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Γράφει ο Θεόδωρος Καστόρης, Καθηγητής - Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Σμύρνης

3 σχεδόν χρόνια πέρασαν από την ημερομηνία που ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης είχε αναγγείλει
στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στόχος του ήταν τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της
πόλης μας που θα στεγαστεί στη βίλα Βερνίκου να γίνουν το φθινόπωρο του 2013! Σήμερα
καθώς πλησιάσει το φθινόπωρο του 2016 κρίνουμε απαράδεκτη τη μεγάλη καθυστέρηση της
έναρξης λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μας. Ανησυχούμε… Χρήματα πολλά έχουν
ξοδευτεί.

Επιτροπές έχουν συγκροτηθεί, αλλά τα χρόνια περνάνε και η βιβλιοθήκη δεν ανοίγει.
Απαιτούμε ενημέρωση για την πορεία των έργων, τη διαχείριση των χρημάτων, τη δουλειά
των επιστημονικών και λοιπών επιτροπών που στήθηκαν. Απαιτούμε να ανοίξει η Βιβλιοθήκη
άμεσα!

Μια από τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ»
ήταν η απόκτηση γης. Γης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για δημόσια – δημοτική
χρήση. Ιδιαίτερη ευαισθησία υπήρξε για τη διάσωση κάποιων από τα νεοκλασικά κτίρια που
είχαν απομείνει στην πόλη μας. Στο πλαίσιο αυτό αγοράστηκε το 2004 έναντι 750.000 € η
«Βίλα Βερνίκου» ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Αϊδινίου 28. Η ανάπλαση του
κτιρίου δημοπρατήθηκε το φθινόπωρο του 2010 και το έργο ολοκληρώθηκε το 2015.

Επιλογή επίσης ήταν και η ανάπτυξη και διεύρυνση του πολιτισμού. Όχι μόνο με την μορφή
των πολιτιστικών «έτοιμων» εκδηλώσεων αλλά και με τη δημιουργία υποδομών. Στα
πλαίσια αυτά διαπιστώθηκε η έλλειψη Δημοτικής Βιβλιοθήκης, μιας σύγχρονης Δημοτικής –
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Δανειστικής βιβλιοθήκης που θα είχε κατάλληλους σύγχρονους χώρους ανάγνωσης και
ειδική αίθουσα υπολογιστών.

Επιλέχθηκε, λοιπόν, για το λόγο αυτό να αξιοποιηθεί το νεοκλασικό της οδού Αϊδινίου 28 για
την οργάνωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ν.Σμύρνης. Η απόφαση πάρθηκε το 2013 με την
έγκριση επιπλέον, του όχι ευκαταφρόνητου ποσού, των 90.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της
και την διαβεβαίωση του κ.Τζουλάκη ότι στόχος ήταν το φθινόπωρο του 2013 να γίνει εκεί
το Πανελλήνιο Συνέδριο Βιβλιοθηκών. Σήμερα βρισκόμαστε στον Ιούνιο του 2016 τρία
χρόνια περίπου μετά την υποτιθέμενη ημερομηνία των εγκαινίων. Κρίνουμε ως απαράδεκτα
μεγάλη την καθυστέρηση της Δημοτικής Αρχής να παραδώσει το έργο. Θεωρούμε αναγκαία
την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών. Θέλουμε ενημέρωση για την πορεία των έργων, τη
διαχείριση των χρημάτων, τη δουλειά των επιστημονικών και λοιπών επιτροπών που
στήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου. Θέλουμε ενημέρωση για τη μεγάλη , 3 χρόνια
σχεδόν, καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου!

Παραμένουμε λάτρεις του βιβλίου, της μυρωδιάς του χαρτιού, της αφής των γραμμάτων
των όμορφων εξωφύλλων. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολύς κόσμος σαν κι εμάς.
Άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το βιβλίο, την ανάγνωση, το ταξίδι της σκέψης, την
κουβέντα και την ανταλλαγή απόψεων γύρω απο αυτά. Την ώρα που ο ηλεκτρονικός τύπος
μας κατακλύζει, διατηρούμε την αγάπη του γραπτού λόγου που ξετυλίγεται μπροστά μας.
Με μια σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη πιστεύουμε ότι αυτά μπορούν να ενωθούν.
Κομπιούτερ και ηλεκτρονική, διαδικτυακή ενημέρωση και ανάγνωση αλλά και βιβλία,
πολύχρωμα βιβλία στα ράφια, που να τα ξεφυλλίζουμε, να τα δανειζόμαστε και να τα
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ανταλλάσουμε.

Το μεγάλο κόστος αγοράς σήμερα βιβλίων σε συνδυασμό με την συμπίεση των
εισοδημάτων, έκανε ακόμα πιο δύσκολη την αγορά του βιβλίου. Έτσι αναπτύχθηκαν πολλές
σχετικές δράσεις από Δήμους, σχολεία και συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Δανειστικές
βιβλιοθήκες, ανταλλακτικές βιβλιοθήκες, λέσχες ανάγνωσης, σχολικές βιβλιοθήκες κλπ. Στα
πλαίσια αυτά λειτουργεί και η Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη των εθελοντών του Δήμου και η
Ανταλλακτική - Δανειστική βιβλιοθήκη του Συλλόγου Νέας Σμύρνης «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».

Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει αλλάξει η διάθεση. Θέλουμε όμως να συμμετάσχουμε στην
όλη διαδικασία. Θέλουμε από δω και πέρα ανοιχτή επιτροπή της οργάνωσης της
Βιβλιοθήκης. Θέλουμε να συμμετέχουν με γνώμες, απόψεις, δουλειά και δέσμευση όλες οι
πολιτικές παρατάξεις, αλλά και πολίτες που γνωρίζουν και θέλουν να βοηθήσουν. Θέλουμε
ενημέρωση, διαφάνεια και έλεγχο στη διαχείριση των κονδυλίων. Θέλουμε η Δημοτική μας
Βιβλιοθήκη να μην είναι άλλο ενα «γκέτο» παραταξιακής φιέστας, αλλά ένας θεσμός
ανοικτός στη συμμετοχή και τον έλεγχο των πολιτών της Ν.Σμύρνης. Ελπίζουμε σύντομα να
κάνουμε τα εγκαίνια της. Ο κόσμος να αξιολογήσει το χρόνο και τα χρήματα που
δαπανήθηκαν και ένα ακόμα σημείο γνώσης και πολιτισμού να αναπτυχθεί στην πόλη μας.
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