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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 

Ραδιοφωνική διάλεξη του Γιάννη Ρέντζου που εκφωνήθηκε  
ςτισ 16 Απριλίου 1966. Έχουν προςτεθεί οι μεςότιτλοι για διευκόλυνςη 

τησ ανάγνωςησ. Διατηρήθηκε η γλϊςςα του κειμζνου.   
 
Ανάπτυξθ, υπανάπτυξθ και βιβλιοκικεσ  
 
Αν και ο όροσ «υπανάπτυξθ» ζχει οικονομικό περιεχόμενο, που 
ςυνδζεται με το «κατά κεφαλιν» ειςόδθμα, οι πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ 
μιασ χϊρασ κακορίηονται από τουσ αρικμοφσ που αφοροφν το 
Τπουργείο Παιδείασ. Οι αρικμοί αυτοί είναι, ασ ποφμε, το ποςοςτό του 
κρατικοφ προχπολογιςμοφ που αντιςτοιχεί ςτισ δαπάνεσ για τθν 
παιδεία, το ποςοςτό των αναλφάβθτων, ο αρικμόσ των φοιτθτϊν, τα 
πανεπιςτιμια που υπάρχουν, οι βιβλιοκικεσ που λειτουργοφν για το 
κοινό.  
φμφωνα με ςτοιχεία που ζδωςε για το 1958 θ UNESCO, ο 
επιςτθμονικόσ, δθλαδι, και μορφωτικόσ οργανιςμόσ των Ηνωμζνων 
Εκνϊν, για τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ο δείκτθσ που κακορίηει τον αρικμό 
των κατοίκων που αντιςτοιχοφν ςε μια βιβλιοκικθ είναι γφρω ςτισ τρείσ 
χιλιάδεσ. Ζτςι,  

 ςτθ Φινλανδία, τθν Ουγγαρία και τθ Βουλγαρία αντιςτοιχοφν 
1000 κάτοικοι ςε μια βιβλιοκικθ,  

 ςτθν Αγγλία τθν Ιταλία και τθν Ρωςία 1500 κάτοικοι,  

 ενϊ ςτθν Αυςτρία, τθ Γιουγκοςλαβία, τθ Δανία, τθ Νορβθγία και 
τθν Πολωνία αντιςτοιχοφν 3000 κάτοικοι ςε μια βιβλιοκικθ.  

Δυςτυχϊσ, ο αρικμόσ που εκφράηει πόςοι Ζλλθνεσ αντιςτοιχοφν ςε μια 
βιβλιοκικθ, όχι μόνο δεν βρίςκεται ςτθν ίδια περιοχι αρικμϊν με τισ 
άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αλλά ανικει και ςε διαφορετικι κλίμακα : 

 38.000  Ζλλθνεσ αντιςτοιχοφν ςε μια βιβλιοκικθ. 
 
Βιβλιοκικεσ  – για ποιουσ και από ποιουσ; 
 
