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Προς την
Κύρια
Ευαγγελία Κανταρτζή
Διευθύντρια Μουσείου
Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης
Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε στο Μουσείο - Ελαιοτριβείο Βρανά, και είναι Ιδιαίτερα τιμητικό που
επιλέξατε τον κηρυγμένο αυτό χώρο του Αρχιτεκτονικού και Μηχανολογικού Μνημείου, για
την πραγματοποίηση μέρους της εκπαιδευτικής σας εκδήλωσης.
Οι Εκπαιδευτικοί σκοποί του Φορέα σας αποτυπώνονται πλήρως στον τίτλο του διήμερου
των εκδηλώσεων σας. Οι νέοι της εποχής μας βιώνουν την επανάσταση στην επικοινωνία,
και μέσω αυτής, αποκτούν τον πλούτο της άμεσης ενημέρωσης και γνώσης.
Λίγες γενιές πίσω η Ελληνική Κοινωνία βίωσε σκληρές συνθήκες ένδειας, αφού δύσκολα η
πλειοψηφία των μαθητών και φοιτητών μπορούσαν να έχουν τα αναγκαία βασικά σχολικά
και πανεπιστημιακά βιβλία.
Ήλθε η Νεώτερη περίοδος και κυρίως οι δυο - τρεις τελευταίες δεκαετίες, όπου ο αριθμός
των βιβλιοπωλείων πολλαπλασιάστηκε, οι μαθητές γνώρισαν τους μεγάλους συγγραφείς,
των οποίων εκατοντάδες εκδόσεις στόλιζαν τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων, αλλά και
γέμιζαν τις οικογενειακές βιβλιοθήκες, με πληθώρα εγκυκλοπαιδειών, λογοτεχνικών,
ποιητικών, και Ιστορικών εκδόσεων.
Πλέον σε μια κοινωνία ενήμερη με την ταχύτητα που μεταφέρει η ηλεκτρονική γνώση, το
βιβλίο εξακολουθεί να είναι το καταστάλαγμα της γνώσης.
Στις μέρες μας, -παρά την δεκαετία της οικονομικής κρίσης- η Φιλαναγνωσία πορεύεται
σταθερά, και θα ανοίγονται μεγαλύτεροι ορίζοντες και θα διευρύνεται περισσότερο όσο
αυτή θα πορεύεται με αγκαλιά την εφηβεία.
Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός και ο στόχος μιας ευημερούσας και ευαίσθητης κοινωνίας
και για αυτό ο σκοπός τον οποίο έχετε τάξει είναι σημαντικός.
Στο Μουσείο μας, που συνδέεται με την Οικογένεια του μεγάλου μας ποιητή μπορείτε να
περιηγηθείτε στον χώρο της Λαδαποθηκης, με το μικρό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του
αλλά και να παρακολουθήσετε ένα κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ για τον ίδιο.
Σας εύχομαι καλή δύναμη με υγεία σε όλους.
Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ αν και το επιθυμούσα παρά πολύ.
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