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Τό 31ο τεῦχος τῆς Πνευματικῆς Δια-
κονίας ἀποτελεῖ μία εἰδική ἔκδοση μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς 5ης Διεθνοῦς Ἔκθεσης 
Βιβλίου Κύπρου, πού ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λις Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου διορ-
γανώνει ἀπό τίς 27 Ὀκτωβρίου μέχρι 
τίς 3 Νοεμβρίου 2019 στήν Πλατεία 
Μητροπόλεως στό Παραλίμνι. Τό θέμα 
τῆς  Ἔκθεσης «Βιβλίο καί Ψηφιακή Τε-
χνολογία» ἀποτελεῖ καί τόν τίτλο τοῦ 
ἀφιερώματος τοῦ παρόντος τεύχους. 
Στά ἄρθρα τοῦ ἀφιερώματος γίνεται πε-
ριγραφή καί ἀξιολόγηση τῆς σχέσης τοῦ 
βιβλίου μέ τήν ψηφιακή τεχνολογία, 
μία σχέση ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἐκτείνεται 
ἀπό τήν πλήρη ἀντιπαράθεση μέχρι τή 
δημιουργική συνεργασία.

Τά δύο πρῶτα ἄρθρα (Κ. Μαλα-
φάντη, «Ἔντυπο ἤ ἠλεκτρονικό βιβλίο; 
Ἡ παιδαγωγική σημασία τοῦ δι-
λήμματος» καί Ρ. Ντούνα, «Συγκρι-
τική ἐξέταση μεταξύ ἔντυπης καί 
ψηφιακῆς παιδικῆς λογοτεχνίας») 
παρουσιάζουν τή σημασία τόσο τοῦ 
ἔντυπου ὅσο καί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ 
βιβλίου στήν ἐκπαίδευση καί πῶς  
ἡ ἀξιοποίηση καί τῶν δύο μορφῶν 
μπορεῖ νά ἀποβεῖ εὐεργετική στήν 
ἐκπαιδευτική διαδικασία. 

Τά ἑπόμενα ἄρθρα (Ἀ. Κ. Ἀνδρέου, 
«Πῶς ἡ τεχνολογία ἐπηρεάζει τό βι-
βλίο καί τίς βιβλιοθῆκες» καί  Ἕ. Διο-
μήδη-Παρπούνα, «Ψηφιοποίηση: πρό-
κληση ἤ ἀπειλή γιά τά βιβλία καί τίς 
βιβλιοθῆκες;») ἀναπτύσσουν τή σχέση 
τῆς τεχνολογίας μέ τίς βιβλιοθῆκες, 
μέ εἰδικότερη ἀναφορά, στό δεύτερο 
ἄρθρο, στό παράδειγμα τῆς Βιβλιοθή-
κης τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Τέλος τό ἄρθρο τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, «Οἱ 
Ψηφιακές Βιβλιοθῆκες ὡς ἐναλλακτική 
λύση τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς:  
ἡ περίπτωση τῆς Ψηφιακῆς Βιβλιο-
θήκης τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν 
Σπουδῶν Βόλου» παρουσιάζει τρό-
πους ἀξιοποίησης τῆς τεχνολογίας 
ἀπό ἐκκλησιαστικές καί θεολογικές 
βιβλιοθῆκες.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

•
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Κάνοντας μία διαχρονική ἀνα-
δρομή στήν ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπινου 
πολιτισμοῦ, διαπιστώνουμε ὅτι οἱ 
ἐξελίξεις στά ἐργαλεῖα παραγωγῆς, δι-
ατήρησης καί διάδοσης τοῦ γραπτοῦ 
λόγου ὑπῆρξαν ὁρόσημα καί μοχλοί 
πολιτιστικῆς καί κοινωνικῆς ἀνάπτυξης. 
Δέν εἶναι τυχαῖο, ἐξάλλου, ὅτι ὡς κρι-
τήριο ἀρχῆς τῆς ἱστορικῆς περιόδου 
τῶν λαῶν θεωρεῖται ἡ ὕπαρξη ἤ μή τῆς 
γραφῆς. Στήν ἱστορία πολλές φορές 
τό νέο ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐπικίνδυνο 
γιά τό παλιό καί συχνά προκαλεῖ 
φόβο, ἀνησυχία καί ἀντίδραση. Στή 
σημερινή ἐποχή, κατά τήν ὁποία ἀπό 
τό Ἀλφαβητάρι περάσαμε στό διαδί-
κτυο καί ἀπό τή μυρωδιά τοῦ χαρτιοῦ 
καί τῆς μελάνης στήν ὀθόνη τοῦ 
ὑπολογιστῆ, ὁ φόβος, ἡ ἀνησυχία καί 
οἱ ἀντιδράσεις πληθαίνουν. Ὁ ὅρος 
ἠλεκτρονικό βιβλίο (e-book, e-textbook, 

web textbook, online textbook καί 
digital textbook) χρησιμοποιεῖται, γιά 
νά δηλώσει τήν ἔκδοση ἑνός ἔντυπου 
βιβλίου σέ ἠλεκτρονική καί ψηφια-
κή μορφή. Οἱ πρῶτες προσπάθειες 
ψηφιοποίησης βιβλίων ἔγιναν κατά 
τή δεκαετία τοῦ 1970, μόλις ὅμως τό 
2009 τό ἠλεκτρονικό βιβλίο ἄρχισε νά 
χρησιμοποιεῖται σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

ΕΝΤΥΠΟ ἤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ;
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ*

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης*

* Ἄρθρο ἀπό τόν συλλογικό τόμο Σελίδες στήν ὄθόνη ἤ σέ χαρτί. Τό μέλλον τῆς ἀνάγνωσης (ἐπιμ. Γ. 
Δαρδανός), ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2010. Πηγή κειμένου: https://uoa.academia.edu/KonstantinosMalafantis

* Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Πρόεδρος Παιδαγωγικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος.
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Οἱ ἐραστές τοῦ ἔντυπου βιβλί-
ου βρίσκονται στό ἕνα «στρατόπε-
δο» τῆς ἀντιπαράθεσης. Εἶναι ἐκεῖνοι 
πού τούς ἀρέσει νά ψηλαφίζουν τό 
«ἀνάγλυφο» τυπωμένο χαρτί, πού θέ-
λουν νά ὑπογραμμίζουν καί νά κρατοῦν 
σημειώσεις, χωρίς νά χάνουν τήν προ-
σωπική σχέση μέ τό τυπωμένο βιβλίο. 
Ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἔντυπου βιβλίου 
ἔχει τή δυνατότητα νά τό ἀνοίξει, νά 
τό κλείσει, νά τό φυλλομετρήσει ὅσες 
φορές καί ὅποτε θέλει, νά ἀπολαύσει τά 
χρώματα καί τό δέσιμο τοῦ· μπορεῖ δη-
λαδή μέ ὅλες του τίς αἰσθήσεις νά λάβει 
τά μηνύματα πού ἐκπέμπει τό βιβλίο καί 
νά ἀποκτήσει προσωπική σχέση μαζί 
του. Ἡ συναισθηματική αὐτή σχέση τοῦ 
ἀναγνώστη δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ 
μέ τό ἠλεκτρονικό βιβλίο, γεγονός πού 
ἀποτελεῖ καί ἕνα ἀπό τά βασικά μειο-
νεκτήματά του. Ὁ χρήστης δέν μπορεῖ 
νά ἀγγίξει τό ἀρχεῖο, νά γυρίσει τίς σε-
λίδες του, νιώθοντας τήν αἴσθηση τοῦ 
χαρτιοῦ, ἤ ἀκόμα καί νά τό δωρίσει μέ 
μία προσωπική ἀφιέρωση.

Γιά τούς λάτρεις τοῦ παραδοσιακοῦ 
βιβλίου ἕνα παλαιό βιβλίο ὀλίγων 
ἀντιτύπων ἤ πρώτης ἐκδόσεως εἶναι 
ἕνας πραγματικός θησαυρός, πού δέν 
συγκρίνεται μέ καμιά τεχνολογία. 
Ὅπως, ἐπίσης, ἔχεις ἄλλη αἴσθηση ὅταν 
γυρίζεις τίς σελίδες κατά τό διάβασμα 
ἤ ἀκόμα καί νά ψάχνεις γιά κάτι πού 
ἔχεις διαβάσει, ἀπό τό νά πατήσεις 
ἕνα πλῆκτρο καί νά τό βρεῖς σέ λίγα 
δευτερόλεπτα. Τό παραδοσιακό βι-
βλίο ἐμπνέει, ἐπίσης, βεβαιότητα στόν 

ἀναγνώστη, γιατί θά εἶναι πάντα ἐκεῖ, 
ὅποτε θελήσει νά ἀνατρέξει, ἐνῶ τό 
ἠλεκτρονικό μπορεῖ, ὅταν χρειαστεῖ, νά 
μήν εἶναι ἐκεῖ ἤ μπορεῖ νά ἔχει ὑποστεῖ 
ἀκόμα καί σημαντικές ἀλλαγές.

Ὅσοι ἀγαποῦν τό τυπωμένο χαρ-
τί καί ἔχουν ἀναπτύξει συναισθη-
ματική σχέση μέ τό παραδοσιακό 
βιβλίο αἰσθάνονται ἤδη ἀνησυχία, 
ἀβεβαιότητα καί πολλές φορές ἐνοχές 
μέ τή διείσδυση τοῦ ψηφιακοῦ βι-
βλίου ἀκόμα καί στό χῶρο τῆς λο-
γοτεχνίας, διότι μέ τήν κυριαρχία 
τοῦ δεύτερου ἀνατρέπεται αὐτή  
ἡ ἰδιαίτερη σχέση πού ἔχουν διαμορ-
φώσει μέ τόν καιρό. Ἤδη σέ χῶρες 
τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὅπως ἡ Γαλλία,  
ἡ Γερμανία καί ἡ Ἰταλία, παρουσιάστη-
καν ἀντιδράσεις καί ἐκφράστηκαν δι-
σταγμοί ὡς πρός τήν καθιέρωση τοῦ 
ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου καί σέ σχέση μέ 
τίς διεθνεῖς συνθῆκες γιά τήν πνευμα-
τική ἰδιοκτησία.

Στό ἄλλο «στρατόπεδο» βρίσκο-
νται ἐκεῖνοι πού ὑποστηρίζουν ὅτι, μέ 
τή σημερινή τεχνολογική ἀνάπτυξη, 
ἡ διείσδυση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογί-
ας στό χῶρο τῶν ἐντύπων ἦταν ἁπλά 
θέμα χρόνου καί ὀφείλουμε στό ἑξῆς 
νά ἀποδεχθοῦμε ἀναντίρρητα τό γε-
γονός αὐτό καί νά καρπωθοῦμε τά 
ὀφέλη τῆς νέας αὐτῆς πραγματικό-
τητας. Τό ἠλεκτρονικό βιβλίο φαίνε-
ται νά εἶναι πιό οἰκονομικό καί πιό 
προσβάσιμο γιά μεγαλύτερο ἀριθμό 
ἀτόμων, γεγονός πού δυνητικά μοιά-
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ζει νά ὁδηγεῖ σέ μία πιό δημοκρατική 
νομή τῆς γνώσης. Ὅμως, καί σ’ αὐτή 
τήν περίπτωση, ἀπαιτεῖται μεγάλη 
προσοχή, διότι τό μέσο ἀπό μόνο τοῦ 
δέν ἀρκεῖ γιά νά ἐγγυηθεῖ μία πιό δη-
μοκρατική πρόσβαση καί νομή τῆς 
γνώσης. Τό θέμα εἶναι τώρα ποιός 
θά χειριστεῖ αὐτό τό μέσο καί μέ ποιά 
κριτήρια θά προβαίνει στήν ἐπιλογή 
καί τήν προβολή τῆς γνώσης αὐτῆς. 
Στήν ἐποχή τῆς κοινωνίας τῆς πληρο-
φορίας, τό συμβατικό βιβλίο δέν εἶναι 
πλέον ἡ μοναδική πηγή πληροφοριῶν 
καί γνώσης. Ἡ συνεχής ἀνάπτυξη τῶν 
νέων τεχνολογιῶν δημιουργεῖ τή βάση 
τῆς ἄμεσης ἀναζήτησης καί ἐξασφαλίζει 
γρήγορες καί συχνά ὑψηλῆς ποιότη-
τας πληροφορίες. Τά ψηφιακά βιβλία 
ἀφενός θά προσελκύσουν τούς φανα-
τικούς χρῆστες τῶν Η/Τ καί μαζί καί 
τούς νέους, ἀφετέρου θά ὁδηγήσουν 
στόν ἐμπλουτισμό τοῦ περιεχομένου 
τῶν βιβλίων μέ μουσική ἤ βίντεο καί 
στή διαδραστική ἐπικοινωνία τοῦ συγ-
γραφέα μέ τόν ἀναγνώστη.

Ἀνάμεσα στά προτερήματα τοῦ 
ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου συγκαταλέγεται 
ἐπίσης τό γεγονός ὅτι ὁ ἀναγνώστης 
ἔχει τή δυνατότητα νά ἀνακτήσει 
εὔκολα κεφάλαια, ὑποκεφάλαια, πα-
ραγράφους, ὁρίζοντας συγκεκριμέ-
να σημεῖα ἀναζήτησης, καί ἑπομένως 
θά εἶναι σέ θέση νά ἐντοπίζει ἀνά 
πάσα στιγμή τά τμήματα ἑνός βιβλί-
ου πού σχετίζονται μέ τό ὑπό μελέτη 
θέμα. Σέ μία ἐποχή ὅπου τά πάντα 
διενεργοῦνται μέ ἀπίστευτη ταχύτητα 

καί κανείς δέν εἶναι διατεθειμένος νά 
σπαταλήσει οὔτε λεπτό ἀπό τόν πολύ-
τιμο χρόνο του σέ χρονοβόρες δρα-
στηριότητες, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
ἀντιμετωπίζει μέ θετικό τρόπο τήν 
καθιέρωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου 
ὡς μέσου ψυχαγωγίας καί ἐνημέρωσης. 
Ἡ ἠλεκτρονική μορφή τοῦ βιβλίου 
ἐνδείκνυται ἰδιαίτερα γιά ἀνάκτηση καί 
συσχέτιση πληροφοριῶν, συμβάλλο-
ντας ἐπωφελῶς στή συγκριτική μελέτη. 
Ἀντίθετα, τά εὑρετήρια στά παραδοσι-
ακά βιβλία ἀπαιτοῦν περισσότερο κόπο 
γιά νά βοηθήσουν τόν ἀναγνώστη στή 
φάση τῆς ἀναζήτησης. Ἐπίσης, οἱ βά-
σεις δεδομένων καί τό λογισμικό πού 
ἔχει κατασκευαστεῖ γιά τή χρήση τῶν 
ἠλεκτρονικῶν βιβλίων προσφέρει καί 
ἄλλες δυνατότητες στόν χρήστη του, 
ὅπως τήν ἀσύρματη πρόσβαση σέ γνω-
στές ἐφημερίδες (π.χ. Le Monde) καί 
σέ ψηφιακά βιβλιοπωλεῖα, μέσω τῶν 
δικτύων κινητῆς τηλεφωνίας.

Ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη τῆς τεχνο- 
λογίας καθώς καί ἡ ἔνταξη τοῦ 
ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου στή ζωή μας, 
ὅπως ἦταν φυσικό, δημιούργησαν 
ἀνάλογες ἀντιδράσεις καί στό χῶρο 
τῆς ἐκπαίδευσης.  Ἤδη σέ τέσσερις 
πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ (Τέξας, Φιλαδέλ-
φεια, Δυτική Βιρτζίνια καί Μίσιγκαν) 
τό ἠλεκτρονικό βιβλίο ἔχει ἐνταχθεῖ 
στήν ἐκπαίδευση μέ οὐσιαστικό ρόλο. 
Στή χώρα μας γιά πρώτη φορά τό Σε-
πτέμβριο τοῦ 2009 διανεμήθηκαν ἤδη 
μικροί φορητοί ὑπολογιστές σέ ὅλους 
τούς μαθητές τῆς Α΄ Γυμνασίου, γιά «τή 
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συστηματική διδασκαλία ἑνοτήτων τοῦ 
Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος μέ τή χρή-
ση νέων τεχνολογιῶν».

