
«Σο βιβλίο ζήμεπα δε ζςγκινεί. Κάθε παιδί δεν ξεδιτάει δίπλα ηος. 

Δζείρ ηα παιδιά ηηρ ηλεκηπονικήρ εποσήρ – πληποθόπηζηρ, εξηγήζηε ηοςρ 

λόγοςρ πος ηο βιβλίο απομακπύνθηκε από κονηά ζαρ και πώρ μποπούμε να ηο 

ξανακεπδίζοςμε;» 

 

ΑΝΝΑ ΚΑΜΙΣΗ 

Η δεκηνπξγία ηνπ ηειεθώλνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή, ήηαλ θαη είλαη έλα κεγάιν 

βήκα γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Όκσο νη εθεπξέζεηο απηέο έρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα. 

Πξηλ από κεξηθά ρξόληα, κία από ηηο αζρνιίεο ησλ παηδηώλ ήηαλ λα δηαβάδνπλ 

βηβιία. Όκσο ζήκεξα δνύκε ζε κηα ειεθηξνληθή επνρή. Τα βηβιία απνηεινύλ αθόκα 

κέξνο ηεο δσήο καο, όκσο όρη ηόζν όζν παιηόηεξα. 

Τν βηβιίν έρεη πνιιά λα καο πξνζθέξεη. Μαο πξνζθέξεη γλώζεηο, ςπραγσγία, 

ζπλαίζζεκα θαη θαηλνύξηεο ιέμεηο. Δίλαη έλαο όκνξθνο ηξόπνο λα αμηνπνηήζνπκε ην 

ρξόλν καο. 

Τν θηλεηό, ν ππνινγηζηήο θαη όιεο νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο είλαη ν εύθνινο 

ηξόπνο πιεξνθόξεζεο. Μπνξείο λα απνθηήζεηο γλώζεηο, λα παίμεηο παηρλίδηα, λα 

κηιήζεηο κε ηνπο θίινπο ζνπ θαη άιια πνιιά. 

Ωζηόζν νη άλζξσπνη έρνπλ απνκαθξπλζεί αξθεηά από ην βηβιίν. Φάλνπκε ώξεο 

από ηε δσή καο ελώ αζρνινύκαζηε κε ειεθηξνληθά. 

Η επνρή καο είλαη κία ειεθηξνληθή επνρή. Η πιεξνθόξεζε πνπ ιακβάλνπκε 

ζήκεξα είλαη απξόζσπε θαη δελ έρεη ζπλαίζζεκα, όκσο παξακέλεη πιεξνθόξεζε. 

Γπζηπρώο πνηέ δελ ζα κπνξέζεη ε Διιάδα λα είλαη όπσο πξηλ κεξηθά ρξόληα. Τα 

παηδηά δελ ζα είλαη πνηέ ηόζν αγλά, επεηδή έρνπλ ιάζνο πξόηππα. Τν θπξηαθάηηθν 

ηξαπέδη δελ ζα είλαη ην ίδην, δηόηη θάπνηα άηνκα ζα αζρνινύληαη κε ην θηλεηό. 

Πηζηεύσ ινηπόλ πσο ζα πξέπεη λα έρνπκε όινη έλα όξην όρη κόλν κε ηα 

ειεθηξνληθά αιιά θαη κε ηα βηβιία Να κελ είκαζηε νύηε βηβιηνθάγνη νύηε θαη 

εζηζκέλνη ζην θηλεηό. 

 

 

 



 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΗ 

Τν βηβιίν ζήκεξα δελ είλαη πεγή έκπλεπζεο θαη κάζεζεο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 

έθεβνπο. Σρεδόλ όινη πξνηηκνύλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ιάπηνπ, θηλεηά θαη ηάκπιεη. 

Απηό καο παξαζύξεη θαη έηζη καο είλαη πνιύ δύζθνιν λα αλνίμνπκε έλα βηβιίν λα 

δηαβάζνπκε.  

