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Κύριες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι καληµέρα σας. Οφείλω να οµολογήσω κοιτώντας 

τώρα το ακροατήριο ότι µία ευτυχής µοίρα µε κυνηγάει. Η ευτυχής µοίρα είναι ότι 

πάντοτε µιλώ σ’ ένα κοινό όπου το γυναικείο ακροατήριο είναι πολύ µεγαλύτερο σε 

πλειοψηφία από το ανδρικό. Είτε είµαι στη Γερµανία να κάνω παρουσιάσεις βιβλίων, 

είτε είµαι εδώ πάντοτε κυριαρχούν οι γυναίκες στο ακροατήριο κάτι το οποίο εµένα 

πάντα µου δίνει ιδιαίτερη χαρά. Πρέπει να το πω αυτό. 

 

Τον Οκτώβρη του περασµένου χρόνου του 2008 ήµουνα καλεσµένος σε µία µεγάλη 

συνάντηση-συνέδριο στο Βερολίνο που είχε ως θεµατική «Μετανάστες και 

Μουσεία». Τη σχέση των µουσείων µε τους µετανάστες και αντιστρόφως των 

µεταναστών µε τα µουσεία. Όλη η συζήτηση η οποία κράτησε µε οµάδες εργασίας 

ένα ολόκληρο τριήµερο, είχε ως θεµατική το πως µπορούν τα µουσεία να εντάξουν 

τους µετανάστες µέσα σε µία δική τους λογική, µε την έννοια παρουσιάζοντας τον 

πολιτισµό των χωρών από τον οποίων έρχονται οι µετανάστες να κερδίσουν τους 

µετανάστες ως επισκέπτες των µουσείων και έτσι να σπάσουν κατά κάποιο τρόπο την 

αποµόνωσή τους και να συµβάλλουν κατά το δυνατό στην ένταξη των µεταναστών σ’ 

ένα πολιτισµικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής τους, της χώρας στην οποία ζουν. Τα 

συµπεράσµατα τα οποία εν πάσει περιπτώσει τέθηκαν επί τάπητος ήταν εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα. Παρόλο το ενδιαφέρον τους όµως δεν ήταν εύκολο να καταλήξουν σε 

ορισµένα τελεσίδικα ή κατά κάποιο τρόπο συµπεράσµατα µε κατευθυντήριες γραµµές 

και παρέµεινε ανοιχτό το γεγονός το πως θα συζητήσουν. Βεβαίως η δική µου 

παρατήρηση ήταν ότι δεν καλείται ένα µεγάλο συνέδριο για να συζητήσουµε για το 

πως θα ενταχθούν οι µετανάστες σ’ ένα σύστηµα µουσείων όταν οι ίδιοι οι 

µετανάστες είναι απόντες από το συνέδριο. Αυτό είναι ένα πρόβληµα. ∆ε µπορούµε 

να συζητάµε µεταξύ µας. 

 

Από εδώ θα ήθελα να ξεκινήσω ότι έχουµε µία τάση να συζητάµε µεταξύ µας. Αυτό 

είναι µία πολύ κακή βάση. Ένα πολύ κακό δεδοµένο. Είτε µιλάµε για βιβλία, είτε 

µιλάµε για µουσεία, είτε µιλάµε για οτιδήποτε, µιλάµε µεταξύ µας. Το άνοιγµα µας 

λείπει πάντα. Το άνοιγµα, µας είναι δύσκολο γιατί θεωρούµε ως ένα ορισµένο 

σηµείο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ότι εµείς µιλάµε ας έρθουν οι άλλοι ν’ ακούσουν. Οι 

άλλοι όµως δεν έρχονται ποτέ. Και εδώ είναι το ζήτηµα. Θα πρέπει λοιπόν να 

κερδίσουµε τους άλλους και να τους βάλουµε µέσα. Θα πρέπει να βάλουµε τους 

άλλους µέσα, να αποδειχτούµε αρκετά ελκυστικοί ώστε να έρθουν κι αυτοί σε αυτό 

το γενικό πλαίσιο µέσα να υπάρξουν επειδή θα γοητευθούν ή επειδή θα τους 

κινήσουµε το ενδιαφέρον. Πάντοτε η πρωτοβουλία πρέπει να είναι δική µας και 

πάντοτε η πρωτοβουλία πρέπει να απευθύνεται στους απ’ έξω. Οποιαδήποτε στάση 

που θεωρεί ότι εµείς είµαστε εδώ, ελάτε, τη θεωρώ εγώ στάση υπεροψίας. Έτσι τη 

θεωρώ. Θα πρέπει κάποια στιγµής να σπάσουµε αυτό το τείχος που µας χωρίζει. ∆εν 

είναι σωστό να µιλάµε πάντοτε µεταξύ µας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά όχι µόνο στην Ελλάδα -γι’ αυτό ξεκινήσαµε µε το 

παράδειγµα των µουσείων- την τάση του να µιλάµε µεταξύ µας. 

