1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Ήταν αρκετά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε η κυρία Γεωργία,
παρατηρήσαμε τις διάφορες απόψεις των Βιβλιοθηκών, επειδή ο χρόνος έχει προχωρήσει
πάρα πολύ και επειδή έχουμε βάλει εδώ την παρουσίαση και την καταγραφή
προβλημάτων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, κάτι που μας ενδιαφέρει όλους ποια είναι τα
προβλήματα και ο στόχος της αγαστής συνεργασίας που προτείνουμε, εξυπακούεται και
ότι θέλει με μια αγαστή συνεργασία να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα και να
αλληλοσυμπληρωθούμε αλληλοπροϋποτιθέμενοι. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε εν
συντομία ο καθείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να καταγραφούν και εν συνεχεία
αφού ομαδοποιηθούν αυτά τα προβλήματα, να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση
πάλι μέσα στα πλαίσια μιας συνεργασίας.
Εγώ νομίζω ότι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα, το οποίο έχει καταγραφεί, είναι
το πρόβλημα της Βιβλιοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου, που πραγματικά προκαλεί
θυμηδία, έτσι όπως παρουσιάζεται, θα ήθελα τη βιβλιοθηκάριο να μας εξηγήσει εν
συντομία ποιο είναι το πρόβλημα, διότι κάποια μέρα μπορεί κάποιος άλλον φιλάργυρος,
με την έννοια ότι αγαπά το χρήμα, όχι του τσιγκούνη, να προσπαθήσει να κάνει Δήμαρχος
τα ίδια πράγματα, εις βάρος βέβαια της αποστολής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ας την
ακούσουμε.
ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ: Το πρόβλημα που δημιουργείται στο Μαρούσι, είναι ότι το
Πνευματικό Κέντρο μάλλον κλείνει και γίνεται Επιχείρηση Πολιτισμού. Η Βιβλιοθήκη σαν
τμήμα του Πνευματικού Κέντρου δεν γνωρίζουμε τι μέλλει γενέσθαι. Θα καταργηθεί ή θα
γίνει τμήμα της Επιχείρησης Πολιτισμού. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορεί μία
Δημοτική Βιβλιοθήκη να λειτουργήσει σαν Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου;
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ: Επειδή τώρα τελευταία είναι της μόδας να δημιουργούν τις Πολιτιστικές
Επιχειρήσεις, εκεί εντάσσουν και τη Βιβλιοθήκη. Και μάλιστα ήταν προτροπή από το
υπουργείο Εσωτερικών, σε μια άλλη ημερίδα που είχα παρακολουθήσει, που έλεγε να τις
βάλετε στις Πολιτιστικές Επιχειρήσεις τις Βιβλιοθήκες, γιατί έτσι θα μπορούν να έχουν και
κάποια κονδύλια. Υποτίθεται από άλλες εκδηλώσεις που γίνονται, θα παίρνουν κάποια
χρήματα και οι Βιβλιοθήκες. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Πουθενά στον κόσμο η
Βιβλιοθήκη δεν είναι Ιδιωτικού Δικαίου, πουθενά μα πουθενά. Να σας πω μόνο ένα
παράδειγμα, το βασικό. Στην Αμερική, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τι είναι; Καθαρά
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Δημοσίου Δικαίου, σας λέω τη μεγαλύτερη, μα και όλες έτσι είναι. Εκεί βέβαια είναι
Δημόσιες για άλλους λόγους, υπάρχει έλεγχος και λογοκρισία για τα πάντα. Αλλά αυτό
που λέει η κυρία έχει πάρα πολύ δίκιο...
(ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ)
ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ: ...και κάνουμε Επιχειρήσεις Πολιτισμού για να είμαστε πιο ευέλικτοι
σε οικονομικούς πόρους, και να κάνουμε εκδηλώσεις που θα φαίνονται στον κόσμο.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλάζει μορφή. Το Πνευματικό Κέντρο γίνεται Πολιτιστική
Επιχείρηση; Σ' αυτή την περίπτωση μπορείς να επικαλεστείς, επειδή δεν υπάρχει άλλη
νομολογία όσον αφορά τις Βιβλιοθήκες γενικότερα, να επικαλεστείς το δημόσιο
χαρακτήρα αν μη τι άλλο, της Βιβλιοθήκης, η οποία μπορεί να παραμείνει με το καθεστώς
που υφίσταται.
Οα ήθελα να πω ότι το ίδιο είχε επιχειρηθεί και στο Δήμο Κορυδαλλού. Οι
βιβλιοθηκάριοι που εργάζονται εκεί το είχαν ερευνήσει και στο τέλος κατέληξαν να
ιδιωτικοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες του Πνευματικού Κέντρου, εκτός της Βιβλιοθήκης.
Παραμένει σήμερα το Πνευματικό Κέντρο μόνο με τη Βιβλιοθήκη.
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αν μου επιτρέπετε να σας πω ένα γενικότερο πρόβλημα που
υπάρχει με τους Δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις δεν αφορά μόνο το κομμάτι
πολιτισμός. Οι Δήμοι για διάφορους λόγους, πιθανόν οικονομικούς, δεν το έχω εξετάσει
το θέμα, δημιουργούν διάφορες Δημοτικές Επιχειρήσεις. Κάποιες λέγονται Πολιτιστικής
Ανάπτυξης κ.λπ. Πρόσφατα και στο Δήμο το δικό μας, στο Δήμο Υμηττού δηλαδή, έχει
γίνει μια Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης αλλά δεν τέθηκε κανένα τέτοιο
ζήτημα, να καταργηθεί το Πνευματικό Κέντρο κομμάτι του οποίου είναι η Βιβλιοθήκη, που
είναι ΝΠΔΔ. Ασχολείται με άλλα πράγματα, με μουσικό εργαστήρι, με ωδεία, με
εκδηλώσεις άλλες που κάνουν στο Θέατρο Βράχων κάθε καλοκαίρι κ.λπ. δεν τέθηκε
τέτοιο ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τίθεται κάπου αλλού. Υπάρχει μια λογική τέτοια από
τους Δήμους, κατάργησης κάποιων Νομικών Προσώπων και υπαγωγή κάποιων
υπηρεσιών που ήδη λειτουργούν, μέσα στις Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Νομίζω ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ επειδή επανειλλημμένα έχει θέσει και το ζήτημα και το
πρόβλημα αυτό που υπάρχει με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει θέμα με το
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προσωπικό, πώς ένας υπάλληλος δηλαδή Δημοσίου Δικαίου, ενταγμένος πια σε μια
επιχείρηση που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλάζει και το εργασιακό του
καθεστώς. ΓΓ αυτό νομίζω ότι εσείς θα πρέπει ν' απευθυνθείτε και στην Ομοσπονδία και
μέσα από το σύλλογο σας, το σωματείο του Δήμου σας, φαντάζομαι ότι υπάρχει.
ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ: Έτσι και καταργηθεί η Βιβλιοθήκη γιατί έχει ένα άτομο, δηλαδή αν πει
ο Δήμαρχος ότι δεν τη θέλω τη Βιβλιοθήκη, δεν μου προσφέρει τίποτα, ο υπάλληλος
ενσωματώνεται στον Οργανισμό του Δήμου και γίνεται διοικητικός. Δεν υπάρχει άλλη
λύση. Αν δεν υπάρξει καλή πρόθεση, επειδή η θέση είναι προσωποπαγής, μπορείς να
πας και στο σπίτι σου. Αν υπάρχει καλή θέληση, αποσπάσαι για έξι μήνες στον
Οργανισμό του Δήμου, γίνεται αλλαγή του Οργανισμού, σε εντάσσουν μέσα στον
Οργανισμό και γίνεσαι διοικητικός.