Ωζηόζν ηα βηβιία έρνπλ απνκαθξπλζεί από ηε λέα γεληά. Έλαο ιόγνο είλαη όηη ε 

ηερλνινγία έρεη ηόζα πνιιά πξάγκαηα γηα λα δεηο, λα θάλεηο θαη λα κάζεηο, ελώ ζην 

βηβιίν δελ έρεη ηόζα. Πξνθαλώο απηή ζα είλαη ζίγνπξα κία ζθέςε ελόο παηδηνύ γηα ηελ 

ηερλνινγία θαη ηα βηβιία. Γπζηπρώο απηή είλαη ε αιήζεηα. Τα παηδηά δελ κπνξνύλ λα 

πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα κπνπλ ζε έλαλ δξόκν ν νπνίνο δελ ζνπ θάλεη «θαθό». Η 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο είλαη γεκάηε αθηηλνβνιία θαη έηζη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζε 

θάζε παηδί πξόβιεκα πγείαο ή θαη θάηη δηαθνξεηηθό. Τα παηδηά δελ έρνπλ κπεη ζηε 

δηαδηθαζία λα πξνβιεκαηηζηνύλ αλάκεζα ζε απηά ηα δύν. Σηε ζέζε ηνπ βηβιίνπ έρεη 

πηα αληηθαηαζηαζεί ε ηερλνινγία. 

Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηό δελ ζα είλαη εύθνιν. Θα πξέπεη πξώηα λα θάλνπλ 

όινη κηα πξνζπάζεηα λα βγάινπλ ην βηβιίν από ην ζθνληζκέλν ξάθη. Απηό ζα είλαη 

ζίγνπξα γηα όινπο καο δύζθνιν αθνύ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο είλαη ηα θηλεηά. Έηζη 

ην βηβιίν ζα είλαη πηα ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά. Όκσο πώο κπνξεί λα γίλεη απηό 

ελδηαθέξνλ; Τα παηδηά ζα πξέπεη λα βάδνπλ ζπλαίζζεκα, λα πξνβιεκαηίδνληαη κέζα 

από έλα βηβιίν. Ταπηόρξνλα ζα ηζνξξνπεζεί απηή ε θαηάζηαζε. Υπάξρνπλ όκσο θαη ηα 

παηδηά πνπ κπνξεί λα κελ ην θαηαθέξνπλ απηό, λα κελ βξίζθνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

βηβιίνπ. Άξα απηό δελ πηάλεη ζε όινπο. Γηα ηα παηδηά απηά ζίγνπξα ππάξρεη έλα βηβιίν 

πνπ λα ηαπηίδνληαη κε απηό θαη λα ηνπο αξέζεη. Γηα απηό θαιύηεξα ζα ήηαλ λα ςαρηνύλ 

πνιύ γηα λα βξνπλ απηό πνπ ηνπο αξέζεη, πνπ ηνπο ηαηξηάδεη πξαγκαηηθά. 

Θα ήζεια λα αιιάμεη απηό γηαηί ε ηερλνινγία δελ αμίδεη πξαγκαηηθά είηε ηα 

ιεθηά πνπ δίλεηο είηε ηηο πιεξνθνξίεο. Δλώ ηα βηβιία έρνπλ ζπλαίζζεκα αιιά ηα 

θηλεηά όρη… 

 

 

 

 



ΓΗΜΗΣΡΗ ΒΑΙΛΑ 

Δίκαζηε ηα παηδηά ηεο ειεθηξνληθήο επνρήο πνπ δπζηπρώο αθήζακε ηα βηβιία 

ζηελ άθξε θαη πηάζακε ηα θηλεηά, ηα ηάκπιεη, ηνπο ππνινγηζηέο θαη δηάθνξά άιια, 

βέβαηα όρη κόλν εκείο απηό ην έκαζε όινο ν θόζκνο θαη  νη ελήιηθεο. Δκείο εδώ ήξζακε 

γηα λα μαλαθεξδίζεη ιίγν δηάβαζκα θαη ην βηβιίν θαη λα κεησζεί ιίγν ε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθώλ. 

