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Εξοµολογήσεις ενός έλληνα βιβλιοθηκάριου σχολικής βιβλιοθήκης 
 

Αυτό το κείµενο γράφτηκε από έναν γνωστό µου φιλόλογο, ο οποίος µετατράπηκε για τέσσερα 
χρόνια σε βιβλιοθηκάριο µιας σχολικής βιβλιοθήκης, κάπου στην ∆ράµα. Παίρνω την 
πρωτοβουλία να συγκολλήσω σε ενιαίο σώµα τα πιο ενδιαφέροντα από τα ηµέιλ που µου 
έστελνε και το παρουσιάζω: 

 
7 Οκτωβρίου 2007: η Μάχη µού έδειξε τα µυστικά της δουλειάς. Είχε προηγηθεί ένα 

δεκαήµερο σεµινάριο στην Θεσσαλονίκη, που –αλλοίµονο – δεν έµοιαζε στο παραµικρό µε το 
∆εκαήµερο τού Βοκκάκιου. Εκεί, στο ξενοδοχείο «Καψής», µάθαµε τα γενικά και βαρεθήκαµε 
οµαδικά. Εδώ, στο […] γυµνάσιο ∆ράµας, πρέπει να προσγειωθώ στα καθηµερινά. Ψάχνω τα 
βιβλία, γυροφέρνω στα ράφια· πρόκειται για µια καταπληκτική συλλογή, το ήξερα άλλωστε. Έχει 
και µια επιλογή από το ∆εκαήµερο! 

11 Νοεµβρίου: έχω κάποια σχέδια, όχι ιδιαίτερα πρωτότυπα: το µεγαλύτερο είναι να 
βγάλουµε εφηµερίδα µε τους µαθητές. Προπαγανδίζω στους συναδέλφους την ιδέα να κάνουν στην 
βιβλιοθήκη πρότυπα µαθήµατα, µε εργασιούλες των µαθητών, συνεργατική µάθηση και τα τοιαύτα. 
Εφηύρα τα «βιβλία- δολώµατα». Σε κάθε τραπέζι απλώνω 4- 5 βιβλία που νοµίζω πως θα 
ενδιαφέρουν. Σκίζει ο παγκόσµιος άτλας. 

∆εκέµβριος: Σκούρα τα πράµατα Μιχάλη µου. Ορισµένοι µαθητές νοµίζουν ότι η 
βιβλιοθήκη είναι ιντερνέτ καφέ και διαγκωνίζονται στους τρεις υπολογιστές (λειτουργούν οι δύο). 
Η εφηµερίδα προχωράει, αλλά όπως ξέρεις το επίπεδο σ’ αυτό το γυµνάσιο είναι πολύ χαµηλό. 
Λίγοι προθυµοποιούνται. Τα δολώµατα µερικές φορές χρησιµοποιούνται σαν φονικά όπλα, από 
τους νταήδες τού σχολείου. ∆ανεισµός γίνεται, δέχονται και δικές µου προτάσεις, αλλά κυρίως 
ακολουθούν το ένστικτό τους. Μια µαθήτρια πρώτης γυµνασίου δανείζεται Εγγονόπουλο και τον 
επιστρέφει λίγες µέρες µετά. «Κατάλαβες τίποτα;» της λέω, «κατάλαβα» µού λέει, «και να µην 
κατάλαβες δεν πειράζει, µπορεί και να µυρίστηκες», σκέφτοµαι. 

Ιανουάριος: ο Βρυζάκης έρχεται σε κάθε διάλειµµα. Οι συµµαθητές του τον λένε 
«µαστούρη», γιατί έχει ένα νυσταγµένο ύφος. Κολλάει απάνω µου (κυριολεκτικά τις περισσότερες 
φορές) και συζητάµε για τον Ολυµπιακό και την ∆όξα. Τελευταία εµφανίστηκε κι ένας άλλος, µε 
πολλά οικογενειακά προβλήµατα κι αυτός. Γράφει ιστορίες τρόµου, σκαρώνει τρεις- τέσσερις την 
µέρα. Οι άλλοι τον δουλεύουν και τού δανείζονται λεφτά. Τού είπα να µην δανείζει σε κανέναν και 
τού δάνεισα τα διηγήµατα τού Πόε. Έχουµε και καµιά δεκαριά σκακιστές, παρόντες στα 
περισσότερα διαλείµµατα. 

Φεβρουάριος: οι συνάδελφοι δεν ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα, µόνο στην τοπική Ιστορία 
έγινε αυτό το σχέδιο µε τις επί τόπου εργασίες. Της άρεσε της συναδέλφου, βάζω στοίχηµα ότι θα 
ξανάρθει και στο µέλλον. Βλέπεις έχουµε και καλούτσικη συλλογή από βιβλία τοπικής Ιστορίας. 

Μάρτιος: έρχονται συνάδελφοι για βιντεοπροβολές. ∆εν είναι αυτό που φανταζόµουν αλλά 
δεν πειράζει, φτάνει που ο χώρος ζωντανεύει δηµιουργικά. Ένας µόνο υπολογιστής διασώθηκε, 
κάποιος οργισµένος µαθητής κατέστρεψε τον δεύτερο. Τα Οργισµένα νιάτα τού Όσµπορν τα έχω; 

Ιούνιος: τα παιδιά µας προτιµούν πιο πολύ βιβλία για ζώα και φυτά, µάλλον γιατί 
διατηρούν ακόµα την παιδικότητά τους. Και λογοτεχνία φυσικά, για να καταλάβουν τα ανθρώπινα. 
Καντ και Χέγκελ δεν ακουµπάνε, όµως ήρθε ένας συνάδελφος και τους ξεσκόνισε τους 
φιλοσόφους. Εκδώσαµε την εφηµερίδα, κάναµε κι έκθεση βιβλίου, πήραµε και βιβλία τοπικής 
Ιστορίας από τον ∆ήµο. Αρέσουν πολύ η ιστορία της ∆ράµας σε κόµιξ και το βιβλίο για την ∆όξα. 

 
Να µην τα πολυλογώ, τέτοια και άλλα παρόµοια µού έγραφε από την βιβλιοθηκική 

µοναξιά του ο φίλος µου. Είναι περιττό να λέει κανείς τα αυτονόητα; ∆εν είναι. Οι σχολικές 
βιβλιοθήκες σήµερα είναι κλειστές ή υπολειτουργούν. Αν όµως ρωτήσει κανείς µαθαίνει ότι η 
βιβλιοθήκη τού Κολλεγίου Αθηνών λειτουργεί µε προσωπικό έντεκα (11) ατόµων. 

«Ο εργάτης ξέρει 300 λέξεις και το αφεντικό 1000, γι’ αυτό είναι αφεντικό», το λέει κι ο 
Ντάριο Φο. ∆ύο λύσεις υπάρχουν: α) αποδεχόµαστε ότι πάντα κάποιοι θα είναι αφεντικά, οπότε 
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βιβλιοθήκες και άλλα πνευµατικά δαιµόνια τους ανήκουν β) ελπίζουµε πως κάποτε τα κορόιδα 
θα ξυπνήσουν. 

 
Ηρακλής Χατζηιωαννίδης, φιλόλογος Μουσικού Σχολείου ∆ράµας 


