
Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε ένα μέρος μαγικό, κάτι 

παραπάνω από μία απλή αίθουσα του σχολείου μας, τη 

βιβλιοθήκη. Μέσα σε μία πραγματική βιβλιοθήκη, ο χρόνος 

σταματά, τα βιβλία γίνονται συνοδοιπόροι στο όνειρό, οι σελίδες 

τους «βάρκες» που μας οδηγούν στην «άλλη όχθη», στη γνώση 

βοηθώντας μας να απαλλαγούμε από την παγωμένη άγνοια. Και 

είμαστε πραγματικά τυχεροί που μέσα στο σχολείο μας υπάρχει 

ένας τέτοιος χώρος, μια «πύλη» σε άλλους τόπους, μαγικούς και 

ανεξερεύνητους. 

Μπορεί για πολλούς από τους μαθητές οι σχολικές αίθουσες να 

είναι άδειες και γκρίζες, το μάθημα ανιαρό και ανούσιο. Σίγουρα 

όμως τα συναισθήματα που προκαλεί η βιβλιοθήκη στον καθένα 

μας είναι πολύ διαφορετικά από τη συμβατική αντίληψη που οι 

περισσότεροι έχουν σχηματίσει για το σχολείο.  

Μέσα σε μία αίθουσα όπου το άπλετο φως κατακλύζει τα ράφια 

των βιβλίων, η ψυχή ανοίγεται, παραδίδεται ευκολότερα στη 

μαγεία του βιβλίου. Χιλιάδες βιβλία έχουν βρει το «σπίτι» τους στη 

βιβλιοθήκη μας και περιμένουν τον κάθε μαθητή να τα ξεφυλλίσει, 

να τα διαβάσει να τα αγαπήσει. Φυσικά, η ποικιλία αυτή ,όπως 

είναι λογικό, καλύπτει όλα τα γούστα, από ιατρικά βιβλία μέχρι 

άλλα για τις τέχνες, τα αστέρια και τον κόσμο μας. 

Και αν κανείς νομίζει πως η βιβλιοθήκη είναι μόνο για όσους 

θέλουν να διαβάσουν κάποιο βιβλίο, κάνει μεγάλο λάθος. Μεταξύ 

άλλων μία σύντομη επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, σε ένα από τα 

διαλείμματα, προσφέρεται για σερφάρισμα στο διαδίκτυο, 

«χρήσιμο κλειδί» για εύρεση πληροφοριών για εργασίες, projects 

κλπ. Άλλωστε, για κάθε εργασία, η κυρία Κουλουκάκη, η υπεύθυνη 

της βιβλιοθήκης, είναι πάντα εκεί, πρόθυμη να μας βοηθήσει.  

Επιπλέον, εκεί μπορούμε να βρούμε πλήθος από επιτραπέζια 

παιχνίδια που ακονίζουν το μυαλό και μπορούν να μας κάνουν να 

ξεχάσουμε ακόμα και πως βρισκόμαστε στο σχολείο.  



Βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, εγκυκλοπαίδειες και 

περιοδικά, όλα στη διάθεση του μαθητή ο οποίος μπορεί να τα 

ξεφυλλίσει εκεί ή να τα δανειστεί προκειμένου να τα διαβάσει στο 

σπίτι του. Φυσικά τα βιβλία αυτά δεν είναι εκεί μόνο για να 

βοηθήσουν τους μαθητές στις σχολικές τους εργασίες αλλά και για 

να γίνουν οι καλύτεροί τους φίλοι στον ελεύθερό τους χρόνο. Τι 

καλύτερο από ένα καλό βιβλίο; Πρόκειται ίσως για μια σύγχρονη 

χρονομηχανή, ένα δωρεάν ταξίδι σε μέρη έξω από τη φαντασία 

μας, σε άλλες εποχές, σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Η βιβλιοθήκη, πάντα επίκαιρη και κοντά σε εμάς, τους μαθητές, 

κατά καιρούς φιλοξενεί αφιερώματα και εκθέσεις, διευρύνοντας 

τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών και εξιτάροντας το 

ενδιαφέρον τους τόσο για τη λογοτεχνία όσο και για τον κόσμο 

γενικότερα. 

Σήμερα, όπου στο όνομα μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης χώροι 

πολιτισμού όπως η βιβλιοθήκη μας κλείνουν ο ένας μετά τον άλλο, 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το σχολείο μας να χάσει αυτή την όαση 

γνώσης και ψυχαγωγίας. Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν να χαθεί 

αυτή η μαγική πύλη προς άλλους κόσμους, να γίνει θύμα των 

σκοτεινών ημερών που διανύουμε και που η ίδια δύναται να 

φωτίσει. 

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε το γνωμικό του Αργεντινού συγγραφέα 

Χόρχε Λουίς Μπόρχες: Πάντα φανταζόμουν τον παράδεισο σαν ένα 

είδος βιβλιοθήκης. 
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