Η βιβλιοκικθ ςιμερα είναι ουςιαςτικόσ παράγοντασ για μια 
πολφπλευρθ πνευματικι δραςτθριότθτα και πρζπει να ςυντθρεί 
εκδθλϊςεισ όπωσ διαλζξεισ, κινθματογραφικζσ προβολζσ, 
ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ, εκκζςεισ, ςυηθτιςεισ, μουςικά βραδινά. τθν 
Ελλάδα κάτι τζτοιο δεν ςυμβαίνει και όπου ςυμβαίνει δεν οφείλεται 
ςτθν κρατικι πρωτοβουλία. Όμωσ ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ τθσ 
UNESCO του 1949 «θ ςυντιρθςθ μιασ βιβλιοκικθσ πρζπει να 
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εξαςφαλίηεται αποκλειςτικά ι κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό με 
δθμόςια χριματα». 
Επικρατεί γενικά θ αντίλθψθ ςτθ χϊρα μασ πωσ οι βιβλιοκικεσ είναι 
μόνο για τουσ επιςτιμονεσ, τουσ ειδικοφσ, τουσ μανιϊδεισ βιβλιόφιλουσ 
– ανκρϊπουσ, δθλαδι, που αποτελοφν ζνα μικρό ποςοςτό ςτο ςυνολικό 
πλθκυςμό. Η πρϊτθ όμωσ γαλλικι βιβλιοκικθ για παιδιά, που άρχιςε 
να λειτουργεί πριν λίγο καιρό ςτο Παριςινό προάςτιο Κλαμάρ 
καταρρίπτει αυτόν το μφκο.  
Άλλωςτε θ βαςικι αρχι που πρζπει να διζπει τισ βιβλιοκικεσ όπωσ 
διατυπϊνεται από τθν UNESCO είναι: Να προςφζρουν οι βιβλιοκικεσ 
ςτο κοινό, τισ πλθροφορίεσ, τα αναγνϊςματα και τισ μορφωτικζσ 
υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντά του και ςτισ 
πνευματικζσ του ανάγκεσ.  
Άλλα βιβλία, δθλαδι, κα περιζχει θ επιςτθμονικι βιβλιοκικθ του 
Νοςοκομείου και άλλα θ βιβλιοκικθ ενόσ εργοςταςίου ι ενόσ 
ςχολείου. Αυτό ςθμαίνει επίςθσ πωσ θ βιβλιοκικθ δεν ζχει 
διακοςμθτικό χαρακτιρα, αλλά πρϊτα από όλα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ 
του κοινοφ για το οποίο προορίηεται. Βζβαια, μζςα ςτα πλαίςια τθσ 
λειτουργίασ τθσ κάκε βιβλιοκικθσ, αυτι αποτελεί ζνα μζςο για τθν 
κατανάλωςθ αυτοφ που λζμε «ελεφκερο χρόνο». 
Η κίνθςθ για τθν ίδρυςθ μιασ βιβλιοκικθσ δεν ζχει ςαν αφετθρία τθ 
ρομαντικι άποψθ πωσ από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ θ βιβλιοκικθ κα 
τραβιξει όλο το κοινό μιασ πόλθσ ι μιασ κοινότθτασ. Ή ότι, ακόμα, κα 
εξελιχκεί αυτόματα ςε ζνα πνευματικό κζντρο πρϊτου μεγζκουσ. Για να 
γίνουν αυτά χρειάηεται χρόνοσ και προςπάκεια από εκείνουσ που κα 
πιςτζψουν ςτθν ιδζα.  
Όταν θ Αγροτικι Σράπεηα ξεκίναγε πζρυςι τθν προςπάκεια για 
αγροτικζσ βιβλιοκικεσ, ο υποδιοικθτισ τθσ Αδαμάντιοσ Πεπελάςθσ 
κακόριηε το ςκοπό τθσ αγροτικισ βιβλιοκικθσ ζτςι: «Αν ςε κάθε 
περιοχή, απ’ αυτζσ που υπάρχει η αγροτική βιβλιοθήκη, ξυπνοφςε ςτην 
ψυχή ενόσ μονάχα παιδιοφ, μια εςωτερική επανάςταςη, μια φλόγα για 
πρόοδο και αγϊνα ςαν αποτζλεςμα τησ γνωριμίασ με τα βιβλία, τότε η 
αγροτική βιβλιοθήκη θα είχε επιτελζςει το ςκοπό τησ». Αυτι νομίηουμε 
πωσ είναι θ πιο ςωςτι τοποκζτθςθ του πράγματοσ.  
 
