και το 1971 παραχωρήθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη στον Αριστοτέλη και εμπλουτίστηκε και 

είναι ίσως η μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη στη Φλώρινα. Το περιεχόμενο του …είναι ποικίλο από 
λογοτεχνία, εγκυκλοπαίδειες και εκδόσεις τοπικές. 

Το 1981550 όμως, ο δήμαρχος Ιωάννης Αργυρόπουλος έκλεισε τη Βιβλιοθήκη και έδωσε όλα τα 
βιβλία παραχώρησε τα βιβλία στο στη Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.(Μ.Δ). 
 

Ναι, για να είμαι ακριβής ως προς το χρόνο δε μπορώ να δώσω απάντηση, γνωρίζω όμως, ότι 
η Δημοτική Βιβλιοθήκη δωρίθηκε στο Σύλλογο και αυτό αποδεικνύεται και από τις καταχωρήσεις που 
υπάρχουν στα έγγραφα της Βιβλιοθήκης, καταχωρούνται ως βιβλία προερχόμενα από τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Δήμου. (Π.Σ.). 

 
Ναι, ένα διάστημα όπως έγινε στην αρχή όπου δώρισε ο Δήμος τα βιβλία του, όταν έγινε το 

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου είχε και Βιβλιοθήκη μέσα,  βέβαια σε περιορισμένο αριθμό αλλά είχε 
πολλές σύγχρονες εκδόσεις. Αυτή η Βιβλιοθήκη δεν πρέπει να υπερέβαινε τα 10.000 βιβλία, από ότι 
ξέρω έτσι με τις μεταφορές που’γιναν.(Κ.Γ.). 

 
   Το Μάρτιο του 1972551 ο κύριος Δ. Θωϊδης, με την ιδιότητα του Τμηματάρχη της 

Βιβλιοθήκης, εισηγήθηκε σε μια Συνεδρίαση, την κατάρτιση Επιτροπής, η οποία θα παραλάμβανε τη 
Βιβλιοθήκη του Δήμου Φλώρινας και κάποια βιβλία της Εθνικής Τράπεζας. Με την υπ’ αριθμ. 5η 
απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του, με αποτέλεσμα την κατάρτιση μιας 
Τριμελούς Επιτροπής απαρτιζόμενης από τον κύριο Δημήτριο Θωϊδη, την κυρία Χριστίνα Καϊμάρα 
και τον κύριο Χρήστο Παπαγιαννάκη, επιφορτίζοντας την με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις.  

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους552  ο κύριος Δ. Θωϊδης εισηγήθηκε ότι από το Νοέμβριο είχε 
αναλάβει την αναδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης εποπτεύοντας φοιτητές της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Φλώρινας, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά είχαν αναλάβει την ταξινόμηση και την 
κατηγοριοποίηση  όλων των τόμων της Βιβλιοθήκης. Είχε παρατηρήσει την έλλειψη πολλών και 
σημαντικών βιβλίων που  θεωρούσε απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργίας της. Έτσι, πρότεινε 
είτε την αγορά τους είτε την αποστολή αιτήματος χορηγίας σε κρατικές υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, 
έθεσε το θέμα της συντάξεως Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης,553 προβάλλοντας την 
αιτιολογία ότι η Βιβλιοθήκη εκτός από Δανειστική θα μπορούσε, λόγω της ανέσεως του χώρου, να 
λειτουργήσει και ως Αναγνωστήριο. Πρότεινε επίσης, τη βιβλιοδέτηση αρκετών βιβλίων, την 
καταστροφή παραφθαρμένων βιβλίων και την εκκαθάριση του χώρου από το διεκπεραιωτικό υλικό 
                                                           
548 Παράρτημα: Β.6.1.) 27ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (28-02-1972), σελ.483. 
549 Η πληροφορία της συνενώσεως των δυο Βιβλιοθηκών επιβεβαιώνεται και στο  άρθρο: Φλώρινα 1912-2012. 

Εκατονταετηρίς Ελευθερίων. Τμήμα Βιβλιοθήκης- Ιστορικό Αρχείο.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Τόμος Α΄, Φλώρινα,102. 
550  Μάλλον είχε μπερδευτεί ο πληροφορητής και αντί να πει 1971 είπε 1981. 
551 Παράρτημα: Β.6.1.)  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (31-03-1972).  
552 Παράρτημα: Β.6.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (18-04-1972), σελ.484. 
553  Παράρτημα: Β.6.2.) Κανονισμός Λειτουργίας  της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», σελ. 487. 
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του περιοδικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όλες τις προτάσεις του Τμηματάρχη της 
Βιβλιοθήκης. 

Στις 16 Ιουνίου του ίδιου έτους  ο Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης πρότεινε στο 2ο θέμα της 
Συνεδριάσεως την προμήθεια εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της.554  Πιο συγκεκριμένα, 
επιθυμούσε την παραγγελία 10.000 καρτελών  Βιβλιοθήκης, την κατασκευή 6 διπλών καρτελοθηκών 
και 160 τεμαχίων βιβλιοστηριγμάτων, αρχειοθηκών, γραφομηχανών κα.    
 Σύμφωνα με το 32ο Πρακτικό Συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε  στις 31 Ιανουαρίου του 
1973555 στο πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης έγινε αναφορά στην υλοποίηση του οράματος του 
Τμηματάρχη της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου, κ. Δ. Θωϊδη, ύστερα από επίπονη εργασία 18 μηνών, η 
οποία επισφραγίστηκε με τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης. Αυτή θα λειτουργούσε όχι μόνο ως 
Δανειστική αλλά και ως Αναγνωστήριο στον τρίτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας. Τα 
εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου του 1973556 και ώρα 11:30 π.μ. Ο Τμηματάρχης 
έδωσε διάλεξη με θεματολογία: «Η Βιβλιοθήκη ως παράγων μορφώσεως».557 Παρευρέθηκαν πολλοί 
και επιφανείς άνθρωποι της  Φλώρινας, όπως ο πρωτοσύγκελος Θεόκλητος, ο Νομάρχης Φλώρινας 
αλλά και Κοζάνης, ο  Δήμαρχος και άλλοι.558 

 Το 1981559 η Βιβλιοθήκη ύστερα από τη μεταστέγαση της  διέθετε 7.800 τόμους βιβλίων 
ποικίλου ενδιαφέροντος. Ήταν λογοτεχνικά, ιστορικά, παιδαγωγικά, θρησκευτικά, εκλαϊκευμένα 
επιστημονικά. Χωρίστηκε σε δυο υποτμήματα. Στο Δανειστικό, όπου ο αναγνώστης είχε τη 
δυνατότητα να δανειστεί οποιοδήποτε βιβλίο επιθυμούσε, εκτός των εγκυκλοπαιδειών και να το 
επιστρέψει μέσα σε 15 ημέρες και στο Αναγνωστήριο, όπου ο καθένας θα μπορούσε να διαβάσει 
αλλά και να συγγράψει οτιδήποτε επιθυμούσε. Δυστυχώς, το Τμήμα αντιμετώπιζε σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού αλλά και απόκεντρη τοποθεσία του 
κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν ο Σύλλογος. Οι ώρες λειτουργίας της ήταν 17:00 με 20:30 μ.μ., ενώ το 
Αναγνωστήριο λειτουργούσε και τα πρωινά. 

 Σε άλλη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου που έγινε το Φεβρουάριο του ίδιου έτους 
πραγματοποιήθηκε αποδοχή δωρεάς της Βιβλιοθήκης της  Αγροτικής Τράπεζας.560  
  Το 1984 αλλάζει η μορφή της Βιβλιοθήκης και από Δανειστική γίνεται μονάχα χώρος 
ανάγνωσης. Οι ημέρες λειτουργίας ορίστηκαν ως εξής: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 
16:30- 19:30μ.μ. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου συνεχάρει τους κκ. Αναστάσιο 

                                                           
554 Παράρτημα: Β.6.1.) 15ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (16-06-1972).  
555 Παράρτημα: Β.6.1.) 32ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (31-01-1973).  
556 Παράρτημα: Β.6.3.) Εκδηλώσεις Συλλόγου κατά το πρώτον εξάμηνο 1973. (1973). ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 99, Φλώρινα,49.  
557 Στη διάλεξη αυτή ο κ. Δ. Θωϊδης ανέφερε ότι έγινε ταξινόμηση και επεξεργασία 5.700 βιβλίων. Εκ των οποίων τα 

2.800 ανήκαν στο Σύλλογο, 500 στο Πνευματικό Κέντρο και τα υπόλοιπα 2.400 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Φλώρινας. Επίσης, υπήρχαν και 300 βιβλία που είχε δωρίσει ο κ Δ. Δημητριάδης και 1.300 ξενόγλωσσα, τα οποία 
προέρχονταν από τη Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Φλωρίνης. ( Βλέπε στο: Θωίδης, 
Δημήτριος. (1973). Η Βιβλιοθήκη ως παράγων μόρφωσης. Φλώρινα, 11).     

558 Παράρτημα: Βόσδου, Α. (1973). Ενεκαινιάσθη η αναδιοργανωθείσα Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ», 549, 6.    

559 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1981). Η γέννηση του Φ.Σ.Φ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». –Τόπος και Χρόνος-  
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 25, Φλώρινα,22-23. 

560 Παράρτημα: Β.6.3.) 51ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (18-02-1983).  
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Πόγα και Κάρολο Αλεξιάδη για την προσφορά τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Επίσης, ζήτησε  από 
τον κύριο Αν. Πόγα να προσφέρει τις υπηρεσίες μέχρι να γίνει πρόσληψη υπαλλήλου.561   

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4ο/ 26-03-1985 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ του Συλλόγου 562 
πληροφορούμαστε ότι ο κ. Αν. Πόγας πρότεινε την  επιστροφή των δανεισθέντων βιβλίων, τα οποία 
είχαν θεωρηθεί «απολεσθέντα». Επίσης, πρότεινε μια επίσκεψη στους κατοίκους της Φλώρινας για 
τη συλλογή βιβλίων με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης.   

 Το Σεπτέμβριο του 1988 με την υπ’ αριθμ.6η απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου αποφασίστηκε 
η μεταφορά της Βιβλιοθήκης με ευθύνη της Καίτης Χρηστίδου, ύστερα από την έκθεση  γλυπτικής 
του κυρίου Θανάση Μηνόπουλου.563 

Ξεφυλλίζοντας το 241-242ο τεύχος 564 του ομότιτλου περιοδικού πληροφορηθήκαμε μέσα 
από τον απολογισμό της διετίας 1995- 1997 από τον κύριο Π. Βαφειάδη, ότι ο Δήμος Φλώρινας 
ήταν  συμπαραστάτης- αρωγός στην όλη αυτή προσπάθεια του Συλλόγου. Είχε ενισχύσει οικονομικά 
το Σύλλογο με το ποσό των 3.000.000 δραχμών και είχε αναλάβει την οικονομική επιβάρυνση όλων 
των εκδηλώσεων του Συλλόγου ως συνδιοργανωτής. Επίσης, μέσα από άλλες πρωτοβουλίες και 
ενέργειες του Δημάρχου αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του Συλλόγου. 

Επιπρόσθετα, οι χορηγίες συνεχίστηκαν και από τους πολίτες της Φλώρινας, όπως ήταν η  
οικογένεια Ρόζα, η οποία προσέφερε 180 τόνους λιγνίτη  για τη θέρμανση του Συλλόγου, η 
οικογένεια του κυρίου Ακύλα Μήτκα προσέφερε το ποσό του 1.000.000 δρχ. και ο Γεώργιος 
Θεοδοσίου, πρώην Δήμαρχος και Πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος προσέφερε  το πλούσιο αρχείο 
του.  

Στην αποτίμηση565 που παρατίθεται στον απολογισμό αυτό μαθαίνουμε ότι  η Βιβλιοθήκη 
είχε μια λαμπρή εξέλιξη μέσα στα 51 χρόνια ύπαρξης της. Είχε αποκτήσει μέσω προσφορών και 
αγορών 16.000 περίπου τόμους βιβλίων ποικίλου περιεχομένου. (ιστορικά, λογοτεχνικά, 
επιστημονικά βιβλία). Το 1997 είχε στην κατοχή του ξενόγλωσσες εκδόσεις, 500 έργα και 
συγγράμματα στην ελληνική και ξένη γλώσσα, εκδόσεις των πρώτων οργανωμένων τυπογραφείων 
της Ευρώπης, της Ανατολής και της Ελλάδας και μεγάλες σειρές περιοδικών και εφημερίδων με 
ιστορικό περιεχόμενο τόσο της πατρίδας μας όσο και άλλων χωρών.  

Όσον αφορά την πρότερη μορφή της ως Δανειστική, η οποία είχε δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα, όπως φθορές και απώλειες, καθώς και η αδυναμία ανεύρεσης κονδυλίων για την 
πρόσληψη προσωπικού είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της Βιβλιοθήκης σε Αναγνωστήριο. 
Παρόλα αυτά είχαν γίνει πολλές προσπάθειες για τη μηχανοργάνωση αυτού του πλούτου που διέθετε 
η Βιβλιοθήκη με τη βοήθεια κάποιου προγράμματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τότε 
Τμηματάρχης ήταν ο κύριος Βενιαμίν Μαντουλίδης.566   

Σύμφωνα με ένα άρθρο μιας εφημερίδας567πληροφορούμαστε ότι η Βιβλιοθήκη το Μάιο του 
1996 διέθετε 17.000 τίτλους ελληνικών βιβλίων καθώς και 5.000 ξενόγλωσσων. Ο εμπλουτισμός της 
                                                           
561 Παράρτημα: Β.6.3.) 36ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (05-09-1984).  
562 Παράρτημα: Β.6.3.) 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (26-03-1985).  
563 Παράρτημα: Β.6.1.) 32ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (06-09-1988).  
564 Παράρτημα: Β.6.1.) Βαφειάδης, Π. (1997). Ο Απολογισμός του πρόεδρου του Φ.Σ.Φ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κ. Παύλου 

Βαφειάδη. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 241-242, Φλώρινα,107. 
565  Ομοίως, σελ. 114-115. 
566 Ομοίως, σελ. 115. 
567 Βοζίνου, Αλέκα. (1996). Οι Βιβλιοθήκες της Φλώρινας., ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΣ, 3-7. 
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συνεχιζόταν να πραγματοποιείται από δωρεές ιδιωτών. Στη συλλογή υπήρχε και το αρχείο του 
Τοπικού τύπου από το 1944 και μετά.   

Το 1999 ο κ. Παύλος  Βαφειάδης αναφέρει στον απολογισμό του έργου του  Συλλόγου  κατά 
τα έτη 1997-1998568 τις προσπάθειες που έγιναν για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, τις δωρεές 
από την οικογένεια Μήρτσου (3.000.000 δρχ.), από τον  Σωτήρη Μούλη (5.000 δολάρια), από τον  
Βαγγέλη Μπάρα (1.000.000 δρχ.), από τον  κ. Λεωνίδα Καλαμάρα και τον κύριο Γιώργο Κόρα 
(δωρεά  έργων μεγάλης αξίας), από το Δήμο Φλώρινας (4.800.000 δρχ.), από το Υπουργείο 
Πολιτισμού (3.000.000 δρχ.), από το Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (2.000.000 δρχ.),  από την 
οικογένεια Ρόζα (1.000.000 δρχ.) και από πολλούς συμπολίτες. 

 Επίσης, έγινε μια πιο διεξοδική αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.569 Πιο 
συγκεκριμένα, η Βιβλιοθήκη, την εποχή εκείνη, διέθετε 14.000 τόμους βιβλίων, εκ των οποίων τα 
10.000 ήταν ελληνόγλωσσα, καθώς και πολλά περιοδικά και αρχεία τοπικών εφημερίδων. Οι 
αναγνώστες υπολογίζονταν στους 7.000 ανά έτος. Ήταν μαθητές όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων, ερευνητές αλλά και πολλοί βιβλιόφιλοι. Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά και στα λειτουργικά 
προβλήματα που αντιμετώπιζε εκείνο τον καιρό, δηλαδή οικονομικά, καθώς το Υπουργείο Παιδείας 
δεν είχε αποστείλει την επιχορήγηση των 300.000 δρχ., με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν κονδύλια 
για την πρόσληψη προσωπικού.    

Το 1999 ο κ. Δημήτριος Ρίζος σε ένα άρθρο του στο ομότιτλο περιοδικό 570 ανέφερε  ότι η 
Βιβλιοθήκη του Συλλόγου ήταν «πλουσιωτάτη», ανοικτή πλέον στο κοινό, κυρίως στους 
Σπουδαστές και στους Ερευνητές, ότι διέθετε πολύτιμες  ιστορικές εκδόσεις και ότι έπαψε πλέον να 
είναι η μοναδική Βιβλιοθήκη της πόλης λόγω της ιδρύσεως της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Φλώρινας  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά», χωρίς φυσικά να χάνει την πρωτοκαθεδρία της.   

Σε ένα άρθρο του ομότιτλου περιοδικού γίνεται μια μνεία στην ίδρυση, την πορεία και τη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου μέχρι το 1999.571  Στην ουσία όμως είναι μια παρουσίαση 
των προβλημάτων που μάστιζαν και δυσκόλευαν, από την ίδρυση έως και το 1999, την εύρυθμη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου. Ο τότε Τμηματάρχης, κ. Β. Μαντουλίδης εντέχνως μέσα 
από την παράθεση των ιστορικών γεγονότων άδραξε την ευκαιρία να κοινοποιήσει στο ευρύ κοινό 
τα λειτουργικά προβλήματα και τις ελλείψεις που είχε και αντιμετώπιζε έως τότε το Τμήμα της 
Βιβλιοθήκης, έχοντας ως πρόθεση να ευαισθητοποιήσει τους  δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά 
και τους πολίτες της Φλώρινας.  

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαντουλίδης ανέφερε την  ανύπαρκτη σχεδόν κρατική ενίσχυση, την 
οικονομική δυσπραγία (θέρμανση, κλιματισμός, εγκαταστάσεις), την έλλειψη μόνιμου υπαλλήλου- 
βιβλιοθηκονόμου, την αναχρονιστική διαδικασία καταχώρησης του αρχειακού υλικού, την 
υπολειτουργία της Βιβλιοθήκης, τη φθορά  και την απώλεια των βιβλίων, των περιοδικών και των 
εφημερίδων, καθώς και την αδυναμία συχνού εμπλουτισμού της.   

                                                           
568 Παράρτημα: Β.6.3.) Βαφειάδης, Π. (1999). Απολογισμός έργου του Συλλόγου ετών 1997-1998 από τον Πρόεδρο κ. 

Παύλο Βαφειάδη. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 251, Φλώρινα,3-4. 
Παράρτημα: Β.6.3.) Βαφειάδης, Π. (1999). Απολογισμός έργου του Συλλόγου ετών 1997-1998 από τον   Πρόεδρο κ. 

Παύλο Βαφειάδη. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 251, Φλώρινα, σελ. 9-10. 
570  Παράρτημα: Β.6.3.) Ρίζος, Δ. (1999). Αριστοτέλης και Παμμακεδονική Φλώρινα και Μελβούρνη. Φ.Σ.Φ. «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,254, Φλώρινα, 63. 
571 Παράρτημα: Β.6.3.) Μαντουλίδης, Β. (1999). Η Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ίδρυση- Ιστορικό- 

Σημερινή λειτουργία- προοπτικές. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,253, Φλώρινα,36-43. 
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Το Φεβρουάριο του 2000572 πραγματοποιήθηκε μια ακόμη Συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου στην οποία με την υπ’ αριθμ. 2η απόφαση παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα της Συνεδριάσεως της Ν.ΕΛ.Ε.573 Φλώρινας στην οποία μετείχε και ο Σύλλογος, 
καθώς και της υποβολής του προγράμματος και των προτάσεων σχετικά με τη λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης και της υποδομής της. Τον Ιούλιο του ιδίου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου με την υπ’ αριθμ. 4η απόφαση  αποδέχθηκε τη δωρεά 100 τόμων βιβλίων και ενός επίπλου 
βιβλιοθήκης για την τοποθέτηση των βιβλίων, από τον κύριο Χαράλαμπο Στυλιάδη. 574   

Τα χρόνια περνούν και μέχρι το 2011 δεν υπάρχει καμία αναφορά στη Βιβλιοθήκη του 
Συλλόγου. Σύμφωνα όμως, με μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου575 και  με 
προφορικές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι για μια ακόμη φορά οι δυο Βιβλιοθήκες, του Συλλόγου 
και η Δημοτική, τη χρονιά εκείνη, ύστερα από πρόταση του κυρίου Α.Ι, συγχωνεύτηκαν και 
συστεγάστηκαν στο κτίριο του Συλλόγου. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε η  αναβάθμιση και η μεταφορά 
της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου σε πιο λειτουργικό χώρο, έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε 
αυτήν. 

Υπάρχουν και προφορικές μαρτυρίες που ενισχύουν την ενέργεια αυτή:  
 
… αποφασίσαμε να αλλάξουμε το χώρο να κατεβάσουμε τη Βιβλιοθήκη από τον πρώτο όροφο στο 
ισόγειο να είναι πιο προσβάσιμη και με την συνδρομή πάλι του Δήμου, ο οποίος είχε την δικιά τους 
Βιβλιοθήκη, η οποία δεν λειτουργούσε με ένα σωστό τρόπο, αποφάσισαν να συστεγαστούμε οι δυο 
Βιβλιοθήκες μαζί και αυτή τη στιγμή στον ίδιο χώρο συστεγάζεται η Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
μαζί με του Δήμου στο ισόγειο του κτιρίου.  (Α.Ι.). 

 
…Το  2011, ’12 ... έγινε μια πρόταση από τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ προς το Δήμο Φλώρινας ώστε η 

Βιβλιοθήκη του Δήμου που ήταν στο ενοικιαζόμενο κτίριο του ΠΙΚΠΑ, το παλιό, να μεταφερθεί και να 
φιλοξενηθεί τη Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ώστε να μην πληρώνουνε ενοίκιο, ο Δήμος, και να μην 
ξοδεύεται και αντίστοιχα με ότι προσωπικό μπορούσε να υπάρξει στο Δήμο είτε εποχιακό είτε μόνιμο 
είτε stage προγράμματα να φιλοξενηθούνε και δουλεύουν μαζί  ταυτόχρονα με τη Βιβλιοθήκη του 
Αριστοτέλη. Εγκρίθηκε αυτό από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω την επόμενη χρονιά, 
καλοκαίρι ήταν, μεταφέρθηκαν οι τίτλοι των βιβλίων και οι ξύλινες βιβλιοθήκες. Δυστυχώς, δεν έχει 
μεταφερθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με το πρόγραμμα καταγραφής των βιβλίων… δεν υπήρχε 
κατηγοριοποίηση. Μεταφέρθηκαν τα βιβλία από εκεί και είπαν ότι σε λίγο θα μεταφερθεί  και όλο το 
αρχειακό υλικό που υπήρχε εδώ και ώστε να συγχωνευτεί με το δικό μας, να γίνει ένα ενιαίο, αλλά δεν 
έγινε ακόμα.(Ρ.Κ.). 
 
                6.6.2.16. Υπηρεσίες  και συνεργασίες της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  
  

Μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι  η μορφή και οι υπηρεσίες που 
παρείχε η Βιβλιοθήκη ήταν  ποικίλες και διέφεραν με την πάροδο του χρόνου.  Υπήρξε Δανειστική,  
                                                           
572 Παράρτημα: Β.6.1.) 14ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (25-02-2000).  
573  Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης. 
574 Παράρτημα: Β.6.1.) 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (13-07-2000).  
575 Παράρτημα: Β.6.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (01-12-2011). 
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Αναγνωστήριο αλλά και ιστορική και ερευνητική Βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα: 
 

Η Βιβλιοθήκη κατά διαστήματα ήταν και Δανειστική, έδινε το βιβλίο, υπέγραφε ένα έγγραφο 
ότι πήρε το βιβλίο με τα στοιχεία του βιβλίου και οριζόταν η ημερομηνία της επιστροφής. Aν κάποιος 
αργούσε ο γραμματέας του Συλλόγου, ο Γρηγόρης έπαιρνε τηλέφωνο να υπενθυμίσει ότι αυτό το βιβλίο 
έπρεπε να επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε απώλεια 
βιβλίων.(Β.Π.). 
 

 Εξ όσων γνωρίζω και μπορώ να καταθέσω με σιγουριά ήτανε μια Βιβλιοθήκη στην οποία 
μπορούσε κάποιος να βρει τοπικό αρχειακό υλικό και γενικότερης σημασίας. Στην περίοδο που ήμουνα 
εγώ αυτό που συνέβαινε ήτανε δεν λειτουργούσε σαν Αναγνωστήριο αλλά έπαιζε καταρχήν κυρίως το 
ρόλο του δανεισμού. Ερχόντουσαν διάφοροι ερευνητές, φοιτητές από τα Παιδαγωγικά και άλλα 
τμήματα του Πανεπιστημίου της πόλης … έδιναν τη φοιτητική τους ταυτότητα ή κάποιο άλλο δημόσιο 
έγγραφο, δανείζονταν το βιβλίο, έβγαζαν κάποιες φωτοτυπίες και επέστρεφαν το βιβλίο …  Αυτό ήταν 
το μοτίβο λειτουργίας στο διάστημα που μπορώ να καταθέσω εγώ. Με ωράρια, με άλλο καθεστώς 
δανεισμών και όλα αυτά αν υπήρξα ποτέ περίοδος δεν γνωρίζω, αν και αμφιβάλλω.(Μ.Β.). 
 

Λειτουργούσε ως Ιστορική Βιβλιοθήκη, ως Ερευνητική και ως Δανειστική. Δηλαδή μπορούσε 
να έρθει κάποιος και να μελετήσει εκείνη την ώρα, να μείνει μέσα στη Βιβλιοθήκη, να πάρει, να 
δανειστεί, να γράψει, να αντιγράψει. Λειτουργούσε σαν κανονική Βιβλιοθήκη. Σας λέω, ήταν περίοδοι 
μικρές μπορεί να ήταν και μεγάλες  σε σχέση με το Σύλλογο, αλλά μικρές ως προς τη διάρκεια όλη αυτή 
τη χρονική που με εθελοντές λειτουργούσε κανονικά. (Ρ.Κ.). 
 

Η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου δεν είχε συνεργασθεί με άλλες Βιβλιοθήκες παρά μόνο με τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Φλώρινας. Μπορεί να μη συνεργαζόταν ούτε με φορείς, ούτε  με σχολεία και 
Κοινότητες, είχε φθάσει όμως σε ένα σημείο τέτοιο που τους δώριζε σειρές  βιβλίων, τις οποίες είχε 
στην κατοχή της  δυο και τρεις φορές.  
 

 Η δικιά μας η Βιβλιοθήκη συνεργασία είχε μόνο με τη Δημοτική  Βιβλιοθήκη την παλιότερη, με 
την οποία και συστεγαζόμαστε αυτή τη στιγμή, παλιότερα υπήρχαν και άλλες διευκολύνσεις με άλλες 
Βιβλιοθήκες, δεν ήταν όμως κάτι το αξιόλογο όπως γινόταν σε άλλες Βιβλιοθήκες  της πόλεως… στο 
σχεδιασμό μας είναι όσοι τίτλοι είναι δυο και τρεις φορές στη Βιβλιοθήκη τη δικιά μας να μπορέσουμε 
να τις δωρίσουμε  ή να τις μεταφέρουμε σε άλλες Βιβλιοθήκες, σε κοινότητες της περιοχής ή σε άλλους 
φορείς. 

…στο σχεδιασμό μας είναι όσοι τίτλοι είναι δυο και τρεις φορές στη Βιβλιοθήκη τη δικιά μας 
να μπορέσουμε να τις δωρίσουμε ή να τις μεταφέρουμε σε άλλες Βιβλιοθήκες, σε κοινότητες της 
περιοχής ή σε άλλους φορείς.(Α.Ι.). 

  
….επειδή από πολλούς Φλωρινιώτες και μη είχαμε σωρία βιβλίων, στο θέμα των 

εγκυκλοπαιδειών φερειπείν, είχαμε τρεις, τετράκις και πεντάκις φορές την ίδια και είχαν αρχίσει να 
γίνονται δειλά κάποιες βιβλιοθήκες σε χωριά με πρωτοβουλία των δασκάλων ή και άλλους. Τότε 
γινόμασταν αρωγοί εμείς και δίναμε βιβλία που ήταν διπλά και τριπλά. (Β.Π.). 
 



134 
 

 Στις μέρες μας όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχει ξεκινήσει το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου να αποδέχεται προτάσεις αλλά και  να προσεγγίζει  άλλες Βιβλιοθήκες και φορείς με 
απώτερο σκοπό τη συνεργασία. 
 

…υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, ακόμα από την προηγούμενη διετία,576 είχαμε προτάσεις 
να συνεργαστούμε με Βιβλιοθήκες ή να μας εφαρμόσουν κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των 
βιβλίων, χορηγία δηλαδή, αλλά δεν επετεύχθη γιατί δεν εξαρτάται από εμάς, είναι θέμα χρημάτων και 
λόγω της οικονομικής κατάστασης δεν μπορούσε να γίνει. Προσπάθειες γίνονται τώρα με κάποιες 
εταιρίες και με κάποιους εκδοτικούς οίκους ώστε να στελεχώσουν όχι τη Βιβλιοθήκη  όπως τη ξέραμε 
εμείς, αλλά τη Βιβλιοθήκη με άλλη μορφή, τη Δανειστική Βιβλιοθήκη, αυτή τη Βιβλιοθήκη που είναι 
για το κοινό, το ευρύ κοινό των μυθιστορημάτων, ιστοριών, έργων τέχνης. (Ρ.Κ.). 

 
Σήμερα η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως Ερευνητικό κέντρο, ή θα λέγαμε καλύτερα 

υπολειτουργεί, εφόσον δεν υπάρχουν κονδύλια, προσωπικό και κατάλληλος χώρος για να στεγάσει  
όλον αυτόν τον πλούτο της πόλης. Η  εικόνα αυτή  ενισχύεται από προφορικές μαρτυρίες μελών του 
Συλλόγου.   

 
Αυτή τη στιγμή η Βιβλιοθήκη μας λειτουργεί μόνο ως ερευνητικό, στον ερευνητικό τομέα. 

Δυστυχώς, δεν είναι Δανειστική Βιβλιοθήκη. Δυστυχώς, δεν έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Μόνο το 
καλοκαίρι που δεν κάνει πάρα πολύ κρύο μπορεί κάποιος να’ ρθει  να καθίσει, να  διαβάζει  ότι βιβλία 
θέλει. Μπορεί να δει, υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία ιστορικό αρχείο, πάρα πολλοί τόμοι, μπορεί να’  
ρθει να ερευνήσει άνετα, αλλά και οι πληροφορίες παρέχονται και από τη γραμματεία του Συλλόγου 
και από τους υπεύθυνους και του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τμηματάρχες. (Ρ.Κ.). 
 

Σήμερα δε θα λέγαμε ότι λειτουργεί η Βιβλιοθήκη με τη μορφή που λειτουργούσε παλαιότερα, 
ως Αναγνωστήριο και ως Δανειστική σε τακτική βάση. Δίνεται ως Αναγνωστήριο, μελέτη δηλαδή, κατά 
περίπτωση.(Π.Σ.). 
 

Σε μόνιμη βάση σήμερα δεν υπάρχει μόνιμο άτομο που λειτουργεί τη Βιβλιοθήκη, πέραν του 
γραμματέως του Συλλόγου, ο οποίος μπορεί να τη λειτουργήσει κατά περίπτωση ως Αναγνωστήριο σε 
κάποιους ερευνητές. Δεν υπάρχει σήμερα σε τακτική βάση κάποιος υπεύθυνος, παλαιότερα περιοδικά 
υπήρχαν κάποιοι υπεύθυνοι φίλοι του Συλλόγου που ασχολούνταν με τη λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης.(Π.Σ.). 
 

Δεν υπάρχει προσωπικό. Εγώ, όποτε μπορώ… προσπαθώ να … εξυπηρετήσω. Δεν είναι εύκολη 
η εξυπηρέτηση, ο όγκος των βιβλίων είναι τεράστιος τώρα πλέον… πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 
τίτλους και τόμους η Βιβλιοθήκη. Πιο πολύ ότι έχει να κάνει με την ιστορία της πόλης που είναι κάπως 
συμμαζεμένα και που τα έχουμε ξεχωρίσει και μόνο σε εκείνο το σημείο.(Κ.Γ.). 
 
 
 
 

                                                           
576 2013-2015. 
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2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
               6.6.2.17. Λειτουργία  του «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

 
Σχετικά με τη λειτουργία του «Ομίλου Βιβλίου» πληροφορούμαστε ότι από το ο «Όμιλος 

Βιβλίου» δεν αρκείται μονάχα σε μια δράση, στη Δανειστική Βιβλιοθήκη, αλλά δραστηριοποιείται 
και σε άλλες, όπως παραδείγματος χάρη, σε βιβλιοπαρουσιάσεις σε συνεργασία με τοπικά 
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.  Επίσης, έχει και δική του διαδικτυακή ιστοσελίδα, facebook, 
που ενημερώνει αλλά και ευαισθητοποιεί και άλλους συντοπίτες μας. 

Ξεφυλλίζοντας τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Σ.Φ. «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» διετίας 2013-2015,577ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί στις 4-10-2015, 
πληροφορούμαστε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για πρώτη φορά αναφέρει το νέο Τμήμα του 
Συλλόγου και την ιώβεια υπομονή που είχε κάνει μέχρι να αποκτήσει δική του στέγη- αίθουσα μέσα 
στο κτίριο του Συλλόγου.   

Σύμφωνα με τις παρακάτω προφορικές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι ο «Όμιλος Βιβλίου» 
ανήκει στο Μορφωτικό Τμήμα του Συλλόγου και αποτελεί ξέχωρη δράση- τμήμα από την ήδη 
υπάρχουσα Βιβλιοθήκη του Συλλόγου. Δυστυχώς, δεν είναι ευρέως γνωστή αυτή η δράση. 
 

 Εεε, όμως πρόσφατα έπεσε στην αντίληψη μου ότι υπάρχει αυτός ο Όμιλος και προσπαθεί να 
προωθήσει τη φιλαναγνωσία, το σωστό ποιοτικό βιβλίο, εεε, απαρτίζεται αν δεν κάνω λάθος από 
Φλωρινιώτες και είναι ένα από τα ενεργά, ανήκει στο Μορφωτικό τμήμα του Συλλόγου και 
προσπαθεί να προωθήσει  την έννοια του σωστού βιβλίου.  Θεωρώ πως είναι ξέχωρο τμήμα, δεν 
βλέπω εγώ, από όσα γνωρίζω, δεν βλέπω να υπάρχει συνέχεια ή έστω μια μικρότερης σημασίας 
ένωση  (Μ.Β.).                        

 
Ο «Όμιλος Βιβλίου» του Συλλόγου αποτελεί κομμάτι του Μορφωτικού Τμήματος του 

Συλλόγου μας. Η σχέση του με τη Βιβλιοθήκη είναι ότι διαχειρίζεται το λογοτεχνικό τμήμα της 
Βιβλιοθήκης, δηλαδή το λογοτεχνικό κομμάτι το διαχειρίζεται ο Όμιλος που είναι νέο ας πούμε τμήμα 
και στεγάζεται σε χώρο εκτός της Βιβλιοθήκης. Την ίδρυσή του θα τη βάλω το 2011 με 2012.(Π.Σ.). 

 
        … ο «Όμιλος Βιβλίου» δημιουργήθηκε εδώ και 2 χρόνια από ενεργές κυρίες της πόλεως μας 
στις οποίες αρέσουν τα βιβλία εεε, και επειδή θέλαν να διαδώσουν αυτήν την αγάπη τους, να 
συμμετέχουν και οι ίδιες  και πάρα πολλές Φλωρινιώτισσες και λέω Φλωρινιώτισσες γιατί πιο πολύ 
γυναίκες συμμετέχουν στον «Όμιλο Βιβλίου». Ξεκίνησε ως Δανειστική Βιβλιοθήκη. Αυτή τη στιγμή 
το Τμήμα αυτό παρουσιάζει συγγραφείς, νέους τίτλους βιβλίων, έρχονται εδώ πέρα συγγραφείς ή  
καθηγητές είτε από το Πανεπιστήμιο είτε από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζουν βιβλία, 
κριτικούς και γίνονται αντίστοιχες παρουσιάσεις. Βέβαια, τώρα στην πάνω αίθουσα λειτουργεί και 
το Τμήμα που μέχρις στιγμής  είναι να έχουν γύρω στα 200 τίτλους βιβλίων από πέρσι που ξεκίνησε 
τις οποίες δανείζουνε σε γυναίκες, σε κυρίες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο της Φλώρινας. Είναι 
ενεργό Τμήμα και το μόνο που κάνει είναι η διάδοση του βιβλίου. Είναι… ξεχωριστό Τμήμα. Ο 
«Όμιλος Βιβλίου» ανήκει στο Μορφωτικό Τμήμα του Αριστοτέλη… Θέλουμε αυτό το Τμήμα να 
ενεργοποιήσει και τη Βιβλιοθήκη μας γιατί πέρα από τα βιβλία και τη Βιβλιοθήκη τη στημένη, που 

                                                           
577 Βλέπε: https://issuu.com/aristotelisfsf 
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την έχετε δει, υπάρχουν σχεδόν άλλα τόσα βιβλία, τα οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να τα 
ταξινομήσουμε, να τα αριθμήσουμε και είναι βιβλία παλαιά με ιστορική αξία για τον τόπο μας που 
αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε δυστυχώς γιατί μας λείπουν εθελοντές. (Ρ.Κ.). 

   
           Εν κατακλείδι, η προσπάθεια αυτή  βρίσκεται στο ερασιτεχνικό επίπεδο χωρίς να ακολουθεί 
τον κανονισμό λειτουργίας των Βιβλιοθηκών. Λειτουργεί  ως Δανειστική Βιβλιοθήκη, διατηρώντας 
και Βιβλίο Δανεισμού578 και Βιβλίο Βιβλιοθήκης.579 Ο πρώτος δανεισμός βιβλίου είχε 
πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου του 2015. Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι κάθε Δευτέρα 
19:00-21:00. 
            
 
Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 
 

 6.6.2.18. Λειτουργία Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 
 

           Οι γνώσεις μας για τη λειτουργία της Εικαστικής Βιβλιοθήκης είναι περιορισμένες580 και 
τοποθετούνται χρονικά το  1985. Το 1995 ο Β. Μιχαήλ, ύστερα από το θάνατο της συζύγου του, 
δώρισε την ιδιωτική της Βιβλιοθήκης στην εν λόγω με αποτέλεσμα η νέα εμπλουτισμένη 
Βιβλιοθήκη να μετονομαστεί σε «Βιβλιοθήκη Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ». Μέχρι το 1998 
λειτουργούσε ως Δανειστική Βιβλιοθήκη απευθυνόμενη στους φοιτητές. Σήμερα, δυστυχώς  δεν 
λειτουργεί. 

 
 

6.6.3.  Αποτελέσματα ερευνητικής διαδικασίας  ως προς το σύστημα διοίκησης και εποπτείας 
των Βιβλιοθηκών581 

Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  

            1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Φλώρινας 

  Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο Διοίκησης και Εποπτείας της Βιβλιοθήκης  του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα μπορούσαμε να πούμε σύμφωνα με τον Ν. 
1268/1982582 η Γενική Συνέλευση,  η Σύγκλητος  και ο Διευθυντής επόπτευαν τη λειτουργία  της 
Βιβλιοθήκης.  Το 1983 σύμφωνα όμως με τον υπ’ αριθμ. Ν. 1404/1983583 (τροποποίηση του Ν. 
1268/1982) υπήρχε μια ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη  που λειτουργούσε ως αποκεντρωμένη μονάδα, 
η διοίκηση και η εποπτεία της οποίας υπαγόταν στη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο  και  τον 
Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης. Ο κρατικός φορέας επίβλεψης της ορθής λειτουργίας της ήταν ο 
Υπουργός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
                                                           
578 Παράρτημα: Β.7.3.) Βιβλίο Δανεισμού Ομίλου Βιβλίου,  σελ. 510-511. 
579 Παράρτημα: Β.7.3.) Βιβλίο  Βιβλιοθήκης Ομίλου Βιβλίου, σελ.506-509. 
580 Δεν υπήρχε καλή διάθεση ούτε ως προς την παροχή αρχειακού υλικού, ούτε ως προς την παραχώρηση συνεντεύξεων 

από τα Μέλη του Δ.Σ. του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.  
581 Παράρτημα: Δ)Πίνακες Διαγράμματα: σελ. 530-532. 
582 ΦΕΚ. 87/18-07-1982, τ. Α΄, άρθρο 7 Ν. 1268. 
583 ΦΕΚ 173/24-11-1983, τ. Α΄, παρ.5α, άρθρο 49, Ν.1404/1983. 
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Σύμφωνα με τον Ν. 3404/2005584 τα Παραρτήματα ή οι Μονάδες υπαγόντουσαν διοικητικά 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούσαν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς 
τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των 
οικονομικών πόρων. Επίσης, καταργήθηκαν οι Βιβλιοθήκες των  Τμημάτων και τα Διοικητικά Συμβούλια 
Τμημάτων. Στην 3η  παράγραφο του 16ου άρθρου του 4ου Κεφαλαίου γίνεται αναφορά στον Προϊστάμενο της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Ιδρύματος, ο οποίος επιλεγόταν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Σε σχέση με τον τρόπο διοίκησης τίποτα δεν άλλαξε στο 2011 όταν 
ψηφίστηκε ο υπ’ αριθμ. 4009/2011 νόμος.  
 

      6.6.3.1. Μέλη Γενικών Συνελεύσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Φλώρινας  

 Σύμφωνα με τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος τα μέλη από το 1990 έως το 1999 είναι τα εξής:585 

 

                                                           
584 Ν. 3404/2005, (ΦΕΚ. 260/17.10.2005), τ. Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».  
585 Παράρτημα: Β.1.1.)  8ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 30-05-1990), 15ο /(18-01-1991), 26ο/ (12-12-1991), 35ο / 19-02-1993, 48ο  / (29-03-1994), 57ο/ (01-
02-1995), 77ο / (05-03-1997),  105ο / (19-10-1999).  

 
 
 
 
 



                                                           
586 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 13ο/ 22-11-1990 Πρακτικό της συνεδρίας της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,586 υπάρχει μια τροποποίηση όσον αφορά τη Γραμματέα του Τμήματος, η οποία ήταν η κ. 

Χρόνη. 
587  Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 15ο / (18-01-1991) έχουμε και δεύτερη φορά ανασχηματισμό της Γ. Σ. του Τμήματος, ως εξής: Αντ. Μάντης, Αντιπρύτανης, Πρόεδρος, Χρ.  Μαυροπούλου- Τσιούμη, καθηγήτρια, Δ. 
Νατσόπουλος, καθηγητής, Ν. Τερζής, καθηγητής, Π. Ξωχέλλης, καθηγητής, Χρ. Τσολάκης, καθηγητής, Ι. Βρεττός,  αναπληρωτής καθηγητής,  Κ. Δεληκωνσταντής, αναπληρωτής καθηγητής, Ε. Τσουπάκης,  επίκουρος 
καθηγητής, Κ. Μπίκος, λέκτορας, Ε. Αθανασιάδου, εκπρόσωπος ΕΕΠ, Σ. Κυριακίδης, φοιτητής, Ε. Πόρης, φοιτητής,  Ε. Παπανικολάου, φοιτήτρια,  Σ. Βαρδακάς, φοιτητής,   Κα. Χρόνη, Γραμματέας του Τμήματος. 
Επίσης, Στα μέσα Δεκεμβρίου του ιδίου έτους έχουμε και τρίτη τροποποίηση, η οποία είναι η εξής: Π. Ξωχέλλης,  Πρόεδρος, Ι. Βρεττός,  αναπληρωτής καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Κ. Δεληκωνσταντής, αναπληρωτής 
καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Ε. Τσουπάκης,  επίκουρος καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Κ. Μπίκος, λέκτορας, μέλος ΔΕΠ, Ν. Τερζής, καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Χρ.  Μαυροπούλου- Τσιούμη, καθηγήτρια, μέλος ΔΕΠ, Δ. 
Νατσόπουλος, καθηγητής, μέλος ΔΕΠ,  Ι. Σιανούδης, μέλος ΔΕΠ, Ε. Αθανασιάδου, εκπρόσωπος ΕΕΠ, Δ. Μπέσσας, εκπρόσωπος ΕΕΠ, Α. Ανδρέου, ειδικός επιστήμονας, Γ. Γρούϊος, ειδικός επιστήμονας, Δ. Θωϊδης, 
ειδικός επιστήμονας, Δ. Σουλιώτης, ειδικός επιστήμονας, Δ. Χαραλάμπους, ειδικός επιστήμονας, Γ. Μοριχοβίτης, ειδικός Πάρεδρος, Γ. Ελευθερίου, ειδικός Πάρεδρος, Ε. Βασιλακάκης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός, 
Τ. Καββαδάς, αποσπασμένος εκπαιδευτικός, Σ. Νοταράς, αποσπασμένος εκπαιδευτικός,  Σ. Αργυροπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, Γ. Βακάλης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός, Δ. Θεοδώρου, αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός, Η. Σπυρίδης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός, Ε. Πόρης, φοιτητής,  Ε. Παυλίδου, Γραμματέας του Τμήματος. 
588 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 36ο / (26-03-1993)πληροφορούμαστε μια νέα σύσταση των μελών της Γ. Σ.: Κ. Δεληκωνσταντής, Πρόεδρος, Ν. Τερζής, καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Χρ.  Μαυροπούλου- Τσιούμη, 
καθηγήτρια, μέλος ΔΕΠ, Δ.  Νατσόπουλος, καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Ι. Βρεττός,  αναπληρωτής καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Κ. Φωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Ε. Τσουπάκης, επίκουρος καθηγητής, μέλος 
ΔΕΠ, Στ. Καμαρούδης, επίκουρος καθηγητής,  μέλος ΔΕΠ, Δ. Χαραλάμπους, λέκτορας, μέλος ΔΕΠ, Κ. Μπίκος, λέκτορας,  μέλος ΔΕΠ, Ν. Τρύφωνας, Γραμματέας  του Τμήματος. 
589  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (διδάσκουν ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσική και γυμναστική). 

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1990586 1991587 1993588 1994 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντ. Μάντης, Αντιπρύτανης Αντ. Μάντης, Αντιπρύτανης Κ. Δεληκωνσταντής και  

 Κ.Φωτιάδης, αναπληρωτής Πρόεδρος 
 

Κ.Φωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής και Γ. 
Βαγιανός αναπληρωτής καθηγητής, αντιπρόεδρος 
   

2   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θ. Καλδή- Κουλικίδου Ε. Παυλίδου Ν. Τρύφωνας Ν. Τρύφωνας 

3 
ΜΕΛΟΣ  Ν. Τερζής, καθηγητής Ι. Βρεττός, αναπληρωτής καθηγητής Ε. Τσουπάκης, επίκουρος καθηγητής Ι. Βρεττός,  αναπληρωτής καθηγητής 

4 -//- Χρ.  Μαυροπούλου- Τσιούμη, 
καθηγήτρια 

 Κ. Δεληκωνσταντής, αναπληρωτής καθηγητής Στ. Καμαρούδης Κ. Δεληκωνσταντής, αναπληρωτής καθηγητής 

5 -//- Δ. Νατσόπουλος, καθηγητής Χρ.Μαυροπούλου-Τσιούμη, καθηγήτρια Κ. Μπίκος, λέκτορας Στ. Καμαρούδης, επίκουρος καθηγητής 

6 -//- Κ. Βακαλόπουλος, καθηγητής Ε. Τσουπάκης, επίκουρος  καθηγητής Δ. Χαραλάμπους, λέκτορας  Δ. Μπέσσας, επίκουρος καθηγητής 

7 -//- Χρ. Τσολάκης, καθηγητής Κ. Μπίκος, λέκτορας Δ.  Νατσόπουλος, καθηγητής Ε. Τσουπάκης, επίκουρος καθηγητής 

8 -//-  Ι. Σιανούδης, καθηγητής Ι. Σιανούδης, καθηγητής Κ. Μπίκος, λέκτορας 

9 
-//-  Δ. Μπέσσας, εκπρόσωπος ΕΕΠ589 Ν. Τερζής, καθηγητής Φ. Φειδάκης, φοιτητής 

10 -//-  Σ. Κυριακίδης, φοιτητής Χρ.  Μαυροπούλου- Τσιούμη, 
καθηγήτρια 

Ε. Πόρης, φοιτητής 

11 
-//-  Ε. Πόρης, φοιτητής. Ι. Βρεττός,  αναπληρωτής καθηγητής Σ. Βαμβακίδου, φοιτήτρια 

12 -//-   Ε. Τσουπάκης, επίκουρος  καθηγητής  

13 
-//-   Ε. Πόρης, φοιτητής  
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ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1995590 1997 1999 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. Φωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής 
και Γ. Βαγιανός, αναπληρωτής 
καθηγητής,  αναπληρωτής  Πρόεδρος. 
 

Κ. Φωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής Κ. Δεληκωνσταντής, καθηγητής 

2   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. Σεφερλή- Καρτζά Α. Σεφερλή- Καρτζά Π. Αναστασίου-Μόσχου 

3 ΜΕΛΟΣ  Α. Καψάλης, αναπληρωτής καθηγητής Κ. Δεληκωνσταντής, καθηγητής Κ. Φωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής 
4 -//- Ι. Βρεττός,  αναπληρωτής καθηγητής Γ. Βαγιανός, αναπληρωτής καθηγητής Α. Καψάλης, καθηγητής 

5 -//- Κ. Δεληκωνσταντής, αναπληρωτής 
καθηγητής 

Ευστρ. Ζεγκίνης, αναπληρωτής 
καθηγητής 

Ευστρ. Ζεγκίνης, αναπληρωτής καθηγητής 

6 -//- Ευστρ. Ζεγκίνης, αναπληρωτής 
καθηγητής 

Ε. Τσουπάκης, αναπληρωτής 
καθηγητής 

Ε. Τσουπάκης, αναπληρωτής καθηγητής 

7 -//- Στ. Καμαρούδης, επίκουρος καθηγητής Στ. Καμαρούδης, επίκουρος καθηγητής Στ. Καμαρούδης, επίκουρος καθηγητής 

8 -//- Δ. Μπέσσας, επίκουρος καθηγητής Δ. Μπέσσας, επίκουρος καθηγητής Στ. Δερβίσης, επίκουρος καθηγητής 
9 -//- Ε. Τσουπάκης, επίκουρος καθηγητής Κ. Μπίκος, επίκουρος καθηγητής Δ. Μπέσσας, επίκουρος καθηγητής 

10 -//- Κ. Μπίκος, λέκτορας Χαρ. Λεμονίδης, επίκουρος καθηγητής Ευστ. Πελαγίδης, επίκουρος καθηγητής 

11 -//- Χρ. Αντωνίου, εκπρόσωπος ΕΕΠ. Ολ. Μούσιου, Μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια 

Χαρ. Λεμονίδης, επίκουρος καθηγητής 

12 -//- Σ. Βαμβακίδου, φοιτήτρια Κ. Πανταζόπουλος, Μεταπτυχιακός 
φοιτητής 

Αν. Ανδρέου, λέκτορας 

13 -//- Π. Γίτσης, φοιτητής Σ. Τσιμπούκας, Μεταπτυχιακός 
φοιτητής 

Αδ. Παπασταμάτης, λέκτορας 

14 -//- Κ. Καπελέρης, φοιτητής Ε. Δρόσος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Ν.Γαλαρινώτης, Μεταπτυχιακός φοιτητής 

15 -//- Ι. Παναγιωτόπουλος, φοιτητής Σ. Παπαδόπουλος, Μεταπτυχιακός 
φοιτητής 

 

16 -//- Δ. Παντσάκη, φοιτήτρια.   

                                                           
590 Εν συνεχεία, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 73ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (30-10-1996).  1995590 τα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης  άλλαξαν και ήταν: Κ. Φωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής, Πρόεδρος, Κ. Δεληκωνσταντής, καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Α. Καψάλης, καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Γ. Βαγιανός,  
αναπληρωτής καθηγητής,  μέλος ΔΕΠ, Ευστρ. Ζεγκίνης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Ε. Τσουπάκης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Στ. Καμαρούδης, επίκουρος καθηγητής,  
μέλος ΔΕΠ, Δ. Μπέσσας, επίκουρος καθηγητής,  μέλος ΔΕΠ, Κ. Μπίκος, επίκουρος καθηγητής,  μέλος ΔΕΠ, Χαρ. Λεμονίδης, επίκουρος καθηγητής, μέλος ΔΕΠ, Ε. Δρόσος, φοιτητής, Σ. 
Κρυσταλλίδου, Βασ. Ζαγκότας, Κ. Πανταζόπουλος, Σ. Τσιμπούκας, Ολ. Μούσιου, εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών φοιτητών, Α. Σεφερλή- Καρτζά, Γραμματέας του Τμήματος. 
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           6.6.3.2  Επιτροπές της Βιβλιοθήκης 
 
Το 1991591 ορίζεται μια επιτροπή  από τους κκ. Ξωχέλλη, καθηγητή, Χρ. Μαυροπούλου- 

Τσιούμη, καθηγήτρια, Δ. Μπέσσα, Ε.Ε.Π. με σκοπό την παραλαβή των βιβλίων της πρώην 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας.592 

Τον Ιούνιο του ιδίου έτους593 ορίζεται νέα επιτροπή αποτελούμενη από τους κκ. Ι Βρεττό, Κ. 
Δεληκωνσταντή και τον Ελ. Τσουπάκη, για την παραλαβή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της   
πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας, ύστερα από την απόφαση για εκχώρησή της στο 
Τμήμα. 
 Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους 594 για την απογραφή των βιβλίων και περιοδικών, που είχαν 
παραγγελθεί προγενέστερα, ορίζεται άλλη μια επιτροπή αποτελούμενη από τους κκ. Μπίκο, 
Βασιλακάκη, έναν γραμματέα και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.   
 
 
                   6.6.3.3. Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας 
του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.595 
 

              Στατιστικά δεδομένα  2004 

Τα Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ήταν 52. Στο συνολικό αριθμό μελών 
ΔΕΠ συμπεριλαμβάνονται επίσης οι επί συμβάσει διδάσκοντες. Οι εγγεγραμμένοι Προπτυχιακοί 
φοιτητές ήταν 2.500, ενώ οι ενεργοί ήταν 2.489. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν 32 και οι ενεργοί 
εγγεγραμμένοι χρήστες  ήταν 2.399.  
  
              Στατιστικά δεδομένα  2005 

Τα Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού παρέμειναν 52. Στο συνολικό αριθμό 
μελών ΔΕΠ συμπεριλαμβάνονται επίσης οι επί συμβάσει διδάσκοντες. Οι εγγεγραμμένοι 
Προπτυχιακοί φοιτητές ήταν 3.500, ενώ οι ενεργοί ομοίως. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν 150 και 
οι ενεργοί εγγεγραμμένοι χρήστες  ήταν 3.5000.  
 

              Στατιστικά δεδομένα  2006 

 
Τα Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αυξήθηκαν και ανήλθαν στα 54. Στο 

συνολικό αριθμό μελών ΔΕΠ συμπεριλαμβάνονται επίσης οι επί συμβάσει διδάσκοντες. Οι 

                                                           
591 Παράρτημα: Β.1.1.) 15ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (18-01-1991). 
592  Παράρτημα: Γ.1.) Φωτογραφικό αρχείο: σελ. 355. 
593 Παράρτημα: Β.1.1.) 20ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (13-06-1991). 
594 Παράρτημα: Β.1.1.)  26ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 12-12-1991). 
595  Παράρτημα: Β.1.3.) ΜΟΠΑΒ. Στατιστικά Στοιχεία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σελ.348. 
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εγγεγραμμένοι Προπτυχιακοί φοιτητές ήταν 3.500, ενώ οι ενεργοί ήταν 1.500. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ήταν 170 και οι ενεργοί εγγεγραμμένοι χρήστες  ήταν 3.600. 
Δεν προκύπτουν στατιστικά δεδομένα  για το έτος 2007. 

             Στατιστικά δεδομένα  2008 

Τα Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αυξήθηκαν και ανήλθαν στα 60. Στο 
συνολικό αριθμό μελών ΔΕΠ συμπεριλαμβάνονται επίσης οι επί συμβάσει διδάσκοντες. Οι 
εγγεγραμμένοι Προπτυχιακοί φοιτητές ήταν 3.800, ενώ οι ενεργοί ήταν 3.200. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ήταν 190 και οι ενεργοί εγγεγραμμένοι χρήστες  ήταν 3.700. 
 
            Στατιστικά δεδομένα  2009 
 

Τα Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ανήλθαν στα 62. Οι εγγεγραμμένοι 
Προπτυχιακοί φοιτητές ήταν 3.900, ενώ οι ενεργοί ήταν 3.300. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  
αυξήθηκαν και ανήλθαν στους 250 και οι ενεργοί εγγεγραμμένοι χρήστες  ήταν 3.800. 

 
              Στατιστικά δεδομένα  2010 

 
Τα Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ανήλθαν στα 70. Οι εγγεγραμμένοι 

Προπτυχιακοί φοιτητές ήταν 4.000. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  παρέμειναν στους 250 και οι ενεργοί 
εγγεγραμμένοι χρήστες  ήταν 4.000. 
 

Δεν προκύπτουν πληροφορίες για τα επόμενα έτη. 
 

 
2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος Φλώρινας 

   
6.6.3.4 Σύστημα Διοίκησης και Εποπτείας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παράρτημα 

Φλώρινας. 
 
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Διοίκησης και 

Εποπτείας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  Διέπεται από τους ίδιους νόμους με της 
Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.   

 Μονάχα το 2016 ψηφίστηκε μια απόφαση596 που αναφερόταν στους κανόνες λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 «αρμόδια για την εποπτεία της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης είναι η Επιτροπή Εποπτείας, η οποία ορίζεται από την οικεία Σύγκλητο και αποτελείται από τρία 
(3) μέλη Ε.Π., τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που είναι βιβλιοθηκονόμος που εργάζεται στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη και έναν (1) εκπρόσωπο των συλλόγων των φοιτητών.  

 
 

                                                           
596   Φ.Δ.Δ. 1/13.3/1520/8-7-2016. «Κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας». 
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 6.6.3.5. Στατιστικά Δεδομένα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας597 
 
 
 Στατιστικά Δεδομένα του 2000 
 

               Το 2000598  ο αριθμός των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού ανήλθε 
στους 93, ενώ ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών στους 1.879. 

 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2001 
 
Κατά το έτος 2001599 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού ήταν 121, ενώ ο 

αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών 2.864. 
 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2002 
 
Κατά το έτος 2002600 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού ανήλθαν στους 

120, ενώ ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών στους 3.300. 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2003 
 
Το ερωτηματολόγιο του 2003601 άλλαξε μορφή και οι ερμηνείες των στατιστικών  όρων  

ήταν σύμφωνες με τα πρότυπα των ISO 1381:”Documentation and Information Vocabulary- Part 1: 
Basic Concepts and Part 2: Traditional documents” και ISO: 2789-9: ” Information  and 
Documentation – International Library Statistics”.  

Ο αριθμός των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού και αυτός των 
προπτυχιακών φοιτητών παρέμεινε σταθερός. Το ίδιο  ίσχυε και για τους εγγεγραμμένους  χρήστες 
όπως επίσης και για τις  τεχνολογικές εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης. 

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2004 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004602 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού 

ανήλθαν στους 144, ενώ ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών στους 3.470. 

                                                           
597 Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγια Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,    

σελ.348. 
598  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2000, 

σελ. 348. 
599  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2001, 

σελ. 348.  
600  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2002, 

σελ. 348. 
601  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2003, 

σελ. 348. 
602  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2004, 

σελ. 348. 
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 Στατιστικά Δεδομένα του 2005 
 
Το 2005603 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού μειώθηκαν στους 110, ο 

αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών αυξήθηκε στους 3.880 και των μεταπτυχιακών στους 30. Ήταν 
η πρώτη φορά που καταγράφηκαν μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2006 
 
Το  2006604 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού παρέμειναν στους 110, ο 

αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών  μειώθηκε στους 3.260 και των μεταπτυχιακών στους 25.   
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2007 
 
Το 2007605 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού ελαττώθηκαν στα 101 

άτομα, ενώ ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών  αυξήθηκε και έφθασε  στους 3.988. Δυστυχώς, ο 
αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών μειώθηκε στους 18. 

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2008 
 
 Το 2008606 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού ήταν 107, ενώ ο αριθμός 

των προπτυχιακών φοιτητών ήταν 3.028. Δυστυχώς, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανήλθε 
σε 12. Οι εγγραμμένοι χρήστες ήταν 4.982. 

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2009 
 
 Το 2009607 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού μειώθηκαν στα 81, το ίδιο 

και  ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών, ήταν 2.424, εν αντιθέσει με τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές που αυξήθηκαν και έγιναν 48. Επίσης, οι εγγραμμένοι χρήστες  μειώθηκαν και αυτοί στους 
1.953.  

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2010 
 
 Το 2010 608 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού αυξήθηκαν στα 85, το 

ίδιο και ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών που ήταν 3.314, εν αντιθέσει με τους 

                                                           
603  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2005, 

σελ. 348. 
604  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006, 

σελ 348. 
605  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007, 

σελ. 348. 
606 Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2008, 

σελ. 348. 
607 Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2009, 

σελ.348. 
608  Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2010, σελ. 348. 
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μεταπτυχιακούς φοιτητές που μειώθηκαν και έγιναν 29. Επίσης, οι εγγραμμένοι χρήστες αυξήθηκαν 
και έγιναν 5.557. 

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2011 
 
Το 2011609 τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού αυξήθηκαν στα 91, ο 

αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ήταν 3.250 και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν 25. Επίσης, οι 
εγγραμμένοι χρήστες μειώθηκαν και έγιναν 2.515. 

 
 

 Β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες  

1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά».  
 
             6.6.3.6.  Εφορείες της  Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- 
Βαρνά» 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ. 42/23-01-1989, τ. Β΄,  ΥΠΕΠΘ ΙΖ/17/5-1-1989 και πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 5ο άρθρο, πληροφορούμαστε ότι η νεοϊδρυθείσα Βιβλιοθήκη  έχει τη 
μορφή  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και  εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ, ενώ 
διοικείται από Εφορείες απαρτιζόμενες από τρία έως πέντε μέλη.  Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας 
ορίζει τις Εφορείες καθώς και τη σύσταση τους, τον Πρόεδρο και τα μέλη. Η θητεία  ήταν τριετής 
και η επιλογή των ατόμων πραγματοποιούνταν βάσει την ιδιότητα τους. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι  
Μητροπολίτης, Δήμαρχος ή Κοινότητας, Έφορος αρχαιοτήτων, πρόσωπα διακρινόμενα για την 
τοπική  εκπολιτιστική τους δράση, εκπαιδευτικοί.   

Η Εφορεία ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και αφού περάσουν δεκαπέντε μέρες από 
την κοινοποίηση του διορισμού των μελών, εκλέγει το Γραμματέα και τον Αντιπρόεδρο. Ο 
Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης. 

Στο 7ο άρθρο του ιδίου νόμου,  γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητες των Εφορειών και των 
Διευθύνσεων. Η Εφορεία εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία αλλά και την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων της Βιβλιοθήκης. 

Επίσης, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Κεφάλαιο Α, «Ανασύνθεση 
Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ, άρθρο 1, «Βιβλιοθήκες Α.Ν.1362/1949, η σύνθεση της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά», ορίστηκε όπως όλων των 
Κεντρικών Βιβλιοθηκών, ως εξής: 

1) Ένας εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ 
2) Ένας καθηγητής φιλόλογος, λυκειάρχης ή γυμνασιάρχης. 
3)  Τρία πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την τοπική και εκπολιτιστική τους δράση. 

Τα μέλη των Εφορειών και οι αναπληρωτές ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη, με θητεία τριών 
ετών. Επίσης, χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης και γραμματέα ένας 
υπάλληλος της.  

                                                           
609 Οι βιβλιοθηκονόμοι που συμπλήρωσαν το εν λόγω ερωτηματολόγιο έχουν γράψει ταυτοχρόνως δυο τιμές και αρκετές 

καταχωρήσεις με αποτέλεσμα να μην γνωρίζω ποια ευσταθεί. (Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών 
στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2011). 
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Λαμβάνοντας υπόψη «τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ141/τ.Α΄/10-06-2003), οι Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες διοικούνται από τα Εφορευτικά Συμβούλια και τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή. Το 
Εφορευτικό Συμβούλιο μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης απαρτίζεται από πέντε τακτικά μέλη και πέντε 
αναπληρωτές που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προέρχεται από το χώρο 
του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της 
παραγωγής. 
            Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης και 
σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
-Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 
-Εγκρίνει τις δαπάνες, μεριμνά για την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού και γενικώς εξασφαλίζει 
τον αποτελεσματικό έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών. 
-Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό. 
-Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές φυσικών ή 
νομικών προσώπων.  
- Καταρτίζει τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 
- Έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Βιβλιοθήκης».610 
 

Ξεφυλλίζοντας τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βιβλιοθήκης πληροφορούμαστε ότι 
σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 66ο/ 15-02-1989 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας (Ν.Ε.Λ.Ε)  η πρώτη 
Τριμελής Εφορεία της ΔΚΒ ήταν οι: 

1. Οικονόμου Περικλής, φιλόλογος- Διευθυντής του Α΄ Λυκείου Φλώρινας, με 
αναπληρωτή του τον συνάδελφο του κ. Ευστάθιο Βασιλακάκη, Προϊστάμενο της 
Β/θμιας Εκπαίδευσης . 

2. Ασπρίδης Αιμίλιος, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον 
κ. Νίκου Σταύρο, Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας.611 

3. Πιτόσκα Ηλέκτρα, εκπρόσωπος της οικογενείας των δωρητών, με αναπληρώτρια 
της την κα. Πιτόσκα Λίλιαν.    

Επίσης, από τις πληροφορίες που παίρνουμε από το 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας 1989, 
μας γίνεται γνωστό ότι ο κ. Π. Οικονόμου ορίστηκε Πρόεδρος, ο κ. Α. Ασπρίδης Αντιπρόεδρος και 
η κα. Ηλ. Πιτόσκα, μέλος. Τα αναπληρωματικά μέλη που ορίστηκαν ήταν ο κ. Ευστάθιος 
Βασιλακάκης, ο κ. Νίκος Σταύρου και  η κα. Λίλιαν Πιτόσκα. Προϊστάμενος ορίστηκε ο Δημήτριος 
Σουλιώτης και γραμματέας η Βικτωρία Γίτση.  612   

 Το 1990 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλει στις Δημόσιες Κεντρικές 
Βιβλιοθήκες το υπ’ αρθμ. ΙΖ/1120/09-10-1990 έγγραφό του κοινοποιώντας την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/993/9.8.90 Υπουργική απόφαση με τίτλο «Διεύρυνση συγκρότησης εφορειών των 
Δημόσιων Βιβλιοθηκών που είναι Δημόσιες Υπηρεσίες  και ΝΠΔΔ» 613 σύμφωνα με την οποία 
πλέον προστίθενται  άλλοι  τέσσερις εκπρόσωποι και από Τριμελής γίνεται Επταμελής Εφορεία: 

 
                                                           
610   Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»: https://libflorina.wordpress.com/ 
611  Παράρτημα: Β.3.2). 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας 1989. 
612  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-06-1989). 
613  Παράρτημα:Β.3.2.)  το υπ’ αριθ. ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/993/9.8.90 έγγραφό του ΥΠΕΠΘ. 
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1. Έναν εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας. 
2. Δυο εκπαιδευτικούς της Β/θμιας εκπαίδευσης, Φιλόλογους, με διετή υπηρεσία στο 

βαθμό Α΄. 
3. Ένα εκπαιδευτικό Α/θμιας εκπαίδευσης με  διετή τουλάχιστον υπηρεσία στο 

βαθμό Α΄. 
4. Ένα πρόσωπο που  διακρίνεται στις τέχνες και τα γράμματα. 
5. Ένα βιβλιοθηκάριο που δεν θα εργάζεται στην εν λόγω Βιβλιοθήκη, ή ένα άτομο 

που θα σχετίζεται με εκδοτική δραστηριότητα  
6. Ένα εκπρόσωπο της Τοπικής εκκλησιαστικής αρχής, οριζόμενο από το 

Μητροπολίτη. 
 

Τα μέλη των Εφορειών και οι αναπληρωτές ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη, με θητεία τριών 
ετών. Επίσης, χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης και γραμματέα ένας 
υπάλληλος της. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 287/24-04-1991 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας614 το 
Εφορευτικό Συμβούλιο είχε διαμορφωθεί ως εξής: 

1. Μοστάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας, με αναπληρωτή τον κ. 
Μιχαήλ Νικόλαο, μέλος της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 

2. Ρίζος Δημήτριος, Θεολόγος- Φιλόλογος, υποδιευθυντής του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας, 
με αναπληρωτή τον κ. Παυλίδη Νικόλαο, υποδιευθυντή του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας. 

3. Καραμαρίδης Πέτρος, Δάσκαλος 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, με αναπληρωτή 
τον κ. Σπυρίδη Ηρακλή, Δάσκαλο 2ου Πειραματικού Σχολείου Φλώρινας. 

4. Πιτόσκα Ηλέκτρα, εκπρόσωπος της οικογενείας των δωρητών, με αναπληρώτρια της 
την κα. Πιτόσκα Λίλιαν.    

5. Μησιάκας Αθανάσιος, Θεολόγος, εκπρόσωπος της εκκλησίας, με αναπληρωτή του 
τον κ. Ματσάγκο Ανδρέα, Φιλόλογο. 

Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Δ. Ρίζος και Αντιπρόεδρος, η κα. Ηλ. Πιτόσκα. Τα μέλη ήταν ο Δ. 
Μοστάκης, ο Αθ. Μησιάκας, ο Π. Καραμαρίδης.615 
 Η διάρκεια της θητείας της Εφορείας ήταν τρία έτη. Επίσης, χρέη εισηγητή εκτελούσε ο 
Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης και γραμματέα ένας υπάλληλος της. 

Ύστερα από τη λήξη της θητείας του Εφορευτικού Συμβουλίου616 ορίστηκε νέο. Σύμφωνα με 
το υπ’ αριθμ.499/23-03-1994 έγγραφό της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 617 ορίστηκε ο κ. Νικ. 
Νεδέλκος, Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Αλώνων, με αναπληρωτή του το Δάσκαλο του 
Δημοτικού Σχολείου Περάσματος, κ. Γυμνόπουλο Ισαάκ.  Από τη μεριά της οικογένειας των 
δωρητών τα  μέλη παραμένουν ως είχαν.618 Ενώ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 804/01-04-1994 έγγραφό 
της Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 619 ορίστηκαν ο κ. Οικονόμου Περικλής, φιλόλογος- Διευθυντής 
του 1ου Λυκείου Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Παυλίδη Νικόλαο, Διευθυντή του 3ου 
Γυμνασίου Φλώρινας και ο κ. Ευστάθιος Βασιλακάκης, αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

                                                           
614  Παράρτημα: Β.3.2.) το υπ’ αριθμ. 287/24-04-1991 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας. 
615  Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  (14-05-1991). 
616  Παράρτημα : Β.3.2.)  Σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ Φ.908/Η/510/21-01-1994  έγγραφό  του ΥΠΕΠΘ. 
617  Παράρτημα: Β.3.2.) το υπ’ αριθμ.499/23-03-1994 έγγραφό της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. 
618  Παράρτημα: Β.3.2.)  το υπ’ αριθμ. ΔΥ/23-03-1994 έγγραφό της Ιωάννας  Πιτόσκα. 
619  Παράρτημα: Β.3.2. ) το υπ’ αριθμ. 804/01-04-1994 έγγραφό της Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. 
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Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρώτρια του την κα. Μελίσση Ειρήνη, Φιλόλογο του 
2ου Λυκείου Φλώρινας. Επίσης, η ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας620 όρισε τον κ. Δημ. Μοστάκη, Δημοτικό  
Σύμβουλο Φλώρινας με αναπληρώτρια του την κα. Μεδίτσκου Αρετή, Δημοτική Σύμβουλο 
Αμυνταίου.  Ο κ. Αν. Ανδρέου, ως εκπρόσωπος του ΠΤΔΕ, αποδέχθηκε την πρόταση της Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, για συμμετοχή του στην Εφορεία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», 
προτείνοντας ως αναπληρωτή του τον κ. Δημ. Θωϊδη.621 Από την μεριά της Ιεράς Μητρόπολης 
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ύστερα από έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»,622 
όρισε ως εκπρόσωπο της Βιβλιοθήκης τον κ. Αθ. Μησιάκα, Θεολόγο, με αναπληρωτή του τον κ. 
Αντ. Σιδηρόπουλο, Θεολόγο- Φιλόλογο.623  
 Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Π. Οικονόμου, η κα. Ηλ. Πιτόσκα, Αντιπρόεδρος και η θητεία ορίστηκε για 
τρία χρόνια.624Εισηγητής ορίστηκε ο Δ. Σουλιώτης, ως Προϊστάμενος και γραμματέας η Β. Γίτση.625 
 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 272/23-05-1995 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας 626 
πληροφορούμαστε για το Νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» για 
το χρονικό διάστημα 1995 έως 03-05-1997. Έτσι, ορίστηκαν οι:  

1. Αθ. Μησιάκος, καθηγητής Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας, με αναπληρωτή τον κ. Αντ. 
Σιδηρόπουλο, καθηγητή στο ίδιο σχολείο. 

2. Μιχ. Μαύρου, Πρόεδρο Κοινότητας Αρμενοχωρίου, με αναπληρωτή του τον κ.  Γ. Γοράντη, 
Πρόεδρο Κοινότητας Λεχόβου. 627 

3.  Περ. Οικονόμου, Διευθυντής του 1ου Λυκείου Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. 
Παυλίδη Νικόλαο, Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας και ο κ. Ευστάθιος 
Βασιλακάκης, καθηγητή με αναπληρώτρια του την κα. Μελίσση Ειρήνη, Φιλόλογο του 2ου 
Λυκείου Φλώρινας. 

4.  Νικ. Νεδέλκος, Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Αλώνων, με αναπληρωτή του το 
Δάσκαλο του Δημοτικού Σχολείου Περάσματος, κ. Γυμνόπουλο Ισαάκ. 

5. Πιτόσκα Ηλέκτρα, εκπρόσωπος της οικογενείας των δωρητών, με αναπληρώτρια της την κα. 
Πιτόσκα Λίλιαν.    

6. Αν. Ανδρέου, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. 
Δημ. Θωϊδη, Παιδαγωγό. 

Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Π. Οικονόμου, η κα. Ηλ. Πιτόσκα Αντιπρόεδρος. Εισηγητής ορίστηκε ο Δ. 
Σουλιώτης, ως Προϊστάμενος και γραμματέας η  Β. Γίτση.628 
 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.5439/23-061997 έγγραφό629 της Περιφερειακής Διοίκηση 
Φλώρινας ορίστηκε Νέο Εφορευτικό Σώμα. 

1. Μιχάλης Μαύρου, Πρόεδρος Κοινότητας Αρμενοχωρίου, με αναπληρωτή του τον κ.  Γ. 
Γοράντη, Πρόεδρο Κοινότητας Λεχόβου. 

                                                           
620  Παράρτημα: Β.3.2. ) η  υπ’ αριθμ.22/13-04-1994  απόφαση της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας.   
621  Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: σελ.395. 
622  Παράρτημα: το υπ’ αριθμ. 150/18-04-1994 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά».  
623 Παράρτημα:Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το υπ’ αριθμ 557/19-04-1994 έγγραφό της Ιεράς Μητρόπολης Φλώρινας 

Πρεσπών  και Εορδαίας, σελ. 396. 
624 Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το υπ’ αριθμ 170/03-05-1994 έγγραφό της  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- 

Βαρνά», σελ.397. 
625  Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-08- 1994). 
626  Παράρτημα: Β.3.2.) το υπ’ αριθμ.272/23-05-1995 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας. 
627  Παράρτημα: Β.3.1). 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης  ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας 1995. 
628  Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-07-1995). 
629  Παράρτημα: Β.3.2.) το υπ’ αριθμ.5439/23-061997 έγγραφό της Περιφερειακής Διοίκηση Φλώρινας. 
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2. Ευστάθιος Βασιλακάκης, Καθηγητής Εσπερινού Γυμνασίου Φλώρινας, με αναπληρώτρια 
του την κα. Αθηνά Ζωγράφου, Καθηγήτρια ΤΕΛ Φλώρινας. 

3. Κωνσταντίνα Καραμπατάκη, Καθηγήτρια στο  Γενικό Λύκειο Φλώρινας, με αναπληρώτρια 
της  την κα. Τραϊανοπούλου Μαρία  Καθηγήτρια Γυμνασίου Υδρούσας. 

4. Περ. Οικονόμου, συνταξιούχος Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Δ. Θωϊδη, 
Πανεπιστημιακό.  

5. Ηλέκτρα Πιτόσκα, εκπρόσωπος της οικογενείας των δωρητών, με αναπληρώτρια της την 
κα. Πιτόσκα Λίλιαν.    

6. Λάζαρος Μελίσσας, Θεολόγος, με αναπληρωτή του τον κ. Δ. Ρίζο, Θεολόγο- Φιλόλογο. 
  Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Π. Οικονόμου, η κα. Ηλ. Πιτόσκα Αντιπρόεδρος. Εισηγητής ορίστηκε ο  
Δ. Σουλιώτης,630 ως Προϊστάμενος και γραμματέας η  Β. Γίτση.631 
 Το 1999 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4229/28-05-1999 της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιφερείας,632 ο κ. Δ. Θωϊδης παραιτήθηκε και τη θέση του ανέλαβε ο Δ. Σουλιώτης. Ενώ με το 
υπ’ αριθμ.5327/06-07-2000 633έγγραφό της ίδιας υπηρεσίας ορίστηκε το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο 
ως εξής: 

1.  Γεώργιος Αργυρόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. 
Ιωαν. Πολυδωρόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο Κάτω Κλεινών. 

2. Κωνσταντίνα Καραμπατάκη, Καθηγήτρια στο  Γενικό Λύκειο Φλώρινας, με αναπληρωτή της 
τον κ. Κων. Κονσούλη, Καθηγητή στο ίδιο Σχολείο. 

3. Αναστασία Βέργα, Καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Παπαγιάννης, με αναπληρώτρια της την κα. 
Αικ.Λαδά, Καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας. 

4. Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείο Αρμενοχωρίου, με 
αναπληρωτή του τον κ. Κοσμά Χαραλαμπίδη, Δάσκαλο στη Διεύθυνση Α/θμιας 
Εκπαίδευσης. 

5. Περ. Οικονόμου, συνταξιούχος Καθηγητής, με αναπληρωτή του τον κ. Δ. Σουλιώτη, 
Πανεπιστημιακό.  

6. Ηλέκτρα Πιτόσκα, εκπρόσωπος της οικογενείας των δωρητών, με αναπληρώτρια της την κα. 
Πιτόσκα Λίλιαν.    

7.  Αντώνιος Σιδηρόπουλος,  Φιλόλογος- Θεολόγος, Σχολάρχης της Εκκλησιαστικής Σχολής 
Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ.  Λάζαρο Μελίσσα, γραμματέα της Μητρόπολης. 

     Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Π. Οικονόμου, η κα. Ηλ. Πιτόσκα Αντιπρόεδρος. Η θητεία του εν λόγω 
Συμβουλίου διήρκησε έως 05-07-2003.  Εισηγήτρια και γραμματέας ορίστηκε η κα. Άννα Τσαντίρη, 
υπεύθυνη του Παιδικού Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης.634 
 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 196/18-08-2003 ΦΕΚ,635 πληροφορούμαστε για τον νέο ορισμό 
του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»: 

1. Δημήτριος Σουλιώτης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον κ. Δημ. Θωϊδη, συνταξιούχο Καθηγητή του  
Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας. 

                                                           
630 Ο Δ. Σουλιώτης στις 25-11-1997, υπέβαλλε την παραίτηση του με αποτέλεσμα να ορισθεί ως εισηγητής ο Πρόεδρος 

του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
631 Παράρτημα:  Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-11-1997). 
632 Παράρτημα:  Β.3.2. ) το υπ’ αριθμ. 4229/28-05-1999 της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερείας. 
633 Παράρτημα:  Β.3.2.) το υπ’ αριθμ.5327/06-07-2000 της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερείας. 
634  Παράρτημα: Β.3.1.) 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-4-2000). 
635  Παράρτημα: ΦΕΚ. 196/18-08-2003, ΥΠΕΠΘ.83065/ΙΖ/7-08-2003. 
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2. Ηλέκτρα Πιτόσκα, Διευθύντρια Πολιτισμού Νομαρχίας  Φλώρινας, με αναπληρώτρια της  
την κα. Ευαγγελή Πιτόσκα, εκπρόσωπο της οικογενείας των δωρητών. 

3. Αιμίλιος Ασπρίδης, Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Αντ. 
Σίπκα,  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.  

4. Αρχιμανδρίτης Σιαμάκης Αθανάσιος, με αναπληρωτή του τον Αρχιμανδρίτη Χατζηευραιμίδη  
Ειρηναίο. 

5. Περικλής Οικονόμου, τέως Λυκειάρχης, με αναπληρωτή του τον κ. Νεδέλκο Νικόλαο, 
εκπαιδευτικό Α/θμιας Εκπαίδευσης, αιρετό εκπρόσωπο στο ΠΥΣΠΕ Ν. Φλώρινας. 

Πρόεδρος ορίστηκε ο  Δ. Σουλιώτης, η κα. Ηλ. Πιτόσκα Αντιπρόεδρος. Γραμματέας ήταν η  Β. 
Γίτση.  

Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 152/11-04-2008 ΦΕΚ636 μας γνωστοποιείται και το 
Εφορευτικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν: 

1. Δημ. Ρίζος, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του τον κ. Αντ. 
Σίπκα, Αντιδήμαρχο. 

2. Ηλέκτρα Πιτόσκα, υπάλληλο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, με 
αναπληρώτρια της την κα. Ευαγγελή Πιτόσκα, Τελωνειακό. 

3. Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Μπαρδάκας, με αναπληρωτή του τον Χριστόφορο 
Χριστόφορου, Πρωτοπρεσβύτερο. 

4. Γεώργιος Μάντσος, Εκπαιδευτικός, με αναπληρωτή του τον κ. Κων/νο  
Λάζου, Εκπαιδευτικό.  

5. Νικόλαος Γρηγοριάδης, Προϊστάμενος Β/θμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του τον 
κ. Αθ. Μοριχοβίτη,  Εκπαιδευτικό. 

Πρόεδρος ορίστηκε ο κ.  Δ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος η κα. Ηλ. Πιτόσκα.  
    Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 474/13-11-2008 ΦΕΚ,637 πληροφορούμαστε για τον ορισμό 

Πρόεδρου του  Εφορευτικό Συμβούλιο της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» και τη μη αποδοχή 
από μέρους του κ. Δ. Ρίζου, τη θέση του οποίο πήρε η κα. Μούζα, Καθηγήτρια, Φιλόλογος του 2ου 
Γενικού Λυκείου Φλώρινας.   

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης638 για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης προώθησε την καταγραφή των 
συλλογικών οργάνων. Σε κάθε φορέα αποστάλθηκε μια φόρμα προς συμπλήρωση.  Έτσι, στη ΔΚΒΦ 
«Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» παρατηρήσαμε ότι ανήκε στην κατηγορία «Υπουργεία και 
Εποπτευόμενες Υπηρεσίες», η Διευθύντρια ήταν η Βικτωρία Γίτση και  σε επόμενο φύλλο της 
φόρμας πήραμε πληροφορίες για το Εφορευτικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10758/31-01-2012 έγγραφό της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και 
Γενικών αρχείων του ΥΠΕΠΘ,639 μας γνωστοποιείται το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της ΔΚΒΦ 
«Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», το οποίο ήταν:  

1. Σοφία Ηλιάδου- Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Νικόλαο Σαμαρά, Ιατρό Ορθοπεδικό. 

                                                           
636  Παράρτημα:  ΦΕΚ. 152/11-04-2008, Υ.Α 40337/ΙΖ/01-04-2008 του ΥΠΕΠΘ. 
637  Παράρτημα: ΦΕΚ. 474/13-11-2008,Υ.Α. 142877/ΙΖ/5-11-2008 του ΥΠΕΠΘ. 
638  Παράρτημα: Β.3.2.)  το υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 4644/20-02-2012. 
639 Παράρτημα: Β.3.2.)  το υπ’ αριθμ. 10758/31-01-2012 έγγραφό της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών αρχείων του 

ΥΠΕΠΘ.  
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2. Ηλ. Πιτόσκα, εκπρόσωπος της οικογένειας των δωρητών, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή της τον κ. Μιχ. Τσιόκα, Δημοτικό Σύμβουλο. 

3. Αρχιμανδρίτη Αθ. Σιαμάκη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια του την κα. 
Θεοδώρα Νένδου, Δικηγόρο. 

4. Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή της τον 
κ.  Κων/νο Χαρίση, Καθηγητή. 

5. Κων/νος Τσολοπάνης, Δάσκαλος, με αναπληρωτή του τον κ. Κων/νο Γέρου, 
Δάσκαλο. 

Πρόεδρος ορίστηκε η κα. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου και Αντιπρόεδρος η κα. Ηλέκτρα Πιτόσκα.640 
Στις 14-06-2013 με έγγραφό της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών αρχείων του ΥΠΕΠΘ641  
τροποποιείται η απόφαση της Συγκρότησης του Εφορευτικού Συμβουλίου με αποτέλεσμα την 
αντικατάσταση της κα. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, με την κα. Βασιλική Μούζα, ως Νέα Πρόεδρο.642 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 106/21-04-2015 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»643και το υπ’αριθμ. 84622/Γ3/27-05-2015 έγγραφό της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων 
και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του ΥΠΕΠΘ644 πληροφορούμαστε τον ορισμό του νέου 
Εφορευτικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν: 

1. Βασ.Μούζα, Φιλόλογος, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια της την κα. Ιωάννα 
Αθανασιάδου, Φιλόλογο. 

2. Ηλ. Πιτόσκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, εκπρόσωπος 
της οικογένειας των δωρητών, Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτρια της την κα. Ιωάννα 
Αραβιάδη, Δικηγόρο, εκπρόσωπο της οικογένειας των δωρητών. 

3. Παντ. Πηλείδης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Γ. 
Αντωνιάδη, Φαρμακοποιό, Μέλος του Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας. 

4. Μιχαήλ Παπαγιαννάκης, Αρχιτέκτων, Διευθυντής Οργάνωσης και Πληροφορικής 
Δήμου Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Παντελή Χατζή, Μηχανολόγο 
Μηχανικό, Προϊστάμενο Μονάδας Παραγωγής ΔΕΗ Φιλώτα, Πρώην Γενικό 
Γραμματέα  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

5. Κων/νος Τσολοπάνης, Δάσκαλος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Αγίου 
Παντελεήμονα, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Νίκου, Φιλόλογο.        

Η θητεία ήταν τριετής. 645 
 
 
 
 

                                                           
640 Παράρτημα: Β.3.2.)  το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 70/14-02-2012, ΥΑ. 10758/ΙΖ/31-01-2012 του ΥΠΕΠΘ  σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 239/3-04-2012 έγγραφό της ΔΚΒΦ. 
641 Παράρτημα: Β.3.2.)  το υπ’ αριθμ.  ΑΔΑ: ΒΛ419-ΙΨΞ, τμήμα Α΄ έγγραφό της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών 

αρχείων του ΥΠΕΠΘ. 
642  Παράρτημα:  Β.3.2.) το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 283/19-06-2013,  Υ.Α  81186/ΙΖ/ 14-06-2013 του ΥΠΕΠΘ. 
643  Παράρτημα: Β.3.2.) το υπ’αριθμ. 106/21-04-2015 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα – Βαρνά». 
644 Παράρτημα:Β.3.2) το υπ’ αριθ. 84622/Γ3/27-05-2015 έγγραφό της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων και 

Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης  του ΥΠΕΠΘ. 
645  Παράρτημα: Β.3.2.) το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 408/08-06-2015,  ΥΑ. 84622/Γ3/27-05-2015 του ΥΠΕΠΘ.  
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 2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     
               
             6.6.3.7.  Διοίκηση  Κινητών Βιβλιοθηκών  της ΤΕΔΚ  Νομού Φλώρινας 646 
 

 
Η Διοίκηση των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας ταυτίζεται με το 

εκάστοτε  εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, το 1991-1992 το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 
εννεαμελές και απαρτιζόταν από τους: 

1. Γιαγκούλης Στέφανος, Δήμαρχος Αμυνταίου, με την ιδιότητα του Προέδρου. 
2. Βασιλειάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Κοινότητας Αγραπιδιάς, με την ιδιότητα του 

Αντιπροέδρου. 
3. Καντζελόγλου Θεόφιλος, Πρόεδρος Κοινότητας Πελαργού, με την ιδιότητα του 

Γραμματέα. 
4. Κωτσόπουλος Αναστάσιος, Δήμαρχος Φλώρινας, με την ιδιότητα του Μέλους. 
5. Μεδίτσκου Αρετή, Δημοτική Σύμβουλος Αμυνταίου, με την ιδιότητα του Μέλους. 
6.  Μαβίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Κοινότητας Αμμοχωρίου, με την ιδιότητα του 

Μέλους. 
7. Παπαδόπουλος Λάζαρος, Πρόεδρος Κοινότητας  Ψαράδων, με την ιδιότητα του 

Μέλους. 
8.  Μιχαήλ Νικόλαος, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ύδρευσης Σιταριά,  με την ιδιότητα του 

Μέλους. 
9. Μοστάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας, με την ιδιότητα του 

Μέλους. 
 

     Το 1996647 τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ήταν: 
 

1. Ιωάννου Παύλος,  Πρόεδρος Κοινότητας Μαρίνας, με την ιδιότητα του Προέδρου 
2.  Πούγιας Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινότητας Κάτω Κλεινών, με την ιδιότητα του 

Αντιπροέδρου. 
3. Μαύρος Μιχαήλ, Πρόεδρος Κοινότητας Αρμενοχωρίου, με την ιδιότητα του 

Γραμματέα. 
4.  Στύλου Δημήτριος, Δήμαρχος Φλώρινας, με την ιδιότητα του Μέλους. 
5.  Γουναράς Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας, με την ιδιότητα του 

Μέλους. 
6.  Μησιάλης Τρύφων, Δημοτικός Σύμβουλος Αμυνταίου,με την ιδιότητα του Μέλους. 
7. Νιτσόπουλος Στέφανος, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ύδρευσης Μελίτης, με την 

ιδιότητα του Μέλους. 
8.  Μίγκος Θωμάς, Δήμαρχος Φλώρινας, [(sic)], με την ιδιότητα του Μέλους. 
9. Φαχουρίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινότητας Αναργύρων, με την ιδιότητα του 

Μέλους. 
 

                                                           
646 Παράρτημα:Τα Διοικητικά Συμβούλια καταγράφονται σύμφωνα με τα Πρακτικά Συνεδρίασης της ΤΕΔΚ  Νομού 

Φλώρινας, τα οποία είχαν πάρει αποφάσεις σχετικά τις Κινητές Βιβλιοθήκες,  σελ.440. 
647  Παράρτημα:  Β.4.1.) 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας  ( 24-07-1996).  
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  Το 2011648 τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ήταν πλέον επτά: 
 

1. Ηλιάδης Δημήτριος, με την ιδιότητα του Προέδρου. 
2. Τράσιας Αλέξανδρος, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου. 
3. Μωυσιάδης Κωνσταντίνος, με την ιδιότητα του Γραμματέα. 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, με την ιδιότητα του Μέλους. 
5. Τσακμάκης  Κωνσταντίνος, με την ιδιότητα του Μέλους. 
6. Λιάσης Ιωάννης, με την ιδιότητα του Μέλους. 
7. Παπαναστασίου Στέφανος, με την ιδιότητα του Μέλους. 

 
 
6.6.3.8.  Ορισμός Επιτροπών 
 
Όσον αφορά τη Διοίκηση των Κινητών Βιβλιοθηκών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Προεδρικού Διατάγματος 197/1978 «Περί κωδικοποιήσεως σε 
ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί Τοπικών Ενώσεων και Κεντρικής Ενώσεως 
Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος» και της υπ’αριθμ. 419/22-08-1991 προσκλήσεως προς τα μέλη 
της Διοικούσας Επιτροπής, τελέστηκε Συνεδρίαση με θεματολογία «τη δημιουργία δύο Κινητών 
Βιβλιοθηκών σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών». Σε αυτή τη Συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 1991, με την υπ’αριθ. 72/91 απόφαση,649 εγκρίθηκε το 
παραπάνω αίτημα και ορίστηκε μια Τριμελής Επιτροπή με σκοπό την έρευνα αγοράς για την 
προμήθεια βιβλίων και κατάλληλων αυτοκινήτων.  Τα μέλη ήταν: ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Νομού 
Φλώρινας, και Δήμαρχος Αμυνταίου, κύριος Στέφανος Γιαγκούλης, ο Γραμματέας της ΤΕΔΚ Νομού 
Φλώρινας και Πρόεδρος της Κοινότητας Πελαργού, κύριος Θεόφιλος Καντζέλογλου και ένας 
υπάλληλος του Γραφείου Συγκοινωνιών, Μηχανολόγος στο επάγγελμα, που θα όριζε η Νομαρχία.650     
  Στις 19 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, ύστερα από Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ορίστηκε μια Επιτροπή για την επιλογή των βιβλίων με βάση τον κατάλογο που είχε αποστείλει το 
Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία θα εμπλούτιζαν τις νέες αυτές Κινητές Βιβλιοθήκες. Τα μέλη 
αυτής της Επιτροπής ήταν: ο κ. Βασιλειάδης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής και Πρόεδρος της Κοινότητας Αγραπιδιάς, ο κ. Μοστάκης Δημήτριος, μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας και ο κ. Μιχαήλ Νικόλαος, εκπρόσωπος 
του Συνδέσμου ύδρευσης Σιταριάς και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Η απόφαση έλαβε τον 
αριθμό 93/1991.651 

 Το 1996 έγινε δωρεά  από το Υπουργείο Πολιτισμού της τάξεως 1.000.000 δρχ. με απώτερο 
σκοπό την προμήθεια βιβλίων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για  την ενίσχυση της 
φιλαναγνωσίας των κατοίκων του Νομού.  Η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχθηκε αυτή τη δωρεά, με 
την υπ’ αριθμ. 58/1996652 απόφαση  και όρισε μια Επιτροπή για την επιλογή- αγορά  των παιδικών 

                                                           
648  Παράρτημα: Β.4.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (08-06-2011), σελ. 470-471. 
649  Παράρτημα: Β.4.1.)  - Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας ,αριθμός απόφασης  72/29-08-1991, 

σελ.441-442. 
650  Δυστυχώς δεν βρέθηκε  έγγραφο που να ονοματίζει το τρίτο μέλος.  
651  Παράρτημα: Β.4.1.)  9ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης  93/19-11-1991, 

σελ.453-454. 
652  Παράρτημα: Β.4.1.) 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης 58/24-0-7-1996. 
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βιβλίων, τα μέλη της οποίας ήταν ο κ. Μαύρος Μιχαήλ, ο κ. Νιτσόπουλος Στέφανος, ο κ. Μησιάλης 
Τρύφωνας και ο κ. Βασιλειάδης Βασίλειος, υπεύθυνος Βιβλιοθήκης. 

 Σύμφωνα με το 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας653 και πιο συγκεκριμένα, 
με την υπ’αριθμ. 31/2011 απόφαση, ορίστηκε Επιτροπή Παράδοσης των δυο βιβλιο αυτοκινήτων 
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα- Βαρνά». Τα μέλη της ήταν ο κ. 
Ηλιάδης Δημήτριος, Πρόεδρος, ο κ. Τράσιας Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος και ο κ. Μωϋσιάδης 
Κωνσταντίνος, μέλος. 
            Έτσι, έκλεισε άδοξα ένας κύκλος προσπαθειών της εν λόγω υπηρεσίας για τη διάδοση του 
βιβλίου ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του Νομού Φλώρινας. Το πάθος αυτό 
μεταλαμπαδεύτηκε στους υπαλλήλους της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλική 
Πιτόσκα- Βαρνά» να συνεχίσουν αυτήν την ελπιδοφόρα προσπάθεια.  
 
