
Εθνική Β ιβλ ιοθήκη της Ελλάδος 
Επιμέλεια: Γιώργος Γλωσσιώτης 

Ιστορία 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ιδρύθηκε τυ
πικά με το Διάταγμα, που εκδόθηκε στις 15 Μαΐου 
1832, με την επωνυμία "Δημοσία Βιβλιοθήκη" και με 

Διευθυντή το Γεώργιο Γεννάδιο, που έφερε τον τίτλο του 
"Επιστάτου". 

Οι πρώτες "Σκέψεις περί σχηματισμού Εθνικής Ελληνι
κής Βιβλιοθήκης" δημοσιεύτηκαν από το φιλέλληνα Ιω. Μά-
γερ σε άρθρο του στα "Ελληνικά Χρονικά" του Μεσολογγί
ου, τον Αύγουστο του 1824. Η ιδέα υλοποιήθηκε το 1829 
από τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος συμ
περιέλαβε τη Βιβλιοθήκη μαζί με τα άλλα πνευματικά Ιδρύ
ματα -Σχολεία, Εθνικό Μουσείο, Τυπογραφία- στο Ορφα
νοτροφείο της Αίγινας, και ανέθεσε την επιστασία της στον 
Ανδρέα Μουστοξύδη, Πρόεδρο της Επιτροπής του Ορφα
νοτροφείου, Έφορο και Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου, 
Έφορο του Κεντρικού Σχολείου κ.λπ. 

Στο τέλος του 1830 η Βιβλιοθήκη, που χαρακτηριζόταν 
από τον ίδιο το Μουστοξύδη ως Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθ
μούσε 1.018 τόμους εντύπων βιβλίων, που είχαν συλλέγει 
μετά από έκκληση των Αρχών προς όλους τους Έλληνες 
και φιλέλληνες, προς τους διοικητές και προς τις μονές της 
χώρας. 

Το 1834 η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στη νέα πρωτεύουσα 
του Κράτους, την Αθήνα, και στεγάστηκε προσωρινά στο 
κτίσμα του Λουτρού (στη Ρωμαϊκή Αγορά) και αργότερα 
στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου (δίπλα στη Μητρό
πολη) και σε άλλα κτίρια. 

Παράλληλα με την κρατική μέριμνα για τον εμπλουτι
σμό της με αγορές ιδιωτικών βιβλιοθηκών, όπως αυτή 
του Δημ. Ποστολάκα (1.995 τόμοι), η Βιβλιοθήκη δέχτηκε 
πολλές δωρεές βιβλίων, όπως αυτές των Χριστόφ. και Κωνστ. 
Σακελλαρίου (5.400 τόμοι), του Μάρκου Ρενιέρη (3.401 τό
μοι) κ.ά. 

Το 1842 η Δημόσια Βιβλιοθήκη (με 35.000 τόμους) ενο
ποιήθηκε με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (15.000 
τόμους) και συστεγάστηκαν, μαζί με τη Νομισματική Συλ
λογή, στο νέο κτίριο του Οθώνειου Πανεπιστημίου. Πρώ

τος Έφορος (Διευθυντής) ορίστηκε ο Γεώργιος Κοζάκης-
Τυπάλδος, που παρέμεινε στη θέση αυτή ως το 1863. Την 
εποχή αυτή η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με σημαντικές δω
ρεές σπάνιων ξενόγλωσσων βιβλίων, προερχόμενες από 
βασιλείς και ηγεμόνες χωρών της Ευρώπης. 

Με το βασιλικό διάταγμα του 1866 οι δύο Βιβλιοθήκες 
συγχωνεύτηκαν και διοικητικά σε μία, με τον τίτλο "Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος". 

Στις 16 Μαρτίου 1888 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του νε
οκλασικού μαρμάρινου κτηρίου, που χρηματοδοτήθηκε από 
τους Κεφαλλήνες αδελφούς Παναγή, Μαρίνο και Ανδρέα 
Βαλλιάνο. Η Βιβλιοθήκη παρέμεινε στο κτήριο του Πανε
πιστημίου μέχρι το 1903, οπότε μεταφέρθηκε στο νέο λαμ
πρό κτήριο, που σχεδιάστηκε από το Θεόφιλο Χάνσεν και 
οικοδομήθηκε με γενική επίβλεψη του Ερνέστου Τσίλλερ. 

Σήμερα η Εθνική Βιβλιοθήκη εξακολουθεί να στεγάζε
ται στο Βαλλιάνειο κτίριο, στο κέντρο της Αθήνας (Πανε
πιστημίου 32, Αθήνα) καθώς και σε δύο άλλα κτίρια (Αγία 
Παρασκευή - Νέα Χαλκηδόνα) και η πολύτιμη, στο σύνολο 
της, Συλλογή του υλικού της περιλαμβάνει το γραπτό εθνι
κό πολιτιστικό θησαυρό της Ελλάδας. 

Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος http:llwww.nlg.grlis-
toria.htm 

Όραμα 
Από την ίδρυση της, σχεδόν πριν από δύο αιώνες, η 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας εξελίχθηκε σε ίδρυμα που 
στόχο του έχει τη συλλογή και τη διαφύλαξη υλικού, όπως 
βιβλία και χειρόγραφα τα οποία συνδέονται με την Ελλά
δα ή αναφέρονται στον ελληνισμό, καθώς και την από
κτηση τίτλων γενικού ενδιαφέροντος από τη διεθνή πνευ
ματική παραγωγή. 

Με την ευκαιρία της δημιουργίας των νέων εγκατα
στάσεων, η Εθνική Βιβλιοθήκη θα επωφεληθεί από την ήδη 
υπάρχουσα καθώς και τη διαρκώς εξελισσόμενη τεχνο
λογία της ψηφιακής εποχής, προκειμένου να γίνει διε
θνές κέντρο πρόσβασης σε ερευνητικές και πληροφορια
κές πηγές, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη χωρίς περιορισμούς, η 
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οποία θα συνδέεται με εθνικές και άλλες σημαντικές βι
βλιοθήκες ανά τον κόσμο. 

Η δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος μάθησης, 
το οποίο θα είναι ανοιχτό και φιλόξενο για όλους, θα έχει 
ως αποτέλεσμα η Εθνική Βιβλιοθήκη να εξελιχθεί σε χώρο 
συνάντησης για άτομα όλων των ηλικιών. Η πρόσβαση στον 
κόσμο της γνώσης και της πληροφορίας δεν θα προσφέ
ρεται μόνο στους μαθητές, τους ερευνητές και τους εκ
παιδευτικούς αλλά και στους πολίτες εν γένε ι , από τα 
παιδιά και τους εφήβους ως τους ενήλικες, καθώς επίσης 
και στους κατοίκους άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι θα μπο
ρούν επωφεληθούν από τα τμήματα ελληνικής γλώσσας 
και ελληνικής ιστορίας, καθώς και τα σεμινάρια που θα διορ
γανώνονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Ιδιαίτερη μέ
ριμνα θα ληφθεί ώστε η Βιβλιοθήκη να είναι εύκολα προ-
σβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Οι νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης θα δη
μιουργηθούν σύμφωνα με τα υψηλότερα ποιοτικά, αισθη
τικά και λειτουργικά πρότυπα και θα συνδέονται με τις νέ
ες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος, προκειμένου να συγκροτήσουν έναν πο
λιτιστικό φορέα ο οποίος θα ενισχύει και θα προάγει τον 
ελληνικό πολιτισμό. 

Η Βιβλιοθήκη 
Οι νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ

λάδας, οι οποίες πρόκειται να ανεγερθούν στο χώρο του 
παλιού Ιππόδρομου στο Δέλτα Φαλήρου, θα είναι υπερ
σύγχρονες και από τεχνολογικής απόψεως άρτια εξοπλι
σμένες, με σκοπό να γίνουν εφάμιλλες των σύγχρονων Εθνι
κών Βιβλιοθηκών του εξωτερικού. 

Ο τρόπος λειτουργίας των βιβλιοθηκών έχει ανατραπεί 
ολοκληρωτικά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες με την ει
σαγωγή νέων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία 
τους. Ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου πε

ριβάλλοντος, αντάξιου των απαιτήσεων της ψηφιακής επο
χής. Οι προδιαγραφές των νέων αυτών εγκαταστάσεων θα 
λάβουν υπόψη αυτές τις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες, 
προκειμένου να δημιουργήσουν ένα λειτουργικό χώρο. Στό
χος είναι η δημιουργία μιας Βιβλιοθήκης του μέλλοντος, η 
οποία να μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις των επό
μενων δεκαετιών. 

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της Βιβλιοθήκης θα βα
σιστούν στις «βέλτιστες πρακτικές» οι οποίες έχουν ήδη 
εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο σε εθνικές όσο και σε δημό
σιες βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Το προσωπικό της Βι
βλιοθήκης θα παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια, ώστε να 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
τις δυνατότητες του νέου κτιρίου. 

Οι νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης θα πα
ρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και εμβάθυνσης, στον 
κόσμο της γνώσης και της πληροφορίας, όχι μόνο σε 
φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτικούς, αλλά σε όλους 
τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού ή κοι
νωνικού επιπέδου. Η Βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί παράλλη
λα -μέσω Διαδικτύου- χρήστες σε όλα τα μέρη της Ελ-
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λάδας και του εξωτερικού. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας. Μέσω της δημιουργίας παιδικού τμήμα
τος, θα παρέχονται υπηρεσίες και επιμορφωτικά προ
γράμματα για παιδιά και εφήβους, τα οποία θα βασίζον
ται σε ήδη υπάρχοντα προγράμματα που υλοποιούνται τόσο 
σε δημόσιες όσο και σε δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας, 
καθώς και στις «βέλτιστες πρακτικές» που εφαρμόζονται 
στο εξωτερικό, αφού πρώτα αυτές προσαρμοστούν από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τις ανάγ
κες και τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. 