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Άλλη λύση εννοείτε σε σχέση με την μονιμότητα που έχετε. Ο
Οργανισμός του Δήμου δεν προβλέπει θέση βιβλιοθηκονόμου.
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ: Μήπως η πρόθεση του Δήμου είναι να δημιουργήσει αυτή την Πολιτιστική
Επιχείρηση, απλώς για καθαρά λόγους εξεύρεσης χρημάτων, και δεν έχει κάποιο τέτοιο
σκοπό, δηλαδή να καταργήσει τις διάφορες υπηρεσίες, διότι μου είναι δύσκολο να
διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει Δήμος που να καταργήσει μία Βιβλιοθήκη, ή να
καταργήσει κάποιο κύτταρο πολιτισμού. Πολλές φορές μπορώ να πω ότι κι εμείς σαν
Δήμος κάποιες φορές έχουμε σκεφτεί και λέμε ότι επειδή μ' αυτό τον τρόπο δεν μπορούμε
να δώσουμε χρήματα σε κάποιον φορέα του Δήμου, ιδρύουμε μια επιχείρηση, έτσι ώστε
να έχει τη δυνατότητα να παίρνει κάποια χρήματα. Και δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα κιόλας
το προσωπικό το οποίο υπάρχει ή στο Νομικό Πρόσωπο, ή κάπου αλλού, ότι αυτόματα
υπάγεται σε ιδιωτικά κριτήρια και ότι μπαίνει σε επιχείρηση ιδιωτική. Δεν μπορώ να
διανοηθώ δηλαδή ότι η σκέψη και του «χειρότερου» δημάρχου θα μπορούσε να πει ότι
καταργώ τη Βιβλιοθήκη.
ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ: Όταν ερωτάται ο βιβλιοθηκονόμος, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης σε
οικονομικά μεγέθη τι φέρνει; Σημαίνει ότι δεν ξέρει το ρόλο της Βιβλιοθήκης, γιατί η γνώση
δεν μετριέται με χρήμα. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα.
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο Νομικό Πρόσωπο παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
υπάρχει; Το Πνευματικό Κέντρο το καταργεί;
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ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ: Κατ' αρχάς θα κάνει μία Επιχείρηση Πολιτισμού. Αυτό είναι γεγονός.
Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό να καταργήσει το Πνευματικό Κέντρο, αλλά υπάρχει και η
σκέψη γιατί να έχω δύο παρόμοιους φορείς να λειτουργούν. Τι μου προσφέρει το
Πνευματικό Κέντρο; Απόφαση γραμμένη δεν είναι.
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς είχαμε εδώ Αθλητικό Κέντρο, Πολιτιστικό Κέντρο και μία σειρά
άλλα πράγματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε τις
Επιχειρήσεις μας, Βρεφονηπιακό Κέντρο και μάλιστα Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής
Πολιτικής, για να μπορούμε να έχουμε την ευελιξία για τα κοινωνικά προγράμματα και όλα
τα σχετικά, δεν καταργήσαμε το Νομικό Πρόσωπο, και δεν το αδρανοποιήσαμε με την
έννοια αυτή. Αλλά το αφήσαμε να το έχουμε σαν ρεζέρβα, με το διοικητικό του συμβούλιο,
με έναν υποτυπώδη προϋπολογισμό, απλά τις δραστηριότητες τις ωθήσαμε στο Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λέει η κυρία, στην Επιχείρηση η οποία και το προσωπικό
είχε και εργαζόταν, χωρίς να έχει πάψει να ανήκει το προσωπικό στο Πολιτιστικό Κέντρο ή
στο Αθλητικό Κέντρο. Γινόταν δηλαδή μια τέτοια σύμπτηξη και αλληλοσυμπλήρωση
λειτουργιών για διευκόλυνση του Δήμου, δεν υπήρχε πρόθεση πολιτική, υστεροβουλία,
για να καταργήσουμε κάποια θέση, ν' απολυθεί κάποιος υπάλληλος ή οποιοδήποτε
πράγμα. Αν υπάρχει τέτοια πρόθεση, αυτό είναι άλλο θέμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ: Εάν χρειαζόταν ένα έργο, μια εργασία, την έκαναν στα πλαίσια
της υπάρχουσας ήδη νομικής τους υπόστασης και ας ανήκε στη Δημοτική Επιχείρηση;
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι! Δηλαδή τις δραστηριότητες τις οικονομοτεχνικές τις έκανε η
Δημοτική Επιχείρηση αλλά χρησιμοποιώντας και το προσωπικό του Νομικού Προσώπου.
Η αλληλοσυμλήρωση αυτών των πραγμάτων και το παιχνίδι που βγήκε κατ' ανάγκην μετά
την απαγόρευση της επιχορήγησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων, γιατί τους έβαζε
όρους. Δεν είναι αυτό μόνο, αλλά κάθε τι που έκανε η Δημοτική Επιχείρηση έπρεπε να
σου κόψει τιμολόγιο και έπρεπε να επιβαρυνθεί με το ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά ήταν
δυσβάσταχτα πράγματα. Και ερχόμαστε στην περίοδο τώρα τη σημερινή, και λέμε ότι άντε
να πάμε πάλι στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και
μπορεί ο Δήμος άνετα και άμεσα να τα χρηματοδοτεί. Αλλά έβαλε ο νόμος την υποχρέωση
να είναι αυξημένη η πλειοψηφία κατά τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
προκειμένου να επιχορηγηθούν οι Επιχειρήσεις.
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ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ: Κι εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι μία πολιτική απόφαση, να
είμαστε αισιόδοξοι, αλλά μπορεί να υπάρξει και κάτι τέτοιο.
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ: Συνήθως ξέρετε, έχοντας τις Επιχειρήσεις, δημιουργείς Νομικό
Πρόσωπο για να έχει τη δυνατότητα να παίρνει τα χρήματα το Νομικό Πρόσωπο και να τα
δίνει στην Επιχείρηση.
ΒΟΡΓΙΑ: Είμαι από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Παλαιού Φαλήρου. Πριν από ένα
περίπου μήνα, ανταποκρίθηκα σε μία πρόσκληση της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων,
η οποία Ένωση, επειδή την παρακολουθώ εδώ και 15 χρόνια, πιστεύω ότι, παλαιότερα
τουλάχιστον είχε κάνει πολύ σημαντικό έργο. Θα σταθώ μόνο σ' ένα σημείο, όπου είπαν
να δημιουργηθούν ορισμένες ομάδες ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών των ομάδων ήταν για
τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, και πέρασε πολύ στα γρήγορα για
τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Εκείνη τη στιγμή πήρα το λόγο και λέω για ποιο λόγο δεν
δημιουργείτε μια ομάδα ενημέρωσης Δημοτικών Βιβλιοθηκών; Μήπως δεν έχουμε εμείς
προβλήματα, γιατί νομίζω ότι είναι οι περισσότερες κι εκεί παρουσιάζονται τα
περισσότερα προβλήματα. Ε, ας γίνει, λέει, κι αυτή.