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἁρμονική συνύ-
παρξη τοῦ ἔντυπου καί τοῦ ἠλεκτρο-
νικοῦ βιβλίου στά πλαίσια τοῦ σχολεί-
ου θά ἀναβαθμίσει τήν ποιότητα τῆς 
ἐκπαίδευσης καί θά ἀποκαταστήσει τή 
διαταραγμένη σχέση τοῦ μαθητῆ μέ τό 
σχολικό ἐγχειρίδιο, καθώς τό τελευταῖο 
θά εἶναι ἕνα μόνο ἀπό τά πολλά χρήσι-
μα μέσα πρόσβασής του στή γνώση καί 
ὄχι πηγή τῆς ἐκπαιδευτικῆς κακοδαιμο-
νίας καί ἀποδέκτης τῆς δικαιολογημέ-
νης, πολλές φορές, ἀγανάκτησής του.  
Ἡ ἀντικατάσταση τοῦ ἔντυπου σχολι-
κοῦ ἐγχειριδίου ἀπό τό ἠλεκτρονικό 
εἶναι αὐτό πού προκαλεῖ τό φόβο. 
Ἡ σωστή ὅμως ἐκτίμηση τῶν πραγ-
μάτων ἐπιβάλλει τό συμπληρωμα-
τικό ρόλο τοῦ ψηφιακοῦ βιβλίου 
σέ συνδυασμό μέ τό καλό παραδο-
σιακό, ἔντυπο ἐγχειρίδιο, ἀλλά καί 
τήν ἀποτελεσματική καθοδήγηση 
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Ἐπισημαίνουμε 
ἰδιαίτερα τό ρόλο τοῦ δασκάλου, διότι 
μερικοί ζηλωτές ἔφτασαν στό σημεῖο 
νά ἀναρωτιοῦνται ἄν ὁ δάσκαλος 
μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό κάποιο 
πρόγραμμα ἠλεκτρονικῆς μάθησης. 
Ἄν θά μπορεῖ, δηλαδή, ἡ μάθηση νά 
γίνεται ἀπό τό σπίτι καί ὅλα τά μαθή-
ματα νά ἀντλοῦνται ἀπό τό διαδίκτυο 
καί τίς εἰδικές τράπεζες πληροφοριῶν.  
Ἡ παρουσία τοῦ δασκάλου δηλαδή θά 
καταστεῖ περιττή καί οἱ μαθητές δέν 
θά ἔχουν πλέον ἀνάγκη τό συμβατικό 

σχολεῖο; Ἡ πραγματικότητα μᾶλλον 
ἀπέχει πολύ ἀπό αὐτές τίς ὑποθέσεις.

Τό ἠλεκτρονικό βιβλίο καί ἡ τεχνο-
λογία τῆς πληροφορίας μποροῦν νά 
συμβάλουν θετικά στήν ἐκπαιδευτική 
διαδικασία μόνο ὡς συμπλήρωμα σέ μία 
οὐσιαστική παιδαγωγική διαδικασία. Τό 
μονοπώλιο σοφίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, 
πού ἦταν ὁ μοναδικός κάτοχoς τῆς γνώ-
σης, ἔχει βέβαια παρέλθει ἀνεπιστρεπτί. 
Ἡ πληροφορία διακινεῖται ἐλεύθερα 
καί διαχέεται ἀπό πολλές διαφορετι-
κές πηγές. Ἡ γνώση ὅμως εἶναι μία 
ἄλλη ὑπόθεση. Ὁ ρόλος τοῦ δασκά-
λου, ἀλλά καί ἐκεῖνος τοῦ σχολείου, 
εἶναι ἐντελῶς διαφορετικός ἀπό τήν 
ἁπλή μεταφορά τῆς πληροφορίας. 
Εἶναι ἡ ἀνακάλυψη, ἡ ἀφομοίωση καί 
ἡ ἀξιοποίηση τῆς γνώσης. Εἶναι ἡ διά-
πλαση τοῦ φρονήματος, τῆς ψυχῆς τοῦ 
νέου ἀνθρώπου. Ὁλόκληρο τό σχολεῖο 
(οἱ μαθητές καί οἱ δάσκαλοι) ἀποτελεῖ 
ἤ τουλάχιστον πρέπει νά συνιστᾶ 
χῶρο παιδαγωγικῆς ἀλληλεπίδρασης, 
συναισθηματικῆς διάπλασης καί κοι-
νότητα δημιουργικῆς μάθησης. Ὁ κάθε 
δάσκαλος, πέρα ἀπό τή διακίνηση καί 
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μεταβίβαση τῆς γνώσης, ὀφείλει νά 
δημιουργεῖ μία δυνατή διαπροσωπική 
σχέση μέ τούς μαθητές. Πρέπει νά εἶναι 
ὁ καθοδηγητής, ὁ συντονιστής, ὁ συ-
νοδοιπόρος στό ταξίδι τῆς γνώσης καί 
ὀφείλει νά οἰκοδομεῖ σχέσεις ἀγάπης, 
ἐμπιστοσύνης, ἀλληλοκατανόησης 
καί ἀλληλοσεβασμοῦ μέ τούς μαθητές 
του. Νά τούς μυεῖ καί νά τούς διδά-
σκει ἀξίες καί ἀρετές, πού ἀσφαλῶς 
δέν μποροῦν νά προσφερθοῦν ἀπό 
ὁποιοδήποτε μηχάνημα. Δέν πρέπει νά 
λησμονοῦμε, ἐπίσης, ὅτι κάθε παιδί ἔχει 
διαφορετικές ἀφετηρίες καί ρυθμούς 
μάθησης, γεγονός πού συνεπάγεται 
τήν ἐξατομίκευση τοῦ προσφερόμενου 
μαθήματος ἀπό τό δάσκαλο, ἀνάλογα 
μέ τίς ἀνάγκες τοῦ μαθητῆ. Κάτι τέτοιο 
ὅμως ξεπερνάει ὁπωσδήποτε τά ὅρια 
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου. Ὁ δάσκα-
λος πρέπει ἀσφαλῶς νά γνωρίζει καί 
νά ἀξιοποιεῖ τίς νέες τεχνολογίες, νά 
καθοδηγεῖ ἀποτελεσματικά τούς μαθη-
τές του στήν ἔρευνα καί τήν ἀνακάλυψη 
τῆς γνώσης μέσα ἀπό αὐτές καί ταυ-
τόχρονα νά καλλιεργεῖ τό σεβασμό 
καί τήν ἀνάγκη γιά τό ἔντυπο βιβλίο. 
Ἡ σχέση τῶν μαθητῶν μέ τό ἔντυπο 
βιβλίο ὀφείλει νά διαμορφώνεται στό 
σχολεῖο σέ ἀτομική καί σέ προσωπική 
βάση.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, πρέπει 
νά συλλογισθοῦμε ὅτι τό τυπωμένο 
βιβλίο, ὡς τεχνολογικό ἐπίτευγμα, 
ἀποτελεῖ ἀπό μόνο του ἕνα θαυμα-
στό ἀντικείμενο πολιτισμοῦ. Ἀπό τήν 
ἀρχική ἰδέα τοῦ συγγραφέα, δοκιμιο-

γράφου, ἐπιστήμονα ἤ λογοτέχνη, μέ-
χρι τή μορφή τοῦ τυπωμένου βιβλίου, 
μεσολαβεῖ ἕνας ὁλόκληρος κόσμος, ὁ 
κόσμος τοῦ βιβλίου: ἐπιμελητές κει-
μένου, εἰκονογράφοι, στοιχειοθέτες, 
διορθωτές, τυπογράφοι... Ἡ ἐκτύπωση 
τοῦ βιβλίου μέ σύγχρονες τυπογραφι-
κές μεθόδους ἤ μέ βάση τό παραδο-
σιακά πιεστό δεκαεξασέλιδο, πού θά 
διπλωθεῖ, θά σταχωθεῖ, θά ραφτεῖ, θά 
κολληθεῖ μέ τό ἐξώφυλλο τοῦ βιβλί-
ου καί θά «ξακριστεῖ» ἤ θά παραμείνει 
«ἀξάκριστο», γιά νά γίνει αὐτό μέ τό 
χαρτοκόπτη, ὅλη αὐτή ἡ διαδικασία 
δέν εἶναι χάσιμο χρόνου, οὔτε ἁπλή 
τελετουργία. Καί ἔχει ἐπιπλέον ση-
μασία ἐπειδή ἀποτελεῖ εἰδική καί μο-
ναδική γνώση γιά τά παιδιά καί τούς 
νέους, πού, μεγαλώνοντας, μυοῦνται 
στόν ἀνθρώπινο πολιτισμό καί τά 
ἐπιτεύγματά του.  Ἤ μήπως δέν ἔχει 
σημασία αὐτή ἡ γνώση;

Τό τυπωμένο βιβλίο ἀποτελεῖ 
ἐπίσης ἕνα πολιτιστικό ἀγαθό, πού 
περικλείει ἀδιαμφισβήτητη συσσω-
ρευμένη γνώση καί ἐμπειρία. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι ἀκόμα καί οἱ μεγάλες 
ἠλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριῶν 
δέν μποροῦν νά ὑποκαταστήσουν σέ 
καμία περίπτωση τεράστιους ὄγκους 
πληροφοριῶν, ποῦ συλλέγονται καί 
καταγράφονται σέ χιλιάδες ἔντυπα 
βιβλία ἐδῶ καί δεκάδες χρόνια. Στό 
σημεῖο αὐτό, καταδεικνύεται καί  
ἡ πολύτιμη προσφορά τῶν ἐνημε-
ρωμένων βιβλιοθηκῶν καί ἡ ἀνάγκη 
ἐμπλουτισμοῦ τους. Τά βιβλία καί  
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οἱ βιβλιοθῆκες ὄχι μόνο δέν κινδυ-
νεύουν, ἀλλά ἀποτελοῦν ἀπαραίτητη 
προϋπόθεση γ ιά μία ἔγκυρη, 
ὁλοκληρωμένη καί ἐμπεριστατωμένη 
ἔρευνα. Τά παλαιά καί τά παλαιό-
τερα βιβλία θά ἐξακολουθήσουν νά 
παραμένουν πολύτιμα. Αὐτά δέν 
πρόκειται νά ἀνατυπωθοῦν, οὔτε 
νά ψηφιοποιηθοῦν. Οὔτε εἶναι δυ-
νατόν νά «σκαναριστοῦν» στό σύ-
νολό τους. Ἀκόμα κι ἄν ἐπιχειρηθεῖ 
κάτι τέτοιο, πότε θά ὁλοκληρωθεῖ;  
Γιά ποιούς θά γίνει αὐτό; Καί ποιοί θά 
ἔχουν πρόσβαση σ’ αὐτό τό ὑλικό;

Ἄν, μαζί μέ τήν εἰσαγωγή τῶν νέων 
τεχνολογιῶν στά σχολεῖα, ἀπαιτούσαμε 
καί τή δημιουργία ἤ ἀναβάθμιση τῶν 
βιβλιοθηκῶν, ἴσως τότε νά κάναμε τό 
σημαντικότερο βῆμα γιά τήν ἀλλαγή 
στήν ἐκπαίδευση, πού τόσα χρόνια 
κρίνεται ὡς ἐπιτακτική. Τό στοίχη-
μα ὅμως πού θά πρέπει νά κερδίσει ἡ 
ἐκπαιδευτική κοινότητα εἶναι νά γίνουν 
ἀλλαγές πρός τέτοια κατεύθυνση, ὥστε 
οἱ μαθητές νά γοητεύονται περισσό-
τερο ἀπό τό παραδοσιακό βιβλίο, μέ 
τήν ἀλλαγή τοῦ τρόπου διδασκαλίας 
καί προσέγγισής του ἀπό τό δάσκαλο, 
ξεφεύγοντας ἀπό τήν παθητική χρήση 
του, παρά ἀπό τήν ἑλκυστικότητα τοῦ 
ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου.

Βέβαια, τό ἠλεκτρονικό βιβλίο στό 
ἀπώτερο μέλλον θά ἀποτελεῖ μία πραγ-
ματικότητα καί θά γίνει μία νέα συνή-
θεια, τόσο στήν καθημερινότητά μας, 
ὅσο καί στή σχολική τάξη. Ἐάν καταφέ-
ρουμε νά λειτουργήσει ὑποστηρικτικά 

καί παράλληλα μέ τό παραδοσιακό βι-
βλίο, τότε θά μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά 
ἕνα ἐμπλουτισμένο ψηφιακό περιβάλ-
λον μάθησης. Τό ἠλεκτρονικό βιβλίο, 
ἐνσωματώνοντας διαδραστικά πολυμέ-
σα, μπορεῖ νά προσδώσει μεγαλύτερη 
ἀξία στό παραδοσιακό βιβλίο καί νά 
ἀποτελέσει σημαντικό μέσο διδασκα-
λίας. 

Τά ὀφέλη τῶν νέων τεχνολογιῶν 
εἶναι πολλά, ἀρκεῖ ἡ ἀξιοποίησή τους 
νά γίνεται χωρίς ὑπερβολή καί χωρίς 
νά θεωροῦνται πανάκεια γιά τίς δυσκο-
λίες πού παρουσιάζονται στή λειτουρ-
γία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος.  
Ἡ ἰδανικότερη συνθήκη λοιπόν εἶναι  
ἡ συμπληρωματική σχέση τῆς ἔντυπης 
καί τῆς ἠλεκτρονικῆς πληροφό-
ρησης. Ὅταν ὁ δάσκαλος ἀναθέτει 
ὁμαδοσυνεργατικά στούς μαθητές νά 
ἀναζητήσουν καί νά κατακτήσουν συλ-
λογικά τή γνώση, ἀνατρέχοντας στή 
βιβλιοθήκη καί συμπληρωματικά στό 
διαδίκτυο, ὄντας ὁ ἴδιος καθοδηγητής, 
τότε ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία ἔχει 
ἐπιτελεσθεῖ μέ τόν καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Ἡ ἐνθάρρυνση τῶν μαθητῶν γιά 
τήν ἀξιοποίηση τοῦ διαδικτύου ὡς μέ-
σου ἔρευνας, μέ στόχο τήν πρόσβαση 
σέ πολλές πηγές πληροφοριῶν, τήν 
ἀνάπτυξη καί τήν ἐνεργητική κατάκτη-
ση τῆς γνώσης, ἀποτελεῖ ἀπαίτηση τῆς 
ἐποχῆς. Ἡ ἀγωγή, ὅμως, δέν εἶναι ἁπλή 
μεταβίβαση ἤ προώθηση πληροφοριῶν 
ἀπό ἕναν πομπό σέ κάποιον δέκτη. 
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Ὅταν γίνεται ἀναφορά στήν οὐσιαστική 
ἀγωγή καί παιδεία, πέρα ἀπό τή δημι-
ουργία τῶν κατάλληλων συνθηκῶν γιά 
τήν ἀπόκτηση συγκεκριμένων γνώσε-
ων, νοεῖται ἐπίσης ἡ ὁλόπλευρη διαμόρ-
φωση τῆς προσωπικότητας, ἡ ἀνάπτυξη 
ἤθους, ἡ ἀπόκτηση ἀξιῶν καί ἠθικῶν 
προτύπων καί ἡ υἱοθέτηση ὅλων αὐτῶν, 
ὄχι μόνο στή σχολική κοινότητα, ἀλλά 
καί στήν ἐνήλικη ζωή τοῦ ἀτόμου.

Ἡ ἠλεκτρονική μορφή τοῦ βιβλί-
ου καί ἐν γένει οἱ νέες τεχνολογίες, 
ἀποτελοῦν ὁρισμένα ἀπό τά μέσα 
τῆς ἀγωγῆς, χωρίς αὐτό νά σημαίνει 
ὅτι μποροῦν νά πάρουν τή θέση τῶν 
ἀξιῶν καί τῶν σκοπῶν τῆς ἐκπαίδευσης.  
Ἡ κοινωνία τῆς πληροφορίας τά τε-
λευταία χρόνια ἔχει ἀλλάξει ἄρδην τόν 
τρόπο πρόσβασης στή γνώση καί θά 
συνεχίσει νά ἐξελίσσεται, γεγονός πού 
ἀναπόφευκτα ἔχει ἐπηρεάσει καί τήν 
παιδεία. Ἀπαιτεῖται, ὅμως, μελέτη καί 
ἔρευνα ἀπό εἰδικούς γιά τήν καταλ-
ληλότητα καί ἀξιοποίηση τῶν προϊό-
ντων τῶν νέων τεχνολογιῶν, καθώς 
καί κατάρτιση τῶν ἐκπαιδευτικῶν γιά 
τήν ἐνίσχυση τῆς διδακτικῆς πράξης, 
μέσω νέων προγραμμάτων.

