
 

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΟΤ 

Βιβλιοθήκη «Κωστής Παλαμάς»;  Βιβλιοθήκη «Αγγελος Σικελιανός»; Ναι, αλλά μας πρόλαβαν άλλοι. Κι εμείς, πώς 

να την ονομάσουμε τη Βιβλιοθήκη μας; 

Στην αρχή ήταν οι:    

                                                             

Και μας μάγεψε η βιβλιοθήκη του Ναυτίλου, ο πολύγλωσσος κατάλογός της ήταν σα  μια παραβολή του Internet 

μες στη σιωπή των απύθμενων αβύσσων. 

                                                          



 

Και ώσπου να  βρεθεί ο αστροναύτης Τζόουνς κυβερνήτης του αστρόπολοιου «Ασγάρδη»,  στα πέρατα του Γαλαξία,   

                                               

ορφανό χωριατόπαιδο, ενώ  το σκάει από το σπίτι του, τι υπόδειγμα υπεύθυνου αναγνώστη  που στάθηκε! 

                                                                       

 



 

Aλλά και η αλλόκοτη βιβλιοθήκη του Τζιν Γουλφ , 

                                                                         

φτιαγμένη από γνώση και μαγεία, πώς να την παραβλέψεις; 

                                                      



 

Μέχρι να μας θυμίσει ο Ρέι Μπράντμπερι πως η θερμοκρασία καύσης των βιβλίων μπορεί να είναι  451βαθμοί 

Φαρενάιτ ….. 

 

 

 αλλά το ανθρώπινο πνεύμα δεν έχει ανάγκη από πυρασφάλεια. 

                         



Ο Μυστικός πράκτορας Χ-9, πάλι,  

                                                                  

μπορεί να μην ήταν και πολύ των βιβλίων, αλλά ήταν ο δημιουργός του, ο Ντάσιελ  Χάμετ ο οποίος, 

όταν κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, κατηγορούμενος για την ιδεολογία 

του, στην ερώτηση του δικαστή «εάν ήταν στη θέση του, κατά πόσον θα επέτρεπε βιβλία σαν τα δικά του να 

υπάρχουν στις δημόσιες βιβλιοθήκες» απάντησε : « Αν ήμουν κυβερνήτης θα καταργούσα τις δημόσιες 

βιβλιοθήκες»  θέλοντας να δείξει πόσο απειλητική είναι για την κάθε εξουσία η διάδοση των βιβλίων. 

 Όσο για τον Χόρχε Λιούις Μπόρχες, μας έδειξε πολλές φορές πώς το Άπειρο και ο Νους περιέχονται  σε μια 

βιβλιοθήκη, 

 



 έτσι που ακόμα και η βιβλιοθήκη του θείου Σκρουντζ δεν φαινόταν παρακατιανή  για μασκότ μας  

                                                        

…όπως δεν φαινόταν  ούτε η βιβλιοθήκη του Μικρού Νικόλα.  

                                                  



Ο Μπάτμαν ήταν σίγουρα πειρασμός, να τον δούμε σ΄ αυτή την εκδοχή του:  

                                                                  

 

αλλά χάθηκαν τάχα οι υπερήρωες;  Ένας μέσα στο συνωστισμό είναι. 

                             



Ωστόσο κάπου έπρεπε καταλήξουμε. 

 Και τότε,  ο Βασιλιάς του Βιβλίου ήλθε κι έφερε την απάντηση:                                                           

                                                                   

 Rex Libris του James Turner.                                 

Ο Ρεξ δουλεύει ως βιβλιοθηκάριος  στην πιο ενημερωμένη βιβλιοθήκη της Βορείου Αμερικής. Φορώντας τα 

χοντροκομμένα του γυαλιά και κρατώντας υπερσύγχρονα όπλα, 

                                                

κυνηγάει όσους δανείζονται βιβλία και δεν τα επιστρέφουν:  



                                            

Δαίμονες, 

                                                                                

ναζί, 

                                                                           

 



σαμουράι, 

                                                            

πολέμαρχους του Διαστήματος  

                                                          

και άλλους περίεργους τύπους. 

    Αυτή είναι η υπόθεση του Rex Libris (εκδόσεις SLG), ενός από τα πιο πρωτότυπα κόμικ των τελευταίων ετών. 

Δημιουργός του ο Τζέιμς Τέρνερ,  ο σχεδιασμός πρωτότυπος, πειραματικός, η υπόθεση γεμάτη καυστικό χιούμορ 

μέχρι που καταλήγει σε ένα σουρεαλιστικό κρεσέντο. Ένα σπουδαίο ασπρόμαυρο κόμικ, αγνοημένο από τους 

περισσότερους (ελλείψει κουβάδων αίματος, και φανταχτερών χαρακτήρων) αλλά πηγή έμπνευσης για τους 

υποψιασμένους. Και ποιοι είναι  περισσότερο υποψιασμένοι απ΄ όσους ζουν μέσα στα βιβλία; Βιβλιοθήκη Rex 

Libris, λοιπόν. Στο 3ο  βιβλιόφιλο, Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας.     

   

   


