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Ζαπινγκ 
σία βιβλία 
• Της Κάτιας Μακρή 
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ΟΛΙΒΕΡ Τουίο 

13 μικροί μαθητές και ένας 
79χρονος είναι οι πρώτοι 
στη λίστα βιβλιοφάγων Και
σαριανής 

•τ εναντίον Ρομποκόπ. Σημει-
ώσατε ένα... 
Αχόμη χαι στην εποχή των τερατόμορφων 
παιδικών ηρώων, στη δίνη της τηλεόρασης 
και των ηλεχρονιχών παιχνιδιών, υπάρχουν 
χάποια παιδιά που αντιστέχονται χαι αχο-
λουθούν τον Ιούλιο Βερν στο Τύρο του κό
σμου σε 80 ημέρες" ή κατεβαίνουν μαζί του 
"20.000 λεύγες χάτω από τη θάλασσα". 
Δεκατρείς μικροί Καισαριανιώτες ευτυχώς 
δεν μιμούνται το παράδειγμα μερικών... "ε
πιφανών" ανδρών του τόπου μας, οι οποίοι 
δήλωσαν προσφάτως ότι τη χρονιά που πέ
ρασε δεν διάβασαν ούτε ένα βιβλίο... 
Έτσι, παρά τα 12 τους χρόνια, έχουν ταξιδέ
ψει με τη φαντασία τους σ' όλο τον κόσμο. 
Τα βιβλία τους ανταμείβουν καθημερινά για 
την αγάπη τους, με τις γνώσεις που προσφέ
ρουν. Και οι άνθρωποι της Βιβλιοθήκης του 
Δήμου Καισαριανής, απ' όπου οι μικροί μα
θητές δανείζονται τους θησαυρούς τους, 
φρόντισαν να τους ανταμείψουν ηθικά, ανα-
κοινώνοντ·ς τα ονόματα των "βιβλιοφά-
των"... 
Πρώτος στη λίστα, ένας 14χρονος μαθητής 
της Γ' τάξης του Α' Γυμνασίου Καισαριανής. 
Τα 130 βιβλία που διάβασε τα δύο τελευταία 
χρόνια του έχουν προσδώσει μια αταίριαστη 
με την ηλικία του ωριμότητα. 
Ο Μάκης Μπατέλης δεν διαβάζει με τον ίδιο 
ζήλο και τα βιβλία του... σχολείου του και 
παραδέχεται οτι είναι πολύ μέτριος μαθητής. 
Ο Μάκης παρακολουθεί μαθήματα ξένων 
γλωσσών, βγαίνει εςω με τους φίλους του, 
βλέπει τηλεόραση: "Η τηλεόραση είναι ένα 
μεσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Τίποτα 
παραπάνω. Ποτέ δεν στήνομαι με τις ω-
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Πως επιλέγει, όμως τα βιβλία που διαβάζει 
ενα 14χρονο παίδι; 
Ποτέ απο το εξώφυλλο , άπαντα ο Μάκης. 
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Τις περισσότερες φορές μου τα συστήνει η 
κυρία που είναι στη Βιβλιοθήκη". 

Εικόνες 
Για την ΙΟχρονη Νατάσσα Μιχαλακούδη, δέ-

"Πέρσι που διάβασα 15 βιβλία, έφτιαχνα στο • μυαλό μου τις εικόνες και μου άρεσε πολύ", 
λέει η δεκάχρονη μαθήτρια Νατάσα Μιχαλακούδη 

κατή στον κατάλογο των πιο φανατικών φί
λων του βιβλίου στην Καισαριανή, τα πράγ-
ματα φέτος είναι άσχημα: "Οι γονείς μου 
δουλεύουν και δεν μπορούν να με φέρνουν 
στην Βιβλιοθήκη. Όμως πέρυσι, που ιδάβα-
σα 15 βιλία, έφτιαχνα στο μυαλό μου τις ει
κόνες και μ' άρεσε πολύ. Πιο πολύ μου άρεσε 
ο "Όλιβερ Τουίστ". Στην Βιβλιοθήκη ήταν 
μέλος ο μπαμπάς μου και με έφερε και μένα. 
Τώρα γράφω ποιήματα και όταν θα μεγαλώ
σω δεν θα πηγαίνω στις καφετέριες. Μόνο 
θα διαβάζω. Έτσι θα' χω να λέω ιστορίες στα 
εγγόνια μου..." 
Σύμβουλος των μικρών αλλά και των μεγά-
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λων μελών της Βιβλιοθήκης οι οποίοι ξε
περνούν τους 700, είναι η φιλόλογος κ. Ελέ-

νη Γκαϊτατζή: "Το ενδιαφέρον των δημοτών 
μας είναι μεγάλο". Κάθε χρόνο διαβάζονται 
περίπου 1.500 τόμοι. 
Και για του λόγου το αληθές, δίπλα στην κ. 
Ελένη Γκαϊτατζή βρίσκεται ο τρίτος στη λί
στα των αναγωνστών, ο 79χρονος Στέλιος 
Πυργιώτης. 
"Τώρα δεν διαβάζω, γιατί έχω πρόβλημα υ
γείας. Όμως, πέρυσι μελέτησα 42 βιβλία για 
την πατρίδα μου τη Μικρά Ασία. Δεν έχω 
βγάλει ούτε το Δημοτικό. Στα 80 μου, όμως, 
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μέσα απο τα βιβλία έμαθα πολλά... . • 

Το παραπάνω ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στην 
εφ. "Έθνος", στις 3 Φεβρουαρίου 1992. 
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