Σέ κάθε περίπτωση, δημιουργοῦνται 
νέα δεδομένα στό χῶρο τῆς γνώ-
σης καί τῆς πληροφορίας, πού δέν 
μποροῦν νά παραβλεφθοῦν. Οἱ γενι-
ές πού ἀνέπτυξαν στενή σχέση μέ τό 
ἔντυπο βιβλίο θά συρρικνώνονται καί 
οἱ νέοι θά κάνουν τίς ἐπιλογές πού 
τούς ταιριάζουν, χωρίς συναισθηματι-
κές δεσμεύσεις. Δέν θά πρέπει ὡστόσο 
νά παραγνωρίζεται ἡ ἀνεκτίμητη παι-
δαγωγική ἀξία τοῦ παραδοσιακοῦ 
βιβλίου καί, τό ἀντίθετο, θά πρέπει 
νά καλλιεργεῖται ἡ ἀγάπη καί ὁ σε-
βασμός πρός αὐτό, τόσο ἀπό τήν 
ἐκπαιδευτική κοινότητα, ὅσο καί ἀπό 
τούς θιασῶτες του.  Ὅσον ἀφορᾶ, τε-
λικά, στήν παιδαγωγική σημασία τοῦ 
ἀρχικοῦ διλήμματος, νομίζουμε ὅτι  
ἡ χρυσή τομή βρίσκεται στήν παραδο-
χή ὅτι τό ψηφιακό βιβλίο ἀποτελεῖ μία 
νέα κοινωνική καί ἐκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα, ἡ ὁποία δέν ἔρχεται νά 
ἀντικαταστήσει τό ἔντυπο, ἀλλά νά τό 
ἐνισχύσει καί νά τό συμπληρώσει. Καί, 
ὡς πρός αὐτό, ὁ ἐκπαιδευτικός κόσμος 
ἔχει νά ἐκπληρώσει μία ἀκόμα ὡραία 
ἀποστολή: τή διάσωση ἑνός σπουδαίου 
πολιτιστικοῦ ἐπιτεύγματος.
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Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ζοῦμε σέ μία 
περίοδο ἀλληλοεπικάλυψης, ὅπου  
ὁ ἕνας τρόπος ζωῆς στριμώχνεται 
γιά νά εἰσχωρήσει σέ ἕνα ἄλλον.  
Ἡ πολυσυζητημένη ρήση τοῦ Antonio 
Gramsci σκιαγραφεῖ τήν ὑπάρχουσα 
κατάσταση: «Ἡ κρίση συνίσταται 
ἀκριβῶς στό ὅτι τό παλιό πεθαίνει καί 
τό καινούργιο ἀδυνατεῖ νά γεννηθεῖ».  
Ἡ ἀνάγνωση εἶναι κάτι τό μυστηριῶδες, 
καί δέν κατανοοῦμε πραγματικά πῶς 
ἀπορροφᾶμε τά γράμματα πού βρί-
σκονται στό χαρτί ἤ στήν ὀθόνη τοῦ 
ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ. Πολλοί 
ἐπιστήμονες ἔχουν προσπαθήσει νά 
μετρήσουν τίς χημικές διαδικασίες 
πού γίνονται στόν ἐγκέφαλο, ἀλλά 

κανείς δέν τό ἔχει καταφέρει ἀκόμη 
(Μητσός, 2010: 293. Birkerts, 1997: 
139). Ὁ Hillesund (2001) συμπληρώνει 
ἀναφέροντας ὅτι ἡ «ἀναγνωσιμότητα 
καί ἡ ἀφθονία τῆς τεχνολογίας τῶν 
ἠλεκτρονικῶν βιβλίων ἔχει πολύ δρόμο  
γιά νά μπορέσει νά ἐξισωθεῖ μέ αὐτή 
τῶν παραδοσιακῶν βιβλίων. Ἐντούτοις, 
τά ἠλεκτρονικά βιβλία ἔχουν χαρα-
κτηριστικά τά ὁποῖα κατά κάποιον 
τρόπο μποροῦν νά ἀντικατασταθοῦν 
ἐκεῖνα τῶν παραδοσιακῶν βιβλίων, 
ὄντας πιό εὔκαμπτα καί προσβάσι-
μη ἀπό αὐτά τῶν ἔντυπων βιβλίων», 
ἀναγνωρίζοντας μέ τά λεγόμενά του 
τήν ἐπερχόμενη αὐτή τάση. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ *

Ραφαέλα Ντούνα

* Τά Συμπεράσματα καί ὁ Ἐπίλογος Διπλωματικῆς Ἐργασίας μέ θέμα: «Συγκριτική ἐξέταση μεταξύ ἔντυπης καί ψηφιακῆς 
παιδικῆς λογοτεχνίας: Ἰδιαιτερότητες καί διαφορές», πού κατατέθηκε στό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ 
Τμήματος Ἐπιστημῶν Προσχολικῆς Ἀγωγῆς καί  Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 2018. Τό πλῆρες κείμενο τῆς ἐργασίας δημοσιεύεται ἀπό τό ΙΚΕΕ (Ἱδρυματικό Καταθετήριο Ἐπιστημονικῶν 
Ἐργασιῶν) τοῦ ΑΠΘ, βλ. https://ikee.lib.auth.gr/record/299575/files/GRI-2018-22465.pdf
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Ἕνας ἀπό τούς κύριους προβλη-
ματισμούς πού ἐκφράζονται ἀφορᾶ 
τή σχέση τοῦ ἔντυπου βιβλίου μέ τό 
ἠλεκτρονικό, ἡ ἐπίλυση τοῦ ὁποίου θά 
μᾶς βοηθήσει νά προβλέψουμε, κατ’ 
ἐπέκταση στόν ἐκπαιδευτικό χῶρο ἐάν 
θά προκύψει μιά ὑγιής συνύπαρξη με-
ταξύ αὐτῶν ἤ θά ὑπερισχύσει τό ἕνα 
ἀπό τά δύο.

Μέχρι σήμερα, οἱ περισσότερες 
ἔρευνες ὑποδεικνύουν τήν ἀναγκαία 
συνύπαρξη τοῦ ἔντυπου βιβλίου μέ 
τό ἠλεκτρονικό. Σύμφωνα, μέ τήν 
Roncaglia G. (2003), τό τυπωμένο 
βιβλίο καί τό e-κείμενο (λόγω τῶν 
λογισμικῶν πού διαθέτουν μᾶς πα-
ρέχουν ἐξίσου χρήσιμα ἐργαλεῖα, γιά 
τόν χειρισμό κειμένων, πολυμέσων 
διανομῆς πολλαπλασιασμοῦ. Καί ἐνῶ 
στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων τά 
πλεονεκτήματα ἑνός μέσου εἶναι συχνά 
τά μειονεκτήματα ἑνός ἄλλου, μέ βάση 
τό παραπάνω σκεπτικό δέν ἰσχύει κάτι 
τέτοιο. Οἱ μόνες ἀπειλές πού ἐντόπισε 
κατά τήν ἔρευνά της σχετίζονται μέ τίς 
ἑξῆς πέντε παραμέτρους: α) τήν ρευ-
στότητα τῶν ἠλεκτρονικῶν κειμένων 
καί τῶν ὑπερκειμένων, β) τήν προοπτι-
κή βασισμένη ἐξ ὁλοκλήρου στό WEB, 
γ) τοῦ πεπαλαιωμένου λογισμικοῦ, 
καί δ) τήν τακτική “rent-abook” πού 
ἀποτελεῖ μέρος τῶν στρατηγικῶν πού 

ἀφοροῦν στή Διαχείριση τῶν Ψηφιακῶν 
δικαιωμάτων-DRM. 

Ἄν ἀκολουθήσουμε καί υἱοθετή-
σουμε τήν γνώμη τήν Roncanglia G. 
(2003), ὅτι δηλαδή τό ἔντυπο κείμενο 
μπορεῖ νά ἀναπτύσσεται παράλληλα 
μέ τό e-book, τότε αὐτό θά σήμαινε 
ὅτι χρησιμοποιοῦνται μαζί, ὅπως γιά 
παράδειγμα ὁ καφές καί ἡ ζάχαρη. 
Ἀπό τήν ἄλλη, ἐάν θεωρήσουμε ὅτι θά 
λειτουργοῦν ἀνταγωνιστικά τότε αὐτό 
πιθανόν νά σήμανε πώς ἡ χρήση τοῦ 
ἑνός ἀποκλείει ἤ μειώνει τή χρήση τοῦ 
ἄλλου καί ἀντιστοιχώντας μέ τό παρα-
πάνω οἰκεῖο παράδειγμα θά ἔχουν λόγο 
συνύπαρξης καφέ μέ τσαγιοῦ.

Ἀναμφισβήτητα γιά ὁρισμένους, 
εἶναι βέβαιο, πώς ἡ συνύπαρξη τοῦ 
ἔντυπου μέ τό ἠλεκτρονικό βιβλίο στά 
πλαίσια τοῦ σχολείου θά ἀναβαθμίσει 
σέ μεγάλο βαθμό τήν ποιότητα τῆς 
ἐκπαίδευσης καί θά ἀποκαταστήσει 
σημαντικά τή διαταραγμένη σχέση τοῦ 
μαθητῆ μέ τό σχολικό ἐγχειρίδιο. Μέχρι 
τώρα, ἡ πιό κοινῶς ἀποδεκτή ἀντίληψη 
τῶν πραγμάτων προτείνει τόν συμπλη-
ρωματικό ρόλο τοῦ ψηφιακοῦ βιβλίου 
σέ συνδυασμό μέ τό ἔντυπο – παραδο-
σιακό ἐγχειρίδιο καί τήν ἀπαραίτητη 
καθοδήγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ (Μα-
λαφάντης, 20101:160). 

1   Μαλαφάντης, Κ.Δ. (2010). Ἔντυπο ἤ ἠλεκτρονικό Βιβλίο; Ἡ παιδαγωγική σημασία τοῦ διλήμματος, στό: Δαρδά-
νος, Γ.Ε. (ἐπιμ.). Σελίδες στήν Ὀθόνη ἤ σέ Χαρτί (Τό μέλλον τῆς ἀνάγνωσης). Ἀθήνα: Gutenberg, 156-166.
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Ὁ καθηγητής Νεοελληνικῆς Φι-
λολογίας Εὐριπίδης Γαραντούδης συ-
μπληρώνει τήν παραπάνω διαπίστω-
ση μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι τό ἔντυπο 
κείμενο θά διατηρηθεῖ ὅσο ὑπάρχουν 
οἱ ἀναγνῶστες τῆς λογοτεχνίας, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν σχέση προσήλωσης καί 
«ἐξατομίκευσης» μέ τήν ἀνάγνωση (Γα-
ραντούδης, 20102:48). 

Ὅλες οἱ παραπάνω διαπιστώ-
σεις εἶναι πολύ ἀντιπροσωπευτικές, 
διότι ἀποκρυσταλλώνουν, κατά κά-
ποιο τρόπο, τό σημεῖο στό ὁποῖο θά 
πρέπει νά δοθεῖ ἰδιαίτερη ἔμφαση 
ὥστε νά διατηρηθεῖ στό μέλλον τό 
ἔντυπο βιβλίο τόσο ὡς ἀντικείμενο 
ὅσο καί ὡς πολιτισμικό ἀγαθό. Πέρα 
ἀπό ὁποιαδήποτε ἀλλαγή, θετική ἤ 
ἀρνητική σχετικά μέ τό μέλλον τοῦ 
βιβλίου, θά λέγαμε ὅτι σέ κάθε περί-
πτωση ἐνυπάρχει ὁ ἀναγνώστης πού 
θά ἀπολαμβάνει τό βιβλίο εἴτε πατώ-
ντας τά κουμπιά τοῦ ὑπολογιστῆ εἴτε 
«ξεφυλλίζοντάς» το σέ κάποια μηχανή 
ἀναζήτησης. Τό βιβλίο ὡς ἀντικείμενο 
ἔχει ἄμεση σχέση μέ τόν ἀναγνώστη: 
μοναχική, συντροφική, αἰσθησιακή 
πνευματική ἀλλά καί χειρωνακτική 
(Παπαδάτος, 20093: 43-44).

Ἡ κοινή ἄποψη τῶν ὑποστηρικτῶν 
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου συγκλίνει 
στό ὅτι ἔχουμε ἤδη φτάσει σέ ἕνα 
σημεῖο ὅπου οἱ ἠλεκτρονικές μηχανές 
ἀναζήτησης προσφέρουν ἀνάγνωση 
σχεδόν γιά κάθε τύπο βιβλίου σέ κάθε 
ἀναγνώστη. Μία πραγματικότητα πού 
θά διαταράξει κατά πολύ τίς σχέσεις 
μεταξύ ἠλεκτρονικοῦ καί ἔντυπου βι-
βλίου, μέ τή ζυγαριά νά γέρνει ὑπέρ τοῦ 
πρώτου. 

Λίγο πρίν περάσουμε στήν ἀνάλυση 
τῶν ζητημάτων πού ἐπιζητοῦν διευ-
θέτηση καί διαπραγμάτευση, ἀξίζει 
νά σημειωθοῦν ἐπιγραμματικά τά 
ἀκόλουθα σημεῖα. Ἀρχικά ἐντοπίζεται 
πώς ἔχουν διεξαχθεῖ περισσότερες 
ἔρευνες γιά τίς ἠλεκτρονικές συσκευές 
ἀνάγνωσης παρά γιά τά ἠλεκτρονικά 
βιβλία καί ἀπό αὐτές οἱ περισσότερες 
ἀφοροῦν στή διερεύνηση τῆς ζήτησης 
συγκεκριμένης ἐπονομασίας συσκευῶν 
ἀνάγνωσης καί στόν ἔλεγχο τῶν προτι-
μήσεων τοῦ ἀγοραστικοῦ κοινοῦ. 

Ἐπίσης, ἐλάχιστες ἔρευνες ἔχουν 
ἐξετάσει τήν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ 
ἠλεκτρονικῆς ἀνάγνωσης καί ἀκόμη 
λιγότερες ἔχουν συσχετίσει τά στατι-
στικά δεδομένα μέ τήν ἐκπαίδευση. 

2  Γαραντούδης, Ε. (2010). Ἠλεκτρονικό ἐναντίον ἔντυπου βιβλίου; στό: Δαρδάνος, Γ.Ε. (ἐπιμ.). Σελίδες στήν Ὀθόνη 
ἤ σέ Χαρτί (Τό μέλλον τῆς ἀνάγνωσης). Ἀθήνα: Gutenberg.

3   Παπαδάτος, Γ. (2009). Παιδικό Βιβλίο καί Φιλαναγνωσία. Ἀθήνα: Πατάκη
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Ὅσον ἀφορᾶ στόν τομέα τῆς ἐκπαί-
δευσης παρατηρήθηκε πώς ἡ πλειο-
νότητα τῶν ἐρευνῶν ἐπισημαίνει τά 
θετικά τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν Νέων 
Τεχνολογιῶν στήν ἐκπαίδευση καί 
τίς δυσκολίες κατά τήν ἐφαρμογή 
τους στό πλαίσιο τῆς ἐκπαιδευτικῆς 
πρακτικῆς. Ἐλάχιστες ἔρευνες ἔχουν 
γίνει γιά τόν ἐντοπισμό τῶν θετικῶν 
ἐπιδράσεων πού ἔχουν τά ἠλεκτρονικά 
βιβλία στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία 
καί ἐλάχιστες ἕως ἀνύπαρκτες ἦταν οἱ 
ἔρευνες καί οἱ ἀπόψεις πού συνέδεαν 
τά ἠλεκτρονικά βιβλία μέ τόν τρόπο 
σκέψης τῶν παιδιῶν. Παράλληλα παρα-
τηρήθηκε ὅτι ἀρκετές ἔρευνες συνέδε-
αν τό ἰντερνέτ καί τή διαδραστικότητα 
τῶν βιντεοπαιχνιδιῶν μέ τίς ἐπιδράσεις 
πού ἔχουν αὐτά στή ροή τῶν νοητικῶν 
διεργασιῶν.