Η Βιβλιοθήκη θα παρέχει επίσης προγράμματα για ενή
λικες, όπως μαθήματα πληροφορικής, αλλά επιπροσθέτως 
θα στρέψει την προσοχή της και σε ειδικές ομάδες πλη
θυσμού, όπως στους μετανάστες, για τους οποίους θα δη
μιουργηθούν ειδικά προγράμματα και μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας και ελληνικής ιστορίας. 

Οι εγκαταστάσεις θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
και θα διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό, όπως λόγου χάρη υπο
λογιστές Braille, ώστε να είναι προσβάσιμες στα άτομα 
με ειδικές ανάγκες. 

Εν ολίγοις, όραμα της Βιβλιοθήκης είναι να υπηρετή
σει την ιδέα της «διά βίου μαθήσεως». 

Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος http:/lsnfcc.snf.org/De-
fault.aspx?ID=58 

Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Καλλιθέ
ας κο Θεόδωρο Ψαλιδόπουλο, Πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Οργανισμού του Δήμου Καλλιθέας σχετικά με την ανέγερ
ση του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος μέ
σα στα όρια του Δήμου Καλλιθέας. Με τη συνέντευξη αυ
τή προσπαθούμε να εντοπίσουμε πως η κατασκευή ενός 
τέτοιου έργου επηρεάζει τη ζωή της πόλης που το φιλο
ξενεί, τις σχέσεις που μπορεί να αναπτυχθούν με την τοπι
κή βιβλιοθήκη και την τοπική κοινότητα εν γένει, και γενικά 
τη σημασία του και την λειτουργικότητα του στην πραγ
ματικότητα μιας πόλης. Η συνέντευξη δόθηκε στο Δη
μαρχείο Καλλιθέας, στον Αντιπρόεδρο της ΕΕΒΕΠ κο Γιώρ
γο Γλωσσιώτη. 

- Πώς η κατασκευή ενός τόσο σημαντικού πολιτιστικού 
κέντρου σε έναν Δήμο επηρεάζει την πολιτιστική του 
ζωή; 

Θ.Ψ.: Η πολιτιστική ζωή μιας πόλης επηρεάζεται από 
ένα κτίριο υπό τον τρόπο με τον οποίο ένα κτίριο θα χρη
σιμοποιείται και θα εκφράζει μια αντίληψη για την χρήση 
του. Είχαμε πρόσφατα την ευκαιρία να παρακολουθήσου
με μια πρωτογενή παρουσίαση της προμελέτης την οποία 
έχει κάνει ο Renzo Piano των κτιρίων της Εθνικής βιβλιο
θήκης και της Λυρικής Σκηνής αλλά και το Περιβαλλοντικό 
Πάρκο, και νομίζω ότι αυτή ήταν ακριβώς μια παρουσίαση 
που ήθελε να παρουσιάσει μια ιδεολογική προσέγγιση του 
αρχιτέκτονα στο ερώτημα που τέθηκε. Η βασική ιδέα γύ
ρω από την οποία ανέπτυξε τον συλλογισμό του είναι ότι εμ
πνέεται από την έννοια της θάλασσας και την λογική της δια
φάνειας, διαφάνειας η οποία συμβολικά αλλά και πρακτικά 
επιτρέπει τη διάχυση του φωτός μέσα σε αυτό το χώρο, αλ
λά και πρακτικά εξασφαλίζει την πρόσβαση του πολίτη στο 
αντικείμενο με το οποίο τα κτίρια αυτά θα λειτουργήσουν. 
Εάν θεωρήσουμε ότι αυτός ο σχεδιασμός έτσι θα υλοποι

ηθεί, μπορούμε να πούμε ότι στην Καλλιθέα θα εξασφαλί
σουμε μέχρι το 2015 ένα κτίριο που θα έχει μια εμβληματι
κή αξία για την Αθήνα γενικά, και προφανώς θα συνδεθεί 
και με τη γενική ζωή της πόλης. 

