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

Εζείρ ηα παιδιά ηηρ ηλεκηπονικήρ εποσήρ – πληποθόπηζηρ, εξηγήζηε ηοςρ 

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

ξανακεπδίζοςμε;» 

 

ΕΛΕΝΑ ΜΠΑΛΑΡΗ 

Τν βηβιίν ζήκεξα δελ είλαη πεγή έκπλεπζεο γηα ηε λέα γεληά ηεο ειεθηξνληθήο 

επνρήο. Όινη πιένλ καγεύνληαη από ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ρσξίο λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αμία ηνπ βηβιίνπ. Τν ζεκαληηθόηεξν έπηπιν ηνπ ζπηηηνύ καο , 

ε βηβιηνζήθε, ζεσξείηαη «έλα απόλ έπηπιν» από ηε δσή καο. 

Δπζηπρώο είλαη αιήζεηα όηη ην βηβιίν έρεη απνκαθξπλζεί απ’ ηε δσή ησλ 

παηδηώλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Αξρηθά, όηαλ άξρηζε ε δηαθήκηζε ησλ ζπζθεπώλ ηεο 

ηερλνινγίαο, επεξέαζε πνιινύο ηειεζεαηέο, κε απνηέιεζκα λα ζέινπλ λα 

απνθηήζνπλ ην λέν πξντόλ. Επίζεο, ε ζεκεξηλή γεληά κπνξεί εύθνια λα πξνκεζεπηεί 

βηβιία, κόλν πνπ λνκίδεη όηη δελ έρεη αλάγθε ην δηάβαζκα. Έλαο αθόκε ιόγνο είλαη 

όηη ζρεδόλ θαλείο πιένλ δελ επηιέγεη ην βηβιίν, παξακέλεη ζηελ επηινγή ηεο 

ηερλνινγίαο. 

Πώο όκσο κπνξνύκε λα μαλαθεξδίζνπκε ην βηβιίν; Πξώηα απ’ όια ρξεηάδεηαη 

ζέιεζε, επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηνικήζεη θαλείο λα ην πάξεη θαη λα αθνζησζεί 

ζε απηό. Τν δηάβαζκα θαζεκεξηλά καο σθειεί ζε πνιιέο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζα αληηκεησπίζνπκε ζην κέιινλ. Μία θαιή αξρή ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηνύκε κε 

κέηξν ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη λα δώζνπκε έκθαζε ζε απηό. Δηαβάδνληάο ην, 

καο δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκό. Όκσο γηα ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο πνπ δελ 

κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ εύθνια, πξέπεη λα βξνπλ έλα βηβιίν πνπ λα ηαπηίδνληαη 

κε απηό θαη λα ηνπο δεκηνπξγεί ελδηαθέξνλ. Καη θάηη αθόκα, όηαλ δηαβάδνπκε έλα 

ειεθηξνληθό βηβιίν καο δεκηνπξγεί κία απόζηαζε, δελ δεκηνπξγεί κηα θξηηηθή 

ζθέςε. 

Σπλνςίδνληαο, ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη δελ πξέπεη λα ππεξηζρύεη θακία πιεπξά, 

πξέπεη λα ππάξρεη κία ιεινγηζκέλε ρξήζε. Τέινο ηα ειεθηξνληθά πξντόληα καο 

δεκηνπξγνύλ κία απξόζσπε ζρέζε ρσξίο λα λνζηαιγνύκε ηε ζπλέρεηά ηνπο. Άξαγε 

κε πνηνπο άιινπο ηξόπνπο κπνξεί λα ππεξηζρύζεη ην βηβιίν ζηε δσή καο; 

 



 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ 

Σήκεξα ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο καο βνκβαξδίδεη, αλαγθάδνληαο λα 

αθήλνπκε ην βηβιίν ζηελ άθξε. 

Τα παηδηά ζηελ επνρή καο έρνπλ πνιιά καζήκαηα από ην ζρνιείν θαη όηαλ πάλε 

λα δηαβάζνπλε έλα βηβιίν ην ζεσξνύλ πσο είλαη αγγαξεία. Φάξηο ζηνλ ππνινγηζηή, 

ην θηλεηό θηι. ηα παηδηά ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο πξνηηκνύλ λα αζρνινύληαη κε 

απηά. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην βηβιίν λα κέλεη ζην ξάθη παξαπνλεκέλν. Επίζεο 

νη νηθνγέλεηέο ηνπο δελ ηνπο παξνηξύλνπλ λα δηαβάζνπλ βηβιία. 