Παιηά ηα παηδηά άλνηγαλ ην βηβιίν κε δίςα λα δνπλ ηη ιέεη κέζα, ηη ηζηνξία 

πεξηέρεη κέζα, πώο ζα εμειηρζεί απηή ε ηζηνξία. Δλώ ζην ηληεξλεη αο ην πνύκε έηζη, 

είλαη ην εμπξέο ηεο επνρήο, ν θόζκνο όιν αγνξάδεη θαηλνύξηα ηάκπιεη, θαηλνύξηα 

θηλεηά θαη θαηλνύξηα ιαπηνπ αιιά δελ πξνιαβαίλνπλε λα αγνξάδνπλε γηαηί ζρεδόλ 

θάζε κήλα βγαίλνπλε θαηλνύξηα κε πην αθξηβέο ηηκέο, ηηκέο πνπ ζνπ έξρεηαη λα 

ηξαβήμεηο ηα καιιηά ζνπ αιιά παξ’ όια απηά εκείο δελ θάλνπκε πίζσ θαη πάκε θαη ηα 

αγνξάδνπκε. 

Δλώ ην βηβιίν πξέπεη λα ην δηαβάδεηο γηα ώξεο είλαη άιιν πξάγκα αιιά είρε θαη 

απηό ην ελδηαθέξνλ ηνπ , ην βηβιίν δελ βιάπηεη θαζόινπ ηα κάηηα. 

Αιιά όπσο θαη λα έρεη ην βηβιίν απνκαθξύλζεθε από θνληά καο ην ζέκα είλαη 

κπνξνύκε λα ην μαλαθεξδίζνπκε; Γελ κηιάκε γηα λα εμαθαλίζνπκε ηειείσο ηα 

ειεθηξνληθά δελ γίλεηαη λα ηα εμαθαλίζνπκε είλαη ε επνρή καο κπνξνύκε όκσο λα ηα 

ειαηηώζνπκε ηα ειεθηξνληθά θαη ην βηβιίν λα κπεη ζηγά - ζηγά θαη απηό μαλά πίζσ ζηε 

δσή καο. 

Δζείο πηζηεύεηε κπνξνύκε απηό λα ην θαηαθέξνπκε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΙΚΟΛΔΣΣΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 

Όια ηα παηδηά ηεο επνρήο καο έρνπλ μεράζεη ηα βηβιία. Σηε ζέζε ησλ βηβιίσλ 

έρνπλ κπεη όια ηα ειεθηξνληθά. Τα ιάπηνπ, ηα θηλεηά θηι. 

«Μπνξεί λα κεησζεί ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ;», αλαξσηηέζηε όινη. Ναη, 

θπζηθά κπνξεί. Όια πξέπεη λα γίλνληαη κε έλα κέηξν. Απηό δελ αιιάδεη. 

Υπάξρνπλ πνιινί ιόγνη πνπ ηα βηβιία έρνπλ απνκαθξπλζεί από νληά καο. Οη 

ιόγνη είλαη νη εμήο: 

 Βξίζθνπκε πιεξνθνξίεο πνιύ πην γξήγνξα 

 Έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ηληεξλεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 Υπάξρνπλ θαη ειεθηξνληθά βηβιία πνπ ηα δηαβάδεηο πην επράξηζηα. 

Σαο είπα κόλν ηνπο ζεκαληηθνύο ιόγνπο. 

Άκα κεησζεί ιίγν ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ από ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, 

κπνξεί ηα ζθνληζκέλα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο λα μαλαδνύλ ην θσο ηνπο! Τα βηβιία 

είλαη πνιύ σθέιηκα. Γελ ην θαηαιαβαίλνπκε. 

Δζείο ηη πηζηεύεηε; Διάηε ζηε ζέζε κνπ! Πξνβιεκαηηζηείηε! Πξέπεη ηα 

ειεθηξνληθά λα κεησζνύλ από ηε δσή καο; 

 

 

 

 

 

 

 