Θα συνδεθεί και διότι εδώ στη Καλλιθέα θα βρίσκονται 
δύο σημαντικοί πολιτιστικοί θεσμοί όπως είναι η Εθνική Βι
βλιοθήκη και το Λυρικό Θέατρο, αλλά και γιατί οι σημαντι
κοί αυτοί θεσμοί περιβάλλονται από ένα μεγάλο πάρκο πε
ρίπου 120 στρεμμάτων, που και αυτό θα είναι σχεδιασμένο 
για δράσεις πολιτιστικές και επιμορφωτικές, άρα όλη η αν
τίληψη της εκτέλεσης αυτού του μεγάλου έργου φαίνεται να 
σχεδιάζεται από την πλευρά του αρχιτέκτονα ακριβώς για 
να αποκτήσει σχέση με την κοινωνία και του πολίτες. Αυτά 
όπως καταλαβαίνεται είναι έργα που χαρακτηρίζονται και 
από την χωροταξική του προσέγγιση ως έργα υπερτοπικού 
χαρακτήρα. Δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι σε τέτοια 
έργα η σημασία τους περιορίζεται στα όρια της πόλης στην 
οποία εδρεύουν. Αυτό δεν είναι κακό, είναι πολύ χρήσιμο 
και πολύ ενδιαφέρον. 

- Θα επηρεαστεί χωροταξικά ο Δήμος Καλλιθέας; Δεν 
θα μεταφερθεί το κέντρο βάρους του Δήμου σε μία 
άλλη περιοχή από ότι είναι τώρα; 

Θ. Ψ.: Για να το απαντήσει αυτό κάποιος θα πρέπει να 
δει την εξέλιξη του έργου πολύ αναλυτικά. Πρέπει να σας 
πω ότι στόχος του Δήμου, τόσο της σημερινής Διοίκησης 
όσο και διαχρονικά είναι η επανασύνδεση του ιστού της πό
λης με την παραλία. Με το παραλιακό μέτωπο. Μία σχέση 
η οποία χαρακτήριζε την Καλλιθέα πριν από την δικτατο
ρία, που την χαρακτήριζε όχι μόνο χωροταξικά αλλά και 
κοινωνικά. 

Η κατασκευή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με επιχωμα
τώσεις στη διάρκεια της δικτατορίας προκάλεσε αυτήν την 
αποκοπή της πολύς από το παραλιακό του μέτωπο. Η άρ
ση αυτού του προβλήματος, έχει σημασία για εμάς, είναι 
μία αλλαγή του προσανατολισμού της πόλης που για μας 
είναι και ενδιαφέρουσα και επιθυμητή. Θέλουμε η πόλη να 
ξαναβγεί στην παραλία, να ξανακοιτάξει την θάλασσα, γι' 
αυτό και για μας δεν έχει μόνο σημασία η εξέλιξη του χώ
ρου του Ιπποδρόμου αλλά και ο τρόπος που θα κάνουμε 
χρήση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων στην παραλία των 
Τζιτζιφιών. 

Σε ότι αφορά ειδικότερα το χώρο του Ιπποδρόμου πρέ
πει να πω ότι η Καλλιθέα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από 
τον Ιππόδρομο που θεωρούμε ότι η εγκατάσταση εκεί μιας 
σειράς κτιρίων τέτοιου χαρακτήρα, χώρου πρασίνου, κοι
νόχρηστων χώρων αναπροσαρμόζει την χρήση αυτού 
του χώρου - που είναι 200 στρέμματα - και στην πραγμα
τικότητα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες δίνει στην 
πόλη την ευκαιρία να ξαναμπεί σε αυτό το χώρο. Ο χώρος 
αυτός ήταν για δεκαετίας μία πληγή για την Καλλιθέα, και 
με όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορούσε να 
δημιουργήσει η λειτουργία ενός τέτοιου ψευδοαθλητικού 
κέντρου. Τώρα αποκτά η Καλλιθέα την δυνατότητα να κά
νει χρήση αυτών των 200 στρεμμάτων, να ξαναμπεί και 
σε αυτόν τον χώρο. 

- Άρα λοιπόν η πρόταση αυτή που έγινε έχει μεγάλη ση
μασία για την Καλλιθέα. Ο Δήμος έχει κάνει κάποια κί-
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νηση πέρα από τα έργα που θα γίνουν από το Ίδρυ
μα, έχει κάποια μελέτη για τα έργα που θα χρειαστεί 
ο ίδιος για να πλαισιώσει το συγκεκριμένο έργο; Έχει 
κάποια πρόβλεψη για τις επενδύσεις του ιδιωτικού το
μέα που θα χρειαστούν στην περιοχή; 