Έλαο ηξόπνο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ ππνινγηζηή είλαη λα εγγξαθνύκε ζε 

κία βηβιηνζήθε. Σηελ ηάμε κνπ έρνπκε ηελ πνιύηηκε επθαηξία λα δαλεηδόκαζηε 

βηβιία από ην δάζθαιό καο. Αθόκα ηα παηδηά ηεο ΣΤ Τάμεο πείζακε ην δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ καο λα θάλνπκε κία δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε όπνπ όιεο νη ειηθίεο έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα παίξλνπλ βηβιία θαη κεηά λα ηα επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν κόιηο ηα 

δηαβάζνπλ. 

Τν βηβιίν πξέπεη λα πεγαίλεη παξάιιεια κε ηνλ ππνινγηζηή. Δειαδή δελ πξέπεη 

λα παξαηήζνπκε ην δηάβαζκα αιιά νύηε θαη ηνλ ππνινγηζηή… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΑΡΙ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Έλα κεγάιν ζέκα είλαη ηα ειεθηξνληθά πνπ ππεξηεξνύλ ζηε δσή ησλ παηδηώλ 

θαη ησλ εθήβσλ. Άιιεο γεληέο έπαηδαλ ζπλέρεηα κεο ζην δξόκν κε γέιηα. Μα ηώξα 

νύηε γέιηα, νύηε παηρλίδηα ζηνπο δξόκνπο. 

Τν βηβιίν, έλα αηειείσην ηαμίδη κε ζειίδεο θαη καγεπηηθέο ηζηνξίεο. Απηό πνπ 

κεξηθνί άλζξσπνη δελ ην έρνπλ πάξεη ζηα ρέξηα ηνπο, δελ μεδηςνύλ δίπια ηνπ θαη 

πξώηα απ’ όια δελ ηνπο ζπγθηλεί. Τν βηβιίν ζα καο ζώζεη από ηνλ εζηζκό ελώ ηα 

ειεθηξνληθά καο αλνίγνπλ ην δξόκν γηα ηνλ εζηζκό. Τν θηλεηό, ν Η/Υ, ηα ηάκπιεη, 

απηά δελ ζα ζώζνπλ ηνλ θόζκν, ζα θάλνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα είλαη εγθισβηζκέλνη 

ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο λα θάζνληαη ζην ζαιόλη θνιιεκέλνη ζ’ έλα θνπηί κε θηλνύκελεο 

εηθόλεο. 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα ειεθηξνληθά κέζα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα, κηζή ή κία ώξα. Να έρνπκε έλα κέηξν γηαηί, ρσξίο ηέηνην, θαηξαθπιάκε. 

Πξέπεη λα κπνξνύκε λα ηα απνκαθξύλνπκε, λα ηα αθήζνπκε θάπνπ θαη λα 

ζπλερίζνπκε ηε δσή  καο. Να πάκε κηα βόιηα, ζηελ πιαηεία, λα έξζεη ζπίηη θάπνηνο 

λα παίμνπκε. Αλ είζαη απνξξνθεκέλνο δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα! 

Εγώ πηζηεύσ απηά. Μ’ αξέζεη ην βηβιίν θαη δελ ζα ήζεια ν θόζκνο πνπ δσ λα 

είλαη εζηζκέλνο (ζηα ειεθηξνληθά κέζα). Επίζεο, ζ’ όια ηα ζρνιεία πξέπεη λα 

ππάξρνπλ βηβιηνζήθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΕΑΝΝΑ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 

Υπάξρνπλ πνιινί ιόγνη πνπ ην βηβιίν έρεη απνκαθξπλζεί από ηα παηδηά. Τα 

παηδηά δπζηπρώο, ζηελ ειεθηξνληθή επνρή καο, δελ κπνξνύλ λα ηαμηδέςνπλ δίπια 

ζηα βηβιία γηαηί πξνηηκάλε λα θάζνληαη κπξνζηά ζε έλαλ ππνινγηζηή κε απνηέιεζκα 

λα εζίδνληαη θαη λα κελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ππάξρεη θαη ηη γίλεηαη γύξσ ηνπο. Ο 

εζηζκόο ζνπ δηαδίθηπν είλαη πνιύ άζρεκν πξάγκα πνπ ζε θάλεη λα θιείλεζαη ζηνλ 

εαπηό ζνπ θαη λα θιεηδώλεζαη εθεί. 

Τν βηβιίν πιένλ έρεη παξαηεζεί ζην ξάθη ζαλ δηαθνζκεηηθό γηα ην δσκάηην. 