Προτάσεις γιά περαιτέρω ἔρευνα 
εἶναι σίγουρα ἡ γλώσσα πού ἐπιλέγεται 
στά κείμενα τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς, μία 
γλώσσα στήν ὁποία ἡ μεταφορική χρή-
ση αὐξάνεται ὁλοένα καί περισσότερο, 
καθώς ἀπό τή φύση τους τά ψηφιακά 
κείμενα καλοῦνται νά ἑνώσουν πολ-
λά πεδία καί νά νοηματοδοτήσουν 
εὐρύτερες περιοχές. Ἕνα ἄλλο πεδίο 
εἶναι ἡ ἐνδελεχής μελέτη τῶν κειμέ-
νων πού παράγουν τά παιδιά διαδι-
κτυακά σέ σχέση μέ κοινωνικούς καί 
ἠλικιακούς παράγοντες, ἡ συχνότητα, 
τά ἐκφραστικά μέσα καί ἡ ἐξοικείωσή 
τους μέ ψηφιακά διαμεσολαβημένη 
ἐπικοινωνία μέ ἀρκετά ὑβριδικά χαρα-
κτηριστικά, καθώς δέν εἶναι ἀπολύτως 

δημόσια ἀλλά οὔτε καί ἰδιωτική. Πολύ 
ἐνδιαφέρουσα θά ἦταν και ἡ μελέτη τῆς 
ἀλληλεπίδρασης γονέων καί μικρῶν 
παιδιῶν μέ σημεῖο ἀναφοράς ἕνα δια-
δικτυακό περιοδικό πού νά ἀσχολεῖται 
μέ τή λογοτεχνία γιά παιδιά και νέους. 

Ὅσον ἀφορᾶ στόν χῶρο τῶν βιβλιο-
θηκῶν, ἀπό τή μελέτη τῆς βιβλιογρα-
φίας ἀνέκαθεν τά παιδιά ἀποτελοῦσαν 
τή μεγαλύτερη ποσοτικά κατηγορία 
χρηστῶν στίς Δημόσιες καί Σχολικές 
Βιβλιοθῆκες. Στό μέλλον μάλιστα θά 
εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι φορεῖς τῆς κοινωνί-
ας τῆς πληροφορίας. Ἡ ἀνάπτυξη νέων 
τεχνολογιῶν φέρνει τήν κοινωνία στό 
σταυροδρόμι τῆς πληροφορίας καί τοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἡ μεγάλη πρόκληση γιά 
τή σύγχρονη κοινωνία δέν εἶναι τόσο 
ἡ πρόσβαση στήν πληροφορία ὅσο 
ἡ ἐπεξεργασία καί μετατροπή της σέ 
χρήσιμη γνώση. Οἱ βιβλιοθῆκες ἔχουν 
χρέος νά δημιουργήσουν σωστούς 
χρῆστες, ἱκανούς νά ἀνταπεξέλθουν 
στήν πολυπλοκότητα τοῦ νέου κόσμου 
τῆς πληροφορίας καί νά στηρίξουν 
νέους τρόπους μάθησης βασισμένους 
στίς νέες τεχνολογίες. Ὑπάρχουν πολ-
λοί τρόποι γιά τίς βιβλιοθῆκες σήμερα 
νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀλλαγές πρός 
τό μέλλον καί νά ἐξυπηρετήσουν τίς 
διαρκῶς ἐναλλασσόμενες ἀνάγκες τῶν 
χρηστῶν τους. 

Τά παιδιά μεγαλώνουν σ’ ἕναν κό-
σμο πού διαρκῶς μεταβάλλεται. Εἶναι 
ἐξοικειωμένα μέ τή χρήση ἠλεκτρονικῶν 
ὑπολογιστῶν καί τήν τεχνολογία τῶν 
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πολυμέσων. Ἀντιμετωπίζουν τή νέα 
τεχνολογία σάν ἐργαλεῖο γιά παιχνί-
δι. Ὅμως χρειάζονται ὑποστήριξη γιά 
νά ἀναπτύξουν ἱκανότητες ὥστε νά 
εἶναι σέ θέση νά ἐπεξεργάζονται τίς 
πληροφορίες πού δέχονται καθώς καί 
νέους τρόπους ἐκπαίδευσης. Οἱ παιδι-
κές ψηφιακές καί σχολικές βιβλιοθῆκες 
ἀποτελοῦν ἑλκυστικό περιβάλλον, 
ὥστε νά ἱκανοποιηθοῦν ὅλες αὐτές οἱ 
γνωστικές καί δημιουργικές ἱκανότητες 
καί ἀνάγκες τῶν παιδιῶν 

Σκοπός τῶν παιδικῶν ψηφιακῶν 
βιβλιοθηκῶν εἶναι νά συμπληρώ-
σουν τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία 
ἐξοικειώνοντας τά παιδιά μέ τή χρήση 
πληροφορικῶν, ὀπτικοακουστικῶν, 
ἠλεκτρονικῶν πηγῶν καί μέ τίς νέες 
τεχνολογίες. Ἀποτελοῦν τό μέσο 
πού δίνει τή δυνατότητα στά παιδιά 
νά αὐτενεργοῦν, νά ἀναπτύσσουν 
τήν κρίση καί τά ἐνδιαφέροντά τους 
εἰσάγοντάς τα στή διαδικασία τῆς 
ἔρευνας καί τῆς συνθετικῆς διαδικασίας. 
Ἀκονίζουν τό μυαλό διευρύνουν τούς 
ὁρίζοντες καί πλάθουν ὁλοκληρωμένες 
προσωπικότητες, ἱκανές νά συμμετά-
σχουν ἐνεργά στή διαμόρφωση τῶν 
μελλοντικῶν κοινωνικῶν ἀλλαγῶν τοῦ 
παγκοσμίου γίγνεσθαι. 

Σχετικά μέ τά πορίσματα τῆς πα-
ρούσας ἔρευνας στόν χῶρο τῆς ἐκπαί-
δευσης, τό ἐμπλουτισμένο ψηφιακό βι-
βλίο δέν ἀκολούθησε τήν ἐξέλιξη τῶν 
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί τοῦ δι-
αδικτύου. Ὅμως τά τελευταία δέκα χρό-
νια μέ ὁδηγό τά ἁπλᾶ βιβλία κειμένου 
καί τούς ἁπλούς ἀναγνῶστες βιβλίων 
(e-bookreaders) μπορεῖ νά ὁδηγηθεῖ 
κανείς στά νέα ἐμπλουτισμένα βιβλία 
μέ μαθησιακά ἀντικείμενα, ὅπως καί 
στίς νέες συσκευές ἀνάγνωσης (tablets) 
τύπου ὑπολογιστικῆς ταμπλέτας, παρα-
δείγματος χάριν Apple, iPad, Samsung 
Galaxy, Sony Xperia, Samsung Tablet, 
Toshiba Tablet, Accer Iconia Tablet, κ.ἄ. 
(Καπανιάρης, 20144).

Ἐπιστρέφοντας στόν χῶρο 
τῆς ἐκπαίδευσης καί ἀναφορικά 
μέ τά ἐμπλουτισμένα βιβλία στήν 
ἐκπαιδευτική διαδικασία προκύπτουν 
ἀρκετά ζητήματα σχετικά μέ τό ἄν ἡ 
ἀξιοποίηση τῶν ἐμπλουτισμένων βιβλί-
ων στήν ἐκπαίδευση μέ τίς συμπληρω-
ματικές συσκευές ἀνάγνωσης μπορεῖ νά 
βοηθήσει τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία, 
σέ ποιό πλαίσιο καί μέ ποιές διαδικα-
σίες. Αὐτό πού ἔρχεται ὡς αὐθόρμητη 
ἀπάντηση εἶναι φυσικά πώς ἄν τά προ-
αναφερθέντα βιβλία χρησιμοποιηθοῦν 
μόνο ὡς συσκευές ἀνάγνωσης καί μόνο, 
μᾶλλον δέν θά ἔχουν ἐνεργό ρόλο στήν 
ἐκπαιδευτική διαδικασία.

4  Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. (2014). Ἱστορία τῆς Πληροφορίας. Ἀπό τόν πάπυρο στό ἠλεκτρονικό ἔγγραφο. Ἰόνιο 
Πανεπιστήμιο, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ.
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 Ἔτσι αὐτό πού θά προκύψει θά 
εἶναι νά ὁδηγηθοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί 
στή χρήση ἐργαλείων πού δέν ἔχουν 
νά προσφέρουν τίποτα τό οὐσιαστικό 
στήν ἐκπαιδευτική διαδικασια καί ἁπλᾶ 
θά βοηθοῦν τίς δῆθεν ἐκπαιδευτικές 
καινοτομίες καί μία ἐμπορική πολιτική 
πού προωθεῖται στήν ἐκπαίδευση. 

Ὑπάρχει βέβαια μία προτεινόμενη 
λύση, ἄν τά βιβλία αὐτά συνδυαστοῦν 
μέ μαθησιακές ἐμπειρίες (learning 
experience) μέ συγκεκριμένο ἐκπαι-
δευτικό – διδακτικό πλαίσιο, πού θά 
ὁδηγήσει σέ δομημένες ἑνότητες μα-
θημάτων μέ κατάλληλο σενάριο καί 
διάφορες δραστηριότητες, μπορεῖ 
πραγματικά νά ὑπάρξει μία πραγμα-
τική ἀξιοποίηση τῶν ἐμπλουτισμένων 
ψηφιακῶν βιβλίων ὡς ἐργαλεῖο μάθη-
σης, προσφέροντας ἀρκετές μαθησια-
κές ἐμπειρίες. 

Ἡ ἐκπαίδευση μπορεῖ νά ἐκμεταλ- 
λευτεῖ τά πλεονεκτήματα τῶν ἐμπλουτι-
σμένων βιβλίων μέ τά ἀντίστοιχα μα-
θησιακά ἀντικείμενα καί τή δυνατό-
τητα μεταφορᾶς πού προσφέρουν οἱ 
συσκευές ἀνάγνωσης. Ἔτσι θά ὁδηγηθεῖ 
ἡ ἐκπαιδευτική κοινότητα σέ μία δια-
φορετική προσέγγιση, ὅσον ἄφορα 
στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία πού θά 
ἐνισχύεται σύμφωνα μέ τόν κ. Καπα-
νιάρη Ἀ.: «α) μέ ἐπιτόπιες ἐπισκέψεις, 
ὅπου θά συνδυάζεται ἡ ἐπίσκεψη σέ 
ἐκπαιδευτικούς/πολιτιστικούς χώρους 
μέ φορητές συσκευές ἀνάγνωσης, 
στίς ὁποῖες θά ἐνσωματώνονται τά 

ἐμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία καί 
ἄλλες πληροφορίες, β) μέ παροχή ἐπί 
τόπου στήν τάξη συμπληρωματικῆς 
πληροφόρησης ἀπό τό διαδίκτυο γιά 
ἐκπαιδευτικά θέματα, γ) μέ προσθήκη 
διαδραστικῶν δραστηριοτήτων (μαθη-
σιακά ἀντικείμενα) σέ κάθε διδακτική 
ἑνότητα προσαρμοσμένη μέ τήν ὕλη 
τοῦ σχολικοῦ βιβλίου, δ) δυνατότητα 
προσθήκης νέας πληροφορίας ἀπό τούς 
μαθητές καθώς καί σχολιασμοῦ- σημει-
ώσεων στά ὑπάρχοντα σχολικά βιβλία». 

Μελλοντικά, οἱ ἐκπαιδευτικοί πι-
θανότατα νά ἐμπλέκουν ἐνεργά τά 
ἐμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία στήν 
ἐκπαιδευτική διαδικασία, καθώς καί φο-
ρητές συσκευές μάθησης, μέ τή μορφή 
τῆς διατύπωσης καί τῆς ὑποστήριξης 
δραστηριοτήτων καί σεναρίων μάθη-
σης, παρέχοντας ἔτσι στούς μαθητές 
πλούσιες μαθησιακές ἐμπειρίες καθώς 
καί τή δυνατότητα νά οἰκοδομήσουν 
τό δικό τους νοητικό μοντέλο σέ ὅλα 
τά γνωστικά ἀντικείμενα. Θά προ-
σομοιάζει κάπως μέ τό μοντέλο τῆς 
«σκαλωσιᾶς», ὅπου θά τούς δίνονται τά 
ἐφόδια γιά νά οἰκοδομήσουν τή γνώση 
τους καί σύμφωνα μέ τίς ἰδιαιτερότητες 
τοῦ κάθε μαθητῆ, θά σχηματίζεται καί 
ἕνα διαφορετικό νοητικό καί γνωστικό 
μοντέλο. 

Ἀναφορικά μέ τόν χῶρο τῆς ἀγορᾶς 
προτείνεται νά αὐξηθεῖ ἡ διαθεσιμότητα 
τῶν ἠλεκτρονικῶν βιβλίων ἀλλά καί  
ἡ βελτίωση τῶν πρακτικῶν στρατη-
γικῶν ἠλεκτρονικῆς ἀνάγνωσης, πα-
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ράμετροι οἱ ὁποῖες ἐάν διευθετηθοῦν 
κατάλληλα θά φέρουν πιό κοντά τά 
ἠλεκτρονικά βιβλία μέ τόν ἀναγνώστη. 
Ἐπίσης ἀπαιτεῖται περισσότερη ἔρευνα 
καί μελέτη σέ βάθος πού θά ἀφορᾶ 
τή σύγκριση τῶν τιμῶν μεταξύ τῶν 
ἠλεκτρονικῶν βιβλίων τῆς ἴδιας χώρας, 
ἀλλά καί μεταξύ τῶν ἄλλων χωρῶν. 
Τέλος νά ἐξεταστεῖ καί νά ἐλεγχθεῖ 
περισσότερο τό καίριο ζήτημα τῆς 
προστασίας τῶν πνευματικῶν δικαιω-
μάτων πού πλαισιώνει μία ἠλεκτρονική 
ἔκδοση καθώς καί τά «παραθυράκια» 
πού ἀφήνονται ἀνοιχτά σέ νομικό καί 
διαδικαστικό ἐπίπεδο (ὄχι password, 
εὔκολο κατέβασμα ἀπό τό ἴντερνετ 
μέσω ἁπλῶν προγραμμάτων κ.τ.λ.). 

Ὅσον ἄφορα στίς προτάσεις γιά 
μελλοντική ἔρευνα στόν χῶρο τῆς 
ἐκπαίδευσης χρειάζεται ὅσο δέν μπορεῖ 
νά φανταστεῖ κανείς. Πιό συγκεκριμέ-
να, θά πρέπει νά μελετηθοῦν σέ βάθος 
οἱ δυνατότητες τῶν ἠλεκτρονικῶν βι-
βλίων καί τῶν e-readers, ἔτσι ὥστε 
νά ἀπαντηθοῦν καίρια παιδαγωγι-
κά ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν στήν 
ἐπίδραση πού ἔχουν τά ἠλεκτρονικά 
βιβλία στήν ἐκπαιδευτική διαδικα-
σία καί τίς ἐπιπλέον δεξιότητες πού 
ἀναπτύσσουν οἱ μαθητές, ἐκτός τοῦ 
τεχνολογικοῦ ἐγγραμματισμοῦ πού 
οὕτως ἤ ἄλλως ἀναπτύσσεται. Συ-
γκεκριμένα προτείνεται ἡ σύγκριση 
σέ πρακτικό ἐπίπεδο, μέσα στήν τάξη 
τῶν διαδραστικῶν καί μή διαδραστικῶν 
ἠλεκτρονικῶν βιβλίων σέ συνάρτηση 
τῆς μαθησιακῆς ἑτοιμότητας εἶναι ἕνα 
ἀκόμη πολύ ἐνδιαφέρον ζήτημα. 