 

Τα ανοίγµατα αυτά βεβαίως δεν είναι ανοίγµατα τα οποία εύκολα µπορούν να γίνουν. 

Ούτε τα αναµένει κανείς από τη µια στιγµή στην άλλη, ούτε µπορεί ποτέ να περιµένει 

ότι θα γίνουν µέσα σε µια διετία-τριετία, γιατί πολλές φορές ακούω και το άλλο: µου 

λένε µα εµείς κάναµε αυτό και δεν ήρθανε. Με την πρώτη θα έρθουν; 



Μου θυµίζει αυτό λιγάκι µία ιστορία την οποία εγώ την έζησα στα χρόνια λίγο πριν 

από τη Χούντα δηλαδή στη διετία ’65-’67. Την εποχή εκείνη πάρα πολλοί νέοι 

ηθοποιοί και σκηνοθέτες πλησίαζαν τις γειτονιές και τις εργατικές συνοικίες της 

Αθήνας, το τότε Περιστέρι, τα τότε Πετράλωνα, τον τότε Ασύρµατο ή τη Νίκαια και 

πήγαιναν για να παρουσιάσουν το θέατρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ήταν 

αγανακτισµένοι επειδή οι άνθρωποι δεν έρχονταν στο θέατρο. Και τότε κανείς δεν 

καταλάβαινε ότι το να τους µάθεις στο θέατρο δεν ήταν µόνο να τους περιµένεις αλλά 

να τους χτυπάς της πόρτα και να λες παιδιά ήρθαµε να σας πάρουµε, ελάτε στο 

θέατρο. ∆ιότι είναι πολύ δύσκολο να σπάσεις τον τρόµο του άγνωστου. Και αυτό 

είναι το πρόβληµα και η ουσία της συζήτησης που έγινε και είναι και εδώ. Τον τρόµο 

του άγνωστου απέναντι στους αποδέκτες. Ο αποδέκτης δεν το ξέρει και τροµάζει. ∆εν 

το ξέρει και στέκεται µακριά του. Φοβάται ακόµα και τον τρόπο συµπεριφοράς. Πως 

θα συµπεριφερθεί µέσα σ’ αυτό το χώρο; Τι θα κάνει; Λέει θα µπω µέσα στο µουσείο 

και που θα σταθώ; Κι αν αγγίξω κάτι και µου πουν αυτό µην το αγγίζεις; Και 

προσβληθώ; 

 

Ο τρόπος συµπεριφοράς είναι µια τεράστια τροχοπέδη το συνειδητοποιούµε; Αυτός ο 

άνθρωπος, ο ξένος, ο µετανάστης δεν ξέρει πως θα συµπεριφερθεί. Μη ξέροντας 

τροµάζει και τροµάζοντας δεν έρχεται. Συνεπώς, το να συζητάµε µεταξύ µας δεν 

προσφέρει και πολλά. Όσο δεν προσπαθούµε πρώτ’ απ’ όλα να κερδίσουµε αυτούς 

τους ανθρώπους µε προγράµµατα τα οποία θα µπορέσουν να τους εξοικειώσουν µε το 

αντικείµενο. 

 

Από όλους αυτούς, οι οποίοι ήταν εκεί πέρα στην ηµέρα των µουσείων, ένας 

ολλανδός, διευθυντής µουσείου και επιµελητής εκθέσεων, είχε µπει στον κόπο, είχε 

την υποµονή και τη θέληση να πάει, να µετακοµίσει και να ζήσει δύο χρόνια σε µια 

συνοικία µεταναστών του Άµστερνταµ για να ανακαλύψει επί τόπου την κουλτούρα 

αυτών των ανθρώπων. Όχι κρεµάµε τα ωραία παραδοσιακά αντικείµενα µέσα στο 

µουσείο και περιµένουµε τους µετανάστες να έρθουν. Αλλά έλεγε αυτός, πάω εκεί 

και βλέπω ποιος πολιτισµός ξεκινάει και προκύπτει από την καθηµερινή ζωή αυτών 

των ανθρώπων. Αυτό ήταν σωστό γι’ αυτό και ήξερε τι να πει. Είπε ας πούµε, µη 

ψάχνετε τα αντικείµενα, µη ψάχνετε τα βάζα, µη ψάχνετε τα χαλιά. Πηγαίνετε να 

βρείτε τα καθηµερινά αντικείµενα που έχουν και που δεν έχουν αλλά τους λείπουν. 

Αυτός είναι ο πολιτισµός. 