Και νομίζω ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στην επόμενη πρόσκληση, να
συγκεντρωθούν κάποια προβλήματα όπως το δικό σου, το δικό μου, που συμβαίνει και
είμαι στη Βιβλιοθήκη του Παλαιού Φαλήρου και δεν ξέρω τι είναι αυτό το Δίκτυο, δεν το
ξέρω, γιατί γίνονται έτσι συνεννοήσεις. Ήταν πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις που κάνατε και
θα έπρεπε να συνεχιστούν, γιατί αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πριν από ένα χρόνο,
συμμετείχα πάλι σε μία συνάντηση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, όπου
θα οργανώναμε τις Βιβλιοθήκες της Παλαιστίνης, αν το ξέρετε. Οργανώσαμε τις
Βιβλιοθήκες της Παλαιστίνης τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε οργανωθεί. Και έρχονταν οι
άνθρωποι, επτά αντιπρόσωποι που ήταν και μας έλεγαν δηλαδή τι θα μας κάνετε; Κι εγώ
δεν κατάλαβα που ήμουν Ελληνίδα, πόσο μάλλον εκείνοι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ
δύσκολο να γίνει κάτι, γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Λέμε για Δίκτυο, τη στιγμή που ο
ένας έχει το Χ πρόγραμμα, ο άλλος έχει δικό του, με ποια γλώσσα θα μιλήσουμε και σε
ποια πράγματα θα δικτυωθούμε.
Απλά θέλουμε να πάρουμε κάποιες επιδοτήσεις, έτσι στα γρήγορα, λειτουργούν
κάποια πρόσωπα τα οποία μιλάνε για πτυχίο, χωρίς να λένε τι πτυχίο. Εγώ δεν είμαι
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πτυχιούχος, αλλά θα χαρώ πολύ να μου φέρουν βιβλιοθηκάριο στη Βιβλιοθήκη να
λειτουργήσω, γιατί θα με καταλάβει. Η δουλειά που έχει γίνει εδώ και 15 χρόνια, άλλοι το
λένε. δεν το λέω εγώ. είναι εφάμιλλη και καλύτερη από πτυχιούχο. Ζητώ λοιπόν να είναι ο
επιστήμονας εκείνος που ξέρει τι ζητάει και ξέρει τι θέλει σ' αυτό το χώρο και όχι απλά να
κάνουμε κάποια πράγματα και να φανούμε ότι κάναμε ένα Δίκτυο. Ποιο είναι αυτό το
Δίκτυο και γιατί έγινε;
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Εμείς είχαμε παλαιότερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, έναν πολύ φημισμένο
λόγιο, μέλος της Εφορίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, εκδότης. Μεγάλο όνομα του
πνεύματος του Ελληνισμού, ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν ένας από τους ικανότερους
κλέπτας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο παρελθόν. Για να μην προχωρήσω, να
διαβάσουμε,

είμαστε υποχρεωμένοι, τα προβλήματα

του Δήμου Παιανίας.

Η

βιβλιοθηκάριος Βιδάλη Άννα μας λέει ότι τα προβλήματα της είναι: α) έλλειψη μόνιμου
προσωπικού και βιβλιοθηκονόμου, β) έλλειψη σύστασης οργανισμού της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κανονισμός λειτουργίας απ' το 1972, που δεν
καλύπτει τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης. Αυτά είναι τα προβλήματα της Παιανίας. Υπάρχουν
άλλα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν και είναι καίρια;
ΠΑΥΛΙΔΟΥ: Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου, το ξέρει ο κ. Πρόεδρος, είναι
ενήμερος, δεν έχουμε διοικητικό προσωπικό. Έχει συζητηθεί βέβαια, αλλά αφού μας
τιμάτε με την παρουσία σας, σας τα λέμε κι από κοντά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό σε μια
Δημ. Βιβλιοθήκη να υπάρχει διοικητικό προσωπικό, για να κάνει και ο βιβλιοθηκάριος τη
δουλειά του κάπου-κάπου, γιατί δεν προλαβαίνει μ' όλα τα διοικητικά.
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Θα ήθελα να πω ότι επειδή η δική μας η Βιβλιοθήκη, είμαι στο
Δήμο Υμηττού, είναι μέρος του Πνευματικού Κέντρου, δεν έχουμε το πρόβλημα του
διοικητικού, γιατί κάποια άλλοι έχουν αναλάβει τα των διοικητικών. Όμως επειδή έχουμε
μεταφερθεί εδώ και μια δεκαετία μέσα στο χώρο του Δημαρχείου, περιορίστηκε και ο
χώρος της Βιβλιοθήκης, που αυτό θα ήταν το τελευταίο που κοιτάω, αλλά το ότι το
προσωπικό, το ένα άτομο, δηλαδή εγώ που είμαι, πολλές φορές εκμεταλλευόμενοι και την
έλλειψη προσωπικού πολλές φορές, αλλά και αν θέλετε κι εμείς οι ίδιοι φταίμε καμιά φορά,
που το κάνουμε αυτό, τη δική μας την προθυμία να εξυπηρετήσουμε, να εξυπηρετούμε
τελικά υπηρεσίες του Δήμου και όχι τη Βιβλιοθήκη. Δηλαδή έχω φτάσει με κάποιους
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ανθρώπους που είναι παλιοί αναγνώστες της Βιβλιοθήκης, να κλείνουμε και ραντεβού.
Νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να είμαστε απομακρυσμένοι από τις υπηρεσίες του Δήμου,
για να μην γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται τελικά, με τον Α ή Β τρόπο βρίσκεται ο
τρόπος να γίνει και επειδή είμαι και μόνη μου εκεί, θα ήθελα να υπάρχει άλλος ένας
τουλάχιστον άνθρωπος, είτε αυτός λέγεται βοηθός, με την έννοια κάποιων ανθρώπων
όπως βγαίνουν από τα ΙΕΚ, γιατί είμαστε και ένας Δήμος πάρα πολύ μικρός.
Η όλη έκταση του Υμηττού είναι 1,5 τετραγ. χιλιόμετρο. Δεν συζητάμε για
αποστάσεις μεγάλες, είναι μια γειτονιά. Βέβαια έλλειψη προσωπικού δεν υπάρχει μόνο
στη Βιβλιοθήκη, όλος-όλος ο Δήμος, μαζί με τα Νομικά Πρόσωπα, έχει προσωπικό 56-60
άτομα, γιατί πάλι κάποιοι φεύγουν. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι, δεν θα απαιτούσα δηλαδή,
όταν ο Δήμος δεν λειτουργεί στοιχειωδώς σαν υπηρεσίες, γιατί έχει μεγάλη έλλειψη
προσωπικού, ότι θα ήθελα να είμαστε πέντε άτομα. Και τι να κάνουμε; Αλλά τουλάχιστον
να υπάρχει άλλος ένας άνθρωπος. Είτε αυτός λέγεται βιβλιοθηκάριος απ' τα ΤΕΙ, είτε
αυτός λέγεται βοηθός βιβλιοθηκάριος με γνώσεις βιβλιοθηκονομίας από τα ΙΕΚ, από τα
τμήματα αυτά. Και το πρόβλημα μας πάντα, όταν είμαστε βέβαια και μέρος Πνευματικού
Κέντρου είναι το θέμα του Οργανισμού, του Κανονισμού, των μελών του Δ. Σ. που
ενδεχομένως δεν έχουν, καμιά φορά πιάσει ούτε βιβλίο στα χέρια τους και συζητάμε
κινέζικα τελικά, δεν συζητάμε σοβαρά. Υλικοτεχνική υποδομή ανύπαρκτη, αναγνωστήριο
δεν υπάρχει, αυτό είναι λόγω έλλειψης χώρου βέβαια, το αναγνωστήριο. Τώρα, πριν
πέντε μέρες, αποκτήσαμε έναν υπολογιστή Pendium 2 για να μπορέσουμε να
λειτουργήσουμε εκείνο το ΑΒΕΚΤ που το έχω στο ντουλάπι εδώ και τρία χρόνια.