Ἀκόμη προτείνεται νά γίνουν 
ἀκόμη περισσότερες ἔρευνες μέ σκο-
πό νά διερευνηθοῦν οἱ προϋποθέσεις 
– συνθῆκες, κάτω ἀπό τίς ὁποῖες τό 
ἠλεκτρονικό ἐκπαιδευτικό ὑλικό θά ἔχει 
τά καλύτερα μαθησιακά ἀποτελέσματα 
στό πλαίσιο μίας ψηφιακῆς τάξης, 
ὥστε νά ἀποδεχτοῦμε κάποιες σίγου-
ρα διευκολιντικές παραμέτρους γιά 
τήν ἐκπαιδευτική πρακτική. Ἀξίζει νά 
σημειωθεῖ, ὅτι δέν εἶναι λίγες οἱ φο-
ρές κατά τίς ὁποῖες ἔχουν ἀπορριφθεῖ 
ἀξιόλογα παιδαγωγικά ἐγχειρήματα ὡς 
ἀποτυχημένα λόγω μή ἱκανοποιητικῶν 
μαθησιακῶν ἀποτελεσμάτων τους. 
Ἐάν ἐφαρμοζόταν κάτω ἀπό διαφο-
ρετικές διδακτικές προϋποθέσεις καί 
ἀξιολογοῦνταν μέ πιό ποιοτικά κριτή-
ρια, πιθανότατα νά πρόσφεραν περισ-
σότερα ἀπό μαθησιακή σκοπιά. 

Συμπερασματικά, ἡ ἀγορά, ἡ δια-
φήμιση, τό ἰντερνέτ καί ὁ ἐκδοτικός 
χῶρος, φάνηκε νά ἔχουν σχέση 
ἀλληλεξάρτησης μεταξύ τους, μέ τό 
καθένα ἀπό αὐτά νά παίζει τόν δικό 
του ρόλο καί νά ἐπηρεάζει μέ τόν δικό 
του τρόπο τή διακίνηση καί ἐπιβίωση 
ἠλεκτρονικῶν βιβλίων καί e-readers.  
Ἡ ἀγορά λοιπόν ἀποδείχτηκε ὅτι δέν 
εἶναι ἕνας ἀπρόσωπος οἰκονομικός 
παράγοντας ἀλλά μπορεῖ νά προσω-
ποποιηθεῖ σέ μεγάλο βαθμό, νά 
ἐπηρεαστεῖ καί νά ἐπηρεάσει συ-
γκεκριμένους κοινωνικοοικονο-
μικούς παράγοντες, ὅπως εἶναι οἱ 
ἐκδότες, ἡ διαφήμιση, πωλήσεις, κ.ο.κ. 
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Ὁ ἐκδοτικός χῶρος, οἱ ἐκδότες, οἱ με-
σάζοντες δείχνουν νά ἐπηρεάζονται 
σημαντικά ἀπό τήν ἀνερχόμενη τάση 
ψηφιοποίησης. Φυσικά, ἐπειδή σέ κάθε 
ἐρέθισμα ὑπάρχει καί μία ἀντίδραση, 
οἱ ἐκδότες στήν προσπάθειά τους νά 
ἐναρμονιστοῦν μέ τά νέα τεχνολογικά 
δεδομένα, εἴτε ἀκούσια, εἴτε ἑκούσια, 
ἔχουν ρόλο ἀντισταθμιστικό στήν 
ἐπικράτηση τῶν ἠλεκτρονικῶν βιβλί-
ων καί τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν 
ἀνάγνωσης.

Ἐν κατακλείδι, σχετικά μέ τό δί-
λημμα πού ἀφορᾶ στόν ἐντοπισμό τοῦ 
εἴδους τῆς σχέσης μεταξύ ἠλεκτρονικοῦ 
καί ἔντυπου βιβλίου (ἀλληλεξάρτησης ἤ 
ἀνταγωνισμοῦ) ἔχουν λεχθεῖ πάρα πολ-
λές ἀπόψεις, ἀκραῖες καί ἐνδιάμεσες. 
Ἐπειδή, ὅσοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι, τό-
σες καί ἀκόμη περισσότερες εἶναι 
καί οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζονται, δέν 
μποροῦμε νά προβλέψουμε, τουλάχι-

στον στό κοντινό μέλλον, τί θά προ-
κύψει σχετικά μέ τό θέμα τῶν e-books 
καί τῶν e-readers. 

Στή νέα ψηφιακή πραγματικότητα ἡ 
ὁποία ἔχει διαμορφωθεῖ, τό παιδικό βι-
βλίο εἶναι σήμερα περισσότερο σύνθετο, 
ἀλλά, συνάμα περισσότερο ἑλκυστικό 
καί ἐνδιαφέρον. Αὐτό συμβαίνει, γιατί 
κατορθώνει νά ἀπελευθερώνεται ἀπό 
τούς κανόνες καί τούς περιορισμούς 
πού τό χαρακτηρίζουν καί νά καθί-
σταται νέο καί πρωτοποριακό. Στό 
ἔντυπο παιδικό βιβλίο ἔχουν ἀρχίσει 
νά κάνουν τήν ἐμφάνιση τούς χαρα-
κτηριστικά τοῦ ψηφιακοῦ βιβλίου, 
τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τήν ἀποδοχή 
τῶν ἐξελίξεων στόν τρόπο ἀνάγνωσης 
τῆς νέας γενιᾶς. Ἀντίστοιχα στό ψη-
φιακό παιδικό βιβλίο διατηροῦνται 
χαρακτηριστικά τοῦ ἔντυπου βιβλίου, 
ἐνισχυμένα μέ μία μικροῦ βαθμοῦ δια-
δραστικότητα. 



17Πνευματική Διακονία Τεῦχος 31ο

Ἀφιέρωμα

Οἱ ἀρχές τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς 
ὑποδεικνύουν καί τήν ἀπάντηση στό 
ἐρώτημα, γιατί οἱ επιδράσεις τοῦ 
ἠλεκτρονικοῦ περιβάλλοντος ἀποτυ-
πώνονται μέ σχετικά μεγαλύτερη 
εὐκρίνεια στό εἰκονογραφημένο παι-
δικό βιβλίο. Εἶδος πρωτεϊκό, ἐξαιρετικά 
εὐέλικτο, ἀνοιχτό σέ ἐπιρροές ἄλλων 
λογοτεχνικῶν εἰδῶν (χωρίς ὅμως νά 
ὑποτάσσεται σέ λογοτεχνικές συμβά-
σεις καί κανονικότητες τῶν τελευταί-
ων), προσφέρεται γιά τήν καταγραφή 
ριζοσπαστικῶν ἀλλαγῶν ἐξαιτίας τῆς 
ταυτόχρονης λεκτικῆς καί εἰκονιστικῆς 
του διείσδυσης στόν κόσμο τῶν μικρῶν 
παιδιῶν: στήν ἐποχή τῆς προτεραιότη-
τας τοῦ ‘ὀπτικοῦ’ ἀπέναντι στό ‘λεκτι-
κό’, εἰσάγει νέους τρόπους ἀντίληψης 
καί ἀναπαράστασης τῆς πραγματικό-
τητας, σηματοδοτεῖ τήν ἔναρξη τῆς 
ἐπικοινωνίας μέ μία νέα (χωρίς λόγια) 
γλώσσα καί ἀνοίγουν διάλογο μέ τούς 
νεαρούς ἀναγνῶστες ζητώντας τους νά 
κάνουν ὀπτικές καί διανοητικές συνδέ-
σεις καί νά ἐξερευνήσουν διαφορετικά 
ἐπίπεδα σημασιῶν (Lewis 20015:143, 
Γιαννικοπούλου 20086:40, Dresang 
19997: 93). 

Ἔτσι, διαμορφώνεται ἕνα νέο πε-
ριβάλλον, ὅπου τό παιδικό βιβλίο 
καλεῖται νά ἀναδημιουργηθεῖ, γιά ἕνα 
μέλλον σέ ἕναν καινούργιο κόσμο 
ἐπικοινωνιακῶν δυνατοτήτων. Βέβαια 
πρόκειται γιά ἕνα μέλλον, ὅπου δέν 
εἶναι προβλέψιμο ἄλλα προδιαγεγραμ-
μένο ὡς ἕνα σημεῖο: τό παιδικό βιβλίο 
θά μπορέσει νά ἐπιβιώσει στήν ἔντυπη 
καί στήν ἠλεκτρονική μορφή του, ἄν 
μάθει νά ζεῖ καί νά προσαρμόζεται στό 
ἑκάστοτε καινούργιο του περιβάλλον. 

Ἡ παροῦσα οἰκονομική κρί-
ση τῆς χώρας ἔχει ἐπηρεάσει τόσο 
τό ἀγοραστικό κοινό ὅσο καί τούς 
ἑλληνικούς ἐκδοτικούς οἴκους πού 
παλεύουν νά ἀνταπεξέλθουν. Μέ 
ἀποτέλεσμα τό ἑλληνικό ἀγοραστικό 
κοινό τῶν ἠλεκτρονικῶν βιβλίων νά 
εἶναι ἀμελητέο σέ σχέση μέ τό ἔντυπο. 
Οἱ ἑλληνικοί ἐκδοτικοί οἶκοι μέ κύρι-
ους λόγους τόν φόβο τῆς πειρατείας 
καί τήν καταπάτηση τῶν πνευματικῶν 
δικαιωμάτων, τήν ἔλλειψη τεχνογνωσί-
ας καί τό ἀναγκαῖο οἰκονομικό κόστος 
πού χρειάζεται γιά τήν τεχνολογική 
ὑποδομή προχωροῦν μέ ἀργά βήματα. 
Ἡ ἀγορά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ βιβλίου 
βρίσκεται σέ ἀναμονή τῆς αὔξησης τῆς 
ζήτησης. 

5  Lewis, D. (2001). Τhe constructedness of texts: Picture books and the metafictive. Signal, 61,131-146.
6  Γιαννικοπούλου, Α. Α. (2008). Στή Χώρα τῶν Χρωμάτων. Τό Σύγχρονο Εἰκονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο. Ἀθήνα: 

Παπαδόπουλος.
7  Dresang, E. T. (1999). Radical change: books for youth in a digital age, New York: H.W. Wilson Co.
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Γεγονός, ὅμως, εἶναι ὅτι, ὅταν 
ἕνα προϊόν δέν διαφημίζεται, ὅταν τό 
ἀγοραστικό κοινό δέν γνωρίζει τίς δυ-
νατότητές του, δέν γίνεται νά αὐξηθεῖ 
καί ἡ ζήτησή του. Ἀπό τή μία πλευρά 
οἱ ἑλληνικοί ἐκδοτικοί οἶκοι θά πρέπει 
νά ἐνημερώσουν τό ἀναγνωστικό τους 
κοινό γιά τή σωστή χρήση καθώς καί 
τίς ὑπηρεσίες τῶν ἠλεκτρονικῶν βιβλί-
ων. Προσφέροντας στούς ἀναγνῶστες/
ἀγοραστές τήν ἐπιθυμητή ἀναλογία 
ἀπόδοσης – τιμῆς. Τά e-Art πρέπει νά 
ἀνταποκρίνονται στίς προσδοκίες τῶν 
ἀναγνωστῶν. Οἱ ἐκδότες πρέπει νά τά 
προσφέρουν σέ προσιτή τιμή, ποιό-
τητα ὑπηρεσιῶν καί μορφή ἀρχείου 
ἀναγνώσιμη σέ πολλές ἠλεκτρονικές 
συσκευές χωρίς περιορισμούς. Ἀπό 
τήν ἄλλη θά πρέπει νά ἐμπλουτίσουν 
τίς ἔντυπες συλλογές ἀναπτύσσοντας 
τόν ἀνάλογο σχεδιασμό, τά ὑλικά καί 
τήν εἰκόνα πού θά κάνουν τό ἔντυπο 
ἑλκυστικό στόν ἀναγνώστη. Ἔτσι 
θά μπορέσει νά ὑπάρξει παράλληλη 
ἐξέλιξη τῶν δύο μορφῶν βιβλίου.

Ἐπίσης, τό κράτος θά πρέπει ἐπι-
τέλους νά βοηθήσει οἰκονομικά τούς 
ἐκπροσώπους τῶν ἐκδόσεων. Τουλάχι-
στον σέ σχέση μέ τά ἐκπαιδευτικά συγ-
γράμματα εἰσάγοντας τό ἠλεκτρονικό 
βιβλίο σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς 
ἐκπαίδευσης. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά 
ἐξοικονομηθοῦν ὑπέρογκα ποσά πού 
καταναλώνονται ἐτησίως σέ ἔξοδα 
ἐκτύπωσης καί διάθεσης τοῦ ὑλικοῦ στά 
σχολεῖα καί στά πανεπιστήμια. Λαμπρό 
παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ἠλεκτρονική 

ὑπηρεσία ὁλοκληρωμένης διαχείρισης 
συγγραμμάτων καί λοιπῶν βοηθημά-
των γιά τά Τεχνολογικά Ἐκπαιδευτικά 
Ἱδρύματα καί τά Πανεπιστήμια «Εὔδο-
ξος». Μία ἀξιόλογη προσπάθεια πού 
συνεχῶς χρειάζεται οἰκονομική στή-
ριξη. Παράλληλα, ἡ δημόσια παιδεία 
θά πρέπει νά προσφέρει καλύτερη 
ἐκπαίδευση σέ σχέση μέ τήν ἐκμάθηση 
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν στίς χαμη-
λές βαθμίδες ἐκπαίδευσης φέρνοντας 
τούς νέους πιό κοντά στίς ψηφιακές 
ἐξελίξεις. Μία λύση γιά τά δημοτικά 
σχολεῖα θά ἦταν καί τό πρόγραμμα τοῦ 
«Arta child». Πρόκειται γιά ἕνα φθηνό 
φορητό ὑπολογιστή. Σκοπός τοῦ προ-
γράμματος εἶναι νά διανεμηθεῖ ἕνας 
σέ κάθε παιδί, ἤδη στό Πανεπιστήμιο 
Πατρῶν γίνεται προσπάθεια ἔνταξής 
του στήν ἑλληνική ἐκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα. 

Ἔτσι φαίνεται, ὅτι οἱ ἑλληνικοί 
ἐκδοτικοί οἶκοι γνωρίζουν ὅτι 
τό ἠλεκτρονικό βιβλίο εἶναι μία 
ἀναπόφευκτη, μελλοντική ἐξέλιξη. 
Ἁπλᾶ ἀκόμα διανύουν ἕνα μεταβα-
τικό στάδιο προσαρμογῆς, ἡ θέληση 
ὑπάρχει, καιρός εἶναι νά γίνει καί πράξη.

Συμπερασματικά, ἡ λογοτεχνία  
–μία ἀνέκαθεν εὐέλικτη μορφή  
τέχνης– ἀνταποκρίθηκε στήν 
ἀναδόμηση τῆς οἰκονομίας τῆς γραφῆς 
ἀντιμετωπίζοντας τόν ἠλεκτρονικό 
ὑπολογιστή ὡς τεχνολογία ἐκφορᾶς κει-
μένου, ὡς μέθοδο ἐπαναπροσδιορισμοῦ 
τοῦ ὀπτικοῦ καί ἐννοιολογικοῦ της χώ-
ρου ἀλλά καί ὡς νέο μέσο ἔκφρασης τῆς 
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ὀμορφιᾶς καί τῆς δύναμης τῶν λέξεων. 
Ἀνάλογα ἀνταποκρίθηκε καί ὁ χῶρος 
τοῦ παιδικοῦ βιβλίου. Ἡ ἀποτύπωση 
χαρακτηριστικῶν πού ἐνσωματώνουν 
ψηφιακές ἐπιδράσεις στά βραβευμέ-
να ἑλληνικά βιβλία εἶναι ἐνδεικτική 
μίας δυναμικῆς τῆς παιδικῆς λογοτε-
χνίας καί τῶν ἔντυπων μέσων γενι-
κότερα. Ὑποδεικνύει ὅτι τό διαδίκτυο 
Ἴντερνετ δέν εἶναι τό μοναδικό μέσο 
πού χαρακτηρίζεται ἀπό διαδραστι-
κότητα (interactivity), συνδεσιμότητα 
(connectivity) καί πρόσβαση (access) 
καί ὅτι τό παιδικό βιβλίο μέ διαφορετι-
κές μορφές, ἔντυπες καί ἠλεκτρονικές, 
μπορεῖ νά ἐπιζήσει (ἀνεξάρτητα καί σέ 
συνδυασμό) ἄν μάθει νά ζεῖ στό και-
νούριο του περιβάλλον. 

