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Οι καινούργιοι ιδιοκτήτες των εκδοτικών οίκων που απορροφούνται από τα 
συγκροτήµατα απαιτούν να εξοµοιωθεί η αποδοτικότητα της έκδοσης βιβλίων µε 
την αποδοτικότητα των υπόλοιπων τοµέων δραστηριοτήτων τους, των 
εφηµερίδων, της τηλεόρασης, του κινηµατογράφου κ.ο.κ. – ιδιαίτερα κερδοφόροι 
τοµείς όλοι τους. 

Αντρέ Σιφρίν, Εκδόσεις χωρίς εκδότες, 1999.1 
 

Τα δεδοµένα για το βιβλίο 

Όταν συζητάµε για πολιτική βιβλίου το 2014 οφείλουµε πρώτα να συµφωνούµε σε 

ορισµένα δεδοµένα που παγκοσµίως έχουν συνδιαµορφώσει τον χαρακτήρα του τις 

τελευταίες τρεις µε τέσσερις δεκαετίες. 

1. Το βιβλίο µετατράπηκε από ανθρωπιστικό αγαθό σε αναλώσιµο προϊόν µαζικής 

κατανάλωσης. Έχασε δηλαδή τον αυθεντικό του ρόλο που είναι: η διά βίου 

καλλιέργεια του αναγνώστη.  

2. Το βιβλίο στην εκπαίδευση, και κυρίως στο λύκειο, επίσης έχασε τον αυθεντικό 

παιδευτικό του ρόλο. Το βιβλίο απουσιάζει θεαµατικά από τη νεανική κουλτούρα. 

Το υποκαθιστά το διαδίκτυο και η τηλεόραση. 

3. Το αµιγές βιβλιοπωλείο έχασε τους σταθερούς του αναγνώστες και απέκτησε 

ευκαιριακούς πελάτες ευπώλητων σκουπιδιών. Χάνοντας τον αναγνώστη το 

βιβλιοπωλείο έχασε κι αυτόν τον αυθεντικό πολιτιστικό του ρόλο. 

 

Ο πάγιος ρόλος της βιβλιοθήκης 

Όποιος δεν χρησιµοποιεί βιβλία για τη δουλειά του, την ενηµέρωσή του, την 

επιµόρφωσή του, την ψυχή του, βιβλία για την κατανόηση του εαυτού του και του 

κόσµου λογίζεται, και δικαίως, αµόρφωτος, ακατέργαστος άνθρωπος. Η κοινωνία που 

αδιαφορεί, όπως η ελληνική, για την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών ως οργανικών 

στοιχείων της γειτονιάς, της κοινότητας, του χώρου εργασίας, του σχολείου, του κάθε 

κοινωνικού χώρου, είναι µια αµόρφωτη, ακατέργαστη, φοβική κοινωνία. Είναι η ίδια 

που επέτρεψε στο βιβλίο να γίνει αναλώσιµο  προϊόν, στο σχολείο να χάσει τον ρόλο 

του και στο βιβλιοπωλείο τον αναγνώστη του. Κοινωνία χωρίς δανειστικές δηµόσιες 

βιβλιοθήκες, που εξ ορισµού εντάσσουν την ανάγνωση βιβλίου στην κουλτούρα όλων 
                                                
1 André Schiffrin, L' édition sans éditeurs, ελλ. µτφρ. Κ. Ξενάκη, εκδ. Πόλις, 1999, σ. 95. 



ανεξαιρέτως των πολιτών, είναι ανάπηρη κοινωνία, υποταγµένη στην εξουσία της 

συγκεκριµένης εκείνης αµορφωσιάς που ανέκαθεν γεννάει τον φασισµό. 