 

Βεβαίως ήταν πραγµατικά µια εντυπωσιακή οµιλία που έκανε γιατί ήξερε. Επί δύο 

χρόνια είχε καταφέρει να µπει στα σπίτια τους, είχε καταφέρει να φάει στα τραπέζια 

τους, είχε κάνει µια εξαιρετική δουλειά. Ένας άνθρωπος όχι απλά µορφωµένος. 

Μιλούσε πέντε γλώσσες αλλά καταλάβαινε ότι ο µόνος τρόπος για να τους πλησιάσει 

ήταν αυτός. 

 

Συνεπώς όταν µιλάµε για το βιβλίο, για να έρθω τώρα στο βιβλίο, θα πρέπει να 

καταλάβουµε ότι το βιβλίο µπορεί να υπάρξει στο βαθµό που ανοίγει όχι µόνο ως 

βιβλιοθήκη τις πόρτες του αλλά ανοίγει µε την παρουσία των ανθρώπων που το 

διακινούν, τα σηµεία επαφής του µε τον απλό κόσµο. Αυτό σε µία περιοχή όπως είναι 

το κέντρο της Αθήνας και η δηµοτική του βιβλιοθήκη, το κέντρο της Θεσσαλονίκης 

και η δηµοτική του βιβλιοθήκη, γενικότερα εκείνες οι καθιερωµένες συνοικίες και οι 

βιβλιοθήκες, στην περιοχή της πρωτεύουσας µπορεί και να µην είναι τόσο δύσκολο, 

αντιθέτως θα έλεγα ότι είναι και εύκολο διότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί είναι 

εξοικειωµένοι µε το βιβλίο, είναι εξοικειωµένοι µε τις βιβλιοθήκες, έρχονται 



ευχαρίστως. Με την ίδια λογική είναι εξοικειωµένοι οι άνθρωποι που ζούνε στο 

κέντρο της Στουτγκάρδης. Μπαίνουν µέσα στη δηµοτική βιβλιοθήκη σα να µπαίνουν 

στο σπίτι τους. Πόσοι ξένοι µπαίνουν όµως; Είναι ένα ερώτηµα. 

 

Αυτή τη στιγµή οι χώρες της Ευρώπης έχουν ένα πρόβληµα µεταναστευτικό 

τεράστιο. Όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα το έχει σε οξύτατο σηµείο διότι 

κατά κεφαλήν έχει τη µεγαλύτερη εισροή µεταναστών απ’ όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες. Στατιστικά έχει ένα τεράστιο πρόβληµα, µια τεράστια παρουσία µεταναστών 

σε αυτή τη χώρα και δε ξέρει τι να τους κάνει. Το λέω κυριολεκτικά αυτό. ∆ε ξέρει τι 

να τους κάνει. ∆ε ξέρει τι να τους κάνει µε την έννοια ότι δεν έχει προγράµµατα, µε 

την έννοια ότι δεν έχει τρόπους ένταξης, µε την έννοια ότι είναι χαµένοι µπροστά σε 

αυτό το φαινόµενο. Προσπαθεί να δείξει µε κάθε τρόπο ότι το φαινόµενο ή δεν 

υπάρχει ή είναι εξαιρετικά αµελητέο κάτι το οποίο και στις δύο περιπτώσεις είναι 

καταστροφικό. 

 

Το τι ζούµε τον τελευταίο καιρό εγώ που έρχοµαι από την Αθήνα, τόσο στον Άγιο 

Νικόλαο των Αχαρνών, όσο και στη περιοχή Σοφοκλέους-Μενάνδρου, θα έπρεπε να 

µας έχει γίνει µάθηµα για το τι τραβάµε. Και το τι τραβάµε δεν το λέω µε την έννοια 

να φύγουν οι µετανάστες αλλά τι τραβάµε λόγω άγνοιας του προβλήµατος, να µη 

θέλουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα. Το να εξασφαλίσουµε εργασία ή κατά 

κάποιο τρόπο έναν τρόπο ύπαρξης γι’ αυτούς τους ανθρώπους είναι το σχετικά απλό. 

Το να µπορέσουµε να τους εντάξουµε σ’ έναν πολιτισµό µέσα είναι το πιο δύσκολο. 

Και σ’ αυτήν την ένταξη µέσα στον πολιτισµό που είναι και το πιο δύσκολο πιστεύω 

ότι οι βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα οι βιβλιοθήκες της περιφέρειας µπορούν να παίξουν 

ένα καθοριστικό ρόλο. 

 

Θα έπρεπε κάποια στιγµή να καθίσουµε κάτω και να δούµε τι προγράµµατα πρέπει να 

αναπτύξουµε για να µπορέσουµε σιγά σιγά τουλάχιστον τη δεύτερη γενιά αυτών των 

µεταναστών να τις κερδίσουµε για τις βιβλιοθήκες και τα βιβλία. Πως µπορούµε να 

καταφέρουµε να τους εντάξουµε. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν 

τώρα. Είναι στα δηµοτικά, πολλά από αυτά θα πάνε στα γυµνάσια και στα λύκεια. 