3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
              
             6.6.3.9. Διοίκηση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Φλώρινας654 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φλώρινας επόπτευε και λάμβανε αποφάσεις σχετικές με 
την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής του Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τα Πρακτικά Συνεδριάσεως 
του Δήμου Φλώρινας πληροφορούμαστε τη σύνθεση των Δημοτικών Συμβουλίων για το χρονικό 
διάστημα 1935 έως το 1985, η οποία ήταν η εξής:  

                                                           
653  Παράρτημα: Β.4.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινα, αριθμός απόφασης 31/08-06-2011. 
654 Τα Διοικητικά Συμβούλια παρουσιάζονται μέσα από όλα τα Πρακτικά του Δήμου Φλώρινας, τα οποία 

αναφερόντουσαν σε αποφάσεις των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, σελ.440. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1935 1936 1943 1948 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεόδωρος Παπαναστασίου Θεόδωρος 

Παπαναστασίου 
Δημητρίου Κώστας  
 
 

Σωκράτης Χατζηπαυλίδης, 
Αντιπρόεδρος 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ 
ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ  Γρηγοριάδης Μιχαήλ Γρηγοριάδης Ανέστης Κάντζας  Πέτρος (Ι)ουρδούμης 

3 -//- Θεόδωρος Γρούϊος Θεόδωρος Γρούϊος Παντελής Βλάσης   Δημήτριος Τσώγκας 

4 -//- Παρασκευάς 
Χατζηευφραιμίδης 

Παρασκευάς 
Χατζηευφραιμίδης 

Γεώργιος Παπαγεωργίου Χαράλαμπος Αριστείδου 

5 -//- Δημήτριος Τεμέλκου Δημήτριος Τεμέλκου Στέφανος Μιχαηλίδης Θωμάς Τέγος 
6 -//- Αθανάσιος Λαλαγιάννης Αθανάσιος Λαλαγιάννης  Θεόδωρος Γρούϊος 

7 -//- Λάζαρος Πέϊος Λάζαρος Πέϊος  Αλέξανδρος Χαραβιτσίδης 
8 -//- Γεώργιος Δαμιανός Γεώργιος Δαμιανός  Δημήτριος Γκοτζαμάνης 
9 -//- Θεόδωρος Γκερτσάκης Θεόδωρος Γκερτσάκης  Δημήτριος Βαραδίνης 
10 -//- Ιωάννης Γούναρης Ιωάννης Γούναρης  Γεώργιος Δαμιανός 
11 -//- Πέτρος Πατσούρης Πέτρος Πατσούρης  Αχιλλεύς Εξάρχου 
12 -//- Δημήτριος Βαραδίνης Δημήτριος Βαραδίνης  Ιωάννης Λουκάς 

13 -//- Σωκράτης Χατζηπαυλίδης Σωκράτης 
Χατζηπαυλίδης 

 Μιχαήλ Γρηγοριάδης 

14 -//- Δημήτριος Δα(γ)ίνης Δημήτριος Δα(γ)ίνης   
15 -//- Πέτρος Χατζητύπης Πέτρος Χατζητύπης   
16 -//- Γεώργιος (Κλειστένης) Γεώργιος (Κλειστένης)   
17 -//-  Ιωάννης Λουκάς   
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1949 1951 1952 1955 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Περικλής Μυλώσης Γεώργιος Ανδρεάδης Χρήστος Σιάκος Γεώργιος Ανδρεάδης 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ 
ΜΕΛΗ 

Πέτρος (Ι)ουρδούμης Στέργιος Σαπουντζής Δημήτρης Τεμέλκου  Γ. Δημητριάδης 

3 -//- Θεόδωρος Γρούϊος Πέτρος  Νεδελκόπουλος Ιωάννης Μυλωνάς Ε. Ματσούκα 
4 -//- Αχιλλεύς Εξάρχου Γεώργιος Δημητριάδης Γ. Ανδρεάδης Ε. Πατσούρη 
5 -//- Αλέξανδρος Χαραβιτσίδης Θεόδωρος Γρούϊος Στέργιος Σαπουντζής Κ. Ρόζας 
6 -//- Θωμάς Τέγος Θωμάς Σαββίνος Μ. Ρατόπουλος Αν. Πηλείδης 

7 -//- Χαράλαμπος Αριστείδου Παντελής Δάφκου  Γεώργιος Δημητριάδης Π. Βούλτσης 
8 -//- Σωκράτης Χατζηπαυλίδης Αλέξανδρος Κοτζασαρίδης Χαρ. Αριστείδου Θωμάς Σαββίνος 
9 -//- Δημήτριος Τσώγκας Χρήστος Σιάκος Πέτρος Δάφκου Γ. Θεοδοσίου 
10 -//- Δημήτριος Πουγαρίδης Δημήτρης Τεμέλκου Β. Μητσάρης Αλέξανδρος Κοτζασαρίδης 
11 -//- Γεώργιος Δαμιανός Ιωάννης Μυλωνάς Πέτρος  Νεδελκόπουλος Σ. Πατσούρης 
12 -//- Δημήτριος Βαραδίνης  Μ.Ρατόπουλος Θωμάς Σαββίνος Α. Κοντίδης 
13 -//- Δημήτριος Γκοτζαμάνης  Στέφανος Φιλίππου Στέφανος Φιλίππου 
14 -//- Ιωάννης  Λουκάς  Αλέξανδρος Κοτζασαρίδης Τ. Βασιλείου 
15 -//- Μιχαήλ Γρηγοριάδης  Θεόδωρος Γρούϊος Γ. Αργυρόπουλος.  
16 -//-   Δημήτρης Τεμέλκου   
17 -//-     
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1956 1957 1958 1959 1960 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πέτρος Βούλτσης Πέτρος Βούλτσης Πέτρος Βούλτσης Πέτρος Βούλτσης Πέτρος Βούλτσης 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ 
ΜΕΛΗ 

Γ. Δημητριάδης Ε. Ματσούκα Σ. Πατσούρης Γ. Δημητριάδης Θεόδωρος Λουκάς 

3 -//- Θωμάς Σαββίνος Γ. Δημητριάδης Κ. Ρόζας Στ. Παπακωνσταντίνου Αναστάσιος Σούλας 
4 -//- Σ. Πατσούρης Στ. Πατσούρης Β. Μητσάρης Γ. Θεοδοσίου Βασιλική Δουδούμη 
5 -//- Αντ. Πηλείδης Β. Μητσάρης Γ. Θεοδοσίου Γ. Παπαγεωργίου Στέφανος Φιλίππου 
6 -//- Δ. Πλατής Ι. Χαραλαμπίδης  Δ. Πλατής Σ. Πατσούρης Παντελής Δάφκος 

7 -//- Ελ. Ματσούκα Γ. Θεοδοσίου Γ. Παπαγεωργίου Γ. Μαρκόπουλος Μενέλαος Ρατόπουλος 
8 -//- Β. Μητσάρης Θ. Σαββίνος Θ. Σαββίνος Π. Μουρατίδης Ελένη Ματσούκα 
9 -//- Γ. Θεοδοσίου Αλ. Κοτζασαρίδης Ι. Χαραλαμπίδης Β. Μητσάρης Μαργαρίτα Ρώμπαπα 
10 -//- Αλ. Κοτζασαρίδης Μ. Ρατόπουλος Ε. Ματσούκα Ι. Χαραλαμπίδης Παύλος Μουρατίδης 
11 -//- Στ. Φιλίππου Γ. Παπαγεωργίου Αλ. Κοτζασαρίδης Ε. Ματσούκα Γεώργιος Δημητριάδης 
12 -//- Ελ. Πατσούρη Αντ. Πηλείδης Γ. Δημητριάδης Κ. Ρόζας  Εμμανουήλ Μάνος 
13 -//- Γ. Παπαγεωργίου Κ. Ρόζας Μ. Ρατόπουλος Δ. Μαρούνης Κων/νος Μάνος  
14 -//- Κ. Ρόζας Δ. Μαρούνης Στ. Παπαϊωάννου Μ. Φωτόπουλος Μιχαήλ Κεραμιτσής 
15 -//- Τρ. Βασιλείου Δ. Πλατής. Σ. Πατσούρης Θ. Σαββίνος Μιχαήλ Ζηβόντσης. 
16 -//- Δ. Μαρούνης.    Θεόδωρος Λουκάς 
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1961 1962 1963 1964 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πέτρος Βούλτσης Πέτρος Βούλτσης Πέτρος Βούλτσης Πλάτων Χατζηπαυλίδης 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ 
ΜΕΛΗ 

Μαργαρίτα Ρώμπαπα Ελένη Ματσούκα Βασιλική Δουδούμη Ιωάννης Παυλίδης 

3 -//- Θεόδωρος Λούστας Μαργαρίτα Ρώμπαπα Ελένη Ματσούκα Βασίλειος Βαγουρδής 
4 -//- Μενέλαος Ρατόπουλος Θεόδωρος Λούστας Μαργαρίτα Ρώμπαπα Θωμάς Γρούϊος 
5 -//- Κων/νος Μανίκας Μενέλαος Ρατόπουλος Μιχαήλ Κεραμιτσής Ηλίας Καζίας 
6 -//- Παντελής Δάφκου Παντελής Δάφκου Θεόδωρος Λούστας Χαράλαμπος Μυρωνίδης 

7 -//- Αναστάσιος Σούλας Αναστάσιος Σούλας Μιχαήλ Ζηβόντσης Θεόδωρος Λούστας 
8 -//- Βασιλική Δουδούμη Βασιλική Δουδούμη Αναστάσιος Σούλας Βαγγέλης Παπαθανασίου 
9 -//- Παύλος Μουρατίδης Παύλος Μουρατίδης Νικόλαος Κωνσταντινίδης Γεώργιος Θεοδοσίου 
10 -//- Μιχαήλ Ζηβόντσης. Μιχαήλ Ζηβόντσης Παντελής Δάφκου Αναστάσιος Κωτσόπουλος 
11 -//- Μιχαήλ Κεραμιτσής Μιχαήλ Κεραμιτσής Μενέλαος Ρατόπουλος Δημήτριος Λουκίδης 

12 -//- Ελένη Ματσούκα Νικόλαος 
Κωνσταντινίδης 

Εμμανουήλ Μάνος Παντελής Δογούλης 

13 -//- Νικόλαος Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ Μάνος Παύλος Μουρατίδης Πέτρος Μακεδών 
14 -//- Εμμανουήλ Μάνος Μενέλαος Ρατόπουλος Ευάγγελος Μητσάκης Νικόλαος Δανιηλίδης 
15 -//- Στέφανος Φιλίππου. Ευάγγελος Μητσάκης Στέφανος Φιλίππου Ιωάννης Παυλίδης 
16 -//- Μαργαρίτα Ρώμπαπα   Βασίλειος Βαγουρδής 
17 -//- Θεόδωρος Λούστας    
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1965 1966 1970 1971 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πλάτων Χατζηπαυλίδης Αναστάσιος Κωτσόπουλος Ιωάννης Αργυρόπουλος Ιωάννης Αργυρόπουλος 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ 
ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Παυλίδης Ιωάννης Παυλίδης Αθανάσιος Κωνσταντινίδης Αθανάσιος 
Κωνσταντινίδης 

3 -//- Βασίλειος Βαγουρδής Ηλίας Καζίας Γεώργιος Μυλώσης Γεώργιος Μυλώσης 
4 -//- Θωμάς Γρούϊος Παντελής Παπαθανασίου Αθανάσιος Κάπτσης Αθανάσιος Κάπτσης 
5 -//- Ηλίας Καζίας Γεώργιος Θεοδοσίου Αλέξανδρος Αλεξίου Αλέξανδρος Αλεξίου 
6 -//- Χαράλαμπος Μυρωνίδης Δημήτριος Λουκίδης Δημήτριος Καρακατσάνης Δημήτριος Καρακατσάνης 

7 -//- Θεόδωρος Λούστας Χαράλαμπος Μυρωνίδης Δημήτριος Λουκίδης. Δημήτριος Λουκίδης. 

8 -//- Βαγγέλης Παπαθανασίου Θεόδωρος Προδάνου Αθανάσιος Κωνσταντινίδης Αθανάσιος 
Κωνσταντινίδης 

9 -//- Γεώργιος Θεοδοσίου Αβραάμ Σακαλής Γεώργιος Μυλώσης Γεώργιος Μυλώσης 
10 -//- Αναστάσιος Κωτσόπουλος Βασίλειος Βαγουρδής   
11 -//- Δημήτριος Λουκίδης Πλάτων Χατζηπαυλίδης   
12 -//- Παντελής Δογούλης Θωμάς Γρούϊος   
13 -//- Πέτρος Μακεδών Θεόδωρος Λούστας   
14 -//- Νικόλαος Δανιηλίδης Παντελής Δογούλης   
15 -//- Αβραάμ (   )γης. Πέτρος Μακεδών   
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1980 1985 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μποντζίδης Χαράλαμπος Χατζηλάμπρου Γρηγόριος 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ 
ΜΕΛΗ 

Γρηγόριος Χάσος Μποντζίδης Χαράλαμπος 

3 -//- Παύλος Μουρατίδης Σβίρος Πέτρος- Σταμάτης 
4 -//- Στυλιανός Μπούσιος  Χάσος Γρηγόρης 
5 -//- Πέτρος Γκερτσάκης Ρόζας Χαράλαμπος 
6 -//- Ιωάννης Τέγος Γκερτσάκης Πέτρος 

7 -//- Χρήστος  Παπαστεργίου Γκέσος Ιωάννης 
8 -//- Δημήτριος Λουκίδης Μηλώσης Γεώργιος 
9 -//- Αικατερίνη Μυλώση Δαϊρετζής Ιωάννης 
10 -//- Ηλίας Φουντουκίδης Τσορλάνης Μιχαήλ 
11 -//- Κοσμάς Αγιάδης. Τοπάλης Κων/νος 
12 -//-  Βυσσίνης Ιωάννης  
13 -//-  Γρούϊος Θωμάς 
14 -//-  Τοσουνίδης Παύλος 
15 -//-  Μουρατίδης Σ. Παύλος 
16 -//-  Παυλίδης Ιωάννης 
17 -//-  Καντιδάκη Ελένη 
18 -//-  Καμπασνίτσαλης Στέφανος 
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Δ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

             6.6.3.10. Διοίκηση Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»655 
Σύμφωνα  με το 16ο Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου656 του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», πληροφορούμαστε ότι 

το Διοικητικό Συμβούλιου λάμβανε αποφάσεις για όλα τα Τμήματα του Συλλόγου και κατ’ επέκταση  και για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
655 Σύμφωνα με τα παρακάτω Πρακτικά Συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»: Β.6.1.): 16ο /(20-11-

1951), 2ο /(06-02-1953), 11ο /(15-05-1962), 3ο /(31-03-1964), 27ο /(10-01-1968), 20ο / (11-11-1971), 27ο /(28-02-1972), 3ο /(31-03-1972), 32ο /(31-01-1973), 51ο /(18-02-
1983), 36ο / (05-09-1984), 44ο /(01-03-1985), 4ο / (26-03-1985), 32ο /(06-09-1988). 

656 Παράρτημα: Β.6.1.) 16ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (20-11-1951). 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ  Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1951 1953 1962 1964 1968 1971 1972 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Σ.  Τσάπανος 

 
Π. 
Νεδελκόπουλος 

 

Αν. 
Κωτσόπουλος 

Αν. Γκώγκος Θ. Βόσδου Γ. Θεοδοσίου Γ. Θεοδοσίου 

2 ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ν.Λούστας Β.Λούστα Θ. Βόσδου Αν.Κωτσόπουλος Θ. Γκίλλος Δ.Δημητριάδης Δ.Δημητριάδης 

3 ΜΕΛΟΣ Γ. 
Καραδαγλής 

Γ. Καραδαγλής Αν.  Γκώγκος Ε. Παπαστεφάνου Π.Βαφειάδης Π.Βαφειάδης, 
 

Π.Βαφειάδης, 
 

4 -//- Μ. 
Πατσούρης 

Ζ. Τακούλας Φ. Τσαρούχας Θ. Βόσδου Θ. Πέππης Θ. Πέππης Θ. Πέππης 

5 -//- Ι. Θωμαϊδης Γ. Θεοδοσίου Ζ. Γεωργάκης Θ. Πέπης Χ. Καϊμάρας Θ. Μηλώσης Θ. Μηλώσης 
6 -//- Α. Δερματάς Α. Δερματάς Γ. Χάσος Χ. Καϊμάρας Ι. Ρώμπαπας Ι. Σχοινάς Φ. Τσαρούχας 
7 -//- Στ. Κούλης Στ. Κούλης Στ. Κούλης Μ. Σιδηρόπουλος Ι. Γιαννόπουλος Τ. Μούλης Ν. Χάσος 

8 
-//- Χ. Γρηγορίου 

 
Π. Παπαδάκης Π. Βαφειάδης Ε. Τυρπένου Ν. Ασίκης Α. Αλεξίδης Γ. Λαβασίδης

 
  

9 -//- Γ. Πιτόσκας Ε. Γούνα Σ. Πέρκας Δ. Γεωργίου Κ. Παπασταμάτης Γ. Χάσος Ι. Σχοινάς 
10 -//-   Π. Στεφανίδης Τ. Μούλης Ι.Βούλτσης Κ. Παπασταμάτης Τ. Μούλης 
11 -//-   Φ. Γκίλλος Σ. Αλεξίδης Α.Κωνσταντινίδης Ι.Βούλτσης Α. Αλεξίδης 
12 -//-    Θ. Βόσδου  Α.Κωνσταντινίδης Γ. Δοσίου 

13     Δ. Γεωργίου  Γ. Λαβασίδης Χρ. Καϊμάρας  
 

14     Σ. Αλεξίδης  Φ. Τσαρούχας Σπ. Αλεξίδης 
15     Τ. Μούλης  Δ. Δημητριάδης Δ. Δημητριάδης 
16        Δ. Θωϊδης 
17        Χρ. Παπαγιάννης 
18        Α. Μπέϊκος 
19        Φ. Γκίλλος 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

Α/Α ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1973 1983 1984 1985 1988 2000 2011 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Α. Μπέϊκος  
 

Γ. Μιλώσης Γ. Μιλώσης Γ. Μιλώσης Γ. Μιλώσης Π. Βαφειάδης Κ.Ραπτόπουλος- 
Χατζηστεφάνου 

2 
ΓΕΝΙΚΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Θ. Γκίλλος  Στ. Οικονομίδης Ν. Τούλιος Ν. Τούλιος Ν. Τούλιος Α. Μήτκας Δημήτριος 

Παπαδόπουλος 

3 ΜΕΛΟΣ Ν. Χάσος Ν. Λούστας Στ. Οικονομίδης Στ. Οικονομίδης Δ. Ρίζος Χ. Καϊμάρας Κ. Ρόζας 
4 -//- Δ. Θωϊδης Ν. Τούλιος Ν. Λούστας Ν. Λούστας Γ. Τέγας Δ. Δούκας Α. Τσούλου 
5 -//- Χ. Καϊμάρας Ε.Μάρκου Ε. Μάρκου Ε. Μάρκου Γ. Μόδεστος Μ. Παρδάλη Σπ. Παπαχαρίσης 

6 -//- Θ. Μηλώσης Γρ. 
Χατζηλάμπρος 

Δ. Στύλου Δ. Στύλου Χ. Καϊμάρας Γ. Ανθόπουλος Ι. Ξενίδης 

7 -//- Χρ. Παπαγιάννης Δ. Στύλου Δ. Ρίζος Δ. Ρίζος Τ. Ρόμπης Α. Πόγας Β.  Άμπας 

8 -//- Τ. Μούλης Δ. Ρίζος Α. Τελαλίδης Α. Τελαλίδης Α. Τσιουμήτα Α. Χριστοφίδου Ι. Αριστείδου 
9 -//- Α. Αλεξίδης Γ. Τόρκος Α. Πόγας  Α. Πόγας  Α. Χρηστίδου Β. Μαντουλίδης Π. Μαυρουδίου 

10 -//- Γ. Δοσίου Δ. Δημητρίου Χ. Καϊμάρας Χ. Καϊμάρας Θ. Βαρβέρης Α. Κατσάκη Α. Πάτκας 
11 -//- Δ. Δημητριάδης Κ. Τσιγαρίδας Τ. Ρόμπης Τ. Ρόμπης  Τ. Παπανούσης Γ. Χατζής 
12 -//-  Α. Τελαλίδης      
13 -//-  Α. Πόγας       
14 -//-  Χ. Καϊμάρας      
15 -//-  Τ. Ρόμπης      

 
 
 
 
 



  2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
  
             6.6.3.11. Διοίκηση  του «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
             Ο «Όμιλος Βιβλίου» δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα διοίκησης. Από το 2011, έτος 
ιδρύσεως του, τα  31 ενεργά και αρωγά μέλη του ασχολούνται με τη λειτουργία του. Το 2014 ύστερα από 
πολλές προσπάθειες κατάφερε να ενταχθεί στο Μορφωτικό Τμήμα του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» με 
αποτέλεσμα να επηρεαστεί «ελάχιστα» ο τρόπος διοίκησης του, εφόσον τώρα είχε λόγο και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  
 
 
Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 

                6.6.3.12.  Διοίκηση και Εποπτεία της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 

       Από το 1985 έως το 1998  η Εικαστική Βιβλιοθήκη εποπτευόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας  

 

6.6.4. Αποτελέσματα  ερευνητικής διαδικασίας ως προς το προσωπικό των Βιβλιοθηκών657 

 

 Α) Ακαδημαϊκές  Βιβλιοθήκες 

1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 
 

         6.6.4.1.   Υπεύθυνοι- Προσωπικό της  Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευση Φλώρινας  

 
 
Όσον αφορά τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης πληροφορούμαστε, μέσω μιας προφορικής μαρτυρίας, 

ότι κάθε φορά οριζόταν  κάποιος Καθηγητής. 
Συνήθως όριζαν κάποιον καθηγητή οι Γενικές Συνελεύσεις… (Β.Α.). Σύμφωνα με την προφορική 

μαρτυρία του  κ. Δημήτριο Θωϊδη, το 1965 ορίστηκε υπεύθυνος Βιβλιοθήκης ο κ. Κώστας Φιλίππου και το 
1971 ανέλαβε τα ηνία ο ίδιος. Έως τον Οκτώβριο του 1990658 υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης ήταν ο  Α. 
Φωτείνης. Από το Νοέμβριο του 1990659 προσωρινά  υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης είχε ορισθεί ένας 
γυμναστής.660 Το 1991 υπεύθυνος είχε ορισθεί ο κ. Ε. Βασιλακάκης.661 Επίσης, υπήρχαν και άλλα δυο 
άτομα που εργάζονταν την ίδια περίοδο. Πληρώνονταν από ένα πρόγραμμα οργάνωσης Βιβλιοθηκών.662 

                                                           
657 Παράρτημα: Δ) Πίνακες και Διαγράμματα: σελ. 534-535. 
658 Παράρτημα: Β.1.1.) 8ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 30-05-1990). 
659 Παράρτημα: Β.1.1.)  13ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (22-11-1990). (Βλ.σελ.333-335). 
660  Πιθανότατα να είναι ο κ.  Στέφανος Νοταράς.(βλ. Παράρτημα:  20ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (13-06-1991, 5ο θέμα: ανανέωση αποσπάσεων). 
661 Παράρτημα: Β.1.1.) 19ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής   

Εκπαίδευσης (31-05-1991). 
662 Παράρτημα: Β.1.1.) 26ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής   

Εκπαίδευσης. ( 12-12-1991). 
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Το 1992 η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη λειτουργούσε με αποσπασμένο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και μια υπάλληλο που μισθοδοτούνταν από ένα βραχυπρόθεσμο ερευνητικό πρόγραμμα.663  

Το 1993 υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης  ήταν η κα. Ελένη Φωτιάδου, η οποία πληρωνόταν μέσω ενός 
ερευνητικού προγράμματος, υπεύθυνος του οποίου ήταν ο κ. Δεληκωνσταντής.664 Το Μάρτιο του ιδίου 
έτους665 υποβλήθηκε στην Πρυτανεία  ένα αίτημα για πρόσληψη δυο υπαλλήλων στο χώρο της Βιβλιοθήκης 
του Τμήματος, με σύμβαση αορίστου χρόνου. Επίσης, ο Πρόεδρος προέβηκε στην προκήρυξη τριών θέσεων 
Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) , μια εκ των οποίων αφορούσε τη Βιβλιοθήκη, χωρίς 
δυστυχώς να ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια.   

Το 1995 υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης ήταν ο κ. Ζεγκίνης.666 Το 1996 εγκρίθηκε μια θέση667  
ΕΔΤΠ668 για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.669Το 1997 υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης ήταν ο κ. Ζεγκίνης.670 
Το 1999 υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης ήταν ο κ. Ζεγκίνης.671 Μεταγενέστερα υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης 
είχε ορισθεί ο  Δ. Σουλιώτης, σύμφωνα με προφορική μαρτυρία: 

Ο κύριος Σουλιώτης από ότι γνωρίζω. Τώρα θα μπούνε κάποιοι, θα γίνει μια Επιτροπή για τις 
Βιβλιοθήκες. (Β.Α.). 
             Από   το Δεκέμβριο του 1997 έως και σήμερα  υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος της Βιβλιοθήκης είναι  
ο κ. Αθανάσιος Βαϊτσάκης.                               
  Σύμφωνα με τη δική του προφορική μαρτυρία, το προσωπικό που βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία 
της Βιβλιοθήκης είναι τριμελές: 
 

 Μόνιμο προσωπικό είμαι εγώ,672 είναι μια κοπέλα που δουλεύει αορίστου χρόνου, με σύμβαση 
αορίστου χρόνου και η κυρία Ιωάννα, η οποία είναι το ίδιο με σύμβαση αορίστου χρόνου. Τρία άτομα 
συνολικά…η κυρία Γκώγου είναι Βιβλιοθηκονόμος και αυτή, έχει τελειώσει και τώρα σπουδάζει στο 
Εικαστικών και η Ιωάννα Τσιλιγκαρίδου που είναι Νοσηλεύτρια, ήταν Νοσηλεύτρια, το πρώτο της πτυχίο αλλά 
έχει εμπειρία στα βιβλιοθηκονομικά θέματα επειδή εργάζεται αρκετό χρόνο μαζί μας.(Β.Α.). 

 
 
 
 
 

                                                           
663 Παράρτημα: Β.1.1.) 33ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 09-11-1992). 
664 Παράρτημα: Β.1.1.) 35ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 19-02-1993). 
665 Παράρτημα: Β.1.1.) 36ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 26-03-1993). 
666 Παράρτημα: Β.1.1.) 57ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (01-02-1995). 
667  Κατηγορία ΑΡ, με εισαγωγικό βαθμό 8ο , καθώς και αρκετά τυπικά προσόντα. 
668  Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό. 
669 Παράρτημα: Β.1.1.) 73ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (30-10-1996). 
670 Παράρτημα: Β.1.1.) 77ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (05-03-1997). 
671 Παράρτημα: Β.1.1.) 105ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (19-10-1999). 
672 Ο Αθ.Βαϊτσάκης διορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. Α 1936/23-10-1997 Πρυτανική Πράξη(ΦΕΚ. 211/28-11-1997, Τ. Ν.Π.Δ.Δ.) σε 

κενή οργανική θέση του Ειδικού Διοικητικού- Τεχνικού Προσωπικού ΑΠ κατηγορίας για τη Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 11-12-1997.(Βλ. 
118ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (14-11-2000). 
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               6.6.4.2. Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.673 

 
 

                Στατιστικά δεδομένα  2004 

Το προσωπικό της, εκείνη την εποχή, ήταν δυο βιβλιοθηκονόμοι (Π.Ε. ή Τ.Ε.), οι οποίοι  ή ήταν 
μόνιμοι υπάλληλοι ή με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου απασχόλησης και ενός βιβλιοθηκάριου, 
μόνιμου ή συμβασιούχου αορίστου ή ορισμένου χρόνου απασχόλησης, ο οποίος εκτελούσε 
βιβλιοθηκονομικές εργασίες, αλλά δεν είχε  πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό πτυχίο στο χώρο της 
Βιβλιοθηκονομίας ή της Επιστήμης της Πληροφόρησης. Υπήρχαν, επίσης, δυο Ειδικοί  Πληροφορικής και 
ένα άτομο, όσον αφορά το Διοικητικό προσωπικό. 

 
 
     Στατιστικά δεδομένα  2005 
 
Όσον αφορά το προσωπικό της, ήταν ένας βιβλιοθηκονόμος (Π.Ε. ή Τ.Ε.), ο οποίος  ή ήταν μόνιμος 

υπάλληλος ή με συμβάση αορίστου και ορισμένου χρόνου απασχόλησης και  ένας Ειδικός Πληροφορικής. 
 

                 

               Στατιστικά δεδομένα  2006 

Το προσωπικό της εκείνη την εποχή ήταν δυο βιβλιοθηκονόμοι (Π.Ε. ή Τ.Ε.), οι οποίοι  ή ήταν 
μόνιμοι υπάλληλοι ή με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου απασχόλησης και δυο βιβλιοθηκάριοι, 
μόνιμοι ή συμβασιούχοι αορίστου ή ορισμένου χρόνου απασχόλησης, οι οποίοι εκτελούσαν 
βιβλιοθηκονομικές εργασίες, αλλά δεν είχαν πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό πτυχίο στο χώρο της 
Βιβλιοθηκονομίας ή της Επιστήμης της Πληροφόρησης. Υπήρχε, επίσης, ένας  Ειδικός  Πληροφορικής. 

 
Δεν προκύπτουν στατιστικά δεδομένα  για το έτος 2007. 

 

             Στατιστικά δεδομένα  2008 

            Το προσωπικό της εκείνη την εποχή ήταν δυο βιβλιοθηκονόμοι (Π.Ε. ή Τ.Ε.), οι οποίοι  ή ήταν 
μόνιμοι υπάλληλοι ή με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου απασχόλησης και δυο βιβλιοθηκάριοι, 
μόνιμοι ή συμβασιούχοι αορίστου ή ορισμένου χρόνου απασχόλησης, οι οποίοι εκτελούσαν 
βιβλιοθηκονομικές εργασίες, αλλά δεν είχαν πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό πτυχίο στο χώρο της 
Βιβλιοθηκονομίας ή της Επιστήμης της Πληροφόρησης. Υπήρχε, επίσης, ένας  Ειδικός  Πληροφορικής. 

             Στατιστικά δεδομένα  2009 
 

Το προσωπικό της εκείνη την εποχή ήταν δυο βιβλιοθηκονόμοι (Π.Ε. ή Τ.Ε.), οι οποίοι  ή ήταν 
μόνιμοι υπάλληλοι ή με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου απασχόλησης και ένας βιβλιοθηκάριος, 
μόνιμος ή συμβασιούχος αορίστου ή ορισμένου χρόνου απασχόλησης, ο οποίος εκτελούσε 

                                                           
673 Παράρτημα: Β.1.3.) ΜΟΠΑΒ. Στατιστικά Στοιχεία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σελ.348. 
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βιβλιοθηκονομικές εργασίες, αλλά δεν είχε πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό πτυχίο στο χώρο της 
Βιβλιοθηκονομίας ή της Επιστήμης της Πληροφόρησης. Υπήρχε, επίσης, ένας  Ειδικός  Πληροφορικής. 

 
 

            Στατιστικά δεδομένα  2010 
 

 
Το προσωπικό της απαρτιζόταν από  δυο βιβλιοθηκονόμους (Π.Ε. ή Τ.Ε.), οι οποίοι  ή ήταν μόνιμοι 

υπάλληλοι ή με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου απασχόλησης και ενός ατόμου διαφορετικής 
ειδικότητας, ο οποίος εκτελούσε βιβλιοθηκονομικές εργασίες, αλλά δεν είχε πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό 
πτυχίο στο χώρο της Βιβλιοθηκονομίας ή της Επιστήμης της Πληροφόρησης. Υπήρχε, επίσης, ένας  Ειδικός  
Πληροφορικής.  

 
 

             Στατιστικά δεδομένα  2011674 
 

 
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ήταν επταμελές. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν δυο Βιβλιοθηκονόμοι, 

δυο υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων που εκτελούσαν βιβλιοθηκονομικές εργασίες και τρεις Ειδικοί της 
Πληροφορικής. 

 
 
Στατιστικά δεδομένα 2012 και του 2013 
 
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης παρέμεινε επταμελές και με την ίδια διάρθρωση.  
 
 
Στατιστικά δεδομένα 2014 
                
   Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης έγινε πενταμελές. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν δυο  

Βιβλιοθηκονόμοι, ένας υπάλληλος άλλης ειδικότητας που εκτελεί βιβλιοθηκονομικές εργασίες και δυο 
Ειδικοί της Πληροφορικής.  

 
Στατιστικά δεδομένα 2015 
 
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης έγινε οκταμελές. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν τρεις 

Βιβλιοθηκονόμοι, τρεις υπάλληλοι άλλης ειδικότητας που εκτελούσαν βιβλιοθηκονομικές εργασίες και δυο 
Ειδικοί της Πληροφορικής.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
674 Ο τρόπος καταγραφής και παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων ακολουθεί τον τρόπο συμπλήρωσης του αντίστοιχου 

ερωτηματολογίου της ΜΟΔΙΠΑΒ. 
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2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

 
           6.6.4.3. Υπάλληλοι Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος Φλώρινας   
 
 Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες675 τη δεκαετία του ’90 ο πρώτος υπάλληλος της Βιβλιοθήκης 

ήταν ο κ. Μητσκίνης ως διοικητικός, χωρίς να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Έπειτα,  ανέλαβε ο κύριος 
Σαλαπάνης Τραϊανός μέχρι το ’97.  

…ο κύριος Τραϊανός έβαζε τα βιβλία σε κούτες ’93, ’95 κάπου εκεί γύρω, δεν θυμάμαι ακριβή 
ημερομηνία, έβαζε τα βιβλία σε κούτες στις κούτες μας τα έστελνε στην Κοζάνη και τα ταξινομούσαμε … ούτε 
καν σε κούτες μετά μας τα έφερε σε κούτες που δεν μπορέσαμε.. με το βιβλίο εισαγωγής προσπαθούσαμε να 
κάνουμε ταξινόμηση, από τον τίτλο, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό πάντα γιατί υπήρχαν κάποιοι τίτλοι και δεν 
ξέραμε και ορολογία, οπότε του είπαμε να μας τα στείλει σε κούτες και είχαμε τα βιβλία και τα ταξινομούσαμε 
εκεί με το σύστημα DEWEY. Αυτό έγινε μέχρι το ’97. (Μ.Π.). 

 
 Το 1997 ύστερα από την ολοκλήρωση της πρακτικής της άσκησης στην Κοζάνη ανέλαβε 

καθήκοντα Βιβλιοθηκονόμου, η κυρία Μελίδου Πελαγία, η οποία ήταν η πρώτη υπάλληλος με κατάρτιση. 
Αργότερα, εργάστηκε ως Διοικητικός, η κυρία Μαρίνα Χατζηλία, η οποία δεν ήταν βιβλιοθηκονόμος. 

 Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, το 1997 στα πλαίσια ενός προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με οκτάμηνη 
σύμβαση ξανά εργάστηκε ως βιβλιοθηκονόμος η κυρία Μελίδου Πελαγία. Όταν ολοκληρώθηκε η σύμβαση, 
για ένα διάστημα έμεινε χωρίς προσωπικό η Βιβλιοθήκη. Το Μάιο του 1998 στα πλαίσια κάποιου 
προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ επανήλθε στη θέση της η κυρία Μελίδου Πελαγία, όπου και παρέμεινε μέχρι 
σήμερα με σύμβαση αορίστου χρόνου. Το 1999 προσλήφθηκε η κυρία Περιβολάρη Μάγδα, 
Βιβλιοθηκονόμος, η οποία  μονιμοποιήθηκε το 2006, με σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 
 
6.6.4.4. Στατιστικά Δεδομένα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας676 
 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 1999 
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του 1999677 πληροφορούμαστε ότι το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης εκείνη την εποχή αποτελούνταν από δυο βιβλιοθηκονόμους που είχαν προσληφθεί μέσα από 
αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα. 

  
 Στατιστικά Δεδομένα του 2000678 
 
Το προσωπικό μειώθηκε κατά ένα άτομο.  
 
 
 
 
 

                                                           
675   Παράρτημα:Α) Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων: ΜΠ, σελ.297-299 και  ΠΜ, σελ.320-321. 
676 Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγια Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σελ.348. 
677 Παράρτημα: Β.2.1. ) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1999,σελ.348. 
678 Παράρτημα: Β.2.1. ) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2000, σελ. 348. 
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Στατιστικά Δεδομένα του 2001679 
 
Σχετικά με το προσωπικό πληροφορούμαστε ότι είχε αυξηθεί και αποτελούνταν από ένα μόνιμο ή 

συμβασιούχο βιβλιοθηκονόμο και άλλους δυο που είχαν προσληφθεί μέσω αναπτυξιακών ή ερευνητικών 
προγραμμάτων. 

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2002 
 
Κατά το έτος 2002680 το προσωπικό παρέμεινε το ίδιο με τη μόνη διαφορά ότι και οι τρεις 

βιβλιοθηκονόμοι ήταν συμβασιούχοι ή μόνιμοι. 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2004 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004681 σημαντικό είναι να ειπωθεί ότι η Βιβλιοθήκη στελεχώθηκε από 28 

προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια κάποιων ερευνητικών προγραμμάτων ή κονδυλίων 
της Βιβλιοθήκης. 

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2005 
 
Το 2005682 η Βιβλιοθήκη επανδρώθηκε με 3 βιβλιοθηκονόμους και ένα προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό φοιτητή. 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2006 
 
Το  2006683  το προσωπικό παρέμεινε ως είχε. 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2007 
 
Το 2007684  το προσωπικό είχε επανδρωθεί με 2 προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι 

οποίοι πληρώνονταν για τη μερική αυτή απασχόληση από κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή από κονδύλιο 
της Βιβλιοθήκης. Επίσης, προσλήφθηκε ένα άτομο με σύμβαση ενός αναπτυξιακού (ΕΠΕΑΕΚ) ή 
ερευνητικού προγράμματος. 

 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2008 
 
 Το 2008685 σχετικά με το προσωπικό δεν υπάρχει πληροφόρηση.686 
 
 

                                                           
679 Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2001, σελ. 348.  
680  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2002, σελ. 348. 
681  Παράρτημα: Β.2.1.)  ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2004, σελ. 348. 
682  Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2005, σελ. 348. 
683  Παράρτημα: Β.2.1). ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006, σελ 348. 
684  Παράρτημα: Β.2.1). ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007, σελ. 348. 
685 Παράρτημα: Β.2.1.)  ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2008, σελ. 348. 
686  Λείπουν κάποιες σελίδες από το αρχειακό υλικό που μου εδόθη από τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  
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Στατιστικά Δεδομένα του 2009 
 
 Το 2009687 οι βιβλιοθηκονόμοι ήταν 2, υπήρχε ένας ειδικός της Πληροφορικής και ένας 

προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής-τρια (μερική απασχόληση) που πληρωνόταν από κάποιο 
ερευνητικό πρόγραμμα ή από κονδύλιο της Βιβλιοθήκης. 

 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2010688 και του 2011689 
 
Οι βιβλιοθηκονόμοι παρέμειναν 2. 
 
 

Β) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

 

1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά». 

6.6.4.5. Προσωπικό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 
 
 
Όσον αφορά τη σύσταση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, διαμορφώθηκε σύμφωνα  με τις 

διατάξεις του ΦΕΚ. 42/23-01-1989, τ. Β΄, ΥΠΕΠΘ ΙΖ/17/5-1-1989, και πιο συγκεκριμένα  σύμφωνα με το 
6ο άρθρο, το προσωπικό αποτελείται από ένα Βιβλιοφύλακα,690 με βαθμό και μισθό Γραμματέως β΄ τάξεως, 
ο οποίος θεωρείται και ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης. Η βαθμολογική του εξέλιξη καθορίζεται από 
πρόταση της Εφορείας και έκθεση του Επιθεωρητού Βιβλιοθηκών. Επίσης, ενός Ταξινόμου691 με βαθμό και 
μισθό Γραφέα α΄ τάξεως, η προαγωγή σε Εισηγητή καθοριζόταν από το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης και 
ενός καθαριστή692, με βαθμό και μισθό κλητήρα γ΄ τάξεως.  

Σε συνδυασμό με το Νόμο 415/10-08-1976693  ορίζεται ο αριθμός των τριών Ταξινόμων στις 
Κεντρικές κατά Περιφέρειες Βιβλιοθήκες. Σύμφωνα με το 6ο άρθρο, η θέση του Ταξινόμου και του 
Βιβλιοφύλακα μπορεί να καλυφθεί προσωρινά, με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, από 
εκπαιδευτικούς της Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης. 

Στο 7ο άρθρο γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητες των Εφορειών και των Διευθύνσεων. Η Εφορεία 
εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία αλλά και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων της Βιβλιοθήκης. Ο 
Διευθυντής μεριμνά για τον εμπλουτισμό, τη συγκρότηση συλλογών (χειρογράφων, ιστορικών εγγράφων, 
βιβλίων κα.) που αφορούν τη γεωγραφική περιοχή της Βιβλιοθήκης, τη σωστή λειτουργία του γραφείου και 
του αναγνωστηρίου, την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και τη διοργάνωση διαλέξεων και 
συγκεντρώσεων εθνικού και μορφωτικού περιεχομένου. 

Πιο συγκεκριμένα, ξεφυλλίζοντας τα Πρακτικά της Βιβλιοθήκης πληροφορούμαστε ότι σύμφωνα με 
το 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» στις 10-05-1989, παρουσιάστηκε στα 
                                                           
687 Παράρτημα: Β.2.1.) ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2009, σελ.348. 
688  Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2010, σελ. 348. 
689 Οι βιβλιοθηκονόμοι που συμπλήρωσαν το εν λόγω ερωτηματολόγιο έχουν γράψει ταυτοχρόνως δυο τιμές και αρκετές 

καταχωρήσεις με αποτέλεσμα να μην γνωρίζω ποια ευσταθεί. (Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2011). 

690  Σχετικά με τον τρόπο διορισμού και τα τυπικά προσόντα (Βλ. στο 6ο άρθρο, παράγραφο 3 του εν λόγω νόμου). 
691  Ομοίως, (παράγραφο 4).  
692  Ομοίως, (παράγραφο 5). 
693 ΦΕΚ 214/17-08-1976, τ. Α΄, Ν.415/10-08-1976. «Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 2  του άρθρου 6  του Α.Ν 

1362/1949 «Περί ιδρύσεως, ανασυγκροτήσεως και  ενιαίας οργανώσεως των ανά το Κράτος  Βιβλιοθηκών». 
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γραφεία της ο Δ. Σουλιώτης και ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1304/10-
05-1989 απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας.694 

Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους695   σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1362/49 (ΦΕΚ. 214/ τ. Α΄/17-
081989), σχετικά με την ανασύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ.696 που εποπτεύονται από 
το ΥΠΕΠΘ, πραγματοποιήθηκε η αποδοχή μετάταξης του Δημητρίου Σουλιώτη, ως Προϊσταμένου, στο 
χώρο της Βιβλιοθήκης697. Η Εφορεία της Βιβλιοθήκης έλαβε υπόψη της την άμισθη πενταετή  προϋπηρεσία 
του, το ότι ήταν ιδρυτικό μέλος της, τη θετική ψήφο από μέρους της οικογένειας των δωρητών, την 
εγκεκριμένη απόσπαση του, την εισήγηση του καθώς και την πολιτιστική και συγγραφική του 
δραστηριότητα.  

Τον Απρίλιο του 1990698 ύστερα από την ανάγνωση του υπ’ αριθμ ΙΖ/261/ 08-03-1990 εγγράφου 
του ΥΠΕΠΘ/ Τμήμα Βιβλιοθηκών, εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δ. Σουλιώτη σε σεμινάριο με τίτλο 
«Επίσκεψη άγγλου Ειδικού για την αυτοματοποίηση των Βιβλιοθηκών». Τον Αύγουστο του ιδίου έτους 699  
εγκρίθηκε η  ανάθεση της καθαριότητας της Βιβλιοθήκης, μια φορά την εβδομάδα, στην καθαρίστριας της 
Ν.ΕΛ.Ε700  

Το 1991701 τέθηκε το θέμα μετάταξης της Β. Γίτση στη Βιβλιοθήκη και η πρόσληψη της κας. 
Αγάπης Γιάντση, ως καθαρίστρια της Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με το 5ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της 
Εφορείας702 η Βιβλιοθήκη διέθετε τρεις οργανικές θέσεις υπαλλήλων, ενός Προϊσταμένου, ενός Ταξινόμου 
και ενός Επιμελητή. Έως τότε δεν είχε ορισθεί ένας Ταξινόμος, ο οποίος θα ήταν απόφοιτος του ΤΕΙ 
Βιβλιοθηκονομίας. Επίσης, εγκρίθηκε η μετάταξη της Β. Γίτση, η οποία ήταν μόνιμη υπάλληλης ΥΕ της 
ΝΕΛΕ Φλώρινας και  η τοποθέτηση της στη θέση της επιμελητού της Βιβλιοθήκης. 

Το 1992703 εγκρίθηκε η ανανέωση της απόσπασης της Β. Γίτση στη συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη 
καθώς και  η μετάβαση και η συμμετοχή του Δ. Σουλιώτη  σε ένα σεμινάριο σχετικό με τον Αυτοματισμό 
των Βιβλιοθηκών (26-30 Ιανουαρίου 1993).704 

Το 1993 με το υπ’ αριθμ. 1ο/11-03-1993 Πρακτικό Συνεδρίασης705 αποφασίστηκε η πρόσληψη 
ωρομισθίου ταξινόμου με τη διεξαγωγή διαγωνισμού. Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία του 
Παραρτήματος ο Προϊστάμενος ζήτησε από το ΥΠΕΠΘ να εγκρίνει την απόσπαση δυο εκπαιδευτικών 
(Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης). 

Σύμφωνα με το 2ο/26-04-1993706 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της Βιβλιοθήκης 
πληροφορούμαστε την πρόσληψη της κας. Μίχτη Χρυσάνθης, στη θέση της ωρομίσθιας Ταξινόμου. Το 
Σεπτέμβριο707 του ίδιου έτους προσλήφθηκε νέα καθαρίστρια, η κα. Μ. Χριστοδούλου, με τις ίδιες 
απολαβές αλλά και υποχρεώσεις. Επίσης, εγκρίθηκε η απόσπαση της  Β. Γίτση, για ένα ακόμη έτος, 
αρχόμενη από 22-12-1993.708  

Το 1994 για πρώτη φορά, σύμφωνα με την ΕΣ/2371/19-09-1991 απόφαση του ΥΠΕΠΘ, η οποία 
αναφερόταν στην πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες, αποφασίστηκε η 

                                                           
694  Παράρτημα: Β.3.1.) 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (10-05-1989). 
695  Παράρτημα: Β.3.1.) 4o Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (11-09-1989). 
696  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.  
697 Η οριστική μετάταξη του  Δ. Σουλιώτη επισφραγίστηκε με το υπ’ αριθμ. 12/16-03-1990 Πρακτικό Συνεδρίασης της εφορείας 

της ΔΚΒΦ. 
698  Παράρτημα: Β.3.1.) 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (02-04-1990). 
699  Παράρτημα: Β.3.1.) 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (14-08-1990). 
700  Νομαρχιακή επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης. 
701  Παράρτημα: Β.3.1.) 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (29-04 -1991). 
702  Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (14-05 -1991). 
703  Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (18-11 -1992). 
704  Παράρτημα: Β.3.1.) 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (21-12 -1992). 
705  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (11-03  -1993).  
706  Παράρτημα: Β.3.1.) 2 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»  (26-04-1993). 
707  Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-09-1993). 
708  Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (06-10 -1993). 
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πρόσληψη του  Βαϊτσάκη Αθανασίου (απόφοιτου ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας) για το χρονικό διάστημα από 1-
04-1994 έως 30-09-1994. 709  

Σύμφωνα με το 3ο/02-06-1994 Πρακτικό Συνεδρίασης,710 η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 
αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό. Η Γίτση Βικτωρία δεν είχε μεταταχθεί ακόμα 
και η Εφορεία προσπάθησε να καλύψει το κενό με την πρόσληψη επιμορφωτών της ΝΕΛΕ, της κα. Μάγδας 
Περιβολάρη και της κα. Μένης Δαουτοπούλου, ενώ ταυτόχρονα συνέχιζε την πρακτική του άσκηση ο κ. 
Βαϊτσάκης Αθανάσιος. Τότε τέθηκε το θέμα πρόσληψης ενός  ωρομίσθιου ταξινόμου. 

Υλοποιήθηκε για μια ακόμα φορά πρόσληψη ασκούμενης φοιτήτριας711 κατά τη διάρκεια του 
1995.712 

Σύμφωνα με το 6ο/29-08-1995 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά» πληροφορούμαστε την πρόσληψη για δεύτερη φορά εποχιακής Ταξινόμου, της κας. Κ. 
Ιωάννου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου713.714  

 Το 1997 υποβλήθηκε στην Εφορεία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» η παραίτηση του  Δ. 
Σουλιώτη από τη θέση του Διευθυντού στη ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», λόγω διορισμού του ως  
επίκουρου καθηγητού στο ΑΠΘ.715 

Σύμφωνα με το 3ο/22-06-1998 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά»716 ενημερωνόμαστε ότι το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, δηλαδή η Β. Γίτση, η κα. Α. 
Τσαντίρη και ο κ. Ι. Δαϊκοπούλος, είχαν συμμετάσχει σε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με το 
πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ. Το ίδιο έτος καθαρίστρια της Βιβλιοθήκης ήταν η κα. Μ. Χιούσο717 

Το πρόβλημα του προσωπικού συνεχίστηκε να υπάρχει και  διογκώθηκε με την παραίτηση του Δ. 
Σουλιώτη και την άρνηση για απόσπαση μιας νηπιαγωγού που ήταν υπεύθυνη για το Παιδικό- Νεανικό 
Παράρτημα της Βιβλιοθήκης. Για αυτό το λόγο γίνονταν κατά καιρούς αποσπάσεις εκπαιδευτικών με σκοπό 
την κάλυψη των κενών θέσεων. Όπως παραδείγματος χάριν, τη θέση του Προϊσταμένου, την οποία 
διεκδίκησε ο κ. Ι. Δαϊκόπουλος το 1998 και την υποβολή αίτησης για ανανέωση της απόσπασης της κα. Α. 
Τσαντίρη στη θέση της υπευθύνου στο Παιδικό Παράρτημα της Βιβλιοθήκης.718   

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 335/06-07-2006 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»719 
πληροφορούμαστε ότι ο κ. Γεώργιος Τσιολάκης720 υπήρξε και αυτός οδηγός των Βιβλιοαυτοκινήτων. Η 
Εφορεία το 2000 ενέκρινε την ανανέωση Σύμβασης του έργου 01-06-2000 έως 31- 12-2000 του 
προσωπικού των Κινητών Βιβλιοθηκών.721 

Το 2000722 λόγω της μεγάλης προσέλευσης του φιλαναγνωστικού κοινού, διαφόρων ηλικιών 
(ενήλικες, μαθητές, φοιτητές) στη ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»  και στο Παιδικό Παράρτημα, της 
υλοποίησης του προγράμματος Κινητών Βιβλιοθηκών σε συνδυασμό με την παραχώρηση από μέρους της 
ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας άλλων δυο βιβλιοαυτοκινήτων και λόγω του ενός μόνο μόνιμου προσωπικού, της 
Β. Γίτση, κρίθηκε σκόπιμο από μέρους της Εφορείας να απευθυνθεί στο ΥΠΕΠΘ και να ζητήσει 

                                                           
709  Παράρτημα: Β.3.1.) 1 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (15-03-1994). 
710  Παράρτημα: Β.3.1.)  3 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (02-06-1994). 
711  Μένης Δαουτοπούλου. 
712  Παράρτημα: Β.3.1.) 2 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (31-03-1995). 
713 Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΙΖ/682/10-06-1995 έγγραφό του ΥΠΕΠΘ, «Κατανομή θέσεων εποχιακού προσωπικού στις 

Δημόσιες Βιβλιοθήκες. 
714  Παράρτημα: Β.3.1.) 6 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (29-08-1995). 
715  Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (25-11-1997). 
716  Παράρτημα: Β.3.1.)  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (22-06-1998). 
717  Παράρτημα: Β.3.1.)  3 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (22-06-1998). 
718 Παράρτημα: Β.3.1.) 4ο /22-07-1998 και 5ο / 15-09-1998 Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά». 
719  Παράρτημα: Β.3.2.)  το υπ’ αριθμ. 335/06-07-2006 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 
720  Οι συμβάσεις του  είχαν τις εξής χρονικές διάρκειες: Από 3-10-2002 έως 2-10-2003, 3-10-2003 έως 30-06-2004, 1-07-2004 

έως 31-12-2004, 1-1-2005 έως 31-08-2006. 
721  Παράρτημα: Β.3.1.)   3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (10-07-2000). 
722  Παράρτημα: Β.3.1.)   3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (15-06-2001).           
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αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, η Εφορεία ζήτησε την ανανέωση της απόσπασης της κας. Α. 
Τσαντίρη, η οποία ήταν υπεύθυνη του έργου «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές 
Βιβλιοθήκες», της κας. Λ. Νοβατσίδου, Νηπιαγωγού, για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, της 
κας. Μ. Δημητρίου- Κυριακού και της κας. Β. Βασιλείου, οι οποίες ήταν Νηπιαγωγοί, για τη λειτουργία του 
Παιδικού Παραρτήματος. 

Επίσης, η Εφορεία αποφάσισε να τροποποιήσει τη διάρκεια των Συμβάσεων723του προσωπικού724 
των Κινητών Βιβλιοθηκών και να τις παρατείνει έως τις 30-09-2001. Το ίδιο έτος η Εφορεία βάσει του 7ου 
άρθρου του  υπ’ αριθμ. 2683/1999 νόμου, της προϋπηρεσίας, των προσόντων της Β. Γίτση ενέκρινε τη 
μετάταξη της από τον κλάδο ΥΕ Κλητήρων - Καθαριστών στον κλάδο ΔΕ Ταξινόμων.725 

Για μια ακόμη φορά  η Εφορεία αποφάσισε να τροποποιήσει τη διάρκεια των  Συμβάσεων726 του 
προσωπικού727 των Κινητών Βιβλιοθηκών και να τις παρατείνει έως τις 31-12-2001. 

Το 2002 τέθηκε ξανά το θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για τη σωστότερη λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης (Κεντρικής και Παραρτήματος) αλλά και του Προγράμματος των Κινητών Βιβλιοθηκών.728  

Τον Ιούνιο του 2002729 εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
συνολικού αριθμού τριών ατόμων, δυο Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ και ενός οδηγού ΔΕ που θα απασχολούνταν 
στην Κινητή  Μονάδα της Βιβλιοθήκης. Ο Πρόεδρος ανέλαβε τη σύνταξη της σχετικής ανακοίνωσης 
(τυπικά προσόντα, δικαιολογητικά). Το Σεπτέμβριο730 εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν οι πίνακες με την 
κατάταξη και την έγκριση  των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες ήταν οι κυρίες Μ. Δαουτοπούλου και Σ. 
Ρουφίδου και  ο κ. Γ  Τσιολάκης. Η κα. Α. Τσαντίρη υπέβαλλε τα αποτελέσματα στον ΑΣΕΠ. Τον 
Οκτώβριο η Εφορεία ενέκρινε την υπογραφή των Συμβάσεων.731 Επίσης, η κα. Α. Τσαντίρη 
παρακολούθησε μια εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα  «Ολοκληρωμένη εφαρμογή διεπαφής».732 

Το θέμα των αποσπάσεων συνεχίστηκε και το 2003 και ενισχύθηκε με επιμορφώσεις του 
προσωπικού ανάλογα πάντα με την ειδικότητα του.733 Το Μάιο734  εγκρίθηκε η μετακίνηση της  κας. Α. 
Τσαντίρη και του κ. Γ. Τσολάκη στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό  πρόγραμμα του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Επικοινωνία-Τεχνικές εξυπηρέτησης του πολίτη».  

Για μια ακόμη φορά,  η Εφορεία αποφάσισε να τροποποιήσει τη διάρκεια των  Συμβάσεων735 του 
προσωπικού736 των Κινητών Βιβλιοθηκών και να τις παρατείνει έως τις 30-06-2004. 
           Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» 737 πληροφορούμαστε ότι από 1-9-2003 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για το 
σχολικό έτος 2003-2004. Βάσει της υπ’ αριθ. Φ361.271/51/56901/Δ1/12-06-2003 απόφαση του ΥΠΕΠΘ, οι 
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν: 

1. Α. Τσαντίρη, Νηπιαγωγός 
2. Λ. Νοβατσίδου, Νηπιαγωγός 
3. Μ. Δημητρίου, Νηπιαγωγός  
4. Κ. Θωμάς, Δάσκαλος. 

                                                           
723  Ομοίως. 
724  Στ. Ρουφίδου, Μ. Δαουτοπούλου, Κ. Κωνσταντινίδη. 
725  Παράρτημα: Β.3.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (19-07-2001). 
726  Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (28-09-2001). 
727  Στ. Ρουφίδου, Μ. Δαουτοπούλου, Κ. Κωνσταντινίδη. 
728 Παράρτημα: Β.3.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (22-05-2002). 
729 Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (17-06-2002). 
730 Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (03-09-2002).           
731 Παράρτημα: Β.3.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-10-2002). 
732 Ομοίως. 
733 Παράρτημα: Β.3.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (05-05- 2003). 
734 Ομοίως. 
735 Παράρτημα: Β.3.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-09-2003). 
736 Στ. Ρουφίδου, Μ. Δαουτοπούλου, Κ. Κωνσταντινίδης. 
737 Παράρτημα: Β.3.1.)   8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (15-10-2003). 
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Βάσει της υπ’ αριθμ. 50483/Δ2/26-05-2003 απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ήταν ο κ. Μ. Χαλβατζής, Γυμναστής.  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»738 πληροφορούμαστε ότι τον Ιούνιο τέθηκε το θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για την 
εύρυθμη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, των Κινητών  Βιβλιοθηκών και του Παιδικού 
Παραρτήματος. Τον Αύγουστο εγκρίθηκε η απόσπαση και τοποθέτηση της κας. Μ. Δημητρίου στη θέση 
του κ. Χαλβατζή, ο οποίος δεν αποδέχθηκε τη θέση. Επίσης, ύστερα από αίτημα του προσωπικού (Μ. 
Δαουτοπούλου, Στ. Ρουφίδου, Γ. Τσιολάκη) εγκρίθηκε η μετατροπή των Συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε 
Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου και η κατάταξη τους σε οργανικές θέσεις της Βιβλιοθήκης. 

 Το 2004 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ 
«Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»739 πληροφορούμαστε ότι από 1 Σεπτεμβρίου ανέλαβαν υπηρεσία οι 
αποσπασμένοι δάσκαλοι, κκ.. Θ. Βράντσης, Κ. Μαραγκός και η κα. Π. Πάνου.    

Το 2005740 είχε τεθεί για μια ακόμα φορά το θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για τη 
σωστότερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης (Κεντρικής και Παραρτήματος) αλλά και του Προγράμματος των 
Κινητών Βιβλιοθηκών. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»741 πληροφορούμαστε ότι από 1-9-2005 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για το 
σχολικό έτος 2005-2006.  

1. Μ. Δημητρίου, Νηπιαγωγός 
2. Α. Καπουλίτσας, Δάσκαλος 
3. Π. Πάνου, Δασκάλα. 

 Το Σεπτέμβριο του ιδίου χρόνου742 η Β. Γίτση ανέλαβε καθήκοντα Διευθύντριας-Προϊσταμένης. 
Τον Ιούνιο ξανατέθηκε το θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για τη κάλυψη των κενών 

οργανικών θέσεων της Βιβλιοθήκης (Παιδικό Παράρτημα και Κινητές Βιβλιοθήκες).743 
Τον Αύγουστο του 2006744 στα πλαίσια του έργου  «Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών 

Βιβλιοθηκών» πραγματοποιήθηκε η  πρόσληψη ενός ατόμου, του κ. Γ. Νέση, με Σύμβαση ορισμένου 
χρόνου. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 15ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά»745 πληροφορούμαστε ότι από 1-9-2006 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι 
εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2006-2007. 

1.  Μ. Δημητρίου, Νηπιαγωγός 
2. Α. Καπουλίτσας, Δάσκαλος 
3. Π. Πάνου, Δασκάλα. 
4. Α. Χρυσικού, Δασκάλα 
5. Β. Μεγαρχιώτη, Νηπιαγωγός 
6. Ι. Ζάχου, Δασκάλα. 

Διαβάζοντας το υπ’ αριθμ. 7ο/02-07-2007 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ 
«Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»746 μας έγιναν γνωστές οι αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών για την κάλυψη 
των κενών θέσεων στο χώρο της Βιβλιοθήκης.  

                                                           
738 Παράρτημα: Β.3.1.)   8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (30-06-2004). 
739 Παράρτημα: Β.3.1.)  11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (22-09-2004). 
740 Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (06-07-2005). 
741 Παράρτημα: Β.3.1.)   8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα» (08-09-2005). 
742 Ομοίως. 
743 Παράρτημα: Β.3.1.)  10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (15-06-2006). 
744 Παράρτημα: Β.3.1.)   14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (24-08-2006). 
745 Παράρτημα: Β.3.1.)  15ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-09-2006). 
746 Παράρτημα: Β.3.1.)   7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (02-07-2007). 
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Βασιζόμενοι στο υπ’ αριθμ. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά»747 μαθαίνουμε ότι από 3-9-2007 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για 
το σχολικό έτος 2007-2008. 

1.  Μ. Δημητρίου, Νηπιαγωγός 
2. Α. Καπουλίτσας, Δάσκαλος 
3. Β. Μεγαρχιώτη, Νηπιαγωγός 
4. Α. Χρυσικού, Δασκάλα. 

Επίσης, ανέλαβε υπηρεσία και η κα. Ε. Μπόλκη από τις 28 Σεπτεμβρίου του 2007.748  
Σύμφωνα με το 4ο/28-05-2008749 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 

Πιτόσκα-Βαρνά» πληροφορούμαστε ότι το 2008 είχε δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα ως προς τη 
λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, του Παιδικού Παραρτήματος αλλά και των Κινητών Βιβλιοθηκών 
λόγω της απουσίας προσωπικού.  Η Εφορεία αιτήθηκε για άλλη μια φορά την απόσπαση εκπαιδευτικών για 
την κάλυψη οργανικών θέσεων στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, του Παιδικού Παραρτήματος, των 
Κινητών Βιβλιοθηκών και μια θέση για τη Παράρτημα του Αρμενοχωρίου.  

Διαβάζοντας το υπ’ αριθμ. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»750 πληροφορούμαστε ότι από 1-9-2008 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για το 
σχολικό έτος 2008-2009. 

1.  Μ. Δημητρίου, Νηπιαγωγός 
2. Α. Καπουλίτσας, Δάσκαλος 
3. Β. Μεγαρχιώτη, Νηπιαγωγός 
4. Α. Χρυσικού, Δασκάλα. 

Επίσης, 1 Σεπτεμβρίου του 2008 ανέλαβε υπηρεσία η κα. Κ. Ηλιοπούλου751 και στις 14/09 η κα. Φ. 
Φωστηροπούλου.752 Οι αποσπάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν επειδή δεν υπήρχε μόνιμο προσωπικό, ήταν 
μονάχα η Διευθύντρια, η οποία απουσίαζε λόγω σοβαρής ασθενείας. 753 

Το 2009 η Εφορεία ενέκρινε τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης για απόφοιτους ΙΕΚ 
ειδικότητας Πληροφορικής αλλά και για φοιτητές του ΤΕΙ Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας.754 Τον 
Ιούνιο η Εφορεία ζήτησε ξανά την απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την πλήρωση των κενών  θέσεων. 755 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2009756 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν υπηρεσία  από την 
1 Σεπτεμβρίου για το σχολικό έτος 2009-2010, οι οποίοι ήταν: 

1. Ν. Ανθυμίδης, Δάσκαλος  
2. Ν. Γαλαρινιώτης, Δάσκαλος 
3. Α. Καπουλίτσας, Δάσκαλος 
4. Ε. Κιατύπης, Δάσκαλος 
5. Δ. Λαρχανίδης, Δάσκαλος 
6. Δ. Μπιτσακάκης, Δάσκαλος 
7. Δ. Μπόμπολη, Δασκάλα. 

                                                           
747 Παράρτημα: Β.3.1.)   11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-09-2007). 
748 Παράρτημα: Β.3.1.)  12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (28-09-2007). 
749 Παράρτημα: Β.3.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (28-05-2008). 
750 Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-10-2008). 
751 Παράρτημα: Β.3.1.)   5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-10-2008). 
752 Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (23-10-2008). 
753  Ομοίως. 
754  Παράρτημα: Β.3.1.)  1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (20-01-2009). 
755  Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (17-06-2009). 
756 Παράρτημα: Β.3.1.)  8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-09-2009). 
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Το 2010 η Εφορεία αιτήθηκε την απόσπαση δεκαέξι εκπαιδευτικών για την κάλυψη οργανικών 
θέσεων στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, του Παιδικού Παραρτήματος και των Κινητών 
Βιβλιοθηκών.757 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»758 πληροφορούμαστε ότι από 1-9-2010 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για το 
σχολικό έτος 2010-2011. Από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο κ. Ι. Ταουσάνης, Θεολόγος  και από την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο κ. Ν. Γαλαρινιώτης, Δάσκαλος. 

Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους759 η Εφορεία ζήτησε επανεξέταση των αιτήσεων δυο αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών. Ομοίως και το 2011 η Εφορεία αιτήθηκε την απόσπαση έξι εκπαιδευτικών για την εύρυθμη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης και του Παραρτήματος της.760 Εγκρίθηκε η απόσπαση δυο εκπαιδευτικών.761 Η 
κα. Φ. Ζαμπούνη, Νηπιαγωγός, ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2011.762 

Επίσης, το 2012 εγκρίθηκε για πρώτη φορά εξάμηνη πρακτική άσκηση σπουδαστών των ΤΕΙ 
διαφόρων ειδικοτήτων.763 Το Μάιο ενεργοποιήθηκαν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και 
Β/θμιας,764 λόγω σοβαρής ασθενείας της Διευθύντριας, Β. Γίτση, σκεπτόμενοι και το ενδεχόμενο μετάταξης 
της κας. Ε. Μινοπούλου με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της ΔΚΒ.  

Τον Ιούλιο765 η Εφορεία αιτήθηκε πάλι την απόσπαση εκπαιδευτικών για την  κάλυψη των κενών 
οργανικών θέσεων της Βιβλιοθήκης. Πρώτη φορά τέθηκαν κριτήρια για την επιλογή τους. Αρχικά, 
ζητήθηκε η εθελοντική εργασία το καλοκαίρι (Αύγουστο)  στο Παιδικό Παράρτημα καθώς και άλλα τυπικά 
προσόντα για την κάλυψη αυτών των οργανικών θέσεων. Όπως, το πτυχίο Φιλολογίας ή άλλο συναφές, τη 
γνώση αγγλικών και πληροφορικής, τη συμμετοχή σε σεμινάρια και την κοινωνική δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά»766 πληροφορούμαστε ότι από 3-9-2012 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι 
εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2012-2013. 

Από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν οι: 
1.  Μ. Χάτζιος, Δάσκαλος 
2. Β. Βούλγαρη, Δασκάλα 
3. Β. Μαντουλίδης, Δάσκαλος 
4. Δ. Λαρχανίδης, Δάσκαλος 
5. Μ. Γκότη, Δασκάλα 
6.  Ι. Κωνσταντίνου, Δάσκαλος. 

Το 2013  είχε τεθεί το θέμα των αναπληρωτών δυο καίριων θέσεων. Έτσι, για το χρονικό διάστημα 
από 1-02-2013 έως 19-02-2013 ορίστηκαν δυο αναπληρωτές.767 Ο πρώτος ήταν ο κος. Μιχ. Χάτζιος ως 
αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», ο οποίος απέκτησε το δικαίωμα 
υπογραφής εγγράφων, επιταγών και χρηματικών ενταλμάτων για το 2013, στη θέση της  Β. Γίτση  και ο 
κος. Βεν. Μαντουλίδης ως αναπληρωτής υπάλληλος της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»  στη θέση του 
κ. Α. Ευαγγέλου. Ενώ, για το χρονικό διάστημα έως τις 28-02-2013 ορίστηκαν στη θέση της Προϊσταμένης 
η κα. Μ. Γκώτη, λόγω ασθενείας της Β. Γίτση, ενώ του υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης του 

                                                           
757 Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-06-2010). 
758 Παράρτημα: Β.3.1.)  9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (08-09-2010). 
759 Παράρτημα: Β.3.1.)  14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (30-12-2010). 
760 Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (29-06-2011). 
761 Παράρτημα: Β.3.1.)   8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (05-09-2011). 
762 Ομοίως. 
763 Παράρτημα: Β.3.1.)   5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (08-03-2012). 
764 Παράρτημα: Β.3.1.)  8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (31-05-2012). 
765 Παράρτημα: Β.3.1.)  10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (11-07-2012). 
766 Παράρτημα: Β.3.1.)  9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (08-09-2010). 
767  Παράρτημα: Β.3.1.)  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-02-2013). 
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προηγούμενου υπαλλήλου,  ο κος. Ι. Κωνσταντίνου.768  Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τον μήνα Μάρτιο 
του ιδίου έτους όσον αφορά τους αναπληρωτές, με τη μόνη διαφορά ότι οι αναπληρωτές τώρα 
ανταλλάσσουν θέση, θα λέγαμε. Ο κ. Ι. Κωνσταντίνου γίνεται αναπληρωτής Προϊστάμενος769, αποκτώντας 
το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων, επιταγών και χρηματικών ενταλμάτων, ενώ η κα. Μ. Γκώτη έγινε 
υπάλληλος της  Βιβλιοθήκης.770   

Τον Απρίλιο του ιδίου έτους771 ανανεώθηκε η τοποθέτηση του κ. Ι. Κωνσταντίνου ως αναπληρωτή 
Προϊσταμένου, ύστερα από απόφαση της Β. Γίτση, η οποία είχε αναρρωτική άδεια. Τον Ιούλιο του 2013 η 
Β. Γίτση απεβίωσε και η Εφορεία αποφάσισε να εκφράσει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια της 
εκλιπούσας, να καταθέσει στεφάνι και να δημοσιεύσει αυτήν την απώλεια στον Τοπικό τύπο.772   
 Σύμφωνα με το 17ο/13-07-2013 Πρακτικό Συνεδρίασης773 πληροφορούμαστε τον ορισμό  νέας 
Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου και νομιμοποίησης της υπογραφής των σχετικών εγγράφων, 
δηλαδή της κας. Β. Μούζα.774  

Το ίδιο έτος είχε γίνει και αίτημα για αποσπάσεις  είκοσι εννέα εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη 
κενών θέσεων τόσο στη ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» όσο και στο Παράρτημα.775 Είναι η πρώτη 
φορά που η εν λόγω Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα άτομο ως μόνιμο προσωπικό και αυτό στη θέση της 
Καθαρίστριας. Οι λειτουργικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι μεγαλύτερες από κάθε φορά καθώς και τα 
τυπικά προσόντα που επιζητά η Εφορεία. 
             Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.21ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά»776πληροφορούμαστε ότι από 2-9-2012 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι 
εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2013-2014. 

Από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν οι: 
1. Β. Βούλγαρη, Δασκάλα 
2. Λ. Καλυβιάνος, Γυμναστής 
3.  Ι. Κωνσταντίνου, Δάσκαλος 
4.  Ι. Νικόπουλος, Γυμναστής 
5. Μ. Τσιουμήτα, Δασκάλα 
6. Μ. Χάτζιος, Δάσκαλος. 

Ο κ. Ι. Κωνσταντίνου και ο κ. Μ. Χάτζιος τοποθετήθηκαν στη ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά», 
ενώ οι υπόλοιποι στο Παιδικό Παράρτημα.777  Όπως κάθε χρόνο και έτσι και το 2014 η Εφορεία αιτήθηκε 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών, τονίζοντας την απόσπαση του κ. Ι. Κωνσταντίνου ως επιτακτική.778  

Σύμφωνα με το 4ο/31-07-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου 779  
κοινοποιείται για άλλη μια φορά το θέμα της παντελής ανυπαρξίας προσωπικού είτε λόγω συνταξιοδότησης 
είτε λόγω ξαφνικού θανάτου. Η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» την εποχή εκείνη είχε μόνο ένα άτομο 
ως μόνιμο προσωπικό, την καθαρίστρια. Έτσι, όπως κάθε χρονιά, πόσο μάλλον τότε και λόγω αυτών των 
σημαντικών και συνάμα δυσάρεστων συνθηκών, ζητήθηκαν από μέρους του Εφορευτικού Συμβουλίου 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη 11 κενών οργανικών θέσεων.     
                                                           
768  Παράρτημα: Β.3.1.)  5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (21-02-2013). 
769  Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-03-2013). 
770  Ομοίως. 
771  Παράρτημα: Β.3.1.)  10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (25-04-2013). 
772  Παράρτημα: Β.3.1.)  15ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (12-07-2013). 
773  Παράρτημα: Β.3.1.)  17ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (13-07-2013). 
774  Λοιπόν, την τελευταία μου, ο τελευταίος μου ορισμός ως Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης έγινε, ένα λεπτό, (κοιτάει στο κινητό της) 

31-07-2013. Ο διορισμός γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η θέση αυτή είναι άμισθη όπως και όλων των εφορευτικών, των 
μελών του εφορευτικού συμβουλίου και νωρίτερα επίσης είχα ορισθεί άλλες δυο φορές ως Πρόεδρος του Συμβουλίου. (Μ.Β.). 

775  Παράρτημα: Β.3.1.)  19ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (16-08-2013). 
776 Παράρτημα: Β.3.1.)  21ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-09-2013). 
777  Παράρτημα: Β.3.1.)  22ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (11-09-2013). 
778  Παράρτημα: Β.3.1.)  11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (31-07-2014). 
779  Παράρτημα: Β.3.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (31-07-2015). 
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            Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» 780πληροφορούμαστε ότι από 8-9-2015 ανέλαβαν υπηρεσία οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για το 
σχολικό έτος 2015-2016. Αυτοί ήταν: 

1. Ι. Νικόπουλος, Γυμναστής 
2. Γ. Μάρκου, Δασκάλα 
3. Ε. Ζατζηαθανασίου, Δασκάλα 
4. Α. Μαζαράκη, Καθηγήτρια Αγγλικών 
5. Ε. Μπόλκη, Δασκάλα. 

 
 

                6.6.4.6. Στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής 
Πιτόσκα- Βαρνά» 

 
 

Τα περισσότερα στατιστικά δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από  
ερωτηματολόγια που είχε στείλει η Ελληνική Στατιστική Αρχή στη συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη. 

 
 

Στατιστικά δεδομένα 2002 
 
Με το υπ’ αριθμ.104/03-03-2004781 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» μας 

κοινοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του 2002. Στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αναγράφεται ότι  το 
προσωπικό, με πλήρη απασχόληση ήταν δυο βιβλιοθηκάριοι, οι οποίοι δεν διέθεταν πανεπιστημιακή 
μόρφωση (σπουδές βιβλιοθηκονομίας) και  τρεις  υπάλληλοι. 

 
 

Στατιστικά δεδομένα 2004 
 
Με το υπ’ αριθμ.180/13-04-2005782 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» μας 

κοινοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του 2004. Στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αναγράφεται ότι το 
προσωπικό, με πλήρη απασχόληση, ήταν από δυο βιβλιοθηκάριοι, οι οποίοι δεν διέθεταν πανεπιστημιακή 
μόρφωση (σπουδές βιβλιοθηκονομίας), δυο783που έκαναν πρακτική άσκηση και ενός ακόμα υπαλλήλου. 
            Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 134/ 18-3-2004 έγγραφό784 της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά» προς το Τμήμα Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ Γενική Διεύθυνση Στατιστικών μας γνωστοποιούνται 
ορισμένα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό  αποτελούνταν  από  δυο υπαλλήλους, την  Β. Γίτση, 
ως Προϊσταμένη και τον κ. Α. Ευαγγέλου,  συμβασιούχο με σύμβαση αορίστου χρόνου. Σχετικά με το 
βιβλιοαυτοκίνητα, αναφέρεται η ύπαρξη ενός που ανήκει στη Βιβλιοθήκη και άλλων δυο, τα οποία έχει 
παραχωρήσει η ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. Το προσωπικό που απασχολούνταν με τις δράσεις των Κινητών 
Βιβλιοθηκών ήταν η κα. Μένη Δαουτοπούλου,  η κα. Στεφανία Ρουφίδου  και ο κ. Γιώργος Τσιολάκης. 
 
 
 

                                                           
780  Παράρτημα: Β.3.1.)   5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-09-2015). 
781  Παράρτημα: Β.3.2.)  Το υπ’ αριθμ. 104/03-03-2004  έγγραφό της ΔΚΒΦ  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
782  Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθμ. 180/13-04-2005  έγγραφό της ΔΚΒΦ  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
783  Ένας  εκ των οποίων διέθετε πανεπιστημιακή μόρφωση βιβλίων.  
784  Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθμ. 134/ 18-3-2004 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
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Στατιστικά δεδομένα 2006 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 

τη Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος785 πληροφορούμαστε ότι οι βιβλιοθηκάριοι με βιβλιοθηκονομική 
εμπειρία ήταν δυο,786 δυο ήταν και οι βιβλιοθηκάριοι που έκαναν πρακτική άσκηση787και υπήρχε ακόμα 
ένας υπάλληλος. 
  

Στατιστικά δεδομένα 2008 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 196/31-03-2009 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 

την Ελληνική Στατιστική αρχή788 πληροφορούμαστε ότι οι βιβλιοθηκονόμοι ήταν δυο, το προσωπικό με τη 
βιβλιοθηκονομική εμπειρία ομοίως και υπήρχε ακόμα ένας υπάλληλος. 
 

Στατιστικά δεδομένα 2010 
 

           Ξεφυλλίζοντας το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την Έρευνα Βιβλιοθηκών της 
Ελλάδος έτους 2010,789 μαθαίνουμε ότι δυο ήταν τα  άτομα που απασχολούνταν στην Βιβλιοθήκη, ένα με 
βιβλιοθηκονομική εμπειρία και πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και ένας ακόμα υπάλληλος. 
 

Στατιστικά δεδομένα 2012 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 70/31-01-2013 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 

την Ελληνική Στατιστική αρχή πληροφορούμαστε ότι υπήρχε ένα άτομο που είχε βιβλιοθηκονομική 
εμπειρία και ένα ακόμα χωρίς να προσδιορίζεται η επαγγελματική ιδιότητα.  
  

Στατιστικά δεδομένα 2013 
  
 Το 2014 το προσωπικό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»790 ήταν 2 άτομα, το ένα εκ των 

οποίων διέθετε και βιβλιοθηκονομική εμπειρία.  
 

 
2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     
 

6.6.4.7.  Υπάλληλοι των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας 
 

       Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 40/1992 απόφαση της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας στο 6ο Πρακτικό 
Συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 9-04-1992,791 το προσωπικό- οδηγοί  που επιλέχθηκαν από την 

                                                           
785 Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  προς την Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος. 
786  Χωρίς  Πανεπιστημιακή  μόρφωση. 
787  Ένας πανεπιστημιακού επιπέδου και ένας όχι. 
788 Παράρτημα: Β.3.2.) Το  υπ’ αριθ. 196/31-03-2009 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. 
789 Παράρτημα: Β.3.2.) Το  υπ’ αριθ. 60/27-01-2011 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή.  
790 Παράρτημα: Β.3.2.) Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/05-02-2015 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή.  
791   Παράρτημα: Β.4.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, με την υπ’ αριθμ.40/09-04-1992  απόφαση. 
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Τριμελή Επιτροπή ήταν ο κ. Μπάτσιος Ιωάννης, και ο κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.  Η σύμβαση τους θα ήταν 
εξάμηνη με τις πρέπουσες απολαβές. Επίσης, ήταν υποχρεωμένοι να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό.  
          Ο  κ. Μπάτσιος, Ιωάννης, προσλήφθηκε ως οδηγός, στην περιοχή της  Φλώρινα  και ο κ. Βασιλειάδης 
Βασίλης, ως οδηγός, στην περιοχή του Αμυνταίου. Όταν έφυγε ο  κ. Μπάτσιος  τη θέση του πήρε ο κ. 
Γώγος Στέργιος.792 Οι εργασίες που είχαν αναλάβει ήταν να πραγματοποιούν κάποια δρομολόγια 
ημερησίως σε όλα τα χωριά του Νομού Φλώρινας. 
 
              Οι οδηγοί καλύπταν [sic] όλα τα χωριά του νομού. Ιδιαίτερα πηγαίναν [sic] σε δημοτικά σχολεία. 
Κάθε μέρα και σε άλλο δημοτικό σχολείο ή και σε δυο-τρία δημοτικά σχολεία που ταιριάζαν [sic] στο 
δρομολόγιο. Μπαίναν [sic]… στις αυλές των σχολείων και συνεργαζόντουσαν εκεί με τους δασκάλους, οι 
οποίοι περιμένανε τα παιδιά και ερχόνταν [sic] τα παιδιά και κάναν [sic] ανταλλαγή δανειστικών βιβλίων στα 
χωριά ιδιαίτερα που δεν είχαν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες σταθερές δανείζονταν βιβλία από αυτήν τη 
Βιβλιοθήκη.  ( ΓΣ). 

 
             Σύμφωνα με τα λεγόμενα της υπεύθυνης-Προϊσταμένης της υπηρεσίας πληροφορούμαστε ότι 
κάποια στιγμή το προσωπικό των Κινητών Βιβλιοθηκών παραιτήθηκε με την αιτιολογία το διορισμό του σε 
σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως προείπαμε απαραίτητο προσόν κάθε υποψηφίου ήταν να 
είναι εκπαιδευτικός. Ακολούθησαν αρκετές οκτάμηνες συμβάσεις με αρκετούς υπαλλήλους. Αυτό όμως, 
δεν ήταν αρκετό για αυτό η υπηρεσία  προκήρυξε μέσω ΑΣΕΠ  θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, όμως, κανείς 
από τους νέους υποψηφίους δεν διέθετε τα τυπικά προσόντα με αποτέλεσμα να μην γίνει καμία πρόσληψη. 
 
  
3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
 
              6.6.4.8.  Συνεργεία- υπάλληλοι των Δημοτικών Βιβλιοθηκών 
 

Αντλώντας πληροφορίες από τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την 
πορεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μέσα στο χρόνο πληροφορούμαστε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της 
είχαν εγκρίνει τη σύσταση  ενός συνεργείου ετησίως. Η ενέργεια αυτή παρατηρείται πρώτη φορά  στα μέσα 
του Μαΐου 1955 με τη λήψη της  υπ’αριθμ. 117 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,793 στην οποία 
εγκρίνεται πρώτη φορά  η σύσταση ενός Συνεργείου (ενός υπαλλήλου με έκτακτο ημερομίσθιο) για τη 
σωστή λειτουργία  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43/1955 εγκριτική απόφαση της 
Νομαρχίας Φλώρινας.  

Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει το άρθρο 143, παρ.4 του Νόμου  1726/51 
«Περί Κώδικος Καταστάσεως των Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων»794  καθώς το άρθρο 19, παρ.6 
του Νόμου 2262/52795 σχετικά με τη σύσταση Συνεργείου με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου, για την έκτακτη 
λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Στο 1ο άρθρο, αναφέρεται  ότι η υπηρεσία της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Φλώρινας θα αποτελείται από έναν υπάλληλο, με έκτακτο ημερομίσθιο και θα είναι υπό την 
επίβλεψη του Προϊσταμένου των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και την εποπτεία 
του Δημάρχου. 

Στο 2ο άρθρο ορίζεται το ημερομίσθιο του υπαλλήλου σε 37δρχ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
45937/29-05-1949 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, η οποία 

                                                           
792   Παρέμεινε στην εργασία αυτή ως υπεύθυνος Βιβλιοθήκης δυο οκτάμηνα. 
793 Παράρτημα: Β.5.1.). Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δήμου  Φλώρινας (23-05-1955), ΣΑΕ 51, ΑΒΕ216, σελ.325-327. 
794 Ν.1726/1951 (ΦΕΚ 100/09-04-1951), τ. Α΄. 
795 Ν. 2262/1951 (ΦΕΚ 286/07-10-1952), τ. Α΄.  
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τροποποιήθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.28050/1954 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Το 
ημερομίσθιο αυτό θα αυξομειώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Στο 3ο άρθρο αναφέρεται η δωδεκάμηνη διάρκεια λειτουργίας του Συνεργείου, η οποία αρχίζει από  
την 1-07-1955 έως τις 30-06-1956. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να καταργήσει το 
Συνεργείο οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί χωρίς ο απολυόμενος να έχει αξιώσεις. 

Στο 4ο άρθρο αναφέρεται στην πληρωμή του υπαλλήλου, η οποία θα γίνεται μέσω χρηματικών 
ενταλμάτων βάσει σχετικών καταστάσεων υπογεγραμμένων από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και θεωρημένα από το Δήμαρχο  στο τέλος κάθε 
δεκαπενθήμερου. 

Στο 5ο άρθρο πληροφορούμαστε ότι η πρόσληψη του υπαλλήλου θα γίνεται μόνο όταν υπάρχουν 
κενές θέσεις στο Συνεργείο αυτό. Τα κριτήρια επιλογής ήταν συγκεκριμένα. Ο προσλαμβανόμενος 
υπάλληλος θα πρέπει να είναι ικανός και να έχει την κατάλληλη μόρφωση.  Επίσης, όσοι θα έχουν 
προϋπηρεσία θα επιλέγονται πρώτοι. 

Σύμφωνα με το 6ο άρθρο, ο προσλαμβανόμενος υπάλληλος έχει την υποχρέωση να συλλέγει τα 
βιβλία και τα έπιπλα της Βιβλιοθήκης, να τα ταξινομεί και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση.  Επίσης, να 
τηρεί ένα βιβλίο σχετικά με τα έπιπλα της Βιβλιοθήκης και ένα ακόμα σχετικά με τα βιβλία κατά 
κατηγορία. Να είναι παρών, κατά τις ώρες λειτουργίας, στη Βιβλιοθήκη, με σκοπό να προμηθεύει αλλά και 
να προτείνει  βιβλία στους φιλαναγνώστες. Ύστερα από την ανάγνωση τους, θα πρέπει να τα τοποθετεί στη 
θέση τους. Οι ώρες εργασίας ορίζονται οκτώ σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημάρχου. 

Σύμφωνα με το 7ο άρθρο ο προσλαμβανόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα 
σε οποιαδήποτε έκτακτη ή προσωρινή ανάγκη που θα προκύψει  εφόσον δεν  δύναται να ανταποκριθεί το 
τακτικό προσωπικό.      
 Στο 8ο άρθρο παρουσιάζονται οι ποινές στους υπαλλήλους σε περίπτωση που δεν εκτελούν 
καθήκοντα τους. Ήταν επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο το 1/5 του μηνιαίου μισθού. Το μεγαλύτερο 
χρηματικό πρόστιμο ετησίως ήταν ο μισθός ενός μηνός. Ο Δήμαρχος είχε τη δυνατότητα να απολύσει τον 
υπάλληλο με την αιτιολογία της βαρείας αμέλειας, της παράλειψης του καθήκοντος και της ανικανότητας 
του.    

Το 1956 είχε λήξει η ισχύ του προηγούμενου Συνεργείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με 
αποτέλεσμα τη λήψη απόφασης της υπ’αριθμ.125796 απόφασης για τη σύσταση νέου  Συνεργείου, με 
χρονική ισχύ από 1-07-1956 έως 30-06-1957, με έκτακτο ημερομίσθιο που θα ήταν υπό την επίβλεψη του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι ρήτρες ήταν ίδιες, με τη μόνη 
διαφορά ότι άλλαξε το ημερομίσθιο του υπαλλήλου. Αυξήθηκε σε 42 δρχ., σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ.45937/29-05-1949 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 11103/1956 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. 

Ομοίως το Νοέμβριο του 1956797 με την υπ’ αριθ. 236 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φλώρινας και με την υπ’αριθμ. 13407/56 εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας, είχε αποφασισθεί η 
σύσταση εκ νέου ενός Συνεργείου για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Φλώρινας με χρονική διάρκεια από 01-01-
1957798 μέχρι 31-12-1957.  Τα άρθρα δεν έχουν αλλάξει. 

Το Δεκέμβριο του 1957 το Δημοτικό Συμβούλιο της Φλώρινας είχε αποφασίσει με την υπ’αριθμ. 
340 απόφαση του και με την υπ’αριθμ. 27824/57 την έγκριση νέου Συνεργείου  λόγω της  λήξης της 

                                                           
796   Παράρτημα:  Β.5.1.) Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (23-05-1956), ΣΑΕ 52, ΑΒΕ 216, σελ.395-

397. 
797   Παράρτημα:  Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (01-11-1956), ΣΑΕ 53, ΑΒΕ 216, σελ.202-

204. 
798   Δεν αναφέρεται για ποιο λόγο διεκόπη η λειτουργία  του προηγούμενου Συνεργείου νωρίτερα.  
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χρονικής διάρκειας του προηγούμενου για την εξυπηρέτηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.799 Η ισχύ του 
νέου Συνεργείου ήταν από της 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1958. Οι ρήτρες που είχαν 
καθορισθεί ήταν όμοιες με αυτές των προηγούμενων ετών, εκτός από  το ημερομίσθιο του υπαλλήλου, που  
αυξήθηκε σε 43 δρχ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.45937/29-05-1949 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, η οποία τροποποιήθηκε από την υπ’αριθμ. 11103/1956 απόφαση 
του Υπουργείου Εργασίας. 

Το Δεκέμβριο 1958800 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3467/57 απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας είχε 
εγκριθεί η σύσταση νέου Συνεργείου λόγω λήξης της ισχύος του προηγούμενου με την υπ’αριθμ. 322 
απόφαση. Η ισχύς του νέου είχε ορισθεί από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1959. Για πρώτη 
φορά είχε γίνει νύξη για τη σύσταση ενός Οργανισμού της Υπηρεσίας του Δήμου για την κάλυψη μιας 
μόνιμης θέσης βιβλιοθηκάριου ή κάποιας άλλης θέσης με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης. Τα άρθρα δεν άλλαξαν εκτός από το υπ’ αριθμ. 2ο άρθρο, το οποίο αναφερόταν στο 
ημερομίσθιο του υπαλλήλου. Το ποσό που ορίστηκε ήταν 47,50 δρχ. όμοιο με αυτό των ανειδίκευτων 
εργατών σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την 22/08/1958 απόφαση της Εθνικής Γενικής Εκλογικής Συμβάσεως Εργασίας και  
χωρίς να προσφέρεται πρόσθετο επίδομα. Το ημερομίσθιο αυτό θα αυξομειωνόταν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

  Όπως κάθε χρόνο έτσι και το  Νοέμβριο του 1959, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με την υπ’ 
αριθμ. 242 απόφασή του,801 είχε εγκρίνει τη σύσταση νέου Συνεργείου για την ορθότερη λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 30811/58 εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας. Η ισχύς 
του νέου  Συνεργείου είχε ορισθεί από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1960. Οι ρήτρες ήταν 
όμοιες με τα προηγούμενα έτη.   

 Ομοίως και τον Ιανουάριο του 1961 είχε ληφθεί η υπ’ αριθμ.6 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με σύσταση Συνεργείου για την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
37101/59 εγκριτική απόφαση  της Νομαρχίας Φλώρινας.802 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 2ο άρθρο, το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
πληροφορούμαστε ότι το ημερομίσθιο του υπαλλήλου έγινε 52 δρχ. σύμφωνα με την υπ’αριθμ 45937/29-
05-1949 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, η οποία τροποποιήθηκε 
από την υπ’ αριθμ. 223/58  Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και αυτή από την υπ’ αριθμ. 58200/60 
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.803 Το ημερομίσθιο αυτό θα αυξομειωνόταν σύμφωνα με τους 
περιορισμούς των εκδιδόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, προσαρμοσμένο στις ισχύουσες διατάξεις. 

 Η χρονική ισχύς του νέου Συνεργείου ήταν από την 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1961. Η 
ετήσια πρόσληψη ενός υπαλλήλου θα κάλυπτε τις λειτουργικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης, καθώς ο Δήμος 
Φλώρινας δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την ανάγκη αυτή μέσω του τακτικού προσωπικού. Οι ρήτρες ήταν 
όμοιες με τα προηγούμενα έτη.   

Στις 5 Δεκεμβρίου του 1961 είχε ληφθεί η υπ’αριθμ. 261 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύσταση νέου Συνεργείου για τη σωστή λειτουργία της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 2678/61 εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας.804 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 2ο 
                                                           
799   Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (04-12-1957), ΣΑΕ 55, ΑΒΕ 216, σελ. 43-

45. 
800  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (3-12-1958), ΣΑΕ 56, ΑΒΕ 216, σελ. 133-

135. 
801  Παράρτημα: Β.5.1.)   Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (04-11-1959), ΣΑΕ 57, ΑΒΕ 216, σελ.112-

114. 
802  Παράρτημα: Β.5.1.)   Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (08-01-1961), ΣΑΕ 58, ΑΒΕ 216, σελ.177-

180. 
803  Υ.Α. 58200/ 11-06-1960   (ΦΕΚ 397/07-09-1960),  τ. Β΄, σελ. 3085-3086. 
804  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (05-12-1961), ΣΑΕ 60, ΑΒΕ 216, σελ.107-

109. 
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άρθρο, το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης πληροφορούμαστε ότι το ημερομίσθιο του 
υπαλλήλου έγινε 62 δρχ. σύμφωνα με τις διατάξεις για τους ειδικευόμενους εργάτες.  

Η χρονική διάρκεια της λειτουργίας του νέου Συνεργείου είχε ορισθεί από τη 1 Ιανουαρίου έως τις 
31 Δεκεμβρίου 1962. Ο τρόπος λειτουργίας ήταν ο ίδιος.  

Ομοίως το Δεκέμβριο του 1962 με την υπ’ αριθμ. 354 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φλώρινας805 είχε ορισθεί νέο Συνεργείο εφόσον είχε λήξει η χρονική ισχύς του προηγούμενου Συνεργείου, 
ύστερα από την υπ’αριθμ. 39013/61 εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας. Η διάρκεια του ήταν 
ετήσια. Ξεκινούσε από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1963. Οι ρήτρες και ο τρόπος λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης ήταν ίδιος. 

Το Δεκέμβριο του 1963 με την υπ’αριθμ. 249 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας806 
είχε ορισθεί νέο Συνεργείο εφόσον είχε λήξει η χρονική ισχύς του προηγούμενου Συνεργείου, σύμφωνα με 
την υπ’αριθμ. 33393/62 εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας. Η διάρκεια του ήταν ετήσια. 
Ξεκινούσε από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1964. Οι ρήτρες και ο τρόπος λειτουργίας της δε 
άλλαξε. 

Ομοίως το Νοέμβριο του  1964 με την υπ’αριθμ. 173 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φλώρινας807 είχε ορισθεί νέο Συνεργείο λόγω της  λήξεως  της χρονικής ισχύς του προηγούμενου 
Συνεργείου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32866/ 17-12-1963 εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 2ο άρθρο, το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
πληροφορούμαστε ότι το ημερομίσθιο του υπαλλήλου έγινε 64 δρχ. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ανειδίκευτου εργάτη. Η διάρκεια του ήταν ετήσια. Ξεκινούσε από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 
1965. Οι ρήτρες και ο τρόπος λειτουργίας της  όμοιος. 

Το Νοέμβριο του 1965 είχε αποφασισθεί, με την υπ’αριθμ. 286 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φλώρινας,808 η σύσταση νέου Συνεργείου και ο ορισμός ενός Επιμελητή, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 28058/64 εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας. Δυστυχώς, είχε αναβληθεί η λήψη αυτής της 
αποφάσεως με την πρόφαση ότι θα ρωτούσαν πρώτα τον προηγούμενο Επιμελητή, κ. Περικλή Τήνο, αν 
επιθυμούσε να παραμείνει ένα ακόμη έτος στην ίδια θέση. Αν αρνιόταν τότε θα προέβαιναν σε νέες 
ενέργειες. 

Το Δεκέμβριου του 1965809 στο συγκεκριμένο Πρακτικό είχε καταγραφεί συνομιλία ανάμεσα στον 
τότε Πρόεδρο,  Λούστα Θεόδωρο  και τους Συμβούλους του σχετικά με τη διατήρηση ή την κατάργηση του 
Συνεργείου της Βιβλιοθήκης. Είχε γίνει πρόταση στον κ. Τήνο να παραμείνει στη θέση του για ακόμη μια 
χρονιά. Είχε αρνηθεί επικαλούμενος λόγους υγείας. Ίσως αυτός να ήταν ένας σημαντικός λόγος 
καταργήσεως του Συνεργείου. Ο Πρόεδρος είχε προβάλλει επίσης και οικονομικούς λόγους. Οι απόψεις 
διίσταντο. Ένας εκ των Συμβούλων, ο κ. Κωτσόπουλος, είχε προτείνει τον Ευάγγελο Λιούλιο, ως νέο 
Επιμελητή, ενώ άλλοι Σύμβουλοι είχαν προτείνει να αναλάβει το τακτικό προσωπικό του Δήμου Φλώρινας 
τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Ο Πρόεδρος, ο Θεόδωρος Λούστας, είχε αποφασίσει,  με την υπ’αριθμ. 311 
απόφαση, να καταργήσει από την 1 Ιανουαρίου του 1966 το συσταθέν Συνεργείο προβάλλοντας 
«οικογενειακούς» λόγους του Δήμου.810    

                                                           
805   Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-12-1962), ΣΑΕ 62, ΑΒΕ 216, σελ.142-

144. 
806  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (05-12-1963), ΣΑΕ 64, ΑΒΕ 216, σελ.63-65. 
807   Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-11-1964), ΣΑΕ 65, ΑΒΕ 216, σελ.58-

60. 
808 Παράρτημα: Β.5.1.)   Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-11-1965), ΣΑΕ 67, ΑΒΕ 216, σελ. 38-

39. 
809  Παράρτημα: Β.5.1.)   Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (07-12-1965), ΣΑΕ 67, ΑΒΕ 216, σελ.53. 
810 Πιθανότατα θα είχε γίνει κάποιο λάθος καθώς ο γραμματέας θα κατέγραφε τη συνομιλία και αντί να γραφθεί «οικονομικούς» 

γράφθηκε «οικογενειακούς» λόγους.    
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Το 2009 στο υπ’αριθμ. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού 
Κέντρου του Δήμου Φλώρινας811 που είχε πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου είχε αποφασισθεί με την 
υπ’αριθμ. 16 απόφαση η ίδρυση και η λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς είχε ψηφισθεί και ο 
Κανονισμός λειτουργίας της. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες  πληροφορούμαστε ότι, ο τότε δήμαρχος, 
ο κ. Στέφανος Παπαναστασίου και ο υπεύθυνος της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ο κ. Ευάγγελος Αδάμ, 
είχαν ζητήσει τη βοήθεια  της Διεύθυνσης της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φλώρινας και 
των σχολικών Συμβούλων για επιλογή των κατάλληλων παιδικών και εκπαιδευτικών βιβλίων.Είχαν ζητήσει 
επίσης και την αρωγή των Τοπικών φορέων και των υπηρεσιών  για τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης.812   

…. Ο υπεύθυνος ήταν ο Γραμματέας του Πολιτιστικού Κέντρου, ο υπάλληλος του Δήμου, ο Αδάμου ο 
Βαγγέλης. Άλλα άτομα είχαμε στείλει ένα διάστημα παιδιά τα οποία ήταν από πρόγραμμα, ενθυμούμαι…τη 
φιλόλογο που υπηρετούσε και αυτή με πρόγραμμα, την Τσουμήτα τη Μαρία, για ένα διάστημα υπηρέτησε αυτή 
τελευταία μέχρι που αποχωρήσαμε εμείς ως δημοτική αρχή. 
 
 
Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

 
1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

            6.6.4.9. Τμηματάρχες Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία πληροφορούμαστε ότι  σχεδόν κάθε χρόνο οριζόταν νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο. Κάθε Μέλος αναλάμβανε και κάποια αρμοδιότητα. Μια από αυτές 
ήταν και ο Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης. Οι αποφάσεις που σχετίζονταν με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
λαμβάνονταν ομαδικά.  

Σύμφωνα με τις προφορικές μαρτυρίες813  πληροφορούμαστε ότι οι υποχρεώσεις του ήταν οι εξής:     
 
Κάθε φορά από το Δ.Σ οριζόταν ένας υπεύθυνος για τη Βιβλιοθήκη και όποτε χρειαζότανε 

απευθυνόταν στο Δ.Σ, ζητούσε συμπαράσταση, έλεγε τα προβλήματα που υπήρχαν και όσα μπορούσαμε να 
επιλύσουμε, τα επιλύαμε…όπου στην πρώτη συνεδρίαση που κάνουμε στην συγκρότηση σε σώμα, εκεί 
αναφερόταν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας κλπ, εκεί οριζόταν και ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης. 
Δεν ήταν πάντα ο ίδιος, εξάλλου δεν ήταν και τα ίδια πρόσωπα που εκλέγονταν στο Δ.Σ του Συλλόγου αλλά αν 
το θεωρείτε χρήσιμο, μπορούμε να το βρούμε  από το βιβλίο αυτό.(Β.Π.). 
 

Σε κάθε Συμβούλιο, να ξέρετε, πέρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πέρα από τους 
επίσημους τίτλους, όπως λέει το Καταστατικό, έχουν κάποιες αρμοδιότητες, είναι υπεύθυνοι κάποιων 
Τμημάτων. Άλλος είναι για τα χορευτικά, άλλος είναι για τη βυζαντινή με τη Χορωδία, άλλος για τα Εικαστικά, 
άλλος για τα αθλητικά. Υπήρχε πάντοτε υπεύθυνος Τμήματος σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο για τη Βιβλιοθήκη 
και την Πινακοθήκη και όλα μας τα Τμήματα. Υπήρξαν όμως, κατά διαστήματα περίοδοι που στο Σύλλογο 
είχαν έρθει άτομα τα οποία δούλευαν ως εποχιακοί εργάτες. Αυτό συνέβαινε το 2013-14, 12 13 εκεί,  που 

                                                           
811  Παράρτημα: Β.5.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης Πολιτιστικού Κέντρου του  Δήμου Φλώρινας (18-05-2009). 
812 Παράρτημα: Β.5.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου Φλώρινας, σελ. 471. Καθώς και το υπ’αριθμ. 26/1-02-

2010 έγγραφό του Δήμου Φλώρινας, σελ. 473-474 και το υπ’ αριθμ Δ.Υ./.11-02-2010 έγγραφο του Πολιτιστικού Κέντρου του  
Δήμου Φλώρινας, σελ. 472. 

813  Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων, σελ.254-329. 
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είχαν έρθει κάποια άτομα από το Δήμο, που δούλευαν ως εποχιακό προσωπικό, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα 
πολύ στη Βιβλιοθήκη, στη στελέχωση και στον διαχωρισμό της Βιβλιοθήκης.  

