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«Λογοτεχνική Συντροφιά» της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χολαργού 
 
Λάππα – Οικονόµου Ελένη, Φιλόλογος, µέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, 
Υπεύθυνη οργάνωσης της «Λογοτεχνικής Συντροφιάς» 
  
 
Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου που 

συµπεριέλαβε στα τόσο ενδιαφέροντα θέµατά του και τη «Λογοτεχνική Συντροφιά» 

της βιβλιοθήκης µας  να σας συγχαρώ για την οργάνωση και να σας ευχηθώ καλή 

επιτυχία 

Θεωρώ ιδιαίτερα εύστοχη την ένταξή µας στην οµάδα Λεσχών Ανάγνωσης που 

δηµιούργησε τελευταία το ΕΚΕΒΙ. Είναι πολύ αξιόλογο το έργο που επιτελεί σε 

µεγάλη κλίµακα, ανά την Ελλάδα. Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στους συντελεστές 

του. 

Η δική µας Λογοτεχνική Συντροφιά έχει όπως είναι φυσικό περιορισµένη εµβέλεια, 

περιορίζεται στο δήµο µας και τους όµορους δήµους, έχει όµως πολλά κοινά σηµεία 

µε τις Λέσχες Ανάγνωσης ως προς τους στόχους και τον τρόπο εργασίας. 

Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά τους. 

Η Λογοτεχνική Συντροφιά λειτουργεί για τέταρτη συνεχή χρονιά. 

Είναι γέννηµα θρέµµα της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Πνευµατικού και 

Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Χολαργού, που αποτελείται από δηµότες εθελοντές µε 

γνώση και αγάπη για το βιβλίο. ∆ηµιουργήθηκε το 2006 µε βασικό σκοπό να καλύψει 

το κενό που υπήρχε στο δήµο µας στο χώρο της λογοτεχνίας. Θα αναφερθώ πιο κάτω 

αναλυτικότερα στους επιµέρους στόχους. 

Από την πρώτη στιγµή ο δήµαρχός µας ο κ. Νικολάου αγκάλιασε και στήριξε το 

εγχείρηµά µας αυτό και τη δεύτερη µάλιστα χρονιά παραχώρησε για τις συναντήσεις 

µας τον πιο κατάλληλο χώρο, τη Βίλα Σαλίγκαρου, που στεγάζεται το ιστορικό 

αρχείο του Χολαργού χώρος φορτισµένος πνευµατικά και ιδιαίτερα ζεστός. 

Οι συναντήσεις µας γίνονται 2 φορές το µήνα, από τα µέσα Οκτωβρίου ως το τέλος 

Μαΐου. Λειτουργεί µε εγγεγραµµένα µέλη, χωρίς καµιά οικονοµική επιβάρυνση, τα 

οποία ανέρχονται περίπου σε 30. Στις συναντήσεις µας ο αριθµός κυµαίνεται 

συνήθως γύρω στα 20 άτοµα, ορισµένες φορές µπορεί να φτάσει και στα 40. 

Η συµµετοχή των µελών είναι άµεση και ενεργός. ∆ηλαδή τα µέλη προτείνουν τα 

θέµατα, ορισµένα αναλαµβάνουν να τα παρουσιάσουν, κάποια άλλα να φέρουν 
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υλικό, και φυσικά να προετοιµαστούν όλα τα µέλη και να γίνει συζήτηση όσο το 

δυνατόν καθολικότερη. 

Υπάρχει µια τριµελής οργανωτική επιτροπή, που αποτελείται, εκτός από εµένα από 

την κ. ∆ηµητριάδου Μαρία, φιλόλογο, δηµοτική σύµβουλο και από τη 

βιβλιοθηκονόµο µας την κ. Γεωργία Παπανικολάου, που είναι επιπλέον 

επιφορτισµένη µε όλη τη γραµµατειακή υποστήριξη και από αυτή τη θέση σήµερα 

την ευχαριστώ για την προσφορά της και την άψογη συνεργασία µας. 

  
Επιµέρους στόχοι της Λογοτεχνικής Συντροφιάς. 
  

1ος  στόχος: Η ενασχόληση των µελών της µε τη ζωή και το έργο ποιητών και 

πεζογράφων, κυρίως της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από το 19ο αιώνα µέχρι σήµερα. 

Η ανάγνωση κατ’ ιδίαν και η παρουσίαση ενός συγκεκριµένου έργου τους π.χ. «Η 

φόνισσα» του Παπαδιαµάντη,  «Η Πάπισσα Ιωάννα» του Ροΐδη, «Ο Λάµπρος» του 

Σολωµού, «Ο Μπολιβάρ» του Εγγονόπουλου κλπ. 

Επίσης ευκαιριακά γένεται αναφορά σε σχολές, γενιές (π.χ. του ’30) και λογοτεχνικά 

κινήµατα. 

Επιπλέον η παρουσίαση ενός βιβλίου σύγχρονου λογοτέχνη που το έχουµε διαβάσει 

όλοι µας και γίνεται συζήτηση. 

Τέλος µε την ευκαιρία της απονοµής του Nobel, µας απασχολεί πάντοτε σε µια 

συνάντηση ο βραβευµένος συγγραφέας. 

2ος στόχος: Η αύξηση της αναγνωσιµότητας σύγχρονων έργων, η ενηµέρωση των 

µελών σχετικά µε τα νέα αξιόλογα βιβλία, η αξιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης 

και περαιτέρω διεύρυνσή του µε προτάσεις των µελών. 

3ος στόχος: Η σύσφιγξη των σχέσεων µεταξύ των δηµοτών που έχουν κοινό 

γνώρισµα τη αγάπη τους για τη λογοτεχνία, ανεξάρτητα από πτυχία θέσεις και 

οικονοµική κατάσταση. 

4ος στόχος: Η παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό της πόλης µας τουλάχιστον µια φορά 

το χρόνο ενός νέου συγγραφέα και του βιβλίου του που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 

5ος στόχος: Παρουσίαση κειµένων των µελών. 

Οι στόχοι συµπληρώνονται κάθε χρόνο. Φέτος έχουµε ως  πρώτο στόχο να φέρουµε 

συγγραφείς στη συντροφιά µας, κάνουµε αρχή µε τη Μάρω ∆ούκα, και ως δεύτερο, 
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όσα από τα µέλη επιθυµούν, να πειραµατιστούν στη λεγόµενη µικρή φόρµα 

(πεζογραφία), παρουσιάζοντας στο τέλος τις εργασίες τους. 

 

Συµπεράσµατα 

 Στα 3 χρόνια λειτουργίας έχουν γίνει πάνω από 30 συναντήσεις σε µια ατµόσφαιρα 

φιλική, ελεγχόµενα χαλαρή. Έχουν δηµιουργηθεί καινούριες σχέσεις και φιλίας . 

Έχουν γίνει αρκετές εξορµήσεις στο κέντρο, µε σκοπό την παρακολούθηση 

παρουσίασης βιβλίων και συγγραφέων. Έχει αυξηθεί ο δανεισµός βιβλίων από τη 

βιβλιοθήκη. Έχουµε ασχοληθεί µε τους κορυφαίους της λογοτεχνίας µας 

(Παπαδιαµάντη, Βιζυηνό, Ροΐδη, Καζαντζάκη, Σολωµό, Καβάφη, Σεφέρη, κλπ.). 

Παρουσιάσαµε τα βιβλία δύο νέων συγγραφέων, του συγγραφέα Πασχάλη Λαµπαρδή 

«Οι φύλακες της Ανατολίας» και της Σταυρούλας ∆ηµητρίου «Η χώρα του 

κασσίτερου» και οργανώσαµε µια τιµητική βραδιά για έναν καταξιωµένο συγγραφέα 

τον Χριστόφορο Μηλιώνη. Αυτά βέβαια στο ευρύτερο κοινό του Χολαργού 

παρουσία των δηµοτικών αρχών. 

Νοµίζω πως γίνεται µια ουσιαστική δουλειά. Θέλουµε να ελπίζουµε πως το έργο της 

Λογοτεχνικής Συντροφιάς θα συνεχιστεί και στην πορεία του θα εµπλουτίζεται και µε 

άλλες δραστηριότητες, ελπίζουµε και µε τη συνεργασία του ΕΚΕΒΙ. 

 

Κυρίες και κύριοι σας ευχαριστώ που είχατε υποµονή να µε ακούσετε. 
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