ΠΑΥΛΑΤΟΥ: Είμαι από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου. Εγώ από τα αυτά τα
προβλήματα που άκουσα, δεν έχουμε προβλήματα οικονομικά. Δηλαδή έχουμε
προϋπολογισμό, έχουμε αρκετά λεφτά μπορώ να πω για αγορά βιβλίων, φέτος θα
καλύψουμε όλα τα σχολεία της περιοχής με έναν ορισμένο αριθμό βιβλίων. Εγώ αυτό που
ήθελα να πω, πάντα με προβλημάτιζε δηλαδή, είναι ότι πρέπει να συγκεντρωνόμαστε
αρκετά συχνά, εμείς των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, γιατί είναι κοινά τα προβλήματα. Για τις
Δημόσιες Βιβλιοθήκες πιστεύω ότι έχουν άλλο τρόπο λειτουργίας και θα. έπρεπε να
βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, γιατί έχουμε προβλήματα και ο καθένας μόνος του δεν
μπορεί να τα λύσει. Τώρα όσον αφορά τη δική μου Βιβλιοθήκη, είμαι μόνη μου, με δύο
βέβαια άτομα βοηθητικό προσωπικό, θα ήθελα να είναι και άλλος βιβλιοθηκάριος, γιατί
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έχω αρκετό αριθμό βιβλίων, γύρω στις 30.000 τόμους. Δεν έχουμε αυτοματοποίηση
ακόμα, τώρα περιμένω να πάρω το ΑΒΕΚΤ, έχω προβλήματα όσον αφορά το πώς θα
λειτουργήσει, γιατί το Διοικ. Συμβούλιο αποτελείται από ανθρώπους πιστεύω που δεν
ξέρουν πολλά πράγματα και πιστεύουν ότι όλα γίνονται εύκολα.
Έχουμε αρκετό κοινό, είναι μεγάλος ο Δήμος και πιστεύω ότι είναι απ' τους
πλουσιότερους Δήμους. Ένα πρόβλημα που έχω τώρα είναι ότι δεν παρευρίσκομαι στα
Διοικητικά Συμβούλια, έχω μπει στο περιθώριο, μετά από 17 χρόνια προϋπηρεσίας.
Αποφασίζονται κάποια πράγματα ερήμην μου, προσπαθώ εγγράφως να ζητήσω ή να
θέσω κάποια προβλήματα. Τώρα βέβαια αυτό θα πρέπει να το λύσω εγώ. Την αγορά των
βιβλίων την έχω αναλάβει εγώ. Σας λέω, απ' όσα ακούω, πιστεύω ότι είμαι σε πολύ
καλύτερη κατάσταση. Πιστεύω ότι ο βιβλιοθηκάριος πρέπει να έχει επίγνωση, αφού
αποφασίσουν, μετά σου λένε αυτό κι εκείνο. Θα μεταφερθούμε, θα πάμε σε άλλο κτίριο με
τρεις ορόφους, βέβαια μιλάνε για Internet κ.λπ., δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνουν αυτά με
ένα βιβλιοθηκονόμο και δύο βοηθητικό προσωπικό, που το ένα θα φύγει.
Αλλά πιστεύω ότι στις αποφάσεις που παίρνουν, πρέπει να έχουμε λόγο, έτσι δεν
είναι; Και αυτό που επιμένω είναι η επαφή η δική μας. Έχουμε προβλήματα, ο καθένας
μόνος του δεν μπορεί να τα λύσει, ερχόμενη σ' αυτή την επαφή θα βοηθιόμαστε σίγουρα,
κι όσον αφορά το σύστημα της μηχανογράφησης, πρέπει να είναι ενιαίο, τουλάχιστον στις
Δημοτικές Βιβλιοθήκες, είτε ΑΒΕΚΤ είναι, είτε δεν ξέρω τι είναι, να μην ψαχνόμαστε όταν
μας φέρνουν το πρόγραμμα, να ξέρουμε, υπάρχουν κάποιες βάσεις. Και με το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης δεν μπορείς να έχεις καθημερινή επαφή όσον αφορά το
πρόγραμμα, είναι δύσκολο.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ: Εν συντομία να σας πω ότι για 16 χρόνια εγώ ήμουν στην
κατηγορία εκείνων των ατόμων που δεν μπορούσαν με το μισθό τους να πληρώσουν ούτε
τον καφέ, όπως είχε γράψει μια εφημερίδα. Πριν 16 χρόνια άλλαξε το καθεστώς αλλά
αναγκάστηκαν τότε, επειδή το πτυχίο μου δεν εξομοιούτο με το πτυχίο των ΤΕΙ που δίνει
τώρα, να προκηρύξουν μία θέση μέσα στον Οργανισμό, όχι όμως βιβλιοθηκάριου αλλά
διοικητικού, οπότε εγώ βρίσκομαι τώρα σαν διοικητικός στη Βιβλιοθήκη, και αυτό έχει σαν
συνέπεια, αν ποτέ προκηρυχθεί θέση βιβλιοθηκονόμου που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε
και θα πρέπει να βάλουμε μπροστά για κάτι τέτοιο.
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Ο βιβλιοθηκονόμος που θα έρθει εκεί, αυτόματα θα είναι υπεύθυνος Βιβλιοθήκης,
ενώ εγώ θα παραμείνω σαν διοικητικός και επιπλέον, όπως ήταν ένα θλιβερό συμβάν που
έγινε πριν μερικά χρόνια, όπου ο Δήμαρχος, πράγματι με πήρε σαν διοικητικό και με
τοποθέτησε σε μια καρέκλα πρωτοκόλλου και 16 χρόνια δουλειάς πήγαν χαμένα. Και
ευτυχώς που άλλαξε το καθεστώς και ξαναγύρισα στη Βιβλιοθήκη. Και αυτό είναι ένα
πρόβλημα που νομίζω ότι υπάρχει σε κάποιους Δήμους και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση
σ' αυτό.
ΠΑΥΛΙΔΟΥ: Πάντως το είχαμε αντιμετωπίσει κι εμείς αυτό το πρόβλημα το '88, ενώ
δουλεύαμε στη Βιβλιοθήκη, είχαμε το νόμο για να μονιμοποιηθούμε, παρ' όλα αυτά είχε
έρθει μια άλλη υπάλληλος στη Βιβλιοθήκη, η οποία δεν έχει τελειώσει ούτε τη Σχολή και
επειδή όπως μου είπε ο κ. Δήμαρχος τότε, την ήξερε από μικρή και την έπαιζε στα γόνατα
του, έτσι ακριβώς μου είχε πει. Και ήταν και αριστερός Δήμαρχος.