Θ.Ψ.: Κοιτάξτε, ο Δήμος υπέγραψε ένα μνημόνιο συ
νεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος το 200. Με αυ
τό καθορίστηκε συνολικά το πλαίσιο συνεργασίας που 
έχει ο Δήμος με το Δημόσιο με αφορμή την κατασκευή των 
έργων αυτών στον χώρο του Ιπποδρόμου. Συμφωνήθηκε δη
λαδή να προχωρήσει η παραχώρηση τμήματος των Ολυμ
πιακών εγκαταστάσεων στην παραλία και επίσης το Δημό
σιο να αναλάβει στον ίδιο χώρο την δημιουργία εγκαταστάσεων 
προς Δημοτική χρήση δηλαδή ενός κολυμβητηρίου που στε
ρείται η πόλη, ενός μεγάλου σύγχρονου παιδότοπου και 
ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. Για μας το μνημόνιο συνερ
γασίας μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Δήμου διαμόρφωνα το 
πλαίσιο αυτό το οποίο αναζητάτε. Δεν σας κρύβω ότι από 
την υλοποίηση αυτού του μνημονίου εμείς αξιολογούμε την 
αξιοπιστία του Δημοσίου. Τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, 
και ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την παραχώ
ρηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, μέχρι αυτή τη στιγ
μή δεν έχει υπάρξει παράδοση αυτών των εγκαταστάσεων. 
Κατά συνέπεια υπάρχει μια κωλυσιεργία η οποία δεν μπο
ρεί να ερμηνευθεί μόνο από το γεγονός ότι έχουμε αλλαγές 
υπουργών πολιτισμού και αυτές καθυστερούν τις περαι
ώσεις. Δεν προχωρεί επίσης με του ρυθμούς που θέλαμε 
και ο σχεδιασμός της υλοποίησης των υποχρεώσεων που 
έχει αναλάβει το Δημόσιο απέναντι στον Δήμο. Καταλαβαί
νεται ότι να κατασκευάσεις ένα κολυμβητήριο δεν είναι μια 
απλή υπόθεση. Πάντως θέμα μερικών μηνών θα μπορούσε 
να είναι η αποσαφήνιση ενός χρονοδιαγράμματος. Κατα
λαβαίνω επίσης ότι οι συνθήκες μιας οικονομικής στενότη
τας επιβάλλουν την αναθεώρηση της υλοποίησης τέτοιων 
έργων. Αν και θεωρώ ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, 
υλοποιήσεις τέτοιων έργων μπορούν να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Το κακό δεν θα ήταν αυ
τό, το κακό κατά τη γνώμη μου είναι ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει 
σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσει τέτοια σχέ
δια. Διαπιστώνουμε ότι και η συμφωνία που πρέπει να 
υπογραφεί μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδρύματος Νιάρ
χου για την κατασκευή των έργων έχει υπογραφή και όπως 
καταλαβαίνετε συμβάσεις τέτοιου επιπέδου κυρώνονται 
με νόμο από τη Βουλή. Αυτό δεν έχει συμβεί. 

- Η υπογραφή αυτού του μνημονίου από τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό είναι για μας μια δέσμευση ότι αυτή 
η κυβέρνηση θα υλοποιήσει το έργο. 

Θ.Ψ.: Κοιτάξτε, εσείς είστε ενδιαφερόμενος και αντι
λαμβάνεστε την έννοια του μνημονίου. Η εκδήλωση μιας βού
λησης είναι πολύ χρήσιμη, εξαιρετικά θετική, πρέπει να πά
ρει και την συγκεκριμένη διοικητική της μορφή στο σύστημα 
λειτουργίας του κράτους. Αρα το μνημόνιο να καταστεί σύμ
βαση, η σύμβαση νόμος και ο νόμος είναι το κλειδί. Όσο αυ
τά τα πράγματα είναι μετέωρα η υπογραφή ενός μνημονί
ου μπορεί να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, 
αλλά δεν θα ήθελα να μας ενθουσιάσει μόνο όσο διαρκεί η 
δημοσιότητα της και ο εντυπωσιακός τρόπος με τον οποίο 

υπεγράφη το μνημόνιο. Σημειώνω δηλαδή ότι σε αυτό το 
σχεδιασμό υπάρχουν από την πλευρά του Δημοσίου καθυ
στερήσεις οι οποίες δημιουργούν ερωτηματικά. Ένα θέμα 
επίσης είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος θα παρα
κολουθεί την εξέλιξη ενός τέτοιου έργου. Εμείς θα θέλαμε 
ο Δήμος να εκπροσωπείται στην ομάδα παρακολούθησης 
του έργου. Γιατί όπως ξέρετε οποιοδήποτε έργο στην Καλ
λιθέα από την πιο άκομψη πολυκατοικία μέχρι αυτό το εξαι
ρετικό και μοναδικό κτίριο, πολεοδομικά άδεια θα λάβει από 
την Διεύθυνση πολεοδομίας της Καλλιθέας. 

- Ποιοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο στην αποδοχή της Δι
οίκησης του Δήμου για την κατασκευή ενός τέτοιου 
πολύπλοκου έργου; 

Θ.Ψ.: Υπήρξαν αντιδράσεις, καλοπροαίρετες αλλά και 
άλλες που υπέκρυπταν σκοπιμότητες. Συνδέονται αυτές 
με την πικρή ιστορία που σας ανέλυσα προηγουμένως. 
Δηλαδή για μια περιοχή τόσο μεγάλη όπως είναι ο χώρος 
του Ιπποδρόμου, η οποία βρίσκεται στον πιο πυκνοκατοι
κημένο και πιο πυκνοδομημένο Δήμο της χώρας, η απομά
κρυνση του Ιπποδρόμου για πολλούς πολίτες και φορείς θε
ωρήθηκε αρχικώς ως η ευκαιρία να είχε λύσει η Καλλιθέα 
όλα τα προβλήματα υποδομής που έχει. Απελευθερώνεται 
ένα μεγάλο οικόπεδο, άρα δεν έχουμε κολυμβητήριο, δεν 
έχουμε μεγάλο θέατρο, δεν έχουμε μεγάλη δημοτική βι
βλιοθήκη, οτιδήποτε. Αυτή ήταν μια ερασιτεχνική κατά την 
γνώμη μου προσέγγιση η οποία όμως είχε καλές προθέσεις. 
Υπήρχαν και άλλες αντιδράσεις που δεν θα ήθελα να σχο
λιάσω, π.χ. αντιπολιτευτικού χαρακτήρα ή που είχαν άγνοια 
των σχεδιασμών του Ιδρύματος Νιάρχου. Υπήρχε ο φόβος 
ότι η χορηγία ενός ιδρύματος ενός εφοπλιστή είναι η επέ
λαση του ιδιωτικού κεφαλαίου στον χώρο του πολιτισμού. 
Θα έλεγα ότι ο σχεδιασμός του Ιδρύματος δεν είναι αυ
τός. Το Ίδρυμα κατασκευάζει τα έργα και δίνει τα κτίρια στα 
Νομικά Πρόσωπα που θα τα λειτουργήσουν. Εμείς δεχτή
καμε τελικώς λαμβάνοντας υπόψη αυτό που σας είπα προ
ηγουμένως, δηλαδή την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Δήμου. Δεν μπορεί κάποιος να θεω
ρήσει ότι δεν τον ενδιαφέρει να κατασκευαστεί η Εθνική Βι
βλιοθήκη στον Δήμο του. Πρέπει όμως να συζητήσεις πως 
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θα γίνει αυτό και με ποιους όρους θα γίνει αυτό και πως αυ
τό το σπουδαίο και μεγάλο έργο θα συνδεθεί και θα ισορ
ροπήσει με τις τοπικές ανάγκες. 

- Και ας έρθουμε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέ
ας, πώς βλέπετε να αναπτύσσεται η συλλογή της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης με έντυπο υλικό και σε δεύ
τερο επίπεδο μετά την ψηφιακή συλλογή της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης; Έχετε προβλέψει χρήματα για ψηφιο
ποιήσεις; 

Θ. Ψ.: Ναι, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας είναι και 
τώρα εξαιρετική. Ο εξοπλισμός για παράδειγμα που προ
ορίζεται για χρήση ατόμων με ειδικές ανάγκες - και ο οποί
ος είναι ένας ακριβός εξοπλισμός - αυτός είναι προϊόν της 
συνεργασίας που είχαμε με την Κοινωνία της Πληροφορίας. 
Περαιτέρω τέτοια προγράμματα για την ψηφιοποίηση και 
την καταλογογράφηση σχεδιάζουμε μια νέα συνεργασία 
ακριβώς στη φάση που μιλάμε. Δεν είναι έξω από το σχε
διασμό ενδιαφέροντος η αξιοποίηση αυτών των προγραμ
μάτων. Αλλά θέλω να πω ότι σε μία χώρα που μπορεί να ανα-
μιμνήσκεται του Παρθενώνος με μεγάλη ευκολία, δεν έχουμε 
πολιτιστική πολιτική. Θα πρέπει να το κατανοήσουμε βα
θιά όλοι όσοι εμπλέκονται επαγγελματικά, πολιτικά, ως χρή
στες, σε αυτήν την υπόθεση. Αντί να έχουμε μεταξύ μας μία 
διαίρεση πόσους βιβλιοθηκονόμους πήρες, πόσα λεφτά τους 
έδωσες, πόσα βιβλία αγόρασες, δεν είναι εκείτο ζήτημα. Το 
ζήτημα είναι πως όλοι αυτοί οι φορείς συνενώνονται σε 
μία κοινή προσπάθεια να πείσουμε το κράτος ότι εάν δεν 
αποσαφηνίσει τους στόχους του και άρα με ένα συλλογι
κό τρόπο να το κάνει αυτό, ούτε οι βιβλιοθηκονόμοι θα εί
ναι ικανοποιημένοι, ούτε η αυτοδιοίκηση, ούτε τελικά οι πο
λίτες. Πρέπει να πείσουμε το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι 
θέμα η προϊσταμένη βιβλιοθήκης να πείσει τον αντιδήμαρ
χο, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εγώ πάντως δεν έχω δει δή
μαρχο, που θέλει να είναι δήμαρχος, ανεξάρτητα από την 
πολιτική του προέλευση, θα ασχοληθεί τελικά με τέτοιου εί
δους ζητήματα, ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου, τους πό
ρους, και άλλες ανάγκες. Δεν είναι το θέμα να πειστεί η 
αυτοδιοίκηση, Το θέμα είναι πως όλοι μαζί βάζουμε στις 
προτεραιότητες του κεντρικού συστήματος τον πολιτισμό. 
Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε μία περίοδο κατά την 
οποία το κράτος μας λέει ακριβώς το αντίθετο: θα κάνετε 
κράτει. Δεν θα ζητάτε πολλά για τον πολιτισμό. 

