
 

Ένα ταξίδι στη γνώση και τον πολιτισμό προσέφερε στους δημότες του ο Δήμος Αμαρουσίου, με τη Γιορτή Βιβλίου που 
οργάνωσε στις 2 και 3 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο της η Βορέειος Δημοτική Βιβλιοθήκη.  

Με την οργάνωση αυτού του διημέρου, το οποίο περιελάμβανε έκθεση βιβλίου και καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας και αλλες 
εκδηλώσεις, καταδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος της Βορέειου Βιβλιοθήκης στην προσπάθεια του Δήμου Αμαρουσίου για 
την ανάπτυξη της πνευματικής και ψυχικής καλλιέργειας και της προσφοράς γνώσης προς τους πολίτες.   

Αναφερόμενος σε αυτό το ρόλο, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γ. Πατούλης, εγκαινιάζοντας τη Γιορτή Βιβλίου, τόνισε: 
« Η Βορέειος Βιβλιοθήκη αποτελεί το «όχημα» στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την προαγωγή του πολιτισμού 
και την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι ένας «πνευματικός φάρος» που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά 
γεωγραφικά όρια της πόλης.  Διαθέτοντας έναν πλούτο από 18.000 τόμους βιβλία και μέσα από την αναβαθμισμένη 
λειτουργία της, η Βορέειος Βιβλιοθήκη συμβάλλει σημαντικά στο να καταστεί το διάβασμα από «αναγκαία συνθήκη», 
απόλαυση».  

Ο Δήμαρχος κ. Γ. Πατούλης ανήγγειλε ότι η Βιβλιοθήκη σύντομα θα συνδεθεί ηλεκτρονικά με τις βιβλιοθήκες των 
σχολείων της πόλης μας, μεταδίδοντας αξίες και ιδανικά στη νέα γενιά και σε όσους διψούν για πνευματική τροφή. 

Ο κ. Δήμαρχος ευχαρίστησε και τους βιβλιοπώλες του Αμαρουσίου, για τη συμμετοχή τους στη Γιορτή Βιβλίου και 
τόνισε, ότι αυτή η συνεργασία θα αναδείξει ακόμη περισσότερο την αξία του Βιβλίου  στο σημερινό άνθρωπο. Στη 
συμβολή της Βορέειου Βιβλιοθήκης στην ανάπτυξη του πολιτισμού αναφέρθηκε η Πρόεδρός της, κ. Γ. Μοστρού, 
χαρακτηρίζοντάς την κέντρο γνώσης και ιστορίας για κάθε βιβλιόφιλο και άνθρωπο του πνεύματος.  

 Μετά την ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γ.Πατούλη και την προσφώνηση της Προέδρου κ Γ. Μοστρού μίλησε η 
κ.Παρλαβάντζα (Βιβλιοδέτις) για το έργο της κ Δούση και την προσφόρα της στην καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία.  

Στη συνέχεια, ο κ. Δανιήλ Σαχάς,ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Waterloo του Καναδά, μιλώντας για τις 
Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Καναδά,  είπε μεταξύ άλλων ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι τα κέντρα γνώσης   
διατήρησης της ιστορικής μας μνήμης και διακίνησης ελεύθερων ιδεών. 

Μικρή έκθεση καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας της κας Δούση παρουσιάσθκε στο περίπτερο της Βορέειου Βιβλιοθήκης στην 
οποία θαυμάσαμε το έργο της κας Δούση για την προστασία του βιβλίου αλλά και την εξωτερική καλαισθησία του.Όπως 
λέει η ίδια : « Η βιβλιοδεσία προστατεύει το Βιβλίο, το συντηρεί, το αποκαθιστά…Πέρα από την κάθε αισθητική, το 
βιβλιοδετημένο βιβλίο πρέπει να είναι ένα χρηστικό κομψοτέχνημα….Ο λόγος που επέλεξα τη Βιβλιοδεσία είναι η Αγάπη 
μου για την Τέχνη… »  Αυτά είναι λίγα από το βιβλίο «Τέχνη και Τεχνική της Βιβλιοδεσίας - Η προσφορά της Κικής 
Δούση στην καλλιτεχνική δημιουργία» που εξέδωσε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – Ιστορικά Αρχεία.Η Βορέειος Βιβλιοθήκη 
θέλησε να τιμήσει την Κική Δούση για την προσφορά της στην καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, ως γνήσια και άξια κόρη του 
Αμαρουσίου,και της προσέφερε τιμητική πλακέτα. 