 

Δηµόσια βιβλιοθήκη και πολιτιστικός ιµπεριαλισµός 

(He who pays the piper calls the tune)2 

Υπάρχει µια συγκεκριµένη ιµπεριαλιστική πολιτική για τον πολιτισµό παγκοσµίως 

σήµερα. Στην Ελλάδα εφαρµόζεται πολύ µεθοδικά, υπό το προσωπείο της 

φιλάνθρωπης χορηγίας, και αποτελεί το µικροπείραµα στον ευρύτερο σχεδιασµό 

υποταγής του σκεπτόµενου πολίτη, κυρίως του Ευρωπαίου πολίτη, στην εξουσία της 

χρηµατιστηριακής αγοράς. Στην ουσία πρόκειται για την ίδια βάρβαρη πολιτική που 

χρόνια τώρα επιτίθεται στην Ελλάδα. Εκείνη που έχει εθίσει χρόνια τώρα τις 

συνειδήσεις στο fast food, fast read, fast fuck, σε µια κατάσταση όπου όλα 

πουλιούνται και όλα αγοράζονται (ακόµα και η συνείδηση, ακόµα και η κόρη σου, 

ακόµα και τα ιδανικά σου), σε µια συνθήκη όπου η τηλεόραση αποτελεί ύψιστο 

κήνσορα και σχολείο των πάντων, κι όπου το γκλάµουρ πείθει ως αυταξία. Πρόκειται 

για την ιµπεριαλιστική πολιτική που, µεταµφιεσµένη σε life-style, ευθύνεται για την 

αλλοίωση της κοινωνικής συνείδησης και συµπεριφοράς – µετατρέποντας τον 

υπεύθυνο πολίτη σε άψυχο καταναλωτή. Αυτή η υπόγεια πολιτισµική βαρβαρότητα, 

προκλητικά καµουφλαρισµένη σήµερα σε φανταχτερά «πακέτα πολιτιστικής 

προσφοράς» τύπου Μεγάρου Μουσικής, Ιδρύµατος Ωνάση και Ιδρύµατος Νιάρχου, 

είναι χίλιες φορές πιο επιθετική απέναντι στις πραγµατικές ανάγκες του πολίτη από 

την εξώφθαλµη πολιτική ασυδοσία. 

Ιδού πώς εφαρµόζεται αυτή η επιθετική πολιτική σε σχέση µε τις βιβλιοθήκες: 

Βήµα πρώτο: Ένας «ευεργέτης», εν προκειµένω το ίδρυµα Νιάρχου, παραλαµβάνει 

από το κράτος την (οµολογουµένως) περιορισµένων έως τώρα δυνατοτήτων Εθνική 

Βιβλιοθήκη, µε σκοπό να τη µεταστεγάσει δωρεάν σε αρτιότερες εγκαταστάσεις. 

Στην ουσία, όµως, αποκτά αδιαπραγµάτευτα την εθνική πολιτισµική παρακαταθήκη, 

την εθνική µνήµη. Από αυτή την προνοµιακή θέση τη διαχειρίζεται µε τους όρους 

ενός παγκοσµιοποιηµένου παιχνιδιού συµφερόντων, όπου οι ισχυρότεροι παίκτες 

(αυτοί που καθορίζουν τη στρατηγική του πολιτισµικού ιµπεριαλισµού σήµερα) είναι 

                                                
2 Aγγλικό δηµώδες ρητό (= Όποιος πληρώνει τον αυλητή κανονίζει και τι θα παίξει) που όµως εδώ αναφέρεται ως 
έµµεση παραποµπή στις υπόγειες πολιτιστικές δραστηριότητες της CIA στις δεκαετίες του πενήντα και εξήντα. 
Σήµερα, εποχή που το διαδίκτυο ρυθµίζεται και ελέγχεται από παρόµοια ανεξέλεγκτα κέντρα ελέγχου, αυτή η 
ιστορία θα πρέπει ξανά να µας προβληµατίσει (βλ. τη σχετική ιστορική µελέτη: Frances Stonor Saunders, USA: 
The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters, 2000, εκδ. The New Press – το έργο αρχικά 
εκδόθηκε στη Βρετανία µε τον τίτλο Who Paid the Piper?: CIA and the Cultural Cold War, 1999, εκδ. Granta. 



η Google, η Vodafone, το Bill & Melinda Gates Foundation (και οι τρεις 

«υποστηρίζουν» και «συνεργάζονται» στο γενικότερο σχέδιο για την Εθνική 

Βιβλιοθήκη – όπως πριν λίγα χρόνια το τελευταίο «συνεργάστηκε» εποικοδοµητικά 

µε τη δηµοτική βιβλιοθήκη της Βέροιας…), το γερµανικό κονσόρτσιουµ των µίντια 

Bertelsmann-Penguin Random House-RTL Group κ.ά. 