Πιο πολλοί ήταν ερασιτέχνες. Ήταν είτε εκπαιδευτικοί είτε Φιλόλογοι καθηγητές, οι οποίοι 
ασχολούνταν με το βιβλίο, τους άρεσε και κάναν την ταξινόμηση. Δεν ήταν τίποτα ηλεκτρονικό, ο κάθε ένας 
εφάρμοζε το δικό του (σύστημα ταξινόμησης) αλλά ήτανε σωστά κατανεμημένα, ήτανε  κατά κατηγορίες.  
Παιδική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ιστορία και το κάθε σύστημα είχε, η κάθε κατηγορία βιβλίων 
είχε τη δική της αρίθμηση… (Ρ.Κ.). 
  

 …σας είπα πως μας έλειπε ο βιβλιοθηκονόμος ο οποίος έπρεπε να είναι 3-4 ώρες την ημέρα εδώ, για 
να εξυπηρετεί και να βοηθάει στην ταξινόμηση, στην τακτοποίηση, γιατί η Βιβλιοθήκη εμπλουτιζόταν κατά 
διαστήματα με δωρεές Φλωρινιωτών που έφερναν τα βιβλία τους και αυτά δεν έπρεπε μονάχα να 
καταγραφούν, που ήταν μια δουλειά που και εγώ την είχα κάνει προσωπικά, να γράφεις τον τίτλο του βιβλίου 
και να δίνεις έναν αύξοντα αριθμό, έπρεπε να πάει στο κατάλληλο ερμάριο, να καταχωρηθεί στο τι βιβλίο 
είναι, να βοηθάει τον επισκέπτη στο τι είναι αυτό που αυτός θέλει για τη μελέτη του ή απλά γιατί θέλει να 
διαβάσει, να βρει που είναι και όχι να υπάρχει ένας σωρός βιβλίων. Δυστυχώς υπήρχαν χρονικά διαστήματα 
που η Βιβλιοθήκη μας ήταν περισσότερο αποθήκη βιβλίων παρά Βιβλιοθήκη. Δε λειτουργούσε φυσιολογικά. 
Ξέρετε τα πάντα θέλουν χρήμα, χωρίς χρήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα.(Β.Π.). 

 
Υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης ήταν κατά καιρούς το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζονταν κάποια άτομα 

μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο και φυσικά υπήρχαν πάντοτε οι, εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συνεργάτες –εθελοντές που βοηθούσαν σε αυτό το θέμα.(Κ.Γ.). 
 

 Από το ’83 τουλάχιστον που ήμουν εγώ… σαν βοηθός-εθελοντής στον Σύλλογο… ήμουν για τέσσερα 
χρόνια μόνο υπεύθυνος Βιβλιοθήκης… τότε είχε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία κυρίως ιστορικά και παλιά 
λογοτεχνικά, ερχόντουσαν πολλοί ερευνητές να κάνουν για την ιστορία της περιοχής πιο πολύ γιατί εκεί πέρα 
βασίζεται… έχει τα υπόλοιπα τμήματα αλλά πιο πολύ βασίζεται η Βιβλιοθήκη μας στην ιστορία της περιοχής 
και  εγώ είχα σαν σκοπό, σαν δουλειά τότε να κάνω την απογραφή, με τις μετακινήσεις υπήρχε ένας μεγάλος 
όγκος χαμένων βιβλίων, να κάνω μια απογραφή και μια καρτελοποίηση των καινούριων βιβλίων, των 
συνθηκών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη… με το διεθνές  δεκαδικό σύστημα του Dewey,  με κάποιες  
παραλλαγές βέβαια που μας τις ορίσανε αυτοί που ξέραν πιο πολύ οι βιβλιοθηκονόμοι. (Κ.Γ.). 
 

… έχω χρηματίσει δυο φορές σαν Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης και η ενασχόληση μου δεν είχε 
ολοκληρωθεί σε αυτό το επίπεδο με τη βοήθεια ενός συνεργάτη μου είχαμε κάνει δυο φορές την 
αναδιοργάνωση της και εξηγούμαι με τον όρο αναδιοργάνωση μιλώ για την τακτοποίηση των τίτλων και την 
εύρεση των απολεσθέντων τόμων και για την επαναεισαγωγή των τόμων αυτών στο μητρώο της Βιβλιοθήκης, 
την καρτελοποίηση…και οποιανδήποτε άλλη φροντίδα μπορούσαμε να κάνουμε με βάση το προϋπάρχων 
σύστημα ταξινόμησης που υπήρχε από τους προηγούμενους  φορείς που είχαν ασχοληθεί με τη Βιβλιοθήκη είτε 
πρόσωπα είτε οι άλλοι, άλλες διοικήσεις γενικότερα του Συλλόγου.(Μ.Β.). 

 
Αυτή τη στιγμή814 είμαστε 3 άτομα που έχουμε την υπευθυνότητα επάνω στη Βιβλιοθήκη, (Ο κύριος 

Παπαχαρίσης ο Σπύρος, εκπαιδευτικός, και η κυρία Μούζα η Τούλα, η οποία είναι Φιλόλογος και αυτή).(Α.Ι.). 
 

 Επίσης, επικαλούμενοι επίσημα έγγραφα και άρθρα του περιοδικού «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
παρουσιάζονται χρονολογικά κάποιοι Τμηματάρχες της  Βιβλιοθήκης. Έτσι, σύμφωνα με το 1ο/09-01-1942 

                                                           
814  Το 2016. 



184 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου815 πληροφορούμαστε ότι το 1942  ορίστηκε Τμηματάρχης 
της Βιβλιοθήκης ο Κ. Νίκλης. 

Τον Ιανουάριο του 1943816 άρχισε η λειτουργία της Βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου με πρώτο 
Επιμελητή τον Γ. Κεραμιτσή, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 22ο/10-01-1943 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Συλλόγου. 

Στο υπ’αριθμ, 2ο/06-02-1953 Πρακτικό Συνεδρίασης και στην υπ’αριθμ. 3η απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης ο Γ. Καραδαγλής.817   
            Το 1958 Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης ήταν ο κ. Παύλος Βαφειάδης,818 σύμφωνα με τα λεγόμενα 
του: 
…στο ’58, ’57-’58, ήμουν ο πρώτος γραμματέας της Βιβλιοθήκης, και ομολογώ εκείνο το ολιγόμηνο διάστημα 
ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα… 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου 819  ο κ. Θωϊδης 
Δημήτριος, Υποδιευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης, ανέλαβε το 1971 εθελοντικά την 
αναδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου. Σύμφωνα με τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του 
Συλλόγου έως το 1973 παρέμεινε Τμηματάρχης ο κ. Δ. Θωϊδης.820  
           Στο υπ’ αριθμ. 148/1981 τεύχος του ομότιτλου περιοδικού821 πληροφορούμαστε ότι την εποχή εκείνη 
Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης ήταν ο  Τούλιος Νικόλαος.  

Το Μάρτιο του 1983 Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης ορίστηκε ο κ. Α. Πόγας. Ήταν υπεύθυνος για τη 
μεθόδευση, τον προγραμματισμό της μεταφοράς της αλλά για την παρουσίαση του προγράμματος 
λειτουργίας της.822 Το Μάιο του ιδίου έτους ο Τμηματάρχης ανέστειλε τη λειτουργία της, λόγω 
μετακίνησης της.823  Το Σεπτέμβριο του 1984 ο τότε Πρόεδρος παρακάλεσε τον κ. Πόγα να αναλάβει την 
επιμέλεια της Βιβλιοθήκης έως ότου προσληφθεί νέος υπάλληλος. Ο κ. Πόγας αποδέχτηκε την πρόταση.824 
Το Μάρτιο του 1985 ο κ. Κάρολος Αλεξιάδης συνέταξε τον Κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.825 
Τον ίδιο μήνα ο κ. Πόγας ήταν Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης.826 
 Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία ο κ. Κετσετζής Γρηγόρης ήταν εθελοντής στο Σύλλογο από το 
1983 και μετέπειτα έγινε υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης για τέσσερα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα:  
            
           Από το ’83 τουλάχιστον που ήμουν εγώ, γιατί εγώ στην αρχή ήρθα  πέρα σαν βοηθός-εθελοντής στον 
Σύλλογο, αφού απολύθηκα και ήμουν για τέσσερα χρόνια μόνο υπεύθυνος Βιβλιοθήκης.(Κ.Γ).827 

                                                           
815 Παράρτημα: Β.6.3.) Σταυριανόπουλος, Σ. (1992). Πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 151, Φλώρινα, σελ.39. 
816  Ομοίως. 
817 Παράρτημα: Β.6.1.) 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (06-02-1953).  
818   Παράρτημα: Α)Απομαγνητοφώνηση Συνεντεύξεων: του κ .Π. Βαφειάδης,σελ.263-267. 
819 Παράρτημα: Β.6.1.) 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (11-11-1971). 
820 Παράρτημα: Β.6.1.) 32ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (31-01-1973). 
821 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ (1981). Η γέννηση του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». –Τόπος και Χρόνος-  

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 25, Φλώρινα,22. 
822 Παράρτημα: Β.6.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (28-03-1983). 
823 Παράρτημα: Β.6.1.) 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (16-05-1983). 
824 Παράρτημα: Β.6.1.) 36ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (05-09-1984). 
825 Παράρτημα: Β.6.1.) 44ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (01-03-1985). 
826 Παράρτημα: Β.6.1.) 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (26-03-1985). 
827  Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφώνησεις  Συνεντεύξεων:  του κ.  Γ. Κετσετζή,σελ. 283-286. 
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 Επιπρόσθετα, με προφορική μαρτυρία πληροφορούμαστε ότι ο κ. Μαντουλίδης Βένος διετέλεσε 
δυο φορές  Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης. 

 
 Η δική μου σχέση με τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ είναι ότι αφενός είμαι μέλος του Συλλόγου Φ.Σ.Φ.  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, έχω χρηματίσει δυο φορές σαν Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης και η ενασχόληση μου δεν είχε 
ολοκληρωθεί σε αυτό το επίπεδο με τη βοήθεια ενός συνεργάτη μου είχαμε κάνει δυο φορές την 
αναδιοργάνωση της…( ΜΒ.) 

Επικαλούμενοι  ένα άρθρο828 που τότε Πρόεδρου κ. Βαφειάδη Παύλου και  ένα άρθρο829 που είχε 
γράψει στο ομότιτλο περιοδικό χρονολογικά εντασσόμαστε από το 1997 έως το 1999. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του σημερινού Προέδρου του Συλλόγου υπήρχαν αρκετοί Τμηματάρχες. Πιο 
συγκεκριμένα: 
            
          Ήταν ο κύριος Δούκας ήτανε, ο κύριος Δημήτριος Δούκας, ο κύριος Βεναμίν… Μαντουλίδης, ο κύριος 
Θωϊδης πολύ παλιότερα, ο Γρηγόρης ο Κετσετζής που συνεχίζει, ήταν και στη Βιβλιοθήκη. Τα τελευταία 
χρόνια προσπάθειες έκανε ο κύριος Ρόζας, ο κύριος Παπαχαρίσης, ο κύριος Αριστείδου  και εθελοντές που 
θέλαν να βοηθήσουνε.(Ρ.Κ.).830  
 

 Όσον αφορά τον κ. Ι. Αριστείδου πληροφορούμαστε ότι από το 2010-2016 ήταν Τμηματάρχης της 
Βιβλιοθήκης.831  Πιο συγκεκριμένα: 
….είμαι μέλος της Διοίκησης του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και τα τελευταία 6 χρόνια ασχολούμαι και με το χώρο της 
Βιβλιοθήκης. 

Αυτή τη στιγμή832 είμαστε 3 άτομα που έχουμε την υπευθυνότητα επάνω στη Βιβλιοθήκη, (Ο κύριος 
Παπαχαρίσης ο Σπύρος, εκπαιδευτικός, και η κυρία Μούζα η Τούλα, η οποία είναι Φιλόλογος και αυτή). 
(Ι.Α.). 

 
 

2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

               6.6.4.10.  Προσωπικό  «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
 Δεν υπάρχει προσωπικό στο «Όμιλο Βιβλίου», τις λειτουργικές διαδικασίες το οποίου έχουν 

αναλάβει εθελοντικά τα ενεργά του Μέλη, με ηγετική φιγούρα την κα. Ευγενία Δανιηλίδου. Η Ευγενία είναι 
το πιο σταθερότερο μέλος, που έρχεται και καταγράφει τα βιβλία, έχει μια πιο ιδιαίτερη σχέση με τα βιβλία. 
(Μ.Ο). 

Υπάρχουν και άλλες κυρίες που έχουν ενεργό ρόλο. Μια από αυτές είπε πως:  
 

  Είμαστε γύρω στα 5-6 άτομα. Εντάξει εγώ έρχομαι κάθε Δευτέρα…, μετά και οι άλλες κυρίες άρχισαν 
να έρχονται, γιατί στην αρχή ήρθαν τα βιβλία, έπρεπε να καταγραφούν και ανέλαβα έκανα αυτή τη δουλειά, 
δεν το βλέπουμε σαν δουλειά, είναι η μέρα που περιμένουμε να ανταμώσουμε. (Δ.Ε). 

 
 

                                                           
828 Παράρτημα: Β.6.3.) Βαφειάδης, Π. (1997). Ο Απολογισμός του πρόεδρου του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κ. Παύλου 

Βαφειάδη. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 241-242, Φλώρινα,114-115. 
829 Παράρτημα: Β.6.3.) Μαντουλίδης, Β. (1999). Η Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ίδρυση- Ιστορικό- Σημερινή 

λειτουργία- προοπτικές. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,253, Φλώρινα,36-43. 
830  Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφωνήσεις  Συνεντεύξεων, του κ. Κ. Ραπτόπουλου- Χατζηστεφάνου, σελ. 325-329. 
831  Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφωνήσεις  Συνεντεύξεων,  του κ. Ι. Αριστείδου, σελ. 257-259. 
832  Το 2016. 
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Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 

 
6.6.4.11. Προσωπικό Εικαστικής  Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 

      

             Το προσωπικό της Εικαστικής Βιβλιοθήκης έως το 1998 ήταν εθελοντές και τα Μέλη του Δ.Σ του 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 

 

6.6.5  Αποτελέσματα ερευνητικής διαδικασίας ως προς το περιεχόμενο των Βιβλιοθηκών833  

  Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  

 1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 
 
               6.6.5.1. Περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Φλώρινας 
 

Σύμφωνα με την προφορική μαρτύρια του βιβλιοθηκονόμου της Σχολής ενημερωνόμαστε σχετικά 
με τη δομή και  το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης, δηλαδή τα είδη των βιβλίων και του αρχειακού υλικού, 
καθώς και το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιούν σήμερα. 

 Σχετικά με τη δομή της Σχολής πληροφορούμαστε ότι παρόλο την ύπαρξη τριών τμημάτων και των 
αντίστοιχων Βιβλιοθηκών τους, σήμερα οι βιβλιοθήκες αυτές  συγχωνεύτηκαν σε μια. 

 Η Παιδαγωγική Σχολή έχει τρία τμήματα. Η δικιά μας, η Βιβλιοθήκη τώρα τέσσερα συνεργάζεται με 
των Εικαστικών. Είναι το Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Νηπιαγωγών, των Βαλκανικών, το πρώην Βαλκανικών 
που στεγαζόταν εδώ και των Εικαστικών Τεχνών. Έχουμε γύρω στις 35.000 με 36.000 βιβλία όλων μαζί των 
Τμημάτων. 

Τα βιβλία που κοσμούν την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες  των 
προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών και πολλά από αυτά έχουν αποκτηθεί από δωρεές. Πιο 
συγκεκριμένα: 

  
 Τα είδη των βιβλίων είναι κυρίως επιστημονικά και καλύπτουν τις μορφωτικές ανάγκες των 

φοιτητών… Επιστημονικά κυρίως από λογοτεχνικά κτλ. έχουμε πολύ λίγα αλλά τα περισσότερα είναι για να 
καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών που μπορούν να κάνουν διδασκαλία και των μεταπτυχιακών φοιτητών…  

Δωρεές υπήρξανε αρκετές. Ήταν σε έντυπη μορφή κυρίως. Πρόσφατα έχουμε και μια δωρεά του της 
κυρίας Μπάνης-Σταθοπούλου για το Εικαστικών Τεχνών έχει γύρω στα 1.300 βιβλία, όπως και του κυρίου 
Χατζησαββίδη, του παλιού καθηγητή που ήταν εδώ. Είναι μια μεγάλη δωρεά. Έχουμε κάνει ξεχωριστά stand 
για τα δικά τους βιβλία εδώ.(Β.Α.). 

 
Με την πάροδο του χρόνου τα βιβλία αυτά πολλαπλασιάζονταν, εμπλουτίζεται η Βιβλιοθήκη, αφού 

δέχεται δωρεές και το Υπουργείο και κάποιοι κάποιες δαπάνες δικαιολογούνε την αγορά βιβλίων και γίνεται 
μια αξιόλογη Βιβλιοθήκη. Το 1984…γίνεται η μεταφορά της στο νέο κτίριο, κάτω όπου στεγάστηκε αργότερα 
το Πανεπιστήμιο, κατά τη μεταφορά τους καταστράφηκαν πολλά βιβλία, αξιόλογο βιβλία επειδή ήταν εκδόσεις 

                                                           
833 Παράρτημα: Δ) Πίνακες και Διαγράμματα, σελ.536. 
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της εφταετίας… το 1990 η Παιδαγωγική Σχολή, εεε, παίρνει όλα αυτά τα βιβλία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
εμπλουτίζεται με καινούρια και φθάνει στους 11.000 τόμους. (Μ.Δ). 

 
Το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα είναι ταξινομικό σύστημα της 

Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. 
   Ταξινομικό σύστημα ήταν ένα παλιό Γερμανικό ταξινομικό σύστημα αλλά ήμασταν στην αρχή 

Παράρτημα του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και χρησιμοποιούσαμε το ταξινομικό 
σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και συνεχίσαμε όλα τα βιβλία με τον ίδιο τρόπο… Library of 
Congress…: Και το ΑΠΘ είχε το ίδιο ταξινομικό σύστημα δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε, να κάνουμε κάτι 
διαφορετικό. Ήμασταν Παράρτημα τότε και ακολουθούσαμε την ίδια πολιτική. (Β.Α). 

Όσον αφορά το αρχειακό υλικό της Βιβλιοθήκης πληροφορούμαστε την ανυπαρξία του:  
  
Δεν έχουμε κάτι από την ίδρυση, ας πούμε του Παιδαγωγικού, τα παλιά ότι υπάρχουνε υπάρχουνε σε κάποια 
έντυπα, όπως αυτό που είπαμε του κυρίου Θωϊδη που είχε γράψει για το βιβλίο Μανόλη Σαρρή, τον παλιό 
παιδαγωγό της Ακαδημίας εδώ και αυτά και την κυρία Τάχου που έχω γράψει πάλι για τη Βιβλιοθήκη λίγα 
πράγματα.(Β.Α.). 

    
 
             6.6.5.2.  Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.834 
 

            Στατιστικά δεδομένα  2004 

  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που είχε υποβάλλει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας του Παραρτήματος Φλώρινας (Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη) πληροφορούμαστε ότι έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2003 οι τόμοι μονογραφιών,835 συμπεριλαμβανομένων και των  πολλαπλών αντιτύπων και 
ειδικών συλλογών βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και διδακτορικών διατριβών, οι οποίες 
δεν έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυμα, είχαν ανέλθει στους 22.884. Το 2004 αποκτήθηκαν 2.415 τόμοι 
μονογραφιών με σκοπό τον εμπλουτισμό της εν λόγω Βιβλιοθήκης.836 Επίσης, η Βιβλιοθήκη είχε στη 
διάθεση της 293 περιοδικούς  τόμους,837  53 τίτλους διδακτορικών διατριβών838  και αποκτήθηκαν το 2004 
άλλοι 3 τίτλοι διδακτορικών διατριβών,839 26 τίτλους εγκυκλοπαιδειών, 111 τίτλους λεξικών, 1 τίτλος 
ευρετηρίων και οδηγών. Δεν υπήρχαν Μικροφόρμες και Microfilms, ούτε κυβερνητικά έγγραφα. Επίσης, 
διέθετε ηλεκτρονικό αλλά και οπτικοακουστικό υλικό,840 υπήρχαν 10 cd-rom και δισκέτες με πληροφοριακό 
υλικό και 12 ηλεκτρονικά έγγραφα, αντίστοιχα. Δεν διέθετε τότε η Βιβλιοθήκη ούτε χειρόγραφα, ούτε 
χαρτογραφικό υλικό.   

                                                           
834 Παράρτημα: Β.1.3.) ΜΟΠΑΒ. Στατιστικά Στοιχεία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σελ.348. 
835 Εξαιρούνται τόμοι κυβερνητικών εγγράφων , δεμένοι τόμοι περιοδικών, οι  διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν εκπονηθεί 

από το Ίδρυμα και τόμοι πληροφοριακού υλικού, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια,  μικροφόρμες, χάρτες, μη-
εκδοθέντα τεκμήρια, και μη-καταλογογραφημένα είδη. 

836 «Συμπεριλαμβάνονται οι τόμοι που προπληρώθηκαν, αλλά δεν ήρθαν ακόμη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, καθώς 
και οι σειρές μονογραφιών και οι συνέχειες». 

837 «Συμπεριλαμβάνει και τους μη δεμένους τόμους που είναι πλήρεις. Επίσης οι τόμοι των περιοδικών, στο βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, μετριούνται σαν να ήταν δεμένοι τόμοι.». 

838  Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των διδακτορικών διατριβών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως το τέλος του 2003. 
839  Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των διδακτορικών διατριβών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως το τέλος του 2004. 
840 «Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των φυσικών μονάδων των τεκμηρίων που δεν έχουν τη μορφή μικροφόρμας ή 

ηλεκτρονικού εγγράφου και τα οποία απαιτούν ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να δει ή να ακούσει κανείς το περιεχόμενό 
τους». 
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  Δυο ήταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη  για πρόσβαση στον 
OPAC, στο Internet, e-mail, για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, 
CD-ROMS) κλπ. Οι θέσεις ανάγνωσης/μελέτης ανέρχονταν στις 70. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης. Οι Εικονικές Επισκέψεις (visits-sessions) του Ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης ήταν 120. Τα 
Ηλεκτρονικά αιτήματα πληροφόρησης ήταν 2, ενώ για άλλες Βιβλιοθήκες 21. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές 
στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος ήταν 21.000, ενώ  προστέθηκαν 95 
κατά τη διάρκεια του 2004. 
Στην κατηγορία σχόλια ο υπεύθυνος Βιβλιοθηκονόμος σημείωσε:  

Συνδρομές δεν έχουμε ακόμη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στο παραπάνω ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνεται και το υλικό του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Τακτικός προϋπολογισμός για τη 
Βιβλιοθήκη δεν υπάρχει, ζητάμε από τη γενική συνέλευση χρήματα για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Όπως 
διαδανεισμό, αγορές βιβλίων, κλπ. 

       Στατιστικά δεδομένα  2005 

Για το έτος 2004 οι τόμοι μονογραφιών, συμπεριλαμβανομένων και των πολλαπλών αντιτύπων και 
ειδικών συλλογών βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και διδακτορικών διατριβών, οι οποίες 
δεν έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυμα, είχαν ανέλθει στους 17.801. Το 2005 αποκτήθηκαν 696 τόμοι 
μονογραφιών με σκοπό τον εμπλουτισμό της εν λόγω Βιβλιοθήκης. Επίσης, η Βιβλιοθήκη είχε στη διάθεση 
της 615 περιοδικούς  τόμους,  7 τίτλους διδακτορικών διατριβών  και αποκτήθηκαν το 2005 άλλοι 13 τίτλοι 
διδακτορικών διατριβών, 14 τίτλους εγκυκλοπαιδειών, 201 τίτλους λεξικών, 4 τίτλοι ευρετηρίων και 
οδηγών. Δεν υπήρχαν Μικροφόρμες και Microfilms. Τα κυβερνητικά έγγραφα ήταν 1980. Επίσης, διέθετε 
ηλεκτρονικό αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, υπήρχαν 16 cd-rom και δισκέτες με πληροφοριακό υλικό και 
ηλεκτρονικά έγγραφα. Δεν διέθετε τότε η Βιβλιοθήκη  χειρόγραφα, αλλά το χαρτογραφικό υλικό 
αριθμούνταν σε 2. Το γραφικό υλικό ανερχόταν σε 10, ενώ το οπτικοακουστικό σε 88.    
 Τα αιτήματα πληροφόρησης το 2005 ήταν 750.  Ο δανεισμός βιβλίων και όχι μόνο το έτος αυτό είχε 
φθάσει στους 3.252. Τα αιτήματα διαδανεισμού άρθρων χρηστών της Βιβλιοθήκης ήταν 20, ενώ τα 
αιτήματα διάθεσης άρθρων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς ήταν 17.  Τα αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων χρηστών της Βιβλιοθήκης ήταν 2, ενώ τα αιτήματα 
διάθεσης βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν  
2. Τα αιτήματα διαδανεισμού άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες ήταν 20 και  τα αιτήματα διάθεσης άρθρων 
από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 17. Τα αιτήματα διαδανεισμού 
βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες ήταν 2 και  τα αιτήματα διάθεσης βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών 
που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 2.  

Πέντε ήταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη  για πρόσβαση στον 
OPAC, στο Internet, e-mail, για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, 
CD-ROMS) κλπ. Οι θέσεις ανάγνωσης/μελέτης ανέρχονταν στις 69.  Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης/Εικονικές Επισκέψεις (visits-sessions) του Ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης.   Οι  βιβλιογραφικές 
εγγραφές στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος ήταν 16.902, ενώ  
προστέθηκαν 80 κατά τη διάρκεια του 2005. 
 

              Στατιστικά δεδομένα  2006 

 
Το 2005 οι τόμοι μονογραφιών, συμπεριλαμβανομένων και των  πολλαπλών αντιτύπων και ειδικών 

συλλογών βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και διδακτορικών διατριβών, οι οποίες δεν 
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έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυμα, είχαν ανέλθει στους 19.605. Το 2006 αποκτήθηκαν 1.804 τόμοι 
μονογραφιών με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Επίσης, η Βιβλιοθήκη είχε στη διάθεση της 615 
περιοδικούς  τόμους, 7 τίτλους διδακτορικών διατριβών  και αποκτήθηκε το 2006 άλλος ένας, 14 τίτλους 
εγκυκλοπαιδειών, 202 τίτλους λεξικών, 4 τίτλοι ευρετηρίων και οδηγών. Δεν υπήρχαν Μικροφόρμες και 
Microfilms, αλλά 80 κυβερνητικά έγγραφα. Επίσης, διέθετε ηλεκτρονικό αλλά και οπτικοακουστικό 
υλικό,841 υπήρχαν 16 cd-rom και δισκέτες με πληροφοριακό υλικό και ηλεκτρονικά έγγραφα. Δεν διέθετε 
τότε η Βιβλιοθήκη  χειρόγραφα, αλλά το χαρτογραφικό υλικό αριθμούνταν σε 3.Το γραφικό υλικό 
ανερχόταν σε 10, ενώ το οπτικοακουστικό σε 88.    

Τα αιτήματα πληροφόρησης το 2006 ήταν  820.  Ο δανεισμός βιβλίων και όχι μόνο το έτος αυτό είχε 
φθάσει στους 3.154. Τα αιτήματα διαδανεισμού άρθρων χρηστών της Βιβλιοθήκης ήταν 32, ενώ τα 
αιτήματα διάθεσης άρθρων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς ήταν 30.  Τα αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων χρηστών της Βιβλιοθήκης ήταν 6, ενώ δεν υπήρχαν 
αιτήματα διάθεσης βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης. Τα αιτήματα διαδανεισμού 
άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες ήταν 12 και  τα αιτήματα διάθεσης άρθρων από χρήστες άλλων 
Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 12. Τα αιτήματα διαδανεισμού  βιβλίων από άλλες 
Βιβλιοθήκες ήταν 16 και  τα αιτήματα διάθεσης βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 16.  

Πέντε ήταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη  για πρόσβαση στον 
OPAC, στο Internet, e-mail, για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, 
CD-ROMS) κλπ. Οι θέσεις ανάγνωσης/μελέτης ανέρχονταν στις 83. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης/Εικονικές Επισκέψεις (visits-sessions) του Ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης.   Οι  βιβλιογραφικές 
εγγραφές στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος ήταν 18.950, ενώ  
προστέθηκαν 90 κατά τη διάρκεια του 2006. 

 
Δεν προκύπτουν στατιστικά δεδομένα  για το έτος 2007. 

 

             Στατιστικά δεδομένα  2008 

Το 2007 οι τόμοι μονογραφιών, συμπεριλαμβανομένων και των  πολλαπλών αντιτύπων και ειδικών 
συλλογών βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και διδακτορικών διατριβών, οι οποίες δεν 
έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυμα, είχαν ανέλθει στους 20.720. Το 2008 αποκτήθηκαν 792 τόμοι 
μονογραφιών με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Επίσης, η Βιβλιοθήκη είχε στη διάθεση της 615 
περιοδικούς  τόμους, 8 τίτλους διδακτορικών διατριβών  και αποκτήθηκαν το 2008 άλλοι 3, 16 τίτλους 
εγκυκλοπαιδειών, 202 τίτλους λεξικών, 4 τίτλοι ευρετηρίων και οδηγών. Επιπρόσθετα, διέθετε ηλεκτρονικό 
αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, υπήρχαν 16 cd-rom και δισκέτες με πληροφοριακό υλικό, ενώ το 
οπτικοακουστικό παρέμεινε  88.    

Ο αριθμός δανεισμών ανερχόταν στους 5.713, ενώ το μέγεθος της δανειστικής συλλογής σε 17.815. 
Τα αιτήματα διάθεσης άρθρων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς ήταν 14. Τα αιτήματα διάθεσης βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης ήταν 
9. Τα αιτήματα διαδανεισμού άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες ήταν 4.  Τα αιτήματα διάθεσης βιβλίων από 
χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 2.  

Πέντε ήταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη  για πρόσβαση στον 
OPAC, στο Internet, e-mail, για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, 

                                                           
841 «Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των φυσικών μονάδων των τεκμηρίων που δεν έχουν τη μορφή μικροφόρμας ή 

ηλεκτρονικού εγγράφου και τα οποία απαιτούν ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να δει ή να ακούσει κανείς το περιεχόμενό 
τους». 
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CD-ROMS) κλπ. Οι θέσεις ανάγνωσης/μελέτης ανέρχονταν στις 83. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης/Εικονικές Επισκέψεις (visits-sessions) του Ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης. Οι  βιβλιογραφικές 
εγγραφές στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος ήταν 20.720, ενώ  
προστέθηκαν 1.190 κατά τη διάρκεια του 2008. 
            
             Στατιστικά δεδομένα  2009 
 

Το 2008 οι τόμοι μονογραφιών, συμπεριλαμβανομένων και των  πολλαπλών αντιτύπων και ειδικών 
συλλογών βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και διδακτορικών διατριβών, οι οποίες δεν 
έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυμα, είχαν ανέλθει στους 21.068. Το 2009 αποκτήθηκαν 1.354 τόμοι 
μονογραφιών με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Επίσης, η Βιβλιοθήκη είχε στη διάθεση της 615 
περιοδικούς  τόμους,  12 τίτλους διδακτορικών διατριβών  και αποκτήθηκαν το 2009 άλλοι 4, 18 τίτλους 
εγκυκλοπαιδειών, 203 τίτλους λεξικών, 4 τίτλοι ευρετηρίων και οδηγών. Επίσης, διέθετε ηλεκτρονικό αλλά 
και οπτικοακουστικό υλικό, υπήρχαν 16 cd-rom και δισκέτες με πληροφοριακό υλικό, ενώ το 
οπτικοακουστικό παρέμεινε  88.    

Ο αριθμός δανεισμών ανερχόταν στους 6.205, ενώ το μέγεθος της δανειστικής συλλογής αυξάνεται 
σε 17.950. Τα αιτήματα διάθεσης άρθρων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 12. Τα αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες 
της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 14. Τα αιτήματα διάθεσης άρθρων από χρήστες 
άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 6. Ένα ήταν το αιτήμα διαδανεισμού βιβλίων από 
χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς.  

Τέσσερις ήταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη για πρόσβαση στον 
OPAC, στο Internet, e-mail, για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, 
CD-ROMS) κλπ. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης/Εικονικές Επισκέψεις (visits-
sessions) του Ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης. Οι  βιβλιογραφικές εγγραφές στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο 
(OPAC) της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος ήταν 21. 068, ενώ  προστέθηκαν 1.118 κατά τη διάρκεια του 2009. 
 Στην κατηγορία σχόλια ο υπεύθυνος Βιβλιοθηκονόμος συμπλήρωσε τα εξής: 
Έχουμε μια μεγάλη δωρεά από βιβλία αλλά αποκτήθηκαν το Δεκέμβριο του 2009. Μια εκτίμηση ότι είναι 
πάνω από 1000. Ο χρόνος των δύο βιβλιοθηκονόμων αφιερώνεται στη διόρθωση των εγγραφών περισσότερο, 
αφού μόλις πέρσι αγοράστηκε πρόγραμμα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Advance). 
  
              
              Στατιστικά δεδομένα  2010 
 

Το 2009 οι τόμοι μονογραφιών, συμπεριλαμβανομένων και των  πολλαπλών αντιτύπων και ειδικών 
συλλογών βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και διδακτορικών διατριβών, οι οποίες δεν 
έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυμα, είχαν ανέλθει στους 23.719. Το 2010 αποκτήθηκαν 281 τόμοι 
μονογραφιών με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Επίσης, είχε στη διάθεση της 615 περιοδικούς  
τόμους,  107 τίτλους διδακτορικών διατριβών  και αποκτήθηκαν το 2010 άλλοι 4.    

Ο αριθμός δανεισμών ανερχόταν στους 6.247. Τα αιτήματα διάθεσης άρθρων άλλων Βιβλιοθηκών 
από χρήστες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 25. Τα αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων 
άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 15. Τα αιτήματα 
διάθεσης άρθρων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 2.  Ένα ήταν το 
αίτημα διαδανεισμού βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς.  

Ένας ήταν ο ηλεκτρονικό υπολογιστής που διατέθηκε από τη Βιβλιοθήκη  για πρόσβαση στον 
OPAC, στο Internet, e-mail, για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, 
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CD-ROMS) κλπ. Το μέγεθος της Ψηφιακής Συλλογής842 ήταν 5. Οι  βιβλιογραφικές εγγραφές στον 
Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος ήταν 22.000, ενώ  προστέθηκαν 1.000 
κατά τη διάρκεια του 2010. 

Στην κατηγορία σχόλια ο υπεύθυνος Βιβλιοθηκονόμος συμπλήρωσε τα εξής: 
 Η Βιβλιοθήκη κατά το έτος 2009 είχε 12 διδακτορικά και 4 που αποκτήθηκαν κατά το έτος 2009. 

Τώρα είναι 107 γιατί εντάσσουμε στη συλλογή μας και διδακτορικά τα οποία είχαν παραδοθεί στο γραφείο 
Μεταπτυχιακών και όχι στην Ββιβλιοθήκη.  Καταμετρήθηκε και μια δωρεά 2000 βιβλίων από έναν καθηγητή 
και απομένει η εισαγωγή τους στον OPAC. Βάλαμε και το πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης. Η κάθετη 
δράση είναι η ψηφιοποίηση μέρους βιβλίων ιστορικής αξίας, πτυχιακών, μεταπτυχιακών εργασιών κ.ά. και η 
δημιουργία αποθετηρίου. Δεν ξέρω αν εγκρίθηκε. 
 
 
            Στατιστικά δεδομένα  2011843 
 

Ο αριθμός μονογραφιών μέχρι το 2010 ήταν 870, ενώ κατά την διάρκεια του 2011 εισήλθαν στη 
Βιβλιοθήκη 870. Οι δανεισμοί που έγιναν ήταν 6.752, ενώ το μέγεθος της έντυπης συλλογής της 
Βιβλιοθήκης ανερχόταν στους 28.764. Τα αιτήματα διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς ήταν 29, ενώ τα αιτήματα από άλλες Βιβλιοθήκες  ήταν 11. 

 
Στατιστικά δεδομένα 2012 
 
Ο αριθμός μονογραφιών μέχρι το 2011 ήταν 802, ενώ κατά την διάρκεια του 2012 εισήλθαν στη 

Βιβλιοθήκη 802. Οι δανεισμοί που έγιναν ήταν 5.920, ενώ το μέγεθος της έντυπης συλλογής της 
Βιβλιοθήκης αυξήθηκε και ανήλθε στους 29.003. Τα αιτήματα διαδανεισμού των χρηστών που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 34, ενώ τα αιτήματα από άλλες Βιβλιοθήκες  ήταν 15. 

   
Στατιστικά δεδομένα 2013 
 
Ο αριθμός μονογραφιών μέχρι το 2012 ήταν 1.319, ενώ κατά την διάρκεια του 2013 εισήλθαν στη 

Βιβλιοθήκη 1.319. Οι δανεισμοί που έγιναν ήταν 5.037, ενώ το μέγεθος της έντυπης συλλογής της 
Βιβλιοθήκης αυξήθηκε και ανήλθε στους 30.494. Τα αιτήματα διαδανεισμού των χρηστών που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 39, ενώ τα αιτήματα από άλλες Βιβλιοθήκες  ήταν 23. 

 
Στατιστικά δεδομένα 2014 
 
Ο αριθμός μονογραφιών μέχρι το 2013 ήταν 3.012, ενώ κατά την διάρκεια του 2014 εισήλθαν στη 

Βιβλιοθήκη 3.012. Οι δανεισμοί που έγιναν ήταν 4.823, ενώ το μέγεθος της έντυπης συλλογής της 
Βιβλιοθήκης αυξήθηκε και ανήλθε στους 38.634. Τα αιτήματα διαδανεισμού των χρηστών που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 20, ενώ τα αιτήματα από άλλες Βιβλιοθήκες  ήταν 15. 

 
 
 

                                                           
842 Αριθμός των τίτλων που έχουν μετατραπεί σε ψηφιακό υλικό από τη βιβλιοθήκη και είναι διαθέσιμο στους χρήστες 

ηλεκτρονικά. Περιλαμβάνονται βιβλία, περιοδικά, άρθρα, ηλεκτρονικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες. Το υλικό 
μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης ή και με την μορφή CD-ROM. 

843 Ο τρόπος καταγραφής και παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων ακολουθεί τον τρόπο συμπλήρωσης του αντίστοιχου 
ερωτηματολογίου της ΜΟΔΙΠΑΒ. 
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Στατιστικά δεδομένα 2015 
 
Ο αριθμός μονογραφιών μέχρι το 2014 ήταν 3.475, ενώ κατά την διάρκεια του 2015 εισήλθαν στη 

Βιβλιοθήκη 3.475. Οι δανεισμοί που έγιναν ήταν 4.711, ενώ το μέγεθος της έντυπης συλλογής της 
Βιβλιοθήκης αυξήθηκε και ανήλθε στους 43.808. Τα αιτήματα διαδανεισμού των χρηστών που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς ήταν 12, ενώ τα αιτήματα από άλλες Βιβλιοθήκες  ήταν 23. 

 
 
2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

 
6.6.5.3. Περιεχόμενο Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος Φλώρινας 
 
Τα βιβλία που υπάρχουν στην εν λόγω Βιβλιοθήκη σχετίζονται με τη Σχολή. Αναφέρονται στη 

Γεωπονία, στον Ποιοτικό Έλεγχο Αγροτικών Προϊόντων, υπάρχουν και φιλοσοφικά, λογοτεχνικά.  Η πρώτη 
εγγραφή στο βιβλίο εισαγωγής έγινε το 1999 και η τελευταία το Φεβρουάριο του 2015.844 Δυστυχώς, ο 
τελευταίος εμπλουτισμός της πραγματοποιήθηκε το 2008 με έναν διαγωνισμό για βιβλία που 
πραγματοποιήθηκε τότε.845  Επίσης, δωρεές έχουνε γίνει αρκετές από καθηγητές… από εξωτερικούς χρήστες 
… και από διοικητικό προσωπικό. (Μ.Π.). 

   Εκτός από τα βιβλία υπάρχουν πτυχιακές, διδακτορικές διατριβές και  περιοδικά. Οι τίτλοι των 
περιοδικών ήταν πολλοί πριν από 10 χρόνια… τα τελευταία χρόνια επειδή δεν… υπάρχουν κονδύλια έχουν 
περιοριστεί σε 4 ελληνόγλωσσα περιοδικά (Μ.Π.). 

  
 
   6.6.5.4. Στατιστικά Δεδομένα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας846 
 
 
     Στατιστικά Δεδομένα του 1999 
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του 1999847 πληροφορούμαστε  ότι τότε αποκτήθηκαν 753 

τόμοι μονογραφιών με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Επίσης,  στη διάθεση της 15 περιοδικές 
εκδόσεις, 38 τίτλους λεξικών, δεν υπήρχε τότε κάποιο άλλο αρχειακό υλικό.  

    
 Στατιστικά Δεδομένα του 2000 
 
 Το 2000848 αποκτήθηκαν 969 νέοι τόμοι μονογραφιών και 195 τόμοι περιοδικών. Οι  περιοδικές 

εκδόσεις έφθασαν στις 18 συμπεριλαμβανομένων 3 που δωρίστηκαν. Ο αριθμός των λεξικών αυξήθηκε 
στους 80 τίτλους, ενώ έκαναν την εμφάνιση τους και 3 τίτλοι εγκυκλοπαιδειών. Η Βιβλιοθήκη απέκτησε και 
ηλεκτρονικό υλικό (cd-rom, e-books etc.) της τάξεως των 34.  

 
 
 

                                                           
844   Παράρτημα: Β.2.2) Βιβλίο Εισαγωγής: σελ. 358-360. 
845   Παράρτημα:  Α) Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων: Μ.Π. σελ.297-299.  
846  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγια Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σελ.348. 
847  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1999, σελ.348. 
848  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2000, σελ. 348. 
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 Στατιστικά Δεδομένα του 2001 
 
Κατά το έτος 2001849 αποκτήθηκαν 104 τόμοι μονογραφιών και 220 τόμοι περιοδικών, ενώ ο 

αριθμός των τρεχουσών συνδρομών περιοδικών εκδόσεων που είτε αποκτήθηκαν από δωρεές είτε 
αγοράστηκαν αριθμήθηκαν στους 20.  Τα λεξικά αυξήθηκαν κατά 3, δηλαδή έγιναν 83, ενώ οι τίτλοι των 
εγκυκλοπαιδειών παρέμειναν ως είχαν. Το ηλεκτρονικό υλικό  μειώθηκε κατά 2.  

 
 
 Στατιστικά Δεδομένα του 2002 
 
Κατά το έτος 2002850 αποκτήθηκαν 447 τόμοι μονογραφιών και 295 τόμοι περιοδικών. Ο αριθμός 

των τρεχουσών συνδρομών περιοδικών εκδόσεων που είτε αποκτήθηκαν από δωρεές είτε αγοράστηκαν 
αριθμήθηκαν στους 42. Δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή όσον αφορά τα λεξικά και τις εγκυκλοπαίδειες. 
Το ηλεκτρονικό υλικό αυξήθηκε κατά 2, ήτοι 34. Τότε εμφανίστηκαν και 1.800 εγγεγραμμένοι χρήστες, οι 
οποίοι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ οι θέσεις εργασίας ήταν σχεδόν 
διπλάσιες, δηλαδή 24. Το 2002 πραγματοποιήθηκε και μηχανοργάνωση της βιβλιοθήκης με 1480 
βιβλιογραφικές εγγραφές στον τοπικό OPAC.851 

 
      
Στατιστικά Δεδομένα του 2003 
 
Το ερωτηματολόγιο του 2003852 άλλαξε μορφή και οι ερμηνείες των στατιστικών  όρων  ήταν 

σύμφωνες με τα πρότυπα των ISO 1381:”Documentation and Information Vocabulary- Part 1: Basic 
Concepts and Part 2: Traditional documents” και ISO: 2789-9: ” Information  and Documentation – 
International Library Statistics”.  

Οι τόμοι μονογραφιών που αποκτήθηκαν κατά το 2003 ανήλθαν στους 447, ενώ οι τόμοι περιοδικών  
παρέμειναν οι ίδιοι. Οι τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις μειώθηκαν και ανήλθαν στις 36. Επίσης, οι 
τρέχουσες συνδρομές περιοδικών εκδόσεων που δεν αγοράστηκαν αλλά αποκτήθηκαν με ανταλλαγές ή 
δωρεές ήταν 8. Ο αριθμός των λεξικών, των εγκυκλοπαιδειών, του ηλεκτρονικού υλικού και του 
προσωπικού παρέμεινε ως είχε. Επίσης,  για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν 8 αιτήματα διαδανεισμού.  

 
Στατιστικά Δεδομένα του 2004 
 
Κατά τη διάρκεια του 2004853 αποκτήθηκαν 652 τόμοι μονογραφιών. Οι τόμοι περιοδικών 

αυξήθηκαν λίγο, δηλαδή είναι 336, ενώ οι τρέχουσες συνδρομές περιοδικών εκδόσεων στις 49. Επίσης, οι 
τρέχουσες συνδρομές περιοδικών εκδόσεων που δεν αγοράστηκαν αλλά αποκτήθηκαν με ανταλλαγές ή 
δωρεές ήταν 12. Ο αριθμός των λεξικών και των εγκυκλοπαιδειών  παρέμεινε ο ίδιος, εν αντιθέσει με αυτόν 
του ηλεκτρονικού υλικού που αυξήθηκε και ανήλθε στα 126. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές στον τοπικό 
OPAC της Βιβλιοθήκης ήταν 5.500 και το ποσοστό εγγραφών είναι 65%. 

 
 
 

                                                           
849  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2001, σελ. 348.  
850  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2002, σελ. 348. 
851  Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης. 
852  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2003, σελ. 348. 
853 Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2004, σελ. 348. 
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Στατιστικά Δεδομένα του 2005 
 
Το 2005854 αποκτήθηκαν 680 τόμοι μονογραφιών. Οι τόμοι περιοδικών αυξήθηκαν λίγο, έφθασαν 

στους 360, ενώ οι τρέχουσες συνδρομές περιοδικών εκδόσεων μειώθηκαν στις 35. Οι τίτλοι 
εγκυκλοπαιδειών παρέμειναν ίδιοι, σε αντίθεση με αυτούς των λεξικών που αυξήθηκαν στους  85. Ο 
αριθμός του ηλεκτρονικού υλικού ήταν 144. Η Βιβλιοθήκη επανδρώθηκε με 3 βιβλιοθηκονόμους και ένα 
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή. Το 2005 υλοποιήθηκαν 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια Βιβλιοθήκης με 72 
συμμετέχοντες. Επίσης,  είχε παρακολουθήσει αν όχι όλα τα σεμινάρια και ένα ακόμα άτομο από το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Τα αιτήματα διαδανεισμού ήταν 10. Το 2005 πραγματοποιήθηκαν 8.600 
δανεισμοί, με 8.250 διαθέσιμους τίτλους. Επίσης, οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παρέμειναν 10, 
αλλά οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν στις 60. Εν κατακλείδι, το 2005 οι βιβλιογραφικές εγγραφές στον 
τοπικό OPAC  της βιβλιοθήκης ήταν 5.500 και το ποσοστό εγγραφής 60%.     

 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2006 
 
Το  2006855 οι τόμοι μονογραφιών που αποκτήθηκαν ήταν 255.  Οι τόμοι των περιοδικών ανήλθαν 

στους 410, ενώ ο αριθμός των τρεχουσών συνδρομών των περιοδικών εκδόσεων ήταν 9. Ο αριθμός των  
τίτλων των λεξικών, των εγκυκλοπαιδειών και του ηλεκτρονικού υλικού παρέμεινε ίδιος. Επίσης, το 2006856 
πραγματοποιήθηκαν 6.2100 δανεισμοί, με 8.775 διαθέσιμους τίτλους. Πραγματοποιήθηκε ένας 
διαδανεισμός άρθρου της Βιβλιοθήκης, ενώ 4 διαδανεισμοί άρθρων και βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες. Οι 
διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και  οι θέσεις εργασίας της Βιβλιοθήκης παρέμειναν ίδιες. Εν 
κατακλείδι, το 2006 οι βιβλιογραφικές εγγραφές στον τοπικό OPAC της Βιβλιοθήκης ήταν 8.775 και το 
ποσοστό εγγραφής 70%.    

 
 
 Στατιστικά Δεδομένα του 2007 
 
Το 2007857 αποκτήθηκαν 941 τόμοι μονογραφιών και οι τόμοι των περιοδικών αυξήθηκαν κατά 140 

τόμους, δηλαδή είναι 550. Ο αριθμός των τρεχουσών συνδρομών των περιοδικών εκδόσεων παρέμεινε ίδιος 
με πέρυσι, δηλαδή 9. Ίδιος ήταν και ο αριθμός των τρεχουσών συνδρομών των περιοδικών εκδόσεων, οι 
οποίες δεν είχαν αγοραστεί αλλά είχαν δωριστεί ή είχαν προέλθει από ανταλλαγές. Οι τίτλοι 
εγκυκλοπαιδειών αυξήθηκαν στους 7, όπως και οι τίτλοι των λεξικών ανήλθαν στους 90. Μόνο ο αριθμός 
του ηλεκτρονικού υλικού παρέμεινε ίδιος.    

Επιπρόσθετα, το 2007858 πραγματοποιήθηκαν 4.930 δανεισμοί, με 8.750 διαθέσιμους τίτλους. 
Πραγματοποιήθηκαν διαδανεισμοί 64 βιβλίων της Βιβλιοθήκης, ενώ 22 διαδανεισμοί άρθρων και βιβλίων 
από άλλες Βιβλιοθήκες. Επίσης, οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παρέμειναν 10, όπως επίσης και οι 
θέσεις εργασίας, 60. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε στο ερωτηματολόγιο και το εμβαδόν της Βιβλιοθήκης 
που ήταν 250τμ.  

 
 
 

                                                           
854 Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  2005, σελ. 348. 
855  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006, σελ 348. 
856  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006, σελ. 348. 
857  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007, σελ. 348. 
858  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007, σελ. 348. 
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Στατιστικά Δεδομένα του 2008 
 
 Το 2008859 αποκτήθηκαν 180 τόμοι μονογραφιών και 527 τόμοι των περιοδικών. Ο αριθμός των 

τρεχουσών συνδρομών των περιοδικών εκδόσεων ήταν 7 ενώ όσων δεν είχαν αγοραστεί έφθασαν στους 10. 
Ο αριθμός των  τίτλων των λεξικών, των εγκυκλοπαιδειών και του ηλεκτρονικού υλικού παρέμεινε ίδιος.  

Επίσης, το 2008860 πραγματοποιήθηκαν 2.800 δανεισμοί, με 9.150 διαθέσιμους τίτλους. 
Πραγματοποιήθηκαν διαδανεισμοί 25 βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης και 
έγιναν 60 διαδανεισμοί βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών. Οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
παρέμειναν 10, όπως επίσης και οι θέσεις εργασίας, 60.  Το εμβαδόν της Βιβλιοθήκης ήταν 250τμ.  

 Επιπροσθέτως, οι τρέχουσες συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών ανήλθαν στις 6 και οι συνδρομές 
βάσεων δεδομένων πλήρους κειμένου με πρόσβαση μέσω internet  ήταν 21. Το μέγεθος της Ψηφιακής 
Συλλογής  που  ήταν διαθέσιμο ήταν 29 τίτλοι. 

 
 
Στατιστικά Δεδομένα του 2009 
 
 Το 2009,861 οι τόμοι μονογραφιών που αποκτήθηκαν ήταν 417. Οι τόμοι των περιοδικών 

αριθμήθηκαν στους 538. Οι τρέχουσες συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών παρέμειναν ίδιες και οι 
περιοδικές εκδόσεις που δεν αγοράστηκαν ήταν 4. Ο αριθμός των τίτλων των λεξικών, των 
εγκυκλοπαιδειών και του ηλεκτρονικού υλικού παρέμεινε ίδιος.  

Για πρώτη φορά αναφέρεται ότι υπήρχαν 3 διαθέσιμα τερματικά διαδικτύου αποκλειστικά για το 
προσωπικό. Ο αριθμός των δανεισμών ανήλθε στους 2.014, με μέγεθος δανειστικής συλλογής 10.558. Τα 
αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας ήταν 15, ενώ τα αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών έφθαναν τα 
28. Οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραμένουν 10, όπως επίσης και οι θέσεις εργασίας, 60.  Το 
εμβαδόν της Βιβλιοθήκης παρέμεινε  στα 250τμ.  
 

Στατιστικά Δεδομένα του 2010 
 
 Το 2010862 αποκτήθηκαν 358 τόμοι μονογραφιών και οι τόμοι περιοδικών 190. Οι τρέχουσες 

συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών αυξήθηκαν στις 10. Για τον αριθμό των τίτλων των λεξικών, των 
εγκυκλοπαιδειών και του ηλεκτρονικού υλικού δεν υπάρχει πληροφόρηση.  

 Ο αριθμός των δανεισμών ανήλθε στους 1.516. Τα αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων άλλων 
Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ήταν 15, ενώ τα αιτήματα 
διαδανεισμού άρθρων και βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών έφθαναν τα 20. Οι διαθέσιμοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραμένουν 10, όπως επίσης και οι θέσεις εργασίας, 60. Για πρώτη φορά 
αναφέρεται μια συνδρομή βιβλιογραφικών βάσεων και βάσεων δεδομένων πλήρους κειμένου με πρόσβαση 
μέσω Internet. Εν κατακλείδι, το 2010 οι βιβλιογραφικές εγγραφές στον τοπικό OPAC της Βιβλιοθήκης 
ήταν 10.937 και ο αριθμός εγγραφών που είχαν εισαχθεί στον OPAC κατά τη διάρκεια του 2010 ήταν 381. 

 
 
 
 

                                                           
859  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2008, σελ. 348. 
860  Παράρτημα: Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2008, σελ. 348. 
861  Παράρτημα:Β.2.1. ΜΟΠΑΒ Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2009, σελ.348. 
862  Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2010, σελ. 348. 
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Στατιστικά Δεδομένα του 2011 
 
Το 2011863 αποκτήθηκαν 229 οι τόμοι μονογραφιών. Επίσης, οι τόμοι των περιοδικών της 

Βιβλιοθήκης ήταν 220 και οι τρέχουσες συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών παρέμειναν 10. Για τον 
αριθμό των τίτλων των λεξικών, των εγκυκλοπαιδειών και του ηλεκτρονικού υλικού δεν υπάρχει 
πληροφόρηση.  

 Ο αριθμός των δανεισμών ανήλθε στους 1.130. Τα αιτήματα διαδανεισμού  βιβλίων άλλων 
Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ήταν 8, ενώ τα αιτήματα 
διαδανεισμού βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών έφθαναν τα 15. Οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές παραμένουν 10, όπως επίσης και οι θέσεις εργασίας, 60. Όσον αφορά, τις βιβλιογραφικές 
εγγραφές του 2011 στον τοπικό OPAC της Βιβλιοθήκης ήταν 11.101 και  ο αριθμός εγγραφών που είχαν 
εισαχθεί στον OPAC ήταν 389. 
 
 Β) Δημόσιες  Βιβλιοθήκες 
 

6.6.5.5. Αποφάσεις σχετικές με τον εμπλουτισμό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  
 
Όσον αφορά την εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, (βιβλία, χειρόγραφα, περιοδικά),  διαμορφώθηκε 

σύμφωνα  με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ. 42/23-01-1989, τ. Β΄,  ΥΠΕΠΘ ΙΖ/17/5-1-1989, και πιο 
συγκεκριμένα  σύμφωνα με το 12ο άρθρο πραγματοποιείται από τους ετήσιους πόρους της. Ο πίνακας των 
αγορασθέντων βιβλίων κάθε έτους  συντάσσεται από το Διευθυντή, η δαπάνη εγκρίνεται από την οικεία 
Εφορεία και το αντίγραφο των πινάκων υποβάλλεται στο Υπουργείο της Εθνικής Παιδείας. Ο Διευθυντής 
έχει το δικαίωμα  αγοράς σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων χωρίς την προέγκριση της Εφορείας. Επίσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 880/1943, οι συγγραφείς, οι τυπογράφοι και οι εκδότες της περιοχής 
υποχρεούνται να καταθέσουν από ένα αντίγραφο στην οικεία Βιβλιοθήκη. 

Ξεφυλλίζοντας τα Πρακτικά της Βιβλιοθήκης πληροφορούμαστε ότι στο 3ο Πρακτικό 
Συνεδρίασης864 αναφέρεται η πρώτη δωρεά βιβλίων από την κα. Ιωάννα Πιτόσκα στη μνήμη του συζύγου  
και της κόρης της. Επίσης, γίνεται εισήγηση για την αποδοχή δωρεάς 50  τόμων βιβλίων από την οικογένεια 
Αραβιάδη.  

 Ομοίως, το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους865 πραγματοποιείται δωρεά παλιών βιβλίων και ιατρικών 
εργαλείων του κ. Χρ. Νεδελκόπουλου. Το Νοέμβριο866 η Εφορεία αποδέχεται ξανά δωρεά 24 παλιών 
βιβλίων από την κα. Κυβέλη Τραϊανίδου. Ομοίως και το Δεκέμβριο867πραγματοποιήθηκε ομαδική δωρεά 
στη Βιβλιοθήκη.868 Πιο συγκεκριμένα,  ιδιώτες δώρισαν συνολικά 67 βιβλία, 2 βαλσαμωμένα πουλιά και 7 
τεύχη του περιοδικού «Μακεδονία».  

Τον Απρίλιο του 1990 πραγματοποιήθηκε μια δωρεά βιβλίων αξίας 30.000δρχ. από την κα. Φρόσω 
Ζαχαρίου.869 Τον Ιούνιο870 εγκρίθηκαν και άλλες δωρεές βιβλίων από τη Δ2 τάξη  του 1ου Δημοτικού  

                                                           
863 Οι βιβλιοθηκονόμοι που συμπλήρωσαν το εν λόγω ερωτηματολόγιο έχουν γράψει ταυτοχρόνως δυο τιμές και αρκετές 

καταχωρήσεις με αποτέλεσμα να μην γνωρίζω ποια ευσταθεί. (Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2011). 

864  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-06-1989). 
865  Παράρτημα: Β.3.1.) 4ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-09-1989). 
866  Παράρτημα: Β.3.1.)  8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-11-1989). 
867  Παράρτημα: Β.3.1.) 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα» (28-12-1989). 
868  Όλες οι δωρεές που έγιναν στην εν λόγω Βιβλιοθήκη καταγράφονταν σε σχετικό  Βιβλίο και συντάσσονταν από την Εφορεία 

ευχαριστήρια γράμματα  και πραγματοποιούνταν κοινοποίηση τους στον Τοπικό Τύπο. 
869  Παράρτημα: Β.3.1.)  14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-04-1990). 
870  Παράρτημα: Β.3.1.) 18ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-06-1990). 
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Σχολείου Φλώρινας. Επίσης, έγινε αγορά από μέρους της Βιβλιοθήκης  δυο αντιτύπων του βιβλίου του Ν. 
Αποστόλου με τίτλο «Σύγχρονες υπηρεσίες και προσβάσεις πληροφορικής και βιβλιοθηκονομίας».871  

Σύμφωνα με το 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης872 οι δράσεις της Βιβλιοθήκης γίνονταν πιο 
συντονισμένες και με πρόγραμμα, όπως παραδείγματος χάριν, ο εμπλουτισμός της πραγματοποιούταν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αγορές γίνονταν με μέθοδο. Δηλαδή, οι σειρές βιβλίων αγοράζονταν 
απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους, κάποια βιβλία από τα τοπικά βιβλιοπωλεία και στην περίπτωση που 
δεν υπήρχαν απευθυνόντουσαν στα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης. Επίσης, μπήκαν στη διαδικασία 
αγοράς και παλιών και δυσεύρετων βιβλίων. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 23ο/12-12-1990 Πρακτικό Συνεδρίασης873 ορίστηκε υπόλογος 
διαχειριστής της Βιβλιοθήκης, ο Δ. Σουλιώτης, ασχολήθηκε με τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και 
αγόρασε όχι μόνο νέα αλλά και παλιά βιβλία, προπολεμικά επιστολικά δελτάρια (Φλώρινας- Μοναστηρίου), 
μαγνητοταινίες, φύλλα Τοπικού Τύπου και  παιδικά, λογοτεχνικά βιβλία και λεξικά.  Επίσης, πέρα από τις 
ποικίλες αγορές υλικού εξοπλισμού, πραγματοποιήθηκε και επέκταση του προγράμματος του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή των Βιβλιοθηκών. 

Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους874 έγιναν πολλές δωρεές βιβλίων, κάποιων εκ των οποίων  η αξία 
ανερχόταν στις 25.000 δρχ.  Η Βιβλιοθήκη αγόρασε αρκετά βιβλία αξίας  142.854 δρχ.    

 Το 1991875 συνεχίστηκαν οι αγορές επιστολικών δελταρίων (1914-1918) της περιοχής Φλώρινας –
Μοναστηρίου, τριών χαρτών του 18ου- 19ου αιώνα, καθώς επίσης και νέων αλλά και παλιών βιβλίων και 
εγγράφων.  

Τον Απρίλιο του ιδίου έτους876 πραγματοποιήθηκε αγορά παλαιών βιβλίων, καρτών και  χαρτών από 
τον κ. Χρ. Καββαδά. Συνεχίστηκαν οι αγορές βιβλίων και αρχειακού υλικού,877 σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προηγούμενου Εφορευτικού Σώματος, κατηγοριοποιώντας το αναγνωστικό κοινό σε τρεις υποκατηγορίες. 
Η πρώτη ήταν τα παιδιά, η δεύτερη ήταν οι ενήλικες (20-30 χρονών) και η τρίτη ήταν οι φοιτητές. Με αυτό 
τον τρόπο ιεραρχούσαν τις ανάγκες και καθόριζαν την επιλογή των βιβλίων που σκόπευαν να αγοράσουν. 
Όσον αφορά, την αγορά παλαιών βιβλίων, εγγράφων και εντύπων αποφάσισαν την άμεση απόκτηση όσων 
ανακαλύπτουν σε συνάρτηση πάντα με την οικονομική κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν κάθε φορά η 
Βιβλιοθήκη. Έγιναν επίσης, και δωρεές 47 παλαιών βιβλίων, 10 νέων βιβλίων και μιας ελαιογραφίας. 

Τον Ιούλιο του 1991878πραγματοποιείται αποδοχή δωρεάς βιβλίων. Έντεκα βιβλία θεολογικού και 
επιστημονικού περιεχομένου από τον κ. Δ. Ρίζο και 154 βιβλία ποικίλου περιεχομένου από το Βουλευτή κ. 
Γ. Λιάνη. Επίσης, η Βιβλιοθήκη υλοποίησε και δυο αγορές βιβλίων και περιοδικών  αξίας 1.200 δρχ. από 
τον κ. Στ. Γουγούλη και 7.743δρχ.  για 239 φύλλα από τον «Μαχητή» από την κα. Ι. Μπέλκα.  

Ο εμπλουτισμός συνεχίστηκε και το Σεπτέμβριο879 με δωρεές από ιδιώτες (Αντ. Τσάμη, Λ. Πιτόσκα, 
Γ. Λιάνη και άλλους) και αγορές πολλών και διάφορων βιβλίων αλλά και αρχειακού υλικού (χειρόγραφα, 
επιστολικά δελτάρια, εφημερίδες του τοπικού τύπου, χάρτες, πατερικά κείμενα, περιοδικά, λευκώματα, 
χειρόγραφα έγγραφα  και βιβλία  Μοναστηρίου- Φλώρινας,  το αρχείο του  Γ. Θεοδοσίου ).880,881.  

                                                           
871  Ομοίως. 
872  Παράρτημα: Β.3.1.)  20ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-08 -1990). 
873  Παράρτημα: Β.3.1.)  23ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-12 -1990). 
874 Παράρτημα: Β.3.1.)  24ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (28-12 -1990). 
875 Παράρτημα: Β.3.1.)  3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-04 -1991). 
876 Παράρτημα: Β.3.1.) 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-04 -1991). 
877 Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-05 -1991). 
878 Παράρτημα: Β.3.1.) 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-07 -1991). 
879 Παράρτημα: Β.3.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-09 -1991). 
880  Ομοίως. 
881 Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-11-1991). 
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Ομοίως και το 1992882 συνεχίστηκαν από τη Βιβλιοθήκη οι αγορές βιβλίων, περιοδικών και  
επιστολικών δελταρίων. Έγινε δωρεά ενός εργαστηρίου κηροπλαστικής και καφεκοπτικής από τον κ. Ε. 
Πιτόσκα.883 Το Νοέμβριο884 ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων δώρισε μια σειρά 
βιβλίων στη Βιβλιοθήκη. Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους885 πραγματοποιήθηκαν αγορές παλαιών βιβλίων και 
περιοδικών από τους κκ. Π.Βέργο, Β. Παρασκευαϊδη, Κ. Σπανό, καθώς και τέσσερις τόμοι από την 
εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» (1950-1953)  του  Γ. Θεοδοσίου. 

Το Μάρτιο του 1993886 αγοράστηκαν βιβλία από τον κ. Χρ. Καββαδά καθώς και τεύχη του 
περιοδικού «Μακεδονική Ζωή» (1980-1992). Η Βιβλιοθήκη αποδέχθηκε τη δωρεά παλαιών επίπλων από 
τον κ. Αν.  Κώττα, παλαιών βιβλίων από την κα.  Ε. Μηλώση και παλιών εφημερίδων από το βιβλιοπωλείο 
«Έντυπο». 

Τον Απρίλιο887 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης με αγορές βιβλίων, επιστολικών 
δελταρίων  από εκδοτικούς οίκους,  από βιβλιοπωλεία και από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων.  Τον 
Ιούνιο 888 του 1994 ο Διευθυντής συνέταξε έναν κατάλογο αγοράς βιβλίων με βάση τους εξής άξονες: 

Α) Βιβλία, εφημερίδες, έγγραφα που αφορούν την ιστορία γενικά και ειδικότερα την Ιστορία της 
Μακεδονίας, 

Β)Λογοτεχνικά βιβλία  ελληνικά και ξένα,  
Γ) Παιδική Λογοτεχνία,  
Δ) διάφορα αλλά βιβλία που έχουν ζητηθεί από χρήστες και 
Ε) λεξικά ελληνικά και ξένα.      
Σύμφωνα με τον Απολογισμό του 1994889 πληροφορούμαστε την αγορά βιβλίων, περιοδικών, 

εφημερίδων της τάξεως των 492.100 δρχ.  Τον Απρίλιο του  1995890 εγκρίθηκε η δωρεά τευχών «Εθνική 
Αντίστασης» από ΠΕΑΕΑ Φλώρινας.891 Τον Αύγουστο892 πραγματοποιήθηκαν πολλές αγορές βιβλίων, 
περιοδικών, εγκυκλοπαιδειών, βιβλιοχαρτών, αλλά και εξοπλισμού (Η/Υ, αερολέβητα κα.) για το χώρο της 
Βιβλιοθήκης. 

Είναι πλέον σαφές ότι ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης συνεχιζόταν και το 1998 και στην 
προκειμένη χρονική στιγμή εκτός από βιβλία είχαν αγοράσει και παλιές φωτογραφίες (Π&Σ Ευστρατίου).893 

Το 1999894 η Βιβλιοθήκη κατάφερε να φθάσει σε ένα υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας βιβλίων και 
αρχειακού υλικού με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να  διανέμει δωρεάν παλιές και νέες εκδόσεις σε 
εκπαιδευτικούς και ανθρώπους των γραμμάτων. Από το 1999 έως το 2002 πραγματοποιούνται πολλές 
δωρεές και αγορές βιβλίων, περιοδικών κ.α.   

Το 2002 πραγματοποιείται αποδοχή δωρεάς βιβλίων.895 Τον Οκτώβριο896έγινε αγορά βιβλίων από 
την κα. Ε. Διώτη, αξίας 150,13 ευρώ και πληρώθηκε η ετήσια συνδρομή του περιοδικού «Σύγχρονη 
Βιβλιοθήκη».  

                                                           
882 Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-03-1992), 3ο Πρακτικό 

Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-05-1992).  
883  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-05-1992).  
884 Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-11-1992).  
885 Παράρτημα: Β.3.1.) 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (21-12 -1992).  
886 Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-03 -1993).  
887  Παράρτημα: Β.3.1.) 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09 -1993).  
888  Παράρτημα: Β.3.1.) 3 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-06-1994). 
889  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-03-1995). 
890  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-04-1995). 
891  Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 
892  Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-08-1995). 
893  Παράρτημα: Β.3.1.)  4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (22-07-1998). 
894  Παράρτημα: Β.3.1.)  6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-07-1999). 
895  Παράρτημα: Β.3.1.)  2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-03-2002). 
896  Παράρτημα: Β.3.1.)  7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (04-10-2002). 



199 
 

Το 2003 αγοράστηκαν βιβλία από το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόραμα» αξίας 191,06 ευρώ.897 Το 
Δεκέμβριο898 η Εφορεία δέχθηκε δωρεά βιβλίων. Οι αγορές βιβλίων συνεχίστηκαν και το Δεκέμβριο.899 Ο 
εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης συνεχίστηκε και το 2006 με πολλές αγορές  βιβλίων.900 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2009 πραγματοποιήθηκαν αρκετές αγορές βιβλίων.901  Ομοίως και το 
2011.902 Το 2014 εγκρίθηκε η δωρεά εγκυκλοπαιδειών «Ο θαυμαστός κόσμος» στο Λύκειο Ελληνίδων.903 

Σύμφωνα με μια προφορική μαρτυρία επιβεβαιώνεται και ο εμπλουτισμός της εν λόγω  
Βιβλιοθήκης: «η Βιβλιοθήκη στον προϋπολογισμό της κάθε χρόνο φροντίζει να έχει ένα ποσό και αγοράζει 
από συλλέκτες και από ειδικούς αγοράζει αρχεία που αφορούν στην περιοχή. Κυρίως υλικό για πριν το 1950. 
Έτσι, έχουμε αγοράσει καρτ- ποστάλ των πρώτων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε αγοράσει 
σημειώσεις, επιστολές, παλιά βιβλία, έχουμε αγοράσει εξειδικευμένες εκδόσεις και αυτές είμαστε στη φάση που  
τώρα με το καλό το χειμώνα να ταξινομηθούν σωστά ούτως ώστε για ερευνητές να μπορούν να φανούν 
χρήσιμες γιατί αυτά δεν μπορεί να δανείζονται ούτε να βγαίνουν  από το κτίριο είναι μοναδικά. Όπως θα 
είδατε έχουμε και μια Βιβλιοθήκη, ένα έπιπλο βιβλιοθήκης, στο οποίο έχουμε μέσα όλα τα βιβλία που 
περιεσώθησαν από το Γυμνάσιο Αρρένων των Βιτωλίων, του Μοναστηρίου, το οποίο έκλεισε το 1912». (ΠΗ).  
 

              6.6.5.6. Στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής 
Πιτόσκα- Βαρνά» 
 

 Τα περισσότερα στατιστικά δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από  
ερωτηματολόγια που είχε στείλει η Ελληνική Στατιστική Αρχή στη συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη. 
 

Στατιστικά δεδομένα 2002 
 
Με το υπ’ αριθμ.104/03-03-2004904 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» μας 

κοινοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του 2002. Στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αναγράφεται η 
ύπαρξη ενός Παραρτήματος και μιας Κινητής μονάδας. Ο συνολικός αριθμός (Κεντρικής και 
Παραρτήματος) των τίτλων ήταν 19.310. 

Οι συλλογές της αποτελούνταν από 39.000 τίτλους βιβλίων και 2.000 τίτλους περιοδικών εκδόσεων. 
Διέθετε επίσης και χειρόγραφα, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή, 100 ταινίες και βιντεοκασέτες.  
Το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιούνταν ήταν του Dewey. Σχετικά με το χώρο και τον εξοπλισμό της 
αναγράφεται ότι διέθετε 350 μέτρα ράφια, 300 για βιβλία, 50 για περιοδικά. Υπήρχε φωτοτυπικό, μηχάνημα 
αναμετάδοσης ήχου και εικόνας καθώς και άλλα μηχανήματα. Το αναγνωστικό κοινό έφτανε στους 1.740, 
ενώ ο αριθμός των δανεισμένων βιβλίων ήταν 5.000.  

 
 
Στατιστικά δεδομένα 2004 
 
Με το υπ’ αριθμ.180/13-04-2005 905 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» μας 

κοινοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του 2004. Στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αναγράφεται η 
                                                           
897  Παράρτημα: Β.3.1.)  8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-10-2003). 
898  Παράρτημα: Β.3.1.) 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-12-2003). 
899  Παράρτημα: Β.3.1.) 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-12-2003). 
900  Παράρτημα: Β.3.1.)  12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-11-2006). 
901  Παράρτημα: Β.3.1.)  8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09-2009). 
902  Παράρτημα: Β.3.1.) 11ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-12-2011). 
903  Παράρτημα: Β.3.1.) 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-06-2014). 
904  Παράρτημα: Β.3.2.)  Το υπ’ αριθμ. 104/03-03-2004  έγγραφό της ΔΚΒΦ  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
905  Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθμ. 180/13-04-2005  έγγραφό της ΔΚΒΦ  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
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ύπαρξη ενός Παραρτήματος και μιας Κινητής μονάδας. Ο συνολικός αριθμός (Κεντρικής και 
Παραρτήματος) των τίτλων ήταν 20.000, ενώ των τόμων 23.000.  

Οι συλλογές της αποτελούνταν από 40.000 τίτλους βιβλίων, 48.000 τόμους βιβλίων, 400 τίτλους 
περιοδικών εκδόσεων, 2.000 τόμοι περιοδικών. Διέθετε επίσης και χειρόγραφα, καθώς και οπτικοακουστικό 
υλικό, δηλαδή, 200 ταινίες και βιντεοκασέτες, 200 τεμάχια οπτικού και 300 τεμάχια ακουστικού  υλικού. Το 
2004 απέκτησε 100 ταινίες  και 200 τεμάχια οπτικού υλικού. 

Το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιούνταν ήταν του Dewey. Σχετικά με το χώρο και τον   
εξοπλισμό της αναγράφεται ότι διέθετε 405 μέτρα ράφια, 305 για βιβλία, 50 για περιοδικά και 5 για άλλο 
υλικό. Υπήρχε φωτοτυπικό, μηχάνημα αναμετάδοσης ήχου και εικόνας καθώς και άλλα μηχανήματα.  Το 
αναγνωστικό κοινό έφτανε στους 2.800, ενώ ο αριθμός των δανεισμένων βιβλίων ήταν 8.000.   

Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 134/18-3-2004 έγγραφό της ΔΚΒΦ906 προς το Τμήμα 
Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ Γενική Διεύθυνση Στατιστικών μας γνωστοποιούνται ορισμένα δεδομένα. Οι 
συλλογές της Βιβλιοθήκης διέθεταν 4.100 βιβλία και περιοδικά, παλιές φωτογραφίες και card postal της 
περιοχής γύρω στις 200, πίνακες τοπικών ζωγράφων, ελάχιστους χάρτες, εκδόσεις που αφορούν το Νομό, 
τοπικός τύπος (παλαιότερος και τρέχων), χειρόγραφα και εκδόσεις Βιβλιοθηκών που αφορούσαν την 
περιοχή.  Ο εξοπλισμός της εκείνη την εποχή  ήταν πέντε Η/Υ, ένα  φαξ, δυο εκτυπωτές, ένα scanner, μια 
γραφομηχανή, μια τηλεόραση, ένα video, δυο φωτοτυπικά και δυο ραδιοκασετόφωνα. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα  με τις πληροφορίες που παίρνουμε από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΚΒΦ 
«Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 
κατανομής χρεώσεων των μελών της Κινητής Βιβλιοθήκης:907 

 
 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ   
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 

2001 2002 2003 2004 2005 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 39 54 322 184 216 815 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1112 1314 4670 799 997 8892 
ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 99 94 437 71 362 1063 
Τ.Ε.Ε 136 104 263 68 205 776 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ - - - 5645 4028 9673 

 

Στατιστικά δεδομένα 2006 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 

τη Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος908 πληροφορούμαστε ότι 2006 η Βιβλιοθήκη διέθετε συνολικά 
(Παράρτημα, Κινητή μονάδα) 22.685 τίτλους βιβλίων, 30.055 τόμους βιβλίων. 

Οι τίτλοι βιβλίων που υπήρχαν μέχρι το 2006  ήταν 45.000, ενώ οι τόμοι ήταν 58.000. Οι τίτλοι 
βιβλίων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ήταν 5.000 και οι  νέοι τόμοι βιβλίων ήταν 
15.000. Οι τίτλοι περιοδικών εκδόσεων  που προϋπήρχαν ήταν 400, ενώ οι νέοι 3.  Οι τόμοι των περιοδικών 
εκδόσεων  που υπήρχαν έως το 2006 ανέρχονταν στους 2.520, ενώ οι νέοι στους 520. 

                                                           
906  Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθμ. 134/ 18-3-2004 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
907  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι Βιβλιοθήκες κινούνται, 6ο τεύχος, Ιούλιος 2008: 
     http://www.ekt.gr/products/publib_newsletter/teuxos_06/art7.htm 
908 Παράρτημα: Β.3.2.)  Το υπ’ αριθ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  προς την Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος. 

http://www.ekt.gr/products/publib_newsletter/teuxos_06/art7.htm
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Η Βιβλιοθήκη  έως το τέλος του 2006 διέθετε οπτικοακουστικό υλικό, και πιο συγκεκριμένα, 200 
ταινίες και κασέτες, 200 (χάρτες, βιντεοταινίες, slides,κ.α.) και 300 τεμάχια με ακουστικό υλικό. Το 
ταξινομικό σύστημα παρέμεινε το  ίδιο.  

Τα μέτρα ραφιών της έφθαναν τα 471 μέτρα, 400μ. για βιβλία, 66μ. για περιοδικά, 5μ.  για άλλο 
υλικό και προστέθηκαν  μέσα στο 2006 άλλα 50 μ. για βιβλία και 16 μ. για περιοδικά. Ο χώρος της 
Βιβλιοθήκης ήταν 374τμ., τα 30τμ. από αυτά διατίθονταν για το αναγνωστήριο.  Οι θέσεις αναγνωστηρίου 
ήταν 30, ενώ ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών 19, 7 εκ των οποίων χρησιμοποιούνταν από το 
προσωπικό. Υπήρχε φωτοτυπικό μηχάνημα, μηχανήματα αναμετάδοσης ήχου και εικόνας και άλλα 
μηχανήματα. Το αναγνωστικό κοινό ήταν 5.550. Τα νέα μέλη ήταν 585  και ο αριθμός των δανεισμένων 
βιβλίων  ανερχόταν στα 15.500. 

 
Στατιστικά δεδομένα 2008 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 196/31-03-2009 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 

την Ελληνική Στατιστική αρχή909 πληροφορούμαστε ότι  2008 η Βιβλιοθήκη διέθετε συνολικά (Παράρτημα, 
Κινητή μονάδα)  23.135 τίτλους βιβλίων, 30.055 τόμους βιβλίων.  

Οι τίτλοι βιβλίων που υπήρχαν μέχρι το 2008 ήταν 53.000, ενώ αυτοί που αποκτήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους ήταν 2.500. Οι τίτλοι περιοδικών εκδόσεων  που προϋπήρχαν ήταν 403, ενώ οι 
νέοι 3.  Οι τόμοι των περιοδικών εκδόσεων  που υπήρχαν έως το 2008 ανέρχονταν στους 2.808, ενώ οι νέοι 
στους 378.  Οι τίτλοι και οι τόμοι των χειρογράφων  που προϋπήρχαν ήταν 3 και 3 αντίστοιχα. 

Η Βιβλιοθήκη  έως το τέλος του 2008 διέθετε οπτικοακουστικό υλικό, και πιο συγκεκριμένα, 240 
DVD, 210 (χάρτες, βιντεοταινίες, slides,κ.α.), 70 CD, 20 κασέτες και 300 τεμάχια με ακουστικό υλικό. 
Κατάφερε να αποκτήσει το 2008 μόνο 17 DVD. Το ταξινομικό σύστημα παρέμεινε το ίδιο.  

Τα μέτρα ραφιών της έφθαναν τα 519 μέτρα, 441 για βιβλία, 66 για περιοδικά, 5  για χειρόγραφα και 
προστέθηκαν μέσα στο 2008 άλλα 40 για βιβλία και 8 για περιοδικά. Ο χώρος της Βιβλιοθήκης ήταν 
374τμ., τα 30τμ. από αυτά διατίθονταν για το αναγνωστήριο. Οι θέσεις αναγνωστηρίου ήταν 30, ενώ ο 
αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών 19, 7 εκ των οποίων χρησιμοποιούνταν από το προσωπικό.  
Υπήρχαν δυο φωτοτυπικά μηχανήματα, δυο μηχανήματα αναμετάδοσης ήχου και ένα μηχάνημα 
αναμετάδοσης ήχου και εικόνας. 

Το αναγνωστικό κοινό ήταν 5.200, 198 ήταν τα νέα μέλη, ο αριθμός των δανεισμένων βιβλίων 
ανερχόταν στα 16.049.  

 
 
Στατιστικά δεδομένα 2010 
 
Ξεφυλλίζοντας το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την Έρευνα Βιβλιοθηκών της 

Ελλάδος έτους 2010,910 μαθαίνουμε ότι  η δυναμικότητα σε τίτλους του Παραρτήματος και της Κινητής 
μονάδας  ανερχόταν σε 23.642, ενώ οι τόμοι στους 30.152.   

Οι τίτλοι βιβλίων που υπήρχαν μέχρι το 2010 ήταν 63.610, ενώ αυτοί που αποκτήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους ήταν 417. Οι τίτλοι περιοδικών εκδόσεων  που προϋπήρχαν ήταν 409, ενώ οι νέοι 
4.  Οι τόμοι των περιοδικών εκδόσεων που υπήρχαν έως το 2010 ανέρχονταν στους 2.986, ενώ οι νέοι στους 
107.  Οι τίτλοι και οι τόμοι των χειρογράφων  που προϋπήρχαν ήταν 3 και 3 αντίστοιχα. 

                                                           
909 Παράρτημα: Β.3.2.) Το  υπ’ αριθ. 196/31-03-2009 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. 
910 Παράρτημα: Β.3.2.) Το  υπ’ αριθ. 60/27-01-2011 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή.  
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Η Βιβλιοθήκη  έως το τέλος του 2010 διέθετε οπτικοακουστικό υλικό, και πιο συγκεκριμένα, 247 
DVD, 216 (χάρτες, βιντεοταινίες, slides,κ.α.), 73 CD,  21 κασέτες και 302 τεμάχια με ακουστικό υλικό. 
Κατάφερε να αποκτήσει το 2010 μόνο 7 DVD. Το ταξινομικό σύστημα παραμένει το DEWEY.  

Τα μέτρα ραφιών της έφθαναν τα 519 μέτρα, 451 για βιβλία, 66 για περιοδικά, 5 για άλλο υλικό και 
προστέθηκαν  μέσα στο 2010 άλλα 10 για βιβλία. Ο χώρος της Βιβλιοθήκης ήταν 374τμ., τα 30τμ. από αυτά 
διατίθονταν για το αναγνωστήριο.  Οι θέσεις αναγνωστηρίου ήταν 30, ενώ ο αριθμός των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 20, 7 εκ των οποίων χρησιμοποιούνταν από το προσωπικό.  Υπήρχαν δυο φωτοτυπικά 
μηχανήματα, δυο μηχανήματα αναμετάδοσης ήχου και ένα μηχάνημα αναμετάδοσης ήχου και εικόνας. 

 
Στατιστικά δεδομένα 2012 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 70/31-01-2013 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 

την Ελληνική Στατιστική αρχή πληροφορούμαστε ότι  2012 η Βιβλιοθήκη είχε τη μορφή Γενικής, Λαϊκής 
Βιβλιοθήκης, ήταν ΝΠΔΔ, είχε ένα Παράρτημα,911 η δυναμικότητα σε τίτλους του Παραρτήματος  
ανερχόταν σε 24.127 και 32.034  σε τόμους.  

Όσον αφορά, τους τίτλους  βιβλίων της Βιβλιοθήκης  κατά τη διάρκεια του 2012 ήταν 64.122, ενώ 
256 αποκτήθηκαν το ίδιο έτος. Οι τόμοι  βιβλίων ανήλθαν στους 67.642, ενώ 304 αποκτήθηκαν το ίδιο έτος. 
Υπήρχαν ηλεκτρονικά τεκμήρια μέσω διαδικτύου, καθώς και 3 χειρόγραφα.  Υπήρχε και οπτικοακουστικό 
υλικό, το οποίο ανερχόταν σε 247 DVD, 73 CD, 21 κασέτες και 216 (χάρτες, slides, ταινίες και άλλα).  
Επίσης, απέκτησε και 5 dvd κατά τη διάρκεια του 2012.  

Το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιούσε τότε η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» ήταν το 
Dewey Decimal  Classification. Διέθετε 519 μέτρα ραφιών για να τακτοποιηθούν όλοι τόμοι και το 
οπτικοακουστικό υλικό και 374 τμ. χώρο για τη σωστή λειτουργία της. Ο αριθμός των καθισμάτων για τους 
αναγνώστες και τους ερευνητές ανερχόταν στα 30 καθίσματα, οι διαθέσιμοι υπολογιστές ήταν συνολικά 20, 
τους  7 από τους οποίους  χρησιμοποιούσε το προσωπικό και υπήρχαν 3 φωτοτυπικά μηχανήματα. 

Οι αναγνώστες ανήλθαν στους 5.124, ενώ 107 ήταν νέα μέλη. Ο αριθμός των δανειζόμενων βιβλίων 
είχε φθάσει τα 19.643.    

 
Στατιστικά δεδομένα 2013 
 
Σύμφωνα με το πληροφοριακό έντυπο- ερωτηματολόγιο του 2013 πληροφορούμαστε σχετικά με 

τους χρήστες, την επισκεψιμότητα και  το δανεισμό τεκμηρίων, τα εξής: 

                                                           
911  Δεν συμπληρώθηκε το κενό που αναφέρεται στις Κινητές Βιβλιοθήκες. 
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Το 2014 η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»912 διέθετε Παράρτημα και Κινητή Βιβλιοθήκη με 

δυναμικότητα σε τίτλους βιβλίων 24.827 και 32.798 σε τόμους βιβλίων.   
Όσον αφορά, τους τίτλους  βιβλίων της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του 2012 ήταν 64.522, ενώ 

400 αποκτήθηκαν το ίδιο έτος. Οι τόμοι  βιβλίων ανήλθαν στους 67.242, ενώ 400 αποκτήθηκαν το ίδιο έτος. 
Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά τεκμήρια μέσω διαδικτύου, ενώ τα χειρόγραφα παρέμεινα 3.  Υπήρχε το ίδιο 
αριθμητικά οπτικοακουστικό υλικό. Χρησιμοποιούσε το ταξινομικό σύστημα, το Dewey Decimal  
Classification. 

Σχετικά με τον εξοπλισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αγοράστηκαν 5 νέα ράφια για να 
τακτοποιηθούν τα νέα βιβλία.  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αυξήθηκαν σε 25, οι 12 εκ των οποίων 
χρησιμοποιούνταν από το προσωπικό.  

Οι αναγνώστες ανήλθαν στους 9.850, ενώ 899 ήταν νέα μέλη. Ο αριθμός των δανειζόμενων βιβλίων 
είχε φθάσει τα 24.186.    

 Σήμερα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 
πληροφορούμαστε ότι  «ο αριθμός αντιτύπων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη ανέρχεται στις 53.000. Επίσης, ότι 
το διάστημα αυτό γίνονται προσπάθειες για να αρχίσει η καταχώριση ηλεκτρονικά του υλικού της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Μέχρι τώρα έχουν καταχωρηθεί 2.000 τίτλοι του  Παιδικού Παραρτήματος, 7.000 
τίτλοι της Κινητής Μονάδας και 6.000 τίτλοι επιστημονικών βιβλίων, 6 ψηφιοποιημένα περιεχόμενα 
περιοδικών που αναζητούνται περισσότερο στο Κεντρικό Κατάστημα της Βιβλιοθήκης πάνω από το Ωδείο. 
Αριθμός θέσεων χρηστών στο αναγνωστήριο του Κεντρικού τμήματος είναι 12 θέσεις, του Παιδικού 

                                                           
912 Παράρτημα: Β.3.2.) Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/05-02-2015 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή.  
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Παραρτήματος είναι 12 Θέσεις. H Βιβλιοθήκη διαθέτει 13 θέσεις Η/Υ για τους χρήστες της. O αριθμός των 
μελών όλων των τμημάτων είναι 4.500». 913 
 

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι ο αριθμός και η κατηγοριοποίηση των 
βιβλίων ήταν η εξής:   
 

«Είναι πάνω από 60.000 βιβλία…, υπάρχουν σχεδόν όλα τα είδη, υπάρχουν επιστημονικά για διάφορες 
επιστήμες, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, λογοτεχνικά, ιστορικά βιβλία, φιλοσοφικά βιβλία, υπάρχει παιδική 
λογοτεχνία και λογοτεχνία ενηλίκων… όλο το εύρος των ενδιαφερόντων ενός αναγνώστη καλύπτουν τα βιβλία.  
Επίσης, υπάρχουνε εφημερίδες, και συγκεκριμένα και στην αίθουσα πλέον λειτουργεί για το τοπικό, αίθουσα 
έκθεσης εντύπων τοπικού τύπου και μάλιστα είναι προς τιμή του κου. Σουλιώτη, ο οποίος είχε διατελέσει για 
πολλά χρόνια και Διευθυντής και Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου, εεε, περιοδικά, άλλα πολύτιμα και 
ιστορικά αρχεία και παλαιότερες επίσης πολύτιμες εκδόσεις που είναι δυσεύρετα. Τα χαρακτηρίζω πολύτιμα 
γιατί με την έννοια ότι είναι παλαιά και δυσεύρετα. ….τα οποία τα έχει αγοράσει η Βιβλιοθήκη αυτά από 
επιχειρηματίες, εμπόρους που ασχολούνται με το  αντικείμενο ή έχουν γίνει δωρεές από κάποιους ανθρώπους 
που τα είχαν στην ιδιοκτησία τους ιδιώτες. (ΜΒ). 

 
Η Βιβλιοθήκη διατηρούσε και συνεχίζει να διατηρεί Βιβλία Δανεισμού914 και Βιβλία 

Βιβλιοθήκης915. Από τα βιβλία αυτά πληροφορούμαστε για τον αύξοντα αριθμό των βιβλίων, τον τρόπο που 
αποκτήθηκαν, το έτος κτήσης αλλά και την κατηγοριοποίηση τους.  Έως σήμερα ο αριθμός των βιβλίων 
αγγίζει τους 72.788 τίτλους. Έχουν γίνει αρκετές αγορές αλλά και πολλές δωρεές βιβλίων. Σχετικά με την 
Κινητή Βιβλιοθήκη (1999), πληροφορούμαστε ότι ήταν  εξοπλισμένη με 13.100 αντίτυπα βιβλίων και 220 
τίτλους οπτικοακουστικού υλικού. Ταξιδεύει στους μαθητές εκείνους που τα σχολεία τους δεν διαθέτουν 
Σχολικές Βιβλιοθήκες και έτσι υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες.916 
 

2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     
 
               6.6.5.7.  Περιεχόμενο Κινητών Βιβλιοθηκών  της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας 
 

Η ψυχή των Κινητών Βιβλιοθηκών είναι σαφώς τα βιβλία, τα οποία αποτελούν τον κορμό της 
προσπάθειας αυτής. Για αυτό το λόγο η επιλογή και αρχική κατάρτιση της συλλογής  αλλά και ο μετέπειτα 
εμπλουτισμός της έγινε βάσει κάποιων παραμέτρων που είχε ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της 
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). 
           Για την κατάρτιση των Συλλογών αυτών πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι εκπαιδευτικές, οι 
πληροφοριακές αλλά και οι ψυχαγωγικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου φιλομαθούς κοινού. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην Παιδική Λογοτεχνία εφόσον οι συγκεκριμένες 
Κινητές Βιβλιοθήκες απευθυνόντουσαν περισσότερο στα παιδιά.917       

Ο εμπλουτισμός των Συλλογών πραγματοποιούνταν ανάλογα με τα λειτουργικά έσοδα της 
υπηρεσίας, την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και άλλων φορέων. Η επιλογή των 
συλλογών γίνεται από τον Προϊστάμενο των Κινητών Βιβλιοθηκών, ο οποίος γνώριζε καλύτερα από 
οποιονδήποτε άλλον τη ζήτηση αλλά και τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού 
                                                           
913  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»:  https://libflorina.wordpress.com/ 
914  Παράρτημα: Β.3.4.) Βιβλία Δανεισμού:  σελ.418. 
915  Παράρτημα: Β.3.3.). Βιβλία Βιβλιοθήκης: σελ.414-417. 
916  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»:  https://libflorina.wordpress.com/ 
917  Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Κατάλογος Βιβλίων ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας, σελ.445-448. 
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της περιοχής.  Αυτός επέλεγε σύμφωνα με τις προσφορές βιβλιοπωλείων, τους καταλόγους των εκδοτικών 
οίκων καθώς και με επισκέψεις που έκανε στα κατά τόπους βιβλιοπωλεία.       

 
       3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
             
              6.6.5.8.  Περιεχόμενο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Φλώρινας 
 

  Η  Βιβλιοθήκη ξεκίνησε τον εμπλουτισμό της από την εμφάνιση της, η οποία πιστοποιείται μέσα 
από μια απόφαση, την υπ’αριθμ. ΙΘ΄ (306),918 η οποία λήφθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1935. Στο 
συγκεκριμένο Πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται αναφορά σε μια πίστωση 780δρχ. με σκοπό την 
προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, ενός συγγράμματος με τίτλο: 
«Χημικός και αεροχημικός πόλεμος» και ενός άλλου με τίτλο: «Κώδικας της Δημοτικής Νομοθεσίας». 
Διαπιστώνουμε ότι η επιλογή των βιβλίων πραγματοποιείται βάση των υπηρεσιακών αναγκών των 
δημοτικών υπαλλήλων. 

Το 1936 και πιο συγκεκριμένα στο Πρακτικό Συνεδριάσεως (12-03-1936)919 και στην  ΙΕ΄απόφαση 
είχε  εγκριθεί η προμήθεια βιβλίων και περιοδικών. Είχαν επιλεχθεί τα παρακάτω. Ένα  βιβλίο με τίτλο «Ο 
Δήμαρχος», του Φιλήμονα (1893),  δυο λευκώματα, «Χρυσή Βίβλος» και «Το Ηρώον του Αγώνος 1821-
1921». Επίσης, ο Α΄ τόμος ενός αναμνηστικού και εικονογραφημένου βιβλίου του Παύλου Χαρίου καθώς 
και η μηνιαία Επιθεώρηση «Πατριωτικόν Μέτωπον». Το έτος αυτό αρχίζει να εμπλουτίζεται η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη και με συγγράμματα που ενισχύουν τη φιλοπατρία και το εθνικό αίσθημα.  

 Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στις 30 Μαΐου το 1943 με την  υπ’αριθμ. Δ΄ Δημοτική 
απόφαση920 είχε εγκριθεί η προμήθεια 10 βιβλίων, ύστερα από την υπ’αριθμ. 61139 έ έ διαταγή της Ξενικής 
Διοικήσεως Μακεδονίας, εγκρίθηκε ένα βιβλίο με τίτλο «Μακεδονικά Παραμύθια» και ένα σύγγραμμα του 
Δημοσιογράφου Λώλη Χάρη Σμυρλή, «Η Απελευθέρωσις της Μακεδονίας» με απώτερο σκοπό τον 
εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης αλλά και τη διανομή τους στα Δημοτικά σχολεία της πόλης. Η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη εμπλέκεται τώρα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεργάζεται με τα Δημοτικά σχολεία, 
εμπλουτίζοντας  και τις σχολικές Βιβλιοθήκες. 

Το 1948, από την ανάγνωση του υπ’αριθμ. 8455 έ έ εγγράφου της Νομαρχίας Φλώρινας, το οποίο 
κοινοποιούσε ένα πίνακα με τη νέα κυκλοφορία βιβλίων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το 
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 27 Οκτωβρίου του 1948 με την υπ’αριθμ. Ζ΄ απόφαση921  την προμήθεια  
κάποιων βιβλίων. Οι τίτλοι των βιβλίων ήταν: 

1. Μακεδονικά συγγράμματα Περιοδικόν Τόμ. Α΄ 
2. Ιστορικόν Αρχείον Βερροίας «Εκλογαί» Μ. Μαραβελάκη. 
3. «Ιωάννης Κωττούνιος ο εκ Βερροίας σοφός» 
4. «Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας» Μ. Μαραβελάκη. 
5. «Οι Βλάχοι της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου» Αθαν. Χρυσοχόου. 
6. «Λαός χωρίς χώρο» Β. Βογιατζή. 
7. «Τα βόρεια εθνολογικά όρια του Ελληνισμού» Στ. Π. Κυριακίδου. 
8. «Η συμβολή της Βορείου Ελλάδος εις τον αρχαίον Ελλ. Πολιτισμόν» Τ. Παπασταύρου. 
9. «Τα ελληνοσλαυϊκά σύνορα αι προς βορράν εθνικαί [και διεκδηκίσεις» Χρ. Νάλτσα. 

                                                           
918 Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (18-09-1935),ΣΑΕ 21, ΑΒΕ 216, σελ.128-

129. 
919 Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (12-03-1936),ΣΑΕ 21, ΑΒΕ 216,  σελ.311-

312.  
920 Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (30-05-1943), ΣΑΕ 33/ ΑΒΕ 216, σελ.92-

93. 
921  Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (27-10-1948), ΣΑΕ 43/ ΑΒΕ 216, σελ. 

159-160. 
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10. «Βούλγαροι και Σλαύοι εις την Ελληνικήν ιστορίαν»   Στ. Π. Κυριακίδου. 
11.  «Η αναγκαία στρατηγική διαρρύθμισις των Ελληνικών συνόρων μετά χαρ/ου» Ν. 

Λιούμπα. 
12. «Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν και τα εθνικά ημών δίκαια» Δ. 

Κακκάβου. 
13. «Τα προς βορράν όρια του Ελληνισμού» Ι. Βογιατζίδου. 
14. «Η αγωνία της Βορείου Ηπείρου» Β. Ιωαννίδου. 
15. «Οι Σλαύοι εν Πελοπόννησω» Σ. Κυριακίδου. 
16. «Μνημείον Μακεδονικής  Ιστορίας» Κ. Μέρτζιου. 
17. «Αμαρτωλοί και κλέφτες» Ι. Βασδαβέλλη 
18. «Αμοιβαίαι απαντήσεις επί συμψηφισμού» Χ. Φραγκίστα.  