- Παρόλα αυτά από άποψη κελυφών, με άξονα που περ
νάει μέσα από τον Δήμο και ξεκινάει από το Μουσείο 
της Ακρόπολης και καταλήγει στην Εθνική Βιβλιοθή
κη, δημιουργούνται λαμπρά κτίρια λαμπρών αρχιτε
κτόνων. Θα μείνουν άδεια αυτά τα κτίρια, χωρίς πνοή; 

Θ.Ψ.: Όχι, δεν θα μείνουν. Δεν σας εκφράζω μια αισιο
δοξία φιλοσοφικού χαρακτήρος, σας ζητώ πολιτικό συμπέ
ρασμα περισσότερο. Η κοινωνία θα τα αποδεχτεί όλα αυτά. 
Θα πάει ο κόσμος σε ένα κτίριο της Λυρικής το οποίο δεν 
θα είναι απλώς μία δράση των κοσμικών κύκλων. Αν η Λυρι
κή αναπτύξει εκτός από μία λαμπρή παράσταση και προ
γράμματα τα οποία θα επιτρέπουν στους νέους ανθρώπου 
και σε διάφορες κοινωνικές ομάδες να καταλάβουν ποιος 
είναι ο Βάγκνερ και γιατί οι αρχαίοι γερμανικοί μύθοι έχουν 

ενδιαφέρον, τότε θα την αγκαλιάσουν την Λυρική Σκηνή. Στο 
θέατρο της οδού Ακαδημίας βέβαια, δεν μπορεί να συμβεί 
αυτό. Η Διοίκηση Κυριακόπουλου π.χ. στην Λυρική Σκηνή 
προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο ένα κτίριο το οποίο 
δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δεν βοηθά ώστε το Λυρικό 
Θέατρο να είναι ένας θεσμός που θα διαχέεται στην κοινω
νία. Ένα κτίριο τέτοιο, καινούριο, με διαφάνεια όπως λέει 
ο Piano - διαφάνεια στην κατασκευή του και διαφάνεια στην 
χρήση του - θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Και εκεί είναι εν
δεχομένως η σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Πρέπει να πά
ρει και θεσμικό χαρακτήρα. 

- Η τοπική αυτοδιοίκηση πως μπορεί να συνεργαστεί με 
αυτούς τους φορείς; 

Θ.Ψ.: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν συνάντησα ποτέ άρ
νηση στο να έχουμε εισιτήρια δωρεάν ή φθηνά για τα παι
διά του Δημοτικού Ωδείου. Θεωρώ πράγματι ότι το κοινό αυ
τών των θεσμών είναι μία κοινωνική ελίτ αλλά δεν θεωρώ ότι 
πάντοτε κατανοεί και ότι βλέπει, αλλά αυτό δεν είναι ένα θέ
μα το οποίο λύνεται μόνο από τον φορέα, λύνεται και από 
τον συνολικό τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι θεσμοί συν
δέονται με τον πολιτισμό. 

- Για να επιμείνω λίγο στην ερώτηση, πρόσφατα έχει γί
νει πολύ κουβέντα για τα κτίρια που κληροδότησε η 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα στην Θεσσαλονίκη. Τερά
στια κτίρια τα οποία μένουν άδεια. Πως θα προσπα
θήσετε εσείς εδώ ως τοπική κοινωνία για να το απο
φύγετε αυτό για τα κτίρια που σχεδιάζονται στο Φαληρικό 
Δέλτα; 