Γιά νά συλλάβει κάποιος τήν 
ἔκταση τῶν ἀλλαγῶν καί τίς πολλα-
πλασιαστικές ἐπιδράσεις τους, χρειά-
ζεται ἀπόσταση καί προοπτική. Ἄν οἱ 
ὅποιες προβλέψεις εἶναι ἔτσι κι ἀλλιῶς 
παράτολμες, δεδομένου ὅτι τό μέλλον 
εἶναι πλήρως μή ἀναγνωρίσιμο, στήν 
προκειμένη περίπτωση γίνονται ἀκόμα 
πιό ἐπισφαλεῖς ἄν ληφθοῦν ὑπόψη ἡ τα-
χύτητα τῶν ἀλλαγῶν καί ἡ νεοτερικό-
τητα τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων. 
Ἄλλωστε στόν χῶρο τοῦ βιβλίου τό 
ἱστορικό τῶν ‘προφητειῶν’ δέν ἐμπνέει 
καμιά ἀπολύτως βεβαιότητα: ὁ θάνατός 

του ἔχει προβλεφθεῖ σέ πολλές περι-
πτώσεις (ἀπό τήν ἐποχή τῶν πρώτων 
ραδιοφωνικῶν ἀναμεταδόσεων καί 
τήν ἐμφάνιση τῆς τηλεόρασης μέχρι 
τήν εἰσβολή τοῦ ὑπολογιστῆ καί τήν 
ἀνάπτυξη τοῦ παγκόσμιου ἱστοῦ), 
ἐνῶ εἰδικά γιά τό παιδικό βιβλίο δέν 
ὑπάρχουν κἄν προφητεῖες.

Ἐπειδή ἡ κρίση καί ἡ σκέψη σέ μία 
περίοδο ἀστραπιαίων μεταβάσεων ἄν 
δέ θέλουν νά καταστοῦν ἀναλώσιμες 
δέν μποροῦν παρά νά εἶναι μεταιχ-
μιακές, προκειμένου γιά τό μέλλον 
τοῦ βιβλίου χρειάζεται νά φέρουμε τή 
συζήτηση, μακριά ἀπό τίς ὑπερβολές 
οὐτοπικῶν ἤ δυστοπικῶν ὁραμάτων, 
στόν φυσικό της χῶρο πού σήμερα 
εἶναι ἡ νέα ψηφιακή πραγματικότητα 
καί ἡ νέα γενιά ἀναγνωστῶν, μία γε-
νιά πού δέ θυμᾶται τόν κόσμο χωρίς 
κινητό, ὑπολογιστή καί διαδίκτυο, πού 
διαβάζει περισσότερο κείμενο στίς 
ὀθόνες, ἄπ’ ὅ,τι σέ τυπωμένες σελίδες 
καί πού ἴσως δέν πρόλαβε κἄν νά δεῖ 
βιντεοκασέτες καί νά φωτογραφηθεῖ 
σέ φίλμ. Αὐτό δέ σημαίνει βέβαια ὅτι 
ὅλα τά βιβλία χρειάζεται νά εἶναι ρι-
ζοσπαστικά. Τά παιδιά ἀπολαμβάνουν 
τήν ἀνάγνωση τῶν παραδοσιακῶν 
εἰκονογραφημένων βιβλίων, ὅπως 
ἀπολαμβάνουν καί τήν πρόκλη-
ση τῆς ἀλλαγῆς (Dresang, 20058). 

8  Dresang, E.T. (2005). The Information-Seeking Behavior of Youth in the Digital Environment. Library Trends,   
54(2), 178-196.
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Τό γεγονός ὅτι πολλά βιβλία δέν ἔχουν 
χαρακτηριστικά πού ἀποτυπώνουν 
ψηφιακές ἐπιδράσεις δέν μειώνει 
τήν ἀξία τους, ἁπλῶς ὑπαγορεύει 
τήν ἀναγκαιότητα μίας θεωρίας πού 
ὁριοθετεῖ τά μέν ἀπό τά δέ. Ἄλλωστε 
ἡ ἰδέα μίας λογοτεχνίας ἡ ὁποία 
στηρίζεται σέ συγκεκριμένους τύ-
πους ἀπόλαυσης, ἡ ὁποία πατᾶ τά 
ἴδια κουμπιά στήν ψυχολογία τῶν 
ἀναγνωστῶν της γιά νά ἐπιτύχει τά ἴδια 
ἀποτελέσματα θά ἦταν καί ἀπελπιστικά 
βαρετή καί ἀπελπιστικά παρωχημένη 
(Οἰκονομίδου, 2000: 2829).

Ἐν κατακλείδι ὅλα τά παραπάνω 
ἀποτελοῦν μέρος τοῦ διαλόγου μεταξύ 
παιδικοῦ βιβλίου καί τεχνολογίας πού 
ἔχει μόλις ἀρχίσει. Γιά τήν ἐκδοτική κοι-
νότητα πού λειτουργεῖ περίπου, ὅπως 
λειτουργοῦσε πρίν 400 χρόνια ἐπί Γου-
τεμβέργιου ἀλλά καί γενικότερα γιά τόν 
κόσμο τοῦ παιδικοῦ βιβλίου, κριτικούς, 
ἐρευνητές, ἐκπαιδευτικούς, συγγραφεῖς, 
εἰκονογράφους, ἀναγνῶστες (παιδιά 
καί ἐνήλικους), ἡ νέα πραγματικό-
τητα προσκαλεῖ καί προκαλεῖ γιά 
τήν ἀνακάλυψη νέων μορφῶν δη-
μιουργικότητας, τήν ἐπινόηση και-
νούριων θεωρητικῶν ἐργαλείων 
καί τήν εἰσαγωγή νέων διδακτικῶν 
μεθοδολογιῶν. Εἶναι μία πρόκληση 
πού, ὅσο κι ἄν φαίνεται ἀπαιτητική, 
δέν παύει νά εἶναι πρόκληση.

9  Οἰκονομίδου Σ. (2000). Χίλιες καί μιά ἀνατροπές. Ἡ νεοτερικότητα στή λογοτεχνία γιά μικρές ἡλικίες, Ἀθήνα: 
Ἑλληνικά Γράμματα.
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 ΠΩΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Ἀνδρέας Κ. Ἀνδρέου*

* Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Πηγή κειμένου: http://andreaskandreou.blogspot.
com/2018/06/blog-post_14.html

 Ἡ συζήτηση γιά τό πῶς ἡ τε-
χνολογία ἐπηρεάζει τήν καθημερι-
νότητα τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ξεκινή-
σει αἰῶνες πρίν, ἀπό τότε πού τά τε-
χνολογικά ἐπιτεύγματα ἄρχισαν νά 
εἰσβάλλουν στίς ζωές καί τά σπίτια 
μας. Ἡ συζήτηση αὐτή δικαίως κο-
ρυφώθηκε τίς τελευταῖες δεκαετίες 
ὅπου παρατηροῦμε τήν τεχνολογία 
νά ἐξελίσσεται μέ  ραγδαῖο ρυθμό, σέ 
ὅλους σχεδόν τούς τομεῖς, ὥστε ἀκόμα 
καί οἱ εἰδικοί δυσκολεύονται νά προ-
βλέψουν πῶς θά εἶναι ἡ ζωή μας τά 
ἑπόμενα χρόνια.

Ἀναπόφευκτα ἡ τεχνολογία ἐπη-
ρέασε καί τίς συνήθειες τοῦ ἀνθρώπου 
ὅσον ἀφορᾶ, τήν ἀνάγνωση ὡς ψυ-
χαγωγία, τή μελέτη, τήν ἀναζήτηση 
δεδομένων ἀλλά καί τή διάδοση τῆς 
γνώσης γενικότερα. Εἶναι σέ ὅλους 
γνωστό πώς ἡ ψηφιακή τεχνολογία 
ἐπηρέασε σημαντικά τόσο τήν πα-
ραγωγή ὅσο καί τή χρήση τῶν ἴδιων 
τῶν βιβλίων, τά ὁποία γιά αἰῶνες 
ἀποτέλεσαν τήν κιβωτό διάδοσης τῆς 
γνώσης.

Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι κατά 
πόσο ἡ ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας εἶναι 
εὐεργετική ἤ ζημιογόνα γιά τόν κό-
σμο τοῦ βιβλίου καί τῶν βιβλιοθηκῶν. 
Γιά να μπορέσουμε νά δώσουμε μία 
ἀντικειμενική ἀπάντηση σέ αὐτό τό 
ἐρώτημα, πρέπει νά μελετήσουμε τό 
θέμα διαχρονικά. 
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Ἡ τεχνολογία τόν 15ο αἰώνα ἔφερε 
μία ἐπαναστατική ἐφεύρεση γιά τήν πα-
ραγωγή καί τή διάδοση τοῦ βιβλίου, τήν 
τυπογραφία. Μέ τήν διάδοση τῆς τυπο-
γραφίας τά βιβλία ἐκτυπώνονταν (δέν 
ἀντιγράφονταν πλέον μέ τό χέρι) καί 
παράγονταν εὐκολότερα σέ πολλαπλά 
ἀντίτυπα. Τά ἀντίτυπα ἦταν πολύ φτη-
νότερα καί προσιτά σέ ὅλο τόν κόσμο. 
Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τή μαζική δι-
άδοση ὄχι μόνο τοῦ ἴδιου τοῦ βιβλίου 
ἀλλά καί τῆς γνώσης πού αὐτό περιεῖχε. 
Τό βιβλίο μεταφέρθηκε σέ βιβλιοπωλεῖα 
καί σέ δημόσιες βιβλιοθῆκες ὅπου  
ὁ καθένας πλέον μποροῦσε νά τό δια-
βάσει, σέ κάποιες περιπτώσεις ἀκόμη 
καί δωρεάν.

Συνεπῶς, ἡ τυπογραφία βοήθησε 
ἐμμέσως καί στή διάδοση τῆς γραφῆς 
καί τῆς ἀνάγνωσης καί συνέβαλε στήν 
σταδιακή καταπολέμηση τοῦ ἀναλ-
φαβητισμοῦ.

Στήν περίπτωση τῆς τυπογρα-
φίας, λοιπόν, ἔχουμε μία χαρακτηρι-
στική περίπτωση ὅπου ἡ τεχνολογία 
λειτούργησε ἄκρως εὐεργετικά στήν 
ἀνθρωπότητα: ἔδωσε τήν εὐκαιρία σέ 
πολλούς νά διαβάσουν τά τυπωμένα 
βιβλία, ἀλλά καί νά γράψουν καί νά 
τυπώσουν τά δικά τους, διαδίδοντας 
ἔτσι τίς ἰδέες καί τίς γνώσεις σέ ὅλο 
τόν κόσμο.

Τυπογραφία
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Τό ἔντυπο βιβλίο κυριάρχησε  
γιά πέντε καί πλέον αἰῶνες, ὡς τό 
κύριο μέσο διάδοσης γνώσεων καί  
πληροφοριῶν. Ταυτόχρονα, τά ἐπιτεύγ-
ματα τῆς τεχνολογίας συνέχισαν νά 
ἐπηρεάζουν εὐεργετικά τίς βιβλιοθῆκες 
καί τά βιβλία.

Οἱ δελτιοκατάλογοι τῶν βιβλιο-
θηκῶν ἀντικαταστάθηκαν ἀπό ἠλε-
κτρονικούς καταλόγους πού ἔκαναν 
εὐκολότερη τήν καταχώρηση καί τήν 
εὕρεση τῶν βιβλίων μέ πολλούς πλέον 
τρόπους (τίτλο, συγγραφέα, θέμα, λέξη 
κλειδί κτλ).  Οἱ κατάλογοι αὐτοί, πάλι 
μέ τή βοήθεια τῆς τεχνολογίας, ἔγιναν 
προσιτοί μέσω τοῦ διαδικτύου. Ἔτσι σή-
μερα μπορεῖ κάποιος νά ψάξει καί νά 
βρεῖ πληροφορίες γιά ἕνα βιβλίο πού 
τόν ἐνδιαφέρει ἀπό τό σπίτι του, ἀκόμα 
καί σέ καταλόγους βιβλιοθηκῶν πού 
βρίσκονται σέ ἄλλη χώρα ἤ καί ἄλλη 
ἤπειρο.

Ἡ ἐπανάσταση τοῦ διαδικτύου, 
τήν ὁποία κάποιοι συγκρίνουν μέ 
ἐκείνη τῆς ἀνακάλυψης τῆς τυπο-
γραφίας, δίνει σήμερα τήν εὐκαιρία 
στόν κάθε ἐνδιαφερόμενο νά μάθει 
πολύ εὐκολότερα γιά τήν ὕπαρξη ἑνός  
βιβλίου, νά διαβάσει τήν περίληψή του 
ἤ καί κριτικές καί ἀπόψεις ἄλλων γιά 
τό βιβλίο, πρίν καν τό πάρει στά χέρια 
του. Μπορεῖ ἐπίσης νά τό παραγγείλει 
καί νά τό ἀγοράσει ἀπό ἠλεκτρονικά 
βιβλιοπωλεῖα! 

Ἡ παρουσία τόσων πολλῶν πληρο-
φοριῶν γιά ἕνα βιβλίο σέ ἱστοσελίδες 
καί σέ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης 
μόνο εὐεργετική μπορεῖ νά εἶναι γιά 
τό ἴδιο τό βιβλίο, τόν συγγραφέα ἀλλά 
καί γιά τόν ἀναγνώστη. Ἐπίσης, μέ τή 
βοήθεια τῆς τεχνολογίας τό γράψι-
μο ἔγινε εὐκολότερο (ἀπό τήν πέννα 
καί τό χαρτί περάσαμε στή γραφο-
μηχανή καί τώρα στόν ἠλεκτρονικό 
ὑπολογιστή). Ἀκόμα εὐκολότερη ἔγινε 
καί ἡ ἐπεξεργασία τοῦ κειμένου, ἡ σελι-
δοποίηση, ἡ ἐκτύπωση τοῦ βιβλίου καί 
ὅπως εἴδαμε πιό πάνω ἡ διάδοσή του.

Σύγχρονη ἐποχή
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Ἡ ἀδιαμφισβήτητη κυριαρχία 
τοῦ ἔντυπου βιβλίου ὡς μέσο με-
τάδοσης τῆς γνώσης ἔφτασε μέχρι 
τόν 21ο αἰώνα. Κάπου στίς ἀρχές τοῦ 
21ου αἰώνα, τό ἔντυπο βιβλίο ἄρχισε νά 
ἀμφισβητεῖται ἀπό τίς νέες τάσεις τῆς 
τεχνολογίας πού ἔφεραν στό προσκήνιο 
τό ἠλεκτρονικό βιβλίο, τήν ἀνάγνωση 
σέ ὑπολογιστές, tablets, ἔξυπνα τηλέ-
φωνα κτλ. Ἐδῶ ἐπιβάλλεται νά τονί-
σουμε πώς αὐτό πού ἀμφισβητήθηκε 
δέν ἦταν τό βιβλίο αὐτό καθαυτό ἀλλά 
ἡ μορφή του.

Ἡ πλειοψηφία ὅσων μεγάλωσαν μέ 
τό ἔντυπο βιβλίο συνεχίζει νά δείχνει 
τήν προτίμησή της σέ αὐτό. Δέν πρέ-
πει ὅμως νά ἀγνοοῦμε καί τά πλεονε-
κτήματα πού ἔχει σέ κάποιους τομεῖς 
τό ἠλεκτρονικό βιβλίο. Κατ’ ἀρχάς τό 
ἠλεκτρονικό βιβλίο εἶναι, συνήθως 
λόγω κόστους παραγωγῆς καί διάδο-
σης φτηνότερο ἀπό τό ἔντυπο.

Μπορεῖ κάποιος νά ἀνατρέξει σέ 
αὐτό, καί πολύ εὐκολότερα νά ἐντοπίσει 
ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο, μία πληρο-
φορία πού τόν ἐνδιαφέρει κάνοντας 
ἁπλά μία ἀναζήτηση, ἐνῶ στό ἔντυπο 
βιβλίο θά ἔπρεπε νά μετροφυλλήσει 
τίς σελίδες ὁλόκληρου τοῦ βιβλίου 
μία πρός μία, μέχρι νά τήν ἐντοπίσει. 
Εἶναι γεγονός πώς εἰδικά στά τεχνικά 
καί ἐπιστημονικά βιβλία, ἡ ἠλεκτρονική 
μορφή εἶναι πιό εὔχρηστη, κάτι πού δέν 
ἰσχύει μέ τά λογοτεχνικά βιβλία.