Βήµα δεύτερο: µε άξονα την Εθνική Βιβλιοθήκη, ο «ευεργέτης» προχωρά στη 

συγκρότηση ενός ελεγχόµενου από τον ίδιο Δικτύου µε τις 120 καλύτερα 

οργανωµένες (προσοχή! τις καλύτερα οργανωµένες, ώστε να αποφύγει την πολλή 

άχαρη δουλειά αλλά και τα ανάλογα έξοδα) δηµόσιες και δηµοτικές βιβλιοθήκες της 

χώρας (πρόγραµµα «Future Library»).  

Τι κάνει αυτό το δίκτυο; Μετατρέπει τις αµαχητί παραχωρηµένες στον «ευεργέτη» 

βιβλιοθήκες σε προεκτάσεις της διαδικτυακής αγοράς. Ακούγεται ίσως γοητευτικό, 

αλλά µόνο σε όσους αγνοούν ότι το διαδίκτυο λειτουργεί κυρίως ως απέραντο 

εργοστάσιο-παιχνιδότοπος, όπου όλοι οι χρήστες προσφέρουν δωρεάν 24ωρη 

εργασία και όλοι αποτελούν αποθεµατικό κεφάλαιο για τις εταιρείες που το ελέγχουν. 

Στο διαδίκτυο κυριαρχεί η ψευδαίσθηση του δωρεάν, η ψευδαίσθηση της 

δηµοκρατίας, η ψευδαίσθηση του λαµπερού όπως η οθόνη σου κόσµου, στο 

διαδίκτυο φαντασιώνεις τα πάντα, αγοράζεις τα πάντα, υποδύεσαι τα πάντα. Στο 

διαδίκτυο κυρίως παίζεις, σπανίως είσαι. Στο διαδίκτυο αγοράζεσαι ακόµα και όταν 

αγοράζεις.3 

Σε αυτό το πνεύµα δούλεψε «πιλοτικά» και, για τους εµπνευστές της, «επιτυχηµένα» 

εδώ και κάποια χρόνια η πολυσυζητηµένη Δηµοτική Βιβλιοθήκη της Βέροιας όπου, 

όπως πολλαπλώς έχει διαπιστωθεί, 4  λειτουργεί περισσότερο ως καταναλωτικό / 

θεαµατικό mall της επαρχίας και πολύ λιγότερο ως παιδευτική, χρηστική βιβλιοθήκη.  

Υπό αυτούς ακριβώς τους όρους λειτουργεί τώρα το «φιλάνθρωπο» πρόγραµµα του 

Future Library του Ιδρύµατος Νιάρχου. Το διαπιστώνουµε καθαρά στην πιο 

προωθηµένη του δράση, τα Μedia labs (καµία σχέση µε τα ψηφιακά εργαστήρια που 

αναφέρθηκαν στα προηγούµενα δύο κείµενα) που τώρα ακόµα λειτουργούν πιλοτικά 

σε εννέα από τις 120 βιβλιοθήκες της χώρας. Πιο είναι το κεντρικό σύνθηµα των 

media labs; Διατυπώνεται στο, προσοχή, ελληνικό έντυπο, µε προκλητική αναίδεια 

                                                
3 Βλ. στο βιβλίο του γράφοντος, Πεδία Μάχης Αφύλακτα, το κεφ. «Το έργο τέχνης στην εποχή της ψηφιακής 
(ανα)παραγωγής του», σ. 83-108, εκδ. Τόπος 2014. 
4  Βλ.: Χάρης Χεϊζάνογλου, Οι βιβλιοθήκες ως χώροι κατανάλωσης 
(http://vivliothekarios.blogspot.gr/2014/04/blog-post_8.html) και Κατερίνα Τοράκη, Οι βιβλιοθήκες ως χώροι 
κατανάλωσης ή ως χώροι ειδικών λειτουργιών; (http://katerinatoraki.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html). 



στη γλώσσα των Αµερικανών εµπνευστών του: «Make, Learn, Play, Relax, Share». Το 

διάβασµα, εννοείται, εδώ δεν υπάρχει καθόλου ως προτροπή! Προέχει το Play, το 

Relax, το Share. Κι όµως µιλάµε για βιβλιοθήκες! Και µάλιστα τις καλύτερες της 

χώρας! Διαβάζουµε στο επίσηµο πρόγραµµα του Media Lab:  

 

Μέσα σε ένα Media Lab µπορείς να κάνεις την παραγωγή και επεξεργασία ενός βίντεο, να 

καταγράψεις µια ψηφιακή ιστορία, να ηχογραφήσεις ένα ραδιοφωνικό σποτ ή ακόµη και το 

δικό σου τραγούδι, να κάνεις µια κλειστή συνάντηση ή απλά να σερφάρεις στο διαδίκτυο και 

να έχεις πρόσβαση σε αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόµενο, χαλαρώνοντας παράλληλα σε ένα 

ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. 