Βιβλιοκικθ ςτθν Πρζβεηα για τθν Πρζβεηα 
 
τθν Πρζβεηα, πρωτοποριακι υπιρξε πριν 15 χρόνια θ ζμπνευςθ τθσ 
«Ορκοδόξου Χριςτιανικισ Αδελφότθτοσ» για ίδρυςθ βιβλιοκικθσ. 
ιμερα υπάρχει ακόμα θ βιβλιοκικθ που ανικει ςτθν Ιερά Μθτρόπολθ 
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με ςχετικά μεγάλο αρικμό βιβλίων κακϊσ και θ βιβλιοκικθ του 
Γυμναςίου. Οι βιβλιοκικεσ αυτζσ είναι φανερό πωσ δεν εξυπθρετοφν τισ 
ανάγκεσ τθσ Πρεβζηθσ.  
Για το λόγο αυτό ο « φλλογοσ Πρεβεηάνων πουδαςτϊν» είχε αναλάβει 
το 1964 τθν πρωτοβουλία να ανακινιςει τθν υπόκεςθ τθσ Δθμοτικισ 
Βιβλιοκικθσ. Αρχικά ηθτιςαμε και λάβαμε από το Διμαρχο κ. Χαρίλαο 
Σςάντθ ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ για παραλαβι βιβλίων από εκδότεσ και 
ςυγγραφείσ.  
το ςχετικό με τισ ενζργειζσ μασ ςθμείωμα που υποβάλαμε ςτο 
Διμαρχο αναφζραμε πωσ θ προςπάκειά μασ είχε ςτραφεί ςτο να 
διαπιςτϊςουμε ςτατιςτικά ποιεσ πθγζσ είναι ςε κζςθ να ενιςχφςουν τθ 
Δθμοτικι βιβλιοκικθ. Χαρακτθριςτικό ιταν το γεγονόσ πωσ κανζνασ 
από όςουσ είχαμε επιςκεφκεί δεν μασ είχε αρνθκεί βοικεια, που 
εκδθλϊκθκε με προςφορζσ βιβλίων, εκπτϊςεισ και ακόμθ χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ. Είναι εκπλθκτικό το γεγονόσ πωσ οι εκπτϊςεισ για 
μελλοντικζσ αγορζσ βιβλίων ζφκαναν το 50%. Επίςθσ ηθτιςαμε και 
λάβαμε γφρω ςτα 50 βιβλία από το Τπουργείο Προεδρίασ.  
Όμωσ θ πιο ςτακερι πθγι για προμικεια βιβλίων είναι το Τπουργείο 
Παιδείασ, που ενιςχφει με πολλοφσ τρόπουσ τισ βιβλιοκικεσ. ε ςχετικι 
αίτθςθ του ςυλλόγου μασ λάβαμε απάντθςθ ςφμφωνα με τθν οποία θ 
Δθμοτικι Βιβλιοκικθ κα ενιςχυκεί μόνον αφοφ ςυςτακεί ςαν Νομικό 
Πρόςωπο. Αυτό λοιπόν κα πρζπει να περιμζνει ο Λαόσ τθσ Πρεβζηθσ 
ςαν πρϊτθ ενζργεια από μζρουσ των δθμοτικϊν αρχόντων: τθν τυπικι 
κατοχφρωςθ τθσ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ. 
 
Τι κα είναι και τι κα κάνει θ πρεβεηάνικθ βιβλιοκικθ;  
 
Σι πρζπει όμωσ να περιζχει θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ τθσ Πρεβζηθσ;  
Σι εκδθλϊςεισ κα ενιςχφει;  
ε ποιουσ κα απευκφνεται;  
Ποφ κα ςτεγαςκεί;  
Αυτά είναι τα βαςικά κζματα που πρζπει να ςυηθτθκοφν. Η δικι μασ 
προςφορά περιορίηεται ςτο να τα κζςουμε και να προτείνουμε λφςεισ 
«ςε πρϊτθ εκτίμθςθ».  
Ο προοριςμόσ των επαρχιακϊν βιβλιοκθκϊν, ιδιαίτερα μάλιςτα εάν 
είναι δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ, είναι ο εξισ:  
Να ςυμπλθρϊςουν το ζργο των εκπαιδευτθρίων με τθν προςφορά 
πρόςκετων ευκαιριϊν για μόρφωςθ,  
να ςυγκεντρϊνουν τισ τοπικζσ εφθμερίδεσ,   
τισ τοπικζσ εκδόςεισ,  



[4] 

 