Θ.Ψ.: Κοιτάξτε δεν μπορώ να σας πω ένα συγκεκριμέ
νο σχεδιασμό. Μπορώ να σας πω όμως ότι το απολύτως φυ
σιολογικό θα ήταν πχ. ότι οι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου 
θα έχουν ένα πάσο να πηγαίνουν δωρεάν ή με φτηνό εισι
τήριο στην Λυρική Σκηνή. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί αυτο
νόητο όπως το συζητάμε τώρα, μπορεί να απαιτήσει όμως 
ορισμένες διοικητικές ενέργειες και μία ενδεχομένως πολι
τική επιμονή. Εύχομαι το 2015 αυτός ο οποίος θα είναι Δή
μαρχος ή θα είναι στη δική μου θέση, να έχει την ίδια προ
σέγγιση και να το επιδιώξει. Επιμένω όμως σε αυτό που σας 
έλεγα. Μπορεί αυτή η κοινωνική ελίτ η οποία συνδέεται με 
αυτούς τους θεσμούς να μην σκέφτεται με αυτούς τους τρό
πους όμως οι θεσμοί αυτοί δεν είναι αρνητικοί. Θα υπάρχει 
από την μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημοτικών 
αρχών τότε, μία προσέγγιση τέτοια η οποία αυτό το θέμα, 
τη σχέση δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους θε
σμούς θα την θεωρεί αυτονόητη και θα θεωρήσει κατά το 
μέρος του δικού της βήματος να το κάνει. Αυτό είναι ένα ση
μείο συνάντησης. Πιστεύω λοιπόν ότι αν αυτό επιδιωχτεί με 
ένα συστηματικό και σαφή τρόπο θα μπορεί να υπάρξει απο
τέλεσμα. 

- Δηλαδή ρίχνετε το βάρος στην τοπική αυτοδιοίκηση; 

Θ.Ψ.: Ναι θεωρώ ότι είναι ένα θέμα και του δημοκρατι
κού κινήματος, για να το πω με όρους της δεκαετίας του 70 
ή του '80. Και το δημοκρατικό κίνημα πρέπει να θέσει και αυ
τό το στόχο, τη χρήση ενός θεσμού από την κοινωνία και 
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προς όφελος των εργαζομένων. Δεν πρέπει να υπάρχει ισο
πέδωση. Το θέμα είναι ποιος κάνει χρήση αυτού του προ
ϊόντος. Θα είναι δημοκρατική η λειτουργία τους, ή θα τον 
νέμεται μόνο μία κοινωνική ομάδα; 

Μία ωραία ψηφιακή βιβλιοθήκη, αν υλοποιηθούν αυτά 
τα εκπληκτικά σχέδια που ακούγονται, τότε αυτό είναι φα
νερό ότι δημιουργούν μια μεγάλη προσβασιμότητα στο βι
βλίο άρα θα έχεις ένα θεσμό δημοκρατικό. 

Το θέμα είναι πως τις βάζεις τις καινούργιες τεχνολο
γίες να λειτουργούν. Τις χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες 
για να λύσεις προβλήματα, να διευρύνεις τον αριθμό των 
χρηστών, άρα να κάνεις την βιβλιοθήκη πιο δημοκρατική ή 
χρησιμοποιείς τις τεχνολογίες για να σε εντυπωσιάσουν; 
Όπως έλεγε και ο Μπαλζάκ «να καταπλήξεις τους αστούς». 

- Δηλαδή αν κάνω ένα συνδυασμό αυτών που μόλις 
είπατε με τα σχέδια του Piano για ένα γυάλινο κτί
ριο, ανοιχτό, διαφανές, το ίδιο το κτίριο από μόνο του 
δείχνει μία εξωστρέφεια προς την κοινωνία που το φι
λοξενεί. 

Θ.Ψ.: Ακριβώς. Αν λοιπόν και η διοίκηση αυτών των 
κτιρίων λειτουργήσει έτσι ώστε αυτό το οποίο είναι η αρχι
τεκτονική προσέγγιση να μετατραπεί και σε κοινωνικό μέ
γεθος τότε θα έχουμε δύο πολύ δημοκρατικά κτίρια - για να 
το πω έτσι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν την έκ
φραση. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τα κτίρια, εξαρ
τάται και από μας. Από τι θέλουμε εμείς. Και η τοπική κοι
νωνία και οι εκπρόσωποι της πως θέλουν αυτά τα κτίρια 
να παίξουν ρόλο. Δηλαδή αν τα δούμε μόνο ως μια τουρι
στική ατραξιόν που θα τα παρουσιάζουμε απλά, τότε αυτό 
δεν είναι επιθυμητό, αλλά δεν φταίει το κτίριο, οι άνθρω
ποι που το διευθύνουν. 

Επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρω πως όλα αυτά θα εξελιχ
θούν εμπράκτως μέχρι το 2015, άλλα μέχρι τότε θα πραγ
ματοποιηθούν δημοτικές εκλογές το 2010 και το 2014, οπό
τε δεν μπορώ να σας πω ποιος ακριβώς θα τα διαχειριστεί 
όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι στόχοι είναι στόχοι 
που αντιπροσωπεύουν επιλογές. Και αντιπροσωπεύουν επι
λογές και για την τοπική αυτοδιοίκηση. 

- Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. 
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