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Του ∆ηµήτρη Γκιώνη 

Βιβλία χωρίς βιβλιοθήκες 
Ανύπαρκτη η κρατική πολιτική βιβλίου 
Εγινε το ανόµηµα µε την 

προµήθεια παιδικών 
βιβλίων (και) µελών της 
επιτροπής που τα επέλεξε, 

αρπάχτηκε από αυτό ο 
αναπληρωτής υπουργός ΠΑΙΘΠΑ 

(αρχικά κι αυτά!) για θέµατα 
πολιτισµού Κώστας Τζαβάρας 

και ξήλωσε την ηγεσία 
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. 
Κι εκεί που αναµενόταν η διαδοχή 

της, ο εν λόγω υπουργός 
ανακοίνωσε την κατεδάφιση 
του ΕΚΕΒΙ. Μετο αιτιολογικό, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι στα 19 
χρόνια της ύπαρξής του (που, 
φαίνεται, παρακολουθούσε 

ανελλιπώς) δεν έκανε και 
σπουδαία πράγµατα. Προφανώς 

το είχε αποφασίσει, και µε 
το πρόσχηµα που προαναφέρθηκε, 

πάει κι αυτό («οικονοµία 
κάνε/τι θες τα περιττά», που 
λέει και το τραγούδι του Λουκιανού). 

Στο πουθενά 
Θέλησα να έχω την άποψη 

για το θέµα -και όχι µόνοαπό 
τον Γιώργο ∆αρδανό, 

χρόνια στα πράγµατα, όντας 
εκδότης (Gutenberg), πρώην 
πρόεδρος και νυν επΪΉµος της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Εκδοτών Βιβλιοπωλών. Και 
ιδού η απάντησή του: 

«To µοναδικό ίσως πρόγραµµα 
για το οποίο θα πρέπει 

να δώσουµε εύσηµα στο 
ΕΚΕΒΙ είναι το πρόγραµµα 
Φιλαναγνωσίας των µαθητών, 
όπου συµπεριλαµβάνεται και 
η προµήθεια ενός σηµαντικού 
αριθµού βιβλίων για παιδιά 
(λογοτεχνικών, κατά κύριο 
λόγο), ώστε να ενισχυθούν 
οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία 

στις ποικίλες δράσεις του 
προγράµµατος(πρόσκληση 
δηµιουργών στα σχολεία, ώρα 
Φιλαναγνωσίας µία φορά την 
εβδοµάδα, δηµιουργία λεσχών 
ανάγνωσης µε παιδιά κ.ά.). 
Γιατί είναι αλήθεια πως καµία 
απολύτως πολιτική βιβλίου 
δεν εκπονήθηκε για το παιδικό 
βιβλίο - και όχι µόνο». 

Συνεχίζοντας την κουβέντα 
µε τον Γιώργο ∆αρδανό, 

περνάω σ' ένα καίριο ερώτηµα: 
Πού πάνε τα βιβλία, όπως 

αυτά που αγοράστηκαν πρόσφατα; 

rana 

«Πουθενά!», απαντάει κατηγορηµατικά. 
Και: 

«Ας µας πούνε οι αρµόδιοι: 
Πόσες σχολικές βιβλιοθήκες 
υπάρχουν στα δηµόσια ∆ηµοτικά 

µας σχολεία; Καµία. Πόσες 
"πιλοτικές" βιβλιοθήκες 

(όπως έλεγαν) φτιάχτηκαν τα 
τελευταία χρόνια; Καµία. Πού 
πήγαν τα 70.000.000 ευρώ 
για τις σχολικές βιβλιοθήκες 
που εξαφανίστηκαν ως διά 
µαγείας - χρήµατα τα οποία 
θα έπρεπε να έχουν διατεθεί 
για τον εµπλουτισµό και τη 
δηµιουργία νέων βιβλιοθηκών; 

»Ας βρούνε οι αρµόδιοι πού 
πήγαν τα χρήµατα αυτά κι ας 
κάνουν µια βόλτα στα σχολεία 
για να δούνε ττ απέγιναν κι 
εκείνες οι πρώτες 500 βιβλιοθήκες 

των Γυµνασίων και Λυκείων. 
Λειτουργούν ή έχουν 

καταντήσει αποθήκες ελλείψει 
βιβλίων και προσωπικού; 

«Σήµερα που η οικονοµική 
δυσπραγία αλλά και το ∆ιαδίκτυο 

αποµακρύνουν τα παιδιά 
από το καλό βιβλίο, µόνο µέσα 
από τις βιβλιοθήκες θα µπορούσαν 

να έχουν πρόσβαση. 
«Αλλωστε, ας µην ξεχνάµε 

κι αυτή την παράµετρο: Πού 
ακούστηκε οι παραγωγοί- 

εκδότες να καθορίζουν τους 
τίτλους των βιβλίων που θα 
αγοραστούν, όταν υπάρχουν 
γι' αυτόν τον λόγο οι αρµόδιες 
επιτροπές επιστηµόνων; 

»Ας λάβουν υπόψη τους 
οι αρµόδιοι του υπουργείου 
(που για πρώτη φορά υπάρχει 
η συγκυρία του να είναι κοινό 
το υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού) τα παραπάνω, 
ας κρίνουν κι ας πράξουν τα 
δέοντα». 

Ανάπηρη παιδεία 
Είναι γνωστό ότι οι φοιτητές 
των εκπαιδευτικών ιδρυ-. 