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ: ...να δώσουμε ένα επόμενο ραντεβού με το νέο έτος να είμαστε
περισσότεροι συνάδελφοι και πιστεύω ότι εμείς θα αποτελέσουμε τουλάχιστον εδώ στην
Αττική, μία δύναμη για να πιέσουμε το υπουργείο Εσωτερικών ν' αλλάξει αρκετά
πράγματα στη νομοθεσία. Κατ' αρχήν όσον αφορά τον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργία, υπάρχει όντως πολυμορφία, Νομικά Πρόσωπα κ.λπ. Μελετώντας το αυτό,
στη Βιβλιοθήκη που είμαι, δεν κατήργησε το Νομικό Πρόσωπο, φρόντισε όμως και έκανε
τη Βιβλιοθήκη υπηρεσία του Δήμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, φρόντισα για το
Δήμο στον οποίο ανήκω, να βάλω δύο οργανικές θέσεις βιβλιοθηκονόμων, και πιστεύω
ότι όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει κατ' αρχήν να κατοχυρώσουμε το ίδιο
μας το επάγγελμα, μέσα στο Δήμο τον οποίο δουλεύουμε, ώστε ανά πάσα στιγμή να
μπορεί να προκηρυχθεί η θέση. Αν εγώ φύγω από εκεί, να υπάρχει κενή θέση και να έρθει
αντικαταστάτης.
Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να βρούμε κοινούς πόρους
χρηματοδότησης. Αυτή την εποχή που διανύουμε, υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα σε ό,τι
αφορά το βιβλίο, τα οποία εμείς ίσως μόνο τ' ακούμε. Πρέπει να μπούμε στο χορό και να
χορέψουμε. Υπάρχει το πακέτο Σαντέρ, φυσικά εμείς δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε
σαν Δήμος Δραπετσώνας, ούτε ο Δήμος Ηρακλείου. Σαν ΚΕΔΚΕ όμως μπορεί να τα
διεκδικήσει, όπως τα διεκδικεί το υπουργείο Παιδείας, και παίρνει αρκετά λεφτά για τις
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Δημόσιες Βιβλιοθήκες και για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, άσχετα το πού τα δίνει. Υπάρχουν
αυτά τα προγράμματα που μπορούμε να κινηθούμε. Υπάρχουν ήδη κάποιες χώρες, θα
έχετε κι εσείς ακούσει από συναδέλφους που έχουν έρθει από Ισπανία, Πορτογαλία, τι
έχουν πετύχει, και έχουν μηχανογραφηθεί και έχουν πάρει και αρκετά χρήματα. Δηλαδή
μπορούμε να συμμετέχουμε σε Δίκτυα, ώστε να έχουμε κάποιες απολαβές. Μπορούμε να
βάλουμε εμείς το προσωπικό που ήδη είμαστε, τα βιβλία που έχουμε και να φροντίσουμε
γι' αυτή τη διαδικτύωση.
Μετά για το ΑΒΕΚΤ, τώρα βγαίνει σε Windows αλλά να ξέρουμε και το εξής, ότι αν
ο Σφακάκης πάθει τίποτα, ποιος θα το συνεχίσει; Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς
τι μπορούμε να κάνουμε; Αν ενωθούμε όλοι οι Δήμοι εδώ και φέρουμε όντως ένα
πρόγραμμα, δεν ξέρω, κάποιους πόρους θα βρούμε, υπάρχουν αρκετές εταιρείες,
δοκιμασμένες και έξω στο αντικείμενο και μπορούμε να πάρουμε ένα πρόγραμμα ώστε να
μην μπορεί η εταιρεία, να ξέρουμε ότι για 20 χρόνια θα μας το ενισχύει, θα μας έχει τις
αλλαγές, τις γλώσσες κ.ο.κ. Αυτή τη στιγμή ο καθένας αναλαμβάνοντας ένα άλλο που η
κάθε ιδιωτική εταιρεία του τάζει λαγούς με πετραχήλια, δεν ισχύει.
Για να γίνει όμως αυτό, και να ενωθούμε εμείς, πρέπει πρώτα να τυποποιήσουμε
ως συνάδελφοι, κάποια βασικά. Όταν δεν τα έχουμε τυποποιήσει δεν μπορούμε να
μηχανογραφηθούμε, με τίποτε. Διανύουμε το 2000 αλλά εμείς το αντίο το γράφουμε στα
αγγλικά. Είναι ντροπή αυτή τη στιγμή. Και τους αγγλικούς καταλόγους δεν τους έχουμε
προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα και κάθε Βιβλιοθήκη κάνει δικές της προσπάθειες.
Οι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες. Είναι ντροπή το ότι πηγαίνει ο φοιτητής και ψάχνει στον
κατάλογο στο Internet στα αγγλικά, τα ελληνικά βιβλία. Οι Έλληνες συγγραφείς του «μπ»
μπαίνουν στο αγγλικό «b», δεν μπαίνουν στο ελληνικό «μπ», είναι ντροπή αυτά στο 2000.
Κι εγώ όταν λέω για μοντέλα, υπάρχει η εμπειρία η αγγλική, πρώτη στον τομέα της
βιβλιοθηκονομίας και η εμπειρία της Αμερικής, πρώτη κι αυτή. Εμείς δεν θα ξεκινήσουμε μ'
αυτά που αυτούς τους απασχολούσαν πριν από 100 χρόνια. Αυτή την εμπειρία που αυτοί
απόκτησαν, εμείς πρέπει να την αξιοποιήσουμε θετικά.
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πιστεύω πάντως ότι παρ' ότι η Ελλάδα μπήκε πολύ αργά στις
νέες τεχνολογίες, εν τούτοις μπήκε καλύτερα και σωστότερα απ' ότι μπήκαν κάποιοι άλλοι.
Νομίζω ότι έχουμε αυτό το καλό, ότι μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε και τα λάθη που
έχουν γίνει από άλλους, για όφελος δικό μας.
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ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ: Ένα πιλοτικό πρόγραμμα, πώς ξεκινάει; Ξεκινάει με τρεις Βιβλιοθήκες.
Και να γίνει πιλοτικό για τις 500 Βιβλιοθήκες, δεν θα πετύχει, όσο αισιόδοξος κι αν είναι ο
συνάδελφος. Ένα χρόνο πρέπει να λειτουργεί το πιλοτικό πρόγραμμα και πάλι πρέπει να
έχουμε τα καθιερωμένα. Δηλαδή αν δεν έχουμε την τυποποίηση, πώς θα ενωθούν αυτοί;
Τι θα λένε δηλαδή; Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ενωθούμε. Καλό είναι να είμαστε κι άλλοι
συνάδελφοι, έχουμε διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης, όλοι όμως συνειδητοποιούμε τα
προβλήματα. Ούτε θα μας ξαναμαζέψει το ΕΚΕΠΙ για να μας πει ο καθένας ότι εγώ
περνάω και 500 βιβλία σ' ένα μήνα. Αυτό δεν είναι λύση και δεν είναι και σωστό να το
ακούω από συναδέλφους να λένε ότι εγώ σ' ένα λεπτό περνάω το βιβλίο.
Είναι λάθος αυτό. Γιατί χρειάζεται μια άλλη επεξεργασία την οποία έχουμε μάθει.
Και το άλλο παιδιά, δεν είμαστε χειριστές. Δεν πληρωνόμαστε για χειριστές Η/Υ
πληρωνόμαστε για βιβλιοθηκονόμοι. Και είμαστε βιβλιοθηκονόμοι. Ο χειριστής παίρνει
άλλα χρήματα, εμείς παίρνουμε άλλα. Η δουλειά μας είναι άλλη. Για μένα άλλος είναι
αυτός που πρέπει να τα περνάει τα στοιχεία και όχι ο βιβλιοθηκονόμος. Ο
βιβλιοθηκονόμος στη Δημ. Βιβλιοθήκη άλλα πράγματα πρέπει να κάνει. Είναι αυτός ο
οποίος θα τη διαδώσει, αυτός ο οποίος θα κάνει τον κόσμο να έρθει στη Βιβλιοθήκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να πω κι εγώ μερικά πράγματα για τη Βιβλιοθήκη μου. Έχουμε
κι εμείς κάποια προβλήματα. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά
χρόνια, είναι το κτιριακό. Είμαστε μια Βιβλιοθήκη οργανωμένη σε αρκετά μεγάλο βαθμό,
αλλά παραμένουμε στο ίδιο κτίριο και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες
που έχουμε με την οργάνωση που έχει γίνει στη Βιβλιοθήκη. Ο χώρος δεν προσφέρεται
για εκδηλώσεις που θα αφορούν και θα προβάλλουν το βιβλίο και την αναγκαιότητα.
Έχουμε προσωπικό πέντε βιβλιοθηκάριους και δύο διοικητικούς, συν μία καθαρίστρια. Θα
έλεγα ότι το προσωπικό έχει μειωθεί κατά το ήμισυ σε σχέση με το πώς ξεκίνησε η
Βιβλιοθήκη. Ξεκινήσαμε με 14 άτομα πριν από 20 χρόνια, αυτό εμείς το θεωρούμε
αρνητικό, άσχετα αν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα προβλήματα σε άλλες
Βιβλιοθήκες.
Υπάρχει και ένα πρόβλημα σε σχέση με το προσωπικό για τη χρήση των νέων
τεχνολογιών, ίσως γιατί δεν υπάρχει και η αμοιβή. Το προσωπικό απ' τη στιγμή που δεν
παίρνει το επίδομα χειρισμού κομπιούτερ, αρνείται να δουλέψει και εκεί συναντάμε
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σοβαρές δυσκολίες. Δυσκολίες είχαμε και με το πρόγραμμα Plas, το οποίο το έχουμε
ακριβοπληρώσει, είναι μιας ιδιωτικής εταιρείας, δεν το στηρίζουν πλέον. Για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα δώσαμε αρκετά λεφτά για να πάρουμε και την καινούργια
version σε περιβάλλον Windows και σταμάτησαν να το στηρίζουν. Πιστεύω ότι ένας
δημόσιος φορέας, όπως είναι το ΕΚΤ, αν δηλώσουμε ενδιαφέρον όλες οι Δημοτικές
Βιβλιοθήκες θα αναγκαστεί να στηρίξει μία κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί.
Το ίδιο το ΕΚΤ ίσως δει κατά έναν τρόπο να στηρίζει αυτό το πρόγραμμα, για το
ΑΒΕΚΤ αναφέρομαι, για την καινούργια version. Μέσα από την έρευνα που έχω κάνει
τώρα τελευταία, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τα οικονομικά που πρέπει να
διαθέσει ο Δήμος για να μπορέσει να στηρίξει κύρια το Web server για την εξαγωγή στο
Internet.
Εκεί λοιπόν είναι η σημαντικότερη δυσκολία που αν θα πάρουμε το πρόγραμμα
αυτό, δεν θα την έχουμε τουλάχιστον άμεσα γιατί δεν θα έχουμε το εξειδικευμένο
προσωπικό. Επομένως θα πρέπει και το ΕΚΤ ίσως να μας λύσει κάποια τέτοια
προβλήματα, γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε Δήμος να διαθέτει ένα σημαντικά μεγάλο
κονδύλι για να λύνει αυτό το πρόβλημα της μηχανοργάνωσης, της συλλογής και της
εξαγωγής στο Internet. Από μία έρευνα που έκανα σε σχέση με το καθεστώς, το νομικό
πλαίσιο όσον αφορά τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης και την ύπαρξη και λειτουργία
σίγουρα συμφέρει να είμαστε σαν Νομικό Πρόσωπο.
Διότι

έτσι

υπάρχει

ευελιξία,

ξέρουμε

πολύ

καλά,

υπάρχει

αυτόματη

χρηματοδότηση μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεχωριστή θέλω να πω. Όμως όσον
αφορά το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων, κι εδώ έρχονται σε σύγκρουση αυτά τα
δύο πράγματα, δεν μας συμφέρει διότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το
συνταξιοδοτικό, και όταν λέω σοβαρά προβλήματα εννοώ ότι θα συνταξιοδοτηθούμε από
το ΙΚΑ. Κάποιοι λένε ότι η σύνταξη θα είναι ίσως μεγαλύτερη, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο
αφ' ενός και αφ' ετέρου όσον αφορά το εξάπαξ είναι μηδαμηνό σε σχέση με τους
εργαζόμενους στο Δήμο. Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ναι μεν συμφέρει
να είναι η Βιβλιοθήκη ως δραστηριότητα και ως φορέας για την ίδια την υπόσταση της
Νομικό Πρόσωπο, αλλά όσον αφορά τους εργαζόμενους, αν δεν αλλάξει ίσως μέσω της
Ομοσπονδίας όπως είπε, το καθεστώς των εργαζομένων στα Νομικά Πρόσωπα, σίγουρα
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δεν συμφέρει, κατά την άποψη μου και το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και το καθεστώς
των εργαζομένων.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Δηλαδή η μόνη πρόταση είναι ν' αλλάξει μέσω Ομοσπονδίας;
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: ...να λύσει εργασιακά ζητήματα όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, να
παραμείνουν ως έχουν τα νομικά πρόσωπα και η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, γιατί έτσι
συμφέρει την ίδια τη Βιβλιοθήκη, αλλά και τη δυνατότητα που της δίνεται για τη λειτουργία
της μέσα στο Δήμου. Όσον αφορά να λύσουμε τα εργασιακά μας προβλήματα, τα οποία
βέβαια δεν είναι λίγα, πρέπει να απευθυνθούμε στην Ομοσπονδία. Διότι δεν μπορεί να
δουλεύουμε τόσα χρόνια σε μια Βιβλιοθήκη και να μην πάρουμε εφάπαξ, για παράδειγμα
ή να είναι μηδαμινό.