Σήκεξα ην βηβιίν έρεη ζθνπξηάζεη θαη έρεη ζθνληζηεί γηαηί θαλείο δελ ην αθνπκπάεη, 

δελ ην γεύεηαη όπσο πξέπεη. Πηζηέςηε κε όηη κηα ζειίδα λα δηαβάζεηε ζα ληώζεηε 

δηαθνξεηηθά, ζα έρεηε κηα γλώζε πνπ ζα θιεηδσζεί ζην θεθάιη ζαο θαη δελ ζα βγεη 

πνηέ. Σε όηη αθνξά ην βηβιίν, πξέπεη λα θάλνπκε αγώλα λα ηδξώζνπκε θαη λα 

θάλνπκε πνιιά βήκαηα γλώζεο, εκπηζηνζύλεο θαη θηιίαο. 

Τα ειεθηξνληθά κέζα θπξηαξρνύλ, όκσο κπνξνύκε λα πάξνπκε κηα άιιε 

δηαδξνκή ρσξίο λα βαξύλνπκε θαλέλα από απηά. Ξέξσ όηη όια ηα παηδηά πξνηηκνύλ 

ηελ ειεθηξνληθή πιεξνθόξεζε θαη όρη απηή ηνπ βηβιίνπ. Απηό είλαη ην πξόβιεκα 

θαη όινη καδί ζα πξέπεη λα ην αιιάμνπκε. Τα ζπλαηζζήκαηα πνπ βξίζθνπκε ζην 

βηβιίν δελ ηα βξίζθνπκε πνπζελά αιινύ. Γηα λα θάλνπκε θάηη όινη καδί πξέπεη λα 

θαηεβάζνπκε ην βηβιίν από ην ξάθη, λα ην μεζθνλίζνπκε θαη πηζηέςηε κε ζίγνπξα 

όινη καο ζα ληώζνπκε θαιύηεξα, ζα δνθηκάζνπκε ηηο δπλαηόηεηέο καο θαη ζα 

παίμνπκε κε ηα ζπλαηζζήκαηά καο. 

Τν βηβιίν πξέπεη λα ην ζθεθηόκαζηε θαη πνηέ δελ πξέπεη λα ην βγάινπκε από ηε 

δσή καο γηαηί κεηά όηαλ ζα ην ζέινπκε δελ ζα κπνξνύκε λα ην έρνπκε. Γηαηί θαη ην 

βηβιίν έρεη θάπνηα όξηα. Επίζεο δελ ζπγρσξεί εύθνια. Δηόηη είλαη ζαλ άλζξσπνο κε 

πεξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο καο. Γηα ην θαιό ζαο αθήζηε 

ηα ειεθηξνληθά θαη πηάζηε ην βηβιίν. Με απηά πνπ ζαο είπα θαηαιάβαηε θαη ληώζαηε 

ηελ αλάγθε ηνπ βηβιίνπ. Τώξα απιά πξέπεη λα βεβαησζνύκε όηη ην βηβιίν είλαη πην 

ρξήζηκν από ηα ειεθηξνληθά. 

Εκείο όινη καδί πξέπεη λα πνύκε κε πάζνο θαη λα δείμνπκε ζε όινπο ηη καο 

πξνζθέξεη έλα βηβιίν. Να κηιήζνπκε γηα ηηο πξνζπάζεηέο καο θαη κε πνηνλ ηξόπν ζα 

μαλαθεξδίζνπκε ην βηβιίν. Τν βηβιίν ζα ην μαλαθεξδίζνπκε αλ ληώζνπκε ιίγν ηελ 

ςπρή καο. Επίζεο, αλ ζπγθξίλνπκε ην βηβιίν κε ηνλ ππνινγηζηή ή ην ηάκπιεη ηη καο 

σθειεί πεξηζζόηεξν. Απηό είλαη εξώηεκα γηα εζάο πάλησο εκέλα πξνζσπηθά 

πεξηζζόηεξν κε σθειεί θαη κε γεκίδεη ην βηβιίν. 



Απηή είλαη ε γλώκε κνπ πξέπεη εζείο λα μαλαζθεθηείηε ηελ εξώηεζε θαη λα ηελ 

απαληήζεηε ζηνλ εαπηό ζαο κε ππμίδα ηελ θαξδηά ζαο. Πνηνλ δξόκν παίξλεη ε ςπρή 

ζαο; Μελ πηεζηείηε, αθήζηε ειεύζεξν ηνλ εαπηό ζαο. Επίζεο πξνηείλεηε ιύζεηο γηα 

ην θαιό όισλ καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


