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Στη δημιουργία Δημοτικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης & Αναγνωστηρίου στο
διατηρητέο κτίριο της οδού Αϊδινίου 28 προχωρά ο Δήμος Ν. Σμύρνης
. Η Δημοτική Αρχή τόνισε ότι ο χαρακτήρας και η λειτουργία της Βίλας Βερνίκου, η οποία
αναπαλαιώθηκε πλήρως από το Δήμο, συνάδουν απόλυτα με τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης,
η οποία θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στο χώρο. Η αντιπολίτευση πάντως δήλωσε
αντίθετη, όχι με την ίδρυση της Βιβλιοθήκης, αλλά με τη διάθεση ποσού 90.000 ευρώ για
αγορά εξοπλισμού, και ζήτησε να γίνει πρώτα εμπεριστατωμένη μελέτη και δημόσια
διαβούλευση για το έργο.
Η Δημοτική Αρχή εξετάζει εδώ και ένα χρόνο τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο
διατηρητέο κτίριο της οδού Αϊδινού το οποίο έχει αγοράσει εδώ και χρόνια και του οποίου η
αναπαλαίωση ολοκληρώθηκε πέρυσι. Για το σκοπό αυτό αντιπροσωπεία του Δήμου μας
αποτελούμενη από το Δήμαρχο κ. Τζουλάκη, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Κουτελάκη
και τον Δημ. Σύμβουλο κ. Αρκαδινό είχε επισκεφτεί πέρυσι τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας
η οποία θεωρείται από τις καλύτερες του είδους της, και συνεργάζεται με το Τμήμα
Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ Αθηνών το οποίο εποπτεύει το έργο. Υπεύθυνος φορέας είναι ο
Πολιτιστικός Οργανισμός, ο οποίος όρισε αρμόδια Επιτροπή από Πανεπιστημιακούς,
Συγγραφείς, Βιβλιοθηκονόμους κ.ά., η οποία μαζί με το ΤΕΙ και τους αρμόδιους δημοτικούς
συμβούλους προχώρησε στο σχεδιασμό και ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου, το οποίο
περιλαμβάνει δημιουργία πολυθεματικής Δημοτικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης με
αναγνωστήριο και αίθουσα υπολογιστών.

ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
Η αντιπολίτευση κατέθεσε τις ενστάσεις της, όχι για τη δημιουργία του έργου, την ανάγκη
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του οποίου αναγνωρίζει σύσσωμη, αλλά για τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Τόνισε ότι η
Δημοτική Αρχή έπρεπε πρώτα να έχει εκπονήσει εμπεριστατωμένη μελέτη, να την έχει
παρουσιάσει στο δημοτικό συμβούλιο και να προχωρήσει στην εφαρμογή της κατόπιν
διαβούλευσης με τις παρατάξεις και τους δημότες. Η ειδική αγορήτρια της παράταξης του
Ανδρέα Νεφελούδη “Η Νέα Σμύρνη αλλάΖΕΙ” Αρχιτέκτων κα Χατζοπούλου (η οποία ως
υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας είχε συμμετάσχει στην αναπαλαίωση της Βίλας
Βερνίκου) κατέθεσε τις ενστάσεις της ως προς τη στατικότητα του κτιρίου το οποίο είναι
του 1935 και τις ανησυχίες της για ενδεχόμενες φθορές από τη χρήση στα σπάνια
πλακάκια, στα ζωγραφισμένα πασαμέντα και γενικά στα ιδιαίτερα νεοκλασικά στοιχεία του
κτιρίου που όπως τόνισε δεν πρέπει να καταστραφούν. Η κα Χατζοπούλου θεώρησε
υπερβολικές τις 90.000 ευρώ για την αγορά εξοπλισμού, ενώ ο κ. Δημάκης πρότεινε να μην
δοθούν επιπλέον 90.000 στον Πολιτιστικό Οργανισμό, αλλά τα έξοδα να καλυφθούν από τα
ήδη υπάρχοντα χρήματα του ΝΠΔΔ.
Τέλος ο Δημ. Σύμβουλος κ. Φραγκούλης πρότεινε για την εξεύρεση βιβλίων να απευθυνθεί ο
Δήμος σε Πανεπιστημιακά και Κοινωφελή Ιδρύματα, Εκδοτικούς Οίκους κλπ, οι οποίοι τα
παραχωρούν δωρεάν.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωσε το Συμβούλιο ότι όλες οι ενέργειες γίνονται με ευαισθησία
και με απόλυτο σεβασμό στο διατηρητέο χαρακτήρα του κτιρίου και ότι θα ληφθούν υπόψιν
οι παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης, ενώ ο κ. Αρκαδινός πρότεινε να έρθει θέμα συζήτησης
σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο να παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες του έργου και να
καταθέσουν οι παρατάξεις τις προτάσεις τους.
“Το θέμα συζητιέται πολύ καιρό, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε… Νομίζω ότι όλοι
συμφωνούμε για την αναγκαιότητα του έργου...» ανέφερε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Οργανισμού κ. Χατζατουριάν.
«Όλα θα γίνουν με σεβασμό στο κτίριο και το χαρακτήρα του. Αν θέλετε να συνεισφέρετε
είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Στόχος μας είναι να κάνουμε το Πανελλήνιο Συνέδριο
Βιβλιοθηκών το φθινόπωρο…” τόνισε ο κ. Δήμαρχος κ. Τζουλάκης.
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