Οι… πιστοί της βιβλιοθήκης
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Μια τυχαία αναζήτηση στο διαδίκτυο, μάς έβγαλε στην ιστοσελίδα library.npenteli.gr. Η
έκπληξή μας δεδομένη, μιας και αγνοούσαμε παντελώς ότι ο Δήμος Νέας Πεντέλης διαθέτει
δανειστική βιβλιοθήκη. Πόσω μάλλον σελίδα στο διαδίκτυο, όπου μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν τον τίτλο του βιβλίου που τους ενδιαφέρει.

Το επόμενο βήμα ήταν προδιαγεγραμμένο: Ένα πέρασμα από το Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου, στην πλατεία της πόλης, για να γνωρίσουμε τον χώρο και τους ανθρώπους του, να
μάθουμε από πρώτο χέρι την ιστορία της δανειστικής του βιβλιοθήκης, η οποία ξεκινά πριν
από μόλις δυόμισι χρόνια.

Τότε για πρώτη φορά ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Βασίλης Πετριτσόπουλος
αποφάσισε να αξιοποιήσει μια «μαγιά» περίπου 100 βιβλίων, δίνοντας μια διαφορετική
έκφραση της προσωπικής αγάπης του για το βιβλίο.

Η βιβλιοθήκη, όπως μας εξήγησε, εμπλουτίστηκε χάρη στις προσφορές των
Νεοπεντελιωτών, με αποτέλεσμα το 90% των διαθέσιμων αναγνωσμάτων -υπολογίζονται
σήμερα στους 2.500 τίτλους- να προέρχεται από δωρεές.

Η δουλειά των ανθρώπων του Πνευματικού Κέντρου στη συνέχεια ήταν να επιλέξουν, να
ταξινομήσουν και να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία του δανεισμού.
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Στον «σύντομο» βίο της, πάντως, η βιβλιοθήκη του Δήμου έχει αποκτήσει... φανατικούς
οπαδούς. Ο Κώστας Αργύρης, που παρακολουθεί τα στατιστικά στοιχεία μέσω του
υπολογιστή, μάς λέει ότι η βιβλιοθήκη δανείζει περίπου 50 τίτλους την εβδομάδα. Οι πιο
ένθερμοι αναγνώστες -που δανείζονται κάθε φορά από πέντε έως οκτώ βιβλία- ανήκουν
στην ηλικιακή ομάδα των 35 άνω και είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες.

Γιατί όμως να καταφύγεις στη δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου; Η 47χρονη Αννέτα
Γεωργιάδου
α
παντά σχεδόν απνευστί ότι διαβάζει κατά μέσο όρο οκτώ βιβλία τον μήνα, γεγονός που
συνεπάγεται για την ίδια μεγάλη δαπάνη σε χρήμα, αν έπρεπε να τα αγοράζει, αλλά και
ασφυξία στη βιβλιοθήκη της. «Γιατί λοιπόν να μην τα δανειστώ και γιατί να μην προσφέρω
κάποια δικά μου βιβλία, δίνοντας και σε άλλους τη δυνατότητα να τα απολαύσουν δωρεάν;»,
αναρωτιέται χαμογελώντας.

Η Μαρία Ζουμπούλογλου προέρχεται από τη Νίκαια. Στη Νέα Πεντέλη παραθερίζει και
χαίρεται που διατηρεί και το καλοκαίρι την αγαπημένη της συνήθεια, να διαβάζει μέσω
δανειστικής βιβλιοθήκης. Την οδηγεί σε αυτή την επιλογή, όπως παραδέχεται, κυρίως το
γεγονός ότι στο σπίτι της δεν υπάρχει χώρος για άλλα βιβλία. Δεν διστάζει να φανερώσει
τη σκέψη της, ότι βρίσκει τη βιβλιοθήκη της Νέας Πεντέλης λίγο «φτωχή» σε σχέση με την
αντίστοιχη της Νίκαιας.

Ο κ. Πετριτσόπουλος τής εξηγεί τις αντικειμενικές δυσκολίες, υποδέχεται όμως με
ενδιαφέρον την ιδέα της να εμπλουτιστούν τα ράφια της με σχολικά βοηθήματα, ίσως και
ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, για να διευκολυνθούν οι μαθητές εν μέσω οικονομικής κρίσης. Ο
ίδιος δεν κρύβει το μεγάλο του παράπονο για το γεγονός ότι από το αναγνωστικό κοινό της
βιβλιοθήκης απουσιάζουν παντελώς οι έφηβοι. Διαπιστώνει με απογοήτευση ότι η
ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης δεν τους... τράβηξε την προσοχή και περιορίζεται για την ώρα
στη χαρά που του δίνουν οι μαμάδες, όταν φέρνουν τα παιδιά τους να διαλέξουν κάποιο
ανάγνωσμα μυθολογίας.

Σίγουρα ονειρεύεται τη μέρα που η βιβλιοθήκη της Νέας Πεντέλης θα φιλοξενείται σε ένα
πολύ μεγαλύτερο χώρο και θα διαθέτει πολύ περισσότερους τίτλους. Το ευχόμαστε...

Μπαζάρ βιβλίου
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Στα ράφια της δανειστικής βιβλιοθήκης της Νέας Πεντέλης οι αναγνώστες μπορούν να
βρουν κυρίως τίτλους ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, ποίησης, θεατρικών έργων και
παιδικών βιβλίων. Ικανοποιητικό αριθμό επιλογών μπορεί να βρει κάποιος και στην
κατηγορία του αστυνομικού μυθιστορήματος, των αναγνωσμάτων ταξιδιού, ψυχολογίας και
καλών τεχνών.

Ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Βασίλης Πετριτσόπουλος, μάς εξηγεί ότι, λόγω
έλλειψης χώρου, είναι αναγκασμένοι να περιορίζουν στο ελάχιστο την ύπαρξη
εξειδικευμένων βιβλίων. Διαβεβαιώνει, όμως, όλους τους φίλους της βιβλιοθήκης που
προσφέρουν κατά καιρούς βιβλία από τις προσωπικές τους συλλογές, ότι κανένα βιβλίο,
λεύκωμα ή περιοδικό δεν πετιέται.

Πέρσι τα Χριστούγεννα, το Πνευματικό Κέντρο οργάνωσε για πρώτη φορά μπαζάρ βιβλίου,
όπου διατέθηκαν δεκάδες τίτλοι με μηδαμινό τίμημα. Το μπαζάρ θα επαναληφθεί και
φέτος, όπως προαναγγέλλει ο κ. Πετριτσόπουλος, με την ίδια ακριβώς λογική: «ούτε ένα
βιβλίο να μην πάει χαμένο».
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