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LE MONDE 

 

Όψεις  

Ο εφιάλτης του Σωκράτη 
 

Καθώς οι γονείς επενδύουν σε καινούργιο 

εκπαιδευτικό λογισµικό και οι δάσκαλοι 

σκέφτονται πώς να συνδυάσουν το Ιντερνετ µε 

προγράµµατα µαθηµάτων για τη νέα σχολική 

χρονιά, είναι µια κατάλληλη στιγµή να κάνουµε 

µερικές σκέψεις για τον µεταβαλλόµενο κόσµο 

µέσα στον οποίο µορφώνονται τα παιδιά µας. 

Είναι ένας ψηφιακός κόσµος, όπου τα 

ηλεκτρονικά σηµειωµατάρια αντικαθιστούν τα 

τετράδια, ενώ οι ιστοσελίδες, τα µπλογκ και τα e–

mail διαµορφώνουν τον τρόπο που διαβάζουµε και 

επικοινωνούµε. Γονείς, δάσκαλοι και επιστήµονες 

έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται µε ποιον τρόπο η 

βύθισή µας σ’ αυτόν τον ολοένα και πιο ψηφιακό 

κόσµο θα επηρεάσει τη σχέση της νέας γενιάς µε 

το διάβασµα, τη µάθηση και την ίδια τη γνώση. 

Ως γνωσιακή νευρολόγος και ερευνήτρια της 

ανάγνωσης, µε απασχολεί πολύ η περιπέτεια του 

διαβάσµατος µέσα σε αυτή την τεχνολογικά τόσο 

πλούσια κοινωνία. Η ικανότητα ανάγνωσης και 

γραφής είναι τόσο συνυφασµένη µε τη ζωή µας, 

που συχνά αδυνατούµε να καταλάβουµε ότι η 

πράξη της ανάγνωσης είναι ένα αληθινό θαύµα. 

 

 
∆ιορατικά επιχειρήµατα  
 

Έχοντας βρεθεί κι εκείνος ανάµεσα σε δύο 

τρόπους επικοινωνίας, την προφορική και τη 

γραπτή, ο Σωκράτης είχε εκφράσει κάποιες 

επιφυλάξεις όσον αφορά τη γραφή και την 

ανάγνωση. Τα επιχειρήµατά του φαίνονται τόσο 

διορατικά σήµερα όσο µάταια ήταν τότε.

Στον πυρήνα της επιχειρηµατολογίας του Σωκράτη 

ήταν η ανησυχία του για τους νέους. Πίστευε ότι η 

φαινοµενική µονιµότητα του γραπτού λόγου θα 

τους παρέσυρε να πιστέψουν ότι είχαν φτάσει στην 

καρδιά της γνώσης, αντί σε µια απλή 

Στη διάρκεια των τελευταίων 5.000 χρόνων, η 

κατάκτηση της ικανότητας για ανάγνωση µετέβαλε 

το νευρικό κύκλωµα του εγκεφάλου και τη 

διανοητική εξέλιξη του είδους. Σήµερα, ωστόσο, ο 

αναγιγνώσκων εγκέφαλος τίθεται βαθµιαία σε 

κίνδυνο, αντιµετωπίζοντας τις απρόβλεπτες 

συνέπειες της µετάβασης σε µια ψηφιακή εποχή 

που επηρεάζει όλες τις πλευρές της ζωής µας, 

ανάµεσά τους και τη διανοητική ανάπτυξη του κάθε 

καινούργιου αναγνώστη. Τρεις απρόσµενες πηγές 

µπορούν να µας βοηθήσουν να πραγµατευτούµε την 

ιστορική µετάβαση που αντιµετωπίζουµε καθώς 

κινούµαστε από µια επικρατούσα µορφή 

επικοινωνίας σε µιαν άλλη: ο Σωκράτης, η 

σύγχρονη γνωσιακή νευρολογία και ο Προυστ.  

 

  

αποκωδικοποίηση. Για τον Σωκράτη, µόνο η 

κοπιώδης διαδικασία της έρευνας, της ανάλυσης 

και τελικά της εσωτερίκευσης της γνώσης 

µπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να 

αναπτύξουν µια διά βίου ικανότητα σκέψης, που θα 

τους οδηγούσε τελικά στη σοφία, την αρετή και τη 

«φιλία µε τον θεό».

Πόσα παιδιά σήµερα δεν γίνονται ο εφιάλτης του 

Σωκράτη, αποκωδικοποιητές πληροφοριών οι 

οποίοι δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε το κίνητρο να 

σκεφτούν πέρα ή έξω από το ψηφιακό τους 

σύµπαν; Υπάρχει, άραγε, ο κίνδυνος να 

συνηθίσουν τόσο πολύ στην άµεση πρόσβαση στην 
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πληροφορία που εµφανίζεται στην οθόνη του 