  Το 1949, σύμφωνα με ένα Πρακτικό Συνεδριάσεως (17 Μαρτίου 1949)922  πληροφορούμαστε ότι 
είχε γίνει πρόταση για προμήθεια επιστημονικών βιβλίων και άλλων συγγραμμάτων, ύστερα από την 
κοινοποίηση της υπ’αριθμ. 1185/49 διαταγής της Νομαρχίας Φλώρινας, η οποία υποδείκνυε την αγορά του 
βιβλίου με τίτλο «Κώδιξ των Νόμων περί Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (3 σώματα), καθώς και 
μιας επιστολής του κ. Λεωνίδα Κοτσιφάκου (27-01-1949) που πρότεινε την προμήθεια του  βιβλίου «Αυτοί 
είναι οι Σλαύοι».(10 αντίτυπα). Η έγκριση της προμήθεια των βιβλίων αυτών έγινε με την  υπ’αριθμ. Θ΄ 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Σε άλλο Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δήμου Φλώρινας (11 Μαΐου 1951)923 με  την υπ’αριθμ. 
Α΄(177 έ έ) απόφαση, είχε εγκριθεί η προμήθεια δυο σωμάτων του συγγράμματος «Γενικαί Αρχαί Αστικού 
Κώδικος» και ενός σώματος του βιβλίου «Η Καστοριά και τα μνημεία της». Συνεχίζει την ίδια πολιτική 
αγοράς βιβλίων με σκοπό τη περαίωση των νομικών θεμάτων της υπηρεσίας, καθώς την ενίσχυση της 
γνώσης της Τοπικής Ιστορίας της περιοχής.  

Το Δεκέμβριο του 1965 είχε εγκριθεί, με την υπ’αριθμ. 246 απόφαση, η πίστωση 110 δρχ. για την 
προμήθεια ενός βιβλίου με τίτλο «Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης» του συγγραφέα Κων/νου Γεωργούλη.924 

  Ύστερα από την παραχώρηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του περιεχομένου της  στο Σύλλογο 
Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» το 1971, πληροφορίες για μια προσπάθεια επανίδρυσης μιας Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης925 αποκομίζουμε μέσα από την ανάγνωση του 4ο Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φλώρινας (18 Μαΐου 2009), όπου είχε αποφασισθεί με 
την υπ’αριθμ. 16 απόφαση η ίδρυση και η λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς είχε ψηφισθεί και ο 
Κανονισμός λειτουργίας της.926 Το περιεχόμενο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που ιδρύθηκε το 2009, ήταν 
παιδικά και εκπαιδευτικά βιβλία, η επιλογή των οποίων είχε γίνει με την αρωγή των εκπαιδευτικών της 
Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Νομού Φλώρινας και  των σχολικών 
Συμβούλων,  των  Δημοτών και  των  Τοπικών Φορέων. 927   

Σχετικά με το σύστημα καταλογογράφησης, τα είδη των βιβλίων, τις υπηρεσίες που παρείχε, το 
προσωπικό και γενικά όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έχουν 
καταγραφεί τα παρακάτω: 

Το σύστημα αρχικά ήταν κατά κάποιο τρόπο χονδρικά ομαδοποιημένα γιατί ξέρετε όταν είναι ακριβώς 
το πρώτο στάδιο της υλοποίησης και χωρίς να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό αντιλαμβάνεστε ότι δεν 
υπήρχε αυτή η δυνατότητα επιστημονικής τακτοποίησης της Βιβλιοθήκης, αλλά πέραν σε περιεχόμενα έτσι 
                                                           
922 Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (17-03-1949), ΣΑΕ 44/ ΑΒΕ 216, σελ.118-

119.  
923 Παράρτημα: Β.5.1.)   Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (11-05- 1951)ΣΑΕ 47/ ΑΒΕ 216, σελ. 130. 
924 Παράρτημα: Β.5.1.)   Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (08-12-1965), ΣΑΕ 67, ΑΒΕ 216, σελ.9-10. 
925 Παράρτημα: Β.5.1.)  Πρακτικό Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (18-01- 1971), ΣΑΕ 77, ΑΒΕ 216, σελ.259. 
926  Παράρτημα: Β.5.1.)   4ο Πρακτικό Συνεδρίασης Πολιτιστικού Κέντρου του  Δήμου Φλώρινας (18-05-2009). 
927 Παράρτημα:Β.5.2.).  ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου Φλώρινας, καθώς και το υπ’ αριθμ. 26/1-02-2010 

έγγραφό του Δήμου Φλώρινας. 
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πλαίσια και από εκεί και πέρα γιατί η προσπάθεια αυτή συνεχιζότανε. Παράλληλα, ο Δήμος προκειμένου να 
έχει και επίκαιρες εκδόσεις προσέφευγε και σε ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχανε γνώση, γνωρίζαν 
το βιβλίο αλλά και στα βιβλιοπωλεία της πόλης μας εδώ προσέφευγε δαπανώντας αρκετά χρήματα, θα έλεγα, 
για τις δυνατότητες του Δήμου προκειμένου να υπάρξουνε ανάμεσα στα βιβλία και εκδόσεις ποικίλου 
περιεχομένου, αλλά εκδόσεις σύγχρονες. 

Τα είδη των βιβλίων που αγοράζαμε ήτανε παιδικά, ήτανε και άλλα επιστημονικά, επίσης προσφεύγαμε 
και στο Πανεπιστήμιο και ότι μπορούσε το Πανεπιστήμιο από τα βιβλία που διέθετε στους φοιτητές μας έδινε. 
Αλλά και οι ιδιώτες επίσης μας είχανε στείλει, ότι βιβλίο εν πάσει περιπτώσει είχε ο καθένας και μπορούσε να 
το προσφέρει, το έστελνε και από εκεί και πέρα.. 

…καρτ ποστάλ και χειρόγραφα δεν υπήρχαν σε αυτά, απλά ο Δήμος κατά τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης 
και αφού προσκάλεσε και τους συμπολίτες μας εδώ και ήρθε και ο ίδιος ο Μητροπολίτης, ο κύριος Θεόκλητος, 
από εκεί και πέρα άρχισαν να δημιουργούνται …Τα εγκαίνια έγιναν, αν θυμούμαι καλά αρχάς Ιουλίου του 
2010…πάντως μέσα στο καλοκαίρι του 2010. 

 Ο υπεύθυνος ήταν ο Γραμματέας του Πολιτιστικού Κέντρου, ο υπάλληλος του Δήμου, ο Αδάμου ο 
Βαγγέλης. Άλλα άτομα είχαμε στείλει ένα διάστημα παιδιά τα οποία ήταν από πρόγραμμα, ενθυμούμαι…τη 
φιλόλογο που υπηρετούσε και αυτή με πρόγραμμα, την Τσουμήτα τη Μαρία, για ένα διάστημα υπηρέτησε αυτή 
τελευταία μέχρι που αποχωρήσαμε εμείς ως δημοτική αρχή. 

Υπηρεσίες κατά πρώτον από την μια καταχωρούσε και ομαδοποιούσε τα βιβλία και από την άλλη ήτανε 
η Βιβλιοθήκη ανοιχτή, ερχόντανε μαθητές, διάφοροι, είτε οργανωμένα είτε σε επίπεδο ατομικό με τους γονείς 
του και λοιπά, βλέπανε τι βιβλία υπήρχαν στις προθήκες και από εκεί και πέρα, ένας χώρος ενιαίος βέβαια με 
αυτόν αλλά με δυο σκαλιά που κατέβαιναν πιο κάτω χρησιμοποιούνταν ως αναγνωστήριο.  

 Συνεργαζόμασταν καταρχήν με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Πιτόσκα, που είναι μια οργανωμένη 
Βιβλιοθήκη και ως προς την ταξινόμηση των βιβλίων και ως προς την λειτουργία και ως προς το προσωπικό 
και λοιπά  και δηλαδή βρισκόμασταν σε μια έτσι διαδρομή και συνειδητοποίησης του τρόπου λειτουργίας των 
Βιβλιοθηκών έτσι σε μια προσπάθεια ακριβώς να και να υπάρχει η τυπικότητα της οργάνωσης, αλλά και μέσω 
της τυπικότητος να μεγιστοποιείται και η προσφερόμενη, ας το πούμε, υπηρεσία στους πολίτες. 

 ….δεν λειτούργησε μετά τη δική μας την αποχώρηση, παρέμεινε κλεισμένη και εκ των υστέρων 
πληροφορήθηκα ότι … τα βιβλία, όσα βιβλία δεν ξέρω, δοθήκαν αλλού. Άκουσα για τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  αλλά 
δεν ξέρω πόσα από αυτά τελικώς ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τα θεώρησε ότι ήταν για τη Βιβλιοθήκη του ή δεν ήτανε ή 
είχανε απομείνει, τι είχανε απομείνει δεν το γνωρίζω.…. γνωρίζω όμως, ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη δωρίθηκε 
στο Σύλλογο και αυτό αποδεικνύεται και από τις καταχωρήσεις που υπάρχουν στα έγγραφα της Βιβλιοθήκης, 
καταχωρούνται ως βιβλία προερχόμενα από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου…Η ενέργεια παραχώρησης 
βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης γίνεται και δεύτερη φορά το 2013, μαζί με τα βιβλιοστάσια της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης που είχε συσταθεί το 2009.(Π.Σ.). 
  
 

Γ) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 
1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

             6.6.5.9.  Περιεχόμενο Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της  Βιβλιοθήκης έχει γίνει ήδη σαφές μέσα από τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τα άρθρα του ομότιτλου περιοδικού αλλά και από τις προφορικές μαρτυρίες των 
πολιτών της Φλώρινας ότι από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα ο εμπλουτισμός της στηριζόταν στις 
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ευγενικές χορηγίες ιδιωτών, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι η Βιβλιοθήκη δέχθηκε δωρεές928 από το Υπουργείο Προεδρείας Κυβερνήσεως (sic),το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Επιστημών, την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Εθνικό Ίδρυμα «Βασιλεύς 
Παύλος», τη Νομαρχία Φλώρινας, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, την Αγροτική Τράπεζα, την 
Εθνική Τράπεζα, το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Αξιόλογη ήταν και η προσφορά αρκετών ιδιωτών όπως του 
καθηγητή Σάντη Δημητρίου, του καθηγητή Τακίδη Παντελή, του οδοντιάτρου Δημητριάδη Γεωργίου, του 
Παπακωνσταντίνου Ανδρέα και  του  Οικονομίδη Διονυσίου κ.α. 

Έως το 1999929 η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου διέθετε περίπου 15.000 τόμους με ελληνικά, αγγλικά, 
αμερικανικά, γαλλικά, ιταλικά, σλαβικά και ρώσικα βιβλία. Υπήρχαν σπάνιες εκδόσεις που είχαν τυπωθεί 
πριν 100-150 χρόνια σε τυπογραφεία της Βενετίας, της Κωνσταντινούπολης και της Κεντρικής Ευρώπης. 
Επίσης, υπήρχαν συγκεντρωμένα περιοδικά και εφημερίδες του Τοπικού Τύπου.930 Αναλυτικότερα, έως το 
Σεπτέμβριο του 1999 οι τίτλοι βιβλίων ήταν περίπου 13.500, (10.000 ελληνόγλωσσα, 3.500 ξενόγλωσσα), 
τα  τεύχη των περιοδικών ήταν 3.900 ( με 87 τίτλους), οι εφημερίδες είχαν 23 τίτλους. Οι αναγνώστες ήταν 
9.000 ετησίως.931 Το ταξινομικό σύστημα ήταν το Universal Decimal Classification (U.D.C.). Η 
Βιβλιοθήκη τότε διέθετε έναν (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή, δυο (2) γραφεία, έξι (6) τραπέζια ανάγνωσης με 
τριάντα (30) καρέκλες, δυο (2) φοριαμούς και αρκετές προθήκες και ράφια.   
Όσον αφορά τα είδη, τον αριθμό και την κατηγοριοποίηση των βιβλίων της Βιβλιοθήκης πληροφορούμαστε 
μέσω των προφορικών μαρτυριών ότι: 
 

Τον ακριβή αριθμό δεν τον έχω αυτή τη στιγμή να σας το δώσω αλλά έχει μέσα λογοτεχνικά βιβλία, 
έχει ιστορικά, έχει έργα ποίησης διαφόρων συγγραφέων, ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα.. Να φανταστείτε ότι η 
Βιβλιοθήκη αυτή κάποτε λειτουργούσα και ως με μάθηση ξένων γλωσσών και τα λοιπά. Είχε μεθόδους άνευ 
διδασκάλων και  τέτοια. Καθώς επίσης λειτούργησε και με μεθόδους  για μουσική και διάφορα άλλα.(Α.Ι). 
 

…ήταν κυρίως ιστορικά βιβλία, υπήρχαν πάρα πολλοί αρχειοθετημένοι τίτλοι τοπικών εφημερίδων ήδη 
από το Μεσοπόλεμο και εδώ και φυσικά υπήρχαν κάποια βιβλία, τα οποία είχαν και έχουν ιδιαίτερη σημασία 
και αξία σαν τόμοι, ιστορικοί και συλλεκτικοί θα έλεγα, τα οποία μπορώ να σας πω ότι ήτανε, τα παλαιότερα 
τουλάχιστον από αυτά, βιβλία από τα πρώτα τυπογραφεία, τα ελληνόφωνα, ελληνόγλωσσα τυπογραφεία της 
Ευρώπης, όταν δεν υπήρχε καν η ελληνική τυπογραφεία και φυσικά ερχόμαστε ημερολογιακά με βάση τη 
χρονολογία έκδοσης προς τον καιρό μας.  

Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι υπήρχαν βιβλία που είχαν εκδοθεί στη Βενετία, στο Μιλάνο, στη Ρώμη με 
ελληνικούς τίτλους, Ελλήνων συγγραφέων ή μεταφράσεις κλασικών Ελλήνων και ο λόγος που είχαν εκδοθεί 
εκτός  Ελλάδος ήταν ότι δεν υπήρχαν τότε τυπογραφεία οργανωμένα στην Ελλάδα… καταλαβαίνετε για πόσο 
παλιά βιβλία κάνουμε λόγο. Η κατάσταση αυτών των βιβλίων ήταν αρκετά άσχημη, διαχρονικά απαιτούσανε 
συντήρηση και απεντόμωση, γνωρίζω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες δεν γνωρίζω το εύρος αυτών των 
προσπαθειών της συντήρησης τους. Πάντως είχα κάνει κάποιες προσπάθειες όταν ήμουν εγώ αρμόδιος για να 
βελτιωθεί έστω η παραμονή αυτών των βιβλίων με ελεγχόμενες θερμοκρασίες, σωστά ερμάρια στο κτίριο γιατί 
δεν σας κρύβω πως μέχρι τότε τα βιβλία αυτά βρίσκονταν σε μεταλλικούς φοριαμούς που προορίζονταν για 

                                                           
928 Παράρτημα: Β.6.3.)  Μαντουλίδης, Β.  (1999). Η Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ίδρυση- Ιστορικό- Σημερινή 

λειτουργία- προοπτικές. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,253, Φλώρινα,37. 
929 Παράρτημα: Β.6.3.)  Μαντουλίδης, Β. (1999). Η Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ίδρυση- Ιστορικό- Σημερινή 

λειτουργία- προοπτικές. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,253, Φλώρινα, 36-37. 
930  Ομοίως, 40-41. 
931 Το αναγνωστικό κοινό κάλυπτε μεγάλο φάσμα φιλαναγνωστών. Ξεκινούσε από μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, 

σε ερευνητές, σε εκπαιδευτικούς και κατέληγε  ακόμα  και σε τουρίστες. (Βλέπε: Β.6.3.) Μαντουλίδης, Βενιαμίν (1999). Η 
Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ίδρυση- Ιστορικό- Σημερινή λειτουργία- προοπτικές. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,253, 
Φλώρινα,41). 
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σύγχρονες εκδόσεις. Ήταν, δηλαδή ένα πολύ αντιφατικό συναίσθημα να βλέπεις τόσο παλιά βιβλία, τέτοια 
μεγάλη αξία να βρίσκονται αποθηκευμένα σε μεταλλικά ερμάρια και σε ένα κτίριο φυσικά το οποίο ήταν δίπλα 
και είναι στο ποταμό της Φλώρινας εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες  το καλοκαίρι, πάρα πολύ χαμηλές το 
χειμώνα, σε μια υγρασία λόγω και της κακής ποιότητας των τότε κουφωμάτων, όλα αυτά μαζί μας κάνουν μια 
πάρα πολύ άσχημη, από άποψη συντήρησης, για τα βιβλία αυτά κατάσταση. (Μ.Β.). 
 

Υπάρχει η μεγάλη κατηγορία βιβλίων που χωρίς να είμαι σίγουρος, πάνω από 20.000 τίτλους, 
καταχωρισμένους σε διάφορες κατηγορίες, ότι προβλέπεται σε κάθε Βιβλιοθήκη, υπάρχει και στη Βιβλιοθήκη 
του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Βιβλία που έχουν να κάνουν με την ιστορία, τη ψυχολογία, τις διάφορες επιστήμες, 
εγκυκλοπαίδειες, τοπική ιστορία, εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με βιβλία που συναντώνται σε 
άλλες Βιβλιοθήκες, μπορεί να τα βρούμε και εδώ στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.(Π.Σ.). 

 
 Σχετικά με το αρχειακό υλικό της Βιβλιοθήκης θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τις παρακάτω  

προφορικές μαρτυρίες που μας καθοδηγούν σωστά. 
 
Αρχειακό υλικό έχουμε στο Σύλλογο όχι όμως… ενταγμένο στη Βιβλιοθήκη. Ανήκει στα αρχεία του 

Συλλόγου, έχουμε το αρχείου του Θεοδοσίου, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο και δεν έχει ανοιχτεί 100%, είναι 
το αρχείο του Συλλόγου από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, αυτά νομίζω.(Α.Ι.). 
 

 …για τους ερευνητές πιο πολύ σε παλιά αρχεία που υπήρχαν μέσα στη Βιβλιοθήκη, παλιά, παλιές 
εκδόσεις που δεν μπορούσαν να βρεθούν και πουθενά αλλού και που υπάρχουν ακόμα και τώρα. Ήτανε οι 
εκδόσεις του Γενικού  Επιτελείου Στρατού για τους Βαλκανικούς Πολέμους, για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα και γενικά για την περιοχή διάφορα θέματα και πολιτικά και πολιτισμικά και 
οτιδήποτε άλλο. Χειρόγραφα όχι, υπήρχαν κάποιες εκδόσεις παλιές … του 1890, του 1900, οι οποίες 
φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο… ο Σύλλογος έχει Ιστορικό Αρχείο, όλα ότι έχει σχέση με αυτό εδώ πέρα έχει 
πάει στο Ιστορικό Αρχείο που είναι ξέχωρο τμήμα πλέον, δεν είναι Τμήμα της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη 
κρατάει ορισμένες σειρές περιοδικών και την τοπική, τον Τοπικό Τύπο παράλληλα με το Ιστορικό Αρχείο. Το 
Σύγχρονο Τοπικό Τύπο γιατί ο παλιός Τοπικός Τύπος είναι στο Ιστορικό Αρχείο αποκλειστικά. Αυτό είναι στο 
ειδικό χώρο που έχει φτιαχτεί πάνω στου Ιστορικού Αρχείου. (Κ.Γ.).    
 

… το αρχειακό υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη έχει να κάνει με παλιές εκδόσεις βιβλίων κατά βάση 
και όχι άλλο αρχειακό υλικό. Το αρχείο του Συλλόγου είναι διαφορετικό και φυλάσσονται τεκμήρια σε άλλο 
τμήμα.(Π.Σ.). 
 

Εν τω μεταξύ νομίζω πως αξίζει να πούμε εδώ πως ορισμένα βιβλία, είναι πολύ παλιά και ως εκ 
τούτου πολύτιμα, αυτά φυλάσσονται σε ειδικό ερμάριο και μάλιστα την εποχή μου τα στείλαμε στη 
Θεσσαλονίκη και τα κάναμε απεντόμωση, γιατί ξέρετε και το βιβλίο έχει ζωντανά μόρια και με την πάροδο του 
χρόνου, χαλάει σαπίζει και εμείς κάναμε την απεντόμωση και διατηρήσαμε αυτά τα βιβλία. Για το ιστορικό 
αρχείο του Συλλόγου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά το αρχείο του Γεώργιου Θεοδοσίου, πρώην Δημάρχου 
και φίλου του Συλλόγου μετέπειτα, ο οποίος προσωπικά σε μένα παραχώρησε τη Βιβλιοθήκη  και έκανα 
μεταφορά από γραφείο του στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Απ’ αυτά έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία ας πούμε τις 
πρώτες  εφημερίδες που εκδόθηκαν στη Φλώρινα, μετά την Τουρκοκρατία. Είναι λίγα τεύχη, ένα, δύο, τρία, 
σταματούσαν, από τα πρώτα φύλλα. Βέβαια το αρχείο ήταν πολύ μεγάλο, ήταν μεταξύ τους και πράγματα που 
δεν χρειαζόταν να μαζεύονται, όπως εφημερίδες των Αθηνών, που έχουν τα αρχεία τους και να βρει κάποιος 
ανά πάσα στιγμή ένα στοιχείο που θέλει.(Β.Π.).        
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Στην αποτίμηση932 που παρατίθεται στον απολογισμό αυτό μαθαίνουμε ότι  η Βιβλιοθήκη είχε μια 
λαμπρή εξέλιξη μέσα στα 51 χρόνια ύπαρξης της. Είχε αποκτήσει μέσω προσφορών και αγορών 16.000 
περίπου τόμους βιβλίων ποικίλου περιεχομένου. (ιστορικά, λογοτεχνικά, επιστημονικά βιβλία). Το 1997 
είχε στην κατοχή του ξενόγλωσσες εκδόσεις, 500 έργα και συγγράμματα στην ελληνική και ξένη γλώσσα, 
εκδόσεις των πρώτων οργανωμένων τυπογραφείων της Ευρώπης, της Ανατολής και της Ελλάδας και 
μεγάλες σειρές περιοδικών και εφημερίδων με ιστορικό περιεχόμενο τόσο της πατρίδας μας όσο και άλλων 
χωρών.  

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία και τα Βιβλία Βιλβιοθήκης933 πληροφορούμαστε ότι: 
 
Καταρχήν υπάρχει το γενικό μητρώο. Μπαίνουν με αύξοντα αριθμό. Όποιο βιβλίο παίρναμε 

καταγραφόταν ο τίτλος και ο συγγραφέας και έπαιρνε αριθμό. Σήμερα αν έμπαινε ένα βιβλίο και έπαιρνε 
αύξοντα αριθμό, το προηγούμενο 2501, το νέο θα έπαιρνε το 2502 κλπ. Αυτό ήταν το γενικό μητρώο. Μετά 
χωριζόταν με το είδος ήταν. Αυτό π.χ ήταν ιστορικό, αυτό θα καταγραφόταν στο άλλο βιβλίο που αφορούσε 
τον τομέα καθενός, πολιτισμό, ιστορία, λαογραφία, θέατρο και πάει λέγοντας.(Β.Π.). 
 

 Υπήρχε το Βιβλίο Εγγραφής, καταγραφής των βιβλίων μέσα, υπάρχει και τώρα. Είναι γύρω στις 
20.000 περίπου, 19.800 και κάτι θυμάμαι το τελευταίο περασμένο βιβλίο, αυτά ήταν μέχρι το 2013, τότε που 
ήρθε η Βιβλιοθήκη του Δήμου πάλι να ενσωματωθεί με τη δικιά μας και τώρα έχει γίνει λίγο, έγινε ο 
καινούριος χώρος, μπήκαν καινούρια βιβλία, έγινε μια πρώτη ταξινόμηση από κάποια, από κάποιους 
εθελοντές και κάποια συνεργεία, αλλά περιμέναμε κάποια προγράμματα, γιατί πρέπει να μπει  μέσα barcodes, 
Η/Υ, καταγραφή όλων των βιβλίων πλέον και τα οποία δεν έχουν ευοδώσει μέχρι τώρα και έχει παραμείνει 
έτσι.(Κ.Γ.). 
 

Διατηρούσαμε τα ήδη υπάρχοντα προσπαθούσαμε να τα ανανεώσουμε, να τα επικαιροποιήσουμε, όπως 
σας είπα. Έγινε μια προσπάθεια  δυο φορές από έμενα και από τον κύριο Δημήτρη Δούκα, ο οποίος ήταν και 
αυτός μέλος της Διοικήσεως του Συλλόγου. Είχαμε προσφερθεί εθελοντικά και ακολουθήσαμε όποια 
ταξινόμηση προϋπήρχε από τον κύριο Θωϊδη και τους συνεχιστές του. (Μ.Β.). 
 

Στις μέρες μας όχι, ότι έχει καταγραφεί πριν 10 με 15 χρόνια.(Π.Σ.). 
 
 

  2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
                 6.6.5.10. Περιεχόμενο «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
  

 Σύμφωνα με το Βιβλίο Βιβλιοθήκης934 ο «Όμιλος Βιβλίου» διαθέτει λογοτεχνικά βιβλία. Η συλλογή 
αυτή απευθύνεται  σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά.   
 
 
 
 
 
 
                                                           
932 Παράρτημα: Β.6.3.)  Παύλος Βαφειάδης. (1997). «Ο απολογισμός του Προέδρου του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  κ. Παύλου 

Βαφειάδη». «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,241-242, σελ. 114-115. 
933  Παράρτημα: Β.6.4.) Βιβλία Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,  σελ. 492-494.  
934   Παράρτημα: Β.7.3.) Βιβλίο  Βιβλιοθήκης «Ομίλου Βιβλίου»,   σελ.506-509. 
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  Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 
  

  6.6.5.11.   Περιεχόμενο της  Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 
 
Η Βιβλιοθήκη ενισχύθηκε με τις  προσφορές βιβλίων με συναφές περιεχόμενο από εικαστικά κέντρα 

και ιδρύματα της χώρας, καθώς και από αρκετούς καλλιτέχνες. Μερικοί από τους δωρητές ήταν ο κ. 
Μιχαήλ Βασίλης, η κα. Στεφανάκη Καίτη, η Εθνική Πινακοθήκη Αθήνας, το Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 
πολλές γκαλερί της Θεσσαλονίκης και άλλοι.935  
           Η συστηματική και η πιο οργανωμένη προσπάθεια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ξεκίνησε ύστερα 
από τη μεταστέγαση του Μουσείου στο κτίριο Γούναρη το 1992.936 Στα  επόμενα τρία χρόνια τα βιβλία 
πολλαπλασιάστηκαν και έφθασαν τους 600 τίτλους. Το 1995, ο γλύπτης Βασίλης Μιχαήλ, ύστερα από το 
θάνατο της συζύγου του, δώρισε στο Μουσείο την Εικαστική Βιβλιοθήκη της, η οποία απαρτιζόταν από 295 
σπάνια βιβλία, από περιοδικά εκδόσεων τέχνης και οπτικό υλικό καλλιτεχνικής αγωγής 2.500 διαφάνειες 
(slides). Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου, η Βιβλιοθήκη πήρε το όνομα της, ως φόρο 
τιμής. 

Το 1997 ο κ.  Βασίλης Μιχαήλ δώρισε 55 βιβλία της Ελληνικής Εικαστικής Βιβλιογραφίας, ενώ 
παράλληλα η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε και από προσφορές ελεύθερων αιθουσών τέχνης και αρκετών 
καλλιτεχνών. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και το 1998, με μια ακόμα δωρεά της τάξεως των 111 σπάνιων 
βιβλίων της Γερμανικής Εικαστικής βιβλιογραφίας από την κα. Καίτη Στεφανάκη, Καλλιτεχνική Σύμβουλο 
του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης. 

Από το 1994 έως το 1998 ταυτόχρονα με τις προσπάθειες για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, είχε 
δημιουργηθεί ένα αρχείο αποδελτιωμένου ημερήσιου και περιοδικού τύπου με εικαστικό περιεχόμενο. Η 
ιδέα ήταν του κ. Νίκου Ψημένου, Καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο οποίος έκανε την 
αρχή χαρίζοντας το προσωπικό του αρχείο. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και από μεριάς της κας. Ρήνας 
Μηλώση, η οποία όχι μόνο χάρισε το προσωπικό της αρχείο937 αλλά και μέχρι σήμερα με προσωπικό κόπο, 
χρήματα και χρόνο αποδελτιώνει τον ημερήσιο τύπο συλλέγοντας θέματα  και αποκόμματα καλλιτεχνικού 
ενδιαφέροντος. 
          Έως το 1998 η Βιβλιοθήκη διέθετε 1.200 τίτλους,938 με το 70% να είναι βιβλία εικαστικού 
περιεχομένου. Σήμερα το Μουσείο στεγάζεται στο κτίριο Εξάρχου και το περιεχόμενο και η ιστορία της 
Βιβλιοθήκης βρίσκεται μέσα σε κούτες, οι οποίες είναι στοιβαγμένες στο υπόγειο του κτιρίου. Παρόλα αυτά 
μια προφορική διατηρεί ακόμα ελπίδες για την αναγέννηση της Εικαστικής Βιβλιοθήκης. 
   

 … να σας πω και μια πολύ μεγάλη Βιβλιοθήκη, η οποία είναι δυστυχώς ανεκμετάλλευτη, είναι η 
Βιβλιοθήκη με εικαστικά βιβλία του Συλλόγου της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας και αυτή είναι μια μεγάλη 
Βιβλιοθήκη εξειδικευμένη και νομίζω ότι τώρα με τη Σχολή Καλών Τεχνών θα μπορέσει να λειτουργήσει 
καλύτερα. (Γ.Σ.). 

 

 

 

                                                           
935  Παράρτημα:Β.8.1.) Μηλώσης, Θ. (1998). Εικαστική Βιβλιοθήκη Άρτεμις Τσαγκαρίδη-Μιχαήλ. Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας. 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σελ. 517-519. 
936   Παράρτημα: Γ.8.) Φωτογραφικό αρχείο, σελ. 526. 
937   Η συλλογή του είχε ξεκινήσει πριν από 20 έτη.     
938   Παράρτημα: Β.8.2.) Βιβλίο Εισαγωγής της Εικαστικής Βιβλιοθήκης « Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ», σελ.520-523. 
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          6.6.6 Ερευνητικά αποτελέσματα ως προς τη στέγαση των Βιβλιοθηκών 

Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

      1) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 
 

                    6.6.6.1. Στέγαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

            Η Παιδαγωγική Ακαδημία μέχρι το 1983 στεγαζόταν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας939 και 
έπειτα εγκαταστάθηκε στις σημερινές κτιριακές εγκαταστάσεις.940 Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται τρία 
χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας, επί της εθνικής οδού Φλώρινας- Νίκης- συνόρων.941  Σύμφωνα 
με την προφορική μαρτυρία του Β.Α., Βιβλιοθηκονόμου της Σχολής, …εγώ ήρθα από εδώ το ’97. Ήταν σε 
άλλη τοποθεσία το εκεί που είναι το Πληροφορικής, το εργαστήριο Πληροφορικής είναι απέναντι και μετά 
ήρθαμε σε αυτόν εδώ  το χώρο, όταν έφυγαν  από εδώ τα γραφεία των Καθηγητών.(Β.Α.). 
Από τότε μέχρι και σήμερα η χωροθεσία της Βιβλιοθήκης εντός του Πανεπιστημίου δεν έχει αλλάξει. 

 

 2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 

                   6.6.6.2. Στέγαση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- Παραρτήματος Φλώρινας 

           Είναι σαφές ότι όταν ιδρύεται μια Τεχνολογική Εκπαιδευτική Σχολή ταυτόχρονα συνιδρύεται και η 
αντίστοιχη Βιβλιοθήκη με συναφές περιεχόμενο. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας, Παραρτήματος Φλώρινας στεγαζόταν αρχικά στη Γεωργική Σχολή ως το 1999 και 
μετέπειτα το 2005 μεταφέρθηκε στο σημερινό της κτίριο. 

 Αρχικά, η Βιβλιοθήκη στεγαζότανε στο κάτω κτίριο, στο παλιό κτίριο το λεγόμενο, δεν υπήρχε 
βιβλιοθηκονόμος, υπήρχε μια αίθουσα, η οποία τώρα έχει γίνει πολύ- γραμματεία, υπήρχε μια αίθουσα εκεί 
μέσα υπήρχαν κάποια ράφια και ήταν τα βιβλία. Δεν υπήρχαν οργάνωση.(Μ.Π).  

    
Β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες 

 
              6.6.6.3. Στέγαση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  
 

Σύμφωνα με το 9ο άρθρο του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ. 42/23-01-1989, τ. Β΄,  ΥΠΕΠΘ ΙΖ/17/5-1-1989 κάθε 
Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο ή σε μισθωμένο κτίριο ή σε οίκημα του Δημοσίου  (Δημοτικό, 
Κοινοτικό). Οποιαδήποτε ανέγερση, επισκευή ή μετατροπή του κτιρίου της Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται 
από την Τεχνική Υπηρεσία  του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.  

Στην προκειμένη περίπτωση όμως, σύμφωνα με προφορική μαρτυρία ο πρώτος χώρος που 
φιλοξένησε τη Βιβλιοθήκη, ύστερα από παραχώρηση της Νομαρχίας, ήταν δυο αίθουσες στον πρώτο όροφο 
του ίδιου κτιρίου  που στεγάζεται και σήμερα.942  

                                                           
939 Από το 1941 στον ίδιο χώρο στεγάζονταν και τρία Πρότυπα Σχολεία. 
940 Βασιλειάδου- Θωϊδη, Λ. &  Θωϊδης, Δ. (2000). Μανόλης Σαρρής. Ο Παιδαγωγός και ο άνθρωπος. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός 

Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 33.  
941 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: http:www.edu.uowm.gr/site/Infrastructure 
942  Η Διεύθυνση του παραχωρημένου κτιρίου είναι Αργυροκάστρου 1. 
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 αλλά  ζητήσαμε και μας πρόσφερε η Νομαρχία σε αυτό το ίδιο κτίριο έναν όροφο παρακάτω δυο 
αίθουσες… Τότε ήταν που η Νομαρχία είχε δεν χρειαζόταν τον χώρο που έχετε επισκεφθεί εδώ που 
στεγαζόμαστε και προχώρησε η Νομαρχία στην παραχώρηση αυτού του χώρου. Από το κάτω πάτωμα λοιπόν, 
με δυο δωμάτια γεμάτα βιβλία ανεβήκαμε στον πάνω και έκτοτε σταδιακά η Βιβλιοθήκη μεγαλώνει.  (Π.Η.). 

Το θέμα της μεταστέγασης τέθηκε αμέσως, στο 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά».943 Κρίθηκε από την Εφορεία της Βιβλιοθήκης η ανάγκη μεταστέγασης από το 
Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης  σε άλλο χώρο που να βρίσκεται κοντά στην πόλη για να μπορέσει να έχει 
πρόσβαση το ευρύ κοινό. Εξετάστηκε η δυνατότητα της Νομαρχίας να παραχωρήσει στη Βιβλιοθήκη  το 
ισόγειο του κτιρίου της «Παλιάς Νομαρχίας» σε συνδυασμό με το κτίριο των «παλιών φυλακών» της 
Φλώρινας.  

Στο 6ο Πρακτικό Συνεδρίας της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»944 η Εφορεία αποφάσισε να 
υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να αποκτήσει το κτίριο των «παλιών φυλακών», το οποίο 
ανήκε στη Νομαρχία και δεν δεσμευμένο. 

Ο Δ. Σουλιώτης με την ιδιότητα του Προϊσταμένου ανέλαβε να φέρει εις πέρας τη μετεγκατάσταση 
της Βιβλιοθήκης σε άλλο χώρο945 και για να το πετύχει αυτό επισκέφθηκε στις 22-06-1990 την Τμηματάρχη  
του αρμόδιου Τμήματος  Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ.946 Τον Αύγουστο947 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση 
της Εφορείας σχετικά με την προαναφερθείσα συνάντηση.948 

Το 1990 η Βιβλιοθήκη συνέχιζε να βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο και  να συστεγάζεται με τη 
ΝΕΛΕ και το Δημοτικό σχολείο.949 

Κατά τη διάρκεια του 1991 είχε γίνει πρόταση από το δικηγόρο της οικογενείας Εξάρχου, που ήταν 
κληρονόμοι του ομότιτλου κτιρίου, κ. Τσάμη, για πώληση του εν λόγω κτιρίου στη Βιβλιοθήκη.950 Οι 
ενέργειες συνεχίστηκαν.  Επειδή θέλησαν να ενημερωθούν για την αγοραστική αξία του κτιρίου ήρθαν σε 
επικοινωνία με τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και το Σεπτέμβριο951 έχοντας 
ως θέμα την αγοραστική αξία του κτιρίου. Το 1992  συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανεύρεσης στέγης για τη 
Βιβλιοθήκη, και σύμφωνα με το 3ο  Πρακτικό Συνεδριάσεως της Εφορείας,952 πληροφορούμαστε ότι 
εγκρίθηκε η ένταξη της Βιβλιοθήκης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δίνοντας της έτσι τη 
δυνατότητα αναζήτησης νέου κτιρίου με απώτερο σκοπό την αγορά. (100.000.000 δρχ.). Το Δεκέμβριο 
ξανατέθηκε το θέμα της στέγασης και το Τμήμα Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ αντιπρότεινε στην Εφορεία της 
Βιβλιοθήκης την αγορά οικοπέδου αξίας 25.000.000 δρχ. 953   

Το 1995954 η Εφορεία λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΣΤ1/2904/28-12-1994 έγγραφό του 
ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με το οποίο  η Βιβλιοθήκη θα λάμβανε το ποσό των 15.000.000 δρχ. για την αγορά 
ακινήτου/οικοπέδου για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης, αμέσως διεξήγαγε σχετικό Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό.955 Κάποιες από τις προϋποθέσεις επιλογής  του κατάλληλου ακινήτου ήταν ο όροφος (ισόγειο 
ή πρώτος), η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια (200τμ.) και η τοποθεσία (κεντρικό σημείο στην πόλη της 
Φλώρινας). 
                                                           
943  Παράρτημα: B.3.1.). 3ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  (05-06-1989). 
944  Παράρτημα: B.3.1.). 3ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (7-10-1989). 
945 Κατά προτίμηση το  κτίριο των παλιών φυλακών της Φλώρινας. Βλέπε Παράρτημα: 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ 

«Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (17-10-1989).  
946  Παράρτημα: B.3.1.). 18ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  (20-06-1990). 
947  Παράρτημα: B.3.1.). 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-08-1990). 
948  Δυστυχώς,  στο Πρακτικό όμως δεν  υπάρχει αναλυτική αναφορά.  
949  Παράρτημα: B.3.1.). 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  (03-04- 1991). 
950  Παράρτημα: B.3.1.). 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-09-1991). 
951  Παράρτημα: B.3.1.). 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-09-1991). 
952  Παράρτημα: B.3.1.). 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-05-1992). 
953  Παράρτημα: B.3.1.). 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (21-12 -1992). 
954  Παράρτημα: B.3.1.) 3 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-04- 1995). 
955 Παράρτημα: Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Διακήρυξη αγοράς ακινήτου για τη στέγαση της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- 

Βαρνά», σελ.398-403. 
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Συνεχίστηκαν956 οι διαδικασίες αγοράς του κτιρίου Γεωργιάδη με την ευθύνη και την επίβλεψη του 
τότε Νομάρχη και με την παράλληλη συστέγαση με τους Μακεδονομάχους στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης. 
Το 1999957 η Εφορεία αποφάσισε να εντείνει τις προσπάθειες της για τη μετακόμιση της στο νέο κτίριο. 

Επίσης, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 3ο/30-05-2005 Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά»958 πληροφορούμαστε την αποδοχή παραχώρησης του κτιρίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης για 99 έτη (17-12-1997 έως 16-12-2096).   

Η Εφορεία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»959 λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση του 
Κέντρου Πληροφόρησης στο χώρο της Βιβλιοθήκης δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση, λόγω της 
τοποθεσίας του, της δύσκολης πρόσβασης και της μικρής χωρητικότητας του,  αποφάσισε να μισθώσει άλλο 
κτίριο που να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το κτίριο που επιλέχθηκε ήταν ισόγειο, 50 τμ. και 
βρισκόταν στην οδό Ι. Καραβίτη και Πρεσπών. 

Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα -
Βαρνά»  δεν έχει καταφέρει να αγοράσει ένα ιδιόκτητο κτίριο. 
                
 
             6.6.6.4. Στέγαση του Παιδικού Παραρτήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας 
«Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 
 

Το 1993960  σε Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε συζητήθηκε ένα  θέμα που σχετιζόταν  με τη 
δημιουργία και τη στέγαση του Παιδικού Παραρτήματος. Τότε ο Προϊστάμενος της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά» δεσμεύτηκε να αναλάβει και όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις, δηλαδή ενοικίαση 
χώρου, αγορά εξοπλισμού, εμπλουτισμό, με απώτερο σκοπό την έναρξη της λειτουργίας του. Επιπρόσθετα, 
η οικογένεια των δωρητών δεσμεύτηκε να αναλάβει το κόστος των ενοικίων του έτους 1993.    

Το ίδιο έτος ξεκίνησε η αναζήτηση νέου κεντρικού κτιρίου, το οποίο θα φιλοξενούσε μεγάλο αριθμό 
βιβλίων μιας και ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης συνεχώς αυξανόταν. Αρχικά, η Εφορεία νοίκιασε για 
κάποια χρόνια ένα μαγαζί κοντά στο ποτάμι της πόλης, σχεδόν απέναντι από τα Δημοτικά Σχολεία. Αυτό 
επιβεβαιώνεται με μια απόφαση του 1995961 σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ανανέωση μίσθωσης962 του 
ισόγειου καταστήματος επί της οδού Λεωφόρου Ελευθερίας και Λυσιμάχου, εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος 
και διαχειριστής των προαναφερμένων ενεργειών  ήταν ο  Δ. Σουλιώτης.  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3ο/2-6-1994 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βαρνά»963 πληροφορούμαστε τη βράβευση του Παραρτήματος από τον Κύκλο παιδικού βιβλίου 
με βιβλία αξίας 300.00δρχ, καθώς και για την πορεία λειτουργίας του  από τον υπεύθυνο του 
Παραρτήματος, κ Π. Νώτα, ο οποίος παρέδωσε στατιστικά στοιχεία και μίλησε  για τη μηχανοργάνωση των 
βιβλίων.  

Ύστερα από κάποια χρόνια, η τότε Εφορεία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» δέχθηκε τη 
βοήθεια  της Νομαρχία της Φλώρινας.964 Έτσι, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 74 απόφαση του 13ου /17-12-
1997 Πρακτικού του Νομαρχιακού Συμβουλίου,965 παραχωρείται στη ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 
το παραδοσιακό κτίριο (στη διασταύρωση των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ναούσης 1).966 Ακολούθως, 
                                                           
956  Παράρτημα: B.3.1.).1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-04 - 1997). 
957  Παράρτημα: B.3.1.). 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-06-1999). 
958  Παράρτημα: B.3.1.). 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-05-2005). 
959 Παράρτημα: B.3.1.).2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-02-2007). 
960  Παράρτημα: Β.3.1.) 1ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-03-1993). 
961  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-04-1995). 
962  Η πρώτη σύμβαση είχε έναρξη από τις 06-04-1993. 
963  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-06-1994). 
964  Παράρτημα: Β.3.2.)  Υπ’ αριθμ. 985/28-04-2005 έγγραφό της Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.  
965  Παράρτημα: Β.3.2.) 13/ 17-12-1997 Πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Φλώρινας. 
966  Ιδιοκτησίας Ευθυμίας Γεωργιάδου- Κουντουρά. 
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ύστερα από αυτήν την ενέργεια πραγματοποιήθηκε η αποδοχή του κτιρίου για μόνιμη στέγαση από μέρους 
της Εφορείας της Βιβλιοθήκης.967 Επίσης, έγινε αναφορά για αγορά του κτιρίου με πιστώσεις από το 
ΥΠΕΠΘ και το ΥΜΑΘ.968 Στο 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά»969 αναφέρεται η διάρκεια παραχωρήσεως του παραδοσιακού κτιρίου σε ενενήντα εννιά  έτη, από 
τις 12-12-1997 έως τις 16-12-2096.   

Η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης του κτιρίου πιστοποιείται με την υπ’ αριθμ. 129377/ΙΖ/10-3-
2006 Υπουργική απόφαση.970  

Τα προαναφερθέντα γεγονότα επιβεβαιώνονται και μέσα από κάποιες προφορικές μαρτυρίες:  
…αφού μεγάλωσε η Βιβλιοθήκη διαπίστωσε ότι το παρόν κτίριο εδώ παρά το ότι η Φλώρινα δεν είναι μεγάλη 
δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη προσβάσιμος στα μικρά παιδιά. Έτσι λοιπόν, νοικιάσαμε κάτω στο ποτάμι 
ένα κατάστημα και ιδρύσαμε εκεί το Παιδικό Παράρτημα. Στο Παιδικό Παράρτημα δούλεψαν εκπαιδευτικοί 
αποσπασμένοι, πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ο ρυθμός δανεισμού και η ζήτηση 
που είχε από μικρά παιδιά. Αυτό το Παράρτημα όταν το ’97 αγοράστηκε το κτίριο το διατηρητέο κτίριο στην 
διασταύρωση των οδών Ναούσης και Μεγάλου  Αλεξάνδρου μετακόμισε στο ισόγειο κατάστημα αυτού του 
κτιρίου. Ο όγκος των βιβλίων αυξάνεται. (Π.Η.). 
 
…το… ’92 προς ’93, εεε, δημιουργήθηκε το Παιδικό Παράρτημα της Ιδιωτικής Βιβλιοθήκης «Βασιλικής 
Πιτόσκα-Βρανά».[sic]. Εεε, το τμήμα αυτό πρωτοστεγάστηκε στο….  στην οδό Ελευθερίας, όπου σήμερα είναι 
ένα κομμωτήριο, έτσι για να σας δώσω το στίγμα,  ακριβώς απέναντι από την πλατεία των σχολειών και εκεί 
λειτούργησε για περίπου 9 χρόνια, δεν είμαι σίγουρος για αυτό μην το λάβετε ακριβώς υπόψη, περίπου νομίζω 
7 με 9 χρόνια λειτούργησε σε εκείνο, εκεί η Παιδική Βιβλιοθήκη…….στη συνέχεια μεταφέρθηκε, αφού 
αγοράστηκε από τη Δημόσια  Βιβλιοθήκη το κτίριο στην συμβολή των οδών Ναούσσης, το παραδοσιακό, 
όμορφο κτίριο εκείνο και Μεγάλου Αλεξάνδρου, εεε, στην συνέχεια μεταφέρθηκε το Παιδικό Παράρτημα εκεί 
για να μην πληρώνουνε τα ενοίκια στην.. εκεί που στεγαζότανε προηγουμένως. (Ν.Π.). 
 
….το ένα παράρτημα είναι αυτό που τώρα λειτουργεί ως Παιδικό Παράρτημα, επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Εκείνο το κτίριο έχει παραχωρηθεί με σύμβαση με την Περιφέρεια στην Βιβλιοθήκη για 99 χρόνια, εεε, 
δηλαδή, ας πούμε ότι τελεί υπό καθεστώς ιδιοκτησίας περίπου της Βιβλιοθήκης. (Μ.Β.). 
 

 Τα οικήματα αυτά έχουν αγοραστεί με κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου 
Μακεδονίας Θράκης τότε, για να αγοραστεί το ακίνητο, ειδικά το νεοκλασικό του Παραρτήματος, για 
αποκλειστική χρήση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Αγοράστηκε στη με κονδύλιο του Υπουργείου μέσω 
της Νομαρχίας και έχει δοθεί για αποκλειστική χρήση για 100 χρόνια στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη.(Κ.Ι.). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
967 Παράρτημα: Β.3.1.) Σύμφωνα με την  2η Συνεδρίαση της Εφορείας της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». (26-05-1998), 

σελ.408, το υπ’ αριθμ. 3744/23-01-1998 έγγραφό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, σελ.406. 
968  Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. 
969  Παράρτημα: Β.3.1.) 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-05-2005). 
970 ΦΕΚ.229/ 21-03-2006, τ. Β΄, Υ.Α. 129377/ΙΖ/10-3-2006, «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης κτιρίου για τη στέγαση της 

Δημόσια Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα». 
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3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
 
6.6.6.5. Στέγαση Δημοτικών Βιβλιοθηκών Φλώρινας           

 

             Το Δημαρχείο της πόλης στεγάστηκε σε ένα κτίριο που κτίστηκε τη δεκαετία του 1890. Από τη 
δεκαετία του 1920  έως και σήμερα «φιλοξενεί» το Δημαρχείο.971 

 

Γ) Ιδιωτικές  Βιβλιοθήκες 

1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

6.6.6.6.   Στέγαση του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
  
Η Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα έχει φιλοξενηθεί σε αρκετούς 

διαφορετικούς χώρους. Ύστερα από την ίδρυση του Συλλόγου Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,972 τον Ιούνιο 
του 1941 παραχωρήθηκε η αίθουσα τελετών του Α΄ Δημοτικού Σχολείου για τη στέγαση του και την 
υλοποίηση των δράσεων του, αλλά δυστυχώς το κτίριο καταλήφθηκε από τους Γερμανούς το Σεπτέμβριο με 
αποτέλεσμα να μεταστεγασθεί σε νέο κτίριο δίπλα στις αποθήκες της ΑΤΕ, όπου προπολεμικά ήταν η 
Τεκτονική Στοά.973    

Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους ο Σύλλογος εγκαταστάθηκε, άνευ οικονομικής επιβάρυνσης, στο 
κτίριο Γούναρη, επί της Λεωφόρου Ελευθερίας κοντά στο ποτάμι,  το οποίο είχε  παραχωρήσει ο 
μεγαλέμπορος Ιωάννης Λ. Γούναρης.974 Ο Σύλλογος αποφάσισε μεταξύ άλλων να ιδρύσει εκεί  μια 
δανειστική Βιβλιοθήκη,975 Ελληνική και Αμερικανική, που διέθετε Αναγνωστήριο.976 

Το συγκεκριμένο κτίριο παρόλο που ήταν το μεγαλύτερο στη Φλώρινα έπρεπε να ανακαινισθεί. 
Έτσι, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ένας μηχανικός, ο  Ονούφριος Ξανθόπουλος, ανέλαβε αφιλοκερδώς 
την επίβλεψη των έργων και ύστερα από την ολοκλήρωση τους, ο  ζωγράφος Ηλίας Βυζάντης, ανέλαβε την 
καλλιτεχνική διακόσμηση του χώρου.977 

Το 1968 ύστερα από τη διαθήκη του αείμνηστου Ευεργέτη του Συλλόγου, αρχιμανδρίτη Γερμανού 
Χρηστίδη, δίνεται το έναυσμα για την αναζήτηση και την ανέγερση  ιδιόκτητου κτιρίου. Το 1971 ο 
Σύλλογος μεταφέρεται στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας και μετονομάζεται σε Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Κατά το χρονικό διάστημα από το 1968 έως το 1977 
πραγματοποιήθηκαν πολλές προσπάθειες για την ανέγερση ενός ιδιόκτητου κτιρίου. Στις 7 Ιουλίου του 
1977 κατάφεραν τα μέλη του Συλλόγου να βάλουν το θεμέλιο του κτιρίου. Το νέο κτίριο βρισκόταν στην 

                                                           
971    Βογιατζής, Θ. Η παλιά Φλώρινα 1912-1970 μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του Θανάση Βογιατζή: Η οδός Αβέρωφ το 1936.  

Βλ. Florine@: http://florineanews.blogspot.gr/2013/08/19121970-1936.html (ανακτήθηκε στις 31-08-2013). 
972   Παράρτημα: Β.6.2.) Έγγραφα- Πηγές:  Καταστατικό ίδρυσης του  Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», σελ.486. 
973  Παράρτημα:Β.6.3.) Σημαντήρας, Γ. (1977). Σαν πρόλογος στη θεμελίωση του νέου κτιρίου του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,124, Φλώρινα, 11. 
974  Παράρτημα: Β.6.3.)  Σημαντήρας, Γ. (1977). Σαν πρόλογος στη θεμελίωση του νέου κτιρίου του Φ.Σ.Φ. «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,124, Φλώρινα, 11.  
975  Παράρτημα: Β.6.3.) Σημαντήρας, Γ. (1977). Σαν πρόλογος στη θεμελίωση του νέου κτιρίου του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,124, Φλώρινα,15. 
976  Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1957). Η κίνηση του διμήνου. Η δράσις του Φ.Σ.Φ. « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κατά το έτος 

1956. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 1,  Φλώρινα,66. 
977  Παράρτημα: Β.6.3.) Σημαντήρας, Γ. (1977). Σαν πρόλογος στη θεμελίωση του νέου κτιρίου του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,124, Φλώρινα, 13. 

http://florineanews.blogspot.gr/2013/08/19121970-1936.html
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πλατεία Ρούσβελτ, σε μια έκταση που είχε προσφέρει  ο Δήμος Φλώρινας,978 απέναντι από το αρχικό κτίριο 
που είχε στεγάσει τις ελπίδες τους.979    

Το 1981 σύμφωνα με ένα άρθρο του ομότιτλου περιοδικού 980 πληροφορούμαστε ότι ύστερα από τη 
μεταστέγαση του Συλλόγου είχαν ενσωματωθεί στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και 
η Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας. 

Το Σεπτέμβριο του 1988 με την υπ’ αριθμ.6η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
είχε αποφασισθεί η μεταφορά της Βιβλιοθήκης με ευθύνη της Καίτης Χρηστίδου, ύστερα από την έκθεση  
γλυπτικής του κυρίου Θανάση Μηνόπουλου.981 

Το χρονολογικό αυτό διάγραμμα στέγασης της Βιβλιοθήκης και κατ’ επέκταση του Συλλόγου 
επιβεβαιώνεται και ενισχύεται από τις παρακάτω προφορικές μαρτυρίες των μελών της. Επίσης, 
πληροφορούμαστε ότι η Βιβλιοθήκη με την πάροδο του χρόνου μεταφέρθηκε στο ισόγειο του κτιρίου, όπου 
και παραμένει μέχρι σήμερα.  

 
Αρχικά, ήταν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εδώ απέναντι από τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και με την 

ευκαιρία να σας πω ότι εκεί την περίοδο του Τσάπανου, εκεί γύρω στο ’58, ’57-’58, ήμουν ο πρώτος 
γραμματέας της Βιβλιοθήκης.(Β.Π). 
 

Το 1970… Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ… στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο, στο σημερινό Πολιτιστικό 
Κέντρο, όπως κτίστηκε τότε. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι και λειτουργεί στον 1ο όροφο Βιβλιοθήκη, η οποία 
είναι και δανειστική, εεε, υπάρχουνε πολλοί δάσκαλοι, οι οποίοι εθελοντικά δούλεψαν και λειτούργησαν τη 
Βιβλιοθήκη με πάρα πολύ καλή λειτουργία.(Α.Α). 

Αυτό γίνεται μέχρι την μέχρι την εποχή του 1970 κοντά, οπότε η διοίκηση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  
θέλοντας να βοηθήσει τους νέους της πόλης και έχοντας χώρο στο Πολιτιστικό Κέντρο τότε της Φλώρινας, το 
οποίο θα είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’60 να χτίζεται, εεε, είχε την ιδέα να κάνει μια καινούρια 
Βιβλιοθήκη… το 1973 γίνονται τα επίσημα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης, η οποία λειτούργησε με αυτό τον τρόπο 
μέχρι το 1980, ‘81 κοντά. Δηλαδή, μέχρι την εποχή που έφυγε ο Σύλλογος στο ιδιόκτητο κτίριο. 
Μεταγενέστερα στο καινούριο κτίριο έγιναν εμπλουτίστηκε και άλλο η Βιβλιοθήκη, εε, έγιναν έγινε  νέος 
χώρος, εγκαινιάστηκαν στο νέο κτίριο και λειτούργησε μέχρι εεε, μέχρι μέχρι το 2008, 2010, λειτούργησε σε 
αυτό το χώρο. Όπου με τη νέα Διοίκηση τότε αποφασίσαμε να αλλάξουμε το χώρο να κατεβάσουμε τη 
Βιβλιοθήκη από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο να είναι πιο προσβάσιμη και με την συνδρομή πάλι του Δήμου, 
ο οποίος είχε την δικιά τους Βιβλιοθήκη, η οποία δεν λειτουργούσε με ένα σωστό τρόπο, αποφάσισαν να 
συστεγαστούμε οι δυο Βιβλιοθήκες μαζί και αυτή τη στιγμή στον ίδιο χώρο συστεγάζεται η Βιβλιοθήκη του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ μαζί με του Δήμου εεε, στο ισόγειο του κτιρίου. (I.A.). 
 

…η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε από την ίδρυση του Συλλόγου σχεδόν, τα επόμενα χρόνια αλλά ουσιαστικά 
ήταν από το ’70, περίοδο ‘70-’73, ΄72, εκείνο το διάστημα… στο κτίριο απέναντι από το ποτάμι, απέναντι από 
το δικό μας το κτίριο τώρα, στο κτίριο του Γούναρη, του Μέγαρου Γούναρη που ήταν το ‘71  μετά 
συνεργαστήκαμε στο Πνευματικό Κέντρο και το ’83 πλέον όταν έγινε το κτίριο το δικό μας, ήρθαμε και 
εγκαινιάστηκε εεε, η Βιβλιοθήκη εδώ πέρα που ήταν στο καινούριο κτίριο.(Κ.Γ.). 
 

                                                           
978  Παράρτημα:Β.6.1.) 37ο/7-04-1976 Πρακτικόν Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» αποδοχή δωρεάς οικοπέδου. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 

124, Φλώρινα,1-2. 
979   Ομοίως, σελ. 15-16. 
980 Παράρτημα: Β.6.3.) Τσάπανος, Σ. (1981). Η γέννηση του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». –Τόπος και Χρόνος-  

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 25, Φλώρινα,22-23. 
981  Παράρτημα: Β.6.1.) 32ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (06-09-1988).  
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… την ίδια εποχή (δεκαετία του ’80) ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ εγκαταλείπει το Πολιτιστικό κέντρο και 
μεταφέρεται στο καινούριο το κτίριο όπου λειτουργεί τη Βιβλιοθήκη που έχει πάρει από το Δήμο και αυτός με 
καινούρια αρχειοθέτηση εεε, χωρίς όμως να είναι δανειστική. (A.A). 
 
 2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
            6.6.6.7. Στέγαση «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

 
Ο «Όμιλος Βιβλίου» το 2011 «φιλοξενήθηκε» στο ιδιόκτητο κτίριο του Συλλόγου Φ.Σ.Φ. «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και μετέπειτα από 2-3 χρόνια ενσωματώθηκε στο Μορφωτικό Τμήμα του, το χειμώνα του 
2014. Τότε ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» παραχώρησε μια αίθουσα στον «Όμιλο Βιβλίου» για να συνεχίσει το έργο 
του.982  
 

Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 

  6.6.6.8.  Στέγαση της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» 983 
 

           Όταν ιδρύθηκε η Εικαστική Βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε ένα οίκημα της Γεωργικής Σχολής.984 Η 
συστηματική και η πιο οργανωμένη προσπάθεια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ξεκίνησε ύστερα από τη 
μεταστέγαση του Μουσείου στο κτίριο Γούναρη το 1992.985  

Αν και μέχρι το 1998 η Βιβλιοθήκη δεν διέθετε δικό της χώρο, ούτε και την οικονομική ευμάρεια 
για να εξοπλιστεί κατάλληλα, επιτελούσε σωστά το ρόλο της στην κοινωνία καλύπτοντας  τις ανάγκες των 
σπουδαστών της Παιδαγωγικής Σχολής. Λόγω της ανυπαρξίας χώρου- αναγνωστηρίου, η Βιβλιοθήκη 
λειτουργούσε  μόνο ως Δανειστική, κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα λόγω της δυσλειτουργίας και της 
πολλαπλής κλοπής πολλών και σημαντικών βιβλίων. 

Το 1998 ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Τάσος Μαντέλης, επιχορήγησε το 
Μουσείο με 1.000.000 δραχμές και με τη βοήθεια της κας. Έφης Μαντέλη, η Βιβλιοθήκη απέκτησε το δικό 
της χώρο. 
 Σήμερα το Μουσείο στεγάζεται στο κτίριο Εξάρχου.986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
982  Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων, σελ. 311-313. 
983 Παράρτημα:Β.8.1.) Μηλώσης, Θ. (1998). Εικαστική Βιβλιοθήκη Άρτεμις Τσαγκαρίδη-Μιχαήλ. Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας. 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σελ. 517-519. 
984Δήμος Φλώρινας:  
http://www.cityoflorina.gr/index.php/episkeptes/axiotheata/322-

%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81
%CE%BF%CE%BD%CE%B7%20%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82 

985  Παράρτημα: Γ.8.) Φωτογραφικό αρχείο, σελ. 526. 
986  Παράρτημα: Γ.8.) Φωτογραφικό αρχείο, σελ. 525-526. 
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               6.6.7. Ερευνητικά αποτελέσματα ως προς την παροχή πόρων λειτουργίας των Βιβλιοθηκών987 

 

Α) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

        1)Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας 
 

6.6.7.1. Παροχή πόρων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Φλώρινας 

 
 Είναι σαφές ότι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του 

Παιδαγωγικού Τμήματος πραγματοποιείται μέσω ενός ετήσιου κονδυλίου του ΥΠΕΠΘ. Η κρατική εποπτεία 
πραγματοποιείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 
εξής. Υποβάλλεται μια αίτηση στη Γενική Συνέλευση από τον υπεύθυνο Βιβλιοθηκονόμο, η οποία έπειτα 
εγκρίνεται και υλοποιείται από τη Σύγκλητο. Έτσι, σύμφωνα με το υπ’αριθμ.15ο/18-01-1991 Πρακτικό της 
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος πληροφορούμαστε ότι ζητήθηκε έγκριση από την 
Πρυτανεία για την πίστωση 80.000 δρχ. από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος για την προμήθεια 
τεσσάρων θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης κατά τις απογευματινές 
ώρες. 

Επίσης, ζητήθηκε πίστωση 500.000 δρχ. για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 
συμβατού με αυτόν της Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ενός εκτυπωτή.  
Σε μεταγενέστερη συνεδρία της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης988 εγκρίθηκε από την Πρυτανεία η 
πίστωση 500.000δρχ. για την προμήθεια συγγραμμάτων με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. 
Επίσης, ζητήθηκε να σταλούν πίνακες με 100 προτεινόμενους τίτλους βιβλίων και περιοδικών έχοντας όλα 
τα απαιτούμενα στοιχεία (εκδότες, αρ. τευχών, χώρο προέλευσης, τιμή). 

Η προσπάθεια εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης συνεχίστηκε και τον Ιούνιο του ιδίου έτους989 με τη 
ψήφιση πίστωσης 500.000δρχ, όπως επίσης και το Νοέμβριο990με τη ψήφιση 500.000 δρχ. για την 
προμήθεια περιοδικών, 150.000δρχ. για την προμήθεια καρτελών και 250.000 δρχ. για την αγορά μοκέτας 
για το αναγνωστήριο. 

Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους991 εγκρίθηκε η πίστωση 500.000 δρχ. για την προμήθεια βιβλίων (και 
ξενόγλωσσων), και άλλων 500.000 δρχ. για την προμήθεια περιοδικών.   

Το Νοέμβριο του 1992992 εγκρίθηκε η πίστωση 500.000 δρχ. για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (486, HD 120 mb) για τη μηχανοργάνωση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος, 200.000 δρχ. για την 
αγορά ενός εκτυπωτή, καθώς και άλλες 500.000 δρχ. για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών. Επίσης, 
στο ίδιο Πρακτικό αναφέρεται το αίτημα για πίστωση ενός χρηματικού ποσού για την πρόσληψη 
ωρομίσθιου υπαλλήλου ΔΕ ή ΑΡ, ως βιβλιοθηκονόμου.   

                                                           
987 Παράρτημα: Δ) Πίνακες και Διαγράμματα, σελ.539-540. 
988 Παράρτημα: Β.1.1.) 19ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (31-05-1991). 
989 Παράρτημα: Β.1.1.)  20ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (13-06-1991). 
990 Παράρτημα: Β.1.1.)  25ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 18-11-1991). 
991 Παράρτημα: Β.1.1.) 26ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 12-12-1991). 
992 Παράρτημα: Β.1.1.) 33ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. (09-11-1992). 
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Το Φεβρουάριο του 1993993 εγκρίθηκε η πίστωση 500.000 δρχ. για την προμήθεια βιβλίων και 
περιοδικών. Το Μάρτιο του ιδίου έτους προεγκρίθηκε το ποσό των 150.000δρχ. για την πληρωμή  της 
βιβλιοθηκάριου του Τμήματος, λόγω της λήξης του ερευνητικού προγράμματος από το οποίο 
πληρωνόταν.994 

Το Μάρτιο του 1994995 ο κ. Καψάλης  πρότεινε την αγορά αναλώσιμων, προγραμμάτων  και 
εξοπλισμού για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης. (φωτοτυπικό μηχάνημα, βιβλιοθήκες, φωτοτυπικό χαρτί, 
αγορά της 16ης έκδοσης του «LIBRARY OF GONGRESS SUBJECT HEADINGS» και άλλα). 

Τον Οκτώβριο του 1999996 εγκρίνεται η πίστωση 100.000 δρχ. για καρτελάκια, 250.000δρχ. για 
επισκευές και αναλώσιμα φωτοτυπικού μηχανήματος, καθώς και 125.000 δρχ. για μεταφορικά συσκευών, 
επίπλων και βιβλίων για τη μετακόμιση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος. 

Το Σεπτέμβριο του 2004997 εγκρίνεται πίστωση 600 ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων της 
Βιβλιοθήκης.  

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Βιβλιοθήκης του 
Τμήματος επιβεβαιώνεται  και από μια προφορική μαρτυρία:  
 

…κάνουμε αίτηση στη Γενική Συνέλευση, στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων χρειαζόμαστε τόσα 
χρήματα για να μπορούμε να λειτουργούμε, δηλαδή να πάρουμε γραφική ύλη περισσότερο και τεχνολογικά 
επειδή υπάρχει υπάρχει ιεραρχικό σύστημα, γίνεται αίτηση στις Γενικές Συνελεύσεις εγκρίνεται το ποσό και 
μετά προχωράμε. (Β.Α.). 
 

                 6.6.7.2 Στατιστικά Δεδομένα της  Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.998 
 

                       Στατιστικά δεδομένα  2004 

  Δυστυχώς, δεν υπήρχε τακτικός προϋπολογισμός, ούτε χρηματοδότηση από τις Δημόσιες 
Επενδύσεις, από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα άμεσης999 ή έμμεσης1000 διαχείρισης, από 
επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών,  από έσοδα από υπηρεσίες, όπως φωτοτύπηση ή κάρτες. Οι δαπάνες, δε, 
πρόσκτησης μονογραφιών είχαν ανέλθει στις 5.000 ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης και 
του πάγιου εξοπλισμού ήταν 500  ευρώ και 1.500 ευρώ, αντίστοιχα. Στην κατηγορία σχόλια ο υπεύθυνος 
Βιβλιοθηκονόμος σημείωσε:  

Συνδρομές δεν έχουμε ακόμη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στο παραπάνω ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνεται και το υλικό του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Τακτικός προϋπολογισμός για τη 
Βιβλιοθήκη δεν υπάρχει, ζητάμε από τη γενική συνέλευση χρήματα για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Όπως 
διαδανεισμό, αγορές βιβλίων, κλπ. 
                                                           
993 Παράρτημα: Β.1.1.) 35ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 19-02-1993). 
994 Παράρτημα: Β.1.1.) 36ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 26-03-1993). 
995 Παράρτημα: Β.1.1.) 48ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 29-03-1994). 
996 Παράρτημα: Β.1.1.) 105ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 19-10-1999). 
997 Παράρτημα: Β.1.1.)  164ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. ( 21-09-2004). 
998  Παράρτημα: Β.1.3.) ΜΟΠΑΒ. Στατιστικά Στοιχεία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σελ.348. 
999  Προγράμματα που χρηματοδοτούνται. 
1000 «Πιστώσεις της Βιβλιοθήκης που προέρχονται από άλλα αναπτυξιακά ή ερευνητικά προγράμματα εκτός Βιβλιοθήκης, π.χ. 

προγράμματα σπουδών - συγγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ». 
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                 Στατιστικά δεδομένα  2005 

    
 Δυστυχώς, δεν υπήρχε τακτικός προϋπολογισμός, ούτε χρηματοδότηση από τις Δημόσιες 
Επενδύσεις,  από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα άμεσης1001 ή έμμεσης διαχείρισης, από 
επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών, από έσοδα από υπηρεσίες, όπως φωτοτύπηση ή κάρτες. Οι δαπάνες, δε, 
πρόσκτησης μονογραφιών είχαν ανέλθει στις 16.000 ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης και 
του πάγιου εξοπλισμού ήταν 600  ευρώ και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα.  

Στην κατηγορία σχόλια ο υπεύθυνος Βιβλιοθηκονόμος σημείωσε: 

Τώρα φτιάξαμε ιστοσελίδα που χρειάζεται ενίσχυση. Ζητάμε χρήματα στη Γενική Συνέλευση για αγορά υλικού. 

              Στατιστικά δεδομένα  2006 

 
Δεν υπήρχε τακτικός προϋπολογισμός, ούτε χρηματοδότηση από τις Δημόσιες Επενδύσεις,  από 

αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα άμεσης ή έμμεσης  διαχείρισης, από επιχορηγήσεις Επιτροπής 
Ερευνών, από έσοδα από υπηρεσίες, όπως φωτοτύπηση ή κάρτες. Οι δαπάνες, δε,  πρόσκτησης 
μονογραφιών είχαν ανέλθει στις 17.000 ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης και του πάγιου 
εξοπλισμού ήταν 350  ευρώ και 23.000 ευρώ, αντίστοιχα.  

  
Δεν προκύπτουν στατιστικά δεδομένα  για το έτος 2007. 

 

             Στατιστικά δεδομένα  2008 

    
Δεν υπήρχε τακτικός προϋπολογισμός, ούτε χρηματοδότηση από τις Δημόσιες Επενδύσεις, από 

αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα άμεσης ή έμμεσης  διαχείρισης, από επιχορηγήσεις Επιτροπής 
Ερευνών, από έσοδα από υπηρεσίες, όπως φωτοτύπηση ή κάρτες. Οι δαπάνες, δε,  πρόσκτησης 
μονογραφιών είχαν ανέλθει στις 16.000 ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης και του πάγιου 
εξοπλισμού ήταν 650  ευρώ και 10.000 ευρώ, αντίστοιχα.  

 Τα διαθέσιμα τερματικά διαδικτύου για το προσωπικό που εργάζεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης 
ήταν 3. 
            
             Στατιστικά δεδομένα  2009 
 

Δεν υπήρχε τακτικός προϋπολογισμός, ούτε χρηματοδότηση από τις Δημόσιες Επενδύσεις,  από 
αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα άμεσης1002 ή έμμεσης1003 διαχείρισης, από επιχορηγήσεις 
Επιτροπής Ερευνών, από έσοδα από υπηρεσίες, όπως φωτοτύπηση ή κάρτες. Τα λειτουργικά έξοδα της 
Βιβλιοθήκης  ήταν 600 ευρώ. 

 
 Στην κατηγορία σχόλια ο υπεύθυνος Βιβλιοθηκονόμος συμπλήρωσε τα εξής: 
                                                           
1001      Προγράμματα που χρηματοδοτούνται. 
1002      Προγράμματα που χρηματοδοτούνται. 
1003 «Πιστώσεις της Βιβλιοθήκης που προέρχονται από άλλα αναπτυξιακά ή ερευνητικά προγράμματα εκτός Βιβλιοθήκης, π.χ. 

προγράμματα σπουδών - συγγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ». 
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Έχουμε μια μεγάλη δωρεά από βιβλία αλλά αποκτήθηκαν το Δεκέμβριο του 2009. Μια εκτίμηση ότι είναι 
πάνω από 1000. Ο χρόνος των δύο βιβλιοθηκονόμων αφιερώνεται στη διόρθωση των εγγραφών περισσότερο, 
αφού μόλις πέρσι αγοράστηκε πρόγραμμα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Advance). 
  
              
              Στατιστικά δεδομένα  2010 
 

Δεν υπήρχε τακτικός προϋπολογισμός, ούτε χρηματοδότηση από τις Δημόσιες Επενδύσεις, ούτε από 
επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών και από έσοδα από υπηρεσίες, όπως φωτοτύπηση ή κάρτες. Υπήρξε 
μόνο χρηματοδότηση για ένα αναπτυξιακό και ερευνητικό πρόγραμμα άμεσης ή έμμεσης  διαχείρισης. Το 
κόστος Μονογραφιών ανερχόταν στις 6.000 ευρώ, σε διάφορες δαπάνες άλλα 250 ευρώ. 
           
           Στατιστικά δεδομένα  20111004 
 

Το κόστος πρόσκτησης των μονογραφιών ήταν 6.500 ευρώ, του έντυπου υλικού ομοίως, ενώ οι 
συνολικές λειτουργικές δαπάνες ανέρχονταν στο ποσό των 400 ευρώ. Το συνολικό κόστος πρόσκτησης των 
πηγών πληροφόρησης ανερχόταν στις 6.500 ευρώ, οι συνολικές δαπάνες ήταν 13.400 ευρώ. Δεν υπήρχαν 
έσοδα ούτε  από υπηρεσίες, ούτε από χρηματοδοτήσεις. 

 
 
Στατιστικά δεδομένα 2012 
 
Το κόστος πρόσκτησης των μονογραφιών ήταν 6.000 ευρώ, του έντυπου υλικού ομοίως, ενώ οι 

συνολικές λειτουργικές δαπάνες  ανέρχονταν στο ποσό των 400 ευρώ. Το συνολικό κόστος πρόσκτησης των 
πηγών πληροφόρησης ανερχόταν στις 6.000 ευρώ,  οι συνολικές δαπάνες ήταν 12.400 ευρώ. Δεν υπήρχαν 
έσοδα   από υπηρεσίες. 

 
 
  Στατιστικά δεδομένα 2013 
 
 Το κόστος πρόσκτησης των μονογραφιών ήταν 10.000 ευρώ, του έντυπου υλικού ομοίως, ενώ οι 

συνολικές λειτουργικές δαπάνες  ανέρχονταν στο ποσό των 500 ευρώ. Το συνολικό κόστος πρόσκτησης των 
πηγών πληροφόρησης ανερχόταν στις 10.000 ευρώ,  οι συνολικές δαπάνες ήταν 20.500 ευρώ. Δεν υπήρχαν 
έσοδα   από υπηρεσίες. 

 
Στατιστικά δεδομένα 2014 
 
Το κόστος πρόσκτησης των μονογραφιών ήταν 7.900 ευρώ, του έντυπου υλικού ομοίως, ενώ οι 

συνολικές λειτουργικές δαπάνες  ανέρχονταν στο ποσό των 543 ευρώ. Το συνολικό κόστος πρόσκτησης των 
πηγών πληροφόρησης ανερχόταν στις 7.900 ευρώ,  οι συνολικές δαπάνες ήταν 8.443 ευρώ. Δεν υπήρχαν 
έσοδα   από υπηρεσίες. 

 
 
 

                                                           
1004 Ο τρόπος καταγραφής και παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων ακολουθεί τον τρόπο συμπλήρωσης του αντίστοιχου 

ερωτηματολογίου της ΜΟΔΙΠΑΒ. 
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Στατιστικά δεδομένα 2015 
 
 Το κόστος πρόσκτησης των μονογραφιών ήταν 5.500 ευρώ, του έντυπου υλικού ομοίως, ενώ των 

ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης ανερχόταν στο ποσό των 2.500 ευρώ. Οι συνολικές λειτουργικές 
δαπάνες  ήταν 400 ευρώ. Το συνολικό κόστος πρόσκτησης των πηγών πληροφόρησης ανερχόταν στις 8.000 
ευρώ, οι συνολικές δαπάνες ήταν 8.400 ευρώ. Δεν υπήρχαν έσοδα ούτε  από υπηρεσίες, ούτε από 
χρηματοδοτήσεις. 

 
 
6.6.7.3. Παροχή πόρων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας- 

Παραρτήματος  Φλώρινας 
  

           Ομοίως, και στην περίπτωση του ΤΕΙ ακολουθείται ο ίδιος τρόπος κάλυψης των λειτουργικών 
αναγκών της  Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Υπάρχει κρατική επιχορήγηση από το ΥΠΕΠΘ, με επόπτη τον  
αντίστοιχο Υπουργό (Ν. 1404/1983, Κεφ.4, άρθρο 13). Δυστυχώς, μέσω της έρευνα δεν προκύπτουν  
έγγραφα που να αποδεικνύουν  τα προαναφερόμενα. 

 

 Β) Δημόσιες Βιβλιοθήκες 

1) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» 

             6.6.7.4. Παροχή πόρων λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής  Βιβλιοθήκης Φλώρινας 
«Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» 

                                           
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης, αυτή στηρίχθηκε στις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 

ΦΕΚ 42/23-01-1989, τ. Β΄,  ΥΠΕΠΘ ΙΖ/17/5-1-1989  και  πιο συγκεκριμένα στο 10ο  άρθρο γίνεται 
αναφορά στους πόρους της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι προέρχονται από την ετήσια χορηγία του Κράτους, του  
Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας της Βιβλιοθήκης, η οποία καθοριζόταν σύμφωνα με το ποσοστό των 
εσόδων, των Ιερών Μονών και Μητροπόλεων των οικείων περιοχών ή Εκκλησιών, τη χορηγία αυτόνομων 
Τοπικών Ταμείων και Οργανισμών, τις προαιρετικές συνδρομές των κατοίκων της περιοχής, τα ποσά 
εισπράξεων από εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις βιβλίων, οι οποίες  πραγματοποιούνταν με σκοπό την 
ενίσχυση της και  την οποιαδήποτε δωρεά ή κληροδοσία. 
            Η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε ως Ιδιωτική1005 με έξοδα της οικογένειας Πιτόσκα και έπειτα το 1990 έγινε 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη,1006 τότε τα λειτουργικά της έξοδα καλύπτονταν από την ετήσια κρατική 
επιχορήγηση, μέσω του Προγράμματος των Δημοσιών Επενδύσεων. Πάντοτε όμως, η οικογένεια 
προσέφερε ετησίως ένα χρηματικό ποσό ή κάποιο άλλο δώρο. Υπήρχαν όμως και ιδιωτικές δωρεές 
(χρηματικά ποσά, βιβλία κα.).1007   

              

          

                                                           
1005 Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων: (Π.Η.), σελ.322-324. 
1006 Παράρτημα:Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: σελ. 393-394. 
1007  Βλέπε: 6.6.2.7. Λειτουργία της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»,  σελ. 88-96.  
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             6.6.7.5.Στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής 
Πιτόσκα- Βαρνά» 
 

Τα περισσότερα στατιστικά δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από  
ερωτηματολόγια που είχε στείλει η Ελληνική Στατιστική Αρχή στη συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη. 
 

Στατιστικά δεδομένα 2002 
 
Με το υπ’ αριθμ.104/03-03-20041008 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» μας 

κοινοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του 2002. Το κόστος δαπανών για την αγορά βιβλίων, περιοδικών 
και οπτικοακουστικών υλικών ανερχόταν στα 440 ευρώ, οι αμοιβές στις 12.122 ευρώ και οι λοιπές δαπάνες 
στις 9.640 ευρώ. Η χρηματοδότηση ήταν κρατική, 43.653 ευρώ.  
 

Στατιστικά δεδομένα 2004 
 

           Με το υπ’ αριθμ.180/13-04-20051009 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» μας 
κοινοποιούνται τα στατιστικά δεδομένα του 2004. Το κόστος δαπανών για την αγορά βιβλίων, περιοδικών 
και οπτικοακουστικών υλικών ανερχόταν στις 61.452 ευρώ, οι αμοιβές στις 54.958 ευρώ και οι λοιπές 
δαπάνες στις 96. 968 ευρώ. Η χρηματοδότηση ήταν κρατική, 221.132, 45 ευρώ.   

 
Στατιστικά δεδομένα 2006 
 

           Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 
τη Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος1010 πληροφορούμαστε ότι  το κόστος για την αγορά συλλογών ήταν 
49.812,81 ευρώ, οι αμοιβές ανέρχονταν στο ποσό των 25.484,53 ευρώ, ενώ το κόστος δαπανών της εν λόγω 
Βιβλιοθήκης για το έτος 2006 ήταν  30.830,47 ευρώ. Η κρατική επιχορήγηση  ήταν 74.672 ευρώ. 

 
             Στατιστικά δεδομένα 2008 
 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 196/31-03-2009 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 
την Ελληνική Στατιστική αρχή1011 πληροφορούμαστε ότι το κόστος για την αγορά συλλογών ήταν 
13.957,95 ευρώ, οι αμοιβές ανέρχονταν στο ποσό των 14.678,82 ευρώ, ενώ το κόστος δαπανών της 
Βιβλιοθήκης για το έτος 2008 ήταν  32.979,72 ευρώ. Η κρατική επιχορήγηση  ήταν 65.700 ευρώ.  
 

 

 

                                                           
1008  Παράρτημα: Β.3.2.)  Το υπ’ αριθμ. 104/03-03-2004  έγγραφό της ΔΚΒΦ  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
1009  Παράρτημα: Β.3.2.) Το υπ’ αριθμ. 180/13-04-2005  έγγραφό της ΔΚΒΦ  «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
1010 Παράρτημα: Β.3.2.)  Το υπ’ αριθ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος. 
1011 Παράρτημα: Β.3.2.) Το  υπ’ αριθ. 196/31-03-2009 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. 
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Στατιστικά δεδομένα 2010 
 

            Ξεφυλλίζοντας το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την Έρευνα Βιβλιοθηκών της 
Ελλάδος έτους 2010,1012  μαθαίνουμε ότι  το κόστος δαπανών της Βιβλιοθήκης για το έτος 2010 ήταν 9.948, 
75 ευρώ και η κρατική επιχορήγηση 12.250 ευρώ. 

Στατιστικά δεδομένα 2012 
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 70/31-01-2013 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» προς 

την Ελληνική Στατιστική αρχή πληροφορούμαστε ότι το 2012 το κράτος χρηματοδότησε τη ΔΚΒΦ 
«Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» με 13.000 ευρώ, 174,85 ευρώ διατέθηκαν για την αγορά συλλογών, βιβλίων, 
περιοδικών κ.α.   

 
Στατιστικά δεδομένα 2013 
 

              Σύμφωνα με το πληροφοριακό έντυπο- ερωτηματολόγιο του  2013 πληροφορούμαστε ότι το 
κράτος χρηματοδότησε τη ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» με 51.238,46 ευρώ, 6.500 ευρώ διατέθηκαν 
για την αγορά συλλογών, βιβλίων, περιοδικών κ.α.   
 
   
  2) Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας     
 

            6.6.7.6. Παροχή πόρων λειτουργίας των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας 

           Το πρόγραμμα αυτό των Κινητών Βιβλιοθηκών υλοποιήθηκε ύστερα από πρόταση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, το οποίο ανέλαβε και τη χρηματοδότηση, της τάξεως των 15.000.00 δρχ. Το 1996 έγινε δωρεά  
από το Υπουργείο Πολιτισμού της τάξεως 1.000.000 δρχ. με απώτερο σκοπό την προμήθεια βιβλίων και τη 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για  την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας των κατοίκων του Νομού.  Η 
Διοικούσα Επιτροπή αποδέχθηκε αυτή τη δωρεά, με την υπ’ αριθμ. 58/19961013 απόφαση.1014  Τα πράγματα 
άλλαξαν όταν το 20011015 παραχωρήθηκαν τα βιβλιοαυτοκίνητα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά».  Το 20051016 η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» ανέλαβε τα 
έξοδα συντήρησης τους. Εν κατακλείδι, το 20111017 τα βιβλιοαυτοκίνητα δωρίσθηκαν στην εν λόγω 
Βιβλιοθήκη. 

               

 

 

 
                                                           
1012 Παράρτημα: Β.3.2.) Το  υπ’ αριθ. 60/27-01-2011 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή.  
1013  Παράρτημα: Β.4.1.) 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης 58/24-0-7-1996. 
1014 Παράρτημα: Β.4.1.) - Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης  72/29-08-1991 και 9ο 

Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, αριθμός απόφασης  92/19-11-1991. 
1015 Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  υπ’αριθμ. 189/25-06-2002 έγγραφό της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
1016 Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το υπ’ αριθμ. 303/14-07-2005 έγγραφό της ΔΚΒΦ. 
1017 Παράρτημα: Β.4.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: το  υπ. αριθμ.ΔΥ-/19-11-2011 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, 

σελ.458. 
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3) Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
 

         6.6.7.7.  Παροχή πόρων λειτουργίας των  Δημοσίων Βιβλιοθηκών Φλώρινας 

            Όσον αφορά, τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες τα λειτουργικά τους έξοδα καλύπτονταν από τον ετήσιο 
Προϋπολογισμό του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα Πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων του 
Δήμου Φλώρινας, πληροφορούμαστε ότι  το κονδύλιο για τις Βιβλιοθήκες είχε ενταχθεί  στην Κατηγορία 
Γ΄: «Ειδικές Υπηρεσίες» και στο Κεφάλαιο 24:  «Λοιπές υπηρεσίες». 

 

 Γ) Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες 

1) Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
                  6.6.7.8. Παροχή πόρων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 
 Σύμφωνα με προφορικές και γραπτές μαρτυρίες τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης καλύπτονταν 
από δωρεές και ιδία μέσα.1018 
 

 Εξάλλου ο Σύλλογος πάντα βασιζόταν σε προσφορές. Είτε αυτές προέρχονταν από Δημόσιο Φορέα, 
είτε από Ιδιωτικό. Όσο οι δραστηριότητες ήταν πολλαπλές τόσο πιο εύκολα μπορούσε να συγκεντρώσει τα 
χρήματα. Εγώ θυμούμαι πως την περίοδο των 12 χρόνων που ήμουν Πρόεδρος, πάρα πολύς κόσμος στη μνήμη 
των αγαπημένων τους προσώπων, μας έδιναν σοβαρές οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες διανείμεντο ανάλογα 
με τις ανάγκες του Συλλόγου. Ένα μέρος σαφώς πήγαινε και στη Βιβλιοθήκη. Φτιάχναμε ερμάρια, γίνηκε 
ταξινόμηση, προσπαθούσαμε για το καλύτερο. (Β.Π.). 
 
  Ο Σύλλογος λειτουργούσε τα ιδιαίτερα τμήματά του χωρίς να ζητήσει επιχορήγηση, για το Μορφωτικό, 
το Αθλητικό το Καλλιτεχνικό. Ήταν ένας Σύλλογος με πολλά τμήματα. Τώρα όταν στέλναμε ένα αίτημα στο 
Υπουργείο, στους Δημοτικούς μας άρχοντες ή στη Νομαρχία που παλαιότερα ήταν, αναφερόμασταν σε όλα μας 
τα Τμήματα και μάλιστα το χαρτί της αλληλογραφίας μας, αν δείτε ένα χαρτί που γράφαμε το αίτημά μας ή 
οτιδήποτε άλλο, στο αριστερό τμήμα αναφέρει όλα τα Τμήματα μαζί και την Βιβλιοθήκη. Αλλά δε λέμε δώστε 
μας 5.000 ευρώ για τη Βιβλιοθήκη. Σημαντική προσφορά που ήταν για τη Βιβλιοθήκη, όχι τόσο για τη 
λειτουργία της αλλά για την εγκατάσταση, τα ερμάρια, ήταν της οικογένειας Μήρτσου. Ο Τραϊανός ο Μήρτσου 
ήταν ιατρός εδώ. Οι τρεις κόρες του αποφάσισαν να μας ενισχύσουν με 5.000.000 δρχ. και έκτοτε ο χώρος που 
στεγάζεται, το δωμάτιο αυτό ονομάζεται αίθουσα Τραϊανού Μήρτσου. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά και 
αναφέρομαι σ’ αυτή. Υπάρχουν και άλλες πολλές αλλά είναι ήσσονος σημασίας.(Β.Π.). 
 

Δωρεές είχαν μόνο σε βιβλία, δεν είχαμε δωρεές τέτοια, ήταν μέσα στο κτίριο πλέον του Συλλόγου, όλα 
τα  καλυπτόντουσαν τα έξοδα δηλαδή, ακόμα και της πληρωμής της δικιάς μου και της θέρμανσης ήταν 
καθαρά από το από το  Σύλλογο.(Κ.Γ.). 
 

Τα λειτουργικά έξοδα ήταν πάρα πολύ μεγάλα, μιλάμε για θέρμανση γύρω στις  στους 7 μήνες το χρόνο 
λόγω των συνθηκών της Φλώρινας, για το φωτισμό, την καθαριότητα, τη συντήρηση και φυσικά πάνω από 
όλα για την ιδεατή απασχόληση ενός ατόμου, βιβλιοθηκονόμου υποθέτω, ο οποίος θα μπορούσε να τη 
διαχειριστεί στο έπακρο, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ποτέ δεν υπήρξε βιβλιοθηκονόμος, από όσο 
                                                           
1018 Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφωνήσεις Συνεντεύξεων: χειρόγραφο του κ. Δ. Θωϊδη, σελ.274-282. 
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γνωρίζω και ο λόγος είναι τα πάρα πολλά λειτουργικά και πρακτικά  έξοδα που θα είχε η μισθοδοσία ενός 
υπαλλήλου μόνο και μόνο για τη Βιβλιοθήκη. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα οικονομικά του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  ήταν 
πάντα εξαρτώμενα από άλλους παράγοντες, όπως είναι το κράτος, οι δωρεές και λόγω αυτής της 
ιδιαιτερότητας πότε δεν υπήρχε μια σταθερή χρηματοδότηση ώστε να υπάρξει και μια σταθερή μισθοδοσία σε 
έναν αρμόδιο επιστήμονα για τη Βιβλιοθήκη. (Μ.Β.). 

 
Ο Σύλλογος καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και κατ’ επέκταση της Βιβλιοθήκης, από δωρεές φίλων του 

Συλλόγου, από τις συνδρομές μελών των Τμημάτων του Συλλόγου, από δωρεές επιχορηγήσεις δημόσιων 
φορέων.(Π.Σ.). 

 
 Ο Σύλλογος από την ίδρυση του ζει με τις δωρεές και με τον εθελοντισμό, με την  εθελοντική 

προσφορά και εργασία. Από τότε που ιδρύθηκαν το Τμήμα της Βιβλιοθήκης, όπως και όλα τα άλλα Τμήματα 
του Συλλόγου, υπάρχουν εθελοντές που τα συντηρούν. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έχει τα αρωγά μέλη και τα ενεργά. 
Τα αρωγά είναι αυτά που δεν μπορούν να μετέχουν καθημερινά στη διοίκηση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ αλλά το 
βοηθούνε οικονομικά, υλικά, ηθικά, υπάρχουν και τα ενεργά που συνεισφέρουν στα Τμήματα. Κάποιοι από 
αυτούς τους εθελοντές υπήρξανε αυτοί που συνέδραμαν στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Ήταν πάρα πολλοί, 
συνήθως ήταν μέλη, μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου αλλά και εξωδιοικητικοί...Έτσι, συντηρείται... Δεν 
έχουμε κάποιο μίσθωμα, κάποιο μισθό, κάποια έσοδα, κάποια πρόσοδο, η οποία να έρχεται αποκλειστικά για 
τη Βιβλιοθήκη και λειτουργεί πάντοτε με σε εθελοντική βάση για αυτό εξάλλου πολλές φορές η Βιβλιοθήκη είχε 
τα «πάνω» της είχε όμως και τα «κάτω» της. Υπήρξαν περίοδοι που λειτουργούσε άψογα, ήταν στελεχωμένη, 
ήταν δελτιομένη, υπήρχαν τα βιβλία, υπήρχε ωράριο. 

Θυμάμαι τώρα που το λέτε σε ένα απολογισμό που είχε κάνει ο κύριος Πάρζης… γύρω στο 1980-81 
κάπου εκεί,  είχε βρει κονδύλια για να μας χορηγούνται 2ή 3 άτομα στη Βιβλιοθήκη και αυτό το θυμάμαι σας 
λέω μόνο και μόνο επειδή είχα δει τον απολογισμό του.(Ρ.Κ.). 
 
 
 2)  «Όμιλος Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
 

                 6.6.7.9. Παροχή πόρων λειτουργίας του «Ομίλου Βιβλίου» του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

 
Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία, τα  μέλη του «Ομίλου Βιβλίου» είχαν αναλάβει τη συντήρηση, 

τον εξοπλισμό και τον εμπλουτισμό της εν λόγω Βιβλιοθήκης. 
            Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τις συνδρομές των μελών. Δηλαδή, κάθε εξάμηνο τα μέλη 
πληρώνουν από 10 ευρώ και από αυτά τα χρήματα ότι χρειάζεται δίνουμε και κάτι ελάχιστα στον 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, γιατί σαν Σύλλογος ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έχει και αυτός τα έξοδά του, ελάχιστα βέβαια.  
… για το ρεύμα που πληρώνει ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, για τη θέρμανση, το χώρο. Αλλά είναι τα δεκάρικα κάθε 
εξάμηνο.(Μ.Ο.). 

 Υπήρχαν πολλές ιδιωτικές δωρεές βιβλίων από πολίτες της Φλώρινας καθώς και από το Σύλλογο 
του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης».1019 Σημαντικός αρωγός της προσπάθειας αυτής ήταν ο κ. Παπαγιάννης 
Βασίλης,1020 ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Η Γωνιά», ο οποίος καλύπτει  ένα μεγάλο μέρος των 
λειτουργικών εξόδων του Ομίλου καθώς και  των βιβλιοπαρουσιάσεων που υλοποιεί.  
 
                                                           
1019   Παράρτημα: Α) Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων, σελ. 311-313. 
1020 Δώρισε μια μεγάλη ξύλινη βιβλιοθήκη (2χ4m) και βοηθάει ακόμη και σήμερα οικονομικά αλλά και μέσω των γνωριμιών του 

με εκδοτικούς οίκους και κατ’ επέκταση συγγραφείς  στην  οργάνωση αλλά και στην προβολή των βιβλιοπαρουσιάσεων στην 
πόλη της Φλώρινας.  
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Δ) Ειδική Βιβλιοθήκη 
 
            6.6.7.10. Παροχή πόρων λειτουργίας της Εικαστικής Βιβλιοθήκης «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- 
Μιχαήλ» 

Από την  ίδρυση  της η Εικαστική  Βιβλιοθήκη αντιμετώπιζε οικονομικά και λειτουργικά 
προβλήματα. Οι ιδιωτικές δωρεές (φορέων, πολιτών) ήταν πάντα σε μορφή βιβλίων και όχι χρημάτων. 
Μονάχα το 1998 ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Τάσος Μαντέλης, επιχορήγησε το 
Μουσείο με 1.000.000 δραχμές και με τη βοήθεια της κας. Έφης Μαντέλη, η Βιβλιοθήκη απέκτησε το δικό 
της χώρο.1021 
 

7.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

              Κάνοντας μια συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής διαδικασίας θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι το δείγμα της έρευνας είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικό αν σκεφτούμε ότι οι 
περισσότεροι πληροφορητές ανήκαν και ανήκουν στο προσωπικό των προαναφερθεισών Βιβλιοθηκών, 
κατατάσσονται σε αρκετά ψηλό μορφωτικό επίπεδο και υπάρχει  μια σχετική αναλογία σε άνδρες και 
γυναίκες. Επιλέχτηκαν κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας  που έχουν μνήμες,  γνώσεις και αγάπη για τις 
εστίες αυτές της μόρφωσης. Άτομα που πρόσφεραν απλόχερα τη βοήθεια τους, τις ιδέες τους, ίσως και τα 
χρήματα τους για την ιδεατή σύσταση και λειτουργία των εν λόγω Βιβλιοθηκών.             
              Η επιλογή των μεθόδων και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφεραν πολύτιμες πληροφορίες 
σκιαγραφώντας την ιστορία  των οκτώ αυτών Βιβλιοθηκών. Ήταν η καταλληλότερη επιλογή μεθόδων και 
μέσων για να αποτυπωθούν επακριβώς οι γνώσεις και τα βιώματα των πληροφορητών. Μέσα από την 
παρατήρηση της  γλώσσας του σώματος, δηλαδή τους μορφασμούς, τις κινήσεις των χεριών, το βλέμμα, 
γινόταν αντιληπτό πότε δυσκολεύονταν να απαντήσουν, πότε ήθελαν να αλλάξουν θέμα ή να 
αποσιωπήσουν κάποιο δεδομένο. 
             Οι αφηγήσεις- εξιστορήσεις των πληροφορητών παρουσίασαν μια υποκειμενική άποψη-ερμηνεία 
των παρελθόντων γεγονότων μέσα από τις μνήμες και τα βιώματα τους. Με την ταυτόχρονη διασταύρωση –
συσχέτιση των γεγονότων μέσα από τα αρχειακά υλικά όλων των προαναφερθέντων φορέων Δημοσίων και 
Ιδιωτικών, των εγγράφων των ΓΑΚ, του Δήμου Φλώρινας και των λοιπών πηγών συμπεραίνουμε ποια από 
τα λεγόμενα τους είναι αληθή, ποια αποσιωπήθηκαν είτε από τους συνεντευξιαζόμενους είτε από τους 
υπόλοιπους φορείς, συγγραφείς, υπαλλήλους των κρατικών υπηρεσιών. Έτσι, παρουσιάζοντας όλες τις 
πτυχές-πλευρές του θέματος μπορούμε να ανασυνθέσουμε ως ένα σημείο την ατμόσφαιρα της εποχής 
εκείνης και να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα.  
          Μέσα από την ανασύνθεση των πρωτογενών πηγών, του αρχειακού υλικού και των  συνεντεύξεων, 
μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η Φλώρινα ήταν μια περιοχή με έντονη πνευματική και πολιτιστική 
«κίνηση» από την ίδρυση έως και σήμερα. Ακόμη και κατά τη διάρκεια πολέμων μπόρεσε να διατηρήσει 
ένα υψηλό μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο. 
          «Η καθημαγμένη από τον Εμφύλιο πόλεμο Ελλάδα… αποτέλεσε ‘το πολιτικό εργαστήρι’ για την 
εφαρμογή του αμερικανικού δόγματος της ανάσχεσης. Η αμερικανική παρέμβαση στα ελληνικά πράγματα –
παράλληλα με την παρέμβαση στην Τουρκία– όχι μόνον προβλήθηκε ως αναγκαιότητα ζωτικής σημασίας 
για να ανακοπεί η εξάπλωση του κομμουνισμού, αλλά σηματοδότησε επίσης τον μεσσιανικό χαρακτήρα της 
αποστολής των Η.Π.Α. σε ρόλο εγγυητή των αξιών του ελεύθερου κόσμου. Στην κατεύθυνση αυτή, το 
                                                           
1021 Παράρτημα:Β.8.1.) Μηλώσης, Θ. (1998). Εικαστική Βιβλιοθήκη Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ. Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας. 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σελ. 517-519. 
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ελληνικό πρόγραμμα περιλάμβανε αφενός τη στρατιωτική βοήθεια για την επικράτηση των κυβερνητικών 
στρατευμάτων έναντι των υποστηριζόμενων από τη Σοβιετική Ένωση ανταρτών, και μετέπειτα την 
αποκατάσταση της οικονομικής και της πολιτικής σταθερότητας της χώρας στη βάση μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανασυγκρότησης, που θα βασίζονταν στην αμερικανική οικονομική 
βοήθεια και τεχνογνωσία. Οι τομείς1022 στους οποίους επικεντρώθηκε η αμερικανική παρέμβαση στο 
διάστημα 1946-1963 αφορούν σχεδόν σε όλο το φάσμα της διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους.»1023  
        «Η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, όπως την εννοούσε ο αμερικανικός παράγοντας, συνδέθηκε με 
τακτικές παρεμβατισμού, που οδήγησαν στον περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας. Τόσο η οικονομική 
ανάπτυξη όσο και η προοπτική της κοινωνικής συνοχής, ακόμη και ιδωμένες στο προσδιοριστικό πλαίσιο 
του αντικομμουνισμού που υιοθετούσαν οι Αμερικάνοι, προϋπέθεταν μεταρρυθμίσεις στον εκπαιδευτικό 
τομέα».1024 «Το μοντέλο που είχε υιοθετηθεί από την Ουάσιγκτον για τις χώρες πέραν του Ατλαντικού 
περιλάμβανε παρεμβάσεις στο μορφωτικό και εκπολιτιστικό τομέα, με αρμόδια την Υπηρεσία 
Πληροφοριών των Η.Π.Α. (USIA) και στην παροχή τεχνογνωσίας, κυρίως μέσω των προγραμμάτων 
τεχνικής βοήθειας της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) και των προκατόχων της. Κοινοί τόποι των 
μορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονούσαν οι ιθύνοντες της αμερικανικής βοήθειας σε 
ολόκληρη την υφήλιο υπήρξαν: 
 α) ο εγγραμματισμός, καθώς συνδεόταν με τον στόχο της πολιτισμικής διείσδυσης,  
 β) η ανάπτυξη της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και η ανάπτυξη της έρευνας, ως προϋποθέσεις 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και οικονομικής ανάπτυξης και 
 γ) η εκπαίδευση για την αριστεία και την ηγεσία, προκειμένου να διαμορφωθεί η ομάδα των 
θεματοφυλάκων των κοινών διατλαντικών αξιών».1025 

«Στον τομέα του εγγραμματισμού, οι αναφορές των αμερικανών ειδικών αποδίδουν τα υψηλά 
ποσοστά αναλφαβητισμού μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού αφενός στην έλλειψη εκπαιδευτικών δομών 
εξαιτίας των πολέμων και αφετέρου στο γλωσσικό διχασμό μεταξύ διδασκόμενης και ομιλούμενης 
γλώσσας, ως γλώσσας του κράτους και κατά συνέπεια και της εκπαίδευσης. Στις πολιτικές για τον 
εγγραμματισμό προτείνονται η σύσταση νηπιαγωγείων, μορφωτικών πυρήνων στους εργατικούς και 
αγροτικούς οικισμούς (settlement houses), σχολών αλφαβητισμού ενηλίκων. Πρόκειται για δραστηριότητες 
που σε μεγάλο βαθμό κυρίως στη δεκαετία του 1950 γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση, με βασικούς φορείς 
υλοποίησης τα βασιλικά ιδρύματα και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις και δευτερευόντως το ελληνικό 
κράτος».1026 
         «Η πολυδιάστατη δραστηριότητα των Ανακτόρων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας επεκτάθηκε 
στο σύνολο της χώρας, εστίασε όμως ιδιαίτερα στις περιοχές των Βορείων Επαρχιών,  περιοχές οι οποίες, 
αφού αποτέλεσαν το επίκεντρο του ανταγωνισμού στη διάρκεια του εμφυλίου, έγινε σε αυτές προσπάθεια 
να εφαρμοστούν οι διαφορετικές προτάσεις για την επίτευξη της πολιτικής δικαιοσύνης. Η δραστηριότητα 
                                                           
1022 «Σύνταξη προϋπολογισμού, εκλογικός νόμος, διοικητική διαίρεση και αποκέντρωση, αγροτική παραγωγή, βιομηχανική 
ανάπτυξη, συγκοινωνίες και επικοινωνίες, παραγωγή ενέργειας, διαχείριση ορυκτού πλούτου, δημόσια υγεία, αγορά εργασίας, 
τουρισμός, τεχνική βοήθεια και παραγωγικότητα είναι οι τομείς τους οποίους συνήθως περιλαμβάνουν οι αναφορές των 
εντεταλμένων αμερικανικών αποστολών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο διάστημα αυτό.» 
 (Βλ. Μπέτσας, Ι.(2015) Η Ελληνική Εκπαίδευση και ο Αμερικανικός παράγοντας στη Μεταπολεμική περίοδο. Στο  
Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις και προοπτικές.(Επιμ.) Κ. Δαλακούρα, Σ. Χατζηστεφανίδου, Α. 
Χουρδάκης, Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σελ.428-9). 
1023 Μπέτσας, Ι. (2015) Η Ελληνική Εκπαίδευση και ο Αμερικανικός παράγοντας στη Μεταπολεμική περίοδο. Στο  Ιστοριογραφία 

της ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις και προοπτικές.(Επιμ.) Κ. Δαλακούρα, Σ. Χατζηστεφανίδου, Α. Χουρδάκης, 
Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σελ. 427-428. 

1024 Ομοίως, σελ.430. 
1025 Ομοίως, σελ.430-431. 
1026 Μπέτσας, Ι. (2015) Η Ελληνική Εκπαίδευση και ο Αμερικανικός παράγοντας στη Μεταπολεμική περίοδο. Στο  Ιστοριογραφία 

της ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις και προοπτικές.(Επιμ.) Κ.Δαλακούρα, Σ. Χατζηστεφανίδου, Α. Χουρδάκης, 
Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σελ.432. 
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αυτή εκτείνεται σε χρονικό διάστημα 36 χρόνων, από τη θέσπιση του Εράνου Προνοίας Βορείων Επαρχιών 
Ελλάδος το 1947 έως το 1973.  Στη δράση αυτή συγκαταλέγονται οι έρανοι (Η Φανέλα του Στρατιώτου, Ο 
Έρανος Προνοίας Βορείων Επαρχιών Ελλάδος, Ο Έρανος Προνοίας Συμμοριοπλήκτων, Η Βασιλική 
Πρόνοια), τα ιδρύματα (Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα), το σωματείο Ελληνικόν Φως, που τέθηκε υπό την 
προστασία του βασιλιά και είχε ως κύριο σκοπό την διαπαιδαγώγηση της νεολαίας σύμφωνα με τα ιδανικά 
του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, η Ελληνική Μέριμνα, που από το 1946 λειτούργησε υπό την 
προστασία της βασίλισσας, και  ο Οργανισμός Προικοδοτήσεως Κορασίδων, που συστήθηκε το 1956. 
(Κλεισιούνης 1960, Στρατάκης 2003). Η δράση αυτή αξιοποίησε την επίκληση στην κοινωνική δικαιοσύνη, 
προκειμένου να αποκτήσει πολιτική αμεσότητα και να ταυτιστεί πρακτικά με την αδήριτη ανάγκη για 
παρέµβαση υπέρ κάποιας κοινωνικής ομάδας που θεωρήθηκε ειδικά αδικημένη (Δημητράκος 2003). Όταν 
το 1947 συστήθηκε ο Έρανος Βορείων Επαρχιών, φέρεται ότι ανταποκρινόταν ακριβώς σ’ αυτή την ανάγκη 
της επίτευξης της κοινωνικής δικαιοσύνης, μιας δικαιοσύνης που συνδεόταν ευθέως με την ελευθερία.»1027  
   Όσον αφορά τώρα τις δραστηριότητες του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του '50 και του '60  χωρίζονται σε  τέσσερις βασικές κατηγορίες: Κοινοτική Ανάπτυξη, Εκπαίδευση - 
Κατήχηση, ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, και Ψυχικής Υγείας.  Η κοινοτική ανάπτυξη στηριζόταν στην 
αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των αγροτικών κοινοτήτων και την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης 
μεταξύ των μελών της κοινότητας.1028 Πιο συγκεκριμένα: οι ειδικές δράσεις του Ιδρύματος ήταν: α) Η 
δημιουργία τοπικών «Κέντρων Αγροτικής Νεότητας», τα οποία ορίζονται ως ιδρύματα που συμμετέχουν τα 
μέλη μιας κοινότητας  με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τη 
βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας, την αναψυχή και την εκπαίδευση, β) την άνοδο του πολιτιστικού 
επιπέδου των ανθρώπων των χωριών, με τη δημιουργία βιβλιοθηκών, με τη διοργάνωση διαλέξεων και 
κινητών μονάδες, την προβολή  ταινιών, γ) τη κατασκευή  δρόμων, δ) την παροχή γεωργικών επιδοτήσεων, 
προκειμένου να ενθαρρύνει τους αγρότες να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατήχησης, το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα ξεκίνησε και 
καθιέρωσε διάφορα είδη των σχολείων σε διάφορα επίπεδα, όπως: Εσπερινά σχολεία για αναλφάβητους 
ενήλικες,1029 επαγγελματικές σχολές1030 (γεωργική, τεχνική και ναυτικό), Οικοκυρικές Σχολές για τα 

                                                           
1027 Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις 

κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας, Στα Πρακτικά του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας 
Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς 
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
Πανεπιστημίου Πατρών, σελ.2-3. 

1028 Andreou, A., Iliadou-Tachou, S., Mpetsas, I., (2012).Frederica’s Children or Marshall Plan’s Kinds? Students of the Royal 
Educational Institutions in  Post- War Greece, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, σελ.92. 

1029 «Τα  Εσπερινά Σχολεία για Αναλφάβητους. Στη δεκαετία του 1950 συστήθηκαν από το Β.Ε.Ι. 8 εσπερινά σχολεία με σκοπό να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες για αλφαβητισμό των κατοίκων διάφορων περιοχών. Ειδικά στις βόρειες επαρχίες οι σχολές αυτές 
είχαν σχέση με τον γλωσσικό εξελληνισμό των σλαβοφώνων κατοίκων.» (βλ. Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. 
Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες 
της χώρας, Στα Πρακτικά του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνική 
Δικαιοσύνη», Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών, σελ.5). 

1030 « Τα Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία. Ο χαρακτήρας της  πολιτικής διείσδυσης που απέδιδαν οι ιθύνοντες του Β.Ε.Ι. στην 
πολιτική πρόνοιας ήταν σαφής. Οι μαθητές των Πρακτικών Γεωργικών Σχολών, όντες απόφοιτοι δημοτικών και επιλεγμένοι 
με την προοπτική να ασχοληθούν με τη γεωργία, επί ένα χρόνο διδάσκονταν εκτατική καλλιέργεια, μηχανική καλλιέργεια, 
δενδροκαλλιέργεια, μελισσοκομία, πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, στοιχεία οικοδομικής και ξυλουργικής καθώς και ιστορία, 
γεωγραφία, φυσική, θρησκευτικά και πολιτική αγωγή.  Παράδειγμα τέτοιου σχολείου είναι η Πρακτική Γεωργική Σχολή της 
Φλώρινας».(Βλ. Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: 
μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας, Στα Πρακτικά του 5ου Επιστημονικού 
Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου 
Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών,σελ.6.). 
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κορίτσια,1031 το πειραματικό σχολείο για τα αγόρια σε Ανάβρυτα, Μεταπτυχιακές Σχολές των Κοινωνικών 
Λειτουργών » κλπ. (Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα, 1961: 11).1032 
             Όσον αφορά, το «Βασιλικό Ταμείο Πρόνοιας» της βασίλισσας Φρειδερίκης στόχευε  στις 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της αγροτικής νεολαίας. Προσπάθησε να συνδυάσει την κατήχηση 
στα «εθνικά ιδεώδη» με την ανάπτυξη της κοινότητας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πολύ συχνά, τα 
όρια μεταξύ της δικαιοδοσίας των δύο Βασιλικών Ιδρυμάτων ήταν δυσδιάκριτες. Ωστόσο, η στενή 
συνεργασία τους είναι εμφανής στην εξυπηρέτηση  του σκοπού  τους. 1033 Οι δράσεις και  οι πρωτοβουλίες 
που σχεδιάζονται και εκτελούνται από το Ταμείο ήταν α) οι Παιδουπόλεις, β) Τα Σπίτια Παιδιού γ) οι 
Ομάδες Βοήθειας Υπαίθρου δ) » τα Αστικά Κέντρα1034 και τα  επαγγελματικά Σχολεία θηλέων κ.α.1035 

«Παράλληλα, υπό την αιγίδα της UNESCO τίθεται σε εφαρμογή και στην Ελλάδα ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα σύστασης βιβλιοθηκών. Το πρόγραμμα γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση από το 1960 και έπειτα, κι 
ενώ έχει μεσολαβήσει το 1958 η σύσταση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη συνέχιση της 
λειτουργίας προγραμμάτων ενημέρωσης στην Ελλάδα, η οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει «(1) λειτουργία 
βιβλιοθηκών και προγραμμάτων βιβλιοθήκης (2) βοήθεια προς την ελληνική κυβέρνηση για τη δημιουργία 
δανειστικών βιβλιοθηκών (3) διανομή των βιβλίων, περιοδικών, ταινιών (4) παραγωγή των περιοδικών, 
φυλλαδίων και υλικού επικαίρων». Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι πρωτοβουλίες για τη διάδοση 
της αγγλικής γλώσσας και της αμερικανικής γραμματείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα προγράμματα που 
εκπονούνται στην Αμερική εμπλέκουν τον κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος πολιτισμικής διείσδυσης.»1036 

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι την ύπαρξη Βιβλιοθήκης της 
Αμερικανικής Υπηρεσίας πληροφοριών στη Φλώρινα και την μετέπειτα ενσωμάτωση της Δημοτική 
Βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα:  
 

                                                           
1031 «Οι Οικοκυρικές σχολές του Β.Ε.Ι. δέχονταν οικότροφες για έναν χρόνο κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών, προκειμένου να 

επιστρέψουν στα σπίτια τους ιδανικές νοικοκυρές. Οι οικοκυρικές σχολές δέχονταν ως υπότροφες κυρίως κοπέλες από 
παραμεθόρια χωριά και είχαν συστηθεί και σε περιοχές στις οποίες το γλωσσικό περιβάλλον της ενδοχώρας ήταν ξενόφωνο, 
όπως η Φλώρινα, με σκοπό την προετοιμασία ελληνοφώνων μητέρων που θα εξελληνίσουν γλωσσικά τα παιδιά τους. Τέτοιες 
σχολές λειτουργούσαν στη Λάρισα, Ζάκυνθο, Νεάπολη Κρήτης, Λέρο, Κατερίνη, Σάμο, Φλώρινα.»  (Βλ. Ανδρέου, Α., 
Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής 
δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας, Στα Πρακτικά του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με 
θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου 
Πατρών,σελ.6-7). 

1032 Andreou, A., Iliadou-Tachou, S., Mpetsas, I., (2012).Frederica’s Children or Marshall Plan’s Kinds? Students of the Royal 
Educational Institutions in  Post- War Greece, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, σελ.93. 

1033 Andreou, A., Iliadou-Tachou, S., Mpetsas, I., (2012).Frederica’s Children or Marshall Plan’s Kinds? Students of the Royal 
Educational Institutions in  Post- War Greece, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, σελ.98. 

1034 «Τα Αστικά Κέντρα λειτούργησαν σε μεγάλες πόλεις και απευθύνθηκαν επίσης στα παιδιά. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
περιλαμβάνονταν παιδικές χαρές, γυμναστήρια, αίθουσες ψυχαγωγίας, αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες, τεχνικά τμήματα 
ραπτικής, ξυλουργικής, οικοκυρικής και δακτυλογραφίας, τμήμα κοινωνικής πρόνοιας με κοινωνικές λειτουργούς και 
επισκέπτριες αδελφές».  (Βλ. Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό 
“παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας, Στα Πρακτικά του 5ου 
Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Εργαστήριο Ιστορικού 
Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών,σελ.5.) 

1035 Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Μπέτσας, Γ. Από το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις 
κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας, Στα Πρακτικά του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας 
Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς 
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
Πανεπιστημίου Πατρών,σελ.4-5. 

1036 Μπέτσας, Ι.  (2015). Η Ελληνική Εκπαίδευση και ο Αμερικανικός παράγοντας στη Μεταπολεμική περίοδο. Στο  
Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις και προοπτικές.(Επιμ.) Κ. Δαλακούρα, Σ. Χατζηστεφανίδου, Α. 
Χουρδάκης, Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης,  σελ.433. 
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Έχω μια αποσπασματική γνώση και εικόνα. Ξέρω σαφώς ότι όταν οι γονείς μου και  κυρίως ο πατέρας 
μου, μετά τον ξαφνικό θάνατο της αδερφής μου, θέλησε να προσφέρει στην πόλη του κατευθύνθηκε στο 
κομμάτι Βιβλιοθηκών γιατί τότε λειτουργούσε μόνο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ που είναι σε επίπεδα Συλλόγου και 
γενικώς υπήρχε ένα κενό στις Βιβλιοθήκες, στο μέρος το δανειστικό στο να υπάρχει όπως σε κάθε σοβαρή 
πόλη μια μεγάλη Βιβλιοθήκη. Ξέρω ότι παλιά υπήρχαν δυο Βιβλιοθήκες στη Φλώρινα, μια ήταν η Δημοτική 
και μια ήτανε η.. μια Βιβλιοθήκη της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία βέβαια  εγώ δεν 
πρόλαβα, έχω γεννηθεί  αργότερα παρότι είμαι μεγάλη, και ξέρω για αυτήν την συγκεκριμένη ότι στεγαζότανε 
στη γωνία Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ναούσης, στην απέναντι  ακριβώς πλευρά όπου σήμερα είναι το 
Παράρτημα, που είναι ο Χάσος με τα ποτά απέναντι η γωνία, σε ένα κτίριο που ανήκει στην οικογένεια 
Καράντζα, ξέρω ότι Διευθυντής ήτανε ο Χάρης ο Νικολαϊδης, ένας άνθρωπος που έζησε με πολύ χαρά, δεν 
ήταν Φλωρινιώτης, Θεσσαλονικιός ήτανε, τα χρόνια που λειτούργησε αυτή η Βιβλιοθήκη. Ξέρω ότι σε αυτή τη 
Βιβλιοθήκη τη δεκαετία του ’50 προσέτρεχαν όλοι οι Φλωρινιώτες που ετοιμαζόταν να μεταναστεύσουν γιατί 
εκεί υπήρχαν αγγλικά βιβλία και ξέρω ότι αργότερα αλλά ποια χρονιά δεν το γνωρίζω ούτε μπορώ να το πω με 
ακρίβεια η Δημοτική Βιβλιοθήκη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί και η Βιβλιοθήκη της 
Αμερικάνικης Υπηρεσίας Πληροφοριών δωρίθηκαν στο  στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.(Π.Η.). 
 

Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω εγώ, γύρω στο 1954 ξεκινάει η πρώτη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Δήμο 
της Φλώρινας, από ότι λέγανε κάποιοι παλιοί Αριστοτελικοί, ότι όλα ξεκίνησαν με τις επισκέψεις της που είχε 
η τότε Βασίλισσα Φρειδερίκη στη Φλώρινα, εεε, όταν ίδρυσε τα εεεε, Κέντρα Νεότητος για τα παιδιά από τα 
χωριά, στα οποία, εεε, υπήρχε φόρος ανάγνωσης και τροφής, εεε, παρότρυνε τους Τοπικούς φορείς να 
ξεκινήσουνε μια Βιβλιοθήκη για να μπορέσουν οι μαθηταί να έρχονται  να μορφώνονται εκεί μέσα. Εκείνη, να 
φανταστείτε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε φροντιστήρια, ούτε  τέτοια πράγματα, ούτε οι δυνατότητες. 
Εεε, έτσι κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο σε συνεννόηση με κάποια με κάποια Υπουργεία, εεε, πήρανε κάποιες 
δωρεές από βιβλία και από Βιβλιοθήκες μεγάλες των Αθηνών και ξεκινήσαν τη πρώτη Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
η οποία χρόνο με το χρόνο ανέβαζε … τους τίτλους των βιβλίων.  (Α.Ι.). 

 
             Πιο συγκεκριμένα, 1037 μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη διάρκεια του Β΄ Π.Π. στη 
Φλώρινα ιδρύθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ. 341/30-09-1926 το  Διδασκαλείο, το 1931,1038 το 1931 
η Οικοκυρική Σχολή, το 1935 τη  Γεωργική Πρακτική Σχολή και το 1941 την Παιδαγωγική Ακαδημία. Στην 
προκειμένη περίπτωση ιδιάζουσας σημασίας είναι τόσο η Βιβλιοθήκη της Γεωργικής Σχολής όσο και αυτή 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Η καθεμία συνέλαβε με τον τρόπο της στην αναβάθμιση της 
πνευματικότητας του τόπου. 
           Σχετικά με τη Γεωργική Σχολή και όλες τις διαρθρωτικές τις αλλαγές  που είχε μέσα στα χρόνια 
κατάφερε να δημιουργήσει και να διατηρήσει μέχρι και σήμερα μια Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, η οποία 
ανταποκρίνεται αξιοπρεπώς στις μορφωτικές ανάγκες των μελών της (ΔΕΠ, φοιτητές, ερευνητές). Από το 
1997 και μέχρι σήμερα διαθέτει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δραστηριοποιείται σε πολλούς 
τομείς εκτός από την εξυπηρέτηση των φοιτητών, διοργανώνει προγράμματα πληροφοριακής εκπαίδευσης 
(επιμορφωτικά σεμινάρια, ξεναγήσεις κ.α.), με στόχο τη βιβλιογραφική και ερευνητική εκπαίδευση καθώς 
και την απόκτηση πληροφοριακών δεξιοτήτων. Επίσης, υλοποιεί δανεισμούς και διαδανεισμούς βιβλίων. 

                                                           
1037Οικονόμου,Π. (1963).Φλώρινα (Χρονικό μιας Πεντηκονταετίας,1912-1962). ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 37, Φλώρινα,52,53,55,56  

καθώς και Τσακιρίδου, Ε. & Τάχου-Ηλιάδου, Σ. (2005). Εθνική ιδεολογία και τοπική κοινωνία: «Η λειτουργία της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Φλώρινα, την περίοδο 1941-1956». Σε Δ. Θωϊδης & Σ. Ηλιάδου-Τάχου (Επιμ.), Μανόλης Γ. 
Σαρρής. Ψυχολόγος-Παιδαγωγός (σ.14-45). Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, 
Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης. 

1038Ηλιάδου- Τάχου, Σ. & Καλεράντε, Ε. & Τσιγγένη, Π.(2014). Η μετάβαση από την Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας: Τα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου και ο λόγος των πρωταγωνιστών στο Η Δυτική 
Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., σελ. 290-291. 
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           Η Παιδαγωγική Ακαδημία, όπως προείπαμε, ιδρύθηκε το 1941, έτος  δύσκολο για την περιοχή της 
Φλώρινας, η οποία ήταν υπό τη Γερμανική Κατοχή και δεχόταν τη Ρουμανική και Βουλγαρική προπαγάνδα, 
σκοπός της οποίας ήταν η αλλοίωση της εθνικής συνείδησης και του πατριωτισμού των Φλωρινιωτών. Οι 
βούλγαροι για να πείσουν τους Γερμανούς προφασιζόντουσαν ότι η περιοχή της Φλώρινας είχε βουλγαρική 
ιστορική και πολιτιστική παράδοση και ότι οι πληθυσμοί της είχαν μακραίωνη βουλγαρική συνείδηση, την 
οποία δίσταζαν να εκδηλώσουν.1039  Μέσα σε αυτό κλίμα ιδρύθηκε η Παιδαγωγική Ακαδημία, η οποία είχε 
ως στόχο την προβολή της ελληνικότητας της περιοχής και την προώθηση  της «εθνικής ιδεολογίας»  που 
ήταν έκδηλη τόσο  στο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας και  όσο στις προϋποθέσεις φοίτησης σε αυτή. 
1040 
          Εκτός από τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας «Εθνικής Παιδείας» εξίσου αξιόλογη 
ήταν και η αντίσταση των πολιτών σε αυτή την έξαρση της βουλγαρικής προπαγάνδας, η οποία εκδηλώθηκε 
με την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».1041 Σκοπός της 
κυβέρνησης Τσολάκογλου ήταν να καθοδηγήσει τους πολίτες της Φλώρινας προς το δρόμο της μόρφωσης 
και της παιδείας. Θεωρούσε που ήταν το καλύτερο «όπλο» για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς και να 
ενισχύσει το εθνικό, πατριωτικό και θρησκευτικό αίσθημα. Εκτός από τους στρατιώτες η Φλώρινα 
χρειαζόταν και δασκάλους. 
            Έτσι, ταυτόχρονα με την ίδρυση της Ακαδημίας συνιδρύθηκε και η Βιβλιοθήκη της. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω Βιβλιοθήκης, τοποθετούνται το 1951 με την εμφάνιση του Μανόλη 
Σαρρή, ως Υποδιευθυντή της Ακαδημίας. Η συμβολή του στην αναδιοργάνωση της ήταν τεράστια. Σε 
συνεργασία με τους σπουδαστές συγκρότησε Συνεργεία, ένα εκ των οποίο σχετιζόταν με τη Βιβλιοθήκη. 
Κατάφεραν να πετύχουν μια αξιοπρεπή λειτουργία με την αρωγή Κρατικών και Ιδιωτικών  φορέων. 
            Ο τρόπος λειτουργίας της Ακαδημίας και κατ’ επέκταση και της Βιβλιοθήκης της επηρεάστηκε πολύ 
από το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της κοινωνίας με αποτέλεσμα έως το 1989 να κλείσει. Η κοινωνία 
της Φλώρινας διεκδίκησε και πέτυχε  τον Οκτώβριο του ιδίου έτους να  ιδρυθεί στην πόλη μια Παιδαγωγική 
Σχολή.1042 Αν και επιδέχτηκε και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές, σήμερα το λειτουργικό της επίπεδο είναι σε 
καλό σημείο, διαθέτει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, πραγματοποιεί δανεισμούς, διαδανεισμούς και 
συνεργασίες με άλλες Βιβλιοθήκες.             

 Όσον αφορά τώρα τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες τις πόλεις της Φλώρινας θα μπορούσαμε να 
επισημάνουμε πρώτα την προσφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η ίδρυση της οποίας τοποθετείται μάλλον 
το 1954-55. Η αρχική της πρόθεση ήταν να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπαλλήλων της. 
Μετέπειτα όμως, στόχος της έγινε η τόνωση του πατριωτισμού και του εθνικού φρονήματος  όλων των 
πολιτών της Φλώρινας και πιο συγκεκριμένα των μαθητών των σχολείων, στα οποία κάποια στιγμή 
απέστειλε και βιβλία με συναφές περιεχόμενο. Τα χρόνια περνούν και τα λειτουργικά προβλήματα της 
Βιβλιοθήκης αυξάνονται με αποτέλεσμα το 1972 να παραχωρηθεί στη Βιβλιοθήκη στο Φ.Σ.Φ. «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Το 2009 πραγματοποιήθηκε μια ακόμη αποτυχημένη  προσπάθεια που είχε το ίδιο τέλος 
με την προηγούμενη. Σήμερα γίνονται προσπάθειες συνεργασίας με άλλους φορείς για την ίδρυση μιας 
σύγχρονης Βιβλιοθήκης. 

                                                           
1039 Ανδρέου, Α. & Ηλιάδου- Τάχου, Σ. & Μανάνη, Δ. (2014). Η εικόνα της αρχαιότητας στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή της 

Μακεδονίας, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα τεύχη του περιοδικού «Αριστοτέλης»  στο Η Δυτική Μακεδονία: Από την 
ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.,711.  

1040  1040 Ηλιάδου- Τάχου, Σ. & Καλεράντε, Ε. & Τσιγγένη, Π.(2014). Η μετάβαση από την Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας: Τα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου και ο λόγος των πρωταγωνιστών στο Η Δυτική 
Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., σελ. 292. 

1041 Σκενδέρης, Δ. (2002) Πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο Η Φλώρινα και η περιοχή της, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, 
Φλώρινα, 273-274. 

1042 Ανδρέου, Α.Π., Ηλιάδου – Τάχου, Σ., Κασβίκης, Κ., Φωτιάδης, Κ. επιμ. (2012), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
1990-2010: 20 χρόνια προσφορά στην εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, Π.Τ.Δ.Ε.-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
Φλώρινα, σελ. 20-38. 
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 Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» ήρθε το 1983 για να 
καλύψει το πνευματικό κενό που υπήρχε. Άνοιξε ξανά τις πύλες της γνώσης σε όλους τους πολίτες 
αδιακρίτως, τους έφερε σε επαφή με το βιβλίο και ανέπτυξε τη φιλαναγνωσία. Τους πρόσφερε ένα 
καταφύγιο ενώ συνάμα διεύρυνε τους πνευματικούς τους ορίζοντες, δίνοντας στην πνευματική τους ζωή 
νόημα και ηθική ανέλιξη. Το 1992 προσέγγισε και το παιδικό αναγνωστικό κοινό ιδρύοντας ένα Παιδικό 
Παράρτημα κοντά στο κέντρο της πόλης, ενώ το 1999 μέσω ενός προγράμματος Κινητών Βιβλιοθηκών 
κατάφερε να μεταδώσει την αγάπη για το βιβλίο  μέχρι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό του νομού 
Φλώρινας. Έκτος από το δανειστικό τομέα (βιβλία ποικίλου ενδιαφέροντος και σπάνιο αρχειακό υλικό) 
πραγματοποίησε πολλές συνεργασίες και υλοποίησε αρκετές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 
προβάλλοντας πάντα την αξία και τη σημασία που θα έπρεπε να έχει το «βιβλίο» στη ζωή μας. Κατάφερε 
μέσα σε 34 χρόνια προσφοράς, παρόλο τα λειτουργικά της προβλήματα, να αποτελέσει ένα σημαντικό φάρο 
γνώσης και μόρφωσης  της πόλης της Φλώρινας.  

Στην κατηγορία των Δημοσίων Βιβλιοθηκών υπάγονται και οι Κινητές Βιβλιοθήκες της ΤΕΔΚ 
Νομού Φλώρινας. Η εν λόγω υπηρεσία κατάφερε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να μεταδώσει τη γνώση και 
την αγάπη για το βιβλίο σε όλους τους πολίτες του Νομού Φλώρινας. Μέσα από συνεργασίες που 
πραγματοποίησε με τα σχολεία του Νομού κατάφερε να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των 
μαθητών και να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία τους. Δυστυχώς, όμως λόγω λειτουργικών προβλημάτων το 
πρόγραμμα διεκόπη. Αυτό όμως δεν πτόησε τους υπαλλήλους της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας, οι οποίοι 
μετέδωσαν το πάθος  τους για το βιβλίο και τη διάδοση του στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας 
«Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» μέσω μιας συνεργασίας  που ξεκίνησε το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2011 με 
την παραχώρηση τόσο των βιβλιοαυτοκινήτων όσο και των βιβλίων που διέθετε. Το πάθος  για τη διάδοση 
του βιβλίου όμως δεν έσβησε και έτσι λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε μια δυστυχώς «αποτυχημένη» 
προσπάθεια επαναλειτουργίας του προγράμματος μέσω μιας δωρεάς από το Υπουργείο Μακεδονίας και 
Θράκης. Έτσι έληξε άδοξα αυτή η προσπάθεια. 

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Βιβλιοθηκών εντάσσονται οι δυο Βιβλιοθήκες του Φ.Σ.Φ. «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  Κάνοντας μια αποτίμηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εν λόγω Σύλλογος εκτός από 
την εθνική και πατριωτική του προσφορά έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην πνευματική και πολιτιστική 
ανέλιξη των πολιτών της Φλώρινας. Ιδρύθηκε σε πολύ δύσκολα χρόνια, το 1941, στα χρόνια της Κατοχής 
και του Εμφυλίου πολέμου. Ο λόγος ίδρυσης του ήταν η αναπτέρωση του εθνικού αισθήματος των 
Φλωρινιωτών και η δημιουργία μιας σημαντικής διεξόδου από την άσχημη αυτή κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν οι πολίτες της Φλώρινας. Επιθυμούσε μέσα από τη δημιουργία πολλών Τμημάτων, όπως της 
Χορωδίας, της Φιλαρμονικής, του Μορφωτικού Τμήματος και άλλων να οδηγήσει τους κατοίκους σε 
πνευματική και καλλιτεχνική ανάταση. 

 Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για τη μόρφωση των πολιτών θεωρήθηκε από τα ιδρυτικά μέλη 
επιτακτική ανάγκη η ίδρυση μιας Δανειστικής Βιβλιοθήκης με Αναγνωστήριο στο Σύλλογο τα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του’40. Τα δύσκολα εκείνα χρόνια με την ενέργεια αυτή κατάφεραν να ανοίξουν ένα 
παράθυρο στη μόρφωση, έδωσαν μια ευκαιρία στους πολίτες της Φλώρινας να ασχοληθούν με κάτι 
πραγματικά χρήσιμο για την πνευματική τους εξέλιξη. Η προσπάθεια αυτή των μελών του Συλλόγου 
συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα. Μέσα από πολλές αντιξοότητες, ατυχίες και οικονομική ανέχεια κατάφεραν 
να διατηρήσουν, να «στεγάσουν», να ενισχύσουν (συγχωνεύσεις με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Φλώρινας) και 
να εμπλουτίσουν πολλές φορές τη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου. Σήμερα λειτουργεί ως Ερευνητική.  

Το κενό αυτό του δανειστικού κομματιού το κάλυψε το 2014 ο «Όμιλος Βιβλίου» όταν 
ενσωματώθηκε στο Μορφωτικό Τμήμα του Συλλόγου. Απευθύνεται σε όλο το αναγνωστικό κοινό (ενήλικες 
και παιδιά). Έχει κάνει πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις και μέσα από αυτές προσπαθεί να προσεγγίσει όλο και 
μεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό καθώς και να ευαισθητοποιήσει Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς να τον 
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βοηθήσουν οικονομικά με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό του και την κάλυψη των λειτουργικών του 
αναγκών. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. 

Εν κατακλείδι, στην κατηγορία των Ειδικών Βιβλιοθηκών βρίσκεται και η Εικαστική Βιβλιοθήκη 
«Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ» του  Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, μια Βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε το 
1985 από την αγάπη, ίσως και τρέλα, θα λέγαμε, κάποιων ανθρώπων που αγαπούσαν και εκτιμούσαν την 
Τέχνη. Ήταν αναμενόμενο να ιδρυθεί μια τέτοια Βιβλιοθήκη μιας και η Φλώρινα θεωρείται μια 
«καλλιτεχνική» πόλη, εφόσον διαθέτει μια πλειάδα ζωγράφων και γλυπτών. Πρόθεση τους ήταν  να φέρουν 
τους πολίτες που λατρεύουν την εικαστική τέχνη, σε επαφή με την τέχνη που τόσο αγάπησαν. Βιβλία 
εικαστικού περιεχομένου (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα) διαθέτει η Βιβλιοθήκη, τα οποία προέρχονται 
από δωρεές. Έως το 1999 ήταν ερευνητική από τότε και μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί λόγω πολλών και σοβαρών 
λειτουργικών προβλημάτων. 
            Κάνοντας ένα συγκερασμό των αποτιμήσεων των πληροφορητών της ιστορικής αυτής έρευνας 
αποκομίζουμε ότι όλοι κατανοούν την αξία και τη σημασία της ύπαρξης των Βιβλιοθηκών σε μια πόλη, 
καθώς και την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία τους. Θεωρούν ότι κινητήρια δύναμη για την ύπαρξη και τη 
λειτουργία των εν λόγω Βιβλιοθηκών αποτελεί, σε πρώτο επίπεδο, η έμπρακτη αγάπη και συνεισφορά των 
πολιτών της Φλώρινας, ενώ σε δεύτερο επίπεδο η κρατική οικονομική ενίσχυση και αρωγή έτσι ώστε να 
είναι εφικτή η αναδιάρθρωση και η αναπροσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.  
              Αυτήν την αναδιάρθρωση πρέπει να την αναλάβουν ωμού οι Βιβλιοθήκες και το κράτος. Να 
αναδιαμορφώσουν το απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Βιβλιοθηκών σύμφωνα με τις νέες 
εξελιγμένες επιταγές της Κοινωνίας της Πληροφορίας. «Στη νέα αυτή πραγματικότητα, η οποία επί της 
ουσίας παραμένει ακόμα και σήμερα σε εξέλιξη, οι παραδοσιακοί μηχανισμοί επεξεργασίας και ελεύθερης 
διακίνησης τεκμηρίων, οι Βιβλιοθήκες, κλήθηκαν να διαχειριστούν αλλαγές που αφορούσαν το σύνολο, 
ουσιαστικά, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών τους».1043  

  Στη συγκεκριμένη περίπτωση  οι προαναφερθείσες Βιβλιοθήκες θα πρέπει αποδεχθούν τις αλλαγές 
όχι μόνο, από τεχνολογικής άποψης, στα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν αλλά και τις αλλαγές σχετικά 
με όλο το φάσμα της διαχείρισης των τεκμηρίων – από την αναζήτηση μέχρι την τελική διάθεση – τα μέσα 
που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε αυτά, τους πιθανούς τρόπους, αλλά και τους λόγους, για τους 
οποίους ένας χρήστης μπορεί να αναζητήσει τεκμήρια και τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα, ή 
καλύτερα – έστω και με αρκετά προβλήματα συμβατότητας και ανομοιογένειας – το διαθέσιμο 
πληροφοριακό σύστημα που δημιούργησε ο Παγκόσμιος Ιστός. Αυτό θα έχει ως αντίκτυπο την αλλαγή του 
ρόλου που θα διαδραματίσουν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον τόσο οι Βιβλιοθήκες όσο και οι 
Βιβλιοθηκονόμοι,1044 τα προσόντα, οι συμπεριφορές,1045  οι ικανότητες  των οποίων πρέπει να αλλάξουν, να 
εμπλουτιστούν και συνάμα να επιμορφωθούν1046 προκειμένου να ανταπεξέλθουν ουσιαστικά στις 
απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος πληροφόρησης.1047 

                                                           
1043 Γερόλιμος, Μ. (2008). Ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης. Διδακτορική διατριβή 

στο Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, σελ. 178-179. (Βλέπε στο Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών Διατριβών: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24329) 

1044 Ο βιβλιοθηκάριος πρέπει να γίνει ο εργάτης της γνώσης με ειδίκευση στην πληθώρα των μεθόδων του management της 
πληροφορίας. Στο περιβάλλον αυτό της ταχείας αλλαγής ο Βιβλιοθηκάριος  πρέπει να γίνει ένας ιμπρεσάριος. (Βλέπε: 
Κατσιρίκου, Αν. (2002). Ο ρόλος του βιβλιοθηκαρίου κατά την περίοδο των αλλαγών. Σύγχρονη Βιβλιοθήκη και υπηρεσίες 
πληροφόρησης, τ.13, σελ.22.  

1045 «Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αλλαγής της κουλτούρας του οργανισμού των βιβλιοθηκών είναι η εκπαίδευση. Η  
εκπαίδευση των εργαζομένων δε θα αφορά απλά και μόνο στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους αλλά και στην ενημέρωσή τους 
για ζητήματα που αφορούν στο σύγχρονο επιστημονικό περιβάλλον και στους νέους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης των 
βιβλιοθηκών». (Βλέπε: Χλωμούδης, Κ. & Κωσταγιόλας, Π. (2004). Σύγχρονες Βιβλιοθήκες. Τράπεζες Πληροφοριών. 
Οργάνωση και νέες τάσεις.Εκδόσεις Τζέι Τζέι Ελλάς,Αθήνα, σελ 67.) 

1046 «Σύμφωνα με τον Peter Senge ένας οργανισμός για να είναι αποδοτικός και κατ’ επέκταση ανταγωνιστικός, θα πρέπει να έχει 
δομές οργανισμού μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι η επιμόρφωση των μελών του προσωπικού του οργανισμού θα πρέπει να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής του.» (Βλέπε: Κριεζή, Β., Ηλιόπουλος, Κ. (2006).Οι ελληνικές ακαδημαϊκές 
βιβλιοθήκες  ως οργανισμοί διαχείρισης γνώσης: Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους επιστήμονες της πληροφόρησης. Στο 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24329


236 
 

            «Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν περισσότερο παρά ποτέ τη χάραξη εθνικής πολιτικής στη διαχείριση 
των πηγών πληροφόρησης. Η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής Βιβλιοθηκών είναι μέτρο αναγκαίο και ώριμο 
για την αξιοποίηση, διαχείριση και προβολή των ελληνικών πηγών πληροφόρησης καθώς και η διεθνής 
διασύνδεση προς όφελος όλου του κοινωνικού συνόλου».  1048 
            Η Βιβλιοθήκη θεωρείται  ένας χώρος ουδέτερος, χωρίς λογοκρισία και άλλες σκοπιμότητες και 
επειδή παρέχει τις υπηρεσίες της δωρεάν και πλησιάζει όλους τους πολίτες, μπορεί να γίνει το τοπικό 
κέντρο της παιδείας, του πολιτισμού και της ανύψωσης του πνευματικού επιπέδου της περιοχής.1049   
             Λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της Κοινωνίας της Πληροφορίας και συσχετίζοντας τες με τα 
δεδομένα που αποκομίσαμε από την παραπάνω έρευνα το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει, είναι πως η 
χρησιμότητα των Βιβλιοθηκών είναι εμφανής και πολύ σημαντική. Για αυτό απαιτείται  αποτελεσματική 
διαχείριση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων των Βιβλιοθηκών, εξειδικευμένο προσωπικό, αδιάκοπο 
εμπλουτισμό των Συλλογών, ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, συνεργασίες με άλλες Βιβλιοθήκες, 
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και η εύστοχη επιλογή της τοποθεσίας τους.1050 Όλα αυτά θα οδηγήσουν 
στην πνευματική και πολιτιστική ανέλιξη των πολιτών της Φλώρινας. 
            Ωστόσο, εξίσου ρεαλιστική είναι η διαπίστωση ότι, η εξέλιξη αυτή των Βιβλιοθηκών μέχρι και 
σήμερα  εμποδίζεται από πολλά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, κρίνεται αδιανόητο να μην έχει σχεδιασθεί 
μέχρι σήμερα ένας εσωτερικός Κανονισμός και να μην έχει σχηματιστεί Επιτροπή Παρακολούθησης για την 
εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Φλώρινας. Να μην έχει πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας από το 2008. Επιβεβαιώνεται μέσα από μια προφορική μαρτυρία:  
 
               Εμπλουτισμός σας λέω από το 2008 έχει να γίνει διαγωνισμός για βιβλία. Όσον αφορά τα 
λειτουργικά έξοδα, ότι χρειάζεται απευθυνόμαστε στην Κοζάνη, στη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης της οποίας 
είμαστε Παράρτημα, και έτσι γίνονται οι δουλειές μας… Θεωρώ ότι, αλλά είναι η κρίση που μας κόβει σε όλα, 
ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο στάνταρ κονδύλιο για τη Βιβλιοθήκη. Δεν μιλάμε για τρελά λεφτά, να 
υπάρχουν κάποια χρήματα για να μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη Βιβλιοθήκη και για να μπορεί και η 
Βιβλιοθήκη να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και των φοιτητών και των καθηγητών. Όταν μια Βιβλιοθήκη έχει να 
εμπλουτιστεί 7 χρόνια και να βασίζεται μόνο στις δωρεές, εντάξει αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτό που 
περιμένουμε. Είναι το θέμα των χρημάτων. Αλλιώς και από όσο μας λένε τουλάχιστον εξυπηρετούμε όσο 
γίνεται καλύτερα.(Μ.Π.). 
 
               Επίσης, να μην έχει αποκτηθεί ένα ιδιόκτητο κτίριο για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» και να φιλοξενείται σε δυο υπό κατάρρευση κτίρια. Το 

                                                                                                                                                                                                                 
14ο Πρακτικό του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Αθήνας:Αθήνα,σελ.38).    

1047 Γερόλιμος, Μ. (2008). Ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης. Διδακτορική διατριβή 
στο Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, σελ. 178-179. (Βλέπε στο Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών Διατριβών: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24329) 

1048  Χαλάτσης, Γ.  (1997). Κινητή Βιβλιοθήκη: Η βιβλιοθήκη που πάει να συναντήσει το κοινό της. Ναύπακτος: Έκδοση Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειος», σελ. 13. 

1049 Κυρκούδης, Θ. (1999).Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. 
Το εγχείρημα ανοίγματος της Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην τοπική κοινωνία. Στο 8ο Πρακτικό 
του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ρόδος, σελ. 
377. 

1050 Η θέση της Βιβλιοθήκης  μέσα στην πόλη, το μέγεθος, οι διαμορφωμένοι χώροι,  η εύκολη πρόσβαση, η δυνατότητα 
στάθμευσης και η καλαισθησία του περιβάλλοντα χώρου παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχία και τη λειτουργικότητα 
της. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη μπορεί μελλοντικά η Βιβλιοθήκη να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ζωντανό μνημείο της 
πόλης, πόλο έλξης του αναγνωστικού κοινού.  (Βλέπε: Παπατσικούρας Χρ. (2002). Τεχνική μελέτη για την επιλογή του χώρου 
της βιβλιοθήκης.  Στο 11ο Πρακτικό του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας και το ΥΠΕΠΘ:Λάρισα. 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24329
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ανεκμετάλλευτο αρχειακό υλικό του προγράμματος των Κινητών Βιβλιοθηκών να είναι στοιβαγμένο σε ένα 
χωριό και το βιβλιοαυτοκίνητο εκτεθειμένο και παρατημένο σε ένα χώρο πίσω από τα οικήματα του 
Στρατού ξηράς της πόλης της Φλώρινας. Αυτό όμως που γεννά ερωτηματικά είναι η ανυπαρξία μόνιμου 
προσωπικού, εκτός από μιας καθαρίστριας. Το ΥΠΕΠΘ προτιμούσε και προτιμάει μέχρι και σήμερα να 
καλύπτει τις οργανικές αυτές θέσεις με διαφορετικό κάθε φορά αποσπασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ενέργεια αυτή οδηγεί στη μη εύρυθμη λειτουργία της 
συγκεκριμένης Βιβλιοθήκης. Τα προβλήματα αυτά αποτυπώνονται με γλαφυρό τρόπο στις παρακάτω 
προφορικές μαρτυρίες:   
  

«Αν υπήρχε μόνιμο προσωπικό θα υπήρχε ροή σε όλες τις εργασίες…, θα υπήρχε καλύτερη εποπτεία 
όλων των υπολοίπων λειτουργιών …, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και να λειτουργήσουμε και άλλου είδους 
προγράμματα, όπως γίνεται και σε άλλες Βιβλιοθήκες σε άλλους νομούς. Κατά τα άλλα, εντάξει υπάρχουν 
προβλήματα, υπάρχουν άλλα προβλήματα κτιριακά, το Παιδικό Παράρτημα που είπαμε στεγάζεται στο κτίριο 
της Μεγάλου Αλεξάνδρου που βρίσκεται, το κτίριο αυτό είναι μεν διατηρητέο είναι παλιάς αρχιτεκτονικής 
αλλά έχει πολλά σοβαρά προβλήματα που πρέπει να γίνει αναπαλαίωση, χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται 
μελέτες, χρειάζονται ειδικές εγκρίσεις λόγω του ότι έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, αν αυτό το κτίριο κάποτε 
με την φροντίδα και την μέριμνα και της πολιτείας …, αναπαλαιωθεί και ανακαινισθεί θα γίνει και ένα στολίδι 
για την πόλη μας, θα κατορθώσει να στεγάσει όλα τα τμήματα εκεί ενιαία και δηλαδή αυτό το Παράρτημα να 
μπορέσει να κατέβει κάτω με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική λειτουργία και 
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων. (Μ Β.). 
 
          «..η παρούσα κατάσταση είναι λίγο κρίσιμη και πάλι για το μοναδικό και κύριο λόγο μη στελέχωσης από 
μόνιμο προσωπικό. Είμαστε σήμερα έξι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι και υπάρχει μόνο μία μόνιμη 
υπάλληλος…» (ΚΙ). 
 

«Έχουμε δυο παράλληλα προβλήματα και σημαντικότερο είναι το ζήτημα προσωπικού. Περιμένουμε 
λοιπόν να δούμε πως θα διαμορφωθεί το Νομικό πλαίσιο για να γίνουν μετατάξεις, χρειαζόμαστε μόνιμο 
προσωπικό. Το Υπουργείο στηρίζει τη Βιβλιοθήκη με αποσπασμένο προσωπικό από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
δεν είναι κάθε χρόνο οι ίδιοι και έτσι δυσκολεύει το έργο. Προσδοκούμε και περιμένουμε και ευελπιστούμε ότι 
θα έχουμε μόνιμο προσωπικό αυτό είναι το σημαντικότερο. Από εκεί και πέρα το μόνιμο προσωπικό θα μπορεί 
να οργανώσει καλύτερα και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση και δεύτερο ζήτημα που μας 
ταλαιπωρεί είναι τι στεγαστικό, το ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποιο πρόγραμμα και βέβαια σε καιρούς κρίσης 
τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για να φτιαχτεί το κτίριο που πρέπει να πάει η Βιβλιοθήκη και να 
συγκεντρωθούν όλες οι λειτουργίες σε ένα κτίριο, να γίνεται οικονομία και ανθρώπων και χρόνων. 
 Όχι, μόνο ελπίδες και ευχές. Να αγαπάνε οι άνθρωποι το βιβλίο και να είμαστε  χρήσιμοι». (ΠΗ). 
             
           Επιπρόσθετα, είναι ανεξήγητη η μη αποδοχή δωρεάς από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, 
ενός νέου λεωφορειο-αυτοκινήτου, από την πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 
Φλώρινας, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και λαθών, με αποτέλεσμα να «σαπίζει» στο τελωνείο μέχρι 
και σήμερα. Επιβεβαιώνεται με την παρακάτω προφορική μαρτυρία:   
 
      … είχε γίνει μια δωρεά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και ενός λεωφορειο-αυτοκινήτου, το οποίο 
ήτανε Βιβλιοθήκη και το οποίο και αυτό ήτανε διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με 
φαξ, με φωτοτυπικό, με άλλα είδη βιβλιοθήκης, με γραφεία και λοιπά το οποίο όμως δεν μπόρεσε να τεθεί σε 
λειτουργία γιατί στα πλαίσια της γραφειοκρατίας δεν έγινε κάτι που θα έπρεπε να γίνει, έγιναν κάποιες 
παραλείψεις και η Βιβλιοθήκη αυτή, το αυτοκίνητο αυτό δηλαδή δεν λειτούργησε.(Δ.Μ.). 



238 
 

 
         Παράλληλα με αυτά προκαλεί αρνητική εντύπωση η αδυναμία του Δήμου Φλώρινας να ιδρύσει και να 
διατηρήσει μια Δημοτική Βιβλιοθήκη στην πόλη. Η αποτίμηση ενός πρώην Δημάρχου είναι η εξής: 
 
          Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι άκρως απαραίτητο ο Δήμος και μάλιστα ο Διευρυμένος 
Δήμος σήμερα, ο οποίος είναι άθροισμα τεσσάρων Δήμων και μάλιστα Δήμος πρωτεύουσας, ότι είναι άκρως 
απαραίτητο να έχει Δημοτική Βιβλιοθήκη και όχι μόνο η τωρινή Δημοτική αρχή αλλά και όποια άλλη 
Δημοτική αρχή ακολουθήσει θα πρέπει να έχει ως πρώτο στόχο τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης γιατί και ο 
Δήμος ως φορέας έχει ένα άλλο προφίλ αλλά και ουσιαστικά μέσα από τους στόχους που υπηρετεί ο Δήμος 
νομίζω ότι είναι και το πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο δίνει, δείχνει και το επίπεδο του Δήμου.(Π.Σ.). 
 
            Στενάχωρη είναι η κατάσταση που επικρατεί και στο Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Το κτίριο 
αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά και δομικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, το κτίριο δεν διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή για να φιλοξενήσει την εν λόγω Βιβλιοθήκη. Οι χώροι είναι μικροί και όχι κατάλληλα 
διαμορφωμένοι. Επικρατεί υγρασία λόγω του ποταμιού με αποτέλεσμα να αυξάνεται η φθορά αλλά και η 
καταστροφή των συγγραμμάτων και του αρχειακού υλικού, το οποίο είναι στοιβαγμένο στη στέγη του 
κτιρίου εκτεθειμένο σε όλες τις άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι), τα ποντίκια και τα έντομα. Η 
πρόσβαση σε αυτό είναι  δύσκολη. 
             Δεν υπάρχει επαρκής θέρμανση στο κτίριο λόγω οικονομικής δυσπραγίας δημιουργώντας πολλά 
προβλήματα όχι μόνο λειτουργίας των διαφόρων Τμημάτων του Συλλόγου αλλά και υπολειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης. Ο Σύλλογος διαθέτει ένα μόνο άτομο, ένα Γραμματέα που εξυπηρετεί τους ερευνητές και τους 
φοιτητές, οι  οποίοι έχουν αναλάβει κάποια εργασία με συναφές αντικείμενο. Δεν υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση στο αναγνωστικό κοινό. Οι προφορικές μαρτυρίες που ακολουθούν επιβεβαιώνουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»:  
 

Λοιπόν, το πρώτο και κύριο είναι να οργανωθεί η Βιβλιοθήκη από άποψη υλικού, δηλαδή, 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, να περαστούν barcodes ώστε να γίνει γρήγορα λειτουργική η Βιβλιοθήκη ώστε να 
μπορείς να δανειστείς κάποια βιβλία. Τώρα δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν μπορείς να δανείζεσαι βιβλία μια έτσι 
όπως είναι καταγεγραμμένα και δεν υπάρχει και προσωπικό. Βέβαια … είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να 
γίνουν, δηλαδή, αφού πάρεις το υλικό αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεργείο για να μπορέσει να περάσουν τα 
βιβλία μέσα στο σύστημα και από εκεί και πέρα θέλει μόνιμο βιβλιοθηκονόμο. 

… πρέπει να γίνει άμεσα κάτι με τη Βιβλιοθήκη γιατί έχει μέσα βιβλία, στοιχεία και πράγματα (που θα 
μπορέσουν να βοηθήσουν όχι μόνο τους μαθητές της περιοχής αλλά και τον, κάποιον ερευνητή, κάποιον που 
θέλει να γράψει για διάφορα στοιχεία, όχι μόνο της Φλώρινας γιατί υπάρχουν στοιχεία για όλη τη Μακεδονία, 
για όλη την Ελλάδα)  που δυστυχώς και μόνο που είναι αδρανείς μπορεί να καταστραφούν από διάφορους 
λόγους, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. (Κ.Γ.). 

 
Είναι μια πλούσια Βιβλιοθήκη αλλά είναι ένας γίγαντας με πήλινα πόδια. Πρέπει .. εκ του μηδενός να 

γίνει μια ταξινόμηση, αρχειοθέτηση …, να γίνει χρήση φυσικά των νέων τεχνολογιών, να υπάρχει σταθερό 
ωράριο, ευνοϊκές συνθήκες για την παραμονή μέσα στη Βιβλιοθήκη ώστε να λειτουργεί και σαν 
Αναγνωστήριο. Φυσικά …το ιδεατό θα ήταν… να υπάρξει μια πρόσληψη εξειδικευμένων βιβλιοθηκονόμων 
ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται κάθε πτυχή της λειτουργίας της.  

Γνωρίζω όμως, ότι τα οικονομικά του Συλλόγου είναι τόσο πενιχρά, δεν θα ήταν υπερβολικό να πω, 
ότι δίνει καθημερινά μάχη για τη διαβίωση του ο Σύλλογος… αν υπήρχαν οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστεύω 
ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πάρα πάρα πολύ αξιόλογο πόλο μόρφωσης και υποβοήθησης της 
έρευνας… η Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ πρωταγωνιστεί … έχει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές, αλλά 
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δυστυχώς όπως προανέφερα είναι ένας γίγαντας με πήλινα πόδια, δεν μπορεί να σταθεί εκ των 
πραγμάτων.(Μ.Β.). 
 

 … ενώ ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έχει πάρα πολλά βιβλία αλλά δεν έχουν μπει σε τάξη ούτος ώστε να μπορείς 
να δανειστείς… ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ πέρασε πολλές φάσεις, αυτόν τον τελευταίο καιρό  όμως δεν μπόρεσε  να  
βάλει μια τάξη στα βιβλία.(Μ.Δ.). 
 

Φυσικά, για να μπορούμε να μιλήσουμε για λειτουργία Βιβλιοθήκης, πρέπει να γίνει ταξινόμηση του 
αποθέματος που έχει, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα ταξινόμησης και φυσικά να διατεθεί το απαιτούμενο 
προσωπικό γι’ αυτή τη δουλειά. Να υπάρχει μόνιμο προσωπικό για τις εργασίες αυτές. Φυσικά αυτό είναι 
δύσκολο να το κάνει ο Σύλλογος με ιδία μέσα, επομένως πρέπει να στηριχθεί από Δημόσιους φορείς και δη τον 
Δήμο. Με διάθεση προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής… Να πω ότι θεωρητικά και πρακτικά η 
Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ αποτελεί ιστορία για τον τόπο μας και είναι κρίμα που δε λειτουργεί σήμερα. 
Το υλικό που είναι συγκεντρωμένο και βρίσκεται στα ράφια είναι πολύτιμο και πρέπει να δοθεί η δέουσα 
σημασία, η δέουσα προσοχή για να λειτουργήσει στο μέλλον.(Π.Σ). 
 

Πολύ ευχαρίστως αν έχουμε ένα προσωπικό, το οποίο μπορεί να ασχοληθεί σε αυτά είτε είναι μόνιμο 
είτε είναι εθελοντικό είτε είναι εποχιακό είτε με οποιοδήποτε μορφή είτε από το Δήμο είτε από την Περιφέρεια 
είτε από το Κράτος είτε από κάποιο Πανεπιστήμιο είτε από κάποιο φορέα, είτε από κάποιο ίδρυμα, πολύ 
ευχαρίστως εμείς διαθέτουμε τη Βιβλιοθήκη μας ώστε να στελεχωθεί, να τη συντηρεί και να μπορεί πλέον ο 
κόσμος για ερευνητικούς σκοπούς να μάθει και να ψάξει. 

Εμείς θέλουμε να διατηρούμε το Τμήμα, ακόμα και στον προηγούμενο, τις προηγούμενες μέρες στον 
απολογισμό της προηγούμενης διετίας αναφερθήκαμε στη Βιβλιοθήκη αναλυτικά, ότι έγινε την προηγούμενη 
διετία, 2013-’15, και ζητούμε από κάθε έναν που μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει. Δεν μπορούμε, δεν 
φθάνουμε μόνοι μας να λειτουργήσουμε τη Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη θέλει ώρες, θέλει μεράκι, θέλει διάθεση, 
θέλει οργάνωση, θέλει μηχανοργάνωση, θέλει προσωπικό, θέλει θέρμανση, θέλει φωτισμό, θέλει… 
προσπαθούμε και διατηρούμε το…Τμήμα αυτό γιατί πιστεύουμε ότι κάποτε θα’ ρθει η ώρα, όπως κάποτε ήτανε 
στην ακμή της, τώρα μπορεί να είναι σε μια στασιμότητα, μπορεί να‘ ρθει κάποια ώρα που η Βιβλιοθήκη πάλι 
θα μεγαλουργήσει. Γιατί σας λέω έχει πάρα πολλά ιστορικά αρχεία, δεν μιλάμε για τις εγκυκλοπαίδειες και για 
διάφορα ΦΕΚ, τίτλους οτιδήποτε, αλλά μιλάμε για ιστορικά βιβλία που γράφτηκαν από ανθρώπους που δεν 
ζουν πλέον ανάμεσα μας, έχουν καταγράψει Τοπική κυρίως Ιστορία, την Ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας, της 
Ελλάδος, της Χώρας μας που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Εμείς προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, όποιον θέλει, 
παραχωρούμε την αίθουσα μας, τη Βιβλιοθήκη μας και όποιος χορηγός ενδιαφέρεται και θέλει ή σκέφτεται ότι 
μπορεί να βοηθήσει τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και το Τμήμα του, πολύ ευχαρίστως, τον δεχόμαστε με ανοικτές 
αγκάλες.(Ρ.Κ.). 
 

… κάποια στιγμή ίσως έπαιζε κάποιο σημαντικό ρόλο η Βιβλιοθήκη στην πόλη όταν δεν υπήρχαν και 
οι άλλες Βιβλιοθήκες αλλά πραγματικά ποτέ δεν εξάντλησε τις δυνατότητες της, ποτέ δεν έγινε κέντρο 
μόρφωσης και κέντρο ερευνητικό για την πόλη, είχε τις παθογένειες που προέκυπταν από την αδυναμία του 
Συλλόγου να τη στηρίξει και να την κάνει αυτόνομη και ήταν πάντα εξαρτώμενη από πιθανές δωρεές 
προσώπων. Δεν είχε ποτέ την αυτονομία και δεν υπήρχε ποτέ μια αυθύπαρκτη λειτουργία.(Μ.Β.). 

 
…γιατί τώρα πλέον σας λέω είναι μια αποθήκη, δεν είναι Βιβλιοθήκη. (Κ.Γ.).  
 
            Ελπίδα δίνει μια ενέργεια του αντιδημάρχου για συνεργασία του Δήμου Φλώρινας, του Φ.Σ.Φ. «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών για τη δημιουργία μιας σύγχρονης 
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Βιβλιοθήκης στο χώρο του Συλλόγου. Επίσης, μια αξιόλογη προσπάθεια έχει να επιδείξει  και ο «Όμιλος 
Βιβλίου», ο οποίος στεγάζεται στο ίδιο κτίριο. Το πάθος, η λαχτάρα και η αγάπη για το βιβλίο κάποιων 
γυναικών έγινε η αιτία για την ίδρυση και τη λειτουργία του Ομίλου. Για τη συνέχιση αυτής της 
προσπάθειας τα ιδρυτικά μέλη θεωρούν ότι πρέπει ο Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» να είναι αρωγός και όχι 
απών. Σύμφωνα με την ομαδικλη ετσιασμένη συνέντευξη πληροφορούμαστε ότι: 
 

  Μια χαρά τα πάει. Αν σκεφτούμε ότι δεν έχει ούτε χρόνο που λειτούργησε, πάει καλά. 
Καλό θα ήταν έτσι από στόμα σε στόμα να μαθευτεί και άλλο, να έρθει περισσότερος κόσμος, γιατί είναι 
σταθερά τα άτομα που έρχονται, τώρα τελευταία άρχισαν να το μαθαίνουν και άλλοι και να παρουσιάζονται. 
Καλό είναι να ενημερωθούν περισσότεροι.(Δ.Ε.). 

 
Θα ήθελα πιο ενεργή συμμετοχή του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, να έρχονται πιο πολύ στις παρουσιάσεις μας. 

Μας ενοχλεί η αποχή του. (Λ.Ι.). 
 

           Για αρχή καλά είναι.… ναι ανήκουμε στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, θέλουμε την παρουσία τους εκεί, να δουν 
τι φέρνουμε, ποιους συγγραφείς. Ναι που δεν έρχονται. Έχουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι βέβαια αλλά, να 
ερχόταν κάποιο μέλος από το Δ.Σ, κάθε φορά που έχουμε μια παρουσίαση θα θέλαμε μία στήριξη, δεν είναι 
μόνο η μία αίθουσα, να βάλλουμε μία βιβλιοθήκη μέσα, να βάλουμε βιβλία και να έρχεται ο κόσμος, θέλουμε 
την παρουσία του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Να τους βλέπουν οι συγγραφείς που έρχονται, να ενδιαφερθούν να 
γνωρίσουν τον συγγραφέα, γιατί όταν είναι μακριά από αυτό που κάνουμε, από τους συγγραφείς, δεν τους 
γνωρίζουν αυτό. Αυτή είναι η πίκρα μας.(Μ.Ο.). 

 
           Ο «Όμιλος Βιβλίου» ανήκει στο Μορφωτικό Τμήμα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ… Θέλουμε αυτό το Τμήμα 

να ενεργοποιήσει και τη Βιβλιοθήκη μας γιατί πέρα από τα βιβλία και τη Βιβλιοθήκη τη στημένη, που την έχετε 
δει, υπάρχουν σχεδόν άλλα τόσα βιβλία, τα οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να τα ταξινομήσουμε, να τα 
αριθμήσουμε και είναι βιβλία παλαιά με ιστορική αξία για τον τόπο μας που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε 
δυστυχώς γιατί μας λείπουν εθελοντές.(Ρ.Κ.). 
 
            Όσον αφορά την Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη-Μιχαήλ» πρέπει να ειπωθεί πως ενώ 
ξεκίνησε με όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα κόσμημα, θα λέγαμε, της πόλης, δεν κατάφερε να 
φθάσει ποτέ σε αυτό το σημείο λόγω της οικονομικής ανέχειας και της ανυπαρξίας εξειδικευμένου 
προσωπικού. Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας συντηρείται από τα μέλη του Μουσείου και τους εθελοντές 
της. Η Βιβλιοθήκη αυτή σήμερα φιλοξενείται στο υπόγειο του κτιρίου Εξάρχου  μέσα σε κούτες.    
 

… να σας πω και μια πολύ μεγάλη Βιβλιοθήκη, η οποία είναι δυστυχώς ανεκμετάλλευτη, είναι η 
Βιβλιοθήκη με εικαστικά βιβλία του Συλλόγου της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας και αυτή είναι μια μεγάλη 
Βιβλιοθήκη εξειδικευμένη και νομίζω ότι τώρα με τη Σχολή Καλών Τεχνών θα μπορέσει να λειτουργήσει 
καλύτερα. (Γ.Σ.). 

 
                Η εν λόγω έρευνα ξεδιπλώνει μπροστά στα μάτια μας μια σχεδόν απογοητευτική εικόνα σχετικά 
με την ύπαρξη και τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας.1051 Γεννά ερωτήματα που 
τροφοδοτούν την αγωνία όλων όσων ενδιαφέρονται πραγματικά για το παρόν και το μέλλον των 
Βιβλιοθηκών της πόλης.   
 

                                                           
1051  Αρβανίτη, Ι. (2008). H βιβλιοθήκη  στο ελληνικό  σχολείο. Ο θεσμός, η πραγματικότητα και η ιδανική  μορφή της σύμφωνα 

με τους εκπαιδευτικούς. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, σελ 24-25. 
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• Γιατί δεν είχε ιδρυθεί στην πόλη της Φλώρινας από τα πρώτα χρόνια μια Δημοτική Βιβλιοθήκη;  
• Τι καθυστέρησε την ενέργεια αυτή; 
• Ποιοι ήταν οι λόγοι που «βοήθησαν» έναν Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο να ιδρύσει (1941) πρώτος  μια 

Βιβλιοθήκη στη Φλώρινα; 
• Για ποιο λόγο καθυστέρησε η συγχώνευση της Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Υπηρεσίας 

Πληροφορίων  με αυτή του Δήμου Φλώρινας; 
• Γιατί καταργήθηκαν τα Συνεργεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και κατ’ επέκταση και αυτή το 1966; 
• Για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκε το 1972 η παραχώρηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Φ.Σ.Φ. 

«Ο Αριστοτέλης»; Τι προβλήματα έπρεπε ανατιετωπίσουν; Τι εξυπηρετούσε η ενέργεια αυτή; 
•  Πως κατάφερε μια Ιδιωτική Βιβλιοθήκη να γίνει Δημόσια Κεντρική; 
• Γιατί σταμάτησε (1998) να λειτουργεί η Εικαστική Βιβλιοθήκη «Άρτεμις Τσαγκαρίδη- Μιχαήλ»; 
• Για ποιο λόγο καθυστέρησε (2009) να δημιουργηθεί μια νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, παρόλο που 

είχε τεθεί ως θέμα συζήτησης το 1985; 
• Για ποιο λόγο δεν υπήρχε τακτικός προϋπολογισμός και ετήσια κρατική χρηματοδότηση (2004-

2010) στην Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Φλώρινας;  

• Ποιοι ήταν οι λόγοι που εμπόδισαν την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού στις 
Βιβλιοθήκες; 

• Γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί από το 2008 εμπλουτισμός της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας;   

• Για ποιο λόγο έγινε δεύτερη φορά (2011) παραχώρηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Φ.Σ.Φ. «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»; 

• Με ποια  κριτήρια επιλέγονταν έως το 2012 οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»; 

• Σήμερα γιατί επιτρέπουν τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» να υπολειτουργεί η 
Βιβλιοθήκη τους; 

• Πως νιώθουν τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» να βλέπουν το ιστορικό αρχείο 
στοιβαγμένο στη στέγη του κτιρίου και πολλά βιβλία να βρίσκονται αταξινόμητα σε σακούλες 
σκουπιδιών; Γιατί δεν κάνουν κάτι για αυτό; 

• Γιατί η ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» και οι Βιβλιοθήκες του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
στεγάζονται σε υπό κατάρρευση κτίρια; 
 

             Η συγκεκριμένη εργασία είναι μια «απέλπιδα» προσπάθεια να πυροδοτήσει εποικοδομητικές 
συζητήσεις αλλά και αντιπαραθέσεις με απώτερο σκοπό την επίλυση των προαναφερθέντων λειτουργικών 
προβλημάτων των συγκεκριμένων Βιβλιοθηκών που δυσχεραίνουν την εξέλιξη και τη διακίνηση της 
ιστορικής και πολιτισμικής  μας κληρονομιάς.  
             Εν κατακλείδι, κρίνεται επιτακτικής ανάγκης να διατυπωθεί μια πρόταση για περαιτέρω έρευνα. Η 
πρόταση αυτή περιλαμβάνει την απάντηση όλων αυτών των ερωτήσεων που γεννήθηκαν μέσα από αυτήν 
την ιστορική έρευνα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια σφαιρική παρουσίαση της εικόνας της ιστορίας 
και της σημασίας όλων των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας.     
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Βασιλικό Διάταγμα 8(20)-11-1835 (ΦΕΚ. 20/16-12-1835). «Περί συστάσεως δημοσίου βιβλιοθήκης εις 
έκαστον των δημοσίων σχολείων του Κράτους».  
 
Βασιλικό Διάταγμα  7 (21)-29-11-1835 (ΦΕΚ.  21/ 20-12-1835) «Περί του είδους και της ποσότητος 
των χορηγουμένων παρά της κυβερνήσεως βιβλίων εις τα σχολεία του κράτους». 
 
 Βασιλικό Διάταγμα (1) 04-12-1856 (ΦΕΚ. 89/τ.Α./ 31-12-1856). « Περί του Κανονισμού της Δημοσίας 
και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης». 
 
Βασιλικό Διάταγμα  (2) 04-07-1838 ( ΦΕΚ. 27  /07-07-1838).  (1) «Περί προσφοράς γενομένης εις την 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημείου», (2)  «Περί προσφορών γενομένων παρά των φοιτητών και ακροατών 
του Πανεπιστημείου προς πλουτισμόν της βιβλιοθήκης αυτού.» [(sic)]. 
 
Βασιλικό Διάταγμα (1) 23-12-1839 ( ΦΕΚ.  1/04-01-1839 ). «Περί διαφόρων προσφορών εις την 
βιβλιοθήκην του Πανεπιστημείου Όθωνος». [(sic)]. 
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Βασιλικό Διάταγμα (1) 17-05-1840 (ΦΕΚ. 9/ 09-04-1840) , Σημείωσις  «Περί διαφόρων συγγραμμάτων 
αφιερωθέντων εις την βιβλιοθήκην  του Πανεπιστημείου». [(sic)]. 

 
 
 Προεδρικά και Νομοθετικά  Διατάγματα   
 
 

Ν.Δ. 739/24-11-1941 (ΦΕΚ.407/29-11-1941, τ.Α΄), «Περί συστάσεως Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
αμφότερων των δυο φύλων με έδραν την Φλώριναν».  
 
Π.Δ.320/03-09-1983 (ΦΕΚ. 116/07-09-1983, τ.Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
 
Π.Δ. 443/30-08-1989 (ΦΕΚ.194/31-08-1989, τ.Α΄), «Παύση λειτουργίας Παιδαγωγικών Ακαδημιών 
και Σχολών Νηπιαγωγών και ρύθμιση σπουδαστικών και άλλων θεμάτων που ανακύπτουν».   
 
Π.Δ. 544 (10)-10-1989 (ΦΕΚ. 231/10-10-1989, τ.Α΄). «Ίδρυση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  με έδρα τη Φλώρινα». 
 
Π.Δ. 99/22-03-1993 (ΦΕΚ.46/02-04-1993, τ.Α΄), «Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα». 
 
Π.Δ. 92/ 7-04-2003 (Φ.83/11-4-2003, τ. Α΄), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».  

 
 

 
Υπουργικές Αποφάσεις 
 
 

Υ.Α. 58200/ 11-06-1960   (ΦΕΚ. 397/07-09-1960),  «Περί αυξήσεως των κατωτάτων ορίων 
ημερομισθίων των Εργατών, Εργατριών κλπ., άπασης της Χώρας», τ. Β΄.  
  
Φ. 141/ΒΕ/1402 (ΦΕΚ. 159/20.3.84), «Έκδοση, διακίνηση και αποζημίωση των συγγραφέων 
διδακτικών  βιβλίων των ΑΕΙ», τ.Β.1. 
 
ΥΠΕΠΘ., Υ.Α. ΙΖ/991/02-10-1991 (ΦΕΚ. 378/12-10-1991), «Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών», τ.Β΄. 
 
ΥΠΕΠΘ., Υ.Α.  ΙΖ/263/12-02-1996, «Ασφάλεια και προστασία του υλικού των Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών». 
 
ΥΠΕΠΘ., Υ.Α. ΙΖ/672/13-07-1998 (ΦΕΚ. 709/13-07-1998), «Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας 
Δημόσιων Βιβλιοθηκών», τ. Β΄. 
 
ΥΠΕΠΘ, Υ.Α. ΙΖ/309/08-03-2001 (ΦΕΚ. 378/06-04-2001), τ. Β΄. 
«Συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης  «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών». 
 
ΥΠΕΠΘ., Υ.Α. ΙΖ  991/ 02-10-2001 (ΦΕΚ. 1328/12-10-2001)  «Συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης 
«Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών…», ΙΖ/672/1998,  τ.Β΄.   
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ΥΠΕΠΘ., Υ.Α. ΙΖ/ 83064 /07-08-2003 (ΦΕΚ.1173/20-08-2003) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών», τ.Β΄. 
 
ΥΠΕΠΘ., 83065/ΙΖ/7-08-2003 (ΦΕΚ. 196/18-08-2003),τ. Γ΄.  
 
ΥΠΕΠΘ,.Υ.Α. 129377/ΙΖ/10-3-2006, (ΦΕΚ.229/τ. Β΄/ 21-03-2006), «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης 
χρήσης κτιρίου για τη στέγαση της Δημόσια Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα». 
 
ΥΠΕΠΘ.,Υ.Α. 133290/ΙΖ/22-11-2007 (ΦΕΚ. 508/ τ.ΥΕΘΟΔΦΔΕΔΤ/27-11-2007), «Συγκρότηση 
Γενικού Συμβουλίου των Βιβλιοθηκών». 
  
ΥΠΕΠΘ., Υ.Α 40337/ΙΖ/01-04-2008 (ΦΕΚ. 152/11-04-2008) 
 
ΥΠΕΠΘ., Υ.Α. 142877/ΙΖ/5-11-2008 (ΦΕΚ. 474/13-11-2008). 
 
 ΥΠΕΠΘ,. ΥΑ. 10758/ΙΖ/31-01-2012 (ΦΕΚ. 70/14-02-2012). 
 
ΥΠΕΠΘ., Υ.Α  81186/ΙΖ/ 14-06-2013 (ΦΕΚ. 283/19-06-2013). 
 
ΥΠΕΠΘ., ΥΑ. 84622/Γ3/27-05-2015 (ΦΕΚ. 408/08-06-2015).   
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Α)   ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

1. Πως ονομάζεστε; 
2. Με τι ασχολείστε; 
3. Μπορείτε να μου πείτε την ιστορία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας; 
4. Ποια η σχέση σας με τη Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη; 
5. Πότε, πως, που, από ποιον και γιατί συστάθηκε η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου του Αριστοτέλη; 
6. Ποιες ήταν οι εφορίες της Βιβλιοθήκης; Σήμερα; 
7.  Ποια είναι η πορεία της Βιβλιοθήκης μέσα στο χρόνο; 
8. Ισχύει ότι ο Δήμος Φλώρινας «δώρισε» τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Σύλλογο; Αν ναι, τι γνωρίζετε 

για αυτό το περιστατικό; 
9. Πως κάλυπτε τα λειτουργικά της έξοδα;  
10. Υπήρχαν δωρεές; Αν ναι, ποια μορφή είχαν; Πραγματοποιούνται και σήμερα; 
11. Ποιες υπηρεσίες παρείχε; 
12.  Λειτουργεί σήμερα; Αν ναι, με ποια μορφή και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας της; 
13. Ποια είναι  η συλλογή των βιβλίων; (αριθμός, είδη).  
14. Ποιο είναι το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιούσε; Ισχύει και σήμερα; 
15. Εκτός από τα βιβλία διαθέτει κάποιο άλλο αρχειακό υλικό;(χειρόγραφα, φωτογραφίες, εφημερίδες 

κ.α). 
16. Διατηρούσατε στατιστικά στοιχεία και βιβλία μητρώου; 
17. Ποιος είναι ο αριθμός των μελών της Βιβλιοθήκης ανά τα χρόνια; 
18.  Πόσα άτομα απασχολούνται  και με ποια ιδιότητα; 
19. Υπάρχει κάποιο Παράρτημα; Αν ναι, τι γνωρίζετε για αυτό; 
20. Υπήρξε ποτέ καμία συνεργασία με κάποια άλλη Βιβλιοθήκη ή κάποιον άλλο φορέα; 
21. Συμμετείχε σε κάποια επιδοτούμενη δράση; Αν ναι, ποια και τι γνωρίζετε για αυτή; 
22. Έχει αναπτύξει  εκδοτική δραστηριότητα; Αν ναι, τι γνωρίζετε για αυτήν; 
23. Πως μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις του Συλλόγου και κατ’επέκταση της 

Βιβλιοθήκης; 
24. Τι γνωρίζετε για τον «Όμιλο Βιβλίου» του Συλλόγου του Αριστοτέλη;  
25. Ποια η άποψη σας σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης; 
26. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω Βιβλιοθήκης; 
27.  Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα και κρίνετε σκόπιμο να ειπωθεί; 
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ΓΚ: Καλησπέρα. Πως ονομάζεστε; 
ΑΑ: Λέγομαι Αριστείδης Αριστείδου. Εεε, αυτή τη στιγμή είμαι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Τουρισμού  και Πρόνοιας του Δήμου Φλώρινας. 
ΓΚ: Μπορείτε να μας πείτε την ιστορία των Βιβλιοθηκών της πόλης της  Φλώρινας; 
ΑΑ: Θα σας πω όσα γνωρίζω γιατί εγγράφως δεν υπάρχουνε στοιχεία, επειδή όμως έχω ασχοληθεί σαν 
πολίτης της Φλώρινας  και από τη θέση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου, την οποία κατείχα για 15 χρόνια, 
εεε, και από την επαγγελματική δραστηριότητα, εεε, σαν κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
κατέγραφε αρχεία, εεε, έχω κάποιες εμπειρίες και κάποιες επαφές, τις οποίες πιστεύω ότι θα μπορέσω να 
σας βοηθήσω. Εεε, Βιβλιοθήκες υπήρχανε στο Δήμο Φλώρινας και πριν τον πόλεμο και μετά το πόλεμο όχι 
με τη μορφή που λέμε σήμερα τη Βιβλιοθήκη, ήτανε ένας χώρος αρχείου όπου κρατιόταν, εεε, αντίγραφα, 
με δυσκολία εκείνη την εποχή, σημαντικών γεγονότων που γινόταν στην περιοχή μας. Εεε, το 1950 
δημιουργήθηκε Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία στεγαζότανε στο τότε Δημαρχείο και το σημερινό 
Δημαρχείο, (παύση λόγω κινητού) και λειτουργούσε μέχρι το 1970. Το 1970, εεε, το αρχειακό υλικό της 
Βιβλιοθήκης στο οποίο είχαν προστεθεί και κάποια βιβλία εεε παραχωρείται όλο στον Αριστοτέλη. Ο 
Αριστοτέλης εκείνη την εποχή, εεε, στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο, στο σημερινό Πολιτιστικό Κέντρο, 
όπως κτίστηκε τότε. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι και λειτουργεί στον 1ο όροφο Βιβλιοθήκη, η οποία είναι 
και Δανειστική, εεε, υπάρχουνε πολλοί δάσκαλοι, οι οποίοι εθελοντικά δούλεψαν και λειτούργησαν τη 
Βιβλιοθήκη με πάρα πολύ καλή λειτουργία.  

Εεε, το 1980, εε δημιουργείται η Βιβλιοθήκη, τη δεκαετία του ’80, δημιουργήθηκε η Δημόσια 
Βιβλιοθήκη που με την χορηγία της οικογένειας Πιτόσκα εμπλουτίστηκε πάρα πολύ και σε υλικό  εεε και σε 
λειτουργικό υλικό και  σε ράφια, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα και σαν Παιδική Βιβλιοθήκη και σαν 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Πιτόσκα. 

Εεε, την ίδια εποχή, ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει το Πολιτιστικό κέντρο και μεταφέρεται στο 
καινούριο το κτίριο όπου λειτουργεί τη Βιβλιοθήκη που έχει πάρει από το Δήμο και αυτός με καινούρια 
αρχειοθέτηση εεε, χωρίς όμως να είναι Δανειστική. Εεε, τη χρησιμοποιούν μόνο τα μέλη του. Το αρχείο 
βέβαια που υπάρχει στον Αριστοτέλη είναι μοναδικό υπάρχουνε χειρόγραφα, υπάρχουνε σημαντικές 
εκδόσεις και ευτυχώς με την προσπάθεια των ανιδιοτελών ανθρώπων που υπήρχαν στον Αριστοτέλη 
υπάρχουν βρίσκουμε ακόμα και τώρα σημαντικότατα αρχεία. Έτσι λοιπόν, λειτουργεί η Βιβλιοθήκη του 
Αριστοτέλη και η Βιβλιοθήκη, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Πιτόσκα, η οποία κάνει και Παράρτημα  για τα 
παιδιά.  

Το 2009 η Δημοτική αρχή αποφασίζει να δημιουργήσει μια καινούρια Βιβλιοθήκη για να 
καταγράψει ότι υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή και να λειτουργήσει σαν δανειστική με νέο υλικό και με 
απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, εεε, παίρνουν το χώρο όπου λειτουργούσε η χορωδία, υπήρχε το 
Πολιτιστικό Κέντρο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου του Πολιτισμού, και   δημιουργήθηκε 
η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη στο χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου. Ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και τη Δευτεροβάθμια καθηγητές, οι οποίοι θα δίνανε τις πληροφορίες και ποια βιβλία έπρεπε 
να μπουν, ποιες είναι οι κατηγορίες εεε, τι έπρεπε να ζητηθεί και με ποια βιβλία πρέπει να αγοραστούν για 
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τη Βιβλιοθήκη. Πραγματικά, πέρασαν περίπου 2.900  τίτλοι στο νέο αυτό χώρο, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 
2009, εεε, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει, στο τέλος του 2009, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει παρόλο που είχε 
και εξοπλισμό γιατί δεν είχε προσωπικό, τη διαχειριζότανε ο κύριος Αδάμου, που ήταν υπάλληλος του 
Δήμου Φλώρινας. Δεν πρόλαβε να πάρει εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή βιβλιοθηκονόμους που θα 
μπορούσαν να κάνουνε σωστά τη δουλειά. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια καταγραφή, ηλεκτρονική καταγραφή. 
Εεε, έχω στη διάθεση μου και σαν Αντιδήμαρχος και κάποιες καρτέλες, γιατί ξεκίνησαν στην αρχή με 
καρτέλες και το 2010 μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο και η Βιβλιοθήκη σταμάτησε να λειτουργεί. Το 
2011 υπήρξε ο νέος νόμος Καλλικράτη, όπου έκανε ενσωμάτωση όλων των μικρών Δήμων και στο Δήμο 
Φλώρινας προστέθηκαν ο Δήμος  Μελίτης, ο Δήμος Περάσματος και ο Δήμος Κλεινών. 

 Ο νόμος του Καλλικράτη, ο νέος νόμος λειτουργίας των Δήμων, των ΟΤΑ γενικά, ζητούσε να γίνει 
να καταργηθούν όλα τα Νομικά Πρόσωπα που υπήρχαν στους Δήμους και να δημιουργηθεί ένα Νομικό 
Πρόσωπο και μια εταιρεία. Έτσι λοιπόν, ενσωματώσαμε όλα τα Νομικά Πρόσωπα και δεν προβλεπόταν 
πουθενά στον Οργανισμό να  μπορεί να λειτουργήσει η Βιβλιοθήκη.  Για να μην χαθεί όλο αυτό το υλικό 
και όλη η προσπάθεια που ήταν πάρα πολύ αξιόλογη, εεε, το 2011 που ήμουνα πάλι Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού αποφάσισα να μεταφέρω, εεε, γιατί πληρώναμε και υπερβολικά ενοίκια και δεν υπήρχε 
προσωπικό και δεν είχε λειτουργήσει ποτέ η Βιβλιοθήκη, αποφάσισα για να σώσω το υλικό να μεταφέρω 
όλα τα υλικά, όλα τα βιβλία και τα υλικά που υπήρχανε σε χώρο του Αριστοτέλη. Έτσι, για άλλη μια φορά 
ο Δήμος πάει το αρχείο που έχει δημιουργήσει στον Αριστοτέλη  που έτσι και αλλιώς έχει το παλιό αρχείο 
του Δήμου, ερχόμαστε σε συμφωνία και στο ισόγειο χώρο του Αριστοτέλη ξεκινάμε και στήνουμε την 
καινούρια Βιβλιοθήκη.   Εεε, αυτή η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να λειτουργήσει πάλι σαν Δανειστική γιατί έχει 
έλλειψη προσωπικού και καθυστερεί και η οργάνωση των βιβλίων, γιατί όπως καταλαβαίνετε μαζεύουμε 
και τα αρχεία μέχρι τότε ο Αριστοτέλης και τα προηγούμενα του των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών και 
τα καινούρια υλικά.  Έτσι, έχουμε έναν τεράστιο όγκο τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. 