Τέλος, κανείς δέν πρέπει νά 
ἀγνοήσει ὅτι τά ἠλεκτρονικά καί ψη-
φιοποιημένα βιβλία ἀντιγράφονται 
καί διατηροῦνται εὐκολότερα. Ἡ ψη- 
φιοποιήση τῶν βιβλίων μέ τεχνο-
λογικά μέσα (ἡ σάρωσή τους, δηλα-
δή, καί ἡ μετατροπή τῶν βιβλίων σέ 
ἠλεκτρονική μορφή) βοηθᾶ στή δια-
τήρηση τῶν σπάνιων καί ταλαιπωρημέ-
νων ἐκδόσεων. Συμβάλλει ταυτόχρονα 
στή διατήρηση τοῦ περιεχομένου τους 
«γιά πάντα», μεταφέροντας τή γνώση 
στίς ἑπόμενες γενιές. Τήν ἴδια στιγμή  
ἡ χρήση τῶν ψηφιοποιημένων σπάνιων 
βιβλίων ἐπιτρέπει τήν ἐλεύθερη χρήση 
τους, ἀφοῦ αἴρονται πλέον ὅλοι οἱ περι-
ορισμοί πού ὑπῆρχαν γιά ἄμεση ἐπαφή 
μέ τίς παλιές καί συχνά ταλαιπωρημέ-
νες καί εὔθραυστες σελίδες τους. 

Μέ ὅλα αὐτά τά πλεονεκτήματα 
ἔναντί του ἔντυπου βιβλίου, ἀλλά καί 
μέ τή γοητεία, πού σχεδόν πάντα συ-
νοδεύει κάθε τί νέο, ἦταν ἑπόμενο τό 
ἠλεκτρονικό βιβλίο νά κερδίσει ἕνα 
μερίδιο τῆς ἀγορᾶς.

Ἠλεκτρονικό Βιβλίο
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Κάτι πού ἐπίσης πρέπει νά συνυπο-
λογίσουμε, χωρίς νά ἐθελοτυφλοῦμε, 
εἶναι οἱ νέες συνήθειες πού εἰσέβαλαν 
στή ζωή μας, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν 
συμφωνοῦμε ἤ ὄχι μέ αὐτές. Οἱ καινούρ-
γιες συνήθειες, οἱ ὁποῖες ἐπηρεάζουν, 
κυρίως, τούς νέους, μᾶς ἐπιτάσσουν 
πολλά πράγματα νά τά κάνουμε πλέ-
ον ἠλεκτρονικά μέσω τῶν προσωπικῶν 
μας ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν (ἀγορές, 
συναλλαγές μέ τράπεζες, ἐπικοινωνία, 
ψυχαγωγία, ἐνημέρωση, μελέτη κ.ἄ.). 
Ὑπάρχει λοιπόν καί ἡ ἄποψη πώς ἀφοῦ 
ἡ νεολαία σήμερα χρησιμοποιεῖ τόσο 
πολύ τά tablets, τούς ἠλεκτρονικούς 
ὑπολογιστές καί τά τηλέφωνα, θά 
ἦταν καλό νά ὑπάρχουν καί ἐπιλογές 
γιά ἐποικοδομητική χρήση αὐτῶν 
τῶν συσκευῶν,  ὅπως γιά παράδειγμα  
ἡ ἀνάγνωση ἑνός λογοτεχνικοῦ κειμέ-
νου μέσω αὐτῶν.

Ἐπίσημα στατιστικά στοιχεῖα δεί-
χνουν ὅτι παγκοσμίως τό ἠλεκτρονικό 
βιβλίο ἔφτασε μέχρι καί τό 26% τῆς 
ἀγορᾶς βιβλίων1. Παρόλο πού ἡ πα-
ραγωγή ἠλεκτρονικῶν βιβλίων σέ με-
ρικές χῶρες ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικά, οἱ 
ἀναγνῶστες συνεχίζουν νά προτιμοῦν 
τό ἔντυπο2. Τό ἴδιο ἰσχύει φυσικά καί 
στόν ἑλληνικό χῶρο ( Ἑλλάδα καί Κύ-
προ). Παγκοσμίως τό ἔντυπο φαίνεται 
νά ἀντέχει καί νά σταθεροποιεῖ τή θέση 
του στίς πωλήσεις βιβλίων. Παρόλο πού 
δέν θά μποροῦσε κανείς νά ἀρνηθεῖ ὅτι 
οἱ ἠλεκτρονικές ἐκδόσεις βιβλίων εἶχαν 
σημαντική ἄνοδο μέ τήν ἀνάπτυξη 
τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ὑπάρχουν 
ἐνδείξεις πώς ὁ ρυθμός πώλησή τους 
ἐπιβραδύνεται καί πώς ὁ ἐνθουσιασμός 
ἀνάμεσα στούς ἠλεκτρονικούς ἀνα-
γνῶστες ὑποχωρεῖ. Ἀντιθέτως, πα-
ρουσιάζεται μία αὐξανόμενη διάθεση 
γιά ἀνάγνωση ἔντυπων βιβλίων στίς 
νεαρότερες ἡλικίες3.

1  E-book sales as a percentage of total book sales worldwide in 2013 and 2018. Ἡμερομηνία πρόσβασης: 5 Μαΐου 2018, 
ἀπό https://www.statista.com/statistics/234106/e-book-market-share-worldwide/

2  Keach, Sean. Death of the eBook reader? New stats reveal boom in printed book sales. Trusted Reviews. 27 Apr. 2017. 
Ἡμερομηνία πρόσβασης: 5 Μαΐου 2018, ἀπό http://www.trustedreviews.com/news/death-of-the-ebook-reader-new-
stats-reveal-boom-in-printed-book-sales-2953498

3  Cain, Sian. Ebook sales continue to fall as younger generations drive appetite for print. The Guardian, 14 Mar. 
2017. Ἡμερομηνία πρόσβασης: 5 Μαΐου 2018, ἀπό https://www.theguardian.com/books/2017/mar/14/ebook-sales-
continue-to-fall-nielsen-survey-uk-book-sales
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Ἐνδεικτικό παράδειγμα τῆς πιό 
πάνω τάσης εἶναι ἡ Amazon, ἡ μεγαλύ-
τερη ἑταιρεία στόν κόσμο σέ ὅτι ἀφορᾶ 
τήν πώληση ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν 
μέσω τοῦ Διαδικτύου. Ἡ Amazon ἦταν  
ἡ ἑταιρεία πού λάνσαρε στήν ἀγορά τόν 
ἠλεκτρονικό ἀναγνώστη Kindle προω-
θώντας φανατικά τό ἠλεκτρονικό βι-
βλίο. Μετά ἀπό μία δεκαετία πολεμικῆς 
της Amazon ἐνάντια στούς παραδο-
σιακούς ἐκδότες καί βιβλιοπῶλες, 
ἀποφάσισε νά ἀλλάξει τακτική στη-
ρίζοντας πλέον τό ἔντυπο βιβλίο, 
ἀνοίγοντας μάλιστα καί δικά της 
συμβατικά βιβλιοπωλεῖα4. Καί δέν 
εἶναι μόνο ἠ Amazon ἡ ὁποία πλέον 
προωθεῖ ξεκάθαρα τό ἔντυπο βιβλίο5. 
Παγκοσμίως ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιά 
τήν ἀναγέννηση τοῦ ἔντυπου βιβλίου.

Ἡ Waterstones, ἡ βρετανική 
ἁλυσίδα βιβλιοπωλείων, ἐπέστρεψε 
σέ κέρδη πέρυσι ἔπειτα ἀπό ζημιές ἕξι 
ἐτῶν. Οἱ πωλήσεις τῶν ἔντυπων βι-
βλίων στίς ΗΠΑ αὐξήθηκαν κατά 3%, 

ἐνῶ ἐκεῖνες τῶν ἠλεκτρονικῶν βιβλί-
ωνυποχωρησαν. Ἡ ψηφιακή τεχνολο-
γία δέν ἔφερε τήν ἴδια ἐπανάσταση στίς 
ἐκδόσεις, ὅπως συνέβη μέ τή μουσική, 
τήν τηλεόραση καί τίς εἰδήσεις ἐνῶ  
ὁ κόσμος φαίνεται ὅτι ἀκόμη ἀρέσκεται 
στό νά διαβάζει ἔντυπα βιβλία.

«Εἴμαστε στό σημεῖο πού οἱ 
ἄνθρωποι πού διαβάζουν ψηφιακά 
ἐπιστρέφουν στό μελάνι τῶν χάρτινων 
βιβλίων. Εἶναι φανερό ὅτι ἡ μεγάλη 
πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων πού δια-
βάζουν ψηφιακά διαβάζει καί ἔντυπα». 
«Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἀκόμη καί στά 
ἑπόμενα 100 χρόνια τό ἔντυπο θά εἶναι 
σημαντικό»6.

Τό παράδειγμα τῆς Amazon

4   Ἐνῶ τά βιβλιοπωλεῖα κλείνουν, τό Amazon ἀνοίγει τά δικά του. Ἡμερομηνία πρόσβασης: 5 Μαΐου 2018, ἀπό 
https://www.tsemperlidou.gr/i-social/technology/eno-ta-vivliopoleia-kleinoun-amazon-anoigei-ta-dika-tou

5   Gapper, John. Τά βιβλία ἐπιστρέφουν ἐπειδή… ἀρέσουν στήν Amazon. The Financial Times, 12 Φεβ. 2017. Ἡμερομηνία 
πρόσβασης: 5 Μαΐου 2018, ἀπό http://www.euro2day.gr/ftcom/ftcom_gr/article-ft-gr/1516474/ta-vivlia-epistrefoyn-
epeidh-aresoyn-sthn-amazon.html

6  Μπακουνάκης, Νίκος. Ἔντυπο - ἠλεκτρονικό: Σημειῶστε 1. Τό τυπωμένο βιβλίο κυριαρχεῖ καί ὅλα δείχνουν ὅτι θά 
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τά ἑπόμενα χρόνια. Ἡμερομηνία πρόσβασης: 5 Μαΐου 2018, ἀπό http://www.tovima.
gr/culture/article/?aid=765730
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Ἀπό τή μακρινή δεκαετία τοῦ 
1970, τότε πού οἱ τηλεοράσεις καί λίγο 
ἀργότερα τά βίντεο εἰσέβαλαν σχεδόν 
σέ κάθε σπίτι, ἀλλά παρατηρώντας 
ἐπίσης  καί τήν παγκόσμια αὐξανόμενη 
δικτύωση τῶν ἐπικοινωνιῶν ἡ ὁποία 
ὅπως προβλεπόταν θά  πρόσφε-
ρε στή συντριπτική πλειοψηφία τῶν 
ἀνθρώπων σέ ὅλο τόν κόσμο ραγδαία 
πρόσβαση σέ γνώση καί πληροφορίες, 
ἔκανε κάποιους «εἰδικούς»7 νά προβλέ-
ψουν τήν ἐξαφάνιση τῶν ἐντύπων καί 
τῶν βιβλιοθηκῶν μέχρι τό 20008. 

Ὁδεύοντας πρός τό τέλος τῆς δεύ-
τερης δεκαετίας τοῦ 21ου αιώνα, βλέ-
πουμε τά ἔντυπα βιβλία, ὄχι ἁπλῶς νά 
ὑπάρχουν ἀλλά νά εἶναι δημοφιλέστε-
ρα τῶν ἠλεκτρονικῶν. Οἱ  βιβλιοθῆκες, 
ἐπίσης, ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν 
καί νά διαδραματίζουν τόν δικό τους 
ρόλο στόν κόσμο τῆς γνώσης. Φυσικά 
οἱ βιβλιοθῆκες ἔχουν υἱοθετήσει νέες τε-
χνολογίες στίς ὑπηρεσίες τους, ὅμως τό 
ἔντυπο βιβλίο ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ 
τή βασική πηγή πληροφόρησής τους.

Παρόλο πού εἶναι ἐξαιρετικά 
δύσκολο νά προβλέψουμε ποῦ θά 
μᾶς ὁδηγήσει ἡ νέα τεχνολογία τά 
ἑπόμενα χρόνια, ὅλα δείχνουν ὅτι 
τό ἔντυπο βιβλίο καί οἱ βιβλιοθῆκες 
(ἐνσωματώνοντας τή νέα τεχνολογία 

καί προσαρμοζόμενες στίς νέες ἀνάγκες 
τῶν χρηστῶν τους), θά παραμείνουν στό 
προσκήνιο γιά πολλά, ἀκόμη, χρόνια.

Καταλήγοντας, μποροῦμε νά ποῦμε 
πώς ἡ ὀρθή χρήση τῆς τεχνολογίας 
μπορεῖ νά φέρει τό βιβλίο, τή λογοτε-
χνία καί τίς βιβλιοθῆκες πιό κοντά στούς 
νέους, καί μάλιστα στό περιβάλλον μέ 
τό ὁποῖο αὐτοί εἶναι ἐξοικειωμένοι.  
Ἡ σωστή χρήση τῆς τεχνολογί-
ας μπορεῖ ἀκόμη νά προωθήσει τήν 
ἀνάγνωση ἀλλά καί τή συγγραφή 
(ἱστοσελίδες, μέσα κοινωνικῆς δικτύω-
σης, ἠλεκτρονικά φόρα γιά βιβλία κτλ). 
Ἀπό τήν ἄλλη, μέ τή λανθασμένη χρή-
ση τῆς τεχνολογίας μπορεῖ νά ἐπέλθει 
ἐξάρτηση τῶν νέων σέ ἠλεκτρονικές 
συσκευές καί ἀνούσια παιχνίδια 
ἀπομακρύνοντάς τους ἀπό τό βιβλίο, 
τή λογοτεχνία καί τή γνώση.

Σέ κάθε περίπτωση, ἄς ἀναλο-
γιστοῦμε τήν ἄποψη πού διατύπωσε  
ὁ γνωστός Καναδός κριτικός καί θεω-
ρητικός τῆς λογοτεχνίας Northrop Frye 
(1912-1991): «The most technologically 
efficient machine  that  man has 
ever invented is the book» [ Ἡ ἀπο-
τελεσματικότερη τεχνολογικά μηχανή 
πού ἐφηῦρε ποτέ ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό 
βιβλίο].

Ἐσχατολογικές προβλέψεις

7  Lewis, Dennis A. Today’s Challenge--Tomorrow’s Choice: Change or Be Changed or the Doomsday Scenario Mk 2. 
Journal of Information Science, v2 n2 p59-74 Sep 1980 (Update of a 1976 paper reviews technological, financial and 
economical, social and behavioral, and managerial trends in the information field, presents conclusions, identifies 
options, and suggests action. The profession is urged to study and identify its role in the rapidly approaching 
«paperless society.» Predicted specific events and references are listed). Ἡμερομηνία πρόσβασης: 5 Μαΐου 2018, 
ἀπό https://eric.ed.gov/?id=EJ234635

8  Brenda White, Recent developments in information for planning.  Aslib Proceedings, Vol. 33 Issue: 5, pp.193-201, 
1981. Ἡμερομηνία πρόσβασης: 5 Μαΐου 2018, ἀπό https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/eb050790
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Οἱ ραγδαῖες τεχνολογικές ἐξελίξεις 
τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, καί ἰδιαίτερα 
μέ τήν ἐξάπλωση καί χρήση τοῦ διαδι-
κτύου, ἔχουν ἐπηρεάσει καθοριστικά 
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι 
ἐκτελοῦν τίς καθημερινές τους δραστη-
ριότητες, τόσο σέ ἐπαγγελματικό, ὅσο 
καί σέ προσωπικό ἐπίπεδο. 

Ἡ ἱκανότητα ὅμως ἤ ἡ δυσκολία 
τῶν ἀνθρώπων νά συμβαδίζουν ἀλλά 
καί νά προσαρμόζονται σέ αὐτές τίς 
ἐξελίξεις καθιστᾶ κάποιους τεχνο-
λογικά γραμματισμένους, ἐνῶ κά-
ποιους ἄλλους καταδικασμένους νά 
ἐξαρτῶνται ἀπό παραδοσιακά μέχρι 
καί ξεπερασμένα μέσα ἐνημέρωσης καί 
ἐπικοινωνίας. Παράλληλα, περιορίζει 
σαφῶς τή δυνατότητα αὐτῆς τῆς δεύ-
τερης ὁμάδας νά ἐπικοινωνεῖ μέ τίς νε-
ότερες γενιές, ἀφοῦ αὐτές μεγαλώνουν 
καί γνωρίζουν μόνο τίς τεχνολογικά 
σύγχρονες μορφές ἐπικοινωνίας. 