ΠΑΥΛΙΔΟΥ: Ήθελα να πω για το θέμα της σύνταξης, ενημερώθηκα από το λογιστή του
Δήμου, και μου είπε ότι το 2000 θ' αλλάξουν πάρα πολλά και ίσως μπούμε σε έναν ενιαίο
κλάδο σύνταξης και φορέα. Ας ελπίσουμε.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα πρότεινα οι επόμενες συναντήσεις να είναι με ένα
συγκεκριμένο θέμα για ανταλλαγή δεδομένων. Στην επόμενη συνάντηση, αφού βέβαια
καλέσουμε περισσότερες Βιβλιοθήκες, να συζητηθεί το Ντιούι. Ένα άλλο θέμα είναι η
θεματική επεξεργασία των υλικών Τι έχει γίνει σε επίπεδο θεματικής επεξεργασίας του
υλικού. Εμείς στην Καλλιθέα, για παράδειγμα, έχουμε 6.000 μεταφρασμένα θέματα τα
οποία μπορούμε ή να τα τυπώσουμε και να τα δώσουμε να τα αξιοποιήσουν όλες οι
Βιβλιοθήκες. Ένα άλλο θέμα που έχουμε δουλέψει στην Καλλιθέα είναι με τους ξένους
συγγραφείς. Για να μην κάνουμε διπλή δουλειά και σε επιστημονικά θέματα, καλό είναι να
αλληλοκαλυπτόμαστε.
Έστω άτυπα στην αρχή, για να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία και να υπάρχει κάποιος
φορέας που να στηρίζει αυτή την προσπάθεια για να υπάρχει θεμιτό αποτέλεσμα.
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ: Πρέπει να πάρουμε την άδεια από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου για τη
θεματική ευρετηρίαση, να τη μεταφράσουμε. Εγώ ξέρω τι δουλειά έχει γίνει στην Καλλιθέα,
αλλά εμείς πρέπει να το κατοχυρώσουμε αυτό με το copywrite και να πούμε ότι το
ελληνικό είναι αυτό, προσθέτουμε αυτές τις επικεφαλίδες, λέμε για τη λογοτεχνία ισχύει
αυτό, για την ιστορία ισχύει αυτό, γιατί αν δούμε και τον ... πού βάζει την Κύπρο, θα
τρελαθούμε εδώ. Πρέπει να τα υποστηρίξουμε αυτά παγκοσμίως. Είναι πολύ σημαντικό.
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(ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ)
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Είδαμε τα διάφορα προβλήματα των λιγοστών συναδέλφων που
παρέστησαν στη σημερινή συνάντηση, ελπίζαμε ότι θα ήσαν περισσότεροι, εύχομαι στη
δεύτερη συνάντηση να είναι περισσότεροι, εγώ θα έκανα μία πρόταση συμπληρωματική,
ο κάθε υπεύθυνος θα μπορούσε να κάνει γραπτώς προς τη Βιβλιοθήκη του Δήμου
Ηρακλείου τις προτάσεις του για μια προσεχή συνάντηση, και αν είναι δυνατόν ποιο θέμα
θα μπορούσε να αναλάβει προς έρευνα και παρουσίαση και πιθανώς δύο, τρία άτομα να
συμπίπτουν στις προτιμήσεις τους. Εμείς αφού μαζέψουμε όλες αυτές τις προτάσεις και
έχοντας υπόψη όλα τα προβλήματα που ακούσαμε σήμερα από όσους είσαστε εδώ, των
λοιπών δεν τα γνωρίζουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ιεράρχηση των θεμάτων.
Θα δούμε κι εμείς πώς μπορούμε να πληροφορηθούμε για την επίλυση αυτών των
προβλημάτων που ακούσαμε, για όσα μπορέσουμε, και βάσει των προτάσεων προς
συζήτηση που θέλετε να γίνει και θα μας στείλετε εσείς στη Βιβλιοθήκη, θα μπορέσουμε
να κάνουμε μια ομαδοποίηση και να ενημερώσουμε συγκεκριμένες Βιβλιοθήκες, ότι εσύ κι
εσύ συμπίπτεις, αν θέλετε ν' αναλάβετε αυτό το θέμα προς έρευνα και παρουσίαση. Και
δεν ξέρω αν η επόμενη συνεδρία θα μπορούσε να είναι μια διήμερη συνεδρία, για να
μπορέσουμε ν' αναπτύξουμε περισσότερο τα θέματα. Ή θα είναι μία ημέρα η οποία θ'
αρχίσει απο τις 9 το πρωί, όπως είναι οι ημερίδες στο εξωτερικό, αρχίζουν απ' τις 8 η ώρα
και τελειώνουν γύρω στις 7 με 8 το βράδυ με μία-μιάμιση ώρα διάλειμμα το μεσημέρι.
Ώστε να έχουμε μια αποτελεσματικότερη απόδοση στις συζητήσεις.
Δεν ξέρω αν εσείς έχετε να προτείνετε κάτι άλλο, όσον αφορά την οργάνωση της
επόμενης συναντήσεως, αφού έχετε πάρει όλα τα πρακτικά, έχετε πάρει όλα τα σχετικά
από εμάς προς εσάς, και τα αποτελέσματα φυσικά της σημερινής συναντήσεως, για να
μπορέσουμε να οργανώσουμε. Πώς θα τη θέλατε εσείς την οργάνωση τη δεύτερη φορά,
ώστε να πετύχουμε του σκοπού μας, που είναι η συνεργασία, η αλληλοσυμπλήρωση μας
και η αλληλοβοήθεια.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η επιτροπή, όσον αφορά τα δικά μας εργασιακά θέματα, μπορεί να
βγει και σήμερα εδώ πέρα. Η Ζωή, η οποία έχει ασχοληθεί μ' αυτά τα θέματα, να είναι ένα
από τα μέλη της επιτροπής, στα πλαίσια της Ομοσπονδίας.
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ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να
παρευρεθώ μαζί σας, ν' ακούσω τα προβλήματα σας και πιστέψτε με, οι καιροί είναι
διαφορετικοί, οι καιροί έχουν αλλάξει, οι καιροί είναι πιο μοντέρνοι. Εγώ προσωπικά, από
τις δικές μου βιβλιοθηκονόμους θα περιμένω να μου δώσουν κάποιες συγκεκριμένες
θέσεις σας και αποφάσεις σας και κάτι το οποίο να είναι δεσμευτικό και να το αποδέχεστε
όλοι σας και όλες σας. Έτσι ώστε πολλά πράγματα που μπορεί εμείς σαν Διοικητικό
Συμβούλιο να έχουμε κάποιους ενδοιασμούς και δεν μπορούμε να τα περάσουμε, για
διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν ξέρουμε πώς θα τα πάρει η κοινωνία της πόλης, είτε γιατί
δεν ξέρουμε πώς θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, να έχουμε τη δική σας κοινή
θέση και να είστε σίγουροι ότι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και νοιάζονται, δεν θα
σας απογοητεύσουν. Σας ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου να φύγω.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Σε κάποια στιγμή, νομίζω σε κάποια περίοδο των συναντήσεων μας, θα
πρέπει να συζητήσουμε, αφού δούμε κατά βάθος τα προβλήματα που έχουμε και τα
ομαδοποιήσουμε, τα συγκεκριμενοποιήσουμε καλά, μία πρόταση μου, δεν ξέρω κατά
πόσο στέκει, να συναντηθούν τουλάχιστον εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων με
τους υπεύθυνους των Βιβλιοθηκών και να υπάρξει μια έκθεση προβλημάτων και να
υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ εκπροσώπων των Δ.Σ. των Βιβλιοθηκών και των
υπαλλήλων, των προϊσταμένων των Βιβλιοθηκών τουλάχιστον, ούτως ώστε να
εκφραστούν όλες οι απόψεις, απ' όλες τις Βιβλιοθήκες, να εκφραστούν οι απόψεις των Δ.