µάτων του εξωτερικού µελετούν 
σχεδόν αποκλειστικά 

σε αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες. 
Εδώ; Πάλι ο Γιώργος 

∆αρδανός: 
«Η έλλειψη βιβλιοθηκών 

και αναγνώστη ρίων στη χώρα 
µας αποδεικνύει περίτρανα 
την παντελή απουσία κρατικής 

βούλησης, από ιδρύσεως 
ελληνικού κράτους, για ουο> 
αστική επένδυση στην εκπαίδευση. 

Αποτελεί τη βασική 
πτυχή, την αιτία αλλά και το 
αποτέλεσµα της ανάπηρης 
παιδείας στον τόπο µας». 
Οπότε: 

«Οδηγούµαστε µε µαθηµα¬ 

τική ακρίβεια σε πνευµατική 
αναπηρία! Πώς είναι δυνατόν, 
κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, 
οι νέοι άνθρωποι να γίνουν 
"κοινωνοί γνώσης", να διαµορφώσουν 

χαρακτήρα, κριτική 
σκέψη, ικανότητα να αρθρώνουν 

λόγο και άποψη; Πώς 
είναι δυνατόν να συµµετέχουν 
στις κοινωνικές διεργασίες 
τού σήµερα; Οφείλουµε να διαµορφώσουµε 

αντίληψη και 
πολιτική για βιβλίο και σχολικές 

βιβλιοθήκες». 
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Εκδοτών Βιβλιοπωλών από το 
2004 κατέθεσε στο υπουργείο 
µελέτη µε τίτλο «Η σχολική βιβλιοθήκη 

στον 210 αιώνα: µέσον 
και τρόπος για τη γνώση ». 

Η µελέτη έµεινε στα συρτάρια. 
Την ίδια τύχη είχε η µελέτη 
που κατέθεσε πρόσφατα ο 
Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου 
µε τίτλο «∆ηµόσιες Κινητές 
Βιβλιοθήκες», προκειµένου να 
ενταχθεί στο επιχειρηµατικό 
πρόγραµµα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση 

κατ ∆ιά Βίου Μάθηση 
2007-2013». 

Κατά τα άλλα, το µόνο 
που δεν έκανε εν προκειµένω 
«σπουδαία πράγµατα» ήταν 
το ΕΚΕΒΙ κι έπρεπε να κατεδαφιστεί... 

Στο πλαίσιο 
tt** ΣΥΝΘΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ^ 

ms µουσικής παράδοσης, 

µουσικοκριτικός, χρόνια 
πολύτιµο5 συγκάτοικε 
στην εφηµερίδα 
(«Ελευθεροτυπία») και στην 
τηλεόραση («Παρασκήνιο») 
και, πάνω αη' όλα, φίλο», ο 
HajpYos Παηαδάκε ηττήθηκε 
από την παλιοαρρώοτια που 
τον χτύπησε Εχει ειπωθεί 
ότι στην κηδεία του ο καλό5 
kpitikos συνοδεύεται µόνο 
από τον ιερέα. Ο Γιώργο5 
άµα», µολονότι δεν 
χαριζόταν, συνοδεύτηκε 
από πολύ κόσµο, που ιον 
αγαπούσε και τον εκτιµούσε. 
(Και τι να πω για το γεγονός 
ότι µε παλιοί^ φίλοε και 
γνωστού^ συναντιόµαστε πια 
µόνο σε κηδείες) 

m- 
ΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 

παραδίπλα για τκ-εκδόσεΒ 
Gutenberg: ∆ύο ακόµη 
ογκώδη ΒιΒλία διαχρονικής 
avroxfis στη σειρά 
Orbis Literae: Τσαρλ5 Ρ. 
Μάτσουριν, «Μελµόθ ο 
περιπλανώµενε» (άκρακ 
γοητευτικέ5 αφηγήσεκ 
τρόµου και διαφθορά5 των 
µπουντρουµιών ms Icpas 
Εξέτασα). Και Ουίλκι Koflivs, 
«Αρµαντέιλ» (όπου µια 
ηρωίδα, σαράντα χρόνια 
πριν ano την εµφάνιση 
ms ψυχανάλυσης φωτίζει 
και ανατρέπει εδραία 

στερεότυπα). Του ευ ζην. 

ΚΙ ΕΝΑ ΟΛΟΦΡΕΣΚΟ 

µυθιστόρηµα από τον Γιάννη 
Ξανθούλη: «Ο yios του 
δάσκαλου» (εκδ. «∆ιόπτρα»). 
ΑΒράΒευτος και απαράσηµος 
(oncos έλεγε και ο Γιάννης 
Σκαρίµπας) αλλά ελκυστικός 
και ευπώλητος χωρίς να 
ανήκει στα «µε ένα ξεχνιέµαι» 
(και όχι επειδή είναι γείτονας). 

ΚΑΙ... Για να µην τρωγόµαστε 
µεταξύ pas: θα κάνει καλά 
ο αυτοαποκαλούµενος 
«Καραγκιόζη Tns 

εφηµερίδας» \ias να µη 
δίνει µαθήµατα (όπακ αυτό 
ms περασµένα Τέταρτε) 
OTOus, δοκιµασµένους 
χρόνια, συναδέλφους του 
καλλιτεχνικού ιµήµακκ. 
∆ικαίωµά του να έχει 
οποιαδήποτε άποψη για 
οτιδήποτε, αλλά δεν 
δικαιούται να στηλιτεύει 
συναδέλφοε επειδή έχουν 
διαφορετική άποψη από τη 
δική του. 

dghionis@otenet.gr 
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