Παράλληλα, ὁ ψηφιακός/τεχνο-
λογικός ἀναλφαβητισμός περιορί-
ζει καί ζωτικές δραστηριότητες τῶν 
ἀνθρώπων, ἀφοῦ νέες πρωτοβουλίες 
ὅπως π.χ. τό Γενικό Σχέδιο Ὑγείας, 
προϋποθέτουν ψηφιακή/ἠλεκτρονική 
διαδράση μέ τόν πολίτη. Ἡ τεχνολο-
γία ἐπίσης ἔχει μειώσει αἰσθητά τήν 
ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία καί τήν κοι-
νωνική ἐπαφή. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοι-
νωνικό ὄν καί ἡ στέρηση τῆς φυσικῆς 
διαδράσης ἀφήνει σαφῶς τά σημάδια 
της στίς νέες γενιές μέ ἀπρόβλεπτες 
γιά τό μέλλον τους ἐπιπτώσεις.

Σήμερα οἱ πλεῖστοι μποροῦν νά 
ἐπικοινωνήσουν μέ γνωστά καί ἤ καί 
μέ ἄγνωστα ἄτομα ἀπό ὁποιοδήποτε 
μέρος τοῦ κόσμου μέ τό πάτημα 
ἑνός κουμπιοῦ. Αὐτό ἐπιφέρει μέν 
ἐξοικονόμηση χρόνου καί χρήματος 
λόγω μείωσης διακινήσεων, ἀλλά καί 
μέ βαρύ τίμημα τήν ἀπομόνωση καί τήν 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ:

Πρόκληση ἤ ἀπειλή γιά τά βιβλία
καί τίς βιβλιοθῆκες;

Ἕλενα Διομήδη-Παρπούνα*

*  Ἀναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου.
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περιορισμένη κοινωνική ἐπαφή μέ συ-
νεργάτες, συγγενεῖς καί φίλους.

Μέσα σέ αὐτό τό συνεχῶς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον οἱ βιβλιοθῆκες 
δέν θά μποροῦσαν νά μείνουν 
ἀνεπηρέαστες ὡς χῶροι φύλαξης, 
ὀργάνωσης καί διάδοσης τῆς πληρο-
φορίας. Ὅλες πλέον οἱ πηγές πληρο-
φορίας μετατρέπονται σταδιακά σέ 
ψηφιακή μορφή, ἤ ἀκόμη οἱ νεότερες, 
δημιουργοῦνται ἐξ ἀρχῆς μόνο σέ 
ἠλεκτρονική μορφή, παρέχοντας στόν 
τεχνολογικά καί πληροφοριακά γραμ-
ματισμένο χρήστη πολλαπλές δυνατό-
τητες, ἀλλά καί πληθώρα πληροφοριῶν.

Ἀπό τή γραφή στήν πέτρα, μέ-
ταλλο, πάπυρο, περγαμηνή, φτάσα-
με τόν 15ο αἰώνα στήν ἐπαναστατική 
ἀνακάλυψη ἀπό τόν Γουτεμβέργιο 
τῆς τυπογραφίας μέ κινητά στοιχεῖα,  

ἡ ὁποία ἀποτέλεσε ὁρόσημο στήν 
ἱστορία τοῦ βιβλίου καί τῶν γραμμάτων. 
Μέ λιγότερο κόπο, χρόνο καί κόστος, 
τά βιβλία ἀναπαράγονταν σέ μεγάλες 
ποσότητες, ἀρκετές γιά νά καλύψουν 
τήν ἀνάγκη διψασμένων ἀνθρώπων γιά 
γνώση καί μάθηση, ὡς τό πλέον προ-
σιτό μέσο διάδοσης τῆς πληροφορίας 
καί πνευματικῆς καλλιέργειας. 

Ἡ ψηφιακή μετάβαση πού ζοῦμε 
σήμερα, πολλαπλασιάζει τήν προσβα-
σιμότητα καί τή δυνατότητα διάδοσης 
τῆς πληροφορίας καί τῆς γνώσης μέ 
γεωμετρική πρόοδο. Ἀναφερόμενοι 
σέ ψηφιακή μορφή, ἐννοοῦμε τή με-
τατροπή ἑνός ἀναλογικῆς μορφῆς 
φορέα πληροφορίας σέ μία νέα μορ-
φή πού τήν καθιστᾶ ἀναγνώσιμη καί 
προσβάσιμη ἀπό ἕναν ἠλεκτρονικό 
ὑπολογιστή ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη συ-
σκευή μέ ἐπεξεργαστή καί ὀθόνη. 
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Τέτοιες μορφές φορέα πληροφορίας 
μποροῦν νά θεωρηθοῦν τά τυπωμένα 
κείμενα (βιβλία, ἔγγραφα), φωτογρα-
φίες, καθώς ἐπίσης καί τά μέσα μετά-
δοσης ἤχου καί εἰκόνας, ὅπως βίντεο, 
κασέτες, κ.ἄ. 

Οἱ βιβλιοθῆκες σήμερα, ἀνεξάρτητα 
ἀπό τόν τύπο καί τήν ἀποστολή τους, 
καλοῦνται μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο 
νά ἐντάξουν στίς δραστηριότητες καί 
ἐπιλογές τους τήν ψηφιοποιημένη μορ-
φή ὑλικοῦ ὡς τήν πλέον οἰκονομικότερη 
καί ἀποτελεσματικότερη μέθοδο 
ἀποθήκευσης καί διάθεσης μεγάλου 
ὄγκου πληροφοριῶν. Οὐδέποτε στό 
παρελθόν θά μποροῦσε τέτοιος ὄγκος 
πληροφορίας σέ ἀναλογική μορφή νά 
ἀποκτηθεῖ ἀλλά καί φιλοξενηθεῖ στούς 
χώρους τῶν βιβλιοθηκῶν.

Ἡ σημερινή πραγματικότη-
τα στόν τομέα τῆς πληροφόρησης 
ἀποτελεῖ θέμα ἔντονων συζητήσε-
ων σχετικά μέ τό μέλλον, τόσο τῶν 
βιβλιοθηκῶν ὅσο καί τοῦ ἔντυπου 
βιβλίου. Κάθε προσέγγιση, ὡστόσο, 
ἔχει βάσιμα ἐπιχειρήματα. Εἴτε αὐτή 
ὑποστηρίζει πώς οἱ βιβλιοθῆκες καί 
τά βιβλία στή σημερινή τους μορφή 
σταδιακά θά ἐκλείψουν, εἴτε αὐτή πού 
ὑποστηρίζει πώς οἱ βιβλιοθῆκες καί τό 
ἔντυπο βιβλίο ἀποτελοῦν μία σταθε-
ρή ἀξία στήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση. 
 Ἡ ἀλήθεια, ὅπως στίς πλεῖστες τῶν πε-
ριπτώσεων, βρίσκεται κάπου στή μέση. 
Ὁ ἄνθρωπος, ὅσο ἐξοικειωμένος καί νά 
εἶναι μέ τήν τεχνολογία, δέν θά στα-
ματήσει ποτέ νά ἀπολαμβάνει καί τή 
γοητεία ἑνός ἔντυπου βιβλίου. 

Τό βιβλίο εἶναι προφανῶς εὐκο-
λότερο στή χρήση καί στή μεταφορά σέ 
σχέση μέ τόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή 
ἤ τήν ταμπλέτα, πέραν τοῦτο, ὅμως, καί 
τά δύο μέσα εἶναι πηγές πληροφόρη-
σης, τό καθένα μέ τά δικά του ἰδιαιτέρα 
χαρακτηριστικά, ἀλλά καί τά δικά του 
μειονεκτήματα καί πλεονεκτήματα. 
Ὅπως ἡ μετάβαση τῆς γραφῆς ἀπό 
τήν πέτρα στό χαρτί ὁδήγησε στήν 
ἁπλοποίηση καί μεγιστοποίηση τῆς 
πρόσβασης στήν πληροφορία, ἔτσι 
καί ἡ μετάβαση ἀπό τό ἔντυπο στό 
ψηφιακό περιβάλλον δημιουργεῖ πρό-
σβαση χωρίς φυσικούς καί χρονικούς 
περιορισμούς σέ ἀκόμα περισσότερη 
πληροφορία. Συνεπῶς, αὐτό πού πραγ-
ματικά ἔχει σημασία δέν εἶναι τό μέσο 
μεταφορᾶς τῆς πληροφορίας, ἀλλά  
ἡ ἀέναη ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά μορ-
φώνεται καί νά ἐξελίσσεται διά μέσου 
τῶν αἰώνων, μέ ὁποιοδήποτε μέσο καί 
σέ ὁποιοδήποτε χῶρο. 

Συγκρίνοντας τήν ἔντυπη καί 
τήν ψηφιακή/ἠλεκτρονική μορφή 
πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ, ὑπάρχει σει-
ρά πλεονεκτημάτων καί μειονεκτημά-
των γιά τήν καθεμία: τά ἠλεκτρονικά/
ψηφιοποιημένα βιβλία γιά παράδειγ-
μα, ἔχουν αὐξημένη προσβασιμότητα 
ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ὄγκο τούς μέσω 
μίας συσκευῆς ἀνάγνωσης ἡ ὁποία 
εὔκολα μεταφέρεται, κάτι τό ὁποῖο 
δέν μπορεῖ νά γίνει μέ τόν ἀντίστοιχο 
ἀριθμό βιβλίων σέ ἔντυπη μορφή. 
Μπορεῖ τό κείμενό τους νά ἀντιγραφεῖ ἤ 
νά μετατραπεῖ ἀπό τόν χρήστη ἀνάλογα 
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μέ τίς δυνατότητες ἀνάγνωσής του, π.χ. 
μεγαλογράμματη γραφή, χρῶμα, γραμ-
ματοσειρά. Σήμερα, τό γραπτό μπορεῖ 
νά μετατραπεῖ καί σέ ἦχο καί νά γίνει 
προσβάσιμο σέ συνανθρώπους μας 
πού εἴτε στεροῦνται τήν ὅρασή τους, 
εἴτε εἶναι ἀναλφάβητοι. Τά κείμενα 
διασυνδέονται μέ ἦχο καί εἰκόνα γιά 
περισσότερη πληροφόρηση ἐπί τοῦ 
ἀντικειμένου μελέτης, τό διάβασμά 
τους μπορεῖ νά γίνει καί σέ συνθῆκες 
χαμηλοῦ φωτισμοῦ, τό κόστος τους 
εἶναι χαμηλότερο, οἱ συγγραφεῖς 
μποροῦν νά γίνουν οἱ ἴδιοι καί ἐκδότες 
τοῦ ἔργου τους (self-published books), 
δέν ἀπαιτοῦν καθόλου χῶρο φύλαξης, 
συγκριτικά μέ τά ἔντυπα βιβλία, εἶναι 
φιλικά πρός τό περιβάλλον (ἀφοῦ 
σώζονται πολλά δένδρα μέ τόν περι-
ορισμό χρήσης τοῦ χαρτιοῦ), παρέ-
χουν ἄμεση διάθεση καί ταυτόχρο-
νη πρόσβαση πολλῶν ἀναγνωστῶν,  
ἡ ὁποία στή φυσική τους μορφή θά 
ἦταν πολύ περιορισμένη, δέν ἀπαιτοῦν  

τήν ἀνθρώπινη μεσολάβηση, τή μετά-
βαση σέ συγκεκριμένο χῶρο, κ.ἄ. Πα-
ράλληλα, ἡ διακίνηση τοῦ ὑλικοῦ διευ-
κολύνεται μέ τήν αὔξηση συνεργασιῶν 
μεταξύ ἀτόμων καί βιβλιοθηκῶν, κάτι 
τό ὁποῖο δημιουργεῖ πολλά ἄλλα πλεο-
νεκτήματα καί ὀφέλη τά ὁποῖα ποικίλ-
λουν ἀνάλογα μέ τήν ἰδιότητα τοῦ χρή-
στη (ὅπως ἀναγνῶστες, ἐκδότες, βιβλι-
οθηκονόμοι, ἱστορικοί, ἐκπαιδευτικοί, 
κ.ἄ.)

Πέραν ὅμως τῶν πλεονεκτημάτων 
τῆς ψηφιακῆς/ἠλεκτρονικῆς μορφῆς βι-
βλίων, ὑπάρχουν καί μειονεκτήματα τά 
ὁποῖα πρέπει νά συνυπολογίσουμε πρίν 
καταδικάσουμε τό ἔντυπο βιβλίο. Γιά 
παράδειγμα, οἱ συσκευές ἀνάγνωσης 
εἶναι εὐαίσθητες στό φῶς καί πολύ 
εὔθραυστες συγκριτικά μέ τό ἔντυπο 
βιβλίο, εἶναι ἀκριβές καί ἀπαιτοῦν 
συγκεκριμένο λογισμικό, ἡ παροχή 
ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας εἶναι προϋπό-
θεση γιά τήν ἀδιάλειπτη χρήση τους, 
τεχνικά προβλήματα ἐπιλύονται μόνο 
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μέ τή μεσολάβηση τοῦ παροχέα, κάτι 
τό ὁποῖο ἀποτελεῖ σοβαρή ἐξάρτηση 
γιά τόν ἀνάγνωση/μελετητή. Μέ τήν 
ἀπώλεια ἤ τή ζημιά μίας συσκευῆς 
μπορεῖ πλέον νά χαθεῖ τεράστιος ὄγκος 
ὑλικοῦ. Ἡ πρόσβαση δέ σέ ὑλικό ἀπό 
προηγούμενες τεχνολογίες ἤ γενιές 
συσκευῶν δέν εἶναι εὔκολη γιά τόν μή 
ἰδιαίτερα ἐξοικειωμένο χρήστη. Δέν 
εἶναι ἀκόμη εὐρεία ἡ χρήση τους ἀπό 
τήν πλειοψηφία τῶν χρηστῶν (κυρί-
ως μεγάλης ἡλικίας), ὑπάρχει συνεχής 
ἀνάγκη γιά ἐξοικείωση μέ νέες τεχνο-
λογίες, εἶναι ἀβέβαιη ἡ πρόσβαση σέ 
ὑλικό μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου κα-
θότι τό περιεχόμενο στίς πλεῖστες τῶν 
περιπτώσεων εἶναι ἀποθηκευμένο σέ 
εἰκονική ὑποδομή τοῦ ἐκδότη, κ.ἄ. Τά 
δέ θέματα πνευματικῶν δικαιωμάτων 
καί δεοντολογίας στή χρήση καί δι-
άδοση τῶν ψηφιακῶν/ἠλεκτρονικῶν 
βιβλίων δέν ἔχουν ἀκόμα ἐπιλυθεῖ, ἐνῶ 
συνεχῶς ἀναφύονται νέα ζητήματα 
πρός συζήτηση. 

Μέσα στό νέο ψηφιακό περιβάλ-
λον ἡ πληροφορία καθίσταται κάθε 
μέρα καί πιό ἀναλώσιμη. Ἡ μία πλη-
ροφορία διαδέχεται τήν ἄλλη χω-
ρίς περιθώριο μελέτης ἤ ἀκόμα καί 
ἀμφισβήτησης. Σέ ἕνα τέτοιο περι-
βάλλον καθίσταται πιό κρίσιμος ὁ 
ρόλος ἑνός μηχανισμοῦ ἐντοπισμοῦ 
διαφύλαξης, ὀργάνωσης καί διάθεσης 
ἔγκυρης καί ἱστορικῆς σημασίας πλη-
ροφορία. Αὐτό τόν ρόλο καλοῦνται νά 
διαδραματίσουν οἱ Βιβλιοθῆκες, πολύ 
περισσότερο σήμερα, ὡς οἱ πλέον κα-

τάλληλοι φορεῖς ἐπιλογῆς, διατήρησης 
καί διάθεσης τῆς χρήσιμης πληροφορί-
ας, τῆς πραγματικῆς ