
16 Αυγούστου - χειμώνας για την 
Αφρική. Αθήνα - Nairobi πτήση 2 
φορές την εβδομάδα. Τιμή εισιτήριου 
45.000 περίπου. Διάρκεια ταξιδιού 5 
ώρες. Το ταξίδι άνετο. Η Ι 
εξυπηρέτηση πολύ καλή. 
Στο αεροδρόμιο μας υποδέχθηκαν 
μέλη της επιτροπής της IFLA Kenya. 
Την ελληνική επιτροπή αποτελούσαν 
οι συνάδελφοι: κ. Νικολόπουλος 
διευθ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Ν. 
Σκανδάλη εκπρόσωπος της Ε.Ε.Β., Μ. 
Τζάφου υπεύθυνη της Ε.Σ.Υ.Ε., Ε. 
Χαλβαδάκη υπεύθυνη της 
βιβλιοθήκης του ΚΕΠΕ, Ι. Πολυδώρου 
υπεύθυνη της βιβλιοθήκης της 
ΑΣΟΕΕ, Λ. Βαζαίου από την 
Ευγενίδειο Βιβλιοθήκη και Ε. 
Καβαλλιέρου από τη Βιβλιοθήκη TEE. 
Επίσης από το ΥΠΠΕ ο κ. Θηβαίος. 
To Nairobi των 500.000 κατοίκων, από 
το παράθυρο του ξενοδοχείου, 
έδειχνε πόλη μεγάλη, καθαρή, με 
δένδρα ψηλά, καινούργια ξενοδοχεία 
δρόμους φαρδείς χωρισμένους με 
νησίδες. Κινούνται λίγα αυτοκίνητα, 
ανύπαρκτοι οι τροχονόμοι, δεν 
βλέπεις κυκλοφοριακή συμφόρηση και 
νοιώθεις την έλλειψη καυσαερίου. 

Ανύπαρκτος και ο εκνευρισμός υ ι ην 
οδήγηση. Ο ταξιτζής ή ο σωφέρ του 
μικρού λεωφορείου θα σε πάει δίχως 
φλυαρίες, πολιτικές συζητήσεις, 
λιανοτράγουδα ή διπλές κούρσες, 
στον προορισμό σου. Καθ' οδόν θα 
σε περιμένει υπομονετικά να 
ψωνίσεις μπανάνες.. Ομως στα 
μαζικά μέσα μεταφοράς, μικρά 
λεωφορεία, παληά βαμμένα με ζωηρά 
χρώματα, οι μαύροι έδειχναν πολύ 
στριμωγμένοι... Εκείνο που δεν 
συνηθίσαμε όταν κυκλοφορούσαμε 
είναι τα δεξιοτίμονα αυτοκίνητα, 
πράγμα που οφείλεται στο ότι η χώρα 
υπήρξε αγγλικό προτεκτοράτο. 
' Οπου κι αν στρέψεις το βλέμμα, το 
πολύ μαύρο των όψεων σε κάνει να 
αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι κάπου 
μακρυά. Αστυνομικοί με ρόπαλα 
φρουρούν ξενοδοχεία, τράπεζες. 
Ζητιανάκια σε παίρνουν το κατόπι... 
Υπαίθριοι πωλητές σε ακολουθούν 
φορτικά διαφημίζοντας την καλή τιμή 
που σου κάνουν. Και σε όλα τα 
καταστήματα καταφέρνεις μεγάλη 
έκπτωση αν δείξεις πως δεν 
ενδιαφέρεσαι. 
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Οταν μείνει κάνεις να ψάξει, βρίσκει 
σουβενίρ φθηνά: ξύλινα χειροποίητα 
απο έβενο, κολλιε κοραλλένια, 
ημιπολύτιμους λίθους κ.λ.π. Το 
ελεφαντοστουν έχει απαγορευτεί. Τη 
νύχτα, μετά απο εκδρομές και 
ξεναγήσεις, τα πούλμαν μας αφήνουν 
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καθένα στην είσοδο του ξενοδοχείου 
• · του με τη σύσταση να αποφεύγουμε 

να κυκλοφορούμε μονοί, αργά. 
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Στη διαδρομή των 280 χιλ. απο το 
Nairobi προς τις παρυφές του όρους 
Κιλιμάντζαρο (4 φορές πιο ψηλό από 
τον ' Ολυμπο) η ενδοχώρα 
παρουσιάζει εναλλαγή πράσινου και 
κοκκινόχωμα. ' Αλλοτε μπανανιές, 
φοινικιές, λίγες φυτείες καφέ, 
άλλοτε κοκκινόχωμα οπού ξεχώριζαν 
μικρά βουναλάκια, φωληές τεράστιων 
μερμυγκιών. Προσπερνώντας 
οικισμούς από αχυρένιες καλύβες, 
παιδιά χαιρετούσαν χαρούμενα τα 
πούλμαν με τους λευκούς. Γενικά οι 
Αφρικανοί έδειχναν φιλικοί προς τους 
ξένους. Πρέπει να είναι λαός πράος 
και αγαθός. 0 οδηγός έκανε το παν 
για να μας ευχαριστήσει. 
Προσπαθούσε επίμονα να «βρει» τα 
ζώα: αγριοβούβαλους, ιπποπόταμους, 
ελέφαντες, καμηλοπάρδαλεις και 
λιοντάρια στις φωληές τους. Στην 
ύπουλη ηρεμία της ερήμου (προς το 
Κιλιμάντζαρο) καλό είναι να μη 
ριψοκινδυνεύει κάνεις για 
φωτογραφίες βγαίνοντας από το 
πουλμανάκι. Για το σκοπό αυτό η 
σκέπη του ανοίγει και όρθιος 
φωτογραφίζεις τα αξιοθέατα. 

• 

Στη μοναδική εθνική οδό προς το 
νησί της Μομπάσα που απέχει 580 
χιλ. από το Nairobi επισκεφθήκαμε 
βιομηχανίες κονσερβοποιίας 
μαρμελάδας, χυμοποίησης φρούτων, 
προσπεράσαμε 
αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες 
κρέατος, τσιμεντοβιομηχανίες. Η 
χώρα παράγει ορυκτά, δέρματα. Η 
έλλειψη νερού είναι από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι χώρες της 
Αφρικής. Οι πηγές στερεύουν. Οι 
ποταμοί ξηραίνονται. Η παρατεταμένη 
ξηρασία - έως και 10 μήνες - κάνει τα 
ζώα να σκάνε, δεν βρίσκουν τροφή. 
Τότε η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη 
συντήρηση των ανθρώπων των 
περιοχών αυτών. Ειδικά στη Μομπάσα 
έβρεχε και η βλάστηση σε μεγάλη 
ακτίνα τροπική. 
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Άλλο σοβαρό πρόβλημα ο 
αναλφαβητισμός. Υπολογίζεται σε 
50% κατά μέσον όρο. Η γλώσσα η 
μετρική είναι η σουαχιλική. Στο 
σχολείο διδάσκονται την αγγλική. 
' Ολοι στην ανατολική Αφρική μιλούν 
αγγλικά ενώ οι δυτικές χώρες είναι 
γαλλόφωνες. 
Υπάρχουν 3 Πανεπιστήμια στη χώρα 
που διπλάσια σε έκταση από τη δική 
μας, έχει τον ίδιο πληθυσμό. Στο 
Πανεπιστήμιο του Nairobi φοιτούν . 
7.000 φοιτητές, διδάσκουν 1.000 
καθηγητές. Ποσοστό φοιτητών 10-20 
φορές λιγώτερο από τις 
αναπτυγμένες χώρες. 
Υπάρχει η Κεντρική Βιβλιοθήκη με τα 
παραρτήματα. 30 υπεύθυνοι 
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βιβλιοθηκάριοι, 200 βοηθοί 
βιβλιοθηκάριοι, για 350 000 βιβλία και 
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3.500 περιοδικά. Δέχονται 1.000 νέα 
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βιβλία ετησίως. Λειτουργεί μονοετής 
Σχολή Βιβλιοθηκονομίας. Η 
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κυβέρνηση στέλνει κάθε χρόνο 3 
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άτομα στο Liverpool για σπουδές 
βιβλιοθηκονομίας. Μισθός 
βιβλιοθηκάριου (3ετούς φοιτήσεως) 
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45.000 δρχ. Εργάζονται από 8-1 και 
• ψ VJ • ^ F 

2-5 μ.μ., παίρνουν άδεια 30 
ι ι * ι 

εργάσιμες ημέρες, I t Ι * H Ι * * 

συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 55-60 
ετών. Η ρτρική περίθαλψη είναι όπως 
και εδώ: κρατική ή ιδιωτική. Τα 
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σχολεία διακόπτουν τους μήνες 
Αύγουστο - Δεκέμβρη - Απρίλη. Ο 
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Ιούλης είναι ο πιο κρύος μήνας τους 
και ο Φλεβάρης ο πιο ζεστός. 
Και κάτι για την ιστορία της Kenya: 
Το 1963 οι αντάρτες Μάο Μάο 
έδιωξαν τους άγγλους αποικιοκράτες 
και ανεκήρυξαν τον ηγέτη τους 
Juomo Kenyata α' πρόεδρο της 
χώρας. Το 1964 ψηφίσθηκε το α' 
σύνταγμα. Το 1982, μετά το θάνατο 
του, ανέλαβε ο σημερινός πρόεδρος 
Daniel Arap Moi. 
Οι κάτοικοι είναι: Αφρικανοί κατά τα 
2/3, οι υπόλοιποι: Ινδοί, "Αραβες, 
Ευρωπαίοι. Θρήσκευμα: 
προτεστάντες κατά το πλείστον λόγω 
των Αγγλων ιεραποστόλων. 
Και λίγα αφρικάνικα: καριμπούνι 
σημαίνει καλωσορίσατε, μέσα = 
χρήματα, σαμπούνι = σαπούνι, τζάμπο 
= γεια σας. 
Στη περιορισμένη παραμονή μας, 
ζώντας στο τροχό του συνεδρίου, 
προσπαθήσαμε εκτός από την 
επιμελέστατη συλλογή των papers, 
που είναι στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων συναδέλφων, να 
αρπάξουμε κάτι από τη ζωή, τις 
συνήθειες και τη νοοτροπία των 
Αφρικανών μια που οι χώρες τους 
ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα 
δρομολόγια των Ευρωπαίων. 
Εδω καλύφθηκε ο τομέας που 
αναφέρθηκε στην αρχή: το 
οδοιπορικό. 

Ελπίζω στο συνέδριο μας οι 
εντυπώσεις σας να συμπληρωθούν με 
τις εντυπώσεις των άλλων συνέδρων 
της IFLA, στους άλλους τομείς, ώστε 
να ολοκληρωθεί η εικόνα Συνέδριο 
IFLA 1984. 

Η συν. Ε. Καβαλλιέρου εργάζεται στη βιβλιοθήκη 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 