τα βιβλία που αναφζρονται ςτον τόπο.  
Ακόμα πιο πζρα,  
να διατθροφν αρχείο θχογραφθμζνων εκδθλϊςεων που ζλαβαν χϊρα 
ςτθν περιοχι,  
να προβάλλουν ταινίεσ με μορφωτικό περιεχόμενο και, τζλοσ,  
να διοργανϊνουν εκκζςεισ και διαλζξεισ.  
Κάτι που δεν πρζπει να ξεφφγει από τθν προςοχι μασ είναι το εξισ: Η 
μουςικι καλλιζργεια του κοινοφ τθσ επαρχίασ βρίςκεται ςε κλιβερά 
επίπεδα, και δικαιολογθμζνα αφοφ ςε όλθ τθν Ελλάδα θ μουςικι 
παιδεία είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ. Μια επαρχιακι βιβλιοκικθ κα πρζπει 
οπωςδιποτε να ςυντθρεί ζνα τμιμα δίςκων καλισ μουςικισ. Οι ξζνεσ 
αποςτολζσ, όπωσ θ Αμερικανικι Βιβλιοκικθ, δανείηουν πρόκυμα και ςε 
μεγάλθ κλίμακα δίςκουσ. Άλλωςτε και ςυμπολίτεσ μασ με οργανωμζνεσ 
διςκοκικεσ κα μποροφςαν να φανοφν χριςιμοι εδϊ.  
 
Μια δθμοτικι βιβλιοκικθ για μακθτζσ; Και ποφ κα ςτεγαςτεί;  
  
Η πρακτικι ζχει αποδείξει πωσ το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν που 
φοιτοφν ςτισ επαρχιακζσ βιβλιοκικεσ είναι μακθτζσ και ςπουδαςτζσ. 
Αφοφ λοιπόν υπάρχει αυτό το δεδομζνο, θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ τθσ 
Πρεβζηθσ κα πρζπει να ζχει, τον πρϊτο καιρό τθσ λειτουργίασ τθσ, 
βιβλία που κα απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ.  
Ο ζντονοσ αποκεντρωτικόσ χαρακτιρασ που ζχει θ Εκπαιδευτικι 
Μεταρρφκμιςθ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθν επιλογι των πρϊτων 
βιβλίων : κα πρζπει να αγοραςτοφν κυρίωσ βιβλία για υποψθφίουσ του 
Ακαδθμαϊκοφ Απολυτθρίου, όπωσ Φυςικισ, Χθμείασ και Μακθματικϊν, 
μια Παγκόςμια Ιςτορία, μια Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, ζνα 
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό και άλλα τζτοια.  
Σθν προςπάκεια για απόκτθςθ βιβλίων κα βοθκιςει με τον καιρό και το 
Τπουργείο Παιδείασ που κάκε χρόνο αποςτζλλει ςτισ βιβλιοκικεσ ζναν 
ικανοποιθτικό αρικμό βιβλίων. θμειϊνουμε ενδεικτικά πωσ εάν θ 
ίδρυςθ τθσ βιβλιοκικθσ, δθλαδι θ τυπικι ςφςταςι τθσ ςαν νομικό 
πρόςωπο, είχε γίνει πριν δζκα χρόνια κα υπιρχαν τϊρα χωρίσ κανζνα 
απολφτωσ ζξοδο γφρω ςτα 1500 βιβλία. Παράλλθλα είναι δυνατό οι 
διάφοροι ςφλλογοι και τα ςωματεία να ενιςχφουν τθ βιβλιοκικθ με 
μικρζσ προςφορζσ.  
Εκείνο το κζμα που προβάλλει ςαν το αντικειμενικά δυςεπίλυτο είναι θ 
ςτζγαςθ τθσ βιβλιοκικθσ. Βζβαια αν θ βιβλιοκικθ ιδρυόταν τυπικά πριν 
δζκα χρόνια κα περιμζναμε να ςυγκεντρωκοφν πρϊτα τα βιβλία και 
μετά κα αναηθτοφςαμε τον ειδικό χϊρο. ιμερα όμωσ δεν είναι δυνατό 
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να περιμζνουμε άλλο. ε όλουσ, άλλωςτε, είναι γνωςτό πωσ ο Διμοσ 
διακζτει ζνα καυμάςιο χϊρο για τθ βιβλιοκικθ: πρόκειται για το κτιριο 
που φιλοξενείται ο Ραδιοφωνικόσ τακμόσ.  
Σο κτιριο αυτό προορίηεται για Δθμοτικά Λουτρά – μάλιςτα θ ιδζα αυτι 
ζχει ζρκει πάλι ςτθν επιφάνεια. Με μια κατάλλθλθ διαρρφκμιςθ 
αςιμαντθσ δαπάνθσ το κτιριο μπορεί να εξυπθρετιςει και τουσ δφο 
ςκοποφσ.  Ζτςι, και τα Δθμοτικά Λουτρά κα υπάρχουν, και θ βιβλιοκικθ 
κα λειτουργεί. Η λφςθ αυτι κα είναι ςωτιρια για το Διμο, που κα 
απαλλαγεί από το τεράςτιο πακθτικό των Δθμοτικϊν Λουτρϊν. 
χετικά τϊρα με τθ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ ‒τθν παρακολοφκθςθ 
του αναγνωςτθρίου και τον ζλεγχο των βιβλίων– αυτό κα εξαςφαλιςτεί 
με τθ βοικεια των ςυμπολιτϊν που κα αποτελοφν το Διοικθτικό 
υμβοφλιο. 
 