Πως µπορούµε σιγά σιγά να τα βάλουµε µέσα, πως µπορούµε σιγά σιγά να τους 

εντάξουµε διότι σε όλες τις χώρες που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα των µεταναστών 

η πρώτη γενιά πήγε χαµένη. Αυτό δεν είναι κάτι που συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα, 

είναι παντού. Οι επόµενες γενιές όµως πρέπει να αντιµετωπιστούν. 

 

Μπορεί να µιλάµε εµείς οι έλληνες για βιβλιοθήκες, για τα καλά και τα κακά που 

αντιµετωπίζουµε µε το δηµόσιο, µε τα κονδύλια, µε τις πιστώσεις, µε τις αγορές 

βιβλίων, µε το πόσο καλά λειτουργούν ή δε λειτουργούν οι βιβλιοθήκες. Πιστεύω 

όµως ότι οι βιβλιοθηκονόµοι και οι άνθρωποι των βιβλιοθηκών, αυτοί οι οποίοι είναι 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι όσο αφορά το λόγο και τον πολιτισµό θα πρέπει να 

είναι κατά κάποιο τρόπο και οι πρώτοι οι οποίοι αρχίζουν και σκέφτονται για το τι θα 

γίνει γι’ αυτούς τους ανθρώπους διότι αν περιµένετε να τους σκεφθεί η αστυνοµία 

κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. ∆ε θα τους σκεφθεί ποτέ της γιατί δεν είναι η δουλειά 

της. ∆ουλειά δική µας είναι να σκεφθούµε. Αν δουλειά της αστυνοµίας είναι να τους 

απωθεί και το λέω αυτό γιατί το τελευταίο καιρό στην Αθήνα αυτά συµβαίνουν, άλλο 

τόσο δική µας είναι να τους εντάξουµε. Συνεπώς, συγγραφείς, βιβλιοθηκονόµοι και 

άνθρωποι των βιβλίων πρέπει πολύ σοβαρά να βάλουν το κεφάλι τους κάτω και το 

λέω γιατί και η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων πρέπει να το κάνει αυτό και το 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου πρέπει να το κάνει αυτό και οι βιβλιοθήκες πρέπει να το 



κάνουν αυτό. Και το να καθόµαστε να συζητάµε µόνο για τα δικά µας, 

εγκλωβισµένοι στα δικά µας, είναι σα ν’ αφήνουµε απ’ έξω ένα συνεχώς 

µεγεθυνόµενο και διογκούµενο αριθµό ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτός. Αυτοί πρέπει 

να µπούνε εντός. Και ο µόνος τρόπος για να µπουν σωστά εντός είναι να καθίσουν οι 

βιβλιοθήκες, οι συγγραφείς, τα όργανά τους και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου να 

µπορέσουν να διοργανώσουν ένα θέµα που αφορά βιβλίο και µετανάστες. 

 

Εγώ εκείνο που µπορώ να πως εκ µέρους του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου είναι ότι 

εµείς θα οργανώσουµε ένα συνέδριο όπου θα καθίσουµε εσείς οι βιβλιοθηκονόµοι, 

εµείς, οι συγγραφείς και όλοι οι φορείς που έχουν σχέση µε το βιβλίο, να καθίσουµε 

να το συζητήσουµε το θέµα. ∆ιότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουµε. Και δε 

µπορούµε να είµαστε θεατές σε ένα ζήτηµα το οποίο µας αφορά όλους και το οποίο 

ουσιαστικά παρασύρει σε µία τελείως στραβή, λανθασµένη και εθελότυφλη δίνη 

αυτούς τους µετανάστες. Λοιπόν κάποια στιγµή, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, θέλουµε 

δε θέλουµε πολλοί απ’ αυτούς θα µείνουν. Θα πρέπει λοιπόν εµείς πρώτοι, οι 

άνθρωποι που ασχολούµαστε µε αυτά να ασχοληθούµε µε την ένταξή τους. ∆εν είναι 

µόνο θέµα νοµοθεσίας και δεν είναι µόνο θέµα αστυνοµίας. 

 

Συνεπώς, ως πρόεδρος του Εθνικού Κέντρο Βιβλίου και ως συγγραφέας δεσµεύοµαι 

απέναντί σας, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου θα ξεκινήσει µία πρωτοβουλία συζητήσεων 

πάνω σε αυτό το θέµα. Με τις βιβλιοθήκες και τους συγγραφείς γιατί πρέπει να 

εκπονηθεί ένα πρόγραµµα βάσει του οποίου θα µπορέσουµε να ξεκινήσουµε µια 

επαφή άλλου επιπέδου µε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για να ζήσουν σε αυτόν 

τον τόπο. 

 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 