 

Να λοιπόν τι είδους δηµόσια βιβλιοθήκη ετοιµάζεται στο πείραµα που λέγεται 

Ελλάδα. Μια βιβλιοθήκη αποκλειστικά προέκταση του Διαδικτύου. Μια βιβλιοθήκη-

παιχνιδότοπος, µια βιβλιοθήκη video-game: µια ψευδοβιβλιοθήκη, όπου ο διά βίου 

αναγνώστης παραχωρεί τη θέση του σ’ εκείνη του εφήµερου χρήστη, υποψήφιου 

πελάτη και δωρεάν εργάτη στο διαδικτυακό αποθεµατικό κεφάλαιο της όποιας 

Google και Vodafone. Μια βιβλιοθήκη, µε άλλα λόγια, όπου ο αυθεντικός 

ανθρωπιστικός ρόλος της ανάγνωσης του βιβλίου παραχωρεί τη θέση του στον 

αγοραίο της διαρκούς διασκέδασης (Play, Relax, Share), όπου η δύσκολη γνώση 

παραχωρεί τη θέση της στην ευανάγνωστη πληροφορία κι όπου, το κυριότερο, η διά 

βίου καλλιέργεια που παρέχει το βιβλίο µεταλλάσσεται στον επιθετικό 

καταναλωτισµό του εφήµερου – µε όποια συνέπεια δυνάµει επιφέρει αυτό στην 

κουλτούρα ενός τόπου.  

Σε όλα αυτά προσθέστε ότι αυτή η πολιτική θα έχει ως άξονα την Εθνική 

Βιβλιοθήκη. Η οποία, στο όνοµα δήθεν της ευρύτερης προσβασιµότητας του κοινού 

κλπ., θα µετατραπεί σε θεµατικό πάρκο life-style διασκέδασης, όπου ο αναγνώστης, 

ως χρήστης / πελάτης πλέον, θα κάνει τον «οικογενειακό» του περίπατο, θα τρώει, θα 

Play, θα Relax, θα Share, χίλιες φορές περισσότερο και χίλιες φορές 

αποτελεσµατικότερα απ’ ό,τι γίνεται µε το νέο Μουσείο της Ακρόπολης (όπου τα 3/4 

των επισκεπτών εισέρχονται για την εµπειρία του εντυπωσιακού κελύφους / έκθεσης 

αυτοκινήτων που στεγάζει τα εκθέµατα παρά για τα ίδια τα εκθέµατα). Και φυσικά, 

εννοείται, ότι σ’ αυτό το θεµατικό mall της Νέας (κατακαίνουργιας) Εθνικής 

Βιβλιοθήκης ο πελάτης / χρήστης θα πληρώνει τα πάντα, ακόµα και για να καταφέρει 



το αυτονόητο: να ξεφυλλίσει ένα βιβλίο.5 

 

Ζητούσατε καλύτερη Εθνική Βιβλιοθήκη ιθαγενείς της ευρωπαϊκής µπανανίας; 

Θέλατε καλύτερες υπηρεσίες; πιο προσβάσιµη, πιο ανοιχτή στους νέους και στο 

κοινό δηµόσια βιβλιοθήκη; Ορίστε, πάρτε ευρωέλληνες. Όλοι εδώ παίζουν, όλοι εδώ 

ανεβάζουν βίντεο και µουσικές, όλοι εδώ είναι χαρούµενοι, «χαλαροί», όλοι εδώ 

κάνουν share τις ιστοριούλες τους, όλοι εδώ δεν διαβάζουν. Καλύτερες βιβλιοθήκες 

δεν θέλατε; Ορίστε ιθαγενείς της µπανανίας, λέει προκλητικά η κυβέρνηση των 

κουίσλιγκς που ανέχτηκε, προετοίµασε, συµφώνησε στην αδιαπραγµάτευτη 

παράδοση της εθνικής πολιτισµικής παρακαταθήκης στον πολιτισµικό ιµπεριαλισµό. 