Το 2015 υπάρχει ένα κενό, εεε, τα χρόνια από το 2011 από το  2012 έως 2015. Το 2015 με την 
ανάληψη ξανά των καθηκόντων μου στην νέα δημοτική αρχή  και πάλι στον τομέα του Πολιτισμού, εεε, 
ψάχνω να βρω τρόπους να λειτουργήσουμε τη Βιβλιοθήκη βρίσκω κάποιους χορηγούς και συγκεκριμένα το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών, το οποίο διοικείται από έναν Φλωρινιώτη και προσπαθούμε να κάνουμε 
μια νέα Βιβλιοθήκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε συμφωνία, ο Αριστοτέλης, ο Δήμος Φλώρινας και το  
Αμερικάνικο Κολλέγιο, το οποίο θα αναλάβει να κάνει τα κατασκευαστικά μέσα στην αίθουσα και θα γίνει 
πλέον μια Σύγχρονη Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικά μέσα, με καταγραφές και αυτό που έχουμε συζητήσει είναι 
ότι θα έχουμε και το δικαίωμα που έχει το Αμερικάνικο Κολλέγιο σε όλες τις Βιβλιοθήκες του κόσμου. 
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε πραγματικά μια 
Βιβλιοθήκη, εεε, και σαν Δανειστική και σαν Πληροφοριακή και να είναι ένα στολίδι στο κέντρο της πόλης, 
όχι απλώς κάποια βιβλία στα ράφια αλλά πραγματικά να δώσουμε στους συμπολίτες μας και σε όποιον 
άλλο θέλει να χρησιμοποιήσει και στους φοιτητές που είναι πάρα πολλοί ένα πολύτιμο αρχείο που έχει 
σχέση με την Φλώρινα, που είναι το αρχείο του Δήμου και πάρα πολλούς τίτλους Φλωρινιωτών και άλλων 
συγγραφέων με ένα σύγχρονο τρόπο, δηλαδή όλα αυτά θα σκαναριστούν και θα υπάρχουν και ηλεκτρονικά, 
θα υπάρξει καταγραφή όλων των βιβλίων και επιλογή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι, οι οποίοι 
επαναλαμβάνονται και θα πρέπει να διαχωριστούν και αυτή τη στιγμή καθυστερούμε γιατί υπάρχουνε 
τυπικά προβλήματα, πρώτον ότι πρέπει να μπει στον οργανισμό του Δήμου για να συλλειτουργήσει με τον 
Αριστοτέλη, παρόλο που έχουμε έρθει σε συμφωνία, και το θέμα του προσωπικού που είναι το πιο σοβαρό 
γιατί  αυτήν την εποχή λόγω της κατάστασης που υπάρχει στη χώρα μας δεν είναι δυνατόν να προσλάβεις 
το εξειδικευμένο προσωπικό για να λειτουργήσεις τέτοιες δομές. Παρόλα αυτά εγώ είμαι σίγουρος ότι θα 
καταφέρουμε μέσα στη χρονιά, δηλαδή εντός του 16, να έχουμε τελειώσει τις υποδομές και τουλάχιστον να 
έχουμε βάλει όλα τα υλικά, τα πληροφοριακά υλικά, τους υπολογιστές, τα δίκτυα έτσι ώστε να ξεκινήσει η 
καταγραφή και να μπορούμε τουλάχιστον να είναι επισκέψιμη σε ένα κομμάτι. Μέσα στον ίδιο χώρο 
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σχεδιάζουμε να έχουμε και αναγνωστήρια, ειδικά για μικρά παιδιά και έναν χώρο, εεε, έχω κάποιες 
φωτογραφίες που έχουν δει ο Αριστοτέλης και το Αμερικάνικο Κολλέγιο, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας 
σύγχρονος όπου θα μπορούν να έχουνε και τα πραγματικά αρχεία να μπορούν να έχουνε επαφή όσοι 
ενδιαφέρονται αλλά και ηλεκτρονικά, να μπορούν να βλέπουν  όλα τα αρχεία και να μπορούν να συνδέονται 
στις μεγάλες Βιβλιοθήκες όλου του κόσμου. Εεε, αυτό είναι παρόλο που είναι δύσκολο, πιστεύω ότι μέσα 
στη χρονιά με τη σωστή μεθοδολογία θα το καταφέρουμε και θα έχουμε μια πολύ καλή Βιβλιοθήκη. 
Βιβλιοθήκες αυτή τη στιγμή υπάρχουνε και στο Πανεπιστήμιο και στο Τεχνολογικό Ίδρυμα και στα ΤΕΙ. 
Είναι Σύγχρονες Βιβλιοθήκες. Τις χρησιμοποιούν οι φοιτητές οπότε δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε μια 
ακόμα, εεε, Βιβλιοθήκη με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν στα Πανεπιστήμια ή Δημόσια Βιβλιοθήκη, 
θέλουμε να κάνουμε κάτι σύγχρονο, το οποίο όμως να έχει την πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της Φλώρινας, 
τα οποία είναι ιστορικά στοιχεία και θα πρέπει να έχει πρόσβαση ο καθένας. 
ΓΚ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.                                                
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ΓΚ: Γεια σας. Πως ονομάζεστε; 
ΑΙ: Ονομάζομαι Αριστείδου Ιωάννης. Είμαι εκδότης της ημερήσιας εφημερίδας «Το Βήμα», «Το  Ελεύθερο 
Βήμα της Φλώρινας», εεε, είμαι μέλος της Διοίκησης του Αριστοτέλη και τα τελευταία 6 χρόνια 
ασχολούμαι και με το χώρο της Βιβλιοθήκης. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε την ιστορία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας; 
ΑΙ: Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω εγώ, γύρω στο 1954 ξεκινάει η πρώτη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Δήμο 
της Φλώρινας, από ότι λέγανε κάποιοι παλιοί Αριστοτελικοί, ότι όλα ξεκίνησαν με τις επισκέψεις της που 
είχε η τότε Βασίλισσα Φρειδερίκη στη Φλώρινα, εεε, όταν ίδρυσε τα εεεε, Κέντρα Νεότητος για τα παιδιά 
από τα χωριά, στα οποία, εεε, υπήρχε φόρος ανάγνωσης και τροφής, εεε, παρότρυνε τους Τοπικούς φορείς 
να ξεκινήσουνε μια Βιβλιοθήκη για να μπορέσουν οι μαθηταί να έρχονται  να μορφώνονται εκεί μέσα. 
Εκείνη, να φανταστείτε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε φροντιστήρια, ούτε  τέτοια πράγματα, ούτε οι 
δυνατότητες. Εεε, έτσι κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο σε συνεννόηση με κάποια με κάποια Υπουργεία, εεε, 
πήρανε κάποιες δωρεές από βιβλία και από Βιβλιοθήκες μεγάλες των Αθηνών και ξεκινήσαν τη πρώτη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία χρόνο με το χρόνο ανέβαζε τα τους τίτλους των βιβλίων. Αυτό γίνεται μέχρι 
την μέχρι την εποχή του 1970 κοντά, οπότε η Διοίκηση του Αριστοτέλη θέλοντας να βοηθήσει τους νέους 
της πόλης και έχοντας χώρο στο Πολιτιστικό Κέντρο τότε της Φλώρινας, το οποίο θα είχε ξεκινήσει από τη 
δεκαετία του ’60 να χτίζεται, εεε, είχε την ιδέα να κάνει μια καινούρια Βιβλιοθήκη. Ο σε συνεννόηση με 
ανθρώπους του Δήμου τότε ανέλαβαν κάποιοι φοιτηταί μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή τους τότε στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας, τον κύριο Θωϊδη, να τακτοποιήσουν τα βιβλία της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης, η οποία αρχίσει να μην λειτουργεί με τρόπο, ας πούμε, σωστό. Εεε, αυτό ξεκίνησε να γίνεται 
στον Αριστοτέλη με την υποσχετική ότι η Βιβλιοθήκη θα καταλήξει να τη διαχειρίζεται τελικά ο 
Αριστοτέλης. Έτσι, ομάδα φοιτητών από την Παιδαγωγική Ακαδημία κάθεται, τακτοποιεί επί δυο χρόνια 
σχεδόν όλους τους τίτλους, τους καταγράφει, τους χωρίζει, τους τακτοποιεί στα καινούρια ράφια που 
γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο τότε, εεε, και το 1973 γίνονται τα επίσημα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης, η 
οποία λειτούργησε με αυτό τον τρόπο μέχρι το 1980, ’81 κοντά. Δηλαδή, μέχρι την εποχή που έφυγε ο 
Σύλλογος στο ιδιόκτητο κτίριο. Μεταγενέστερα στο καινούριο κτίριο έγιναν εμπλουτίστηκε και άλλο η 
Βιβλιοθήκη, εε, έγιναν έγινε  νέος χώρος, εγκαινιάστηκαν στο νέο κτίριο και λειτούργησε μέχρι εεε, μέχρι 
μέχρι το 2008, 2010, λειτούργησε σε αυτό το χώρο. Όπου με τη νέα Διοίκηση τότε αποφασίσαμε να 
αλλάξουμε το χώρο να κατεβάσουμε τη Βιβλιοθήκη από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο να είναι πιο 
προσβάσιμη και με την συνδρομή πάλι του Δήμου, ο οποίος είχε την δικιά τους Βιβλιοθήκη, η οποία δεν 
λειτουργούσε με ένα σωστό τρόπο, αποφάσισαν να συστεγαστούμε οι δυο Βιβλιοθήκες μαζί και αυτή τη 
στιγμή στον ίδιο χώρο συστεγάζεται η Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη μαζί με του Δήμου, εεε, στο ισόγειο του 
κτιρίου.  
ΓΚ: Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι η συλλογή των βιβλίων που υπάρχουν στο χώρο 
αυτό; 
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ΑΙ: Τον ακριβή αριθμό δεν τον έχω αυτή τη στιγμή να σας το δώσω αλλά έχει μέσα λογοτεχνικά βιβλία, 
έχει ιστορικά, έχει έργα ποίησης διαφόρων συγγραφέων, ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα. Να φανταστείτε ότι 
η Βιβλιοθήκη αυτή κάποτε λειτουργούσε και ως με μάθηση ξένων γλωσσών και τα λοιπά. Είχε μεθόδους 
άνευ διδασκάλων και τέτοια. Καθώς επίσης λειτούργησε και με μεθόδους, εεε, για μουσική και διάφορα 
άλλα. 
ΓΚ: Εκτός από τα βιβλία διαθέτει κάποιο άλλο αρχειακό υλικό; 
ΑΙ: Αρχειακό υλικό έχουμε στο Σύλλογο όχι όμως στη  ενταγμένο στη Βιβλιοθήκη. Ανήκει στα αρχεία του 
Συλλόγου, έχουμε το αρχείου του Θεοδοσίου, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο και δεν έχει ανοιχτεί 100%, 
είναι το αρχείο του Συλλόγου από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, αυτά νομίζω. 
ΓΚ: Πόσα άτομα απασχολούνται αυτή τη στιγμή στο χώρο της Βιβλιοθήκης εκτός από εσάς; 
ΑΙ: Αυτή τη στιγμή είμαστε 3 άτομα που έχουμε την υπευθυνότητα επάνω στη Βιβλιοθήκη, παράλληλα 
λειτουργεί και ο «Όμιλος Βιβλίου» του Συλλόγου μας, ο οποίος αποτελείται από 30 κοπέλες, οι οποίες 
δανείζουνε λογοτεχνικά βιβλία, κάνουν κοινές παρουσιάσεις, εεε, βιβλίων σε συνεργασία με βιβλιοπωλεία 
της πόλεως. 
ΓΚ: Ήθελα να σας ρωτήσω εκτός από εσάς τα άλλα δυο άτομα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη Βιβλιοθήκη; 
Ποια είναι; 
 ΑΙ: Ο κύριος Παπαχαρίσης ο Σπύρος, εκπαιδευτικός, και η κυρία Μούζα, η Τούλα, η οποία είναι 
Φιλόλογος και αυτή. 
ΓΚ: Μάλιστα. Υπήρξε ποτέ κάποια συνεργασία της Βιβλιοθήκης με κάποιον άλλο φορέα ή κάποια άλλη  
Βιβλιοθήκη; 
ΑΙ: Η δικιά μας η Βιβλιοθήκη συνεργασία είχε μόνο με τη Δημοτική  Βιβλιοθήκη την παλιότερη, με την 
οποία και συστεγαζόμαστε αυτή τη στιγμή, παλιότερα υπήρχαν και άλλες διευκολύνσεις με άλλες 
Βιβλιοθήκες, δεν ήταν όμως κάτι το αξιόλογο όπως γινόταν σε άλλες  Βιβλιοθήκες  της πόλεως. Εεε, στο 
σχεδιασμό μας είναι όσοι τίτλοι είναι δυο και τρεις φορές στη Βιβλιοθήκη τη δικιά μας να μπορέσουμε να 
τις δωρίσουμε  ή να τις μεταφέρουμε σε άλλες Βιβλιοθήκες, σε Κοινότητες της περιοχής ή σε άλλους 
φορείς. 
ΓΚ: Ποια είναι  η άποψη σας για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης μέσα στο χρόνο; 
ΑΙ: Για την; 
ΓΚ: Λειτουργία της Βιβλιοθήκης από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα. 
ΑΙ: Πιστεύω ότι από την ώρα που ξεκίνησε ήταν και η εποχή τέτοια που ο κόσμος ήθελε να μάθει, είχε 
ανάγκη το βιβλίο, ήτανε πρωταρχικός ρόλος του βιβλίου στη ζωή ενός μαθητή και μάλιστα ορισμένα βιβλία 
ήτανε και δυσεύρετα και πάρα πολλοί φοιτηταί ή μαθηταί κάνοντας τις εργασίες τους ερχόντανε στις 
Βιβλιοθήκες για να συμβουλευτούν, να πάρουμε στοιχεία, να πάρουν αρχειακό υλικό κτλ. Σιγά σιγά αυτό 
με τους ηλεκτρονικούς  υπολο…με την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το διαδίκτυο άρχισε η 
Βιβλιοθήκη να χάνει την αίγλη που είχε παλιότερα, η πληροφορία είναι πολύ πιο πρόσφορη μέσα στο 
internet, μπορείς να την έχεις μέσα από το χώρο σου, μέσα από το σπίτι σου, μέσα από το γραφείο σου. Εεε, 
η Βιβλιοθήκη άρχισε να γίνεται ένας χώρος, ας πούμε, παρηκμασμένος, περισσότερο ως μουσειακό υλικό 
χρησιμοποιείται σήμερα παρά ως, εεε, χώρος εκμάθησης ή χώρος παιδείας.  
ΓΚ: Θεωρείται ότι η λειτουργία της Βιβλιοθήκης σήμερα είναι καλή, πρέπει να αλλάξει κάτι; Οι υπηρεσίες 
που παρέχει. 
ΑΙ: Σίγουρα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξουνε, να αλλάξουνε όλες οι δομές των Βιβλιοθηκών. Ήρθε 
τόσο απότομα η νέα τεχνολογία μέσα από το ηλεκτρονικό βιβλίο, μέσα από το διαδίκτυο, κτλ. που μπορείς 
να έχεις όποιο βιβλίο θέλεις, να το αγοράσεις, να το διαβάσεις, να το κατεβάσεις, να το εκτυπώσεις μέσα 
στο χώρο το δικό σου. Αυτό απαξίωσε πλέον τις Βιβλιοθήκες. Οι Βιβλιοθήκες πρέπει πιο σύγχρονες, να 
λειτουργούν με άλλο τρόπο, να μπορούν μέσα από το διαδίκτυο να περάσουν την πληροφορία τους και τη 
λειτουργία τους. 
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ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι το οποίο δεν έχει ειπωθεί μέχρι τώρα και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει να λεχθεί 
σχετικά με τη Βιβλιοθήκη αυτή;  
ΑΙ: (παύση) Εεε, κάτι με τη λειτουργία αυτής, τι να σας πω. Κάποτε η γέννηση μέσα στο Σύλλογο το δικό 
μας να σας πω και όχι ως Δημοτική, μέσα στο Σύλλογο το δικό μας η Βιβλιοθήκη λειτούργησε με τη 
βοήθεια των παιδιών της τότε Παιδαγωγικής Ακαδημίας, δηλαδή οι εξειδικευμένοι άνθρωποι, οι δάσκαλοι, 
οι άνθρωποι που είναι κοντά στη παιδεία, νομίζω ότι έχουν φύγει από τις Βιβλιοθήκες, δεν τις 
προσεγγίζουνε, θα ήθελα να είναι πιο κοντά γιατί είναι άνθρωποι που εργάζονται πάνω σε αυτό το υλικό, 
πάνω σε αυτό το θέμα και θα μπορούσαν να περπατήσουν καλύτερα την θεματολογία της Βιβλιοθήκης.  
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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ΒΑ: Με λένε Βαϊτσάκη Αθανάσιο. Είμαι βιβλιοθηκονόμος στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας. Η 
Παιδαγωγική Σχολή έχει τρία τμήματα. Η δικιά μας, η Βιβλιοθήκη τώρα τέσσερα συνεργάζεται με των 
Εικαστικών. Είναι το Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Νηπιαγωγών, των Βαλκανικών, το πρώην Βαλκανικών 
που στεγαζόταν εδώ και των Εικαστικών Τεχνών. Έχουμε γύρω στις 35.000 με 36.000 βιβλία όλων μαζί 
των Τμημάτων. 
ΓΚ: Τι είδη βιβλίων έχετε; 
ΒΑ: Επιστημονικά κυρίως από λογοτεχνικά κτλ. έχουμε πολύ λίγα αλλά τα περισσότερα είναι για να 
καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών που μπορούν να κάνουν διδασκαλία και των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
ΓΚ: Μήπως θυμάστε πότε ιδρύθηκε αυτή η Βιβλιοθήκη; Χρονολογία; 
ΒΑ: Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ιδρύθηκε, εγώ ήρθα από εδώ το ’97. Ήταν σε άλλη τοποθεσία το εκεί που 
είναι το Πληροφορικής, το εργαστήριο Πληροφορικής είναι απέναντι και μετά ήρθαμε σε αυτόν εδώ  το 
χώρο, όταν έφυγαν  από εδώ τα γραφεία των Καθηγητών. 
ΓΚ: Τι ταξινομικό σύστημα βρήκατε και αν το συνεχίσατε; 
ΒΑ: Ταξινομικό σύστημα ήταν ένα παλιό Γερμανικό ταξινομικό σύστημα αλλά ήμασταν στην αρχή 
Παράρτημα του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και χρησιμοποιούσαμε το ταξινομικό 
σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και συνεχίσαμε όλα τα βιβλία με τον ίδιο τρόπο. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε… Ναι πείτε μου.  
ΒΑ: Και το ΑΠΘ είχε το ίδιο ταξινομικό σύστημα δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε, να κάνουμε κάτι 
διαφορετικό. Ήμασταν Παράρτημα τότε και ακολουθούσαμε την ίδια πολιτική. 
ΓΚ: Μήπως θυμάστε πως λεγότανε;  
ΒΑ: Το ταξινομικό σύστημα;  Library of Congress. 
ΓΚ: Θυμάστε μήπως ποιες ήταν οι εφορίες της Βιβλιοθήκης; Ποιος ήταν ο υπεύθυνος ενόσω ήσασταν εσείς; 
ΒΑ:  Συνήθως όριζαν κάποιον καθηγητή οι Γενικές Συνελεύσεις.  
ΓΚ: Μήπως θυμάστε κάποια ονόματα; 
ΒΑ: Ο κύριος Σουλιώτης από ότι γνωρίζω. Τώρα θα μπούνε κάποιοι, θα γίνει μια Επιτροπή για τις 
Βιβλιοθήκες. Αυτά. 
ΓΚ: Πως καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα η Βιβλιοθήκη; 
ΒΑ: Εεε, κάνουμε αίτηση στη Γενική Συνέλευση, στις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων χρειαζόμαστε  
τόσα χρήματα για να μπορούμε να λειτουργούμε, δηλαδή να πάρουμε γραφική ύλη περισσότερο και 
τεχνολογικά επειδή υπάρχει υπάρχει ιεραρχικό σύστημα, γίνεται αίτηση στις Γενικές Συνελεύσεις 
εγκρίνεται το ποσό και μετά προχωράμε. 
ΓΚ: Δωρεές υπήρξαν και αν ναι, ποια μορφή είχαν; 
ΒΑ: Δωρεές υπήρξανε αρκετές. Ήταν σε έντυπη μορφή κυρίως. Πρόσφατα έχουμε και μια δωρεά του της 
κυρίας Μπάνης-Σταθοπούλου για το Εικαστικών Τεχνών έχει γύρω στα 1.300 βιβλία, όπως και του κυρίου 
Χατζησαββίδη, του παλιού καθηγητή που ήταν εδώ. Είναι μια μεγάλη δωρεά. Έχουμε κάνει ξεχωριστά 
stand για τα δικά τους βιβλία εδώ. 
ΓΚ: Η Βιβλιοθήκη ποιες υπηρεσίες παρέχει; 
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ΒΑ: Δανείζουμε υλικό, καταλογραφούμε υλικό, στέλνουμε διαδανεισμό σε άλλες Βιβλιοθήκες, αν 
χρειάζονται κάτι είτε σε μορφή ηλεκτρονική, αν το θέλουνε το σκανάρουμε και του στέλνουμε το βιβλίο, 
δεχόμαστε αιτήματα για διαδανεισμό, τους εξυπηρετούμε. Μπορούμε να στείλουμε και στο εξωτερικό είτε 
σε μορφή pdf αν το σκανάρουμε, είτε ολόκληρο το βιβλίο. Συνήθως προτιμούμε να το σκανάρουμε το 
βιβλίο και να φεύγει ή ηλεκτρονικά.  
ΓΚ: Εκτός από τα βιβλία υπάρχει κάποιο άλλο αρχειακό υλικό; 
ΒΑ: Εεε, αρχειακό υλικό, εννοούμε τα παλιά βιβλία; 
ΓΚ: Λέγοντας χειρόγραφα, ναι, κάποιες εφημερίδες…  
ΒΑ: Δεν έχουμε κάτι από την ίδρυση, ας πούμε του Παιδαγωγικού, τα παλιά ότι υπάρχουνε υπάρχουνε σε 
κάποια έντυπα, όπως αυτό που είπαμε του κυρίου Θωϊδη που είχε γράψει για το βιβλίο Μανώλη Σαρρή, τον 
παλιό παιδαγωγό της Ακαδημίας εδώ και αυτά και την κυρία Τάχου που έχω γράψει πάλι για τη Βιβλιοθήκη 
λίγα πράγματα. 
ΓΚ: Διατηρείτε στατιστικά στοιχεία και βιβλία μητρώων; 
ΒΑ: Εεε, στατιστικά στοιχεία εμείς διατηρούμε τα στέλνουμε στην ΜΟΠΑΒ και ξέρουμε ας πούμε.. η  
ΜΟΠΑΒ είναι Μονάδα Ολικής Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εκεί ξέρουμε πόσους 
δανεισμούς κάνουμε το χρόνο, κατά μήνα, κατά έτος πόσα βιβλία έχουμε, τα γράφουμε αυτά. Πόσα 
έχουμε.. 
ΓΚ: Λογικά και τον αριθμό μελών. Που δανείζονται, τα παιδιά. 
ΒΑ: Εεε, τον αριθμό, αυτοί δεν ζητάνε πόσα άτομα δανείστηκαν, ζητάνε πόσα βιβλία δανείστηκαν. 
ΓΚ: Μάλιστα. 
ΒΑ: Πόσα κινήθηκαν. Δηλαδή έχουμε φθάσει γύρω στις 6.000 -6.500. Σε κάποιες φάσεις έχει πέσει λίγο 
τώρα λόγω του ότι έχει φύγει  και των Βαλκανικών Σπουδών έχουμε χάσει. Είμαστε γύρω στις 4.000-4.500. 
ΓΚ: Πόσα άτομα απασχολούνται σήμερα ως μόνιμο προσωπικό στη Βιβλιοθήκη; 
ΒΑ: Μόνιμο προσωπικό είμαι εγώ, είναι μια κοπέλα που δουλεύει αορίστου χρόνου, με σύμβαση αορίστου 
χρόνου και η κυρία Ιωάννα, η οποία είναι το ίδιο με σύμβαση αορίστου χρόνου. Τρία άτομα συνολικά.  
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε το μορφωτικό τους επίπεδο; 
ΒΑ: Το μορφωτικό ηηη κυρία Γκώγου είναι Βιβλιοθηκονόμος και αυτή, έχει τελειώσει και τώρα σπουδάζει 
στο Εικαστικών και η Ιωάννα Τσιλιγκαρίδου που είναι Νοσηλεύτρια, ήταν Νοσηλεύτρια, το πρώτο της 
πτυχίο αλλά έχει εμπειρία στα βιβλιοθηκονομικά θέματα επειδή εργάζεται αρκετό χρόνο μαζί μας. 
ΓΚ: Υπήρξε ποτέ κάποια συνεργασία με κάποια άλλη Βιβλιοθήκη ή κάποιο άλλο φορέα; 
ΒΑ: Συνεργασία,  εννοείτε όταν εννοείτε συνεργασία… 
ΓΚ: Πραγματοποιώντας κάποια δράση. Κάποια ημερίδα, κάποια εκδήλωση. 
ΒΑ:  Ημερίδα; Όχι, όχι  δεν έχουμε κάνει.. 
ΓΚ: Έκδοση κάποιου περιοδικού… 
ΒΑ: Δεν έχουμε κάνει μαζί. Το Πανεπιστήμιο έχει ξεχωριστό περιοδικό, έχει δικό του περιοδικό που τα 
μέλη του μπορούν να δημοσιεύουν εκεί τις ανάγκες, αλλά δεν έχουμε κάνει με άλλη Βιβλιοθήκη. Τώρα 
προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με άλλο Πανεπιστήμιο στον τομέα των 
αναγκών πληροφόρησης, δηλαδή να παίρνουμε ηλεκτρονικά περιοδικά ή βάσεις δεδομένων και να 
μοιραζόμαστε μια ένα ποσό, τις συνδρομές.  
ΓΚ: Συμμετείχατε ποτέ σε κάποια επιδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
ΒΑ: Όχι, όχι, όχι. 
ΓΚ: Να υποθέσω ότι δεν υπάρχει κάποια εκδοτική δραστηριότητα; 
ΒΑ: Της Βιβλιοθήκης; 
ΓΚ: Της Βιβλιοθήκης. 
ΒΑ: Όχι, όχι  δεν είχε η Βιβλιοθήκη. Το περιοδικό όλα τα μέλη δημοσιεύουν εκεί, όπως σας είπα. Είναι «Το 
μέλλον» παλιά ήταν το «Μακεδνόν». 
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ΓΚ: Πως μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις της Βιβλιοθήκης; Ανακοινώσεις.. 
ΒΑ: Από την ιστοσελίδα, από την ιστοσελίδα όπου μπορούμε να τις ανεβάζουμε και αυτοπροσώπως   
έρχονται και μας ρωτάνε « Τι; Πως μπορούμε να βρούμε; Τι μπορούμε να βρούμε;» κτλ. 
ΓΚ: Ποια είναι η άποψη σας σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω Βιβλιοθήκης; Υπάρχουν κάποια 
προβλήματα; Πρέπει κάτι να διορθωθεί ή να παραμείνει ίδιο; 
ΒΑ: Εε, προβλήματα δεν υπάρχουν είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, συμμετέχουμε σε όλους, στο 
συλλογικό κατάλογο είναι τα βιβλία μας μπορούν να τα βλέπουν και όλοι στην Ελλάδα και  από το 
εξωτερικό. Απλώς ο χώρος δεν ξέρουμε αν θα μας ικανοποιήσει σε κάποιο διάστημα δηλαδή μήπως 
χρειαστεί  λίγο να επεκταθούμε.  
ΓΚ: Μήπως γνωρίζετε να μου πείτε κάποια στοιχεία γενικότερα για την ιστορία των Βιβλιοθηκών εδώ της 
Φλώρινας, εκτός από του Παιδαγωγικού; Έχετε γνώση; 
ΒΑ: Εγώ γνωρίζω μόνο τη Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, όπου έκανα εκεί λίγο 
πρακτική όταν ήμουνα φοιτητής.  
ΓΚ: Πότε; 
ΒΑ: Ξεκίνησα να καταλογραφήσω, γύρω στο’94 -’95.  
ΓΚ: Μήπως έχετε γνώση σχετικά με τις Βιβλιοθήκες αυτές; Να μας πείτε κάποια πράγματα; 
ΒΑ: Εεε, ήμουν βιβλιοθηκονόμος, εργαζόμουν για να οργανώσω το υλικό, δεν συμμετείχα ούτε σαν μέλος 
Εφορευτικής Επιτροπής ούτε πουθενά σε καμία από αυτές τις Βιβλιοθήκες. 
ΓΚ: Την εμπειρία σας. 
ΒΑ: Η εμπειρία μου ήταν ότι ήταν πάρα πολύ καλές, αξιόλογες Βιβλιοθήκες. Η Δημόσια, ας πούμε, είναι 
πάρα πολύ καλή. Απλώς ταξινομούμε εκεί τα βιβλία είναι πάρα πολλά. Αυτό να αποκτήσει πρόσβαση ο 
χρήστης που είναι απέξω, να βλέπει τι βιβλία υπάρχουν.  
ΓΚ: Για τη Βιβλιοθήκη του Αρμενοχωρίου τι ξέρετε να μας πείτε; 
ΒΑ:  Εεε, εκεί συμμετείχα εγώ, με είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Θωϊδης γύρω στο ΄96, προσπάθησα να 
μπω, να την οργανώσουμε λίγο. Είχε φθάσει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, εκεί ήτανε με το σύστημα 
DEWEY, βέβαια. Ακολουθούσα το σύστημα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.. και είναι αξιόλογη Βιβλιοθήκη. 
Είναι όλα περασμένα σε (τιτλοκαταλόγους), είχαμε ξεκινήσει να τα περνάμε και στο πρόγραμμα, τον 
«Βιβλιοφύλακα». Τώρα από ότι γνωρίζω έχουν ξεκινήσει κάτι με το ABEKT να κάνουν, να υπάρχει στο 
δίκτυο των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, η Βιβλιοθήκη. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε τις ημερομηνίες που ήσασταν εκεί; Πότε ξεκινήσατε και πότε αποχωρήσατε; 
ΒΑ: ’95-’96  πρέπει να είχα ξεκινήσει και να αποχώρησα το 2007. 
ΓΚ: Θα θέλατε να μου πείτε κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα και  σχετίζεται με τις 
Βιβλιοθήκες και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει να ειπωθεί; 
ΒΑ: Εεε, ίσως ίσως να επιδιώξουμε κάποια συνεργασία της Βιβλιοθήκης, δηλαδή ανταλλαγή υλικού, αν 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  
ΓΚ: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΒΑ: Παρακαλώ. 
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Γ.Κ: Καλημέρα σας. 
Β.Π: Καλημέρα. 
Γ.Κ: Πώς ονομάζεστε; 
Β.Π: Παύλος Βαφειάδης. 
Γ.Κ: Με τι ασχολείστε; 
Β.Π: Είμαι συνταξιούχος τραπεζικός. 
Γ.Κ: Μήπως γνωρίζετε το ιστορικό των Βιβλιοθηκών του Νομού Φλώρινας; 
Β.Π: Λίγα ως πολλά. 
Γ.Κ: Σας ακούω. 
Β.Π: Νομίζω «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ήταν πρωτοπόρος σε πολλά θέματα, κυρίως πολιτιστικά. Ανάμεσα σ’ 
αυτά ήταν και η ίδρυση της Βιβλιοθήκης, Αυτό έγινε το ’41, μόλις ιδρύθηκε ο Σύλλογος, τα πρώτα τμήματά 
του ήταν η χορωδία, το θεατρικό και συνάμα σιγά σιγά άρχισαν να συγκεντρώνουν βιβλία για να κάνουν 
μία Βιβλιοθήκη. Με το πέρασμα των ετών η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε, έγιναν προσπάθειες, έγιναν 
αρκετές δωρεές, Φλωρινιωτών και άλλων, έγιναν δωρεές και από οίκους που παίρναμε βιβλία. Αυτό που 
λείπει διαχρονικά από τη Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, από την αρχή μέχρι σήμερα, είναι οι 
βιβλιοθηκονόμοι, οι υπεύθυνοι άνθρωποι που γνωρίζουν, που έχουν σπουδάσει το θέμα, αλλά δυστυχώς τα 
οικονομικά του Συλλόγου δεν επέτρεψαν την πρόσληψη αυτών των ανθρώπων, να υπάρχει δηλαδή ένας 
υπεύθυνος και γνώστης, όχι απλά να εξυπηρετεί κάποιον που ήθελε να βρει κάποια στοιχεία. 
Κ.Γ: Θα μπορούσατε να μου πείτε που στεγαζόταν η Βιβλιοθήκη αρχικά; 
Β.Π: Αρχικά ήταν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εδώ απέναντι από τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και με την 
ευκαιρία να σας πω ότι εκεί την περίοδο του ΤΣΑΠΑΝΟΥ, εκεί γύρω στο ’58, ’57-’58, ήμουν ο πρώτος 
γραμματέας της Βιβλιοθήκης, και ομολογώ εκείνο το ολιγόμηνο διάστημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για 
μένα, γιατί έχοντας παρέα αυτά τα λίγα βιβλία, ωστόσο ήταν καλά βιβλία, όπως οι Μακεδονικές ιστορίες 
του Μόδη, που μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνω, τα διάβαζα και είχα ωφεληθεί πολύ σε εκείνο το μικρό 
χρονικό διάστημα. Βεβαίως λειτουργούσε Βιβλιοθήκη, στα πρώτα της βήματα ήταν, λίγοι έρχονταν να 
εξυπηρετηθούν, όπως λίγα ήταν και τα βιβλία. Η μετέπειτα όμως ιστορία, τα πάντα ρει έλεγαν, μεγάλωνε η 
Βιβλιοθήκη, εξυπηρετούσε περισσότερο κόσμο, και τελικά ήταν η Μεγάλη Βιβλιοθήκη της Φλώρινας. 
Τόσο που ο Δήμος αποφάσισε να χαρίσει τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
θεωρώντας ότι μια μεγάλη Βιβλιοθήκη ήταν αρκετή για την πόλη μας, για να εξυπηρετείται ο καθένας που 
θέλει κάποιο βοήθημα, ή να κάνει μια μελέτη ή οτιδήποτε άλλο να διαβάσει για επιμόρφωση. Βέβαια 
αργότερα έγινε και η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βασιλικής Πιτόσκα, η οποία είναι πιο οργανωμένη σίγουρα, 
έχει πολλούς τόμους βιβλίων και ενισχύεται από το Δημόσιο, ενώ η δική μας είναι ιδιωτική εδώ. 
Γ.Κ : Μήπως γνωρίζετε να μου πείτε ποιες ήταν οι Εφορίες της Βιβλιοθήκης; 
Β.Π: Κάθε φορά από το Δ.Σ οριζόταν ένας υπεύθυνος για τη Βιβλιοθήκη και όποτε χρειαζότανε 
απευθυνόταν στο Δ.Σ, ζητούσε συμπαράσταση, έλεγε τα προβλήματα που υπήρχαν και όσα μπορούσαμε να 
επιλύσουμε, τα επιλύαμε, διαχρονικά σας το λέω αυτό, όχι μόνο για την περίοδο που ήμουν Πρόεδρος. 
Γ.Κ: Μπορείτε να μου πείτε κάποια ονόματα; 
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Β.Π: Αυτή τη στιγμή όχι αλλά μπορούμε να τα βρούμε από το βιβλίο των Διοικητικών Συμβουλίων, όπου 
στην πρώτη Συνεδρίαση που κάνουμε στην συγκρότηση σε σώμα, εκεί αναφερόταν ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας κλπ, εκεί οριζόταν και ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης. Δεν ήταν πάντα ο ίδιος, 
εξάλλου δεν ήταν και τα ίδια πρόσωπα που εκλέγονταν στο Δ.Σ του Συλλόγου αλλά αν το θεωρείτε 
χρήσιμο, μπορούμε να το βρούμε  από το βιβλίο αυτό. 
Γ.Κ: Μου είπατε όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης, πληρωνόντουσαν με ιδία μέσα, 
υπήρχαν κάποιες δωρεές χρηματικές, κάποια βιβλία που δίνονταν από ιδιώτες; 
Β.Π: Ναι, βεβαίως. Εξάλλου, ο Σύλλογος πάντα βασιζόταν σε προσφορές. Είτε αυτές προέρχονταν από 
Δημόσιο Φορές, είτε από Ιδιωτικό. Όσο οι δραστηριότητες ήταν πολλαπλές τόσο πιο εύκολα μπορούσε να 
συγκεντρώσει τα χρήματα. Εγώ θυμούμαι πως την περίοδο των 12 χρόνων που ήμουν Πρόεδρος, πάρα 
πολύς κόσμος στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων, μας έδιναν σοβαρές οικονομικές ενισχύσεις, οι 
οποίες διανείμεντο ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου. Ένα μέρος σαφώς πήγαινε και στη Βιβλιοθήκη. 
Φτιάχναμε ερμάρια, γίνηκε ταξινόμηση, προσπαθούσαμε για το καλύτερο.  

Εν τω μεταξύ, νομίζω πως αξίζει να πούμε εδώ πως ορισμένα βιβλία, είναι πολύ παλιά και ως εκ 
τούτου πολύτιμα, αυτά φυλάσσονται σε ειδικό ερμάριο και μάλιστα την εποχή μου τα στείλαμε στη 
Θεσσαλονίκη και τα κάναμε απεντόμωση, γιατί ξέρετε και το βιβλίο έχει ζωντανά μόρια και με την πάροδο 
του χρόνου, χαλάει σαπίζει και εμείς κάναμε την απεντόμωση και διατηρήσαμε αυτά τα βιβλία. Για το 
ιστορικό αρχείο του Συλλόγου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά το αρχείο του Γεώργιου Θεοδοσίου, πρώην 
Δημάρχου και φίλου του Συλλόγου μετέπειτα, ο οποίος προσωπικά σε μένα παραχώρησε τη Βιβλιοθήκη  
και έκανα μεταφορά από γραφείο του στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Απ’ αυτά έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία ας 
πούμε τις πρώτες εφημερίδες που εκδόθηκαν στη Φλώρινα, μετά την Τουρκοκρατία. Είναι λίγα τεύχη, ένα, 
δύο, τρία, σταματούσαν, από τα πρώτα φύλλα. Βέβαια το αρχείο ήταν πολύ μεγάλο, ήταν μεταξύ τους και 
πράγματα που δεν χρειαζόταν να μαζεύονται, όπως εφημερίδες των Αθηνών, που έχουν τα αρχεία τους και 
να βρει κάποιος ανά πάσα στιγμή ένα στοιχείο που θέλει. 
Γ.Κ : Εκτός από εφημερίδες τι άλλο αρχειακό υλικό έχει εδώ πέρα; 
Β.Π: Από άποψη έκδοσης του Αριστοτέλη; Το περίφημο περιοδικό μας. 
Γ.Κ: Όχι-όχι εκτός από τις εφημερίδες τι υλικό, υπάρχουν χειρόγραφα, φωτογραφίες; 
Β.Π: Ναι, υπάρχουν και τέτοια που λέτε και ελπίζω αλλά δεν μπορώ τώρα να σας το πω, έχει υπάρξει μια 
συνέχεια σ’ αυτό το θέμα και όταν υπήρξα Πρόεδρος, τα συγκέντρωσα αυτά, τα κλείδωσα σε ένα δωμάτιο, 
και κατά κάποιο τρόπο απαγόρευσα την πρόσβαση, σε μη ειδικούς και όχι σε έναν-έναν. Γιατί κάποιοι 
ερευνητές ήθελαν να πάρουν ένα στοιχείο να το εξέταζαν σπίτι τους και δεν ήξερα αν θα επανερχόταν πίσω 
στη θέση του. Τώρα γίνεται κάτι πιο οργανωμένο, μπήκανε σε ειδικά ερμάρια, έχουν καταγραφεί που αυτό 
είναι το σημαντικό και τώρα είναι ασφαλή και προσβάσιμα σε όποιον ερευνητή θέλει. 
Γ.Κ: Τι ταξινομικό σύστημα χρησιμοποιήσατε; 
Β.Π: Όσον αφορά τη Βιβλιοθήκη, δε ξέρω την ορολογία αλλά η πρώτη μεγάλη προσπάθεια, επίπονη και 
πολύχρονη έγινε από τον Δημήτρη, τον Θωίδη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός φίλος του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, μέλος 
της Διοίκησης και έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια γιατί ήξερε να ταξινομεί τα βιβλία από τη Γερμανία 
που ήρθε, εξόδευσε πολλές ώρες για να βάλει σε μια σειρά τη Βιβλιοθήκη, με καρτέλες, θεματικούς 
διαχωρισμούς, ίσως το πιο μεγάλο και σωστό βήμα που έγινε, έτσι ώστε κάποιος επισκεπτόμενος τη 
Βιβλιοθήκη, να συμβουλευτεί τις καρτέλες του Μήτσου του Θωϊδη, να βρει αυτό που ζητάει. Γιατί 
καταλαβαίνετε μπαίνεις σε μια Βιβλιοθήκη, βλέπεις ένα σωρό βιβλία και τρέχα γύρευε να βρεις αυτό που 
θέλεις. Ενώ έτσι ήταν εύκολο να βρει αυτό που θέλει. 
Γ.Κ: Η συλλογή των βιβλίων, ποια είναι; Γνωρίζετε τον αριθμό, υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία; 
Υπάρχει μητρώο; 
Β.Π: Καταρχήν υπάρχει το γενικό μητρώο. Μπαίνουν με αύξοντα αριθμό. Όποιο βιβλίο παίρναμε 
καταγραφόταν ο τίτλος και ο συγγραφέας και έπαιρνε αριθμό. Σήμερα αν έμπαινε ένα βιβλίο και έπαιρνε 
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αύξοντα αριθμό, το προηγούμενο 2501, το νέο θα έπαιρνε το 2502 κλπ. Αυτό ήταν το γενικό μητρώο. Μετά 
χωριζόταν με το είδος ήταν. Αυτό π.χ ήταν ιστορικό, αυτό θα καταγραφόταν στο άλλο βιβλίο που αφορούσε 
τον τομέα καθενός, πολιτισμό, ιστορία, λαογραφία, θέατρο και πάει λέγοντας. 
Γ.Κ: Διατηρούσατε στατιστικά στοιχεία με τα μέλη της Βιβλιοθήκης; 
Β.Π: Εννοείτε την επισκεψιμότητα; Όχι. Δε νομίζω. Σας λέω ότι ανάλογα με την εποχή, υπήρχε κάποτε και 
αυτό μπορούμε να το αποδώσουμε στους πανεπιστημιακούς μας καθηγητές εδώ στη Φλώρινα, που έδιναν 
κάποια ερεθίσματα στους φοιτητές και αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να ψάξουν και έρχονταν εδώ στη 
Βιβλιοθήκη και αφιέρωναν ώρες. 
Γ.Κ: Ποιες υπηρεσίες παρέχει η Βιβλιοθήκη; 
Β.Π: Η Βιβλιοθήκη κατά διαστήματα ήταν και δανειστική, έδινε το βιβλίο, υπέγραφε ένα έγγραφο ότι πήρε 
το βιβλίο με τα στοιχεία του βιβλίου και οριζόταν η ημερομηνία της επιστροφής. Aν κάποιος αργούσε ο 
γραμματέας του Συλλόγου, ο Γρηγόρης έπαιρνε τηλέφωνο να υπενθυμίσει ότι αυτό το βιβλίο έπρεπε να 
επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε απώλεια βιβλίων. 
Γ.Κ: Για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης πόσα άτομα απασχολούνταν και με ποια ιδιότητα; 
Β.Π: Εισαγωγικά σας είπα πως μας έλειπε ο βιβλιοθηκονόμος, ο οποίος έπρεπε να είναι 3-4 ώρες την ημέρα 
εδώ, για να εξυπηρετεί και να βοηθάει στην ταξινόμηση, στην τακτοποίηση, γιατί η Βιβλιοθήκη 
εμπλουτιζόταν κατά διαστήματα με δωρεές Φλωρινιωτών που έφερναν τα βιβλία τους και αυτά δεν έπρεπε 
μονάχα να καταγραφούν, που ήταν μια δουλειά που και εγώ την είχα κάνει προσωπικά, να γράφεις τον τίτλο 
του βιβλίου και να δίνεις έναν αύξοντα αριθμό, έπρεπε να πάει στο κατάλληλο ερμάριο, να καταχωρηθεί 
στο τι βιβλίο είναι, να βοηθάει τον επισκέπτη στο τι είναι αυτό που αυτός θέλει για τη μελέτη του ή απλά 
γιατί θέλει να διαβάσει, να βρει που είναι και όχι να υπάρχει ένας σωρός βιβλίων. Δυστυχώς, υπήρχαν 
χρονικά διαστήματα που η Βιβλιοθήκη μας ήταν περισσότερο αποθήκη βιβλίων παρά Βιβλιοθήκη. Δε 
λειτουργούσε φυσιολογικά. Ξέρετε τα πάντα θέλουν χρήμα, χωρίς χρήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει 
τίποτα. 
Γ.Κ: Υπάρχει κάποιο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης αυτής; 
Β.Π: Παράρτημα όχι, αλλά παρεμπιπτόντως μπορώ να σας πω ότι επειδή από πολλούς Φλωρινιώτες και μη 
είχαμε σωρία βιβλίων, στο θέμα των εγκυκλοπαιδειών φερειπείν, είχαμε τρεις, τετράκις και πεντάκις φορές 
την ίδια και είχαν αρχίσει να γίνονται δειλά κάποιες Βιβλιοθήκες σε χωριά με πρωτοβουλία των δασκάλων 
ή και άλλους. Τότε γινόμασταν αρωγοί εμείς και δίναμε βιβλία που ήταν διπλά και τριπλά. Βέβαια αυτό δε 
θεωρείται Παράρτημα αλλά αυτά που μας δίνανε και περισσεύανε εμείς δεν τα αφήναμε άχρηστα, τα δίναμε 
στο χωριό όπου κάποιος μαθητής μπορούσε να βρει κάποιο στοιχείο που θέλει.  
Γ.Κ: Η Βιβλιοθήκη συμμετείχε σε κάποια επιδοτούμενη δράση; Πήρε χρήματα από την Ε.Ε να κάνει κάτι; 
Β.Π: Ο Σύλλογος λειτουργούσε τα ιδιαίτερα Τμήματα του χωρίς να ζητήσει επιχορήγηση, για το 
Μορφωτικό, το Αθλητικό το Καλλιτεχνικό. Ήταν ένας Σύλλογος με πολλά Τμήματα. Τώρα όταν στέλναμε 
ένα αίτημα στο Υπουργείο, στους δημοτικούς μας άρχοντες ή στη Νομαρχία που παλαιότερα ήταν, 
αναφερόμασταν σε όλα μας τα τμήματα και μάλιστα το χαρτί της αλληλογραφίας μας, αν δείτε ένα χαρτί 
που γράφαμε το αίτημά μας ή οτιδήποτε άλλο, στο αριστερό τμήμα αναφέρει όλα τα τμήματα μαζί και την 
Βιβλιοθήκη. Αλλά δε λέμε δώστε μας 5.000 ευρώ για τη Βιβλιοθήκη. Σημαντική προσφορά που ήταν για τη 
Βιβλιοθήκη, όχι τόσο για τη λειτουργία της αλλά για την εγκατάσταση, τα ερμάρια, ήταν της οικογένειας 
Μήρτσου. Ο Τραϊανός ο Μήρτσου ήταν ιατρός εδώ. Οι τρεις κόρες του αποφάσισαν να μας ενισχύσουν με 
5.000.000 δρχ. και έκτοτε ο χώρος που στεγάζεται, το δωμάτιο αυτό ονομάζεται αίθουσα Τραϊανού 
Μήρτσου. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά και αναφέρομαι σ’ αυτή. Υπάρχουν και άλλες πολλές αλλά είναι 
ήσσονος σημασίας. 
Γ.Κ: Τι γνωρίζετε για τον «Όμιλο Βιβλίου» του Συλλόγου; 
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Β.Π: Είναι κάτι καινούργιο που έχει γίνει, το επικροτώ, μου αρέσει, τους εύχομαι να πάνε καλά και να 
προχωρήσουν. Οι νέοι άνθρωποι είναι πιο μοντέρνοι με το internet, μ’αυτά, έχουν τρόπο να τα καταφέρνουν 
καλύτερα τώρα απ’ ότι εμείς παλιά. 
Γ.Κ: Μου είπατε την άποψή σας σχετικά με τη Βιβλιοθήκη, αλλά τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει για να 
λειτουργήσει σωστά 
Β.Π: Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να οργανωθεί. Πρέπει να υπάρξει κατάλληλος άνθρωπος γνώστης, 
ο οποίος θα ταξινομήσει, θα αρχειοθετήσει, θα κάνει μια επίπονη δουλειά αρκετών μηνών, ώστε να γίνει 
μια Σύγχρονη Βιβλιοθήκη, που να χαίρεσαι να την έχεις που λένε. 
Γ.Κ: Η αίθουσα εδώ που φιλοξενεί τη Βιβλιοθήκη θεωρείτε ότι πληροί της προδιαγραφές; 
Β.Π: Νομίζω πως ναι. 
Γ.Κ: Ωραία, θα θέλατε να μου πείτε κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί και κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να 
ειπωθεί σχετικά με τη Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ; 
Β.Π: Νομίζω πως τα είπαμε όλα, η πρόταση ας πούμε η δική μου, τα χρόνια είναι δύσκολα ας μη 
γελιόμαστε, χρειάζονται χρήματα για οτιδήποτε. Τα χρήματα δε τα θέλουμε για άλλο σκοπό αλλά για έναν 
άνθρωπο γνώστη, για να ασχοληθεί με τη Βιβλιοθήκη. Αυτό χρειάζεται η Βιβλιοθήκη. Έναν υπεύθυνο που 
να μπορεί να πληρώνεται απευθείας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τότε θα πάνε πολύ καλύτερα τα 
πράγματα. 
Γ.Κ: Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με την εκδοτική δραστηριότητα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, δε 
σας ρώτησα. Εκδίδονται κάποιες εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία; 
Β.Π: Βεβαίως. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, κάτι μεγάλο, κάτι που με εκείνα τα δεδομένα της εποχής 
εκείνης ήταν ασύλληπτο, δε θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα υπήρχε τέτοια έκδοση. Από το ’57 
άρχισε η έκδοση του ομότιτλου περιοδικού «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και λίγο αργότερα εκδώσαμε και εφημερίδα. 
Στα δικά μου χρόνια, τη 12ετία, είχα την τύχη να έχω υπεύθυνη του εκδοτικού τη σημερινή καθηγήτρια 
πανεπιστημίου, τη Σόφη την Τάχου, η οποία δούλεψε σκληρά και κράτησε ψηλά το εκδοτικό του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Πιο παλιά ανάμεσα στους εμπνευστές ήταν ο Σοφοκλής ο Τσάπανος, συνετέλεσε πάρα 
πολύ ο μακαρίτης ο Θόδωρος Βόσδου και άλλοι άνθρωποι, ο Σημαντήρας. Έγινε πάρα πολύ σοβαρή και 
υπεύθυνη δουλειά, συγκεντρώθηκαν πολλά λαογραφικά στοιχεία, δεν ήταν ένα περιοδικό που έγραφε ας 
πούμε ποιήματα και διηγήματα, αλλά αφορούσε τον τόπο μας, τη λαογραφία μας και είναι ένα βοήθημα για 
κάθε ερευνητή που θέλει να μάθει για την Φλώρινα, για τα έθιμά της και την ιστορία του τόπου. 
Γ.Κ: Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Εκτός από τη Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ποιες άλλες 
Βιβλιοθήκες υπάρχουν στη πόλη της Φλώρινας; 
Β.Π: Βασικά είναι η Δημόσια Βιβλιοθήκη της ΠΙΤΟΣΚΑ, σημειώστε ότι ο πατέρας της ο Γιώργος ήταν 
μέλος της Διοικήσεως του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, εξαιρετικό φίλος του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και μουσικός, αυτή 
ενισχύεται από το Δημόσιο και ασφαλώς θεωρώ είναι η μεγαλύτερη, υπάρχει η Βιβλιοθήκη που με 
φιλότιμες προσπάθειες έχει κάνει ο Μήτσος ο Θωϊδης, στο Αρμενοχώρι. Πρέπει να ’ναι κανα δυο ακόμα. 
Γ.Κ: Για την παλιά τη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια στοιχεία;  
Β.Π: Ο Δήμος είχε αποφασίσει να κάνει και αυτός μια Βιβλιοθήκη, πέρασαν κάποια χρόνια και είδε ότι η 
Βιβλιοθήκη κατά κάποιον τρόπο υπολειτουργεί και θεώρησε πως εφόσον υπάρχει μια μεγάλη Βιβλιοθήκη 
και τότε ήταν η μοναδική, έπρεπε να παραχωρήσει τα βιβλία της στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για να υπάρχει μία 
μεγάλη Βιβλιοθήκη. Αυτό έκανε. Ξέρω επίσης ότι έγινε μία προσπάθεια επί Δημαρχίας Παπαναστασίου για 
συγκρότηση μίας νέας Βιβλιοθήκης της οποίας η λειτουργία δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμα. 
Γ.Κ: Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, γνωρίζετε κάτι; 
Β.Π: Βεβαίως, υπάρχει και αυτή και θεωρώ είναι πολύ σημαντική αλλά να σας πω την αμαρτία μου δεν την 
έχω επισκεφτεί. Δε μπορώ να σας πω πως ακριβώς είναι, τι χώρο καταλαμβάνει, πόσους τόμους έχει, τι 
επισκεψιμότητα έχει. Πάντως θεωρώ ότι είναι σκόπιμο και σωστό να υπάρχουν στα ιδρύματά μας τα 
πνευματικά και ανάλογες Βιβλιοθήκες. 
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Γ.Κ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. 
Β.Π: Να είσαι καλά κορίτσι μου και εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία στη δουλειά σου και να πάρεις το 
μεταπτυχιακό σου και ότι άλλα όνειρα έχεις να πραγματοποιηθούν. 
Γ.Κ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.   
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ΓΚ: Καλή σας ημέρα. 
ΓΣ: Καλημέρα 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΓΣ: Στέργιος Γώγος. 
ΓΚ: Τι επάγγελμα κάνετε; 
ΓΣ: Δημόσιος υπάλληλος. 
ΓΚ:  Ποια η σχέση σας με την ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας; 
ΓΣ: Εεε, είχα δουλέψει στην ΤΕΔΚ υπεύθυνος Βιβλιοθήκης δυο οκτάμηνα με σύμβαση στο παρελθόν. 
ΓΚ: Ισχύει το γεγονός ότι  στην ΤΕΔΚ υπήρχανε Κινητές Βιβλιοθήκες; 
ΓΣ: Βεβαίως.  
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια στοιχεία; Πότε, από ποιον, γιατί πραγματοποιήθηκε αυτή η 
δράση; 
ΓΣ: Αυτή πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ το 1991 νομίζω και κράτησε εεε, 
περίπου 10 χρόνια. Μετά ηηηηη δωρίστηκαν τα αμάξια στην Βιβλιοθήκη «Πιτόσκα-Βρανά».  
ΓΚ: Εκτός από την ΤΕΔΚ υπήρχε κάποιος άλλος φορέας που χρηματοδοτούσε αυτή τη δράση; 
ΓΣ:  Όχι, ήταν ένα πρόγραμμα της ΤΕΔΚ με το Υπουργείο Εσωτερικών. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε πόσα αυτοκίνητα αγοράστηκαν για να γίνει αυτή η δράση; 
ΓΣ: Αγοράστηκαν δυο αυτοκίνητα, τα οποία μεταμορφώθηκαν σε Κινητές Βιβλιοθήκες και η δράση αυτή 
κάλυπτε το ένα την περιοχή της Φλώρινας και το ένα την περιοχή και των Πρεσπών και το άλλο την 
περιοχή του Αμυνταίου. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε τα αυτοκίνητα; Τι μετατροπές γίνανε;  
ΓΣ: Εεε, ήτανε Volkswagen μεγάλα κλειστά, τα οποία γίναν με βιβλιοθήκες αριστερά και δεξιά και έτσι 
χωρούσαν αρκετά βιβλία… και ένα πάγκο στη μέση για να μπορούν να γίνεται ο δανεισμός. 
ΓΚ: Πόσα άτομα απασχολούνταν; 
ΓΣ: Δυο άτομα. Ένας οδηγός στην περιοχή του Αμυνταίου και ένας οδηγός στην περιοχή της Φλώρινας. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε τα ονόματα των υπευθύνων; 
ΓΣ: Ναι. Στην αρχή ήταν ο κ. Μπάτσιος στη Φλώρινα, Ιωάννης και ο κ. Βασιλειάδης Βασίλης στο 
Αμύνταιο και μετά έφυγε ο κ. Μπάτσιος και ήμουνα εγώ.  
ΓΚ: Πόσα χρόνια ήσασταν εκεί; 
ΓΣ: Δυο, ενάμισι χρόνο, δυο οκτάμηνα. 
ΓΚ: Τι προσόντα έπρεπε να έχει κάποιος για να προσληφθεί ως οδηγός ή υπεύθυνος; 
ΓΣ: Έπρεπε να είναι δάσκαλος γιατί απευθύνονταν ήταν Παιδική, η Βιβλιοθήκη απευθύνονταν σε παιδιά  
δημοτικού σχολείου κυρίως και να είναι επαγγελματίας οδηγός. 
ΓΚ: Κάποιες επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν; 
ΓΣ: Όχι. Δεν είχε ιδιαίτερες επιμορφώσεις. 
ΓΚ: Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, των Κινητών Βιβλιοθηκών της ΤΕΔΚ, πραγματοποιήθηκαν 
κάποιες δράσεις; 
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ΓΣ: Ναι, όταν … συμμετέχαμε πολλές φορές σε σεμινάρια του ΕΚΕΒΙ στην Αθήνα και σε μετά κάποιο 
διάστημα κάναμε εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις Βιβλιοθήκες της Δυτικής Μακεδονίας… και με το 
ΕΚΕΒΙ. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια πράγματα για αυτές τις συνεργασίες; 
ΓΣ: Οι συνεργασίες ήτανε εκδηλώσεις εδώ στη Φλώρινα είχαν γίνει μεγάλες εεε, με πολιτιστικά δρώμενα 
νομίζω είχε έρθει «το τρένο του Πολιτισμού», το οποίο ήταν είχε μεταμορφωθεί σε με τα βαγόνια του είχαν 
θεατρολογία, είχανε Βιβλιοθήκες, είχανε και περιόδευε όλη την Ελλάδα και στα πλαίσια αυτά γίναν κάποιες 
εκδηλώσεις μαζί με το Πανεπιστήμιο. Α, τώρα θυμάμαι και άλλη μια δράση είχε γίνει .. κάναμε και μια 
δράση μαζί με το Πανεπιστήμιο για τη διάδοση του βιβλίου στα Δημοτικά σχολεία με ενισχυτικό 
χαρακτήρα. 
ΓΚ: Μήπως θυμάστε πως λεγόταν το πρόγραμμα; 
ΓΣ: «Διαβάζω» νομίζω 
ΓΚ: «Παίζω και Διαβάζω». 
ΓΣ: «Παίζω και Διαβάζω», ναι. 
ΓΚ: Πραγματοποιήθηκαν κάποιες εκδόσεις από αυτές τις δράσεις; 
ΓΣ:  Όχι, δεν πραγματοποιήθηκαν νομίζω. 
ΓΚ: Γνωρίζετε κάτι για τη «Γαλάζια Γραμμή»; Ψάχνοντας εγώ στα έγγραφα…. 
ΓΣ: Η «Γαλάζια Γραμμή» ήτανε ήταν μια πρωτοβουλία του ΕΚΕΒΙ, αν θυμάμαι καλά… 
ΓΚ: Θυμάστε καθόλου τι ήταν ακριβώς; 
ΓΣ: Μια … λεπτομέρειες δεν θυμάμαι. 
ΓΚ: Εεε, να ρωτήσω κάτι πιο εξειδικευμένο, το δρομολόγιο, το οποίο ακολουθούσατε καθημερινά ποιος το 
όριζε; 
ΓΣ: Οι οδηγοί. Καλύπταν όλα τα χωριά του Νομού. Ιδιαίτερα πηγαίναν σε δημοτικά σχολεία. Κάθε μέρα 
και σε άλλο δημοτικό σχολείο ή και σε δυο-τρία δημοτικά σχολεία που ταιριάζαν στο δρομολόγιο. 
ΓΚ: Και τι ακριβώς πραγματοποιούταν εκεί; Τι κάνανε; 
ΓΣ: Μπαίναν τα λεω.. τα αμάξια αυτά στις αυλές των σχολείων και συνεργαζόντουσαν εκεί με τους 
δασκάλους, οι οποίοι περιμένανε τα παιδιά και ερχόνταν τα παιδιά και κάναν ανταλλαγή δανειστικών 
βιβλίων στα χωριά ιδιαίτερα που δεν είχαν πρόσβαση σε Βιβλιοθήκες σταθερές δανείζονταν βιβλία από 
αυτήν τη Βιβλιοθήκη.  
ΓΚ: Πόσα βιβλία διέθεταν τα λεωφορεία αυτά, τα βιβλιο-λεωφορεία; 
ΓΣ: Διέθεταν αρκετά 2.000 τόμοι κάθε Βιβλιοθήκη τα οποία συνέχεια ανανεώνονταν, δεν ήταν σταθερό, 
ξεκίνησαν πιο λίγα  και είχαν δοθεί αρκετά στο τέλος. 
ΓΚ: Η ανανέωση αυτή πως πραγματοποιούταν; 
ΓΣ: Συνήθως με πιστώσεις της ΤΕΔΚ κατά τακτά χρονικά διαστήματα το Διοικητικό της ΤΕΔΚ ενέκρινε 
μια πίστωση για να ανανεωθεί η Βιβλιοθήκη, να προστεθούν και άλλα βιβλία γιατί υπήρχαν πολλά βιβλία 
στα χέρια των παιδιών και έπρεπε να υπάρχουν και άλλα για να μπορούν να δανείζονται τα άλλα παιδιά.  
ΓΚ: Τι είδους βιβλία ήταν αυτά; Μόνο…  
ΓΣ: Παιδικά και σχολικά.   
ΓΚ: Μήπως θυμάστε ποιο ταξινομικό σύστημα χρησιμοποιούσατε; 
ΓΣ: Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Όχι, ήτανε στα σπάργανα. 
ΓΚ: Ποια εργασιακά προβλήματα αντιμετωπίσατε τον καιρό που ήσασταν εσείς; 
ΓΣ:  Εεε, υπήρχαν δυσκολίες στα δρομολόγια ιδιαίτερα στις Πρέσπες γιατί τα αμάξια αυτά ήτανε .. δεν 
είχανε καλή στατικότητα, ένα είναι αυτό, κατά τα άλλα δεν υπήρχαν προβλήματα, όχι. Α, τώρα από ότι 
θυμάμαι ήτανε κατανεμημένα θεματογραφικά στις Βιβλιοθήκες, ιστορικά, λογοτεχνικά, σχολικά και μέσα 
από εκεί αριθμημένα ήταν και γινότανε η κατανομή στα παιδιά. 
ΓΚ: Ποια ήταν η τύχη των Κινητών Βιβλιοθηκών γιατί διακόπηκε το πρόγραμμα; 
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ΓΣ: Εεε, σταμάτησαν, δεν υπήρχαν μετά προσλήψεις οδηγών, μείναν τα αμάξια έτσι και προκειμένου να 
χαθ.. να πεταχτούν δωρίστηκαν στην υπάρχουσα Βιβλιοθήκη της πόλης, «Πιτόσκα-Βρανά». 
ΓΚ: Μήπως θυμάστε πότε; 
ΓΣ: Το 2000 πόσο δεν θυμάμαι. Το 2000 μετά δεν ήμουν υπάλληλος της ΤΕΔΚ, το 2001. 
ΓΚ: Θα θέλατε να μου πείτε κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει να 
ειπωθεί σχετικά με τις Κινητές Βιβλιοθήκες; 
ΓΣ: Οι Κινητές Βιβλιοθήκες αντικαθιστούσαν μια ανάγκη ιδιαίτερων των χωριών, νομίζω επιτελούσαν το 
έργο τους. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη δημιουργία, να σας πω κάτι τώρα, τι διαφορά υπάρχει, 
τώρα υπάρχει συνένωση σχολείων στα δημοτικά δεν είναι όπως τότε που κάθε χωριό ήταν και ένα δημοτικό 
σχολείο, τώρα ίσως είναι και πιο εύκολο να στηθούν και Βιβλιοθήκες  σταθερές σε κάθε δημοτικό σχολείο, 
να λύσουν αυτό το θέμα. Ενώ τότε δεν μπορούσε να γίνει 88 Βιβλιοθήκες σε όλο το νομό. 
ΓΚ: Μάλιστα. Μήπως θα θέλατε να μου πείτε σχετικά με τις Βιβλιοθήκες εδώ της Φλώρινας αν γνωρίζετε 
κάτι; Ποιες είναι και την ιστορία τους; 
ΓΣ: Νομίζω η «Πιτόσκα-Βαρνά» είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από μια δωρεά και στο τέλος έγινε μια 
Δημόσια Βιβλιοθήκη πολύ μεγάλη  με και έχει και Παιδικό Τμήμα, το οποίο νομίζω ότι πάει και αυτό  πολύ 
καλά.    
ΓΚ: Για τη Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού μήπως γνωρίζετε κάτι; 
ΓΣ: Γνωρίζω, ναι, ήμουνα, έχω σπουδάσω εδώ στη Φλώρινα, είναι μια πολύ εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη,α να 
σας πω και μια πολύ μεγάλη Βιβλιοθήκη, η οποία είναι δυστυχώς ανεκμετάλλευτη, είναι η Βιβλιοθήκη με 
εικαστικά βιβλία του Συλλόγου της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας και αυτή είναι μια μεγάλη Βιβλιοθήκη 
εξειδικευμένη και νομίζω ότι τώρα με τη Σχολή Καλών Τεχνών θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. 
Και του Παιδαγωγικού βεβαίως την γνωρίζω είναι κυρίως βιβλιοθήκη  με βιβλία που αφορούν τους 
φοιτητές. 
ΓΚ: Πότε ιδρύθηκε αυτή θυμάστε; 
ΓΣ: Προφανώς με τη το με τη δημιουργία του  Παιδαγωγικού σιγά σιγά. 
ΓΚ: Μήπως  γνωρίζετε τίποτα για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Φλώρινας που υπήρχε; Την παλιά; 
ΓΣ: Την παλιά ναι, σαν να θυμάμαι πάνω στο Πολιτιστικό Κέντρο, η οποία όμως πρέπει να απορροφήθηκε 
από το την «Πιτόσκα- Βρανά». 
ΓΚ: Η πιο μεταγενέστερη  που έγινε το 2009; 
ΓΣ: Ποια ήτανε; 
ΓΚ: Επί Παπαναστασίου. 
ΓΣ: Δημοτική άλλη; Δεν τη γνωρίζω αυτή, όχι, τίποτα. 
ΓΚ: Δεν τη γνωρίζετε. Για το ΤΕΙ απάνω τη Βιβλιοθήκη μήπως ξέρετε κάτι; 
ΓΣ: Δεν, όχι, δεν γνωρίζω γιατί δεν είχα ποτέ μου σχέση με τα ΤΕΙ. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. 
ΓΣ: Και εγώ. Να’ στε καλά.     
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ΓΚ: Καλημέρα. 
ΔΜ: Καλημέρα. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΔΜ: Δρίλε Μελπομένη. 
ΓΚ: Τι επαγγέλλεστε; 
ΔΜ: Είμαι υπεύθυνη του Γραφείου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού της ΠΕ (Περιφερειακή Ενότητα) 
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είναι καθολική διάδοχος της πρώην ΤΕΔΚ Φλώρινας, καθώς και όλων των 
πρώην ΤΕΔΚ (Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
ΓΚ: Ισχύει το γεγονός ότι η ΤΔΕΚ διέθετε Κινητές Βιβλιοθήκες; Αν ναι, τι γνωρίζετε για αυτό; 
ΔΜ: Εεε, ήταν ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών το 1992 σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο 
είχε χρηματοδοτήσει τις τότε ΤΕΔΚ με ένα ποσό για την αγορά βιβλιο-αυτοκινήτων, για την πρόσληψη 
προσωπικού και για την πρόσληψη και για την αγορά βιβλίων. Εεε, είχε βοηθήσει σε όλη αυτή τη 
διαδικασία, πέρα από τη χρηματοδότηση, παρα παρέχοντας ειδική μελέτη για με τις προδιαγραφές που θα 
πρέπει να έχουν τα αυτοκίνητα αυτά, εε, ειδικό κατάλογο με προτεινόμενα βιβλία, τα οποία θα 
εμπλουτιζόντουσαν και θα αγοράζονταν από την ΤΕΔΚ καθώς επίσης και οδηγίες για τα προσόντα που θα 
πρότεινε και θα έπρεπε να έχουν οι τα άτομα που θα προσλαμβάνονταν για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
αυτής. 
ΓΚ: Μπορείτε να μας αναλύσετε αυτές τις παραμέτρους; 
ΔΜ: Εεε, ναι. Εεε, όπως είπαμε το ’92 έγινε η επιχορήγηση αυτή προς την ΤΕΔΚ, εεε, η ΤΕΔΚ έπρεπε να 
οργανώσει αυτές τις Βιβλιοθήκες, δυο τον αριθμό, με βάση τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων, έκανε 
διαγωνισμό, αγόρασε, προμηθεύτηκε τα δυο αυτοκίνητα, τα οποία ήταν Renault 4Χ4, εεε, διαμορφώθηκαν 
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου σε βιβλιο-αυτοκίνητα με ειδικά ράφια, με ειδικό γραφείο, με 
τηλεόραση και όλα τα σχετικά που είναι απαραίτητα για αυτό το για αυτή τη λειτουργία. Στη συνέχεια από 
τον προτεινόμενο κατάλογο των βιβλίων έγινε η αγορά σε αντίτυπα τουλάχιστον δυο από το κάθε βιβλίο, 
εεε.. 
ΓΚ: Τα είδη των βιβλίων ποια ήτανε; 
ΔΜ: Ήτανε ήτανε πολλά. Δηλαδή από παιδικά, ιστορικά, μυθιστορήματα, διηγήματα, νουβέλες. Ήταν πάρα 
πολλά τα είδη, τα οποία και στη συνέχεια αφού ξεκίνησε η λειτουργία των Βιβλιοθηκών εμπλουτίζονταν.. 
ΓΚ: Πότε ακριβώς; 
ΔΜ: Εμπλουτίζονταν, εμπλουτίζονταν ανάλογα με τις τη ζήτηση που είχε. Ήθελα να σας πω ότι σύμφωνα 
με το πρόγραμμα και με την επιδίωξη του Υπουργείου, εεε, σκοπός των  λειτουργίας των Βιβλιοθηκών 
ήτανε η διάδοση του βιβλίου στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στο πιο απομακρυσμένο σχολείο και όχι μόνο. 
Εεε και στους χώρους εργασίας και σε άλλους χώρους αναψυχής, σε πλατείες, όπου δηλαδή οι άνθρωποι 
δεν μπορούσανε να έχουνε τη δυνατότητα, εεε, και την οικονομική αλλά και την άλλη της πρόσβασης στο 
βιβλίο. Εεε, και στη συνέχεια το για αυτό το λόγο όταν έγινε το πρόγραμμα των Βιβλιοθηκών, εεε, οι 
οδηγοί μας, οι υπεύθυνοι πήγαιναν όχι μόνο στα σχολεία, στις αυλές των σχολείων, εεε, όχι μόνο στις 
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πλατείες, όχι μόνο σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονταν στα χωριά αλλά και έξω από από εργοστάσια και 
από χώρους γενικά εργασίας.  
ΓΚ: Τα άτομα, τα οποία απασχολούνταν στο πρόγραμμα αυτό, τι προσόντα έπρεπε να έχουν για να μπορούν 
να εργαστούν; 
ΔΜ: Σύμφωνα με τις οδηγίες της του Υπουργείου, ξαναλέω πρότειναν να είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
εκπαιδευτικοί έχουν την μια καλύτερη πρόσβαση στα σχολεία, έχουνε καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος 
του σχολείου, οπότε η προκήρυξη που είχε κάνει η ΤΕΔΚ για την πρόσληψη προσωπικού ήτανε δάσκαλοι, 
δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και με το επιπλέον προσόν να έχουν τη δυνατότητα οδήγησης του αυτοκινήτου, 
δηλαδή να έχουν δίπλωμα Β επαγγελματικό. Εεε, γιατί εκτός από υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης θα ήταν και 
οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων. 
ΓΚ: Στα πλαίσια του προγράμματος γίναν κάποιες επιμορφώσεις; 
ΔΜ: Εεε, όταν προσλήφθηκε το προσωπικό και ξεκίνησε το πρόγραμμα στα σχολεία το ημερήσιο, εεε, η 
ΤΕΔΚ είχε συνεργαστεί και με το ΕΚΕΒΙ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το οποίο όντως είχε πραγματοποιήσει 
σεμινάρια επιμόρφωσης κατά καιρούς στην Αθήνα και εκεί συναντιόντουσαν και οι άλλοι υπεύθυνοι των 
Βιβλιοθηκών από τις άλλες ΤΕΔΚ και μπορούσανε να συζητήσουνε τα προβλήματα τους και τις προοπτικές 
λειτουργίας της των Βιβλιοθηκών και να ανταλλάξουνε εμπειρίες και τρόπους  λειτουργίας αυτών.  
ΓΚ: Τα ονόματα των ατόμων που επιλέχθησαν μήπως τα θυμάστε; 
ΔΜ: Ναι. Ήταν ο Μπάτσιος ο Ιωάννης, όπως σας είπα ήταν εκπαιδευτικός, δάσκαλος το ίδιο και ο 
Βασιλειάδης ο Βασίλειος. 
ΓΚ: Μετέπειτα συμμετείχαν και άλλα άτομα; Ξαναέγινε προκήρυξη;  
ΔΜ: Εεε, τα παιδιά αυτά λειτούργησαν για τρία χρόνια περίπου τη Βιβλιοθήκη. Μετέπειτα, ήρθε ο 
διορισμός σαν εκπαιδευτικοί που ήταν και αποδέχτηκαν εκείνο το διορισμό και όχι στο να παραμείνουνε 
στην ΤΕΔΚ σαν μόνιμο προσωπικό που είχε που είχαν γίνει. Εεε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
προσωπικό για τη λειτουργία και κίνηση της Βιβλιοθήκης, οπότε η ΤΕΔΚ για να αντιμετωπίσει αυτό την 
ανάγκη πρόσληψης προσωπικού προέβη καταρχήν στην πρόσληψη προσωπικού, εεε, ορισμένου χρόνου. 
Εεε, έγιναν τρεις τέτοιες προσλήψεις εποχιακού προσωπικού και στη συνέχεια επειδή υπήρχε ανταπόκριση 
από όλα τα άτομα και από τα παιδιά στα σχολεία όπως είπαμε και από τους ανθρώπους, εεε, θέλησε να 
καλύψει τη θέση με μόνιμο προσωπικό. Εεε, έγινε η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, είχαν μπει τα προσόντα μέσω 
ΑΣΕΠ αλλά τελικά κανείς δεν διέθετε τα προσόντα που είχε βάλει το ΑΣΕΠ και κανένας δεν μπόρεσε έτσι 
να επιλεγεί για τη θέση αυτή. Με αποτέλεσμα να παραμένουνε σε μη λειτουργία οι Βιβλιοθήκες και στη 
συνέχεια μετά από πρόταση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» έγινε πρόταση να 
παραχωρηθούν οι Βιβλιοθήκες στη Βιβλιοθήκη να αναλάβει αυτή τα έξοδα συντήρησης, εεε, ασφάλισης 
των αυτοκινήτων και λοιπά και να κάνει ένα δικό της πρόγραμμα, το οποίο θα χρηματοδοτούνταν για να 
λειτουργήσει.  
ΓΚ: Μήπως γνωρίζετε κάτι για τη «Γαλάζια Γραμμή»; Να μας πείτε κάποια πράγματα; 
ΔΜ: Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΤΕΔΚ που είπαμε νωρίτερα με το ΕΚΕΒΙ, το  ΕΚΕΒΙ είχε πέρα από 
την επιμόρφωση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών, είχε και ένα πρόγραμμα, εεε, που ονομάζονταν 
«Γαλάζια Γραμμή», δηλαδή ήτανε παραμύθια από το τηλέφωνο. Σαν ΤΕΔΚ είχαμε προμηθευτεί  ένα ειδικό 
σύστημα τηλεφώνου, τηλεφωνικής, είχαμε συνδέσει τηλεφωνική γραμμή, η οποία ονομάζονταν έτσι και 
κάθε κάθε βδομάδα παίζονταν στη Γαλάζια αυτή Γραμμή, όπως λέγονταν ένα παραμυθάκι, το ίδιο για όλη 
την εβδομάδα και συνεχίζονταν το πρόγραμμα αυτό σε συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ, το οποίο μας έστελνε σε 
τακτά χρονικά διαστήματα τα παραμύθια αυτά. 
ΓΚ: Εκτός από το ΕΚΕΒΙ συνεργάστηκε ποτέ, το πρόγραμμα των Κινητών Βιβλιοθηκών, με κάποιες άλλες 
Βιβλιοθήκες ή κάποιους άλλους φορεία να γίνουν κάποιες δράσεις; 
ΔΜ: Ναι. Εεε, όπως σας είπα, οι Βιβλιοθήκες συμμετείχαν και σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονταν εδώ 
σε τοπικά, δηλαδή πέρα από την παρουσία τους στα σχολεία, στις αυλές των σχολείων, στους χώρους 
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εργασίας και λοιπά, όπου γίνονταν γιορτή και πανηγύρι κάποια πολιτιστική εκδήλωση, κάποια θρησκευτική 
εκδήλωση στη σε όλη τη περιοχή της Φλώρινας συμμετείχανε και οι Βιβλιοθήκες με την παρουσία τους 
εκεί και πέραν αυτού είχαν οργανώσει τουλάχιστον μια πολύ μεγάλη εκδήλωση με τη συμμετοχή του 
«Τρένου του Πολιτισμού» για εκείνη την εποχή, τη συμμετοχή άλλων Κινητών Βιβλιοθηκών άλλων ΤΕΔΚ 
της Βόρειας κυρίως Ελλάδας, σε συνεργασία με την τότε Νομαρχία, με το Τμήμα Νηπιαγωγών, με τα 
σχολεία, με την Παιδαγωγική Ακαδημία και λοιπά. 
ΓΚ: Από τις δράσεις αυτές εκδόθηκαν κάποια βιβλία, κάποια περιοδικά; 
ΔΜ: Εεε, αν εκδόθηκαν, ότι είχε, όσον αφορά την έκδοση ότι είχε εκδώσει το ΕΚΕΒΙ. Σαν ΤΕΔΚ δεν 
είχαμε κάνει κάποια συγκεκριμένη  έκδοση για αυτά πέρα από τα δελτία τύπου που υπήρχαν και κάποιες 
αφίσες, οι οποίες όμως πάλι ήτανε είχανε δοθεί έτοιμες στην ΤΕΔΚ για να χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης.  
ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει να ειπωθεί. 
ΔΜ: Ήτανε, αυτό που θέλω να πω έχει σχέση με την ανταπόκριση που είχε βρει η Βιβλιοθήκη για εκείνα τα 
χρόνια που όπως μας λέγαν οι υπεύθυνοι των κίνησης ότι τους περίμεναν ειδικά στα πιο απομακρυσμένα 
χωριά που δεν υπήρχαν και άλλοι διέξοδοι ψυχαγωγίας και λοιπά ότι ήταν κάτι που το θέλαν και το 
περίμεναν και θα ήταν πολύ καλό στο να μπορέσει να συνεχίσει η λειτουργία τους. Βέβαια, επειδή και εμείς 
αλλάξαμε πλέον και από ΤΕΔΚ έχουμε γίνει ΠΕΔ και έχουμε προσαρτηθεί σε έναν ευρύτερο φορέα, εεε, η 
ΤΕΔΚ τις Βιβλιοθήκες αυτές προσπάθησε να συνεχίσει το έργο τους δίδοντας τους σαν δωρεά στη Δημόσια 
Κινητή Βιβλιοθήκη. Με απόφαση που έγινε το 2011 η Δημόσια Βιβλιοθήκη αποδέχτηκε τη δωρεά αυτή των 
Κινητών Βιβλιοθηκών και πριν βέβαια γίνει η δωρεά αυτή η ΤΕΔΚ θεώρησε σκόπιμο τα βιβλία των 
αυτοκινήτων αυτών που υπήρχαν και τα οποία είχανε κατά καιρούς ανανεωθεί να τα μοιράσει ανά ομάδες 
σε όλες τις Βιβλιοθήκες των Δήμων και Κοινοτήτων που υπήρχαν, εεε, οπότε έγινε η κατανομή των βιβλίων 
ανά ομάδες όπως είπαμε στις Βιβλιοθήκες που ήταν Δημ που ήταν Δημόσιες και επίσημες αναγνωρισμένες 
από το κράτος και  παραχώρησε ως δωρεά τα βιβλία μόνο τα αυτοκίνητα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. 
ΓΚ: Πραγματοποιήθηκε κάποια άλλη ενέργεια της ΤΕΔΚ να αγοράσει ξανά κάποιο βιβλιο-λεωφορείο να 
κάνει κάτι για να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία της πόλης; 
ΔΜ: Εεε, είχε γίνει μια δωρεά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και ενός λεωφορειο- αυτοκινήτου, το 
οποίο ήτανε Βιβλιοθήκη και το οποίο και αυτό ήτανε διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να μπορεί να 
λειτουργήσει με φαξ, με φωτοτυπικό, με άλλα είδη βιβλιοθήκης, με γραφεία και λοιπά το οποίο όμως δεν 
μπόρεσε να τεθεί σε λειτουργία γιατί στα πλαίσια της γραφειοκρατίας δεν έγινε κάτι που θα έπρεπε να γίνει, 
έγινα κάποιες παραλείψεις και η Βιβλιοθήκη αυτή, το αυτοκίνητο αυτό δηλαδή δεν λειτούργησε. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΔΜ: Να είστε καλά. 
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ΓΚ: Γεια σας. 
ΚΓ: Γεια σας. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΚΓ: Κετσετζής Γρηγόρης. 
ΓΚ: Με τι ασχολείστε; 
ΚΓ: Είμαι υπεύθυνος γραμματείας του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας  «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε την ιστορία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας; Γνωρίζετε κάτι; 
ΚΓ: Εεεε, εγώ πιο πολύ ξέρω για τη δικιά μας Βιβλιοθήκη, έτσι και την άμεση σχέση που είχαμε με τον 
Δήμο. Εεε, επειδή  η σχέση μου με τη Βιβλιοθήκη, η σχέση μου με τον Σύλλογο ξεκίνησε πρώτα από το 
χορευτικό και μετά από τη Βιβλιοθήκη. Γνώρισα καλύτερα όταν ήμουνα στη Βιβλιοθήκη με τα εγκαίνια 
που έγιναν εδώ στο καινούριο κτίριο το ’83. Όταν έφυγε από το πάνω Πνευματικό Κέντρο ο Σύλλογος 
εγκαινιάστηκε .. 
ΓΚ: Πότε ιδρύθηκε η Βιβλιοθήκη αρχικά; 
ΚΓ: Εεε, η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε από την ίδρυση του Συλλόγου σχεδόν, τα επόμενα χρόνια αλλά 
ουσιαστικά ήταν από το ’70, περίοδο ’70-’73,’72, εκείνο το διάστημα. Τότε μας δώρισε και ο, μας 
παραχώρησε ο Δήμος την παρούσα Βιβλιοθήκη και έγινε η μοναδική Βιβλιοθήκη της Φλώρινας. Εεεε, στο 
κτίριο απέναντι από το ποτάμι, απέναντι από το δικό μας το κτίριο τώρα, στο κτίριο του Γούναρη, του 
Μέγαρου Γούναρη που ήταν το ’71  μετά συνεργαστήκαμε στο Πνευματικό Κέντρο και το ’83 πλέον όταν 
έγινε το κτίριο το δικό μας, ήρθαμε και εγκαινιάστηκε εεε, η Βιβλιοθήκη εδώ πέρα που ήταν στο καινούριο 
κτίριο. 
ΓΚ: Μήπως γνωρίζετε να μου πείτε  ποιες ήταν οι Εφορίες της Βιβλιοθήκης; 
ΚΓ: Υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης ήταν κατά καιρούς το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζονταν κάποια άτομα 
μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο και φυσικά υπήρχαν πάντοτε οι, εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συνεργάτες–εθελοντές που βοηθούσαν σε αυτό το θέμα. 
ΓΚ: Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι η πορεία της Βιβλιοθήκης μέσα στο χρόνο, από το 
’83 που ήρθε εδώ; 
ΚΓ: Από το ’83 τουλάχιστον που ήμουν εγώ, γιατί εγώ στην αρχή ήρθα  πέρα σαν βοηθός-εθελοντής στον 
Σύλλογο, αφού απολύθηκα και ήμουν για τέσσερα χρόνια μόνο υπεύθυνος Βιβλιοθήκης. Εεε, τότε είχε 
πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία κυρίως ιστορικά και παλιά λογοτεχνικά, εεε, ερχόντουσαν πολλοί ερευνητές 
να κάνουν για την ιστορία της περιοχής πιο πολύ γιατί εκεί πέρα βασίζεται… έχει  τα υπόλοιπα τμήματα 
αλλά πιο πολύ βασίζεται, η Βιβλιοθήκη μας, στην ιστορία της περιοχής και εεε εγώ είχα σαν σκοπό, σαν 
δουλειά τότε να κάνω την απογραφή, με τις μετακινήσεις υπήρχε ένας μεγάλος όγκος χαμένων βιβλίων, να 
κάνω μια απογραφή και μια καρτελοποίηση των καινούριων βιβλίων, των συνθηκών που υπήρχαν στη 
Βιβλιοθήκη.  
ΓΚ: Τι σύστημα χρησιμοποιήσατε για την ταξινόμηση; 
ΚΓ: Είναι το διεθνές  δεκαδικό σύστημα. 
ΓΚ: Του Dewey; 
ΚΓ: Του Dewey ,ναι, με κάποιες παραλλαγές βέβαια που μας τις ορίσανε αυτοί που ξέραν πιο πολύ οι 
βιβλιοθηκονόμοι. 
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ΓΚ: Πως κάλυπτε τα λειτουργικά της έξοδα η Βιβλιοθήκη; Υπήρχαν κάποιες δωρεές; 
ΚΓ: Δωρεές είχαν μόνο σε βιβλία, δεν είχαμε δωρεές τέτοια, ήταν μέσα στο κτίριο πλέον του Συλλόγου, 
όλα τα  καλυπτόντουσαν τα έξοδα δηλαδή, ακόμα και της πληρωμής της δικιάς μου και της θέρμανσης ήταν 
καθαρά από το από το  Σύλλογο. 
ΓΚ: Μάλιστα. Ποιες υπηρεσίες παρείχε η Βιβλιοθήκη; 
ΚΓ: Εεε, έρευνες για τους ερευνητές πιο πολύ σε παλιά αρχεία που υπήρχαν μέσα στη Βιβλιοθήκη, παλιά, 
παλιές εκδόσεις που δεν μπορούσαν να βρεθούν και  πουθενά αλλού και που υπάρχουν ακόμα και τώρα. 
ΓΚ: Τι  υπήρχε ακριβώς για περιγράψτε μου. 
ΚΓ: Ήτανε οι εκδόσεις του Γενικού εεε Επιτελείου Στρατού για τους Βαλκανικούς Πολέμους, για τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα, εεε και γενικά για την περιοχή διάφορα θέματα και 
πολιτικά και πολιτισμικά και  οτιδήποτε άλλο. 
ΓΚ: Χώρια από τα βιβλία κάποιο άλλο αρχειακό υλικό, κάποια χειρόγραφα, καρτ-ποστάλ, φωτογραφίες; 
ΚΓ: Χειρόγραφα όχι, υπήρχαν κάποιες εκδόσεις παλιές που δεν ήταν τόσο άμεσα εεε, εδώ πέρα κάποιες 
εκδόσεις του 1890, του 1900, οι οποίες φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο. Το επειδή ο Σύλλογος έχει 
Ιστορικό Αρχείο, όλα ότι έχει σχέση με αυτό εδώ πέρα έχει πάει στο Ιστορικό Αρχείο που είναι ξέχωρο 
τμήμα πλέον, δεν είναι Τμήμα της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη κρατάει ορισμένες σειρές περιοδικών και 
την τοπική, τον Τοπικό Τύπο παράλληλα με το Ιστορικό Αρχείο. Το Σύγχρονο Τοπικό Τύπο γιατί ο παλιός 
Τοπικός Τύπος είναι στο Ιστορικό Αρχείο αποκλειστικά. 
ΓΚ: Και που βρίσκεται αυτό; 
ΚΓ: Αυτό είναι στο ειδικό χώρο που έχει φτιαχτεί πάνω στου Ιστορικού Αρχείου.     
ΓΚ: Μάλιστα. Διατηρούσατε κάποια στατιστικά στοιχεία, κάποια Βιβλία Μητρώων, Βιβλία Βιβλιοθήκης; 
ΚΓ: Βεβαίως. Υπήρχε το Βιβλίο Εγγραφής, καταγραφής των βιβλίων μέσα, υπάρχει και τώρα. Είναι γύρω 
στις 20.000 περίπου, 19.800 και κάτι θυμάμαι το τελευταίο περασμένο βιβλίο, αυτά ήταν μέχρι το 2013, 
τότε που ήρθε η Βιβλιοθήκη του Δήμου πάλι να ενσωματωθεί με τη δικιά μας και τώρα έχει γίνει λίγο, έγινε 
ο καινούριος χώρος, μπήκαν καινούρια βιβλία, έγινε μια πρώτη ταξινόμηση από κάποια, από κάποιους 
εθελοντές και κάποια συνεργεία, αλλά περιμέναμε κάποια προγράμματα, γιατί πρέπει να μπει μέσα 
barcodes, Η/Υ, καταγραφή όλων των βιβλίων πλέον και τα οποία δεν έχουν ευοδώσει μέχρι τώρα και έχει 
παραμείνει έτσι. 
ΓΚ: Αναφέρατε ότι υπήρχε και μια άλλη Βιβλιοθήκη, ποια είναι αυτή, πότε ιδρύθηκε; Ξέρετε να μου πείτε 
κάποια στοιχεία; 
ΚΓ: Ναι, ένα διάστημα όπως έγινε στην αρχή όπου δώρισε ο Δήμος τα βιβλία του, εεε, όταν έγινε το 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου είχε και Βιβλιοθήκη μέσα, εεε, βέβαια σε περιορισμένο αριθμό αλλά είχε 
πολλές σύγχρονες εκδόσεις. Αυτή η Βιβλιοθήκη δεν πρέπει να υπερέβαινε τα 10.000 βιβλία, από ότι ξέρω 
έτσι με τις μεταφορές που’ γιναν. 
ΓΚ: Χρονολογία θυμάστε; 
ΚΓ: Δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Αλλά θυμάμαι το 2013 πλέον ήρθε και ενσωματώθηκε με τη δικιά 
μας, συγχωνεύτηκε. 
ΓΚ: Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μου πείτε αν λειτουργεί σήμερα η Βιβλιοθήκη και αν ναι με ποια μορφή 
και ποιο προσωπικό απασχολεί; 
ΚΓ: Δεν υπάρχει προσωπικό. Εγώ, όποτε μπορώ και αν μπορώ βέβαια και φυσικά αν μπορούμε να βρούμε 
και κάποιους ερευνητές που θα’ ρθουνε προσπαθώ να τους εξυπηρετήσω. Δεν είναι εύκολη η εξυπηρέτηση, 
ο όγκος των βιβλίων είναι τεράστιος τώρα πλέον και τώρα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 τίτλους και 
τόμους η Βιβλιοθήκη. Πιο πολύ ότι έχει να κάνει με την ιστορία της πόλης που είναι κάπως συμμαζεμένα 
και που τα έχουμε ξεχωρίσει και μόνο σε εκείνο το σημείο. 
ΓΚ: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο Παράρτημα; Και αν ναι, τι γνωρίζετε για αυτό; 
ΚΓ: Όχι, Παράρτημα δεν υπάρχει.  
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ΓΚ: Υπήρξε καμία συνεργασία με κάποια άλλη Βιβλιοθήκη, κάποιο άλλο φορέα, χώρια από το Δήμο; 
ΚΓ: Εεεε,…. στις αρχές από ότι θυμάμαι έγιναν και κάποιες άλλες δουλειές, τότε της Αμερικάνικης 
Υπηρεσίας Πληροφοριών που ήταν εδώ πέρα που διαλύθηκε πλέον μια τεράστια Βιβλιοθήκη, κυρίως ξένη 
γλώσσα. 
ΓΚ: Που στεγαζόταν αυτή; 
ΚΓ: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτομέρειες. Θυμάμαι γύρω στο’ 50-’51 τότε  δωρώσανε  δωρίσανε 
στο Σύλλογο όλη τη Βιβλιοθήκη τους και έχει μεγάλη τέτοιο σε πολύ σε αγγλικά αλλά υπάρχουν  και  
ελληνικά μέσα  βιβλία. 
ΓΚ: Έχει κάποια εκδοτική δραστηριότητα εδώ ο Σύλλογος; 
ΚΓ: Ο Σύλλογος έχει ξέχωρο τμήμα εκδοτικό. Δεν ήταν της Βιβλιοθήκης. 
ΓΚ: Α, δεν συνεργάζεται με τη Βιβλιοθήκη. 
ΚΓ: Ναι, ναι. Χώρια από το περιοδικό και την εφημερίδα που εξέδιδε και πολλά χρόνια, έκανε και κάποιες 
εκδόσεις  αλλά έχει εκδοτικό τμήμα, ξέχωρο εκδοτικό τμήμα. 
ΓΚ: Μάλιστα. Πως μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις του Συλλόγου και κατ’ επέκταση της 
Βιβλιοθήκης; 
ΚΓ: Εεε, τώρα  πλέον τα μέλη ειδοποιούνται  πιο πολύ με το ψηφιακό τρόπο και φυσικά με το παλιό, με τις 
προσκλήσεις κτλ. πιο πολύ για τις δράσεις του Συλλόγου. Η Βιβλιοθήκη είπαμε ότι βρίσκεται σε μια 
αδράνεια γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα…. πρέπει να φυλάξει το υλικό που υπάρχει μέσα. Δεν μπορούν να 
δανειστούν βιβλία, ότι γίνεται γίνεται εδώ πέρα. Οι μαθητές από τα σχολεία κτλ. έρχονται γράφουν τα 
στοιχεία  από κάποιες εγκυκλοπαίδειες ή άμα θέλουν να διαβάσουν εδώ επί τόπου. 
ΓΚ: Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω Βιβλιοθήκης; Ποια 
είναι τα προβλήματα; Τι πρέπει  να διορθωθεί; 
ΚΓ: Λοιπόν, το πρώτο και κύριο είναι να οργανωθεί η Βιβλιοθήκη από άποψη υλικού, δηλαδή, 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, να περαστούν barcodes ώστε να γίνει γρήγορα λειτουργική, η Βιβλιοθήκη, ώστε 
να μπορείς να δανειστείς κάποια βιβλία. Τώρα δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν μπορείς να δανείζεσαι βιβλία  μια 
έτσι όπως είναι καταγεγραμμένα και δεν υπάρχει και προσωπικό. Βέβαια, θέλει, είναι πολλά τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν, δηλαδή, αφού πάρεις το υλικό αυτό θα πρέπει να υπάρχει Συνεργείο για να μπορέσει να  
περάσουν τα βιβλία μέσα στο σύστημα και από εκεί και πέρα θέλει μόνιμο βιβλιοθηκονόμο. 
ΓΚ: Η αίθουσα, η οποία υπάρχει, που έχει δοθεί τέλος πάντων για τη Βιβλιοθήκη, θεωρείτε ότι πληροί τις 
προδιαγραφές; 
ΚΓ: Όχι απολύτως, αλλά είναι ένας χώρος που μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει, αφού γίνουν τα πρώτα 
τέτοια, αρκετά φιλόξενος και σωστός για μια Βιβλιοθήκη. Εεε, αναγκαστικά μπήκε διότι είναι ο 
μεγαλύτερος του Συλλόγου εκεί πέρα η Βιβλιοθήκη και για στατικούς λόγους γιατί ο όγκος των βιβλίων 
είναι τεράστιος και το βάρος είναι τεράστιος δεν μπορείς να το βάλει σε κάποιο άλλο όροφο, όπως ήταν 
παλιά. 
ΓΚ: Που ακριβώς βρίσκεται; Μπορείτε να μας πείτε;   
ΚΓ: Είναι στο ισόγειο του κτιρίου μας, μόλις μπαίνουμε στη βόρεια όψη, στη βόρεια πτέρυγα. Εεε, οπότε, 
άμα εξοπλιστεί καταλλήλως θα πρέπει να γίνουν μετά και θέρμανση και ο χώρος να γίνει πιο φιλικός, πιο, 
γιατί τώρα πλέον σας λέω είναι μια αποθήκη, δεν είναι Βιβλιοθήκη.   
ΓΚ: Μάλιστα. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα και κρίνετε σκόπιμο 
ότι πρέπει να ειπωθεί σχετικά με τη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου; 
ΚΓ: Εεεε, πρέπει να γίνει άμεσα κάτι με τη Βιβλιοθήκη γιατί έχει μέσα βιβλία, στοιχεία και πράγματα που 
δυστυχώς και μόνο που είναι αδρανείς μπορεί να καταστραφούν από διάφορους λόγους, δεν μιλάμε για 
οτιδήποτε άλλο. Εεε, θα πρέπει να γίνει άμεσα κάτι γιατί υπάρχουν στοιχεία μέσα που θα μπορέσουν να 
βοηθήσουν όχι μόνο τους μαθητές της περιοχής αλλά και τον, κάποιον ερευνητή, κάποιον που θέλει να 
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γράψει για διάφορα στοιχεία, όχι μόνο της Φλώρινας γιατί υπάρχουν στοιχεία για όλη τη Μακεδονία, για 
όλη την Ελλάδα.  
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΚΓ: Παρακαλώ. 
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ΓΚ: Καλή σας ημέρα. 
ΚΙ: Καλημέρα. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΚΙ: Ονομάζομαι Κωνσταντίνου Γιάννης. 
ΓΚ: Τι επαγγέλλεστε; 
ΚΙ: Ουσιαστικά είμαι δάσκαλος αλλά αυτήν την στιγμή με βρίσκετε στη Βιβλιοθήκη; 
ΓΚ: Ποια η σχέση σας με την εν λόγω Βιβλιοθήκη; 
ΚΙ:  Εδώ το 2013, το σχολικό έτος 2012-2013, αποσπάστηκα ως εκπαιδευτικός, αλλά στη συνέχεια λόγω 
θανάτου και λόγω συνταξιοδότησης κάποιων εργαζομένων βρέθηκα να είμαι Προϊστάμενος, οριστικός  
Προϊστάμενος. 
ΓΚ: Τα ονόματα των προηγούμενων εργαζομένων είναι εύκολο να μου τα  πείτε; 
ΚΙ: Η προηγούμενη Προϊσταμένη, Διευθύντρια ήταν κα. Βίκυ Χαρίση. Τη λέω καλά;  
ΓΚ: Γίτση, νομίζω. 
ΚΙ:  Γίτση και υπάλληλος ήταν ο Θανάσης Ευαγγέλου. 
ΓΚ: Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε την ιστορία της Βιβλιοθήκης μέσα στο χρόνο;  
ΚΙ: Επιγραμματικά, η Βιβλιοθήκη, η Βιβλιοθήκη αφ.. ως, ιδρύθηκε το 1984 με την χρηματική δωρεά του 
της οικογένειας Πιτόσκα, ειδικά του Γεωργίου Πιτόσκα, στη μνήμη της κόρης του και ύστερα στη συνέχεια 
με προτροπή του Υπουργείου Παιδείας και του τότε Υπουργού Αντώνη Τρίτση η Βιβλιοθήκη έγινε 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη το 1989, τέλος της δεκαετίας του ’80, τέλος πάντων γίνεται Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη «Βασιλικής Πιτόσκα». Με έναν όρο, για το ιστορικό, ότι πάντα ένα μέλος της 
οικογένειας Πιτόσκα θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο,στο  
Εφορευτικό Συμβούλιο. 
ΓΚ: Υπάρχουν άλλα Παραρτήματα; 
ΚΙ: Το 1993 ιδρύεται και το Παιδικό Παράρτημα που βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο νεοκλασικό 
Γεωργιάδη, αν θυμάμαι. 
ΓΚ: Τα οικήματα αυτά ανήκουν στη Βιβλιοθήκη; 
ΚΙ: Τα οικήματα αυτά έχουν αγοραστεί με κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου 
Μακεδονίας Θράκης τότε, για να αγοραστεί το ακίνητο, ειδικά το νεοκλασικό του Παραρτήματος, για 
αποκλειστική χρήση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Αγοράστηκε στη με κονδύλιο του Υπουργείου 
μέσω της Νομαρχίας και έχει δοθεί για αποκλειστική χρήση για 100 χρόνια στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη. Όσο αφορά το αυτό κτίριο, εδώ που βρισκόμαστε, στο Πολιτιστικό Κέντρο, ο χώρος είναι 
παραχωρημένος από την Περιφέρεια, Νομαρχία και την εκάστοτε Περιφέρεια. 
ΓΚ: Ο χώρος αυτός ήταν ο αρχικός που στέγασε τη Βιβλιοθήκη όταν ήταν Ιδιωτική ή κάπου αλλού 
στεγαζόταν;  
ΚΙ: Όχι, απ’ όσο νομίζω, όχι, αυτός ο χώρος  δημιουργήθηκε μετά το 1990, μετά από το 1990 με τη 
δημιουργία του Παραρτήματος, όπου μπαίνουν παιδικά, λογοτεχνικά και διάφορα άλλα βιβλία μπαίνουν 
στο Παράρτημα και εδώ μπαίνουν τα, ας πούμε, τα ακαδημαϊκά και τα επιστημονικού  ενδιαφέροντος 
βιβλία. 
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ΓΚ: Υπάρχει κάποιο άλλο αρχειακό υλικό εκτός από τα βιβλία που προαναφέρατε; 
ΚΙ: Ααα, σπάνιο υλικό και αρχεία και μεγάλης τοπικής και υλικό μεγάλης τοπικής αξίας. Είναι οι 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, ααα, μια φωτογραφική μια φωτογραφική κάλυψη, ας 
πούμε, από την περίοδο  του ’14 ως το 1970, γαλλικές καρτ ποστάλ σε, που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης, περιλαμβάνονται χειρόγραφα πολιτικών, προσωπικοτήτων και 
λογοτεχνών από την ευρύτερη περιοχή της  Φλώρινας και του Μοναστηρίου.  
ΓΚ: Το κοινό έχει πρόσβαση σε αυτά; 
ΚΙ: Βεβαίως και έχει και εκάστοτε εκάστοτε η Βιβλιοθήκη εκάστοτε η Βιβλιοθήκη έχει κάνει αρκετές 
αρκετές εκδόσεις. Όπως είναι «Παραμύθια από τη Φλώρινα», «Το αλφαβητάριο», το ’99, το ’11, 
«Ανθολογία Φλωρινιώτικης ποίησης», 1937-1987, που γίνεται αυτή η έκδοση, « Το βιλαέτι Βιτωλίων», 
έναν οδηγό για τη Βόρεια Ελλάδα, «Τα Κορέστια» για τα χωριά των Κορεστίων, στο πλαίσιο του έργου 
«Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», «Τα παλιά κτίσματα της Πρέσπας», το 
2000, αξιόλογη έκδοση και «Εμπόριο και στατιστικές στη Μακεδονία».  
ΓΚ: Χώρια από τις εκδόσεις αυτές, έχει γίνει κάποια άλλη δράση με κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα ή 
κάποια συνεργασία με κάποια άλλη Βιβλιοθήκη ή φορέα; 
ΚΙ: Οι συνεργασίες, οι συνεργασίες είναι με ααα, ας τα βάλουμε στη σειρά, πρώτη είναι η ίδρυση της 
βιβλιο… αυτό του βιβλιο-αυτοκινήτου, μιας Βιβλιοθήκης Κινητής, όπου μέσα σε ένα αναπτυξιακό 
πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, αυτό το αυτοκίνητο ταξίδευε σε όλα τα χωριά της Φλώρινας και 
έτσι είχαν πρόσβαση και μαθητές των πιο απομακρυσμένων περιοχών για να δανείζονται βιβλία. Αυτό σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνέχεια συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο 
τότε και αργότερα το Δυτικής Μακεδονίας, με τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό 
Τμήμα, το τμήμα Νηπιαγωγών και των Καλών Τεχνών. 
ΓΚ: Θυμάστε κάποια δράση; 
ΚΙ: Όχι, οι δράσεις είναι οι, κάποια δράση όχι, απλώς οι συνεργασίες ήτανε στο να έρχονται οι φοιτητές και 
να εργάζονται ερευνητικά ή να προσφέρουν να προσφέρουν την  εεε…  
ΓΚ: Πρακτική άσκηση να κάνουν; 
ΚΙ: Την πρακτική τους άσκηση στη Βιβλιοθήκη. 
ΓΚ: Ισχύει ότι είχατε συνεργαστεί και με την ΤΕΔΚ, Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Φλώρινας; 
ΚΙ: Παλαιότερα ναι ναι και με την ΤΕΔΚ και με τη Νομαρχία με όλους με αρκετούς φορείς της Φλώρινας. 
ΓΚ: Σας είχαν δωρισθεί δυο βιβλιο-αυτοκίνητα μέσα στα πλαίσια της Κινητής Βιβλιοθήκης, ισχύει αυτό; 
ΚΙ: Ναι, ηηη το βιβλιο-αυτοκίνητο ξεκίνησε με δωρεά δυο αυτοκινήτων της ΤΔΕΚ και στη συνέχεια με 
αγοράστηκε ένα μεγάλο, όπου όλα αυτά μαζί βγαίνανε στα χωριά.   
ΓΚ: Η Τύχη; Η τύχη του βιβλιο-λεωφορείου αυτού; 
ΚΙ: Σήμερα έχουν παροπλιστεί, σήμερα έχουν παροπλιστεί εξαιτίας ελλείψεως κονδυλίων που δεν 
μπορούμε να ..δεν μπορούμε να τα κινήσουμε λόγω παγίων και για δεύτερο λόγο, λόγω ότι δεν έχουμε 
προσωπικό, δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό από οδηγούς και ααα προσωπικό που θα στελεχώσει αυτά τα 
λεωφορεία. Είναι πολύ δύσκολο γιατί σήμερα η Βιβλιοθήκη έχει προσωπικό μόνο αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς. 
Γ.Κ: Ποια είναι η άποψη σας για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην παρούσα; 
ΚΙ: Στην παρούσα..η παρούσα κατάσταση είναι λίγο κρίσιμη και πάλι για το μοναδικό και κύριο λόγο μη 
στελέχωσης από μόνιμο προσωπικό. Είμαστε σήμερα εξι έξι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι και υπάρχει μόνο 
μία μόνιμη υπάλληλος. 
ΓΚ: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει ή να διορθωθεί; Έχετε απευθυνθεί σε 
κάποιο φορέα για χρηματοδότηση; 
ΚΙ: Το Εφορευτικό Συμβούλιο συνέχεια κάνει κλήσεις προς το Υπουργείο για τη στελέχωση της 
Βιβλιοθήκης, αλλά δυστυχώς δεν δεν εισακούεται. 
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ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει να 
αναφερθεί για την εν λόγω Βιβλιοθήκη; 
ΚΙ: Όχι απλώς η Βιβλιοθήκη είναι κάτι που προσφέρει στην τοπική κοινωνία, προσφέρει στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της περιοχής και όχι μόνο, προσφέρει και στα εκπαιδευτικά, προσφέρει και στον κόσμο. Η..  Τα 
στατιστικά δανεισμού είναι πολύ μεγάλα, αρκεί να σας πω ότι κάθε μέρα το παράρτημα το παράρτημα 
δανείζει γύρω στα 50 με 60 βιβλία αυτό σημαίνει ότι 50 με 60 συμπολίτες, μπαίνουν 50 με 60 συμπολίτες 
..δανείζονται βιβλία. 
ΓΚ: Το ίδιο ισχύει και με την Κεντρική Βιβλιοθήκη, εδώ; 
ΚΙ: Όχι εδώ είναι λιγότερος ο κόσμος γιατί είναι πιο ειδικά τα βιβλία. Εδώ έρχονται περισσότερο φοιτητές ή 
ερευνητές, όπως εσείς καλή ώρα, και έτσι η κίνηση εδώ είναι λίγο μικρότερη. 
ΓΚ: Ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης με ποιο τρόπο γίνεται; Και αν γίνεται φυσικά; 
ΚΙ: Ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό… από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, υπάρχει κάποιο ποσό, διατίθεται…αυτές τις χρονιές είναι πολύ μικρό και κάποιοι ...κάποια 
ποσά από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
ΓΚ: Δωρεές γίνονται; 
ΚΙ: Δωρεές αρκετές και ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο, πάρα πολλά βιβλία αλλά, όπως σας είπα, δεν 
υπάρχει κάποιο επιστημονικό προσωπικό που θα ξεχωρίζει και θα επεξεργάζεται αυτά τα βιβλία των 
δωρεών. Βέβαια κάποιοι όπως είναι εγκυκλοπαίδειες, βιβλία ακαδημαϊκά, βιβλία παλιά, να βρίσκει τον 
τρόπο χρήσης τους. 
Γ.Κ: Τι ταξινομικό σύστημα χρησιμοποιείται; 
ΚΙ: Τι τα; 
ΓΚ: Ταξινομικό. Το Dewey ή κάποιο άλλο; 
ΚΙ: Το Abekt. 
ΓΚ: Και μία τελευταία ερώτηση η οποία παρήλθε βέβαια… Ποιες υπηρεσίες παρέχει η εν λόγω 
Βιβλιοθήκη; Εκτός του δανεισμό και το αναγνωστήριο που είδα μόλις μπήκα στην αίθουσα. Κάποιος 
διακανονισμός γίνεται; 
ΚΙ: Λειτουργεί ως Δανειστική και ως Αναγνωστήριο. Οι μέρες και το ωράριο αναγράφονται πάνω 
στα…στις πόρτες. Συνήθως είναι από τις 10:00 έως τις 8 το βράδυ. Επίσης υπάρχουν και βιβλία που είναι 
αναντικατάστατα και δεν δανείζονται σε κανένα. Αυτά τα βιβλία υπάγονται σε σπάνιες εκδόσεις χάρτες, 
φωτογραφίες, μονόφυλλα, λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, κάποια τεύχη περιοδικών και εφημερίδων. Τα 
referent books, ειδικές σειρές από τη Φλώρινα για την Φλώρινα και την περιοχή της και εκδόσεις τέχνης. 
ΓΚ: Πως μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τις δράσεις της Βιβλιοθήκης και για τα βιβλία τα οποία έχει; 
Έχετε κάποια ιστοσελίδα; 
ΚΙ: Υπάρχει ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, υπάρχει και ένα blog που μπορούνε είναι περασμένα ψηφιακά 
όλοι οι τίτλοι, σχεδόν όλοι οι τίτλοι της Βιβλιοθήκης και έτσι μπορεί ο κάθε αναγνώστης να ψάξει τον τίτλο 
που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια να’ ρθει να το δανειστεί. 
ΓΚ: Μάλιστα. Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο; Κάτι που δεν έχω ρωτήσει; 
ΚΙ: Νομίζω πως όχι. Τι έχουμε αφήσει; Το Εφορευτικό Συμβούλιο…Ααα, αυτό που δεν έχουμε πει είναι τις 
υπηρεσίες. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες της. Με το Δανεισμό, το 
Αναγνωστήριο, την Κινητή Βιβλιοθήκη, το Παιδικό Τμήμα, το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης. 
ΓΚ: Το οποίο που βρίσκεται; 
ΚΙ: Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Παραρτήματος, οι εκδόσεις 
αυτές που προαναφέραμε από το 1987 έχουν αναπτύξει έχει αναπτύξει μεγάλο ενδιαφέρον και επίσης, ο 
Δημόσιος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης όπου μπορούν να αναζητήσουν βιβλιογραφία και από το 
αυτοματοποιημένο κατάλογο το ΟPAS. Το OPAS. Επίσης ο αριθμός των αντιτύπων που κατέχει η 
Βιβλιοθήκη ανέρχεται στις 53 με 55.000 βιβλίων. Τι άλλο να πούμε; Το διάστημα αυτό γίνονται 
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προσπάθειες να αρχίσει η καταχώρηση ηλεκτρονικά του υλικού της, να ολοκληρωθεί η καταχώρηση, η 
ηλεκτρονική καταχώρηση, είμαστε στους 3000 με 7000 τίτλους και επίσης ευελπιστούμε κάποια στιγμή να 
επανδρωθεί με το προσωπικό που πρέπει. 
ΓΚ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. 
ΚΙ: Να είστε καλά.  
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ΓΚ: Γεια σας. 
ΜΒ: Γεια σας. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΜΒ: Ονομάζομαι Μαντουλίδης Βενιαμίν ή Βένος. 
ΓΚ: Με τι ασχολείστε; 
ΜΒ: Είμαι δάσκαλος στο τρέχον διδακτικό έτος 2015-2016 είμαι στο Δημοτικό σχολείο Ιτιάς. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε τι γνωρίζετε για την ιστορία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας; 
ΜΒ: Γενικότερα για την ιστορία των Βιβλιοθηκών γνωρίζω ότι είναι περίπου πέντε βασικές τον αριθμό εεε, 
οι περισσότερες έχουν δημιουργηθεί  είτε με κρατικές  είτε με ιδιωτικές δωρεές και με την αρωγή του 
Δήμου Φλώρινας κατά καιρούς και με κρατική βοήθεια.  
ΓΚ: Μήπως μπορείτε να μου τις ονοματίσετε; 
ΜΒ: Εεε, αυτή τη στιγμή έχω υπόψη μου τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη « Πιτόσκα-Βρανά», η οποία 
βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης, το κομμάτι που αφορά τους ενήλικους και το Παιδικό 
Παράρτημα, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, δίπλα στη Δημαρχεία, τη Βιβλιοθήκη του 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας του Παραρτήματος της Φλώρινας, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ααα, για την οποία δεν γνωρίζω 
αν λειτούργησε ποτέ, είμαι όμως βέβαιος πως δεν λειτουργεί και κάποιες άλλες Βιβλιοθήκες με μικρότερη 
έκταση και ίσως σημασία σε κάποιες κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η σχέση σας με τη Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη και γενικότερα με το 
Σύλλογο; 
ΜΒ: Η δική μου σχέση με τον Αριστοτέλη είναι ότι αφενός είμαι μέλος του Συλλόγου Φ.Σ.Φ. 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, έχω χρηματίσει δυο φορές σαν Τμηματάρχης της Βιβλιοθήκης και η ενασχόληση μου δεν 
είχε ολοκληρωθεί σε αυτό το επίπεδο με τη βοήθεια ενός συνεργάτη μου είχαμε κάνει δυο φορές την 
αναδιοργάνωση της και εξηγούμαι με τον όρο αναδιοργάνωση μιλώ για την τακτοποίηση των τίτλων και 
την εύρεση των απολεσθέντων τόμων και για την επαναεισαγωγή των τόμων αυτών στο μητρώο της 
Βιβλιοθήκης, την καρτελοποίηση και τοοοοο και οποιανδήποτε άλλη φροντίδα μπορούσαμε να κάνουμε με 
βάση το προϋπάρχων σύστημα ταξινόμησης που υπήρχε από τους προηγούμενους ,εεε, φορείς που είχαν 
ασχοληθεί με τη Βιβλιοθήκη είτε πρόσωπα είτεεε οι άλλοι,  άλλες διοικήσεις γενικότερα του Συλλόγου. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε πότε, από ποιον, πως και γιατί συστάθηκε η Βιβλιοθήκη αυτή; 
ΜΒ: Εεε, την στις αρχές, αν ανακαλώ σωστά, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, εε, κύρια πηγή ήτανε τοο, 
τόμοι βιβλίων που είχε ο Δήμος Φλώρινας στην κατοχή του και σαν πρόσωπο θα επέλεγα να αναφέρω τον 
κύριο Θωϊδη, τον πρεσβύτερο, ο οποίος ήταν αυτός που πρωτοστάτησε και στη δημιουργία και στην πρώτη 
ταξινόμηση των τόμων.  
ΓΚ: Μήπως γνωρίζετε ποιες ήταν οι Εφορίες της Βιβλιοθήκης; 
ΜΒ: Οι Εφορίες δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να ανακαλέσω είναι θέμα μιας περαιτέρω 
αρχειακής έρευνας γιατί μιλάμε για αρκετές δεκαετίες αλλά είναι πολύ εύκολο να βρεθεί αν γίνει μια 
αναδρομή στα αρχεία του Συλλόγου. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια ήταν η πορεία της Βιβλιοθήκης μέσα στο χρόνο; 
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ΜΒ: Εεε, να σας πω, η πορεία της Βιβλιοθήκη κάποια στιγμή ίσως έπαιζε κάποιο σημαντικό ρόλο η 
Βιβλιοθήκη στην πόλη όταν δεν υπήρχαν και οι άλλες Βιβλιοθήκες αλλά πραγματικά ποτέ δεν εξάντλησε 
τις δυνατότητες της, ποτέ δεν έγινε κέντρο μόρφωσης και κέντρο ερευνητικό για την πόλη, είχε τις 
παθογένειες που προέκυπταν από την αδυναμία του Συλλόγου να τη στηρίξει και να την κάνει αυτόνομη και 
ήταν πάντα εξαρτώμενη από πιθανές δωρεές εεε, προσώπων. Δεν είχε ποτέ την αυτονομία και δεν υπήρχε 
ποτέ μια αυθύπαρκτη λειτουργία. 
ΓΚ: Δηλαδή τα λειτουργικά έξοδα.. 
ΜΒ: Τα λειτουργικά έξοδα ήταν πάρα πολύ μεγάλα, μιλάμε για θέρμανση γύρω στις  στους 7 μήνες το 
χρόνο λόγω των συνθηκών της Φλώρινας, για το φωτισμό, την καθαριότητα, τη συντήρηση και φυσικά 
πάνω από όλα για την ιδεατή απασχόληση ενός ατόμου, βιβλιοθηκονόμου υποθέτω, ο οποίος θα μπορούσε 
να τη διαχειριστεί στο έπακρο, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ποτέ δεν υπήρξε βιβλιοθηκονόμος, από 
όσο γνωρίζω και ο λόγος είναι τα πάρα πολλά λειτουργικά και πρακτικά  έξοδα που θα είχε η μισθοδοσία 
ενός υπαλλήλου μόνο και μόνο για τη Βιβλιοθήκη. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα οικονομικά του Αριστοτέλη 
ήταν πάντα εξαρτώμενα από άλλους παράγοντες, όπως είναι το κράτος, οι δωρεές και λόγω αυτής της 
ιδιαιτερότητας πότε δεν υπήρχε μια σταθερή χρηματοδότηση ώστε να υπάρξει και μια σταθερή μισθοδοσία 
σε έναν αρμόδιο επιστήμονα για τη Βιβλιοθήκη. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε ποιες υπηρεσίες παρείχε; 
ΜΒ: Εξ όσων γνωρίζω και μπορώ να καταθέσω με σιγουριά ήτανε μια Βιβλιοθήκη στην οποία μπορούσε 
κάποιος να βρει τοπικό αρχειακό υλικό και γενικότερης σημασίας. Στην περίοδο που ήμουνα εγώ αυτό που 
συνέβαινε ήτανε δεν λειτουργούσε σαν αναγνωστήριο αλλά έπαιζε καταρχήν κυρίως το ρόλο του 
δανεισμού. Ερχόντουσαν διάφοροι ερευνητές, φοιτητές από τα Παιδαγωγικά και άλλα τμήματα του 
Πανεπιστημίου  της πόλης, αα, έκαναν οι ίδιοι την έρευνα τους εκτός αν υπήρχε μια εύκολη απάντηση για 
το τι ψάχνουν εε, έδιναν τη φοιτητική τους ταυτότητα ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο, δανείζονταν το 
βιβλίο, έβγαζαν κάποιες φωτοτυπίες και επέστρεφαν το βιβλίο και παίρναν και έπαιρναν πίσω τη ταυτότητα 
τους ή τη φοιτητική τους ταυτότητα. Αυτό ήταν το μοτίβο λειτουργίας στο διάστημα που μπορώ να 
καταθέσω εγώ. Με ωράρια, με άλλο καθεστώς δανεισμών και όλα αυτά αν υπήρξα ποτέ περίοδος δεν 
γνωρίζω, αν και αμφιβάλλω. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε ποια ήταν η συλλογή των βιβλίων που υπήρχαν εκεί; 
ΜΒ: Ποια ήταν η συλλογή; 
ΓΚ: Ναι. 
ΜΒ: Ααα, κοιτάξτε, ήταν κυρίως ιστορικά βιβλία, υπήρχαν πάρα πολλοί αρχειοθετημένοι τίτλοι τοπικών 
εφημερίδων ήδη από το Μεσοπόλεμο και εδώ και φυσικά υπήρχαν κάποια βιβλία, τα οποία είχαν και έχουν 
ιδιαίτερη σημασία και αξία σαν τόμοι, ιστορικοί και συλλεκτικοί θα έλεγα, τα οποία μπορώ να σας πω ότι 
ήτανε, τα παλαιότερα τουλάχιστον από αυτά, βιβλία από τα πρώτα τυπογραφεία, τα ελληνόφωνα, 
ελληνόγλωσσα τυπογραφεία της Ευρώπης, όταν δεν υπήρχε καν η ελληνική τυπογραφεία και φυσικά 
ερχόμαστε ημερολογιακά με βάση τη χρονολογία έκδοσης προς τον καιρό μας. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι 
υπήρχαν βιβλία που είχαν εκδοθεί στη Βενετία, στο Μιλάνο, στη Ρώμη με ελληνικούς τίτλους, Ελλήνων 
συγγραφέων ή μεταφράσεις κλασικών Ελλήνων και ο λόγος που είχαν εκδοθεί εκτός  Ελλάδος ήταν ότι δεν 
υπήρχαν τότε τυπογραφεία οργανωμένα στην Ελλάδα. Μιλάμε, καταλαβαίνετε για πόσο παλιά βιβλία 
κάνουμε λόγο. Η κατάσταση αυτών των βιβλίων ήταν αρκετά άσχημη, διαχρονικά απαιτούσανε συντήρηση 
και απεντόμωση, γνωρίζω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες δεν γνωρίζω το εύρος αυτών των προσπαθειών 
της συντήρησης τους. Πάντως είχα κάνει κάποιες προσπάθειες όταν ήμουν εγώ αρμόδιος για να βελτιωθεί 
έστω η παραμονή αυτών των βιβλίων με ελεγχόμενες θερμοκρασίες, σωστά ερμάρια στο κτίριο γιατί δεν 
σας κρύβω πως μέχρι τότε τα βιβλία αυτά βρίσκονταν σε μεταλλικούς φωριαμούς που προορίζονταν για 
σύγχρονες εκδόσεις. Ήταν, δηλαδή ένα πολύ αντιφατικό συναίσθημα να βλέπεις τόσο παλιά βιβλία, τέτοια 
μεγάλη αξία να βρίσκονται αποθηκευμένα σε μεταλλικά ερμάρια και σε ένα κτίριο φυσικά το οποίο ήταν 
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δίπλα και είναι στο ποταμό της Φλώρινας εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, πάρα πολύ 
χαμηλές το χειμώνα, σε μια υγρασία λόγω και της κακής ποιότητας των τότε των κουφωμάτων, όλα αυτά 
μαζί μας κάνουν μια πάρα πολύ άσχημη, από άποψη συντήρησης, για τα βιβλία αυτά κατάσταση.  
ΓΚ: Το κτίριο αυτό ήταν το πρώτο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως Βιβλιοθήκη;  
ΜΒ: Νομίζω πως ναι, γιατί το προηγούμενο κτίριο, το οποίο βρίσκεται απέναντι, τη σημερινή, ιδιοκτησίας 
Γούναρη, δεν έχω υπόψη μου, χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος, δεν έχω υπόψη μου αν υπήρχε 
Βιβλιοθήκη, άρα μιλάμε για την πρώτη εγκατάσταση στο … 
ΓΚ: Στην πινακοθήκη κάτω; 
ΜΒ: Όχι, στην στο εεε, όροφο που ήταν που ήταν τα, η γραμματεία του Συλλόγου, για εκεί μιλάω, εκεί 
ήταν, τότε όταν ήμουν εγώ υπεύθυνος, η Βιβλιοθήκη. 
ΓΚ: Τότε διατηρούσατε βιβλία μητρώων, στατιστικά στοιχεία; 
ΜΒ: Διατηρούσαμε τα ήδη υπάρχοντα προσπαθούσαμε να τα ανανεώσουμε, να τα επικαιροποιήσουμε, 
όπως σας είπα. Έγινε μια προσπάθεια  δυο φορές από έμενα και από τον κύριο Δημήτρη Δούκα, ο οποίος 
ήταν και αυτός μέλος της Διοικήσεως του Συλλόγου. Είχαμε προσφερθεί εθελοντικά και ακολουθήσαμε 
όποια ταξινόμηση προϋπήρχε από τον κύριο Θωϊδη και τους συνεχιστές του.  
ΓΚ: Υπάρχει κάποιο Παράρτημα της εν λόγω Βιβλιοθήκης; Αν ναι, τι γνωρίζετε για αυτό; 
ΜΒ: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποιο Παράρτημα, πόσο μάλλον που ούτε η ίδια μπορούσε να σταθεί 
αυτούσια σαν πλήρης Δανειστική Βιβλιοθήκη. 
ΓΚ: Την εποχή που ήσασταν εσείς Τμηματάρχης έγινε κάποια δράση επιδοτούμενη; Κάποια συνεργασία με 
άλλη Βιβλιοθήκη ή με κάποιο φορέα; 
ΜΒ: Όχι. Δεν έχω υπόψη μου να έγινε κάτι τέτοιο. 
ΓΚ: Πως μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης; Καταρχήν 
λειτουργεί τώρα η Βιβλιοθήκη; 
ΜΒ: Η Βιβλιοθήκη δεν βρίσκεται σε λειτουργία αυτό το χρονικό διάστημα. Οι μοναδικοί πληροφορητές για 
ααα, οποιοδήποτε εεε τομέα αυτής της Βιβλιοθήκης και τη δράση της είναι τα μέλη της Διοίκησης του 
Συλλόγου, το προσωπικό της γραμματείας και ίσως ο κύριος Θωϊδης, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο 
γεννήτορας αυτής της προσπάθειας. 
ΓΚ: Γνωρίζετε τον «Όμιλο Βιβλίου» του Συλλόγου και αν ναι, τι ξέρετε για αυτό;  
ΜΒ:  Αν γνωρίζω; 
ΓΚ: Τον «Όμιλο Βιβλίου»; 
ΜΒ: Εεε, ειλικρινά δεν γνωρίζω γιατί λόγω των υποχρεώσεων  δεν είμαι και πάρα πολύ ή όσο θα ήθελα 
ενεργός. Εεε, όμως πρόσφατα έπεσε στην αντίληψη μου ότι υπάρχει αυτός ο Όμιλος και προσπαθεί να 
προωθήσει τη φιλαναγνωσία, το σωστό ποιοτικό βιβλίο, εεε, απαρτίζεται αν δεν κάνω λάθος από 
Φλωρινιώτες και είναι ένα από τα ενεργά, ανήκει στο Μορφωτικό τμήμα του Συλλόγου και προσπαθεί να 
προωθήσει  την έννοια του σωστού βιβλίου.  
ΓΚ: Είναι η συνέχεια της Βιβλιοθήκης ή είναι ξέχωρο τμήμα; 
ΜΒ: Θεωρώ πως είναι ξέχωρο τμήμα, δεν βλέπω εγώ, από όσα γνωρίζω, δεν βλέπω να υπάρχει συνέχεια ή 
έστω μια μικρότερης σημασίας ένωση. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι η άποψη σας σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης; Τι 
πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει, να διορθωθεί; 
ΜΒ: Ναι. Η Βιβλιοθήκη αυτή έχει πάρα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό, μιλώ για εφημερίδες τοπικές 
μέσα από τη σωστή ανάλυση των οποίων μπορεί να προκύψει πάρα πολύ αξιόλογο αρχειακό υλικό, τόσο 
ιστορικό και με μια επεξεργασία κοινωνικού χαρακτήρα υλικό. Μιλάμε για εφημερίδες, οι οποίες έχουνε 
έχουν πια εκλείψει εεε, μιλάμε για πάρα πολλούς τόμους βιβλία, ιστορικών βιβλίων,  μιλάμε για τόμους 
πάρα πολλούς επίσης περιοδικών μέσα από τη σωστή έρευνα μπορούν να προκύψουν πάρα πολλές εργασίες 
αυτούσιες και φυσικά αυτό αποδεικνύεται από την προσπάθεια πάρα πολλών φοιτητών στο παρελθόν και 
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άλλων ερευνητών να δανειστούν βιβλία από αυτή τη βιβλιοθήκη. Είναι μια πλούσια Βιβλιοθήκη αλλά είναι 
ένας γίγαντας με πήλινα πόδια. Πρέπει .. εκ του μηδενός ξανά να γίνει μια ταξινόμηση, αρχειοθέτηση με 
βάση την ότι με βάση τη σωστή βιβλιοθηκονομική άποψη, εε, να γίνει χρήση φυσικά των νέων 
τεχνολογιών, να υπάρχει σταθερό ωράριο, εε, ευνοϊκές συνθήκες για την παραμονή μέσα στη Βιβλιοθήκη 
ώστε να λειτουργεί  και σαν Αναγνωστήριο. Φυσικά, γίνεται το ιδεατό θα ήταν θα ήταν να υπάρξει μια 
πρόσληψη εξειδικευμένων βιβλιοθηκονόμων ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται κάθε πτυχή της 
λειτουργίας της. Γνωρίζω όμως, ότι τα οικονομικά του Συλλόγου είναι τόσο πενιχρά, δεν θα ήταν 
υπερβολικό να πω, ότι δίνει καθημερινά μάχη για τη διαβίωση του ο Σύλλογος. Ως τώρα τα παραπάνω που 
προανέφερα να ανήκουν στο ιδεατό, στο φαντασιακό παρά στο πρακτέο, στο εφικτό.  

