ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΤΑΚ μετά την εκδήλωση παρουσίασης της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ

Σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00
στο Ηράκλειο, στον ίδιο το χώρο της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ -ΤΑΚ η παρουσίασή της που
διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής
Κρήτης. Η πρόεδρος Ειρήνη Βρέντζου καλωσόρισε τους συναδέλφους μηχανικούς και το
κοινό που επισκέφθηκε τη βιβλιοθήκη μετά από την ανοιχτή πρόσκληση που είχε απευθύνει
το ΤΕΕ-ΤΑΚ. Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης Παναγιώτα Ιωαννίδη ενημέρωσε αναλυτικά για την
ιστορία της βιβλιοθήκης, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, για τις συλλογές
και τα ψηφιοποιημένα αρχεία της βιβλιοθήκης ενώ έγινε επίδειξη του τρόπου αναζήτησης
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα. Στη συνέχεια ο ομότιμος Πολιτικός Μηχανικός Λεωνίδας
Δρανδάκης μοιράστηκε με το κοινό αναμνήσεις και ανέκδοτες ιστορίες για το χρονικό της
δωρεάς του αρχείου Κιτσίκη, τονίζοντας τη σημασία του πλούσιου επιστημονικά και
ερευνητικά υλικού του, αλλά και τη συνολικότερη συνεισφορά του Νίκου Κιτσίκη
(1887-1978), πολιτικού μηχανικού, βουλευτή, καθηγητή και Πρύτανη του ΕΜΠ και της
συζύγου του Μπεάτας Κιτσίκη Πετυχάκη με καταγωγή από το Ηράκλειο. Ακολούθησε
παρέμβαση του ομ. Πολιτικού Μηχανικού και πρ. Πρόεδρου του ΤΕΕ-ΤΑΚ Γιώργου
Γαλενιανού ο οποίος τόνισε το μεγάλο δυναμικό που βρίσκεται στα αρχεία της βιβλιοθήκης,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μελέτες για την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης.
Αναφέρθηκε σε πρωτοπόρες και καινοτόμες για την εποχή τους μελέτες και στα πρακτικά
συνεδρίων που έλαβαν χώρα στο ΤΕΕ-ΤΑΚ στα οποία συμμετείχαν και κατέθεσαν τις
απόψεις τους μερικοί από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους πολεοδόμους και τεχνικούς
της χώρας, των οποίων οι προσεγγίσεις παραμένουν επίκαιρες και με την κατάλληλη
προσέγγιση και ανάλυση μπορούν να συνεισφέρουν και στις σημερινές δυνατότητες
ανάπτυξης του νησιού.

Τέλος το λόγο έλαβε ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μπάμπης Κουτρούλης, Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ, ο οποίος τόνισε τις δύο σημαντικές διαστάσεις της
βιβλιοθήκης, την ιστορική αλλά και την αναπτυξιακή ενώ αναφέρθηκε στις αναμνήσεις του
σχετικά με το ρόλο της βιβλιοθήκης ως κέντρο συνάντησης, πληροφόρησης και
επικοινωνίας των μηχανικών ιδιαίτερα πριν την έλευση του διαδικτύου, όταν η πρόσβαση σε
τεχνικά βιβλία ήταν κρίσιμη για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.
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Πολλοί μηχανικοί και στελέχη του επιμελητηρίου αναφέρθηκαν στη μεγάλη συνεισφορά της
Αρετής Μεθυμάκη πρώην υπεύθυνης της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ-ΤΑΚ.

Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στο χώρο της βιβλιοθήκης ανέτρεξαν σε σημαντικά έγγραφα
του αρχείου και απηυθύναν ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους αναζήτησης συγκεκριμένων
βιβλίων και περιοδικών ενώ στο φουαγιέ του κτιρίου, συνοδεία εορταστικών κερασμάτων
μοιράστηκαν αναμνήσεις και σκέψεις σχετικά με το ρόλο και την προοπτική της
βιβλιοθήκης.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου
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