 

Τι να κάνουµε; 

Δεν είναι φανερό, ύστερα από όλα αυτά τι πρέπει να κάνουµε, τι πρέπει να κάνει µια 

αριστερή / ανθρωπιστική πολιτική για το βιβλίο;  

Όταν η βαρβαρότητα υποσκάπτει ακόµα και το τελευταίο οχυρό του ανθρωπισµού 

και της δηµοκρατίας, τη δηµόσια λαϊκή βιβλιοθήκη, µε την πολιτική τής 

παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, δεν είναι φανερό τι πρέπει να κάνουµε, σε τι πρέπει να 

αντισταθούµε; Όταν η βαρβαρότητα δίνει προτεραιότητα στην εικονική µονοσήµαντη 

πληροφορία και όχι στην ερευνητική γνώση, στην κουλτούρα του ανεύθυνου 

παιχνιδιού και όχι του στοχασµού, της σκέψης και της διά βίου αναγνωστικής 

ψυχαγωγίας (=αγωγή της ψυχής), όταν µετατρέπει τον αναγνώστη της παγκόσµιας 

πολιτισµικής παρακαταθήκης σε χρήστη της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, δεν είναι 

φανερό τι πρέπει να υπερασπίσει µε νύχια και δόντια µια πολιτιστική πολιτική που 

θέλει (όχι µόνο να λέγεται αλλά και) να είναι αριστερή; 

Να αναλάβει να διαφωτίσει για όλα τα παραπάνω, να αναλάβει να διακόψει όσο είναι 

καιρός την απίστευτη αυτή διαδικασία αρπαγής του εθνικού πολιτισµικού πόρου, να 

αναλάβει να υποστηρίξει µε νύχια και δόντια ένα κίνηµα ανασύνταξης των δηµόσιων 

βιβλιοθηκών της χώρας σε ανθρωπιστική-δηµοκρατική και όχι σε αγοραία βάση.  

 

Υπάρχει, ύστερα από αυτά, ζήτηµα επιλογής ανάµεσα στον ανθρωπιστικό ρόλο της 

δηµόσιας βιβλιοθήκης και στο καταναλωτικό υβρίδιο της δυστοπίας των future labs; 

                                                
5 Η ετήσια οικονοµική δραστηριότητα που θα αποφέρει ο χώρος του Κέντρου Πολιτισµού / Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος υπολογίζεται από τους ίδιους τους διαχειριστές του στα 160.000.000, πηγή: εφηµ. Έθνος, 08.02.14, 
Ethnos.gr. 



Ναι, χρειαζόµαστε ένα Κρατικό (όχι κρατικιστικό) Δίκτυο Βιβλιοθηκών µε κέντρο 

µια λειτουργική, ανοιχτή στο κοινό Εθνική Βιβλιοθήκη (και ναι, διαθέτουµε την 

τεχνογνωσία). Ναι, οφείλουν οι βιβλιοθήκες να ανοιχτούν στον κόσµο των νέων 

(αλλά το σχολείο πρέπει παράλληλα να κινηθεί άµεσα, δραστικά σ’ αυτή την 

κατεύθυνση). Ναι, το διαδίκτυο µπορεί να προσθέσει στη λειτουργικότητα της 

δηµόσιας βιβλιοθήκης (αλλά όχι υπό κηδεµονία, όχι παραµερίζοντας τον κεντρικό 

ρόλο της ανάγνωσης). Ναι, η πρώτη έκδοση των πιο σηµαντικών βιβλίων µπορεί και 

πρέπει να κατευθύνεται µέσω ενός Δηµόσιου (όχι δηµοσιοϋπαλληλικού) Δικτύου 

Βιβλιοθηκών σε όλες τις βιβλιοθήκες. Ναι, µια κυβέρνηση της Αριστεράς οφείλει να 

εργαστεί σ’ αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, ναι, επειδή όλοι αναρωτιούνται για το 

κόστος µιας ανάλογης προσπάθειας: µια φρεγάτα του πολεµικού ναυτικού (µείον τις 

µίζες), ναι, επαρκεί για να καλύψει το κόστος ενός άρτια οργανωµένου Δηµόσιου 

Δικτύου Λαϊκών Βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα! 

 
AΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