Εεε, αν υπήρχαν οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πάρα πάρα 
πολύ αξιόλογο πόλο μόρφωσης και υποβοήθησης της έρευνας. Εεε, και το λέω αυτό επειδή έτυχε να είμαι 
αποσπασμένος, σαν εκπαιδευτικός στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Φλώρινας «Πιτόσκα-Βρανά». Έχω άποψη 
για το υλικό που υπάρχει και στο Τμήμα των ενηλίκων στη  Κεντρική αλλά και στην Παιδική κάτω, μπορώ 
να πω ότι ιδιαίτερος στο επίπεδο του τοπικού τύπου, των περιοδικών, εκδόσεων, αλλά και γενικότερα στο 
επίπεδο εκδόσεων με ιστορική σημασία, η Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη πρωταγωνιστεί.  Έχω αυτή την 
άποψη και μπορώ να εκφράσω αυτό το τη γνώμη γιατί σας προανέφερα πως είχα αποσπαστεί πριν δυο 
χρόνια σαν εκπαιδευτικός στην Τοπική Βιβλιοθήκη. Φυσικά, αγνοώ το επίπεδο και την ποιότητα της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου αλλά μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη η 
Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έχει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές, αλλά δυστυχώς όπως προανέφερα 
είναι ένας γίγαντας με πήλινα πόδια, δεν μπορεί να σταθεί εκ των πραγμάτων. 
ΓΚ: Θα θέλατε να μου πείτε κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει 
να ειπωθεί; 
ΜΒ: Δυστυχώς επί των ημερών μου και υποθέτω και νωρίτερα αλλά ίσως και αργότερα υπήρχαν πάρα 
πολλές ας τις ονομάσω κλοπές βιβλίων, ίσως είναι λίγο βαρύς ο όρος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο 
όρο να δώσω όταν υπήρχε δανεισμός και δεν υπήρχε επιστροφή των βιβλίων. Εεε, δυστυχώς έχουν χαθεί, 
δεν έχουν επιστραφεί πάρα πολλοί τόμοι και αναρωτιέμαι ποιος και με ποιο σκοπό προτιμούσε να αφήσει 
τη φοιτητική του ταυτότητα ή κάποια άλλη ταυτότητα προκειμένου να μην επιστρέψει ένα βιβλίο στον 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ένα βιβλίο το οποίο το είχε δανειστεί στο κάτω κάτω της γραφής από το Σύλλογο. Επίσης, 
η Βιβλιοθήκη αυτή λόγου του μεγέθους της είναι ένα ενεργοβόρο κομμάτι από το κτίριο του Συλλόγου, θα 
μπορούσε να γίνει μια πιο έξυπνη μελέτη ώστε να θερμαίνεται ή να ψύχεται με οικονομικότερο τρόπο και 
από εκεί ίσως άρχιζε μια πορεία για την επαναδραστηριοποίηση της. Ααα, υπήρξαν προγράμματα κατά 
καιρούς, ίσως θα μπορούσε ο Σύλλογος να προσλάβει κάποιον είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω κάποιων άλλων 
προγραμμάτων κάποιον υπάλληλο ααα αλλά ξαναλέω πως θα ‘ταν πάρα πολύ δύσκολο να περπατήσει αυτό 
σε βάθος χρόνου.  
ΓΚ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. 
ΜΒ: Και εγώ. Καλή τύχη στην εργασία σας. 
ΓΚ: Να’ στε καλά.                          
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ΓΚ: Καλησπέρα σας. 
ΜΔ: Καλησπέρα. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΜΔ: Δημήτριος Μεκάσης. 
ΓΚ: Με τι ασχολείστε; 
ΜΔ: Συνταξιούχος. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε την ιστορία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας; 
ΜΔ: Ναι. Λοιπόν, στα τέλη του 19ου αιώνα η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης και Μογλενών ίδρυσε μια μικρή 
Βιβλιοθήκη με βιβλία θρησκευτικού, εκκλησιαστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου και είναι η πρώτη 
Βιβλιοθήκη στην πόλη μας γνωστή, η πρώτη γνωστή Βιβλιοθήκη. Δεύτερη Βιβλιοθήκη είναι του Γυμνασίου 
Φλωρίνης, το οποίο ιδρύθηκε το 1914, αφού το ’13 είχε κλείσει το Γυμνάσιο Μοναστηρίου. Το Γυμνάσιο 
Μοναστηρίου είχε μια αξιόλογη Βιβλιοθήκη με αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, σχολικά βιβλία, 
εγκυκλοπαίδειες, τα οποία μεταφέρθηκαν σιγά σιγά από τους καθηγητές στη Φλώρινα και πολύ αργότερα 
κατά το δεύτερο  και το πρώτο  Παγκόσμιο Πόλεμο ο  Αρχιμανδρίτης  Γερμανός Χρηστίδης, γνωστός ως 
Παπα- Χρηστίδης, μετέφερε τα υπόλοιπα βιβλία και εεε, και τα και φτιάξαν τη Σχολική Βιβλιοθήκη. Ήταν η 
πρώτη Δανειστική Σχολική Βιβλιοθήκη στη Φλώρινα.  

Αργότερα, έχουμε τη Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ιδρύθηκε το 1946, που 
ιδρύθηκε από δωρεές. Κάποιοι δώσαν τα βιβλία τους, οι επόμενοι κάποια άλλα και τελικά οοο έχουμε και 
τα αγγλόφωνα βιβλία του της Αμερικανικής βοήθειας και το 1971 παραχωρήθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
στον Αριστοτέλη και εμπλουτίστηκε και είναι ίσως η μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη στη Φλώρινα. Το 
περιεχόμενο του το περιεχόμενο του είναι ποικίλο από λογοτεχνία, εγκυκλοπαίδειες και εκδόσεις τοπικές.  

Μετά έχουμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ιδρύθηκε το 1954  από το Δήμαρχο Παντελή Παπαθανασίου. 
Το 1981 όμως, ο Δήμαρχος Ιωάννης Αργυρόπουλος έκλεισε τη Βιβλιοθήκη και έδωσε όλα τα βιβλία 
παραχώρησε τα βιβλία στο στη Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Έχουμε μετά τη Βιβλιοθήκη της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Η Ακαδημία ιδρύθηκε το 1941, αλλά ξέρουμε ότι μέχρι το 1936 υπήρχε το 
Διδασκαλείο, έκλεισε το Διδασκαλείο και πιθανότατα τα περισσότερα βιβλία πέρασαν στη Βιβλιοθήκη της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Με την πάροδο του χρόνου τα βιβλία αυτά πολλαπλασιάζονταν, εμπλουτίζεται η 
Βιβλιοθήκη, αφού δέχεται δωρεές και το Υπουργείο και κάποιοι κάποιες δαπάνες δικαιολογούνε την αγορά 
βιβλίων και γίνεται μια αξιόλογη βιβλιοθήκη. Το 1984 όπου, μάλλον μέχρι το 1984 στεγαζόταν στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο στο ημι-υπόγειο. Γίνεται η μεταφορά της στο νέο κτίριο, κάτω όπου στεγάστηκε 
αργότερα το Πανεπιστήμιο, κατά τη μεταφορά τους καταστράφηκαν πολλά βιβλία, αξιόλογο βιβλία επειδή 
ήταν εκδόσεις της εφταετίας, και τελικά εεε έχουμε την ιδρύεται το 1990 η Παιδαγωγική Σχολή εεε παίρνει 
όλα αυτά τα βιβλία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας εμπλουτίζεται με καινούρια και φθάνει στους 11.000 
τόμους.  

Είναι μια αξιόλογη Βιβλιοθήκη και πάμε παρακάτω, είναι το ΤΕΙ Φλώρινας. Αυτή η Βιβλιοθήκη 
είναι της Γεωργικής Σχολής. Η Γεωργική Σχολή είχε εξειδικευμένα βιβλία για τα φυτά και για τις 
καλλιέργειες. Μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του ’70 έκλεισε και το 1979 λειτούργησαν τα ΤΕΙ όχι τα 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε., τότε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. λεγότανε, Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, πως λεγόταν δεν θυμάμαι και το 
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1988 οργάνωσαν Βιβλιοθήκη με τα παλιά βιβλία της Γεωργικής  Σχολής και άλλα καινούργια που έφθασε 
τους 3.000 τόμους.   

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει μια εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη με εικαστικά βιβλία και ξεκίνησε 
από το γλύπτη Μιχαήλ Βασίλη, που ζει στα Παρίσι  αυτή τη στιγμή, το 1983, ο οποίος  έκανε μια πρόταση 
για ίδρυση Βιβλιοθήκης. Το 1985 όταν ήταν Πρόεδρος ο Θέμης Μηλώσης ιδρύεται η Βιβλιοθήκη με 
λιγοστά βιβλία αλλά στην πορεία γίνονται πολλά αφού οι δωρεές ήταν πολλές. Το 1995 πέθανε η γυναίκα, η 
σύζυγος του Μιχαήλ, η Άρτεμις Τσαγκάρη, που ήτανε σκηνογράφος και εεε  ζωγράφος  και δώρισε όλα της 
τα βιβλία στο στη Βιβλιοθήκη της Στέγης Φιλοτέχνων και η Βιβλιοθήκη τότε ονομάστηκε «Βιβλιοθήκη 
Άρτεμις Τσαγκάρη- Μιχαήλ». Εεε, έχει πάνω από 3.000 βιβλία και είναι μια από τις καλύτερες Εικαστικές 
Βιβλιοθήκες στην πόλη μας. Και στην πορεία μετά η Δημόσια Βιβλιοθήκη «Βασιλική Πιτόσκα- Βαρνά» την 
οποία μπορείς να βρεις στοιχεία που υπάρχουν σήμερα και η Βιβλιοθήκη του 1ου Ενιαίου Λυκείου που είναι 
στο Λύκειο η Βιβλιοθήκη, αξιόλογο. Αυτά. 
ΓΚ: Θα θέλατε να κάνετε μια αποτίμηση για τις Βιβλιοθήκες που λειτουργούν σήμερα στην πόλη μας; 
ΜΔ: (παύση) Νομίζω ότι η Πιτόσκα είναι η καλύτερη Βιβλιοθήκη, λειτουργεί καλύτερα από όλες τις άλλες, 
ενώ ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έχει πάρα πολλά βιβλία αλλά δεν έχουν μπει σε τάξη ούτως ώστε να μπορείς να 
δανειστείς. 
ΓΚ: Ο λόγος ποιος θεωρείτε ότι είναι; 
ΜΔ: Εεε, ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ πέρασε πολλές φάσεις, αυτόν τον τελευταίο καιρό όμως δεν μπόρεσε  να  
βάλει μια τάξη στα βιβλία. 
ΓΚ: Θεωρείτε ότι πρέπει να δημιουργηθούν και νέες Βιβλιοθήκες στην πόλη μας; Ή αυτές αρκούν; 
ΜΔ: Όχι, όχι. Αρκούν και πρέπει να εμπλουτιστούν με νέα βιβλία. 
ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο σχετικό με τις Βιβλιοθήκες που δεν έχει ειπωθεί μέχρι τώρα; 
ΜΔ: Όχι, αλλά η Βιβλιοθήκη σιγά σιγά θα γίνει μουσειακό είδος όπως πάει γιατί περνάμε τώρα στη 
ψηφιακή εποχή, έτσι, όλα τα βιβλία υπάρχουνε στο internet. Παμπάλαιες εκδόσεις και λοιπά που μπορείς να 
τις βρεις, κάτι που δεν μπορείς να βρεις σε μια Βιβλιοθήκη της Φλώρινας και υπάρχει σε μια Βιβλιοθήκη 
στο Παρίσι, μπορείς μέσω internet να βρεις ένα βιβλίο του 1850. Ε αυτό είναι πρόοδος, είναι τεχνολογία, 
κάτι που δεν μπορούν να καλύψουν οι Βιβλιοθήκες της Φλώρινας.  
ΓΚ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. 
ΜΔ: Παρακαλώ.                         
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ΓΚ: Καλημέρα. 
ΜΠ: Καλημέρα. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΜΠ: Μελίδου Πελαγία. 
ΓΚ: Ποιο είναι το επάγγελμα σας; 
ΜΠ: Βιβλιοθηκονόμος. 
ΓΚ: Που ακριβώς εργάζεστε; 
ΜΠ: Στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Φλώρινας. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε την ιστορία της Βιβλιοθήκης; Πότε ιδρύθηκε, από ποιον, αν στεγάστηκαν 
κάπου αλλού αρχικά; 
ΜΠ: Αρχικά, η Βιβλιοθήκη στεγαζότανε στο κάτω κτίριο, στο παλιό κτίριο το λεγόμενο, δεν υπήρχε 
βιβλιοθηκονόμος, υπήρχε μια αίθουσα, η οποία τώρα έχει γίνει πολύ- γραμματεία, υπήρχε μια αίθουσα εκεί 
μέσα υπήρχαν κάποια ράφια και ήταν τα βιβλία. Δεν υπήρχαν οργάνωση. Ένας διοικητικός, ο κύριος 
Μητσκίνης είχε αναλάβει, ήταν διοικητικός τότε μετά έγινε καθηγητής, είχε αναλάβει να εξυπηρετεί τη 
Βιβλιοθήκη γιατί δεν ήτανε ο άνθρωπος γνώστης. 
ΓΚ: Για τη ημερομηνία μιλάμε; 
ΜΠ: Σίγουρα πριν το ’97, γύρω στο ’90 γύρω στο ’90. Εεε, και έκανε μια ψιλοοργάνωση. Απλά τα έβαλε 
στα ράφια κάπως έτσι. Μετά ανέλαβε ο κύριος Σαλαπάνης Τραϊανός μέχρι το ’97 που ήρθα εγώ. Όσο, η 
αλήθεια είναι το ’93 όταν ήμουν στην Κοζάνη, έκανα πρακτική στο ΤΕΙ Κοζάνης, ο κύριος Τραϊανός έβαζε 
τα βιβλία σε κούτες ’93, ’95 κάπου εκεί γύρω, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, έβαζε τα βιβλία σε κούτες 
στις κούτες μας τα έστελνε στην Κοζάνη και τα ταξινομούσαμε. 
ΓΚ: Με ποιο σύστημα; 
ΜΠ: Με το σύστημα  DEWEY. Τώρα εντάξει δεν ήμασταν και εκεί και επειδή δεν ξέραμε υπήρχανε 
κάποιες κάποιοι τίτλοι, όχι, η αλήθεια είναι για να τα λέμε και ακριβώς, ούτε καν σε κούτες μετά μας τα 
έφερε σε κούτες που δεν μπορέσαμε.. με το βιβλίο εισαγωγής προσπαθούσαμε να κάνουμε ταξινόμηση, από 
τον τίτλο, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό πάντα γιατί υπήρχαν κάποιοι τίτλοι και δεν ξέραμε και ορολογία, 
οπότε του είπαμε να μας τα στείλει σε κούτες και είχαμε τα βιβλία και τα ταξινομούσαμε εκεί με το 
σύστημα DEWEY. Αυτό έγινε μέχρι το ’97. Τον Μάρτιο του ’97 ήρθα εγώ με ένα στα πλαίσια ενός 
προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με οχτάμηνη σύμβαση, οχτάμηνη νομίζω ή δεκάμηνη Μάρτιος ήτανε μέχρι 
Δεκέμβριο. Ξεκίνησα τότε ξεκίνησε μια οργάνωση καλύτερη από βιβλιοθηκονόμο και πιο έμπειρη φυσικά, 
μετά σταμάτησα για ένα διάστημα πάλι έμεινε χωρίς προσωπικό η Βιβλιοθήκη και μετά ξαναξεκίνησα το 
Μάιο του ’98. Ναι, τον Μάιο του ’98 πάλι στα πλαίσια κάποιου προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ και από εκεί και 
πέρα συνεχίζω εγώ να δουλεύω, ήρθε και η συνάδελφος, η Μάγδα η Περιβολάρη, από το ’99 είναι. Εεε, το 
2001 έγινα εγώ αορίστου χρόνου, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει αυτό, ναι, το 2006 έγινε και η συνάδελφος. 
Έχουμε το σύστημα εδώ το ταξινομούμε με DEWEY, χρησιμοποιούμε τους Αγγλοαμερικάνικους κανόνες, 
το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλίων είναι ταξινομημένα, υπάρχουν απλά το τελευταίο διάστημα υπήρχε 
κάποιο πρόβλημα στο πρόγραμμα το ADVANCE και έχουμε κάποια βιβλία στην άκρη γιατί δεν μπορεί να 
γίνει καταλογογράφηση. 
ΓΚ: Τα είδη των βιβλίων ποια είναι; 
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ΜΠ: Τα βιβλία, τα πιο πολλά είναι του Τμήματος που μας αφορά, έχει να κάνει, γεωπονικά, ποιοτικός 
έλεγχος αγροτικών προϊόντων και έχουμε και κάποια γενικής φύσης, έχουμε και φιλοσοφικά, έχουμε 
αρκετά λογοτεχνικά, τα οποία τα χρησιμοποιεί πολύ πολύς κόσμος από κάτω από την πόλη έρχεται για 
δανεισμό εδώ σε μας και τα τελευταία χρόνια από το 20.. , η τελευταία αγορά που έχει γίνει ήτανε βιβλίων 
ήτανε το 2008 και από εκεί και πέρα σταμάτησε, δεν έχουμε αγοράσει τίποτα, οπότε θεωρώ ότι είναι φτωχή  
η Βιβλιοθήκη, δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες. 
ΓΚ: Τα λειτουργικά έξοδα πως τα καλύπτετε; 
ΜΠ: Λειτουργικά έξοδα όλα αυτά.. 
ΓΚ: Και τον εμπλουτισμό; 
ΜΠ: Εμπλουτισμός σας λέω από το 2008 έχει να γίνει διαγωνισμός για βιβλία. Όσον αφορά τα λειτουργικά 
έξοδα, ότι χρειάζεται απευθυνόμαστε στην Κοζάνη, στη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης της οποίας είμαστε 
παράρτημα, και έτσι γίνονται οι δουλειές μας. 
ΓΚ: Δωρεές υπήρξαν ποτέ; 
ΜΠ: Δωρεές ναι έχουνε γίνει αρκετές και από καθηγητές και από εξωτερικούς χρήστες έχουμε και από 
διοικητικό προσωπικό έχουμε που μας έχουν κάνει δωρεές  εδώ στη Βιβλιοθήκη.  
ΓΚ: Για βιβλία μιλάτε τώρα; 
ΜΠ: Ναι, ναι  για βιβλία. 
ΓΚ: Ποιες υπηρεσίες παρέχει η εν λόγω Βιβλιοθήκη; 
ΜΠ: Δανεισμό, δανεισμό και επιστροφή βιβλίων εεε, κατά διαστήματα υπήρξαν, κάναμε και κάποια 
σεμινάρια σε πρωτοετείς φοιτητές όσον αφορά τη χρήση της Βιβλιοθήκης και πως μπορούν οι πρωτοετείς 
φοιτητές, που δεν ξέρανε, να χρησιμοποιήσουν τα βιβλία, τη Βιβλιοθήκη μέσα από τον υπολογιστή, μέσω 
internet για να δούνε αν υπάρχει κάποιο τεκμήριο μέσα στη Βιβλιοθήκη, αν είναι δανεισμένο, αν τους 
ενδιαφέρει, αν είναι κάποιος ταξινομικός αριθμός. 
ΓΚ: Κάποιο άλλο αρχειακό υλικό υπάρχει εκτός από τα βιβλία; 
ΜΠ: Έχουμε κάποια περιοδικά. Στην αρχή, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, ήταν αρκετοί οι τίτλοι που 
είχαμε. Τα τελευταία χρόνια επειδή δεν υπάρχει και το και δεν υπάρχουν κονδύλια έχουν περιοριστεί σε 4 
ελληνόγλωσσα περιοδικά. 
ΓΚ: Τα οποία είναι; 
ΜΠ: Είναι το «Γεωργία και κτηνοτροφία», το.. το επόμενο είναι, πως λέγεται;,  
ΓΚ: Αν δεν θυμάστε, δεν πειράζει. 
ΜΠ: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, όχι. Τέσσερα περιοδικά είναι. «Εκδόσεις Ζευς» είναι το άλλο, το οποίο 
βγάζει κάποια αφιερώματα και είναι 4 αφιερώματα το χρόνο, τα οποία είναι, καλύπτουν αρκετές ανάγκες. 
Ααα, 3 περιοδικά γιατί ήμασταν και στο  National Geographic, το οποίο σταμάτησε. Εεε, και το άλλο είναι 
η, ποιο περιοδικό είναι;, δεν θυμάμαι. 
ΓΚ: Στατιστικά βιβλία και Βιβλία Μητρώων διατηρείτε; 
ΜΠ: Ναι, ναι. Έχουμε το Βιβλίο Εισαγωγής έχουμε που είναι όσον αφορά, το βιβλίο εισαγωγής για τα 
βιβλία, έχουμε και ένα Βιβλίο Εισαγωγής για το οπτικοακουστικό υλικό. Στατιστικά στοιχεία τηρούμε όσον 
αφορά την επειδή ζητούνται από τη ΜΟΠΑΒ, τα κρατάμε από εκεί δεν έχουμε κάτι ξεχωριστό και από την  
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μας ζητούνε τα στοιχεία αυτά, οπότε αυτό είναι το, αυτά είναι τα 
στατιστικά που κρατάμε.  
ΓΚ: Υπήρξε πότε καμιά συνεργασία με άλλη Βιβλιοθήκη ή κάποιο άλλο φορέα για να κάνετε κάποια 
δράση; 
ΜΠ: Όχι, εκτός από το διαδανεισμό και κάποια στιγμή το 2006 από όσο θυμάμαι είχε γίνει μια ημερίδα 
στην Κοζάνη οπότε συμμετείχαμε και εμείς σαν συνάδελφοι. 
ΓΚ: Επιμορφώσεις κάνετε; 
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ΜΠ: Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουνε.. Επιμορφώσεις εμείς οι ίδιοι στους άλλους ή εμείς να 
μάθουμε από άλλους; 
ΓΚ: Εσείς να μορφωθείτε περισσότερο; 
ΜΠ: Ναι, ναι, έχουμε παρακολουθήσει και συνέδρια. 
ΓΚ: Πως μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις της Βιβλιοθήκης εδώ; Αν έχει εμπλουτιστεί, αν  
υπάρχει κανένα πρόβλημα; 
ΜΠ: Μέσω της ιστοσελίδας. 
ΓΚ: Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι η άποψη σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης; 
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Πρέπει κάτι να αλλάξει, να διορθωθεί ή να παραμείνει ως έχει; 
ΜΠ: Θεωρώ ότι, αλλά είναι η κρίση που μας κόβει σε όλα, ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο στάνταρ 
κονδύλιο για τη Βιβλιοθήκη. Δεν μιλάμε για τρελά λεφτά, να υπάρχουν κάποια χρήματα για να μπορούμε 
να εμπλουτίσουμε τη Βιβλιοθήκη και για να μπορεί και η Βιβλιοθήκη να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και των 
φοιτητών και των καθηγητών. Όταν μια Βιβλιοθήκη έχει να εμπλουτιστεί 7 χρόνια και να βασίζεται μόνο 
στις δωρεές, εντάξει αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτό που περιμένουμε. Είναι το θέμα των χρημάτων. Αλλιώς 
και από όσο μας λένε τουλάχιστον εξυπηρετούμε όσο γίνεται καλύτερα. 
ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα και κρίνετε σκόπιμο.. 
ΜΠ: Όχι, όχι. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΜΠ: Και εγώ ευχαριστώ.           
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ΓΚ: Καλή σας ημέρα. Πως ονομάζεστε; 
ΜΕ: Μινοπούλου Ευαγγελία. 
ΓΚ: Τι επάγγελμα κάνετε; 
ΜΕ: Είμαι εδώ διορισμένη ως καθαρίστρια. 
ΓΚ: Πόσα χρόνια; 
ΜΕ: Είμαι στο έβδομο. 
ΓΚ: Ωραία. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία της Βιβλιοθήκης αυτής. Πότε 
ιδρύθηκε; 
ΜΕ: Η Βιβλιοθήκη έκανε τα πρώτα της βήματα τα 1984 μετά από μια χρηματική δωρεά του κυρίου 
Γεωργίου Πιτόσκα στην μνήμη της θυγατέρας του Βασιλικής. 
ΓΚ: Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η ονοματολογία αυτή της βιβλιοθήκης; 
ΜΕ: Στην μνήμη της θυγατέρας Βασιλικής Πιτόσκα. 
ΓΚ:  Ήταν ιδιωτική αρχικά; 
ΜΕ: Εεεε, ήταν ιδιωτική και το 1989 ο αρχικός…..εεε…. ο αρχικός εκείνος πυρήνας δωρίστηκε στο 
Υπουργείο προκειμένου να ιδρυθεί η Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας, η οποία το 1990 αναβαθμίστηκε και 
λειτουργεί πλέον ως Κεντρική Βιβλιοθήκης Βασιλικής Πιτόσκα.  
ΓΚ: Μήπως  γνωρίζετε που στεγαζόταν αρχικά η Βιβλιοθήκη αυτή; 
ΜΕ: ….. Αυτό δεν το γνωρίζω. 
ΓΚ: Πόσα χρόνια είναι εδώ πέρα, στο κτίριο αυτό η Βιβλιοθήκη; Μήπως γνωρίζετε; 
ΜΕ:….. Όχι, αυτό που γνωρίζω ότι το 1993 το Παιδικό Παράρτημα που ιδρύθ …δημιουργήθηκε που 
στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο στη γωνία οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ναούσσης. 
ΓΚ: Εκτός από το Παιδικό Παράρτημα, μήπως υπάρχουν και άλλα Παραρτήματα, εδώ πέρα στο Νομό, της 
βιβλιοθήκης; 
ΜΕ: Εεεεε, έχουμε και κάποιο κτίριο στην Παλαίστρα, όπου έχουν μεταφέρει τα βιβλία της Κινητής, μας το 
έχει παραχωρήσει ο Δήμος…. 
ΓΚ: Μήπως ξέρετε ποιος εργάζεται εκεί; 
ΜΕ: Όχι, είναι κλειστό. Απλά έχουμε βιβλία εκεί.  
ΓΚ: Μάλιστα. Κάποιο άλλο Παράρτημα; Έχω την εντύπωση ότι και στο Αρμενοχώρι υπάρχει μια 
Βιβλιοθήκη.  
ΜΕ: Δεν ειν είναι … δικιά μας. Είναι ξέχωρη η Βιβλιοθήκη αυτή. 
ΓΚ: Μάλιστα. Μήπως γνωρίζετε η συλλογή των  βιβλίων ποια είναι; 
ΜΕ: ……………… 
ΓΚ: Τι κατηγορίες βιβλίων υπάρχουν; 
ΜΕ: Θα σβήσει μερικά μετά ε;;; Θα σε σκοτώσω……… 
ΓΚ: Η συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη ποιες υπηρεσίες παρέχει; 
ΜΕ: Η Βιβλιοθήκη  διαθέτει και παρέχει  σε όλους τους χρήστες της, τις εξής υπηρεσίες: 
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 Τον Δανεισμό. Δικαίωμα δανεισμού έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης, 2 βιβλία την 
ημέρα έως και 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης. Το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, 
λεξικά και περιοδικά) και τα ιστορικά τεκμήρια δε δανείζονται παρά μόνο εντός του χώρου της 
βιβλιοθήκης.   

 Η Κινητή. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει Κινητή Μονάδα από το 1999, η οποία είναι εξοπλισμένη με 
13.100 αντίτυπα βιβλίων και 220 τίτλους οπτικοακουστικού υλικού. Εεε, ταξιδεύει στους μαθητές 
εκείνους που τα σχολεία τους δεν διαθέτουν Σχολικές Βιβλιοθήκες και έτσι υποστηρίζει τις 
εκπαιδευτικές τις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες, αλλά τώρα δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης 
προσωπικού. 

ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο αριθμός του προσωπικού που έχει επανδρώσει τη Βιβλιοθήκη 
αυτή; 
ΜΕ: Εεεε, τώρα σαν μόνιμο προσωπικό είμαι μόνο εγώ…..και έχουμε πέντε αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς. 
ΓΚ: Μάλιστα. Μια ακόμη ερώτηση θα σας κάνω σχετικά με τη γνώμη σας. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να 
αλλάξει σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω Βιβλιοθήκης; Λειτουργεί καλά; Ή όχι. 
ΜΕ: Τώρα είμαστε σε πολύ δύσκολο σημείο, πώς να το πω, γιατί δεν έχουμε Προϊστάμενο και το βασικό 
νομίζω τώρα είναι να ερθούν κάποιοι μόνιμοι εδώ στη Βιβλιοθήκη για να λειτουργήσει κανονικά.  
ΓΚ: Δηλαδή, το θέμα είναι μόνο όσον αφορά το προσωπικό; 
ΜΕ: Εγώ, τώρα αυτή τη στιγμή  αυτό πιστεύω, γιατί το Παιδικό Παράρτημα λειτουργεί  πολύ καλά με τους 
εκπαιδευτικούς και εδώ πέρα με τους εκπαιδευτικούς, τους αποσπασμένους, και εκκρεμεί αυτό το σημείο  
που δεν έχουμε Προϊστάμενο. 
ΓΚ: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΜΕ: Να ’σαι καλά. 
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ΓΚ: Καλή σας ημέρα. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
MΒ: Mούζα Βασιλική. 
ΓΚ: Ποιο είναι το επάγγελμα σας; 
MΒ: Είμαι φιλόλογος, εκπαιδευτικός σε Λύκειο της πόλης. 
ΓΚ:  Μπορείτε να μου πείτε την ιστορία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας; 
MΒ: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι για την συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη εδώ, την «Βασιλικής- Πιτόσκα», που 
είναι Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στο νομό Φλώρινας και την Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη γνωρίζω 
επίσης ως παλιά Βιβλιοθήκη και αυτή που εδρεύει στο Αρμενοχώρι υπό την εποπτεία του κ. Θωϊδη. Εεε, με 
την ίδρυση του Παιδαγωγικού Τμήματος ξέρω ότι λειτουργεί και εκεί Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των 
φοιτητών και γενικά του κοινού της Φλώρινας. 
ΓΚ:  Ποια είναι η σχέση σας με τη Βιβλιοθήκη τη  συγκεκριμένη; 
MΒ: Εγώ είμαι Πρόεδρος του Εφορευτικού Σώματος, το οποίο αποτελείται και από άλλα μέλη, να τα 
αναφέρω; Θέλετε; 
ΓΚ: Βεβαίως. 
MΒ:  Είναι η κα. Ηλέκτρα Πιτόσκα, η οποία είναι ο,η Αντιπρόεδρος και εκπροσωπεί την οικογένεια 
εξαιτίας του γεγονότος ότι η Βιβλιοθήκη αυτή αρχικά ιδρύθηκε ως  δωρεά της οικογένειας Πιτόσκα στην 
μνήμη της αδερφής της κα. Πιτόσκα, της Ηλέκτρας Πιτόσκα, τη Βασιλική Πιτόσκα, η οποία είχε έναν 
αιφνίδιο και τραγικό θάνατο σε μια εκδρομή που, όπου βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, ήταν γνωστό 
γεγονός στην πόλη της Φλώρινας αυτό και η οικογένεια Πιτόσκα για να τιμήσουν την μνήμη της αδερφής 
τους αποφάσισαν να κάνουν δωρεά και να ιδρυθεί αυτή η Βιβλιοθήκη. Τα υπόλοιπα μέλη αυτή τη στιγμή 
είναι ο κος. Παπαγιαννάκης ο Μιχάλης, ο κος. Τσολοπάνης, εεε, ένα λεπτό λίγο γιατί συγχέω τα τακτικά με 
τα αναπληρωματικά μέλη, είπα Ηλέκτρα, Μιχάλης, ο Κώστας (σκέφτεται) και ο κος. Πηλείδης ο Παντελής. 
Τακτικά Μέλη. 
ΓΚ: Μήπως γνωρίζετε ποια μέλη υπήρχαν πρωθύστερα από εσάς; Εσείς ποια χρονική περίοδο τελέσατε 
χρέη εδώ; 
MΒ:  Λοιπόν, την τελευταία μου, ο τελευταίος μου ορισμός ως Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης έγινε, ένα λεπτό, 
(κοιτάει στο κινητό της) 31-07-2013. Ο διορισμός γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η θέση αυτή είναι 
άμισθη όπως και όλων των Εφορευτικών, των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου και νωρίτερα επίσης 
είχα ορισθεί άλλες δυο φορές ως Πρόεδρος του Συμβουλίου.  
ΓΚ: Μάλιστα. Τώρα σχετικά με τη Βιβλιοθήκη θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η Βιβλιοθήκη στεγαζόταν 
πάντα σε αυτό το κτίριο ή αν αρχικά βρισκόταν σε κάποιο άλλο.   
MΒ: Ακριβώς δεν το γνωρίζω αυτό, έχω την εντύπωση ότι στεγαζότανε και κάπου αλλού. Εεε, αν θυμάμαι 
καλά, νομίζω, δεν είμαι 100% σίγουρη, στο κτίριο που βρίσκεται επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά δεν 
είμαι σίγουρη  σε αυτό, ίσως να κάνω λάθος. Εεε, εδώ έχει αρκετά χρόνια, ίσως, δεν γνωρίζω πόσα χρόνια, 
έχει γίνει με παραχώρηση της παλαιότερης Νομαρχίας τώρα Περιφέρειας και στεγάζεται εδώ πέρα το 
Κεντρικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης.  
ΓΚ: Λογικά, θα υπάρχουν και κάποια Παραρτήματα. Μήπως γνωρίζετε ποια είναι αυτά; 
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MΒ: Ναι, το ένα Παράρτημα είναι αυτό που τώρα λειτουργεί ως Παιδικό Παράρτημα, επί της Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Εκείνο το κτίριο έχει παραχωρηθεί με σύμβαση με την Περιφέρεια στην Βιβλιοθήκη για 99 
χρόνια, εεε, δηλαδή, ας πούμε ότι τελεί υπό καθεστώς ιδιοκτησίας περίπου της Βιβλιοθήκης και υπάρχει ένα 
Παράρτημα που έχει γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας, το παλαιό Δημοτικό Κατάστημα του της 
Κοινότητας της Παλαίστρας, εεε, διαμορφώθηκε, ανακαινίστηκε από το Δήμο και παραχωρήθηκε 
προκειμένου να στεγαστούν εκεί τα βιβλία που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη για την Κινητή Μονάδα. Η 
Κινητή Μονάδα έχει δυο λεωφορεία, ένα μεγάλο, βιβλιολεωφορεία και ένα μικρότερο και εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των σχολείων του Νομού εεε, για καλύτερη λοιπόν λειτουργία και εξυπηρέτηση τα βιβλία 
βρίσκονται εκεί ούτως ώστε το λεωφορείο να μπορεί να πηγαίνει να φορτώνει και να ξεφορτώνει  σε εκείνο 
το χώρο, υπάρχει μεγαλύτερη άνεση, περισσότερος χώρος να κινηθεί. Με το Παράρτημα που υπάρχει στο 
Αρμενοχώρι, που είπαμε είναι υπό την εποπτεία του κου. Θωϊδη, δεν είναι Παράρτημα της Βιβλιοθήκης, 
είχε γίνει μια κίνηση να υπαχθεί και να λειτουργήσει ως παράρτημα αλλά αυτό εεε, η όλη διαδικασία 
απαιτεί την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Συνεργασία είχαμε παλαιότερα εεεε, σε μια παλαιότερη 
θητεία μου, όταν υπήρχε ευχέρεια εκπαιδευτικά, αποσπασμένων εκπαιδευτικών είχε τοποθετηθεί και 
κάποιος εκεί πέρα, σε εκείνη τη Βιβλιοθήκη για να εξυπηρετηθεί, αλλά ως εκεί. Αυτή ήταν. 
ΓΚ:  Μήπως γνωρίζετε το όνομα του εκπαιδευτικού; 
MΒ: Νομίζω ήταν ο κ. Πλούσκας, δεν είμαι σίγουρη, αυτό μπορούμε όμως να το δούμε από τα πρακτικά.  
ΓΚ: Πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη συλλογή των βιβλίων που 
υπάρχουν εδώ, μήπως γνωρίζετε το είδος, τον αριθμό, την κατηγοριοποίηση; 
MΒ: Είναι πάνω από 60.000 βιβλία, σωστά το λέω εσείς .. Εεε, λοιπόν, υπάρχουν σχεδόν όλα τα είδη, 
υπάρχουν επιστημονικά για διάφορες επιστήμες, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, λογοτεχνικά, ιστορικά βιβλία, 
φιλοσοφικά βιβλία, υπάρχει παιδική λογοτεχνία και λογοτεχνία ενηλίκων, εεε, όλο το εύρος των 
ενδιαφερόντων ενός αναγνώστη καλύπτουν τα βιβλία.  
ΓΚ: Εκτός από τα βιβλία αυτά διαθέτει κάποιο άλλο υλικό εδώ η Βιβλιοθήκη; 
MΒ: Επίσης, υπάρχουνε εφημερίδες, και συγκεκριμένα και στην αίθουσα πλέον λειτουργεί για το τοπικό, 
αίθουσα έκθεσης εντύπων τοπικού τύπου και μάλιστα είναι προς τιμή του κου. Σουλιώτη, ο οποίος είχε 
διατελέσει για πολλά χρόνια και Διευθυντής και Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου, εεε, περιοδικά, 
άλλα πολύτιμα και ιστορικά αρχεία και παλαιότερες επίσης πολύτιμες εκδόσεις που είναι δυσεύρετα. Τα 
χαρακτηρίζω πολύτιμα γιατί με την έννοια ότι είναι παλαιά και δυσεύρετα. ….τα οποία τα έχει αγοράσει η 
Βιβλιοθήκη αυτά από επιχειρηματίες, εμπόρους που ασχολούνται με το αντικείμενο ή έχουν γίνει δωρεές 
από κάποιους ανθρώπους που τα είχαν στην ιδιοκτησία τους ιδιώτες.  
ΓΚ: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση εδώ, το κράτος 
χρηματοδοτεί την εν λόγω Βιβλιοθήκη; 
ΜΒ: Ναι. Η Βιβλιοθήκη ως, εεε, Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη έχει, επιχορηγείται από το κρατικό 
προϋπολογισμό, από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει λοιπόν ο τακτικός προϋπολογισμός, υπάρχει και ένα 
κονδύλι που προέρχεται από τις  Δημόσιες Επενδύσεις.  
ΓΚ: Τώρα σχετικά με την ταξινόμηση του εν λόγω έντυπου υλικού, μήπως γνωρίζετε ποιο σύστημα 
χρησιμοποιείται. 
ΜΒ: Έχει χρησιμοποιηθεί το Abekt.  
ΓΚ: Μήπως μπορείτε να μου το αναλύσετε; 
ΜΒ: Δεν το γνωρίζω το  abekt πως λειτουργεί και αυτό λειτουργούσε συστηματικά όσο υπήρχαν 
βιβλιοθηκονόμοι. Τα τελευταία χρόνια έχει παγώσει. 
ΓΚ: Μάλιστα. Ποιες υπηρεσίες παρέχει η Βιβλιοθήκη; 
ΜΒ: Καταρχήν δανειστικές εεε, υπηρεσίες και υπάρχει στο Παιδικό Παράρτημα λειτουργεί και εργαστήρι 
πληροφορικής εεε, είχε εξοπλιστεί είχε συγκεκριμένη συγκεκριμένο επιχορήγηση από το Υπουργείο, είχαν 
έρθει οι υπολογιστές τοποθετήθηκαν και μπορεί να εξυπηρετήσει το κοινό. Βεβαία, είναι λίγο 
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απαρχαιωμένοι πλέον αυτοί οι υπολογιστές και κατά καιρούς γίνονται εκτός από την να αναφερθούμε 
πρώτα και στην Κινητή Μονάδα, η οποία μπορεί και μεταφέρει βιβλία στα σχολεία, όπως είπαμε 
προηγουμένως, αλλά λόγω της έλλειψης τακτ, μόνιμου προσωπικού και συγκεκριμένα οδηγού γιατί 
χρειάζεται οδηγός με συγκεκριμένο δίπλωμα να οδηγήσει το λεωφορείο τα τελευταία, το τελευταίο 
διάστημα έχει  παγώσει με το, με την, με το Δήμο έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία εεε, να παρέχει έστω 
και μια δυο μέρες  την εβδομάδα κάποιον από τους οδηγούς που  τους μόνιμους που εργάζονται στο Δήμο. 
Πιστεύουμε ότι από φέτος θα μπορέσουμε να το  ξεκινήσουμε. 
ΓΚ: Τώρα μου δώσατε μια αφόρμηση να σας κάνω άλλη μια ερώτηση σχετικά με το συνολικό αριθμό των 
μόνιμων ατόμων του προσωπικού. 
ΜΒ: Ναι, δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα και πλήγμα θα το χαρακτήριζα. Εεε, η Βιβλιοθήκη όταν εγώ 
ανέλαβα είχε έως μόνιμο προσωπικό δυο άτομα.  
ΓΚ: Ποια χρονολογία; Το 2013 που μου είπατε τώρα; 
ΜΒ:  Όχι, στην αρχή. Το 2008 ήταν Διευθύντρια η κα. Γίντση, η οποία δυστυχώς απεβίωσε εεε, τελούσα εν 
υπηρεσία και ο κος. Ευαγγέλου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε μετά από ένα χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα 
αυτή τη στιγμή μόνιμο προσωπικό να είναι μόνο η κα. Μινοπούλου, η οποία όμως  δεν είναι Διοικητική, δεν 
είναι στο διοικητικό τμήμα, εεε, επομένως λειτουργεί μόνο με αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας, δεν υπάρχει καθόλου μόνιμο προσωπικό. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές 
δυσλειτουργίες, η εναλλαγή των προσώπων είναι ένα προβληματικό ζήτημα γιατί κάθε φορά τα νέα άτομα 
θα πρέπει να εκπαιδευτούν και καταρχήν στις ανάγκες τις δανειστικές αλλά πολύ περισσότερο στις ανάγκες 
τις Διοικητικές και εννοώ τη διαχείριση των οικονομικών και κυρίως τη γραφειοκρατική εργασία που 
πρέπει να γίνει προκειμένου να απορροφηθούν τα κονδύλια, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αλλά και 
τρέχουσες εργασίες, πληρωμές πάγιων εξόδων και λοιπά. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει τη Βιβλιοθήκη αυτό. 
ΓΚ: Θεωρείτε ότι είναι το μοναδικό πρόβλημα; 
ΜΒ: Πιστεύω από εκεί ξεκινούν όλα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Αν υπήρχε μόνιμο προσωπικό θα υπήρχε ροή 
σε όλες τις εργασίες εεε, θα υπήρχε καλύτερη εποπτεία όλων των υπολοίπων λειτουργιών εεε, θα 
μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και να λειτουργήσουμε και άλλου είδους προγράμματα, όπως γίνεται και σε 
άλλες Βιβλιοθήκες σε άλλους νομούς. Κατά τα άλλα, εντάξει υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν άλλα 
προβλήματα κτιριακά, το Παιδικό Παράρτημα που είπαμε στεγάζεται στο κτίριο της Μεγάλου Αλεξάνδρου 
που βρίσκεται, το κτίριο αυτό είναι μεν διατηρητέο είναι παλιάς αρχιτεκτονικής αλλά έχει πολλά σοβαρά 
προβλήματα που πρέπει να γίνει αναπαλαίωση, χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται μελέτες, χρειάζονται 
ειδικές εγκρίσεις λόγω του ότι έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, αν αυτό το κτίριο κάποτε με την φροντίδα 
και την μέριμνα και της πολιτείας εεε, αναπαλαιωθεί και ανακαινισθεί θα γίνει και ένα στολίδι για την πόλη 
μας, θα κατορθώσει να στεγάσει όλα τα τμήματα εκεί ενιαία και δηλαδή αυτό το Παράρτημα να μπορέσει 
να κατέβει κάτω με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική λειτουργία και καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.  
ΓΚ: Θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σχετικά με τις εκδόσεις της Βιβλιοθήκης, μήπως έχετε 
γνώση; 
ΜΒ: Εεε, η Βιβλιοθήκη μέσα στη, προηγουμένως με ρωτήσατε και τι άλλες δράσεις, μια από τις δράσεις 
είναι και οι εκδόσεις βιβλίων εεε, είτε κυρίως, πρώτα ανθρώπων που δραστηριοποιούνται μέσα εδώ στο 
Νομό αλλά και  άλλων. Εεε, υπάρχουν εκδόσεις, τον ακριβή αριθμό δεν τον γνωρίζω, να σας πω αλλά ξέρω 
ότι έχουν γίνει με πρόσφατη μια πολύ μικρή έκδοση που κάναμε και με αφορμή τα εγκαίνια της αίθουσας, 
αυτή του κου. Σουλιώτη, ένα μικρό, μια μικρή ανθολόγηση κάποιων ποιημάτων του κου. Σουλιώτη. 
ΓΚ: Θα ήθελα να σας ρωτήσω θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο σχετικά με τη Βιβλιοθήκη που δεν σας έχω 
ρωτήσει και κρίνετε  ότι  είναι σκόπιμο να ειπωθεί; 
ΜΒ: Από την εμπειρία που έχω αποκομίσει και από την ενασχόληση μου θεωρώ ότι η Βιβλιοθήκη είναι ένα 
κέντρο πολιτισμού, κέντρο, εεε, ανάπτ, πνευματικής ανάπτυξης που μπορεί να συμβάλλει στην πνευματική 
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ανάπτυξη του τόπου, εεε, θεωρώ ότι και αυτό επίσης έχω αποκομίσει ότι ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει, η 
τοπική κοινωνία έχει πολύ συχνή επαφή με τη Βιβλιοθήκη και με όλες τις Βιβλιοθήκες, βέβαια, όση 
περισσότερη χρηματοδότηση υπάρχει από την πολιτεία, μεγαλύτερα ποσά αυτό θα συμβάλλει στη 
ανανέωση των βιβλίων, είναι και αυτό ένα θέμα γιατί τα κονδύλια είναι πολύ περιορισμένα για την 
ανανέωση των βιβλίων μπορεί και αν πέντε έξι χρόνια να’ρθει συγκεκριμένο κονδύλιο  για την ανανέωση 
των βιβλίων με αποτέλεσμα κάποιοι συνδρομητές να δυσανασχετούν για το γεγονός ότι έχουν διαβάσει όλα 
πλέον τα βιβλία. Εεε, παρόλα αυτά, παρόλα τα προβλήματα, παρ’ όλες τις δυσχέρειες θεωρώ ότι είναι κάτι 
το οποίο δημιουργεί προϋποθέσεις για όλους τους αναγνώστες να ‘ρθουν κοντά στη μαγεία του βιβλίου, στη 
λογοτεχνία, στη γνώση γενικότερα και πολύ περισσότερο θεωρώ καίρια τη λειτουργία της Κινητής μονάδας 
που μεταφέρει την τον κόσμο του βιβλίου και στη στα μικρά παιδιά, στα σχολεία και τους εξοικειώνει με 
την ανάγνωση και γενικότερα  τον πλούτο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΜΒ: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.                                                 
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ΓΚ: Καλή σας ημέρα. 
ΝΠ: Καλημέρα σας. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΝΠ: Ονομάζομαι Παναγιώτης Νώτας. 
ΓΚ: Ποιο είναι το επάγγελμα σας; 
ΝΠ: Υπηρέτησα 34 χρόνια στην Εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτήν την στιγμή έχω 
αφυπηρετήσει και είμαι συνταξιούχος δάσκαλος. Υπηρέτησα την εκπαίδευση, την Πρωτοβάθμια από όλες 
τις θέσεις, από τη θέση του δασκάλου, του Προϊσταμένου Δημοτικού σχολείου, Διευθυντή Δημοτικού 
σχολείου, για τρία χρόνια ήμουν Σχολικός Σύμβουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην  Τρίτη 
εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας και τα τελευταία πέντε χρόνια της υπηρεσίας μου ήμουν Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ε,εεε. 
ΓΚ: Θα  μπορέσετε να μου πείτε ποια η σχέση σας με τις Βιβλιοθήκες της πόλης της Φλώρινας  και τι 
γνωρίζετε για αυτές; 
ΝΠ:  Η σχέση μου με τις Βιβλιοθήκες ξεκινά από την έφεση που είχα για ανάγνωση και για γνώση και 
μόρφωση. Εεε, κατά τη δεκαετία του 1980 που εγκαταστάθηκα μόνιμα στη Φλώρινα και κυρίως το 1985, 
’86 και ’87 ως αναγνώστης της Βιβλιοθήκης του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, που ήτανε εκείνη την εποχή η μόνη 
Βιβλιοθήκη που λειτουργούσε, ήμουνα από τους πιο τακτικούς αναγνώστες. Εεε, έγινε μία από τις πολύ 
καλές Βιβλιοθήκες, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η παλιά Δημοτική Βιβλιοθήκη,  η παλιά Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, παραχωρήθηκε στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Έκτοτε, οργανώθηκε και κατά τη δεκαετία του ’80 και 
του ’90 λειτούργησε. Σήμερα, από όσο γνωρίζω δεν λειτουργεί ως ανοιχτή στο κοινό, υπάρχουνε οι 
υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι δανείζουνε κάποια βιβλία  σε ερευνητές, σε ανθρώπους, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα αντικείμενα, αλλά με την έννοια, με τον τρόπο λειτουργίας που 
λειτουργούσε κατά τη δεκαετία του ’80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 σήμερα δεν λειτουργεί. 
Φυσικά, αυτό είναι ένα μειονέκτημα για την πόλη της Φλώρινας γιατί πιστεύω στο ρόλο των Βιβλιοθηκών, 
πιστεύω ότι είναι αντισταθμιστικός και για τις μικρές ηλικίες και για τις μεγάλες ηλικίες. Φυσικά έχουμε να 
προχωρήσει πάρα πολύ σήμερα, έχουμε φθάσει σε ένα σημείο ο καθένας μέσω των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και  μέσω του διαδικτύου να βρίσκει τα πάντα, ότι ζητάει με ευκολία, παρόλα αυτά όμως 
ξέρουμε ότι μπορεί να έχει έγκαιρη ενημέρωση και γνώση αλλά δεν είναι έγκυρη πάντα αυτή η γνώση, ενώ 
η γνώση, η οποία αποκτιέται μέσα από τις Βιβλιοθήκες νομίζω ότι είναι η πιο έγκυρη γνώση που υπάρχει. 

 Εεεε, αργότερα κατά τη δεκαετία του.. στις αρχές της δεκαετίας του 1990, γύρω στο ’92 νομίζω, 
μετά από ένα γεγονός, το οποίο συνέβη και έχασε τη ζωή της μια Φλωρινιώτισσα, αποφάσισαν οι γονείς της 
να, με την προτροπή του μακαρίτη σήμερα του Μίμη του Σουλιώτη, ένα από τα πιο ενεργά μέλη στην 
κοινωνία της Φλώρινας, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά, αποφάσισαν να ιδρύσουν μια Ιδιωτική 
Βιβλιοθήκη στο όνομα της κόρης τους, η οποία χάθηκε. Έτσι, δημιουργήθηκε η Δημόσια Βιβλιοθήκη, ε 
συγνώμη, δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη «Βασιλικής Πιτόσκα-Βρανά». Εεε, στη συνέχεια δημιουργήθηκε 
και το Παιδικό Τμήμα, πάλι με ενέργειες του κ. Σουλιώτη γιατί πίστευε ότι στον αντισταθμιστικό ρόλο  
και.. των Βιβλιοθηκών και πίστευε ότι θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία σε όλα τα φλωρινιωτόπουλα να 
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πάρουν τη γνώση μέσα από τις Βιβλιοθήκες. Εεε, έτσι, το 1993, ’92 προς ’93, εεε, δημιουργήθηκε το 
Παιδικό παράρτημα της Ιδιωτικής Βιβλιοθήκης «Βασιλικής Πιτόσκα-Βρανά». Εεε, το τμήμα αυτό 
πρωτοστεγάστηκε στο….  στην οδό Ελευθερίας, όπου σήμερα είναι ένα κομμωτήριο, έτσι για να σας δώσω 
το στίγμα,  ακριβώς απέναντι από την πλατεία των σχολειών και εκεί λειτούργησε για περίπου 9 χρόνια, δεν 
είμαι σίγουρος για αυτό μην το λάβετε ακριβώς υπόψη, περίπου νομίζω 7 με 9 χρόνια λειτούργησε σε 
εκείνο, εκεί η Παιδική Βιβλιοθήκη.  

Ήμουνα από αυτούς που πρωτοσυγκρότησε την Παιδική Βιβλιοθήκη, αποσπασμένος από την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  για περίπου 2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ξεκινήσαμε με 1.200 τίτλους 
και όταν αποχώρησα μετά από 2- 2,5 χρόνια πρέπει να είχαμε φθάσει στους 5.200 περίπου, μόνο στο 
Παιδικό Παράρτημα. Το επισημαίνω αυτό γιατί η Δημόσια Βιβλιοθήκη, η συγνώμη, η Βιβλιοθήκη 
λειτουργούσε  ανεξάρτητα για τους μεγάλους  και στεγαζόταν στο όπου στεγάζεται και σήμερα στο 
Πολιτιστικό Κέντρο. Εεε, και πάλι με ενέργειες του κ. Σουλιώτη, του μακαρίτη του Μίμη, η Ιδιωτική 
Βιβλιοθήκη γιατί δεν μπορούσαν και οι ιδρυτές της να αντέξουνε το κόστος λειτουργίας γιατί με το χρόνο 
χρειάζονταν και εμπλουτισμό σε βιβλία και ενοίκια που πληρώνανε,  με ενέργειες του κ. Σουλιώτη, του 
μακαρίτη του Σουλιώτη, έγινε Δημόσια, η Βιβλιοθήκη. 

 Το Παιδικό Παράρτημα κατά τους χρόνους λειτουργίας και παραμονής μου εκεί, είχε πάρα πολλές 
δραστηριότητες, από προγράμματα τα οποία εφήρμοσε σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
όπως και πάρα πολλές και κάποιες εκδόσεις βιβλίων που έγιναν στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων, της 
επιχορήγησης αυτών των προγραμμάτων. Να θυμίσω, ότι είχαμε κάνει, η πρώτη εκδήλωση που έγινε ήτανε 
«Με ένα βιβλίο πετάω», το οποίο είχε γίνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιβλίου της Αθήνας και μέσω 
αυτού του βιβλίου συνεργαστήκαμε  με ..σχεδόν με όλα τα  Νηπιαγωγεία της πόλης της Φλώρινας, όπου 
είχαμε ένα ειδικότερο πρόγραμμα που λέγαμε «Παραμύθια στο πάτερο» και επισκεφτήκαμε πάρα πολλά 
Νηπιαγωγεία, εεε, με διάφορες δραστηριότητες που έγιναν και σε επίπεδο των Νηπιαγωγείων αλλά και μια 
κεντρική δραστηριότητα που κάνανε κάτω στο Κλειστό Γυμναστήριο, όπου συμμετείχαν όλα τα 
νηπιαγωγεία ήταν κεντρική εκδήλωση παρουσία όλων των δραστηριοτήτων που είχαν προηγηθεί. Επίσης, 
στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης «Με ένα βιβλίο πετάω», είχαμε ..διοργανώσαμε μια ημερίδα, μια 
ημερίδα, η οποία είχε ως τίτλο «Το παραμύθι στην Εκπαίδευση». Από αυτή την ημερίδα εκδόθηκαν και 
Πρακτικά το οποία θα σας τα δώσω  να τα δείτε και αν θέλετε να λάβετε, να τα λάβετε υπόψη.  

 Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τον εμπλουτισμό της Παιδικής Βιβλιοθήκης και η διαφορά φαίνεται 
γιατί, εεεε, ξεκίνησε όπως σας είπα με  περίπου 1.200 τίτλους παιδικών βιβλίων και τελικά όταν αποχώρησα 
από τη Βιβλιοθήκη μετά από 2.5 χρόνια είχαμε γύρω στους 5.200 -5.500 τίτλους παιδικών βιβλίων. Επίσης,  
δεν ήταν μόνο τα βιβλία έπρεπε τα βιβλία να μπούνε και σε ράφια και αυτά τα ράφια που βλέπετε, που 
υπάρχουν σήμερα στην Παιδική Βιβλιοθήκη, όπου στεγάζεται στην συμβολή των οδών Ναούσης και 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, εεε εκεί εκείνα κατασκευάστηκαν εκείνη την περίοδο μέσα από διάφορα 
προγράμματα, τα οποία υλοποιούσαμε. 

 Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες  της 
Βέροιας και των Σερρών ήτανε το «Μαθαίνω και αγαπώ την πόλη μου». Εεε, επιγραμματικά, σύντομα, σε 
αδρές γραμμές θα σας περιγράψω, ως υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης με δυο τμήματα του 1ου Πειραματικού 
Σχολείου, τέσσερα τμήματα, της πέμπτης και της έκτης. Τα παιδιά έβγαιναν στην πόλη, παρατηρούσανε 
διάφορα γνωρίσματα της πόλης, πχ. να σας πω, ξέρω εγώ, τα φώτα της πόλης, οι επιγραφές της πόλης, οι 
πόρτες της πόλης, τα παράθυρα της πόλης και αυτό το πρόγραμμα διήρκησε περίπου σαράντα μέρες. Στο 
τέλος, ως, αφού επιστρέφαμε στο σχολείο μετά τη ξενάγηση μας μέσα στην πόλη, εεε, αποτυπώνανε την 
κάθε δραστηριότητα είτε με, εεε, ζωγραφιές, είτε με κείμενα και στο τέλος της εκδήλωσης αυτής, εεε, 
κάναμε δυο πράγματα.  

Το πρώτο ήταν,  φτια…κατασκευάσαμε τέσσερα κολάζ, αφού ήταν τέσσερα τα τμήματα, δυο της 
πέμπτης, δυο της έκτης, τέσσερα κολάζ, με τα χαρακτηριστικά της πόλης μας, να φανταστείτε από τα γλυκά 
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μέχρι και από τα γλυκά και τις πιπεριές, που είναι οι γεύσεις, μέχρι και τα δέντρα, μέχρι και τις πόρτες, τα 
παράθυρα, αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Κατασκευάσαμε τέσσερα πάρα πολύ μεγάλα κολάζ, 
εεε, εκ των οποίων τα δυο, τα στείλαμε, το ένα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της  Βέροιας και το ένα στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών  για να γνωρίσουν μέσα από αυτό το κολάζ, το οποίο ήτανε εεε, 1.20 Χ 1.00, 
ήταν πάρα πολύ μεγάλα, με μηνύματα που είχαν γράψει επάνω τα παιδιά και αντίστοιχα οι Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες Σερρών και Βέροιας μας έστειλαν τα αντίστοιχα κολάζ εμπ… εδώ για να πάρουμε μια γνώση 
της δικής στους, της δικής τους πόλης.  

   Ως επισφράγισμα αυτής και επιστέγασμα αυτής της δραστηριότητας ήτανε στην αίθουσα του 
Συλλόγου  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ο τότες Δήμαρχος, Δημήτρης Στύλου, εε, παρέδωσε σε όλα τα παιδιά από ένα 
κλειδί, αφού τα παιδιά επισκεφθήκανε όλα  τα μέρη της πόλης, πλέον είχανε το κλειδί, είχανε μπει μέσα 
στην πόλη και γνώριζαν την πόλη. Εεε, εδώ να σημειώσω ότι χρόνια μετά και τώρα δηλαδή πρόσφατα, 
βρέθηκα με μια μαθήτρια, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και παντρεμένη σήμερα, και είπε ότι από το 
δημοτικό θυμάμαι μόνο εκείνες τις δραστηριότητες. Ήτανε χαρακτηριστικό αυτό που μου είπε και πολύ 
θετικό, ας πούμε, για τη Βιβλιοθήκη γιατί μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, πιστεύοντας ότι για να 
αγαπήσουμε την πόλη μας μπορούμε μόνο, για να αγαπήσουμε την πόλη μας πρέπει να τη γνωρίσουμε και 
να την δούμε, να την βλέπουμε πάντα με το μάτι του επισκέπτη και όχι με το μάτι του ανθρώπου που 
κατοικεί μέσα στην πόλη. Εμείς αυτό επιδιώξαμε και νομίζω ότι, εε, αν βρεθείτε και μιλήσετε με κάποια 
από αυτά τα παιδιά, ας πούμε που τότε υλοποιήσαμε το πρόγραμμα θα σας πούνε τις εντυπώσεις τους.  

Εεεε, αργότερα την ιστορία της Παιδικής Βιβλιοθήκης εε, στελεχώθηκε με την, με αντικατέστησε η 
Νηπιαγωγός, η κυρία Άννα Τσαμπίδου, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε, αφού αγοράστηκε από τη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη το κτίριο στην συμβολή των οδών Ναούσσης, το παραδοσιακό, όμορφο κτίριο εκείνο και 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, εεε, στην συνέχεια μεταφέρθηκε το Παιδικό Παράρτημα εκεί για να μην 
πληρώνουνε τα ενοίκια στην.. εκεί που στεγαζότανε προηγουμένως. Εεε, έκτοτε παρακολουθώ τη 
λειτουργία, επισκέφθηκα πάρα πολλές φορές τη Βιβλιοθήκη  με τμήματα του σχολείου, ενθάρρυνα ως 
Διευθυντής του 2ου Πειραματικού, τους εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη γιατί για να γίνει 
κάποιος τακτικός αναγνώστης πρέπει πρώτα να γνωρίσει που βρίσκεται, πως είναι, πως λειτουργεί και στην 
συνέχεια  όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί με απεσπασμένους εκπαιδευτικούς, η Βιβλιοθήκη, και νομίζω ότι 
πάει πάρα πολύ καλά.  

Εεε, τα χρόνια που ήμουν ως υπεύθυνος του Παιδικού Παραρτήματος, κρατούσαμε στατιστικά 
στοιχεία και εκεί φαινότανε ότι σε ημερήσια βάση κατά μέσο όρο είχαμε περίπου σαράντα αναγνώστες. Δεν 
είναι μικρός ο αριθμός για μια πόλη, όπως είναι η Φλώρινα, αλλά ο τρόπος λειτουργίας, οι ώρες λειτουργίας 
που είχαμε καθιερώσει τότε ήτανε, να το πω, πάρα πολύ λειτουργικές έτσι ώστε οι μαθητές να 
επισκέπτονται τα.. τη Βιβλιοθήκη. Να σας δώσω και ένα βιβλίο του μακαρίτου του Μίμη του Σουλιώτη, με 
τον τίτλο «Παιδαριώδη», όπου σε ένα τμήμα εδώ κάτω κάνει μια αποτύπωση της λειτουργίας του Παιδικού 
Παραρτήματος με βάση τα στοιχεία τα οποία κρατούσαμε σε καθημερινή βάση και τα αποτυπώναμε κάθε 
μήνα.  

Εεε, τώρα για την Ιδιωτική, η οποία  στη συνέχεια έγινε Δημόσια Βιβλιοθήκη, λειτουργεί και το 
μεγάλο τμήμα, το οποίο έχει πάρα πολλά βιβλία, εεε, από μια τελευταία επίσκεψη που έκανα περίπου τα 
βιβλία ανέρχονται στους, του μεγάλου τμήματος και του μικρού, ανέρχονται περίπου στους εβδομήντα 
χιλιάδες τίτλους, αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι σίγουρο, είναι μια πληροφόρηση που έχω πάρει από τους 
υπεύθυνους των βιβλιοθηκών συζητώντας μαζί τους.  

Εεεε, από άλλες Βιβλιοθήκες που λειτουργούνε στο Νομό θέλω να αναφέρω την μεγάλη την 
κοπιώδη και μεγάλη προσπάθεια του Δάσκαλου, του μεγάλου Δάσκαλου του Δημήτρη του Θωϊδη, ο οποίος 
επιχείρησε να ιδρύσει και να λειτουργήσει Βιβλιοθήκη στο χωριό του. Εεε, με πάρα πολλούς κόπους τελικά 
τα κατάφερε, με πάρα πολλές προσπάθειες για πάρα πολλά χρόνια ήταν και παραμένει ακόμα η ψυχή της 
Βιβλιοθήκης. Στην προσπάθεια του αυτή εμείς που αγαπούσαμε τις Βιβλιοθήκες πολύ, εεε, ήμασταν αρωγοί 
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με καθετί που μπορούσαμε  να κάνουμε έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη, με το χώρο της 
Βιβλιοθήκης, να αγαπήσουν το χώρο της Βιβλιοθήκης και να μάθουν ότι εκεί, από εκεί μπορούν να 
αντλήσουν τη γνώση την οποία εεε, θέλουν, θα χρειαστούν στη ζωή τους.  

Ως Διευθυντής του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, όπου υπηρέτησα οκτώ χρόνια, είχαμε 
κάθε χρόνο μια προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη  όλου του σχολείου στην … Κοινοτική 
Βιβλιοθήκη να την χαρακτηρίσω, Βιβλιοθήκη του Συλλόγου νομίζω είναι έτσι, είναι η Βιβλιοθήκη του 
Συλλόγου του Αρμενοχωρίου, εεε, μια επίσκεψη έτσι ώστε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών στο 
τομέα των Βιβλιοθηκών, όπου εκεί γινότανε μια ξενάγηση είτε από τον κ. Θωϊδη, είτε από τον υπεύθυνο της 
Βιβλιοθήκης, στην Βιβλιοθήκη και στην συνέχεια υλοποιούνταν και κάποιες δραστηριότητες στην αίθουσα 
διδασκαλίας όταν επέστρεφαν εκεί οι μαθητές.  

Εεε, την τριετία 2007-2010 που ήμουνα, που υπηρέτησα στην Εκπαίδευση ως Σχολικός Σύμβουλος, 
με την έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου Αρμενοχωρίου είχαμε, υλοποιήσαμε σε συνεργασία και με την 
εκπαιδευτικό του, της τάξης, υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο ήταν, 
«Σχολείο και Βιβλιοθήκες» και μια φορά την εβδομάδα για περίπου  δυο μήνες μαζί με τον εκπαιδευτικό 
και εγώ, ως Σχολικός Σύμβουλος, πηγαίναμε στη Βιβλιοθήκη, όπου είχαμε μιλήσει για το κτίριο, για την 
αρχιτεκτονική του κτιρίου, αλλά  κυρίως μιλήσαμε για το τι περιέχει μέσα η Βιβλιοθήκη, πως είναι 
οργανωμένη και στη συνέχεια επιστρέφαμε στο σχολείο, όπου κάναμε διάφορες δραστηριότητες που είχαν 
σχέση πάλι και με τη Βιβλιοθήκη. Εεε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαμε οι μαθητές να επισκεφτούν 
έναν χώρο που ήτανε στο χωριό τους αλλά, περνούσαν από έξω αλλά ποτέ τους δεν τον είχαν επισκεφτεί  
και σιγά σιγά θα μπορούσαμε να τους προσελκύσουμε έτσι ώστε να μπαίνουν και τα απογεύματα να 
δανείζονται βιβλία και να διαβάζουν. Σίγουρα, όλοι δεν διαβάζουμε, αλλά κάποιοι από τους μαθητές σε 
κάποια φάση θα θα  δείξουν την έφεση τους, ας πούμε, προς το βιβλίο και την ανάγνωση.  

 Για άλλες Βιβλιοθήκες, θέλω να σας αναφέρω ότι σε όλα τα δημοτικά σχολεία και σε πάρα πολλά 
νηπιαγωγεία υπάρχουν Βιβλιοθήκες, οι οποίες όμως δεν είναι οργανωμένες, το μόνο που έχει γίνει είναι να 
υπάρχει καταγραφή των βιβλίων στο Βιβλίο Βιβλιοθήκης από εκεί και πέρα μόνο κάποιοι φωτισμένοι 
δάσκαλοι που αγαπούν τη Βιβλιοθήκη, γνωρίζουνε την αξία του βιβλίου και το τι μπορεί να προσφέρει 
στους μαθητές ή στα νήπια οι νηπιαγωγοί αξιοποιούνε και δανειστικά αυτές τις Βιβλιοθήκες.  

Εεε, οργανωμένη Βιβλιοθήκη σε δημοτικό σχολείο υπάρχει αυτή το 2ου, του πρώην 2ου 
Πειραματικού, σήμερα Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου, όπου έχουν καταγραφεί όλα τα βιβλία, έχουνε, εε, 
…… δεν έχουν  ακριβώς ψηφιοποιηθεί με την έννοια ότι και κάποια έχουν ψηφιοποιηθεί απλώς έχουνε 
μηχανοργανωθεί, να το πω έτσι, και μπορεί κάποιος να βρει εκεί αρκετό υλικό και σε επίπεδο δημοτικού 
σχολείου αλλά έχει και άλλα βιβλία, αυτό το αναφέρω και  επειδή φρόντισα για αυτόν τον εμπλουτισμό 
κυρίως σε βιβλία που έχουν σχέση με την Παιδαγωγική, με τη Διδακτική, με τη Διοίκηση των σχολείων έτσι 
ώστε να είναι και ένας πόλος έλξης όχι μόνον για τους μαθητές, η Βιβλιοθήκη αυτή, αλλά και για τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν στο σχολείο. Να μπορούν να βρουν κάτι όταν το χρειάζονται, εεε, και 
μάλιστα έχει Παιδαγωγικής και Διδακτικής, έχει και σύγχρονα βιβλία, δηλαδή μέχρι το 2008, 2007 περίπου, 
ότι κυκλοφορούσε στο εμπόριο από τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου το φροντίζαμε να εμπλουτιστεί η 
Βιβλιοθήκη.  

Εεε, από Βιβλιοθήκες άλλες εεε……….των δημοτικών σχολείων, αυτό το λέω και από την εμπειρία 
μου επειδή με τις επισκέψεις ως Σχολικός Σύμβουλος και ως Διευθυντής Εκπαίδευσης στα σχολεία, 
επέμενα στο να οργανωθούνε οι Βιβλιοθήκες των σχολείων. Πάρα πολύ υλικό υπήρχε, τουλάχιστον κατά τη 
δεκαετία του ’80, από παλιά περιοδικό στο Δημοτικό σχολείο Ξινού Νερού. Εεε, σήμερα, αν κάποιος 
ιστορικός της εκπαίδευσης θέλει να βρει περιοδικά που έχουν σχέση με την εκπαίδευση υπάρχουνε, 
υπήρχανε τουλάχιστον όσο υπηρετούσα εγώ στη  στο δημοτικό σχολείο της Αχλάδας. Αυτό το αναφέρω και 
σαν ερέθισμα για έναν μελλοντικό ερευνητή να οργανώσει εκείνη τη Βιβλιοθήκη, όπου έχει πάρα πολλά 
περιοδικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής φύσης.  
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ΓΚ: Όσον αφορά, τώρα τις Βιβλιοθήκες  χρηματοδοτούνται; Υπάρχουν κάποιες δωρεές; Το κράτος, ο 
Δήμος;  
ΝΠ: Η Δημόσια Βιβλιοθήκη, η Ιδιωτική στην αρχή, η οποία, ας πούμε, ξεκίνησε και εεε, κατά κάποιο τρόπο 
χρηματοδοτούνταν από την οικογένεια Πιτόσκα. Όχι, κατά κάποιο τρόπο κατά κύριο λόγο 
χρηματοδοτούνταν από την οικογένεια Πιτόσκα και συνεπικουρούνταν από κάποιες δωρεές άλλων 
Φλωρινιωτών. Δωρεές όταν λέω εννοώ όχι καινούριων βιβλίων αλλά βιβλίων, τα οποία είχαν στο αρχείο 
τους και προκειμένου, ας πούμε, να τα καταστρέψουμε ή να τα πετάξουμε, τα έφεραν στη Βιβλιοθήκη. Έχω 
καταγράψει πάρα πολλά τέτοια βιβλία και στο Παιδικό Τμήμα και στο Παιδικό Τμήμα αλλά και στηηηη 
στοοοο Τμήμα που είναι για μεγάλους. Στη συνέχεια όταν έγινε Δημόσια Βιβλιοθήκη επιχορηγούνταν από 
το κράτος, εκείνο το διάστημα, όπως και οι δραστηριότητες που σας περιέγραψα, είχαν την επιχορήγηση 
από το κράτος.  