 

Το ίδιο βράδυ τιμήθηκαν:Ο π. Σαράντης Σαράντος για τα σεμινάρια Μελέτης της Αγίας Γραφής που πραγματοποιήθηκαν 
στη Βορέειο Βιβλιοθήκη.  Ο κος Άρης Γαρουφαλής , ο διάσημος πιανίστας ,Διευθυντής και Πρόεδρος του Ωδείου 
Αθηνών για την προσφορά 3.000 τόμων βιβλίων προς τη Βορέειο Βιβλιοθήκη. 

Ο κος Δανιήλ Σαχάς, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου  Waterloo του Καναδά για τη σειρά σεμιναρίων 
θρησκειολογίας και διαλέξεων προς τη Βορέειο Βιβλιοθήκη 

Τιμήθηκαν επίσης Οι κυρίες : Ασλανίδη Ειρήνη, Νταλαγιώργου Κατερίνα, Νταλούκα Αντωνία, Σαμιώτη Μαρία, ψυχολόγοι 
και ψυχοθεραπεύτριες, για μια σειρά σεμιναρίων Ψυχολογίας , που προσέφεραν εθελοντικά στη Βορέειο Βιβλιοθήκη.Και 
τέλος, οι εθελοντές του τμήματος εθελοντισμού του Δήμου Αμαρουσίου με επικεφαλής την κα Ρούλα 
Παπακωνσταντίνου για την υποστήριξη της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης με την προσωπική τους προσφορά εργασίας 
και παρουσίας. Παρόντες ήταν: η κα Αντωνίου Ιωάννα ιατρός , η κα Πολιτοπούλου και ο κος Καραμέτος. 

Παρούσες σ΄αυτή τη σεμνή τελέτη, ήταν η Πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και  Επιστημόνων 
Πληροφόρησης, κ. Κυριακοπούλου, που απεύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρισκομένους σημειώνοντας και τις 
δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν ενδεχομένως οι Βιβλιοθήκες για τη λειτουργία τους στο άμεσο μέλλον. Χαιρετισμό 
επίσης απεύθυνε και η Καθηγήτρια Βιβλιοθηκονομίας κ. Μ.Τσάφου    

Η 2η ημέρα της Γιορτής Βιβλίου ήταν αφιερωμένη στους μικρούς και μεγάλους φίλους του Βιβλίου: Στο πρώτο παιδικό 
στέκι ,Οι εκδόσεις Πατάκη παρέα με το συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο και τους ήρωες των βιβλίων του από τη σειρά 
ΟΙΚΟλογήματα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Βασιλικής Νίκα, έκαναν με τα παιδιά παιχνίδια οικολογικής 
ευαισθητοποίησης. 

Στο δεύτερο παιδικό στέκι η εικονογράφος Λήδα Βαρβαρούση αφηγήθηκε και ζωγράφισε με τα παιδιά τα παραμύθια 
της. 

Στο τρίτο παιδικό στέκι «Μια σταλιά ρεβίθια και μια χούφτα …παραμύθια».Η παραμυθού Εύη Γεροκώστα αφηγήθηκε  
παραμύθια από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου για μικρούς και μεγάλους ,και γοήτευσε με τη θεατρική της παρουσία.  

Οι γονείς και τα παιδιά έμειναν ενθουσιασμένοι τόσο με τα οικολογικά θέματα των παραμυθιών όσο και με τις 
θαυμάσιες αφηγήσεις των παραμυθάδων. 



 

Η Γιορτή Βιβλίου έληξε με το Φιλολογικό Καφενείο , μία συζήτηση με θέμα :’Ιστορία και πολιτική στη Λογοτεχνία: πόσο 
σημαντική είναι η αναδίφηση του παρελθόντος και πόσο καθαρτήρια δρα η λογοτεχνία στην εξιχνίαση ιστορικών 
συμβάντων’. Ο δημοσιογράφος Μανώλης Μπιμπλής συντόνισε τη συζήτηση ,με καλεσμένους τους:Κώστα 
Βαξεβάνη,Παύλο Κάγιο, Ευάγγελο Μαυρουδή και Ελένη Πριοβόλου.Η συζήτηση εξελίχθηκε με γνώση ,ιστορικές μνήμες , 
ελευθερία στις απόψεις και κριτική στα ιστορικά γεγονότα του τόπου μας, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 80 
παρευρισκομένων ατόμων λογοτεχνών, ιστορικών και μη.Ολοι ζήτησαν να παρευρεθούν ξανά σε ένα παρόμοιο 
φιλολογικό τραπέζι και μάλιστα στον υπέροχο προαύλιο χώρο της Βορέειου Βιβλιοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου.  
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