υπολογιστή τους, ώστε να µην ερευνούν πέρα από 

τη δεδοµένη πληροφορία, στα βαθύτερα στρώµατα 

της φαντασίας και της γνώσης που µας οδήγησαν 

σ’ αυτό το στάδιο της ανθρώπινης σκέψης; Ή 

µήπως οι νέες απαιτήσεις των τεχνολογιών της 

πληροφορίας να συλλέγουν, να αξιολογούν και να 

ενσωµατώνουν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών 

θα βοηθήσουν να αναπτύξουµε εξίσου πολλές, αν 

και όχι πιο αξιόλογες, δεξιότητες που θα 

βελτιώσουν τις ανθρώπινες διανοητικές 

ικανότητες, την ποιότητα ζωής και τη συλλογική 

σοφία του ανθρώπινου είδους; Παραδόξως, 

υπάρχει πολύ λίγη έρευνα που να ανταποκρίνεται 

άµεσα σε αυτά τα ερωτήµατα, αλλά οι γνώσεις που 

έχουµε από τη νευροψυχιατρική για το πώς ο 

εγκέφαλος µαθαίνει να διαβάζει και πώς µαθαίνει 

να σκέφτεται γι’ αυτά που διαβάζει, µπορούν να 

βοηθήσουν στην προσπάθειά µας. 

 Ο εγκέφαλος των αναγνωστών  
 

Γνωρίζουµε, π.χ., ότι κανένα ανθρώπινο πλάσµα 

δεν γεννιέται γνωρίζοντας να διαβάζει. Μπορούµε 

να µάθουµε να διαβάζουµε µόνο επειδή το µυαλό 

µας έχει την πρωτεϊκή ικανότητα να 

αναδιατάσσεται ώστε να µαθαίνει κάτι καινούργιο. 

Χρησιµοποιώντας τεχνικές απεικόνισης για να 

ερευνήσουµε τον εγκέφαλο αρχάριων 

αναγνωστών, µπορούµε να παρατηρήσουµε πώς 

ένα νέο δίκτυο νευρώνων αναπτύσσεται µε βάση 

την αρχική δοµή του. Στη διαδικασία αυτή, ο 

εγκέφαλος µεταβάλλεται µε τρόπους που µόλις 

αρχίζουµε τώρα να κατανοούµε πλήρως.

Ειδικότερα, στον εγκέφαλο του έµπειρου

 

Θα εξαφανιστεί ποτέ το 

χάρτινο βιβλίο; 

Ο υπολογιστής στη ζωή µας. 

Σελίδα 2 ∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

αναγνώστη τα πρώτα χιλιοστά δευτερολέπτου 

της αποκωδικοποίησης διανύονται σχεδόν 

τελείως αυτόµατα µέσα σε αυτό το κύκλωµα. 

Αυτός ο αυτοµατισµός είναι που µας προσφέρει 

τα πολύτιµα χιλιοστά δευτερολέπτου που 

χρειαζόµαστε για να πάµε πέρα από το 

αποκωδικοποιούµενο κείµενο και να κάνουµε 

δικές µας σκέψεις – κάτι που αποτελεί την 

καρδιά της αναγνωστικής διαδικασίας. 
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Το βιβλίο. 

 Κανένας ίσως δεν µίλησε τόσο εύγλωττα για τον 

αληθινό σκοπό της ανάγνωσης όσο ο Γάλλος 

µυθιστοριογράφος Μαρσέλ Προυστ, ο οποίος 

έγραψε: «Εκεί όπου τελειώνει η δική τους σοφία (των 

συγγραφέων), ξεκινάει η δική µας». Το να προχωράς 

πέρα από το κείµενο σε νέες σκέψεις είναι µια 

εξελικτική, επίκτητη προσέγγιση προς τη γνώση. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, θα έπρεπε να υπάρχει µια 

εξελικτική προοπτική στη µετάβασή µας προς την 

ψηφιακή κουλτούρα. Τα παιδιά µας, που ήδη 

κινούνται σβέλτα ανάµεσα σε διαφορετικούς τύπους 

κειµένων, έχουν ανάγκη να αναπτύξουν πλήρως τις 

αναγνωστικές ικανότητες του εγκεφάλου τους προτού 

βυθιστούν στον ψηφιακό κόσµο. Η νευρολογία µάς 

δείχνει το εκπληκτικό θαύµα του εγκεφάλου, που έχει 

αποκτήσει τη δεξιότητα της ανάγνωσης και που 

χρησιµοποιεί περιοχές και στους τέσσερις λοβούς, 

και στα δύο ηµισφαίρια, για να κατανοήσει δύσκολα 

κείµενα, κάνοντας παράλληλα νέες σκέψεις που 

προχωρούν πέρα από το κείµενο. Τα παιδιά

  

 

Σελίδα 3∆ΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΥΑΛΟ 

χρειάζεται να έχουν χρόνο αλλά και κίνητρο για να 

σκέφτονται από µόνα τους, να αναπτύξουν έναν 

έµπειρο στην ανάγνωση εγκέφαλο, προτού ο 

ψηφιακός τρόπος κυριαρχήσει στο διάβασµά τους. Η 

αµεσότητα και ο όγκος των πληροφοριών δεν πρέπει 

να συγχέεται µε την αληθινή γνώση. Ως 

τεχνολογικός οραµατιστής, ο Εντουαρντ Τένερ 

προειδοποίησε: «Θα ήταν κρίµα, η ίδια διάνοια που 

παρήγαγε την ψηφιακή επανάσταση να καταστραφεί 

από αυτήν». 
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Advertising on the Internet , 

by Robbin Zeff and Brad Aronson 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Το Internet είναι το πιο γρήγορα αναπτυσσόµενο 