Αντί για ςυμπεράςματα: Βιβλιοκικθ ςτθν Πρζβεηα του ςιμερα 
 
Σο πρϊτο μζλθμα κάκε ςφγχρονθσ και πολιτιςμζνθσ κοινωνίασ είναι το 
ςχολείο, το νοςοκομείο, θ βιβλιοκικθ. Δυςτυχϊσ ο νομόσ μασ ζχει τα 
λιγότερα ςε αναλογία ςχολεία από τα άλλα διαμερίςματα τθσ Ηπείρου. 
Η πόλθ μασ δεν ζχει νοςοκομείο, οφτε και βιβλιοκικθ. Ενϊ όμωσ τα 
ςχολεία και το νοςοκομείο είναι εξαρτθμζνα από το κράτοσ και τθν 
κυβζρνθςθ, θ βιβλιοκικθ είναι δείγμα ‒αποκλειςτικά‒ τθσ φιλοτιμίασ 
των Πρεβεηάνων.  
Είναι κρίμα, αφοφ μποροφμε να πραγματοποιιςουμε και τουσ πιο 
τολμθροφσ οραματιςμοφσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, να κακόμαςτε με 
ςταυρωμζνα χζρια. Είναι άδικο να μιλάμε για ψυχοφκόρα ζντυπα και 
τοξικζσ ιδεολογίεσ ι για αμορφωςιά των νζων και επαρχιωτιςμό ‒ και 
να μθν κάνουμε τίποτα.  
Κατά τθ γνϊμθ μασ να ποια είναι θ πορεία που κα ζπρεπε να 
ακολουκθκεί για να γίνει πραγματικότθτα θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ: 

1. φςκεψθ ςτο Δθμαρχείο μεταξφ των Αρχϊν, των προζδρων των 
ςυλλόγων, των διευκυντϊν των Τπθρεςιϊν. 

2. φςταςθ του νομικοφ προςϊπου «Δθμοτικι Βιβλιοκικθ 
Πρζβεηασ» και εκλογι του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

3. Αίτθςθ προσ το Τπουργείο Παιδείασ, το Τπουργείο Προεδρίασ για 
ενίςχυςθ τθσ Βιβλιοκικθσ και τθν Ελλθνικι Εταιρεία Δθμοςίων 
χζςεων για τθν προβολι τθσ.    

Κλείνοντασ το ςθμείωμα ελπίηουμε πωσ ςε πολφ ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα κα δοφμε τθ βιβλιοκικθ να λειτουργεί.  