Εεεε, οι άλλες οι Βιβλιοθήκες των Δημοτικών σχολείων, κυρίως εεε, εμπλουτίζονται από τα 
λειτουργικά έξοδα, αλλά και κάποιες δωρεές, οι οποίες γίνονται κατά καιρούς από τον Σύλλογο των 
Ελληνικών των, από τον Σύλλογο προς διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων. Είναι ένας Σύλλογος που 
λειτουργεί από το τέλος του 19ου αιώνα και συνεχίζει ακόμα να λειτουργεί. Εεεε, αυτά τα βιβλία, κυρίως 
από ότι θυμάμαι εγώ, είχανε εθνικο-πατριωτικό, εθνικου-θρησκευτικού περιεχομένου, δεν ήταν δηλαδή, τα 
σύγχρονα βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν στο στο εμπόριο. Εεε, δηλαδή, με σύγχρονους συγγραφείς 
προσαρμοσμένα στα νέα κοινωνικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Εεε, αυτά τα βιβλία τα, ο εμπλουτισμός 
με αυτά τα βιβλία γινόταν κυρίως από τις επιχορηγήσεις που έπαιρνε η Δημόσια Βιβλιοθήκη κατά την 
περίοδο στην οποία εγώ ήμουνα, υπηρετούσαν, ας πούμε εκεί. 
ΓΚ: Μάλιστα. Θα θέλατε να πείτε κάτι σχετικά με τη λειτουργία τη σημερινή των Βιβλιοθηκών; Υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα; Λειτουργούν καλά; Πρέπει να διορθωθεί κάτι; 
ΝΠ:  Εεε, (…..) νομίζω, θα μιλήσω (..) ηηη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Φλώρινας που λειτουργεί για τους 
μεγάλους εεε, η χρήση που γίνεται  γίνεται κυρίως από ανθρώπους, οι οποίοι, από ερευνητές. Από κάποιον 
που θέλει να ψάξει, ας πούμε,  κάτι για να βρει στην Βιβλιοθήκη. Το Παιδικό Παράρτημα, το οποίο 
επισκέφθηκα και τελευταία  πολλές φορές, έχει πάρα πολλά νέα παιδιά και λειτουργεί με πάρα πολύ καλό 
τρόπο, νομίζω. Μπορείτε να επισκεφτείτε εκεί, να μιλήσετε με τους υπεύθυνους της του Παιδικού 
Παραρτήματος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Φλώρινας και θα σας πουν νομίζω περισσότερα και από τα 
στατιστικά στοιχεία, αν κρατάνε, που πιστεύω ότι κρατάνε και σήμερα αλλά και από την καθημερινή 
λειτουργία και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε για μια δυο τρεις ώρες και να βιντεοσκοπήσετε, 
ας πούμε, την τους αναγνώστες που προσέρχονται και επέρχονται από την Βιβλιοθήκη για να έχετε μια  
καλύτερη εικόνα.  
ΓΚ: Θα  ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. 
ΝΠ: Και εγώ, αν και δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκα στις απαιτήσεις σας. Είμαι στη διάθεση σας γιατί ότι και 
αν κάνουμε  είναι για το καλό του κοινωνικού συνόλου της Φλώρινας.   
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Γ.Κ:  Καλησπέρα σας. 
Λ.Ι, Δ.Ε, Μ.Ο:  Γεια σας. 
Γ.Κ:  Πως ονομάζεστε; 
Λ.Ι:  Λέκκα Ιωάννα 
Δ.Ε: Δανιηλίδου Ευγενία 
Μ.Ο: Μπέλλη Όλγα. 
Γ.Κ:  Τι επάγγελμα κάνετε; 
Λ.Ι: Δασκάλα. 
Δ.Ε:  Συνταξιούχος. 
Μ.Ο: Οικιακά. 
Γ.Κ: Ποια είναι η σχέση σας με τον Αριστοτέλη; 
Λ.Ι: Η κόρη μου ερχόταν εδώ χόρευε, χορεύει και τώρα ανήκω στον «Όμιλο Βιβλίου». 
Δ.Ε: Εγώ δεν είχα σχέση με τον Αριστοτέλη, από τότε που συστήσαμε τον «Όμιλο Βιβλίου», αναγκαστικά 
στεγαζόμαστε εδώ και έχουμε μια άλλη σχέση μαζί τους. 
Μ.Ο: Το ίδιο και εγώ. Παλιά ερχόταν η κόρη μου χορευτικό και τώρα είμαι στον «Όμιλο Βιβλίου»  εδώ 
στον Αριστοτέλη. 
Γ.Κ:  Μπορείτε να μου πείτε ακριβώς, τι είναι ο «Όμιλος Βιβλίου»; 
Λ.Ι: Κάνουμε, συγκεντρωνόμαστε εδώ, έχουμε Βιβλιοθήκη, ο κόσμος μπορεί να δανειστεί βιβλία και 
κάνουμε παρουσιάσεις συγγραφέων. 
Δ.Ε: Μια λέσχη ας πούμε αλλά έχουμε δώσει αυτό το όνομα. Στην αρχή ήμασταν φίλοι βιβλίου και μετά 
που ενσωματωθήκαμε στον Αριστοτέλη το επισημοποιήσαμε σαν «Όμιλο Βιβλίου». 
Γ.Κ: Πότε πραγματοποιήθηκε αυτή η ενσωμάτωση; 
Λ.Ι: Πέρυσι. 
Μ.Ο: Ήτανε πριν 2-3 χρόνια αλλά περισσότερο ενταχθήκαμε, μας έδωσαν και το χώρο, φτιάξαμε τις 
βιβλιοθήκες από πέρυσι. 
Γ.Κ: Μήπως θυμάστε την ημερομηνία; 
Μ.Ο: Πέρυσι τέτοιο..(παύση), λίγο αργότερα ήτανε. 
Γ.Κ: Τον Μάιο μήπως; 
Δ.Ε: Όχι Μάιο είχαμε τη Βιβλιοθήκη. Μέσα στο χειμώνα ήταν. 
Μ.Ο: Ναι, το χειμώνα. Μπόρεσαν και μας δώσανε το χώρο, φτιάξαμε και τις Βιβλιοθήκες, φέραμε και τα 
βιβλία. 
Γ.Κ: Πόσα άτομα απασχολούνται εδώ στη Βιβλιοθήκη, υπάρχει άτομο ως μόνιμο προσωπικό; 
Μ.Ο: Όχι μόνιμο προσωπικό όχι. 
Λ.Ι: Η Ευγενία..(γέλια). Είναι πάντα εδώ. 
Μ.Ο: Η Ευγενία είναι το πιο σταθερότερο μέλος, που έρχεται και καταγράφει τα βιβλία, έχει μια πιο 
ιδιαίτερη σχέση με τα βιβλία. Εμείς ερχόμαστε σαν… 
Δ.Ε: Επισκέπτριες..(γέλια) 
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Μ.Ο: Όχι σαν επισκέπτριες, βοηθάμε, κάνουμε διάφορα πράγματα.. 
Λ.Ι: Τουρίστριες..(γέλια) 
Δ.Ε: Είμαστε γύρω στα 5-6 άτομα. Εντάξει εγώ έρχομαι κάθε Δευτέρα στάνταρ, μετά και οι άλλες κυρίες 
άρχισαν να έρχονται, γιατί στην αρχή ήρθαν τα βιβλία, έπρεπε να καταγραφούν και ανέλαβα έκανα αυτή τη 
δουλειά, δεν το βλέπουμε σαν δουλειά, είναι η μέρα που περιμένουμε να ανταμώσουμε. 
Γ.Κ: Ποιο σύστημα χρησιμοποιήσατε; 
Δ.Ε: Εννοείς ηλεκτρονικό; Όχι, χειροκίνητο…(γέλια). 
Μ.Ο: Χειροποίητο. 
Γ.Κ: Πώς καλύπτετε τα λειτουργικά σας έξοδα; 
Μ.Ο: Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τις συνδρομές των μελών. Δηλαδή, κάθε εξάμηνο τα μέλη 
πληρώνουν από 10 ευρώ και από αυτά τα χρήματα ότι χρειάζεται δίνουμε και κάτι ελάχιστα στον 
Αριστοτέλη, γιατί σαν σύλλογος ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έχει και αυτός τα έξοδά του, ελάχιστα βέβαια.  
Δ.Ε: Ελάχιστα δεν ξέρουμε ακόμα πόσο. 
Μ.Ο: Να μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή, για το ρεύμα που πληρώνει ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, για τη 
θέρμανση, το χώρο. Αλλά είναι τα δεκάρικα κάθε εξάμηνο. 
Γ.Κ: Πραγματοποιούνται δωρεές; 
Δ.Ε: Ναι, βέβαια πολλές. 
Γ.Κ: Υπό ποια μορφή; 
Δ.Ε: Τι εννοείς ποια μορφή; 
Γ.Κ: Χρήματα, βιβλία. 
Δ.Ε: Βιβλία, βιβλία. Κάμποσα μας έδωσε ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ από τη Βιβλιοθήκη του, γύρω στα 250, 
συγγραφείς μας έχουν στείλει και οι φίλοι του βιβλίου. 
Γ.Κ: Η Βιβλιοθήκη αυτή, τι υπηρεσίες παρέχει; 
Δ.Ε: Δανειστική είναι. 
Γ.Κ: Έχει Αναγνωστήριο; 
Δ.Ε: Όχι. 
Γ.Κ: Μπορείτε να μου πείτε σε ποια άτομα απευθύνονται αυτά τα βιβλία; 
Δ.Ε: Σε ενήλικες βασικά, αλλά έχουμε και κάποια βιβλία για παιδιά. 
Γ.Κ: Θα μπορούσατε να μου πείτε τον αριθμό των μελών των ενεργών ως τώρα; 
Δ.Ε: Είναι πάνω από τριάντα. 
Γ.Κ: Υπάρχει κάποιο άλλο αρχειακό υλικό εκτός από τα βιβλία; 
Δ.Ε: Όχι. 
Γ.Κ: Πώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις του Ομίλου; 
Δ.Ε: Ενημερώνουμε στις παρουσιάσεις που κάνουμε, εδώ που έρχονται, μέσω facebook.. 
Γ.Κ: Εκτός από τις βιβλιοπαρουσιάσεις, κάνετε κάποιες άλλες δράσεις, έχετε συνεργαστεί με κάποια άλλη 
Βιβλιοθήκη, κάποιον άλλο φορέα; 
Λ.Ι: Όχι. 
Γ.Κ: Διάβασα λιγάκι στο facebook και είδα σε κάποιες αναρτήσεις, σχετίζεται και ο κύριος Βασίλης από το 
βιβλιοπωλείο. Μπορείτε να μου πείτε κάποια πράγματα γι’ αυτό; 
Δ.Ε: Ναι μας έχει κάνει τη Βιβλιοθήκη αυτή, στις παρουσιάσεις αυτός ενημερώνεται από τους εκδοτικούς 
οίκους, φέρνει τους συγγραφείς, αφού συνεννοηθούμε εμείς ποιους θα φέρουμε. Τι άλλο κάνει; Αφίσες, 
προσκλήσεις, κάρτες, όλα ο Βασίλης τα κάνει. 
Γ.Κ: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Θεωρείτε ότι η Βιβλιοθήκη σας λειτουργεί καλά, 
υπάρχουν κάποια προβλήματα; 
Δ.Ε: Μια χαρά τα πάει. 
Μ.Ο: Για αρχή καλά είναι. 
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Δ.Ε: Αν σκεφτούμε ότι δεν έχει ούτε χρόνο που λειτούργησε, πάει καλά. 
Γ.Κ: Θα θέλατε να πείτε κάτι που δεν έχει ειπωθεί έως τώρα και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει να ειπωθεί 
σχετικά με τη Βιβλιοθήκη; 
Δ.Ε: Καλό θα ήταν έτσι από στόμα σε στόμα να μαθευτεί και άλλο, να έρθει περισσότερος κόσμος, γιατί 
είναι σταθερά τα άτομα που έρχονται, τώρα τελευταία άρχισαν να το μαθαίνουν και άλλοι και να 
παρουσιάζονται. Καλό είναι να ενημερωθούν περισσότεροι. 
Γ.Κ: Εσείς θα θέλατε να πείτε κάτι; 
Λ.Ι: Θα ήθελα πιο ενεργή συμμετοχή του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, να έρχονται πιο πολύ στις παρουσιάσεις μας. 
Γ.Κ: Εσείς; 
Μ.Ο: Το ίδιο, ναι ανήκουμε στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, θέλουμε την παρουσία τους εκεί, να δουν τι φέρνουμε, 
ποιους συγγραφείς. 
Λ.Ι: Μας ενοχλεί η αποχή του. 
Μ.Ο: Ναι που δεν έρχονται. Έχουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι βέβαια αλλά, να ερχόταν κάποιο μέλος 
από το Δ.Σ, κάθε φορά που έχουμε μια παρουσίαση θα θέλαμε μία στήριξη, δεν είναι μόνο η μία αίθουσα, 
να βάλουμε μία Βιβλιοθήκη μέσα, να βάλουμε βιβλία και να έρχεται ο κόσμος, θέλουμε την παρουσία του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Να τους βλέπουν οι συγγραφείς που έρχονται, να ενδιαφερθούν να γνωρίσουν τον 
συγγραφέα, γιατί όταν είναι μακριά από αυτό που κάνουμε, από τους συγγραφείς, δεν τους γνωρίζουν αυτό. 
Αυτή είναι η πίκρα μας. 
Γ.Κ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. 
Λ.Ι, Δ.Ε, Μ.Ο: Εμείς ευχαριστούμε. 
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ΓΚ: Καλή σας ημέρα. 
ΠΣ: Καλημέρα. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΠΣ: Παπαναστασίου Στέφανος του Χρήστου. 
ΓΚ: Τι επαγγέλλεστε; 
ΠΣ: Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός. 
ΓΚ: Ποια η σχέση σας με το Δήμο Φλώρινας; 
ΠΣ: Ήμουν Δήμαρχος από το 2003 μέχρι το 2010. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε την πορεία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας; 
ΠΣ: Για της πόλης Βιβλιοθήκες υπήρχαν: η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Πιτόσκα, υπήρχε η Βιβλιοθήκη του 
Αριστοτέλη, ο Δήμος είχε κατά καιρούς αλλά μικρό αριθμό βιβλίων από ότι έχω υπόψη μου που εφέρετο 
όμως ως Βιβλιοθήκη χωρίς να μπορώ να πω ότι λειτουργούσε σε ένα βαθμό να μπορεί να υπηρετεί τις 
ανάγκες των πολιτών μας εδώ. Εεε, εγώ βέβαια όταν ανέλαβα το 2003/1/1 δεν βρήκαμε Βιβλιοθήκη εμείς 
και από ότι πληροφορήθηκα, αυτά τα βιβλία τα όσα υπήρχανε εεε, όταν ανακατασκευαζόταν το Δημαρχείο, 
το Δημαρχειακό κατάστημα εε, ότι είχαν παραχωρηθεί στο Αριστοτέλη. Η άποψη μου για τις Βιβλιοθήκες 
είναι ότι άκρως απαραίτητες και ως παρουσία, αλλά ως αποστολή και ως δυνατότητα άντλησης 
πληροφοριών αλλά και απόκτησης γνώσεων από τους συμπολίτες μας εδώ αλλά και από τρίτους σε ότι έχει 
σχέση με την έρευνα, σε ότι έχει σχέση με τη γνώση της περιοχής, σε ότι έχει σχέση με τη ψυχολογία 
γενικότερα ότι ο αριθμός των  Βιβλιοθηκών και η αρτιότητα της λειτουργίας καταθέτει μια ποιότητα και 
ένα επίπεδο και ένα επίπεδο της πολιτιστικότητας της κοινωνίας μας και των φορέων της. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του 2009 κάποια πράγματα; 
ΠΣ: Εεε, ένας από τους βασικούς στόχους των δυο Δημοτικών αρχών ήτανε να ιδρυθεί η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη μέσα στη λογική που προηγουμένως ανέφερα για τη συμβολή τους γενικότερα στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιοχής, ένα αυτό και το δεύτερο βέβαια, ως προφίλ και του ιδίου του φορέα, του Δήμου 
Φλώρινας, γιατί ξέρετε ότι εκείνος ο οποίος έχει ιδιαίτερη άμεση σχέση με τους πολίτες είναι ο Δήμος και 
γιατί βεβαίως πάρα πολλοί Δήμοι ανά την επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό έχουνε και Δημοτικές και εν 
πάση περιπτώσει, έχουν σαν βασικό κομμάτι της συνολικής τους αποστολής την πολιτιστική και 
πολιτισμική προσφορά προς τους πολίτες και καταφέραμε ύστερα από σκέψη και τέτοια να την 
ξεκινήσουμε το 2009. Ήτανε μια, θα έλεγα συγκινητική, συνειδητή, συνεπής και επίπονη προσπάθεια γιατί 
θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Προς τον σκοπό αυτό επιλέξαμε ως χώρο, τον χώρο όπου έκανε 
τις πρόβες και καμιά φορά μικροεκδηλώσεις παρουσίαζε η Δημοτική Χορωδία, η Παιδική Δημοτική 
Χορωδία, στο Πολιτιστικό Κέντρο. Βρέθηκε η δυνατότητα να κάνει τις πρόβες της σε ένα χώρο άλλο οπότε 
ο Δήμος επέλεξε το χώρο, τον απελευθερωμένο πλέον χώρο να τον οργανώσει για Δημοτική Βιβλιοθήκη.        
Έτσι, ξεκίνησε μια προσπάθεια απευθυνόμενη ανά την Επικράτεια σε φορείς, Δήμους, Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, εφημερίδες, Συλλόγους, όπου γενικότερα υπήρχε ενδεχόμενο να βρει ανταπόκριση για την 
προμήθεια διαφόρων βιβλίων να το κάνει. Έτσι, λοιπόν, ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί Δήμοι και Σύλλογοι. 
Κάθε δέμα το όποιο ερχόνταν καταγράφονταν ως περιεχόμενο και αριθμό βιβλίου και στη συνέχεια ως και 
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γνωστοποίηση προς τους αποστολείς αλλά και έκφραση ευχαριστιών εστέλνοντο ευχαριστήρια με το 
περιεχόμενο το οποίο παρελήφθη και έτσι έπρεπε να γίνει. Ακολούθως τα βιβλία αυτά καταγραφόμενα 
τοποθετούνταν σε ιδιαίτερες προθήκες όπου.. 
ΓΚ: Με ποιο σύστημα καταγραφόντουσαν; 
ΠΣ: Το σύστημα αρχικά ήταν κατά κάποιο τρόπο χονδρικά ομαδοποιημένα γιατί ξέρετε όταν είναι ακριβώς 
το πρώτο στάδιο της υλοποίησης και χωρίς να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό αντιλαμβάνεστε ότι δεν 
υπήρχε αυτή η δυνατότητα επιστημονικής τακτοποίησης της Βιβλιοθήκης, αλλά πέραν σε περιεχόμενα έτσι 
πλαίσια και από εκεί και πέρα γιατί η προσπάθεια αυτή συνεχιζότανε. Παράλληλα, ο Δήμος προκειμένου να 
έχει και επίκαιρες εκδόσεις προσέφευγε και σε ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχανε γνώση, 
γνωρίζαν το βιβλίο αλλά και στα βιβλιοπωλεία της πόλης μας εδώ προσέφευγε δαπανώντας αρκετά 
χρήματα, θα έλεγα, για τις δυνατότητες του Δήμου προκειμένου να υπάρξουνε ανάμεσα στα βιβλία και 
εκδόσεις ποικίλου περιεχομένου, αλλά εκδόσεις σύγχρονες. 
ΓΚ: Τα είδη ποια είναι των βιβλίων; 
ΠΣ: Τα είδη των βιβλίων που αγοράζαμε ήτανε παιδικά, ήτανε και άλλα επιστημονικά, επίσης προσφεύγαμε 
και στο Πανεπιστήμιο και ότι μπορούσε το Πανεπιστήμιο από τα βιβλία που διέθετε στους φοιτητές μας 
έδινε. Αλλά και οι ιδιώτες επίσης μας είχανε στείλει, ότι βιβλίο εν πάσει περιπτώσει είχε ο καθένας και 
μπορούσε να το προσφέρει, το έστελνε και από εκεί και πέρα.. 
ΓΚ: Εκτός από τα βιβλία υπήρχε κάποιο άλλο αρχειακό υλικό; Καρτ ποστάλ, φωτογραφίες, χειρόγραφα. 
ΠΣ: Εεε, καρτ ποστάλ και χειρόγραφα δεν υπήρχαν σε αυτά, απλά ο Δήμος κατά τα εγκαίνια της 
Βιβλιοθήκης και αφού προσκάλεσε και τους συμπολίτες μας εδώ και ήρθε και ο ίδιος ο Μητροπολίτης, ο 
κύριος Θεόκλητος, από εκεί και πέρα άρχισαν να δημιουργούνται .. 
ΓΚ: Πότε έγιναν τα εγκαίνια; 
ΠΣ: Τα εγκαίνια έγιναν, αν θυμούμαι καλά αρχάς Ιουλίου του 2010, αν θυμούμαι καλά, πάντως μέσα στο 
καλοκαίρι του 2010. 
ΓΚ: Μάλιστα. Ποιος ήταν υπεύθυνος σχετικά με τη δράση αυτή; 
ΠΣ: Ο υπεύθυνος ήταν ο Γραμματέας του Πολιτιστικού Κέντρου, ο  υπάλληλος του Δήμου, ο Αδάμου ο 
Βαγγέλης.  
ΓΚ: Άλλα άτομα απασχολούνταν; 
ΠΣ: Άλλα άτομα είχαμε στείλει ένα διάστημα παιδιά τα οποία ήταν από πρόγραμμα, ενθυμούμαι κύρια τη 
φιλόλογο που υπηρετούσε και αυτή με πρόγραμμα, την Τσουμήτα τη Μαρία, για ένα διάστημα υπηρέτησε 
αυτή τελευταία μέχρι που αποχωρήσαμε εμείς ως δημοτική αρχή. 
ΓΚ: Τι υπηρεσίες παρείχε η Βιβλιοθήκη;  
ΠΣ: Υπηρεσίες κατά πρώτον από την μια καταχωρούσε και ομαδοποιούσε τα βιβλία και από την άλλη 
ήτανε η Βιβλιοθήκη ανοιχτή, ερχόντανε μαθητές, διάφοροι, είτε οργανωμένα είτε σε επίπεδο ατομικό με 
τους γονείς του και λοιπά, βλέπανε τι βιβλία υπήρχαν στις προθήκες και από εκεί και πέρα, ένας χώρος 
ενιαίος βέβαια με αυτόν αλλά με δυο σκαλιά που κατέβαιναν πιο κάτω χρησιμοποιούνταν ως 
αναγνωστήριο.  
ΓΚ: Τα λειτουργικά έξοδα η Βιβλιοθήκη τα κάλυπτε από το Δήμο; 
ΠΣ: Ναι, ναι από το Δήμο, από το Πολιτιστικό Κέντρο που είχε προϋπολογισμό. Τα κάλυπτε από το Δήμο. 
ΓΚ: Δωρεές οικονομικές πραγματοποιούνταν; 
ΠΣ: Όχι. Δωρεές οικονομικές, όχι, ο Δήμος κάλυπτε το σύνολο της δαπάνης. 
ΓΚ: Η Βιβλιοθήκη  αυτή συμμετείχε σε κάποια επιδοτούμενη δράση; 
ΠΣ: Ούτε αυτό. Ήτανε απλά εκ των υστέρων βέβαια αν εξακολουθούσε να λειτουργεί μπορούσε να 
προσφύγει και να σε τέτοιες δράσεις ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί ή να τύχει, ας το πούμε, έτσι ενίσχυσης 
από πλευράς βιβλίων, τρόπων λειτουργίας και λοιπά, απλά προέρχονταν από το Δήμο.   
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ΓΚ: Συνεργαστήκατε ποτέ με κάποια άλλη Βιβλιοθήκη ή με κάποιο άλλο φορέα για να κάνετε κάποια άλλη 
δράση; 
ΠΣ: Συνεργαζόμασταν καταρχήν με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Πιτόσκα, που είναι μια οργανωμένη 
Βιβλιοθήκη και ως προς την ταξινόμηση των βιβλίων και ως προς την λειτουργία και ως προς το προσωπικό 
και λοιπά και δηλαδή βρισκόμασταν σε μια έτσι διαδρομή και συνειδητοποίησης του τρόπου λειτουργίας 
των Βιβλιοθηκών, εεε, έτσι  σε μια προσπάθεια ακριβώς να και να υπάρχει η τυπικότητα της οργάνωσης, 
αλλά και μέσω της τυπικότητος να μεγιστοποιείται και η προσφερόμενη, ας το πούμε, υπηρεσία στους 
πολίτες. 
ΓΚ: Η Βιβλιοθήκη αυτή λειτουργεί μέχρι σήμερα ή όχι; 
ΠΣ: Από ότι πληροφορούμαι δεν λειτούργησε μετά τη δική μας την αποχώρηση, παρέμεινε κλεισμένη και 
εκ των υστέρων πληροφορήθηκα ότι … τα βιβλία, όσα βιβλία δεν ξέρω, δοθήκαν αλλού. 
ΓΚ: Μήπως ξέρετε που; 
ΠΣ: Άκουσα για τον Αριστοτέλη αλλά δεν ξέρω πόσα από αυτά τελικώς ον Αριστοτέλης τα θεώρησε ότι 
ήταν για τη Βιβλιοθήκη του ή δεν ήτανε ή είχανε απομείνει, τι είχανε απομείνει δεν το γνωρίζω. Αλλά 
νομίζω ότι είναι μια είναι μια θα έλεγα κατάσταση, η οποία δεν ήταν ούτε υπέρ του Δήμου αλλά και ούτε 
υπέρ της Τοπικής κοινωνίας η μη ύπαρξη της Βιβλιοθήκης. 
ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης από το 2009 μέχρι και το 2013 που 
σταμάτησε;   
ΠΣ: Εγώ μπορώ να πω μόνο για το χρόνο που την ιδρύσαμε και όσο τη λειτουργήσαμε. Από εκεί και πέρα 
το πώς λειτούργησε δεν γνωρίζω. 
ΓΚ: Μέχρι πότε; 
ΠΣ: Μέχρι το τέλος του 2010.  
ΓΚ: Μάλιστα. Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί και κρίνετε σκόπιμο πως πρέπει να 
λεχθεί σχετικά με αυτή τη Βιβλιοθήκη; 
ΠΣ: Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι άκρως απαραίτητο ο Δήμος και μάλιστα ο Διευρυμένος 
Δήμος σήμερα, ο οποίος είναι άθροισμα τεσσάρων Δήμων και μάλιστα Δήμος πρωτεύουσας, ότι είναι 
άκρως απαραίτητο να έχει Δημοτική Βιβλιοθήκη και όχι μόνο η τωρινή Δημοτική αρχή αλλά και όποια 
άλλη Δημοτική αρχή ακολουθήσει θα πρέπει να έχει ως πρώτο στόχο τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης γιατί 
και ο Δήμος ως φορέας έχει ένα άλλο προφίλ αλλά και ουσιαστικά μέσα από τους στόχους που υπηρετεί ο 
Δήμος νομίζω ότι είναι και το πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο δίνει, δείχνει και το επίπεδο του Δήμου. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΣ: Παρακαλώ.              
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Γ.Κ: Καλησπέρα σας. 
Π.Σ: Καλησπέρα σας. 
Γ.Κ: Πως ονομάζεστε; 
Π.Σ: Παπαχαρίσης Σπύρος. 
Γ.Κ; Το επάγγελμα σας ποιο είναι: 
Π.Σ: Είμαι εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Γ.Κ: Θα μου πείτε ποια η σχέση σας με τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και κατ’ επέκταση με τη Βιβλιοθήκη του; 
Π.Σ: Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχω να κάνω και 
με το Τμήμα της Βιβλιοθήκης, στο οποίο να πω ότι δεν είμαι υπεύθυνος, αλλά λόγω του ιστορικού υλικού 
το οποίο είναι ενταγμένο στη Βιβλιοθήκη και επειδή είμαι υπεύθυνος του αρχειακού υλικού του Συλλόγου, 
έχω να κάνω και με θέματα που αφορούν τη Βιβλιοθήκη. 
Γ.Κ: Ωραία, θα μπορούσατε να μου πείτε πότε, πως κάποια πράγματα γενικότερα για τη Βιβλιοθήκη, πότε 
συστάθηκε, πότε ιδρύθηκε και από ποιον; 
Π.Σ: Ναι, σε σχέση με την ίδρυση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, της Βιβλιοθήκης του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, αυτή είναι 
συνυφασμένη με την ίδρυσή του Συλλόγου, με τις απαρχές της ίδρυσης του Συλλόγου. Τώρα στα περιοδικά 
αναφέρεται ότι, στα Πρακτικά, ξεκινά η ίδρυση Αναγνωστηρίου το 1943, με προσφορές φίλων του 
Συλλόγου, εμπλουτίζεται η Βιβλιοθήκη και φτάνει μέχρι τις μέρες μας από πολλά σκαμπανεβάσματα, 
μεταφορές, μεταστεγάσεις, μεταφορές της Βιβλιοθήκης σε διάφορους χώρους. 
Γ.Κ: Θα μπορούσατε να μου πείτε αν ισχύει ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη δωρίστηκε στο Σύλλογο το ’73; 
Π.Σ: Ναι, για να είμαι ακριβής ως προς το χρόνο δε μπορώ να δώσω απάντηση, γνωρίζω όμως, ότι η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη δωρίθηκε στο Σύλλογο και αυτό αποδεικνύεται και από τις καταχωρήσεις που 
υπάρχουν στα έγγραφα της Βιβλιοθήκης, καταχωρούνται ως βιβλία προερχόμενα από τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Δήμου. Του Δήμου Φλώρινας να πούμε έτσι; 
Γ.Κ: Αυτή η ενέργεια έχει γίνει και δεύτερη φορά; 
Π.Σ: Η ενέργεια παραχώρησης βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης γίνεται και δεύτερη φορά το 2013, μαζί 
με τα βιβλιοστάσια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που είχε συσταθεί το 2009. 
Γ.Κ: Θα μπορούσατε να μου πείτε πως ο Σύλλογος καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα; 
Π.Σ: Ο Σύλλογος καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και κατ’ επέκταση της Βιβλιοθήκης, από δωρεές φίλων 
του Συλλόγου, από τις συνδρομές μελών των τμημάτων του Συλλόγου, από δωρεές επιχορηγήσεις 
Δημόσιων φορέων. 
Γ.Κ: Ποιες υπηρεσίες παρείχε η εν λόγω Βιβλιοθήκη; 
Π.Σ: Παρείχε υπηρεσίες αναγνωστηρίου και δανεισμού στην διάρκεια των ετών που λειτουργεί. 
Γ.Κ: Λειτουργεί μέχρι και σήμερα και αν ναι με ποια μορφή; 
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Π.Σ: Σήμερα δε θα λέγαμε ότι λειτουργεί η Βιβλιοθήκη με τη μορφή που λειτουργούσε παλαιότερα, ως 
Αναγνωστήριο και ως Δανειστικής σε τακτική βάση. Δίνεται ως Αναγνωστήριο, μελέτη δηλαδή, κατά 
περίπτωση. 
Γ.Κ: Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι η συλλογή των βιβλίων, κατηγοριοποίηση, τα είδη, αριθμός. 
Π.Σ: Υπάρχει η μεγάλη κατηγορία βιβλίων που χωρίς να είμαι σίγουρος, πάνω από 20.000 τίτλους, 
καταχωρισμένους σε διάφορες κατηγορίες, ότι προβλέπεται σε κάθε Βιβλιοθήκη, υπάρχει και στη 
Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Βιβλία που έχουν να κάνουν με την ιστορία, τη ψυχολογία, τις διάφορες 
επιστήμες, εγκυκλοπαίδειες, τοπική ιστορία, εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με βιβλία που 
συναντώνται σε άλλες Βιβλιοθήκες, μπορεί να τα βρούμε και εδώ στον Αριστοτέλη. 
Γ.Κ: Εκτός από βιβλία διαθέτει και άλλο αρχειακό υλικό; 
Π.Σ: Όπως είπα και πριν, το αρχειακό υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη έχει να κάνει με παλιές εκδόσεις 
βιβλίων κατά βάση και όχι άλλο αρχειακό υλικό. Το αρχείο του Συλλόγου είναι διαφορετικό  και 
φυλάσσονται τεκμήρια σε άλλο τμήμα. 
Γ.Κ: Διατηρούνται στατιστικά στοιχεία και Βιβλία Μητρώων; 
Π.Σ: Στις μέρες μας όχι, ότι έχει καταγραφεί πριν 10 με 15 χρόνια. 
Γ.Κ: Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε ποιος είναι ο αριθμός των μελών της Βιβλιοθήκης; 
Π.Σ: Όχι δεν μπορώ να σας απαντήσω σ’ αυτό το ερώτημα. 
Γ.Κ: Απασχολούνται κάποια άτομα σήμερα ή και παλαιότερα; 
Π.Σ: Σε μόνιμη βάση σήμερα δεν υπάρχει μόνιμο άτομο που λειτουργεί τη Βιβλιοθήκη, πέραν του 
γραμματέως του Συλλόγου, ο οποίος μπορεί να τη λειτουργήσει κατά περίπτωση ως Αναγνωστήριο σε 
κάποιους ερευνητές. Δεν υπάρχει σήμερα σε τακτική βάση κάποιος υπεύθυνος, παλαιότερα περιοδικά 
υπήρχαν κάποιοι υπεύθυνοι φίλοι του Συλλόγου που ασχολούνταν με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 
Γ.Κ: Υπάρχει κάποιο Παράρτημα και αν ναι που; 
Π.Σ: Όχι δε λειτουργεί με Παράρτημα κανένα τμήμα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και ως εκ τούτου και της 
Βιβλιοθήκης. 
Γ.Κ: Υπήρξε κάποτε κάποια συνεργασία με άλλη Βιβλιοθήκη, φορέα; 
Π.Σ: Όχι δεν έχουμε κάποια συνεργασία με άλλο φορέα. 
Γ.Κ: Συμμετείχε καμιά φορά σε κάποια επιδοτούμενη δράση; 
Π.Σ: Ούτε σε επιδοτούμενη δράση έχει συμμετάσχει το Τμήμα της Βιβλιοθήκης μας. 
Γ.Κ: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις δράσεις του Συλλόγου και κατ’ επέκταση της Βιβλιοθήκης; 
Π.Σ: Ότι αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης για τις δράσεις του Συλλόγου και κατ’ επέκταση της 
Βιβλιοθήκης, ανακοινώνεται μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει ο Σύλλογος, της ιστοσελίδας τους 
και μέσω του Τύπου. 
Γ.Κ: Τι γνωρίζετε για τον «Όμιλο Βιβλίου» του Συλλόγου; Σχετίζεται με τη Βιβλιοθήκη ή είναι ανεξάρτητο 
τμήμα; 
Π.Σ:  Ο «Όμιλος Βιβλίου» του Συλλόγου αποτελεί κομμάτι του Μορφωτικού Τμήματος του Συλλόγου μας. 
Η σχέση του με τη Βιβλιοθήκη είναι ότι διαχειρίζεται το λογοτεχνικό τμήμα της Βιβλιοθήκης, δηλαδή το 
λογοτεχνικό κομμάτι το διαχειρίζεται ο Όμιλος που είναι νέο ας πούμε τμήμα και στεγάζεται σε χώρο εκτός 
της Βιβλιοθήκης. 
Γ.Κ:  Μήπως ξέρετε πότε ιδρύθηκε; 
Π.Σ: Την ίδρυσή του θα τη βάλω το 2011 με 2012. 
Γ.Κ: Ποια είναι η γνώμη σας για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, πρέπει να αλλάξει κάτι; Υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα; 
Π.Σ: Φυσικά, για να μπορούμε να μιλήσουμε για λειτουργία Βιβλιοθήκης, πρέπει να γίνει ταξινόμηση του 
αποθέματος που έχει, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα ταξινόμησης και φυσικά να διατεθεί το απαιτούμενο 
προσωπικό γι’ αυτή τη δουλειά. Να υπάρχει μόνιμο προσωπικό για τις εργασίες αυτές. Φυσικά αυτό είναι 
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δύσκολο να το κάνει ο Σύλλογος με ιδία μέσα, επομένως πρέπει να στηριχθεί από Δημόσιους φορείς και δη 
το Δήμο. Με διάθεση προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. 
Γ.Κ: Θα θέλετε να πείτε κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί και κρίνετε σκόπιμο πως πρέπει να ειπωθεί; 
Π.Σ: Να πω ότι θεωρητικά και πρακτικά η Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ αποτελεί ιστορία για τον τόπο 
μας και είναι κρίμα που δε λειτουργεί σήμερα. Το υλικό που είναι συγκεντρωμένο και βρίσκεται στα ράφια 
είναι πολύτιμο και πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία, η δέουσα προσοχή για να λειτουργήσει στο μέλλον. 
Γ.Κ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Π.Σ: Να’ στε καλά. 
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ΓΚ: Καλημέρα. 
ΠΜ: Καλημέρα. 
ΓΚ: Πως ονομάζεστε; 
ΠΜ: Μαγδαληνή Περιβολάρη. 
ΓΚ: Τι επαγγέλλεστε; 
ΠΜ: Βιβλιοθηκονόμος. 
ΓΚ: Ποια είναι η σχέση σας με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Παράρτημα της Φλώρινας; 
ΠΜ: Είμαι Διοικητικός υπάλληλος. 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε την ιστορία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ; Πότε, πως, από ποιον; 
ΠΜ: Εεε, εγώ δεν ξέρω την ιστορία, ξέρω ότι το ’99 και από το ’99 ήμασταν κάτω πρώτα και μετά 
ανεβήκαμε το 2005 εδώ. 
ΓΚ: Λέγοντας κάτω που εννοείτε; 
ΠΜ: Στο κάτω κτίριο στη διοίκηση, κάτω. Στη Γεωργική Σχολή. 
ΓΚ:  Μήπως ξέρετε πότε ιδρύθηκε η Βιβλιοθήκη; 
ΠΜ:  Δεν ξέρω. 
ΓΚ: Δεν γνωρίζετε. Θα μπορούσατε να πείτε ποιοι υπάλληλοι ήταν πριν από εσάς εδώ; Ονόματα, 
ημερομηνίες, αν θυμάστε; 
ΠΜ: Πριν ήτανε η Μελίδου η Πελαγία από εμένα, πιο πρόσφατη που είναι και τώρα, εεε, πιο πριν ήταν 
Σαλαπάνης Τραϊανός, ήτανε ένας Διοικητικός, δεν ήταν βιβλιοθηκονόμος και κάποια στιγμή ήτανε και μια 
Μαρίνα Χατζηλία και αυτή Διοικητικός, δεν ήταν βιβλιοθηκονόμος. 
ΓΚ: Ημερομηνίες θυμάστε; 
ΠΜ: Όχι, καθόλου.     
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε λιγάκι όσον αφορά εδώ τη Βιβλιοθήκη το είδος των βιβλίων που 
υπάρχουν εδώ πέρα;  Τα είδη. 
ΠΜ: Τα βιβλία που έχουμε εδώ είναι κυρίως ότι έχει σχέση με τη Σχολή, είναι Γεωπονικά, είναι με ζώα, 
είναι με φυτά, αλλά έχουμε και κάποιες Γενικές κατηγορίες, έχουμε και λίγα λογοτεχνικά, επίσης τελευταία 
πήραμε. 
ΓΚ: Κάποιο άλλο αρχειακό υλικό  υπάρχει; 
ΠΜ: Έχουμε περιοδικά, έχουμε πτυχιακές, αυτά. Διδακτορικές διατριβές μερικές, αυτά δεν έχουμε άλλα, 
και cd και τέτοια έχουμε και..   
ΓΚ: Τι ταξινομικό σύστημα χρησιμοποιείτε; 
ΠΜ: Του Dewey. 
ΓΚ: Του Dewey. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι υπηρεσίες παρέχει η εν λόγω Βιβλιοθήκη; 
ΠΜ: Δανεισμό, διαδανεισμό αυτά.  
ΓΚ: Αναγνωστήριο είναι; 
ΠΜ: Έχει και Αναγνωστήριο, ναι. 
ΓΚ: Τα λειτουργικά έξοδα η Βιβλιοθήκη, πως τα καλύπτει; 
ΠΜ: Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά είμαστε παράρτημα και ασχολείται η Κοζάνη, έχουμε προϊσταμένη, 
τη Λάππα τη Μαρία και ασχολείται αυτή. 
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ΓΚ:  Κάποιες δωρεές έχουν υπάρξει κατά καιρούς;  
ΠΜ: Έχουν υπάρξει κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις από κάποιους καθηγητές που δίνουν το βιβλίο τους 
εδώ πέρα για να το βλέπουν τα παιδιά, αυτά δεν έχουμε πάρα πολλές δωρεές. Περισσότερες αγορές. 
ΓΚ: Στατιστικά στοιχεία και Βιβλία Μητρώων διατηρείτε; 
ΠΜ: Ναι. 
ΓΚ: Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε πόσα άτομα απασχολούνται σήμερα ως υπάλληλοι και με ποια 
ιδιότητα εδώ πέρα. 
ΠΜ: Δυο είμαστε τώρα και είμαστε βιβλιοθηκονόμοι και οι δυο. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε το όνομα της άλλης κυρίας; 
ΠΜ: Μελίδου Πελαγία. 
ΓΚ: Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξε κάποια συνεργασία με κάποια άλλη Βιβλιοθήκη ή κάποιον άλλο φορέα για 
να γίνει κάποια δράση; Έχετε γνώση. 
ΠΜ: Δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα όσο είμαι εγώ εδώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. 
ΓΚ: Συμμετείχατε σε κάποια επιδοτούμενη δράση, γιατί έξω είδα ότι συμμετείχατε στο ΕΠΕΑΕΚ, αν δεν 
κάνω λάθος. Θα μπορούσατε να πείτε κάποια πράγματα για αυτό; 
ΠΜ: Για ΕΠΕΑΕΚ δεν ξέρω γι αυτή τη δράση. 
ΓΚ: Μάλιστα.  Πως μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τα νέα της Βιβλιοθήκης; 
ΠΜ: Μέσα από τη σελίδα κανονικά. 
ΓΚ: Ποια είναι η άποψη σας σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης; Λειτουργούν όλα ομαλά, πρέπει να 
αλλάξει κάτι, να διορθωθεί ή να παραμείνει ως έχει; 
ΠΜ: Έχουμε κάποια προβληματάκια αντιμετωπίζουμε γιατί είμαστε και Παράρτημα, δεν είμαστε Κεντρική, 
έχουμε κάποια θέματα μέχρι να διορθωθούνε τα θέματα μας θέλει λίγη πίεση. Έχουμε και στο πρόγραμμα… 
ΓΚ: Τα οποία είναι; 
ΠΜ: …της Βιβλιοθήκης συνέχεια μας χαλάει, έχουμε ελλείψεις σε βιβλία, έχουμε, έχουμε μια δυσκολία 
γενικά και τώρα με την κρίση ακόμα περισσότερο. 
ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι το οποίο δεν σας έχω ρωτήσει και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει να ειπωθεί 
σχετικά με τη Βιβλιοθήκη αυτή;  
ΠΜ: Όχι, δεν νομίζω. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΜ: Να’ στε καλά.  
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ΓΚ: Καλή σας ημέρα. Πως ονομάζεστε; 
ΠΗ: Λέγομαι Ηλέκτρα Πιτόσκα. Είμαι η αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ της Βιβλιοθήκης και αυτή την 
ιδιότητα την έχω για χρόνια γιατί εκπροσωπώ την οικογένεια των δωρητών στο Εφορευτικό Συμβούλιο. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε την ιστορία των Βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας; 
ΠΗ: Έχω μια αποσπασματική γνώση και εικόνα. Ξέρω σαφώς ότι όταν οι γονείς μου και  κυρίως ο πατέρας 
μου, μετά τον ξαφνικό θάνατο της αδερφής μου, θέλησε να προσφέρει στην πόλη του κατευθύνθηκε στο 
κομμάτι Βιβλιοθηκών γιατί τότε λειτουργούσε μόνο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ που είναι σε επίπεδα Συλλόγου και 
γενικώς υπήρχε ένα κενό στις Βιβλιοθήκες, στο μέρος το δανειστικό στο να υπάρχει όπως σε κάθε σοβαρή 
πόλη μια μεγάλη Βιβλιοθήκη. Ξέρω ότι παλιά υπήρχαν δυο Βιβλιοθήκες στη Φλώρινα, μια ήταν η 
Δημοτική και μια ήτανε η.. μια Βιβλιοθήκη της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία βέβαια  
εγώ δεν πρόλαβα έχω γεννηθεί  αργότερα παρότι είμαι μεγάλη, και ξέρω για αυτήν την συγκεκριμένη ότι 
στεγαζότανε στη γωνία Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ναούσης, στην απέναντι  ακριβώς πλευρά όπου σήμερα 
είναι το Παράρτημα, που είναι ο Χάσος με τα ποτά απέναντι η γωνία, σε ένα κτίριο που ανήκει στην 
οικογένεια Καράντζα, ξέρω ότι Διευθυντής ήτανε ο Χάρης ο Νικολαϊδης, ένας άνθρωπος που έζησε με πολύ 
χαρά, δεν ήταν Φλωρινιώτης, Θεσσαλονικιός ήτανε, τα χρόνια που λειτούργησε αυτή η Βιβλιοθήκη. Ξέρω 
ότι σε αυτή τη Βιβλιοθήκη τη δεκαετία του ’50 προσέτρεχαν όλοι οι Φλωρινιώτες που ετοιμαζόταν να 
μεταναστεύσουν γιατί εκεί υπήρχαν αγγλικά βιβλία και ξέρω ότι αργότερα αλλά ποια χρονιά δεν το γνωρίζω 
ούτε μπορώ να το πω με ακρίβεια η Δημοτική Βιβλιοθήκη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί και 
η Βιβλιοθήκη της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Πληροφοριών δωρίθηκαν στο  στον Αριστοτέλη.  

Όταν ήμουνα μαθήτρια στο χώρο που σήμερα είναι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας 
στεγαζόταν η  Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και τότε δανειζόμουνα βιβλία από εδώ. Την ευθύνη της 
Βιβλιοθήκης την είχε ο Άκης ο Γκίλου και νομίζω ότι μπορεί να έχει  ενδιαφέρον να τον δείτε και αυτόν και 
ερχόμουν και δανειζόμουν τότε βιβλία από εδώ όταν ήμουν μαθήτρια, μιλάμε δηλαδή για τη δεκαετία του 
’70. Αυτά γνωρίζω, αλλά αυτά είναι γενικές, κοινωνικές γνώσεις εξειδικευμένες ή ενασχόληση ιδιαίτερη 
δεν είχα μέχρι το σημείο που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και γίναμε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Φλώρινας. 
ΓΚ: Μήπως γνωρίζετε ποια ημερομηνία έγινε αυτό; 
ΠΗ: Ποιο από όλα; 
ΓΗ: Η Δημόσια Βιβλιοθήκη. 
ΠΗ: Βέβαια το γνωρίζω. 
ΓΚ: Μπορείτε να μου πείτε; 
ΠΗ: Ναι, βέβαια γιατί ήταν καθοριστικό το 1983 η μεγαλύτερη κατά ένα χρόνο αδερφή μου, η Βασιλική 
Πιτόσκα Βαρνά, έχασε τη ζωή της σε ένα ταξίδι που έκανε Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη. Το πλήγμα 
ήτανε βαρύ πάρ’ όλα αυτά ο πατέρας μου, ο Γιώργος ο Πιτόσκας, που ήταν ένας παλιός Φλωρινιώτης που 
αγαπούσε πολύ τη Φλώρινα και μετείχε πάντα στα κοινά, αρκεί να αναφέρω, ας πούμε, ότι ήταν μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, αργότερα ήταν ιδρυτικό μέλος της Στέγης Φιλοτέχνων και 
γενικά ήταν Πρόεδρος του Συλλόγου των Μοτοσικλετιστών από το ’56 μέχρι το ’59, αγαπούσε την πόλη 



323 
 

και θέλησε να κάνει μια χειρονομία ώστε να στο όνομα του παιδιού του του αδικοχαμένου παιδιού του, της 
κόρης του, της Βασιλικής Κικής όπως την φωνάζαμε, να προσφέρει κάτι στην πόλη ώστε να μείνει και το 
όνομα του κοριτσιού και επειδή η Κική ήταν αριστούχος και άνθρωπος που λάτρευε τα βιβλία να δώσει ένα 
υπόβαθρο σε αυτούς που αγαπούν το βιβλίο να έχουν ένα ακόμα  μια ευκαιρία και ακόμα κάτι παραπάνω.  
ΓΚ: Η Βιβλιοθήκη αυτή ήταν αρχικά Ιδιωτική; 
ΠΗ: Ναι, βέβαια. 
ΓΚ: Και πότε έγινε Δημόσια, μήπως γνωρίζετε; 
ΠΗ: Ξεκίνησε Ιδιωτική Βιβλιοθήκη με έξοδα της οικογένειας. Πρόσφερε, ζητήσαμε και μας πρόσφερε η 
Νομαρχία σε αυτό το ίδιο κτίριο έναν όροφο παρακάτω δυο αίθουσες. Εεε, είχαμε αγοράσει τα έπιπλα, 
αγοράζαμε τα βιβλία, πληρώναμε και ένα άτομο για να την πλήρωνε οι γονείς μου πλήρωναν και ένα άτομο 
για να λειτουργεί τη δανει.. το δανεισμό και να εξυπηρετεί τους πολίτες σε πολύ περιορισμένο ωράριο  
βέβαια, δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη λειτουργία και σταδιακά από το ’83 που αρχίσαμε το ’84 
διογκώθηκε η Βιβλιοθήκη, έκανε και μια πρώτη έκδοση τότε, η οποία έχει εξαντληθεί και λυπάμαι για αυτό, 
ήταν επανέκδοση ενός παλιού επαγγελματικού οδηγού του Αμυνταίου με ταξινομημένα τα επαγγέλματα, 
δεν ξέρω πως έφθασε αυτή η πρωτοβουλία και έγινε  γνωστή στον Υπουργό Παιδείας τότε, τον αείμνηστο 
Αντώνη Τρίτση. 

 Ο κύριος Τρίτσης λοιπόν, όχι κύριος πια γιατί έχει πεθάνει ο άνθρωπος, ο Αντώνης Τρίτσης λοιπόν 
έψαξε να φέρει έρθει σε επαφή με αυτήν την οικογένεια που έχει κάνει αυτή τη δωρεά και βρήκε την 
αδερφή μου την Λίλιαν, την μικρότερη αδερφή μου, η οποία ήτανε στέλεχος στη Νομαρχία και 
επικοινώνησε μαζί της. Έκανε λοιπόν, μια πρόταση αν ενδιαφερόμαστε να συμπράξουμε με το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αυτή μας η πρωτοβουλία να στηριχθεί και από το κράτος ούτως 
ώστε η Φλώρινα, η πρωτεύουσα ενός Νομού, ένας Νομός ολόκληρος, να έχει μια Δημόσια Βιβλιοθήκη. 
Προχωρήσαμε λοιπόν, στις συνεννοήσεις με τη μεσο.. γίνανε συναντήσεις, καταλήξαμε σε μια συμφωνία να 
γίνει μια δωρεά υπό τρόπον.(sic). 

 Συμφωνήσαμε λοιπόν, ότι προσφέρουμε όλα αυτά που είχαμε για να γίνει ιδρυθεί η Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη, ο όρος που θέταμε είναι έχει υπότιτλο το Κικής Πιτόσκα γιατί αυτός ήταν ο σκοπός 
που ξεκίνησε ο πατέρας μας αυτό και η μητέρα μου μαζί αυτή την πρωτοβουλία, έγινε δεκτός ο όρος από το 
Υπουργείο και επίσης αναλάβαμε οικειοθελώς να συνδράμουμε και ότι ποσά και χρήματα θα ξοδεύαμε 
ούτω ή άλλως ετησίως για να συντηρούμε την Ιδιωτική Βιβλιοθήκη και να τη μεγαλώνουμε να τα 
διαθέτουμε σε αυτήν, όπως και κάνουμε τόσα χρόνια πια. Ετοιμάστηκαν λοιπόν, από συμβολαιογράφο των 
Αθηνών της επιλογής του Υπουργείου, τα συμβόλαια δωρεάς υπό τρόπον στο μεταξύ όμως έφυγε από τη 
ζωή  και ο πατέρας μου και υπογράψαμε με το Υπουργείο και ακολούθως έως ότου βγει το ΦΕΚ και είχε 
γίνει αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου και φθάσαμε να βγει το ΦΕΚ λίγο αργότερα και  να ιδρυθεί η 
Δημόσια Βιβλιοθήκη. Τότε ήταν που η Νομαρχία είχε δεν χρειαζόταν τον χώρο που έχετε επισκεφθεί εδώ 
που στεγαζόμαστε και προχώρησε  η Νομαρχία στην παραχώρηση αυτού του χώρου. Από το κάτω πάτωμα 
λοιπόν, με δυο δωμάτια γεμάτα βιβλία ανεβήκαμε στον πάνω και έκτοτε σταδιακά η Βιβλιοθήκη μεγαλώνει.   
ΓΚ: Υπάρχουν κάποια Παραρτήματα; 
ΠΗ: Παραρτήματα υπάρχουν, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες γιατί από την ώρα που έγινε Δημόσια 
μπήκε πλέον σε πολύ οργανωμένη μορφή, μεγάλη και πολύ καθοριστική συμβολή είχε η παρουσία του τότε 
Διευθυντή, του Μίμη του Σουλιώτη, ο οποίος είχε βαθιές γνώσεις επάνω στο βιβλίο και αγαπούσε τις 
Βιβλιοθήκες, ακούραστη φύλακας και υπηρέτης μπορώ να πω ήταν η Βικτωρία η Γίτση, η κατοπινή 
Διευθύντρια που έφυγε και αυτή από τη ζωή νωρίς, η οποία είχε κάνει  μετάταξη στη Βιβλιοθήκη και αφού 
μεγάλωσε η Βιβλιοθήκη διαπίστωσε ότι το παρόν κτίριο εδώ παρά το ότι η Φλώρινα δεν είναι μεγάλη δεν 
είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη προσβάσιμος στα μικρά παιδιά. Έτσι λοιπόν, νοικιάσαμε κάτω στο ποτάμι 
ένα κατάστημα και ιδρύσαμε εκεί το Παιδικό Παράρτημα. Στο Παιδικό Παράρτημα δούλεψαν 
εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι, πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ο ρυθμός 
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δανεισμού και η ζήτηση που είχε από μικρά παιδιά.  Αυτό το Παράρτημα όταν το ’97 αγοράστηκε το κτίριο 
το διατηρητέο κτίριο στην διασταύρωση των οδών Ναούσης και Μεγάλου  Αλεξάνδρου μετακόμισε στο 
ισόγειο κατάστημα αυτού του κτιρίου. Ο όγκος των βιβλίων αυξάνεται. Στο μεταξύ προστέθηκε και η 
Κινητή Μονάδα, το Μεγάλο Λεωφορείο μας παραχώρησε και η ΤΕΔΚ δυο πιο μικρά βιβλιο-αυτοκίνητα για 
να εξυπηρετούνται τα δημοτικά των γύρω Κοινοτήτων και τα βιβλία αυξάνονταν και ο όγκος αυξάνονταν 
και επειδή το κτίριο είναι διατηρητέο και χρήζει ειδικής μελέτης για να αποκατασταθεί ούτως ώστε η 
Βιβλιοθήκη να λύσει το στεγαστικό της πρόβλημα και να συγκεντρωθεί σε ένα ο κύριος Βοσκόπουλος, ο 
σημερινός Δήμαρχος και τότε Νομάρχης μας παραχώρησε ένα εξαιρετικά συμπαθητικό και πολύ 
καλοφτιαγμένο κτίριο στην Παλαίστρα, όπου εκεί έχουμε στην ουσία μεγάλο όγκο βιβλίων που δεν 
μπορούμε να βάλουμε ούτε στο κτίριο της οδού Ναούσης ούτε εδώ και περιμένουμε πότε θα φανεί και θα 
γίνει εφικτό να αποκατασταθεί και να συντηρηθεί το κτίριο το διατηρητέο ώστε να συγκεντρωθούν όλα 
εκεί.  
ΓΚ: Εκτός από τα βιβλία που έχουν οι Βιβλιοθήκες και το Παιδικό και εδώ υπάρχει κάποιο άλλο έντυπο 
υλικό; 
ΠΗ: Ναι, η Βιβλιοθήκη στον προϋπολογισμό της κάθε χρόνο φροντίζει να έχει ένα ποσό και αγοράζει από 
συλλέκτες και από ειδικούς αγοράζει αρχεία που αφορούν στην περιοχή. Κυρίως υλικό για πριν το 1950. 
Έτσι, έχουμε αγοράσει καρτ-ποστάλ των πρώτων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε αγοράσει 
σημειώσεις, επιστολές, παλιά βιβλία, έχουμε αγοράσει εξειδικευμένες εκδόσεις και αυτές είμαστε στη φάση 
που τώρα με το καλό το χειμώνα να ταξινομηθούν σωστά ούτως ώστε για ερευνητές να μπορούν να φανούν 
χρήσιμες γιατί αυτά δεν μπορεί να δανείζονται ούτε να βγαίνουν  από το κτίριο είναι μοναδικά. Όπως θα 
είδατε έχουμε και μια Βιβλιοθήκη, ένα έπιπλο βιβλιοθήκης, στο οποίο έχουμε μέσα όλα τα βιβλία που 
περιεσώθησαν από το Γυμνάσιο Αρρένων των Βιτολίων, του Μοναστηρίου, το οποίο έκλεισε το 1912.  
ΓΚ: Χώρια από αυτές τις δράσεις που προαναφέρατε με την Κινητή Βιβλιοθήκη, έχει γίνει κάποια άλλη 
δράση της Βιβλιοθήκης; 
ΠΗ: Γίνονται πάρα πολλές δράσεις και δραστηριότητες απλώς θα πρέπει να σας τα πει ένας υπηρεσιακός 
παράγοντας και εδώ έχουμε ένα μικρό κενό στη συνέχεια λόγω του ότι χάσαμε πολύτιμο μόνιμο προσωπικό 
και πλέον πλην της κυρίας Λίτσας λειτουργούμε με αποσπασμένους.  
ΓΚ: Για εσάς ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει η λειτουργία της Βιβλιοθήκης; 
ΠΗ: Έχουμε δυο παράλληλα προβλήματα και σημαντικότερο είναι το ζήτημα προσωπικού. Περιμένουμε 
λοιπόν να δούμε πως θα διαμορφωθεί το Νομικό πλαίσιο για να γίνουν μετατάξεις, χρειαζόμαστε μόνιμο 
προσωπικό. Το Υπουργείο στηρίζει τη Βιβλιοθήκη με αποσπασμένο προσωπικό από εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι δεν είναι κάθε χρόνο οι ίδιοι και έτσι δυσκολεύει το έργο. Προσδοκούμε και περιμένουμε και 
ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μόνιμο προσωπικό αυτό είναι το σημαντικότερο. Από εκεί και πέρα το μόνιμο 
προσωπικό θα μπορεί να οργανώσει καλύτερα και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση και 
δεύτερο ζήτημα που μας ταλαιπωρεί είναι τι στεγαστικό, το ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποιο πρόγραμμα 
και βέβαια σε καιρούς κρίσης τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για να φτιαχτεί το κτίριο που πρέπει 
να πάει η Βιβλιοθήκη και να συγκεντρωθούν όλες οι λειτουργίες σε ένα κτίριο, να γίνεται οικονομία και 
ανθρώπων και χρόνων. 
ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι σχετικό με τη Βιβλιοθήκη που εγώ δεν σας έχω ρωτήσει και κρίνετε σκόπιμο 
να ειπωθεί; 
ΠΗ: Όχι, μόνο ελπίδες και ευχές. Να αγαπάνε οι άνθρωποι το βιβλίο και να είμαστε  χρήσιμοι. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΗ: Παρακαλώ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. 
ΓΚ: Να είστε καλά.       
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ΓΚ: Καλησπέρα. 
ΡΚ: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ. Πως ονομάζεστε; 
ΡΚ: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος – Χατζηστεφάνου. Είμαι Κτηνίατρος, Δημόσιος υπάλληλος 
στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και Πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μου πείτε πότε, πως, που, από ποιον συστάθηκε η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου του 
Αριστοτέλη; Την πορεία της μέσα στο χρόνο; 
ΡΚ: Η πορεία της μέσα στο χρόνο χάνεται από την ίδρυση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ το 1941. Σε όλη αυτή τη 
διάρκεια των 75 χρόνων τώρα που διανύουμε η Βιβλιοθήκη στάθηκε παράλληλα με τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 
αυξανόμενη συνεχώς σε τίτλους και ήταν αφιερωμένη πάντα στους πολίτες της Φλώρινας. Τα χρονολογικά 
στοιχεία ήδη τα έχετε πάρει και την πορεία την ξέρετε, απλώς μονάχα εγώ θέλω να σταθώ ότι και αν έγινε 
αυτά τα χρόνια πάντοτε πολλά από τα τεύχη, πολλά από τα βιβλία της έχουν δοθεί και έχουν ενημερωθεί, 
έχουν πληροφορηθεί πάρα πολλοί Φλωρινιώτες.  
ΓΚ: Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μου πείτε πως καλύπτει και  πως κάλυπτε τα λειτουργικά έξοδα, η 
Βιβλιοθήκη και κατ’ επέκταση και ο Σύλλογος; 
ΡΚ: Ναι. Ο Σύλλογος από την ίδρυση του ζει με τις δωρεές και με τον εθελοντισμό, με την  εθελοντική 
προσφορά και εργασία. Από τότε που ιδρύθηκαν το Τμήμα της Βιβλιοθήκης, όπως και όλα τα άλλα 
Τμήματα του Συλλόγου, υπάρχουν εθελοντές που τα συντηρούν. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έχει τα αρωγά μέλη και 
τα ενεργά. Τα αρωγά είναι αυτά που δεν μπορούν να μετέχουν καθημερινά  στη διοίκηση του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ αλλά το βοηθούνε οικονομικά, υλικά, ηθικά, υπάρχουν και τα ενεργά που συνεισφέρουν 
στα Τμήματα. Κάποιοι από αυτούς τους εθελοντές υπήρξανε αυτοί που συνέδραμαν στη λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης. Ήταν πάρα πολλοί, συνήθως ήταν μέλη, μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου αλλά και 
εξωδιοικητικοί. Σε κάθε Συμβούλιο, να ξέρετε, πέρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πέρα από 
τους επίσημους τίτλους, όπως λέει το Καταστατικό, έχουν κάποιες αρμοδιότητες, είναι υπεύθυνοι κάποιων 
Τμημάτων. Άλλος είναι για τα χορευτικά, άλλος είναι για τη βυζαντινή με τη Χορωδία, άλλος για τα 
Εικαστικά, άλλος για τα αθλητικά. Υπήρχε πάντοτε υπεύθυνος Τμήματος σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο 
για τη Βιβλιοθήκη και την Πινακοθήκη και όλα μας τα Τμήματα. Έτσι, συντηρείται. Υπήρξαν όμως, κατά 
διαστήματα περίοδοι που στο Σύλλογο είχαν έρθει άτομα τα οποία δούλευαν ως εποχιακοί εργάτες. Αυτό 
συνέβαινε το 2013-14, 12 13 εκεί, που είχαν έρθει κάποια άτομα από το Δήμο, που δούλευαν ως εποχιακό 
προσωπικό, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ στη Βιβλιοθήκη, στη στελέχωση και στην εεε στον 
διαχωρισμό της Βιβλιοθήκης. Έτσι λειτουργεί. Δεν έχουμε κάποιο μίσθωμα, κάποιο μισθό, κάποια έσοδα, 
κάποια πρόσοδο, η οποία να έρχεται αποκλειστικά για τη Βιβλιοθήκη και λειτουργεί πάντοτε με σε 
εθελοντική βάση για αυτό εξάλλου πολλές φορές, η Βιβλιοθήκη, είχε τα «πάνω» της είχε όμως και τα 
«κάτω» της. Υπήρξαν περίοδοι που λειτουργούσε άψογα, ήταν στελεχωμένη, ήταν δελτιωμένη, υπήρχαν τα 
βιβλία, υπήρχε ωράριο. 
ΓΚ: Χρονολογίες θυμάστε; 
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ΡΚ: Χρονολογίες δεν θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Πάντοτε υπάρχουν φωτογραφίες, ιδίως σε μερικές 
φωτογραφίες πάνω, στην πάνω αίθουσα του πάνω ορόφου όπου υπάρχουν φωτογραφίες που διαβάζουν 
αρκετοί Φλωρινιώτες και μάλιστα όταν έγινε ο γενικός καθαρισμός του Υπουργείου πρόπερσι είχαν βρεθεί 
αυτά τα δελτία της Βιβλιοθήκης μέσα στα ξυ μέσα στα μεταλλικά κουτιά που ήταν δελτιομένα, τον αριθμό 
και όλα. Τώρα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ένα καινούριο σύστημα αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, 
δεν έχουμε τα υλικά, δεν έχουμε αυτό το συστ το κομπιούτερ το πρόγραμμα το ηλεκτρονικό, το οποίο θα 
κάνει την αποθήκευση και την αποδελτίωση των τίτλων. 
ΓΚ: Παλαιότερα ποιο ταξινομικό σύστημα χρησιμοποιούσαν τα μέλη; 
ΡΚ: Δεν ήταν τίποτα ηλεκτρονικό, ο κάθε ένας εφάρμοζε το δικό του αλλά ήτανε σωστά κατανεμημένα, 
ήτανε  κατά κατηγορίες. Εεε, Παιδική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ιστορία και το κάθε σύστημα 
είχε, η κάθε κατηγορία βιβλίων είχε τη δική της αρίθμηση.  
ΓΚ: Υπάρχει κάποιο άλλο αρχειακό υλικό εκτός από τους τίτλους βιβλίων; Φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, 
χειρόγραφα, εκδόσεις παλαιότερες; 
ΡΚ: Αυτά υπάρχουν μόνο σε φωτογραφίες, οι οποίες έβγαιναν κατά την κατά τον απολογισμό των 
Διοικητικών Συμβουλίων. Όταν βγάζανε, όταν γίνονταν απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, στο 
τέλος κάθε διετίας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου ανέλυε στο Σώμα τις δράσεις της περασμένης της 
προηγούμενης διετίας και μέσα σε αυτά προφανώς έβγαζαν και ανακοινώσεις, έβγαζε και τι δουλειά είχε 
γίνει σε κάθε Τμήμα και φωτογραφίες αν έβγαζαν. Αυτά πρέπει, δυστυχώς πάρα πολλές από αυτές τους 
απολογισμούς είναι στα προσωπικά αρχεία των Πρόεδρων των παλιών. 
ΓΚ: Υπάρχει πρόσβαση στα αρχεία αυτά; 
ΡΚ: Των παλιών Προέδρων; Δεν ξέρομε. 
ΓΚ: Μάλιστα. Όταν λειτουργούσε η Βιβλιοθήκη ποιες υπηρεσίες παρείχε; 
ΡΚ: Λειτουργούσε ως Ιστορική Βιβλιοθήκη, ως Ερευνητική και ως Δανειστική. Δηλαδή μπορούσε να έρθει 
κάποιος και να μελετήσει εκείνη την ώρα, να μείνει μέσα στη Βιβλιοθήκη, να πάρει, να δανειστεί, να 
γράψει, να αντιγράψει. Λειτουργούσε σαν κανονική Βιβλιοθήκη. Σας λέω, ήταν περίοδοι μικρές μπορεί να 
ήταν και μεγάλες σε σχέση με το Σύλλογο, αλλά μικρές ως προς τη διάρκεια όλη αυτή τη χρονική που με 
εθελοντές λειτουργούσε κανονικά. Θυμάμαι τώρα που το λέτε σε ένα απολογισμό που είχε κάνει ο κύριος 
Πάρζης, που την είχε δώσει, ότι είχε βρει κονδύλια,  κύριος Πάρζης ήταν γύρω στο 1980-81 κάπου εκεί, 
εεε, είχε βρει κονδύλια για να μας χορηγούνται 2ή 3 άτομα στη Βιβλιοθήκη και αυτό το θυμάμαι σας λέω 
μόνο και μόνο επειδή είχα δει τον απολογισμό του. 
ΓΚ: Υπήρξαν κάποια άτομα, τα οποία ασχολήθηκαν με τη Βιβλιοθήκη που να είχαν σπουδάσει το 
αντικείμενο αυτό; Δηλαδή να ήταν βιβλιοθηκονόμοι ή ήτανε με κάποια άλλη ιδιότητα ή εκπαίδευση; 
ΡΚ: Οι σπουδές του βιβλιοθηκονόμου ήτανε, έχουν τις τελευταίες εικοσαετίας; Πότε ιδρύθηκαν τα 
αντίστοιχα ΤΕΙ; Δεν γνωρίζω να σας πω, αλλά υπεύθυνο τέτοιο άτομο εγώ δεν γνώρισα. Πιο πολλοί ήταν 
ερασιτέχνες. Ήταν είτε εκπαιδευτικοί είτε Φιλόλογοι καθηγητές, οι οποίοι ασχολούνταν με το βιβλίο, τους 
άρεσε και κάναν την ταξινόμηση.  
ΓΚ: Θυμάστε κάποια ονόματα και χρονολογίες; 
ΡΚ: Ήταν ο κύριος Δούκας ήτανε, ο κύριος Δημήτριος Δούκας, ο κύριος Βεναμίν εεε… 
ΓΚ: Μαντουλίδης. 
ΡΚ: Μαντουλίδης, ο κύριος Θωϊδης πολύ παλιότερα, ο Γρηγόρης ο Κετσετζής που συνεχίζει, ήταν και στη 
Βιβλιοθήκη. Τα τελευταία χρόνια προσπάθειες έκανε ο κύριος Ρόζας, ο κύριος Παπαχαρίσης, ο κύριος 
Αριστείδου εεε και εθελοντές που θέλαν να βοηθήσουνε.  
ΓΚ: Κάποιο άλλο Παράρτημα υπάρχει εκτός από το κεντρικό κτίριο εδώ; 
ΡΚ: Παράρτημα της Βιβλιοθήκης; 
ΓΚ: Ναι. 
ΡΚ: Όχι, όχι δεν έχουμε. 
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ΓΚ: Μήπως έχετε γνώση σχετικά με κάποια συνεργασία της εν λόγω Βιβλιοθήκης με κάποια άλλη 
Βιβλιοθήκη, με κάποιο άλλο φορέα; Κάποια επιδοτούμενη δράση; 
ΡΚ: Εεε, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, ακόμα από την προηγούμενη διετία, είχαμε προτάσεις να 
συνεργαστούμε με Βιβλιοθήκες ή να μας εφαρμόσουν κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των 
βιβλίων, χορηγία δηλαδή, αλλά δεν επετεύχθη γιατί δεν εξαρτάται από εμάς, είναι θέμα χρημάτων και λόγω 
της οικονομικής κατάστασης δεν μπορούσε να γίνει. Προσπάθειες γίνονται τώρα με κάποιες εταιρίες και με 
κάποιους εκδοτικούς οίκους ώστε να στελεχώσουν όχι τη Βιβλιοθήκη, όπως τη ξέραμε εμείς, αλλά τη 
Βιβλιοθήκη με άλλη μορφή, τη Δανειστική Βιβλιοθήκη, αυτή τη Βιβλιοθήκη που είναι για το κοινό, το ευρύ 
κοινό εεε των μυθιστορημάτων, ιστοριών, έργων τέχνης.  
ΓΚ: Μάλιστα. Πως μπορεί να ενημερωθεί κάποιος σχετικά με τις δράσεις της Βιβλιοθήκης ή και του 
Συλλόγου;  
ΡΚ: Για του Συλλόγου πολύ ευχαρίστως. Αυτή τη στιγμή η Βιβλιοθήκη μας λειτουργεί μόνο ως ερευνητικό, 
στον ερευνητικό τομέα. Δυστυχώς, δεν είναι Δανειστική Βιβλιοθήκη. Δυστυχώς, δεν έχουμε τις κατάλληλες 
συνθήκες. Μόνο το καλοκαίρι που δεν κάνει πάρα πολύ κρύο μπορεί κάποιος να’ ρθει  να καθίσει, να  
διαβάζει ότι βιβλία θέλει. Μπορεί να δει, υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία ιστορικό αρχείο, πάρα πολλοί τόμοι, 
μπορεί να’ρθει να ερευνήσει άνετα, αλλά και οι πληροφορίες παρέχονται και από τη γραμματεία του 
Συλλόγου και από τους υπεύθυνους και του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τμηματάρχες.  
ΓΚ: Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα για τον «Όμιλο Βιβλίου» του Συλλόγου σας; 
ΡΚ: Ναι, ο «Όμιλος Βιβλίου» δημιουργήθηκε εδώ και 2 χρόνια από ενεργές κυρίες της πόλεως μας στις 
οποίες αρέσουν τα βιβλία εεε, και επειδή θέλαν να διαδώσουν αυτήν την αγάπη τους, να συμμετέχουν και οι 
ίδιες  και πάρα πολλές Φλωρινιώτισσες και λέω Φλωρινιώτισσες γιατί πιο πολύ γυναίκες συμμετέχουν στον 
«Όμιλο Βιβλίου». Ξεκίνησε ως Δανειστική Βιβλιοθήκη. Αυτή τη στιγμή το Τμήμα αυτό παρουσιάζει 
συγγραφείς, νέους τίτλους βιβλίων, έρχονται εδώ πέρα συγγραφείς ή  καθηγητές είτε από το Πανεπιστήμιο 
είτε από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζουν βιβλία, κριτικούς και γίνονται αντίστοιχες 
παρουσιάσεις. Βέβαια, τώρα στην πάνω αίθουσα λειτουργεί και το Τμήμα που μέχρις στιγμής  είναι να 
έχουν γύρω στα 200 τίτλους βιβλίων από πέρσι που ξεκίνησε τις οποίες δανείζουνε σε γυναίκες, σε κυρίες 
σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο της Φλώρινας. Είναι ενεργό Τμήμα και το μόνο που κάνει είναι η διάδοση 
του βιβλίου.  
ΓΚ: Είναι ξεχωριστό Τμήμα ή  σχετίζεται με τη Βιβλιοθήκη; 
ΡΚ: Όχι. Είναι ως ξεχωριστό Τμήμα. Ο «Όμιλος Βιβλίου» ανήκει στο Μορφωτικό Τμήμα του Αριστοτέλη 
και επειδή έχω μια διάρκεια σε χρόνο, το Μορφωτικό Τμήμα, εεε, υπήρχανε περιλάμβανε και το περιοδικό, 
περιλάμβανε και την εφημερίδα, περιλάμβανε και τη διοργάνωση των διαφόρων Πολιτιστικών, 
Κοινωνικών, Ιστορικών εκδηλώσεων, περιλάμβανε και τη Βιβλιοθήκη, περιλάμβανε και τους Αποδήμους 
και την ενημέρωση. Σε αυτό το κομμάτι εντάξαμε και τον Μορφωτικό τον «Όμιλο Βιβλίου» που ανήκει στο 
Μορφωτικό παλαιό Τμήμα του Αριστοτέλη. Θέλουμε αυτό το Τμήμα να ενεργοποιήσει και τη Βιβλιοθήκη 
μας γιατί πέρα από τα βιβλία και τη Βιβλιοθήκη τη στημένη, που την έχετε δει, υπάρχουν σχεδόν άλλα τόσα 
βιβλία, τα οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να τα ταξινομήσουμε, να τα αριθμήσουμε και είναι βιβλία παλαιά 
με ιστορική αξία για τον τόπο μας που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε δυστυχώς γιατί μας λείπουν εθελοντές. 
ΓΚ: Ποια είναι η άποψη σας σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης; Τι θα έπρεπε να διορθωθεί, να  
αλλάξει για να επαναλειτουργήσει; 
ΡΚ: Πολλά έπρεπε να αλλάξουνε. Πρώτα πρώτα τη μορφή της. Ο όρος ως  Βιβλιοθήκη μπορεί να βαραίνει 
στη να βάραινε στο ιστορικό παρελθόν, τώρα όμως με βάση τη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία και τη 
τεχνολογία, ο όρος Βιβλιοθήκη έχει πιο πολύ αισθησιακό χαρακτήρα, δηλαδή, θέλω να πάω σε έναν χώρο 
να μορφωθώ, να διαβάσω, να πληροφορηθώ, να ερευνήσω, να συλλέξω, να αποδελτιώσω, να καταγράψω. 
Και αυτό απαιτεί φυσικά χρόνο, απαιτεί κόστος, απαιτεί δουλειά, απαιτεί προσωπικό. Αυτά δυστυχώς δεν 
τα έχουμε. Πολύ ευχαρίστως αν έχουμε ένα προσωπικό, το οποίο μπορεί να ασχοληθεί σε αυτά είτε είναι 
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μόνιμο είτε είναι εθελοντικό είτε είναι εποχιακό είτε με οποιοδήποτε μορφή είτε από το Δήμο είτε από την 
Περιφέρεια είτε από το κράτος είτε από κάποιο Πανεπιστήμιο είτε από κάποιο φορέα, είτε από κάποιο 
ίδρυμα, πολύ ευχαρίστως εμείς διαθέτουμε τη Βιβλιοθήκη μας ώστε να στελεχωθεί, να τη συντηρεί και να 
μπορεί πλέον ο κόσμος για ερευνητικούς σκοπούς να μάθει και να ψάξει. 
ΓΚ: Εσείς σαν Σύλλογος έχετε κάνει κάποιες κινήσεις, κάποιες προσεγγίσεις σε όλους αυτούς τους φορείς 
που προαναφέρατε; 
ΡΚ: Ναι. Πάρα πολλές, πάρα πολλές φορές. Το έχουμε ζητήσει, το έχουμε κάνει είτε και εγγράφως είτε και 
προφορικώς, ακόμα και με ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αγαπάνε το βιβλίο, ακόμα και με εκδόσεις, ακόμα 
και με κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν προϊστορία σε αυτόν τον τομέα, έχουν βοηθήσει άλλες 
Βιβλιοθήκες, έχουν υποσχεθεί, αλλά δυστυχώς όταν φθάνουμε «στο δια ταύτα», εκεί σταματάμε.  
ΓΚ: Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο το οποίο σχετίζεται με τη Βιβλιοθήκη που δεν έχει ειπωθεί μέχρι τώρα 
και κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει  να λεχθεί; 
ΡΚ: Εμείς θέλουμε να διατηρούμε το Τμήμα, ακόμα και στον προηγούμενο, τις προηγούμενες μέρες στον 
απολογισμό της προηγούμενης διετίας αναφερθήκαμε στη Βιβλιοθήκη αναλυτικά, ότι έγινε την 
προηγούμενη διετία, 2013-’15, και ζητούμε από κάθε έναν που μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει. Δεν 
μπορούμε, δεν φθάνουμε μόνοι μας να λειτουργήσουμε τη Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη θέλει ώρες, θέλει 
μεράκι, θέλει διάθεση, θέλει οργάνωση, θέλει μηχανοργάνωση, θέλει προσωπικό, θέλει θέρμανση, θέλει 
φωτισμό, θέλει θέλει θέλει… προσπαθούμε και διατηρούμε το το το Τμήμα αυτό γιατί πιστεύουμε ότι 
κάποτε θα’ ρθει η ώρα, όπως κάποτε ήτανε στην ακμή της, τώρα μπορεί να είναι σε μια στασιμότητα, 
μπορεί να‘ ρθει κάποια ώρα που η Βιβλιοθήκη πάλι θα μεγαλουργήσει. Γιατί σας λέω έχει πάρα πολλά 
ιστορικά αρχεία, δεν μιλάμε για τις εγκυκλοπαίδειες και για διάφορα ΦΕΚ, τίτλους οτιδήποτε, αλλά μιλάμε 
για ιστορικά βιβλία που γράφτηκαν από ανθρώπους που δεν ζουν πλέον ανάμεσα μας, έχουν καταγράψει 
Τοπική κυρίως Ιστορία, την Ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας, της Ελλάδος, της Χώρας μας που δεν τα 
βρίσκεις εύκολα. Εμείς προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, όποιον θέλει, παραχωρούμε την αίθουσα μας, τη 
Βιβλιοθήκη μας και όποιος χορηγός ενδιαφέρεται και θέλει ή σκέφτεται ότι μπορεί να βοηθήσει τον 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και το Τμήμα του, πολύ ευχαρίστως, τον δεχόμαστε με ανοικτές αγκάλες. 
ΓΚ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. 
ΡΚ: Τίποτα, να’στε καλά, εύχομαι καλή επιτυχία και μακάρι η εργασία σας αυτή να αποτελέσει ένα ένα 
(γελάει) πολύ καλό έναυσμα σε οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί και να’ρθει. Είμαστε καλοδεχούμενοι στον 
κάθε ένα.  
ΓΚ: Να’ στε καλά. 
ΡΚ: Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗΣ 
 
ΡΚ: Το  2011, ’12 θα το βρούμε το.. έγινε μια πρόταση από τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ προς το Δήμο Φλώρινας 
ώστε η Βιβλιοθήκη του Δήμου που ήταν στο ενοικιαζόμενο κτίριο του ΠΙΚΠΑ, το παλιό, να μεταφερθεί και 
να φιλοξενηθεί στη Βιβλιοθήκη του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ώστε να μην πληρώνουνε ενοίκιο, ο Δήμος, και να μην 
ξοδεύεται και αντίστοιχα με ότι προσωπικό μπορούσε να υπάρξει στο Δήμο είτε εποχιακό είτε μόνιμο είτε 
stage προγράμματα να φιλοξενηθούνε και δουλεύουν μαζί  ταυτόχρονα με τη Βιβλιοθήκη του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Εγκρίθηκε αυτό από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω την επόμενη χρονιά, 
καλοκαίρι ήταν, μεταφέρθηκαν οι τίτλοι των βιβλίων και οι ξύλινες βιβλιοθήκες. Δυστυχώς, δεν έχει 
μεταφερθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με το πρόγραμμα καταγραφής των βιβλίων.  
ΓΚ: Πότε έγινε η συγχώνευση αυτή; 
ΡΚ: Αυτό έγινε (παύση) ’11,’12, γύρω στο ’12 με ’13, ’11 με ’13, στη δεκαετία ’11 με ’13. 
ΓΚ: Μήπως θυμάστε  τους τίτλους βιβλίων, ποια κατηγοριοποίηση υπήρχε; 
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ΡΚ: Ω, δεν υπήρχε κατηγοριοποίηση. Μεταφέρθηκαν τα βιβλία από εκεί και είπαν ότι σε λίγο θα 
μεταφερθεί  και όλο το αρχειακό υλικό που υπήρχε εδώ και ώστε να συγχωνευτεί με το δικό μας, να γίνει 
ένα ενιαίο, αλλά δεν έγινε ακόμα. 
ΓΚ: Τι είδη βιβλίων είχε; 
ΡΚ: Υπήρχε παιδική λογοτεχνία ενηλίκων, μεγάλη, φιλοσοφικά, τέτοια πράγματα.  
ΓΚ: Μάλιστα. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. 
ΡΚ: Έτσι έγινε.        
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Β)  ΈΓΓΡΑΦΑ- ΠΗΓΕΣ 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
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Β.1) ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Β.1.1)ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

1. 8ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 30-05-1990). 

2.  13ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 22-11-1990). 

3.  15ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 18-01-1991). 

4.   19ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (31-05-1991). 

5. 20ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (13-06-1991, 5ο θέμα: ανανέωση αποσπάσεων). 

6.  25ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 18-11-1991). 

7.  26ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 12-12-1991). 

8. 33ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 09-11-1992). 

9.  35ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 19-02-1993). 

10. 36ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (26-03-1993). 

11. 42ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. ( 21-10-1993). 

12.  48ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (29-03-1994). 

13.  57ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (01-02-1995). 

14.   73ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (30-10-1996). 

15.  77ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (05-03-1997). 

16.  105ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (19-10-1999). 

17. 118ο Πρακτικό της Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (14-11-2000). 
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Β.1.2 ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
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Β.1.3) ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

1. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2004 
2. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 
3. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 
4. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2008 
5. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2009 
6. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 
7. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2011 
8. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2012 
9. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 
10. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2014 
11. Στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015 
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Γ.1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 
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ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
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Β.2) ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Β.2.1) ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

1. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1999 
2. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2000 
3. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 
4. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2002 
5. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2003 
6. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2004 
7. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 
8. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 
9. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 
10. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2008 
11. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2009 
12. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 
13. Ερωτηματολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2011 
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Β.2.2 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 

 
 
 

 
 
 



359 
 

 
 
 
 
 



360 
 

\ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



361 
 

 
 
 
 
 
 

Γ.2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  
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ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ1052 
 

               
 
 
 

            
 
 
 

                                                           
1052 http://library.teiwm.gr/?page_id=848 

http://library.teiwm.gr/?page_id=848
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ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ1053 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1053 http://library.teiwm.gr/?page_id=852 
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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ-
ΒΑΡΝΑ» 
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Β.3) ΕΓΓΡΑΦΑ- ΠΗΓΕΣ 
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Β.3) ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 
 Β.3.1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΔΚΒΦ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ-ΒΑΡΝΑ» 
  

 
1. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (10-05-1989). 
2. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-06-1989). 
3. 4ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-09-1989). 
4. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (26-09-1989). 
5. 6ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (17-10-1989). 
6. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-11-1989). 
7. 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (27-12-1989). 
8. 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (28-12-1989). 
9. 12ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-03-1990) 
10. 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (02-04-1990). 
11. 14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-04-1990). 
12. 18ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-06-1990). 
13. 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-08 -1990). 
14. 23ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-12 -1990). 
15. 24ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (28-12 -1990). 
16. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-04 -1991). 
17. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-04 -1991). 
18. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-05 -1991). 
19. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-07 -1991). 
20. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-09 -1991). 
21. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-11-1991). 
22. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-03-1992). 
23. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-05 -1992). 
24. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-11-1992).  
25. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (21-12 -1992). 
26. 1ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-03-1993). 
27. 2 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά»  (26-04-1993). 
28. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09 -1993).  
29. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-10-1993). 
30. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-12-1993). 
31. 1 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (15-03-1994). 
32. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-06-1994). 
33. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-07-1994). 
34. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (05-08-1994). 
35. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-11-1994). 
36. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-12-1994). 
37. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-03-1995). 
38. 2 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (31-03-1995). 
39. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-04- 1995). 
40. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-07-1995). 
41. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-08-1995). 
42. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-04 -1997). 
43. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της  ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  (25-11-1997). 
44. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (31-12-1997). 
45. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (26-05-1998). 
46. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (22-06-1998). 
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47. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (22-07-1998). 
48. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-09-1998 
49. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-05-1999). 
50. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-06-1999). 
51. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (30-06-1999). 
52. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-07-1999). 
53. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (26-09-1999). 
54. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (27-09-1999). 
55. 9ο  Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-11-1999). 
56. 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-12-1999). 
57. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-07-2000). 
58. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (15-06-2001). 
59. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (19-07-2001). 
60. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (28-09-2001). 
61. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (19-12-2001). 
62. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-03-2002). 
63. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (22-05-2002). 
64. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (17-06-2002). 
65. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (03-09-2002). 
66. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (04-10-2002). 
67. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (05-05- 2003). 
68. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09-2003). 
69. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-10-2003). 
70. 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-12-2003). 
71. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (18-12-2003). 
72. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (24-02-2004). 
73. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-03-2004). 
74. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (13-04-2004). 
75. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-05-2004). 
76. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-06-2004). 
77. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (22-09-2004). 
78. 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-11-2004). 
79. 14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (13-12-2004). 
80. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (21-01-2005). 
81. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-02-2005). 
82. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-05-2005). 
83. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (27-06-2005). 
84. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (06-07-2005). 
85. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-07-2005). 
86. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (08-09-2005). 
87. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-10-2005). 
88. 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (24-11-2005). 
89. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (08-03-2006). 
90. 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (15-06-2006). 
91. 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-11-2006). 
92. 14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (24-08-2006). 
93. 15ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-09-2006). 
94. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (07-02-2007). 
95. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΒΚΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-02-2007). 
96. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (07-12-2007). 
97. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (02-07-2007). 
98. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-09-2007). 
99. 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (28-09-2007). 
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100. 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (29-10-2007). 
101. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (10-01-2008). 
102. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-04-2008). 
103. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (28-05-2008). 
104. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-10-2008). 
105. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (23-10-2008). 
106. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (09-12-2008). 
107. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-01-2009). 
108. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (17-06-2009). 
109. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-08-2009). 
110. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-09-2009). 
111. 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (12-10-2009). 
112. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-06-2010). 
113. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (13-08-2010). 
114. 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (08-09-2010). 
115. 14ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (30-12-2010). 
116. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (29-06-2011). 
117. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (05-09-2011). 
118. 9ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (19-09-2011). 
119. 11ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (16-12-2011). 
120. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (02-02-2012). 
121. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (08-03-2012). 
122. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-04-2012). 
123. 8ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (31-05-2012). 
124. 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (11-07-2012). 
125. 13ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-09-2012). 
126. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (09-01-2013). 
127. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-02-2013). 
128. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-02-2013). 
129. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (21-02-2013). 
130. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (01-03-2013). 
131. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (04-04-2013). 
132. 10ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (25-04-2013). 
133. 15ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (12-07-2013). 
134. 17ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (31-07-2013). 
135. 18ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (01-08-2013). 
136. 19ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (16-08-2013). 
137. 21ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (04-09-2013). 
138. 22ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-09-2013). 
139. 34ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (30-12-2013). 
140. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (20-01-2014). 
141. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (21-02-2014). 
142. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-06-2014). 
143. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (31-07-2014). 
144. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (14-01-2015). 
145. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (15-01-2015). 
146. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά» (31-07-2015). 
147. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (25-21-2015). 
148. 1ο Πρακτικό Συνεδρίασης της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» (11-02-2016). 
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Β.3.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 

1. Το υπ’ αριθμ. 221/11-05-1984 Συμβόλαιο δωρεάς κινητών υπό τρόπον.  
2. Τροποποιητική πράξη  δωρεάς υπό τρόπον 986/12-02-1985.  
3. Το υπ’ αριθμ. Ν/1/31-12-1987 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας. 
4. Τροποποιητική πράξη δωρεάς υπό τρόπον 123/20-01-1988.  
5. Το  υπ’ αριθμ. 66/15-02-1989 έγγραφό της Ν.ΕΛ.Ε. Φλώρινας. 
6. Η υπ’ αριθμ.66/15-02-1989 απόφαση της Νομαρχίας Φλώρινας. 
7. Παράρτημα:  το υπ’ αριθ. ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/993/9.8.90 έγγραφό του ΥΠΕΠΘ. 
8. Το υπ’ αριθμ. 287/24-04-1991 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας. 
9. Το  υπ’ αριθμ Φ.908/Η/510/21-01-1994  έγγραφό  του ΥΠΕΠΘ. 
10. Το υπ’ αριθμ.499/23-03-1994 έγγραφό της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. 
11. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/23-03-1994 έγγραφό της Ιωα. Πιτόσκα. 
12. Το υπ’ αριθμ. 804/01-04-1994 έγγραφό της Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. 
13. Η  υπ’ αριθμ.22/13-04-1994  απόφαση της ΤΕΔΚ Νομού Φλώρινας.   
14. Το υπ’ αριθμ. 150/18-04-1994 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά».  
15. Το υπ’ αριθμ 557/19-04-1994 έγγραφό της Ιεράς Μητρόπολης Φλώρινας Πρεσπών  και Εορδαίας. 
16. Το υπ’ αριθμ.170/03-05-1994 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά».  
17. Το υπ’ αριθμ.272/23-05-1995 έγγραφό της Νομαρχίας Φλώρινας. 
18. το υπ’ αριθμ. ΙΖ/682/10-06-1995 έγγραφό του ΥΠΕΠΘ, «Κατανομή θέσεων εποχιακού προσωπικού 

στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. 
19. Το υπ’ αριθμ.5439/23-06-1997 έγγραφό της Περιφερειακής Διοίκηση Φλώρινας. 
20. Το  13ο/ 17-12-1997 Πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Φλώρινας. 
21. Το υπ’ αριθμ. 4229/28-05-1999 της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερείας. 
22. Το υπ’ αριθμ.5327/06-07-2000 της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερείας. 
23. Το υπ’ αριθ. 104/03-03-2004  έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
24. Το υπ’ αριθ. 134/ 18-3-2004 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
25. Το υπ’ αριθ. 180/13-04-2005  έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
26. Το υπ’ αριθμ. 985/28-04-2005 έγγραφό της Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Φλώρινας. 
27. Το υπ’ αριθμ. 335/06-07-2006 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά». 
28. Το υπ’ αριθ. 455/28-06-2007 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος. 
29. Το υπ’ αριθ.246/13-03-2008 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
30. Το υπ’ αριθ. 196/31-03-2009 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή.  
31. Το υπ’ αριθ. 60/27-01-2011 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά» προς την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή.  
32. Το υπ’ αριθμ. 10758/31-01-2012 έγγραφό της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών αρχείων του 

ΥΠΕΠΘ.  
33. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 4644/20-02-2012. 
34. Το υπ’ αριθμ. 239/3-04-2012 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά».  
35. Το υπ’ αριθμ. 44/05-02-2015 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλικής Πιτόσκα- Βαρνά»  προς την Ελληνική 

Στατιστική αρχή.  
36. Το υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: ΒΛ419-ΙΨΞ, τμήμα Α΄ έγγραφό της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών 

αρχείων του ΥΠΕΠΘ. 
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Β.3.3.) ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΚΒΦ  «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ- ΒΑΡΝΑ» 
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Β.3.4.) ΒΙΒΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΔΚΒΦ  «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ- ΒΑΡΝΑ»
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Β.3.5) ΒΙΒΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΚΒΦ  «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ- 
ΒΑΡΝΑ» 
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Β.3.6.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
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Γ.3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
 

 
 



428 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



429 
 

 
 
 

 
 



430 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



431 
 

 
ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 
 
 

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ  

 
 

 
 

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΜΗΣ» 
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΚΒΦ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ» 
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 ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 
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ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
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ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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Β.4. ΕΓΓΡΑΦΑ- ΠΗΓΕΣ   
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Β.4.1.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

1.  -  Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (29-08-1991). 
2. 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (19-11-1991). 
3. 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (02-04-1992). 
4. 6ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (09-04-1992). 
5. 7ο  Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (21-04-1992). 
6. 9ο   Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (24-07-1996). 
7. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας (08-06-2011). 

 

 

     Β.4.2) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
1. Το υπ’ αριθμ. 476/04-07-1995 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
2. Το υπ’αριθμ. 02/08-01-1996 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
3. Το υπ’ αριθμ. 57/07-02-1996 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
4. Το υπ’αριθμ. -/07-02-1996  έγγραφο του ΕΚΕΒΙ. 
5. Το υπ’αριθμ. 82/14-02-1996  έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  
6. Το υπ’ αριθμ. 29-03-1996 έγγραφο του ΕΚΕΒΙ. 
7. Το  υπ’αριθμ.221/29-05-1996 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
8.  Το υπ’αριθμ.348/14-08-1996 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
9. Το υπ’ αριθμ. 363/28-08-1996 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  
10. Το υπ’αριθμ. 07-10-1996 έγγραφο του ΕΚΕΒΙ. 
11. Το υπ.’ αριθμ. 18/21-01-1997  έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  
12.  Το  υπ’ αριθμ.  13-10-1997 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
13. Το υπ’αριθμ.445/03-11-1997 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  
14. Το υπ’ αριθμ. 456/13-11-1997 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  
15.  Το υπ’αριθμ. ΔΥ./01-04-1998 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
16.  Το υπ’ αριθμ.ΔΥ-/18-05-1998 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
17. Το υπ’αριθμ.154/28-05-1998 έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας.  
18. Το υπ’ αριθμ. 74/15-03-2001 έγγραφό της ΔΚΒΦ «Βασιλική Πιτόσκα-Βαρνά». 
19.  Το υπ.’αριθμ.ΔΥ-/19-09-2001 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της ΤΕΔΚ Ν. 

Φλώρινας. 
20. Το 09/19-09-2001 Πρακτικό Συνεδρίασης  της ΔΚΒΦ «Βασιλική Πιτόσκα-Βαρνά». 
21. Το υπ’αριθμ. 189/25-06-2002 έγγραφό της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
22. Το υπ’  αριθμ. 303/14-07-2005 έγγραφό της ΔΚΒΦ«Βασιλική Πιτόσκα-Βαρνά». 
23. Το υπ’ αριθμ. 349/12-12-2005 έγγραφό της ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας. 
24.  Το υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΜΑΤ/Α/Φ25/34385 του Υπουργείου Πολιτισμού. 
25. Το υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Φ17/32248 του Υπουργείου Πολιτισμού. 
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Γ.4.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



467 
 

 
 
 
 
 
 

Β.5) ΕΓΓΡΑΦΑ- ΠΗΓΕΣ 
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Β.5.1.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

1. Α΄ Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (-12-1912) ΣΑΕ -/ΑΒΕ 216, σελ.2.  
2. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (18-09-1935),ΣΑΕ 21, ΑΒΕ 216, 

σελ.128-129. 
3. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (12-03-1936),ΣΑΕ 21, ΑΒΕ 216,  

σελ.311-312. 
4. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (30-05-1943), ΣΑΕ 33/ ΑΒΕ 216, 

σελ.92-93. 
5. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (27-10-1948), ΣΑΕ 43/ ΑΒΕ 216, σελ. 

159-160. 
6. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (17-03-1949), ΣΑΕ 44/ ΑΒΕ 216, σελ. 

118-119. 
7. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (11-05-1951), ΣΑΕ 47/ ΑΒΕ 216, σελ. 

130. 
8. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (23-10-1951), ΣΑΕ 48/ ΑΒΕ 216, 

σελ.35-36. 
9. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (21-01-1952), ΣΑΕ 48/ΑΒΕ 216, 

σελ.116-117. 
10. Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (07-04-1952), ΣΑΕ 48, ΑΒΕ 216, 

σελ. 199-200. 
11. Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (05-04-1955), ΣΑΕ 51, ΑΒΕ216, 

σελ.272-273. 
12. Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δήμου  Φλώρινας (24-05-1955), ΣΑΕ 51, ΑΒΕ216, σελ.325-327. 
13. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (22-09-1955), ΣΑΕ 52, ΑΒΕ 216, 

σελ.108-109, 135-136. 
14. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (23-05-1956), ΣΑΕ 52, ΑΒΕ 216, 

σελ.395-397. 
15. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (01-11-1956), ΣΑΕ 53, ΑΒΕ 216, 

σελ.202-204. 
16. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (20-11-1956), ΣΑΕ 53, ΑΒΕ 216, 

σελ.285-286. 
17. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (19-08-1957), ΣΑΕ 54, ΑΒΕ 216, 

σελ.279-281. 
18. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (04-12-1957), ΣΑΕ 55, ΑΒΕ 216, σελ. 

43-45. 
19. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (01-07-1958), ΣΑΕ 56, ΑΒΕ 216, 

σελ.336-337. 
20. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-12-1958), ΣΑΕ 56, ΑΒΕ 216, 

σελ.133-135. 
21. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (16-04-1959), ΣΑΕ 56, ΑΒΕ 216, σελ. 

313-314. 
22. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (04-11-1959), ΣΑΕ 57, ΑΒΕ 216, 

σελ.112-114. 
23. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (08-01-1961), ΣΑΕ 58, ΑΒΕ 216, 

σελ.177-180. 
24. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (07-03-1961), ΣΑΕ 59, ΑΒΕ 216, 

σελ.13, 21-22. 
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25. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (05-12-1961), ΣΑΕ 60, ΑΒΕ 216, 
σελ.107-109. 

26. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-12-1962), ΣΑΕ 62, ΑΒΕ 216, 
σελ.142-144. 

27. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (01-04-1963), ΣΑΕ 63, ΑΒΕ 216, 
σελ.27-35. 

28. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (05-12-1963), ΣΑΕ 64, ΑΒΕ 216, 
σελ.63-65. 

29. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-11-1964), ΣΑΕ 65, ΑΒΕ 216, 
σελ.58-60. 

30. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (02-03-1965), ΣΑΕ 66, ΑΒΕ 216, σελ. 
8-12. 

31. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (04-08-1965), ΣΑΕ 66, ΑΒΕ 216, 
σελ.85. 

32. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-11-1965), ΣΑΕ 67, ΑΒΕ 216, σελ. 
38-39. 

33. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (07-12-1965), ΣΑΕ 67, ΑΒΕ 216, 
σελ.53. 

34. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (08-12-1965), ΣΑΕ 67, ΑΒΕ 216, σελ.9-
10. 

35. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (16-03-1966), ΣΑΕ 67, ΑΒΕ 216, 
σελ.98-2.(αλλάζει το βιβλίο Πρακτικών). 

36. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (08-06-1966), ΣΑΕ 68, ΑΒΕ 216, 
σελ.31-34. 

37. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (11-03-1970), ΣΑΕ 76, ΑΒΕ 216, 
σελ.107-108. 

38. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (18-01-1971), ΣΑΕ 77, ΑΒΕ 216, 
σελ.259. 

39. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (03-12-1971), ΣΑΕ 78, ΑΒΕ 216, 
σελ.385-386. 

40. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (14-01-1980), ΣΑΕ 83, ΑΒΕ 216, 
σελ.59. 

41. Πρακτικό Συνεδριάσεως  Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (24-01-1985), ΣΑΕ 86, ΑΒΕ 216, σελ. 
222-223. 

42. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης Πολιτιστικού Κέντρου του  Δήμου Φλώρινας (18-05-2009). 
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Β.5.2) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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Γ.5. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ- ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2009) 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
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Β.6.) ΕΓΓΡΑΦΑ- ΠΗΓΕΣ 
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Β.6.1.)  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

 

1.  16ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (20-11-1951) 

2. 2ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (06-02-1953) 

3. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (27-02-1953) 

4. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (15-05-1962) 

5. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (31-03-1964) 

6. 11ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (07-07-1964) 

7. 27ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
Φλώρινας   «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (10-01-1968) 

8. 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (11-11-1971) 

9. 27ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (28-02-1972) 

10. 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (31-03-1972) 

11. 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (18-04-1972) 

12. 15ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (16-06-1972) 

13. 32ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (31-01-1973) 

14. 51ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (18-02-1983) 

15. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (28-03-1983) 

16. 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (16-05-1983) 

17. 36ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (05-09-1984) 

18. 44ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (01-03-1985) 

19. 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (26-03-1985) 

20. 32ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (06-09-1988) 
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21. 14ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (25-02-2000) 

22. 20ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (13-07-2000) 

23. 6ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας   
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  (01-12-2011). 
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Β.6.2.) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ  ΤΟΥ Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
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Β.6.3.) ΤΕΥΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

1.  Τσάπανος, Σοφοκλής. (1957). Η κίνηση του διμήνου. Η δράσις του Φ.Σ.Φ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κατά το 
έτος 1956. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 1,  Φλώρινα,66. 

2. Οικονόμου, Περικλής. (1963). Φλώρινα (Χρονικό μιας Πεντηκονταετίας, 1912-1962). ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 
37, Φλώρινα,60. 

3. Τσάπανος, Σοφοκλής.(1964). Ένα Πνευματικό Κίνημα. Μια μικρά ανασκόπησις. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 45-
46, Φλώρινα,16. 

4. Τσάπανος, Σοφοκλής.(1964).Ο Φ.Σ.Φ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και η εποχή του. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 45-46, 
Φλώρινα,θ. 

5. Βλάσης Παντελής. (1965). ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Απόσπασμα του βιβλίου των Πρακτικών του Δ.Σ. 
ΜΣΦ.»ΟΡΦΕΥΣ» που παραχωρήθηκε  στο Φ.Σ.Φ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,53-54, Φλώρινα,61-62. 

6. Τυρπένου, Ευάγγελος. (1965). 1941-1966 Εικοσιπενταετηρίς Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης Ο 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Απολογιστικόν έργον. Μουσικοκαλλιτεχνικαί και Πνευματικαί εκδηλώσεις έτος 
1941- Περίοδος Κατοχής. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,53-54, Φλώρινα,71. 

7. Νίκλης, Κ. (1965). Εμείς και ο Αριστοτέλης. Μια αναδρομή στο παρελθόν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 53-54, 
Φλώρινα,21. 

8. Σημαντήρας, Γεώργιος. (1977). Σαν πρόλογος στη θεμελίωση του νέου κτιρίου του Φ.Σ.Φ «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,124, Φλώρινα, 15. 

9. Εκδηλώσεις Συλλόγου κατά το πρώτον εξάμηνο 1973. (1973). ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 99, Φλώρινα,49. 
10. Πρακτικόν Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» αποδοχή δωρεάς οικοπέδου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 124, Φλώρινα,1-

2. 
11.  Τσάπανος, Σοφοκλής.(1981). Η γέννηση του Φ.Σ.Φ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». –Τόπος και Χρόνος-  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 25, Φλώρινα,22. 
12.  Μέρος Δεύτερο: «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Στον Πνευματικό- πολιτιστικό τομέα Φ.Σ.Φ. «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 151, Φλώρινα,35. 
13. Σταυριανόπουλος, Σταύρος. (1992). Πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων του Φ.Σ.Φ «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 151, Φλώρινα,40-41. 
14. Λούστας, Αργύριος. (1994). Το μορφωτικό τμήμα του Φ.ΣΦ. Αριστοτέλη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 223-224, 

Φλώρινα,85-87. 
15. Βαφειάδης, Παύλος. (1997). Ο Απολογισμός του πρόεδρου του Φ.Σ.Φ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κ. Παύλου 

Βαφειάδη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 241-242, Φλώρινα,114-115. 
16.  Βαφειάδης, Παύλος. (1999). Απολογισμός έργου του Συλλόγου ετών 1997-1998 από τον Πρόεδρο κ. 

Παύλο Βαφειάδη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 251, Φλώρινα,9-10. 
17.  Μαντουλίδης, Βενιαμίν (1999). Η Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Φ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ίδρυση- Ιστορικό- 

Σημερινή λειτουργία- προοπτικές. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,253, Φλώρινα,36-43. 
18. Ρίζος, Δημήτριος. (1999). Αριστοτέλης και Παμμακεδονική Φλώρινα και Μελβούρνη. Φ.Σ.Φ «Ο 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,254, Φλώρινα, 63. 
19. Φλώρινα 1912-2012. Εκατονταετηρίς Ελευθερίων. Τμήμα Βιβλιοθήκης- Ιστορικό Αρχείο. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Τόμος Α΄, Φλώρινα,102. 
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Β.6.4.) ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ  Φ.Σ.Φ.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
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Β.6.5.) ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ  Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
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Γ.6.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
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ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
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Β.7) ΕΓΓΡΑΦΑ- ΠΗΓΕΣ 
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Β.7.1.) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
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Β.7.2)  ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

 
 

 



507 
 

 
 
 

 



508 
 

 
 
 
 

 
 
 



509 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



510 
 

 
Β.7.3.) ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ «ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» 
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Γ.7)  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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Β.8.) ΕΓΓΡΑΦΑ- ΠΗΓΕΣ 
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Β.8.1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
«ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ-ΜΙΧΑΗΛ» 
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Β. 8. 2.)  ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
«ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ-ΜΙΧΑΗΛ» 
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ΠΔΜ ΤΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚ
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2004 2.708  56 138 22 7.000€ 6 1 52  2.577 52 2.532 70 2.399 - 2 21.095 
2005 18.497 615 20 219 104 17.600€ 2 1 750 3.334 52 3.650 69 3.500 8 5 16.982 
2006 21.409 615 8 220 104 40.350€ 5 2 820 3.278 54 3.670 83 3.600 8 5 19.040 
2008 21.512 615 11 222 104 26.650€ 5 2 - 5.742 60 3.990 83 3.700 45 5 21.910 
2009 22.422 615 16 225 104      600€ 4 2 - 6.238 62 4.150 83 3.800 45 4 22.186 
2010 24.000 615 11

1 
- - 6.250€ 4 2 - 6.290 70 4.250 83 4.000 55 1 23.000 

2011 870 - - - - 26.800€ 7 - - 6.763 85 302 92 3.000 60 - - 
2012 1.604 - - - - 24.800€ 7 - - 5.969 85 304 91 3.000 63 - - 
2013 2.638 - - - - 30.500€ - - - 5.099 48 328 91 1.681 63 - - 
2014 6.024 - - - - 24.786€ 5 - - 4.858 75 349 91    

2.255 
63 - - 

2015 6.950 - - - - 24.800€ 8 - - 4.746 105 360 77 2.000 95 - - 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου υπάρχει παύλα δεν υπάρχουν στοιχεία. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   
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ΡΑ
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O
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1999 753 15 38 0 2 0 - - 0 - - - 
2000 1.164 18 83 34 1 0 1.879 - 0 - - - 
2001 324 20 86 32 3 0 2.864 - 0 - - - 
2002 742 39 86 34 3 2 2.826 24 0 1.500 10 1.480 
2003 742 44 86 34 3 1 3.300 24 8 1.800 10 - 
2004 988 61 86 126 0 2 3.470 24 14 1.800 10 5.500 
2005 1.040 35 86 144 3 5 3.290 60 8.605 - 10 5.500 
2006 665 9 86 144 3 11 3.285 60 6.238 - 10 8.775 
2007 1.491 9 97 144 - - 4.006 60 5.019 - 10 - 
2008 707 17 97 144 - 5 3.040 60 2.885 4.982 10 - 
2009 955 10 97 144 2 3 2.472 60 2.057 1.953 10 - 
2010 548 10 - - 2 0 3.343 60 1.548 5.557 10 10.937 

2011 449 10 - - 2 5 3.275 60 1.153 2.515 10 11.101 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου υπάρχει παύλα δεν υπάρχουν στοιχεία. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΠΙΤΟΣΚΑ» 
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 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΠΙΤΟΣΚΑ» 
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2002 39.000 2.000 - 100 350 m 5 22.202€ 43.653€ 1.740 5.000 50 - - 
2004 40.000 2.000 - 700 405 m 5 213.378€ 221.132, 45€ 2.800 8.000 50 30 - 
2006 45.000 2.520 - 700 537 m 5 106.127,81€ 74.672€ 5.550 15.500 585 30 19 
2008 53.000 2.802 3 840 567 m - 61.616,49€ 65.700€ 5.200 16.049 198 30 19 
2010 63.610 2.986 3 866 529 m 2 9.948, 75€ 12.250€ 5.371 17.171 114 30 20 
2012 64.122 - 3 562 519 m 2 - 13.000€ 5.124 19.643 107 30 20 
2013 - - - - - - - - - 20.332 6.814 - - 
2014 64.522 - 3 - 524 m - - 51.238,46€ 9.850 24.186 899 - 25 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου υπάρχει παύλα δεν υπάρχουν στοιχεία. 
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Πάντα φανταζόμουν τον παράδεισο σαν ένα είδος βιβλιοθήκης. 
Jorge Luis Borges, 1899-1986, Αργεντινός συγγραφέας1054 

 

 

 

                                                           
1054Homouniversalis:http://homouniversalisgr.blogspot.gr/2013/01/blog-post_16.html 


