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ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ EX LIBRIS : μία πρώτη γνωριμία

Στον ωκεανό τθσ ςφγχρονθσ βιβλιοπαραγωγισ, ςτον οποίο με ιλιγγιϊδεισ
ρυκμοφσ προςτίκενται ςυνεχϊσ νζοι τίτλοι, ο φιλόλογοσ, κατά τεκμιριο και κατά
παράδοςθ βιβλιόφιλοσ, οφείλει να κολυμπάει ωσ ευζλικτοσ ιχκφσ ανάμεςα ςτα
διάφορα είδθ λόγου, να καταγράφει, ταξινομεί, ομαδοποιεί, αξιολογεί και να
αποκωδικοποιεί τα κείμενα που πζφτουν ςτθν αντίλθψι του αφινοντασ το
δακτυλικό του αποτφπωμα.
Η λζςχθ ανάγνωςθσ, θ προγραμματιςμζνθ δθλαδι ςυνάντθςθ μιασ ςχετικά
μικρισ ομάδασ ανκρϊπων με ςκοπό να ςχολιάςουν το βιβλίο που ζχουν από κοινοφ
προαποφαςίςει, είναι πρακτικι τόςο παλιά όςο και ο γαλλικόσ Διαφωτιςμόσ. Από
τα ςαλόνια του Παριςιοφ μεταβλικθκε, ςε ςυνδυαςμό με τθν ςταδιακι εξάπλωςθ
τθσ εγγραμματοςφνθσ, ςε πυλϊνα προϊκθςθσ τθσ φιλαναγνωςίασ, τθσ βιβλιοκριτικισ, ακόμθ και τθσ βιβλιοπαραγωγισ.
Οι λζςχεσ ανάγνωςθσ που λειτουργοφν ςτθ χϊρα μασ είναι πλζον πολυάρικμεσ και θ ζνταξθ ςε μια από αυτζσ αποτελεί τάςθ, μόδα, μανία. Τι είναι αυτό
όμωσ που ωκεί τόςουσ ανκρϊπουσ να επιδιϊκουν να ενταχκοφν ςε μια λζςχθ
ανάγνωςθσ; Η ανάγκθ να διαβάςουν πιο ςυντεταγμζνα; Να μιλιςουν ςτουσ άλλουσ
για τα βιβλία που ζπεςαν ςτα χζρια τουσ; Ή απλϊσ θ ζμφυτθ τάςθ να ανικουν ςε
μια ομάδα, με τθν οποία τουσ ςυνδζει ζνασ κοινόσ παρανομαςτισ- ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ θ βιβλιοφιλία; Κςωσ όλα τα παραπάνω.
Από τθ ςφγχρονθ αυτι διεργαςία δεν κα μποροφςε να απουςιάηει ο
ςφλλογοσ αποφοίτων Φιλοςοφικισ Σχολισ ΑΠΘ, του οποίου τα μζλθ είναι οι
κατεξοχιν και κατ’ επάγγελμα αναγνϊςτεσ. Ο τίτλοσ τθσ Λζςχθσ Ανάγνωςθσ του
Φιλολόγου, Ex libris, παραπζμπει ςτισ προςλαμβάνουςεσ των μελϊν του και τα
καλεί να ςυμπράξουν ςε μια αναγνωςτικι απόπειρα όχι μόνο βιβλίων αλλά του
κόςμου, γιατί θ βιβλιοκικθ πζρα από τθν υλικι υπόςταςι τθσ είναι θ ιδανικότερθ
μεταφορά του ςφμπαντοσ - για να κυμθκοφμε τον Borges.
Με βάςθ αυτό το ςκεπτικό γεννικθκε και θ ιδζα για τον πρϊτο κεματικό
κφκλο τθσ λζςχθσ μασ: Περί βιβλιοθηκών, όπου θ βιβλιοκικθ αναδεικνφεται όχι
μόνο ωσ παράδειςοσ του βιβλιοςυλλζκτθ-«βιβλιοφάγου», αλλά ωσ μνιμθ, ουτοπία,
εχκρόσ του αναγνϊςτθ, χϊροσ ερωτικϊν ςυνευρζςεων, εκτζλεςθσ φόνων,
ανεφρεςθσ κθςαυρϊν...

Όπωσ απζδειξε θ εμπειρία, οι ςυμμετζχοντεσ ςε μια λζςχθ δεν πρζπει να
ξεπερνοφν τουσ είκοςι και, επειδι το ενδιαφζρον αναμζνεται υψθλό, καλόν είναι οι
δθλϊςεισ ςυμμετοχισ να γίνουν θλεκτρονικά και θ τελικι επιλογι με κλιρωςθ. Ο
ιςόγειοσ χϊροσ ςτο ςπίτι τθσ Μπροφφα 12 προςφζρεται για τθν πραγματοποίθςθ
των ςυναντιςεων, γιατί οι λζςχεσ ανάγνωςθσ λειτουργοφν με βάςθ τθν ιςοτιμία των
μελϊν, οπότε θ μετωπικι διάλεξθ δεν προκρίνεται. Το απόγευμα μίασ Τετάρτθσ
κάκε μινα κα μποροφςε να είναι μια καλι ςτακερι για τθν ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ.
Οποιαδιποτε αλλαγι ςτο πρόγραμμα κα γνωςτοποιείται εγκαίρωσ με θλεκτρονικό
μινυμα. Στο τζλοσ του πρϊτου κφκλου τα μζλθ κα ςυναποφαςίςουν για τον
κεματικό προςανατολιςμό του επόμενου.
Τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ μπορείτε να τθν αποςτείλετε ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ filologos1962@yahoo.gr από 9 ζωσ 20 Φεβρουαρίου 2015.
Η πρϊτθ ςυνάντθςθ κα γίνει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 7.00 μ.μ.
Τα μζλθ που κα κλθρωκοφν κα ειδοποιθκοφν εγκαίρωσ.
Από τη βιβλιοθήκη του Φιλολόγου
Οι ςυντονίςτριεσ Κζλλυ Πάλλα, Ελζνθ Χειμαριοφ