µέσο διαφήµισης όλων των εποχών. Ωστόσο, 

µόνον λίγοι από εκείνους που βασίζονται στην 

διαφήµιση στο Internet είναι σε θέση να 

αποκοµίσουν κάποια κέρδη. Ο λόγος, όπως 

ισχυρίζονται οι Robbin Zeff και Brad Aronson 

στο βιβλίο τους Advertising on the Internet είναι 

ότι δεν υπάρχει κάτι µαγικό στο Internet σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα µέσα διαφήµισης. Απλά, η 

διαφήµιση στο Internet, όπως και σε οποιοδήποτε 

άλλο µέσο πρέπει να γίνει σωστά και µε 

επαγγελµατισµό έτσι ώστε να µπορέσει να 

αποφέρει αποτελέσµατα. 

'' Είµαστε αυτό που σκεφτόµαστε''  ''Γινόµαστε 

αυτό που πιστεύουµε''  

Η Αµερικανίδα συγγραφέας Μπάρµπαρα Μπέργκερ 

ζει στη ∆ανία και έχει γράψει συνολικά δέκα βιβλία 

αυτοβελτίωσης. Τα βιβλία αυτά είναι πολύ δηµοφιλή 

στη Σκανδιναβία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Η 

έδρα της βρίσκεται στη Κοπεγχάγη, η ίδια ωστόσο 

ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο, παρουσιάζοντας σε 

σεµινάρια την προσωπική της µέθοδο - έναν 

µοναδικό συνδυασµό από προοδευτικές νοητικές 

τεχνικές και βαθιά σοφία.  

Το βιβλίο της '' Είµαστε αυτό που σκεφτόµαστε'' 

περιλαµβάνει κάποιες τεχνικές και κάποια πρακτικά 

εργαλεία για όσους επιθυµούν να αλλάξουν τη ζωή 

τους, να τη βελτιώσουν και να πετύχουν τους 

στόχους τους. Απευθύνεται κυρίως σε όσους 

αντιλαµβάνονται ότι έχουν χάσει τον αυτοέλεγχο και 

γενικότερα τον έλεγχο της ζωής τους, 

διαπιστώνοντας καθηµερινά ότι τίποτα δε λειτουργεί 

σωστά στην πραγµατικότητα που βιώνουν. Το 

πραγµατικό κλειδί για να αλλάξει κάποιος, σύµφωνα 

µε τη συγγραφέα, είναι να καταλάβει πώς λειτουργεί 

ο νους του. Οι σκέψεις, τα λόγια, και οι νοητικές 

εικόνες του διαπλάθουν την πραγµατικότητά του. 

Ένα από τα βασικά µηνύµατα αυτού του βιβλίου 

είναι ότι είναι εύκολο να απολαµβάνεις µια υγιή, 

χαρούµενη, επιτυχηµένη ζωή, ακόµη και αν έχεις 

προγραµµατιστεί να πιστεύεις το αντίθετο. Όσο οι 

άνθρωποι δεν κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του 

νου -πώς δηλαδή οι σκέψεις και τα λόγια τους 

διαµορφώνουν την πραγµατικότητά τους-

παραµένουν θύµατα του δικού τους αρνητικού 

τρόπου σκέψης. Όταν όµως τον αντιλαµβανόµαστε, 

όλα ξαφνικά γίνονται απλά και εύκολα. Αυτό που 

πρωτεύει είναι να έχουµε την επιθυµία να 

ξεκινήσουµε τη εσωτερική µας διεργασία και να 

είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας. Ποιες είναι 

οι σκέψεις µας ή οι βασικές συµπεριφορές µας 

προς τη ζωή; Τι επαναλαµβάνουµε διαρκώς στον 

εαυτό µας και στους άλλους; ∆ιαπλάθουµε το 

είδος ζωής που πραγµατικά λαχταράµε;  

Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει δεκαεννέα 

κεφάλαια µε πολύτιµες συµβουλές όσον αφορά 

τον τρόπο σκέψης και δράσης µας µε απώτερο 

σκοπό την πραγµάτωση των επιδιωκόµενων 

στόχων µας. Μιλάει για το µονοπάτι της δύναµης, 

το οποίο θα µας οδηγήσει σε ένα µόνο ''ξέφωτο'', 

αυτό της επιτυχίας και της ευτυχίας. Ο λόγος που 

χρησιµοποιεί η συγγραφέας, είναι 

συµβουλευτικός και καθοδηγητικός καθώς 

καταγράφει τεχνικές αυτοβελτίωσης. Το 

λεξιλόγιο είναι απλό και το ύφος της 

προτρεπτικό. Σε όλο το βιβλίο διαχέεται και 

στηρίζεται η εξής άποψη: ''Μπορούµε να 

αλλάξουµε τη ζωή µας αλλάζοντας τη σκέψη 

µας''.  

 