Σ. σε διάφορα καίρια προβλήματα, και νομίζω ότι κάποιο κέρδος θα βγει και από μια τέτοια
συνάντηση. Διότι εάν κάποιο συμβούλιο όπως του Αμαρουσίου, έχει κάποια
μεγαλεπίβολα σχέδια στο μυαλό, μπορεί κάποιος άλλος να τον προσγειώσει.
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ έχω επισημάνει ορισμένες θεματικές ενότητες και θα τις
μελετήσω. Μία θεματική ενότητα είναι ο οργανισμός, που είναι άλλος ο ένας, άλλος ο
άλλος, ένας οργανισμός κλιμακούμενος, και μία Βιβλιοθήκη με 2.000 τόμους, με 5.000
τόμους, με 10.000 τόμους λέω παράδειγμα, ενδεικτικά είναι αυτά που λέω. Ένας
Κανονισμός Λειτουργίας επίσης, με προσωπικό δύο, τρία, πέντε, εφτά, άτομα
δεκατέσσερα, είκοσι δεν ξέρω πόσα, με διαφορετικό νομικό καθεστώς, ανεξάρτητα αν
είναι Ιδιωτικού Δικαίου, ή Δημοσίου Δικαίου ή οτιδήποτε άλλο. Αφού λοιπόν αυτά
ομαδοποιηθούν και δουλευτούν ανάλογα, και μιλάμε για σύσταση, μιλάμε για οργάνωση,
για λειτουργία, για στελέχωση μετά, πώς λειτουργούν αυτές οι θέσεις. Αφού τα κάνετε
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αυτά τα πράγματα, ίσως να χρειαστείτε και τη βοήθεια κάποιων νομικών, όχι ότι έχουμε
εμείς να σας προτείνουμε αυτό το πράγμα, νομικούς, προς θεού, παντού υπάρχουν.
Υπάρχει και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Πρέπει να αναπτυχθεί ή να λειτουργεί
ένας πυρήνας από σας, ο οποίος θα έχει την επαφή, ήδη την είχατε, με την ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Αλλά δεν πρέπει να σταματήσετε εκεί, πρέπει να έχετε και με την ΤΕΔΚΝΑ. Αυτή τη
στιγμή, εμείς, ας το πούμε σαν Δήμος, έχουμε την τύχη πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ να είναι ο
δικός μας και είναι άνθρωπος με ευρύ μυαλό, αντιλαμβάνεται και πολύ γρήγορα τα
πράγματα, δηλαδή δεν χρειάζεται να του πεις πάρα πολλά για να καταλάβει, είναι
ευφυέστατος άνθρωπος. Τι συμβαίνει; Είναι ένα όπλο.
Δεύτερο όπλο πιστεύω ότι και ο Κουκουλόπουλος της ΚΕΔΚΕ. είναι μυαλό
ανοιχτό, ο Δήμαρχος της Κοζάνης είναι πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ. Θέλω να πω ν' αναπτυχθεί
αυτή η πολύπλευρη επαφή, και υπάρχει και ένας άλλος επικρεμάμενος κίνδυνος, είδατε
ότι δεν πρέπει να τα καλύπτουμε όλα, ότι θα πάμε σίγουρα σ' έναν δεύτερο
«Καποδίστρια», και το ξέρετε αυτό. Αφού θα πάμε προς τα εκεί και δεν θα υπάρχουν τόσοι
Δήμοι στο Λεκανοπέδιο, μιλάμε για τρομερό πράγμα, θα γίνουν τεράστιες αλλαγές.
Αν λοιπόν δεν κάνετε αυτά τα βήματα τακτικής με τις θεματικές ενότητες και τα
ενδιαφέροντα σας και τα προβλήματα σας, και για τη λειτουργία αυτών των έρμων των
Βιβλιοθηκών, να το πω έτσι, με την καλή έννοια, γιατί αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να
οδηγηθούμε από τους 40 τόσους Δήμους και Κοινότητες, στο Λεκανοπέδιο μιλάω, δεν
μιλάω εκτός Λεκανοπεδίου, να οδηγηθούμε σε 5 Δήμους, σε 10 Δήμους δεν ξέρω σε
πόσους θα οδηγηθούμε, θα καταργηθεί η Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο λ.χ.; Δηλαδή η ανάγκη
της Βιβλιοθήκης δεν είναι κατ' αρχήν πλέον σε επίπεδο κεντρικό, Δήμου Ζωγράφου, που
εσείς είστε υπερπληθυσμιακά ανεβασμένοι, ή και σε επίπεδο Δήμου Περιστερίου, Δήμου
Αθηναίων, τα ξέρετε όλα αυτά τα μέρη και τι πληθυσμός υπάρχει. Άρα δεν θα πρέπει η
Βιβλιοθήκη να λειτουργήσει αποκεντρωμένα;
Θα έχουμε ένα κτίριο για τη Βιβλιοθήκη και τελειώσαμε; Και το μοντέλο της
Βιβλιοθήκης, δεν πρέπει να είναι στατικό. Πρέπει η Βιβλιοθήκη να λειτουργήσει σαν
πυξίδα, σαν πρόκληση, για να συγκεντρώσει και νεολαία. Μην το παραμελείτε αυτό το
πράγμα. Δηλαδή η σύνδεση που είπαμε στην αρχή της Σχολικής Βιβλιοθήκης και της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης με όλη της αυτή την οργάνωση, επέκταση και δικτύωση είναι ένα
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μεγάλο θέμα και δυστυχώς, βέβαια, θα τα παίρνουν οι εκδότες για βιβλία που δεν
πούλησαν. Δεν πήγαν καλά οι πωλήσεις τους και βρίσκουν τον τρόπο μέσα από τα
Δίκτυα, εγώ από εσάς τα μαθαίνω, δεν τα βγάζω απ' το μυαλό μου και παίρνουν τα λεφτά
αυτοί. Και τα μεγάλα συγκροτήματα, ανεξάρτητα από ονόματα θα οικονομάνε και θα μείνει
πίσω ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν ενδιαφέρονται για τη μόρφωση αυτού του λαού, μην
κοροϊδευόμαστε.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Την επόμενη συνάντηση, που θα είναι και πιο ώριμη, νομίζω ότι θα πρέπει
να την κάνουμε γύρω στα τέλη Γενάρη με αρχές Φεβρουαρίου. Θα προλάβουμε να
ετοιμάσουμε όλα αυτά;
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ: Σε πρώτη φάση νομίζω ότι πρέπει να μαζευτούμε οι υπεύθυνοι των
Βιβλιοθηκών, ώστε να βγάλουμε κάποιες αποφάσεις και σε δεύτερη φάση να είμαστε με τους
υπεύθυνους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να δούμε τα προβλήματα μας ένα-ένα
και όταν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε, για να μπορέσουμε να τους πείσουμε, αλλιώς δεν
μπορούμε.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστούμε και πάλι για την προσέλευση σας και ας ευχηθούμε, ο
Χριστός που γεννάται να αναγεννήσει όλους μας και να μας φωτίσει και να περάσουμε μια
νέα και καλή χρονιά, ευφρόσυνη κι ευτυχισμένη.

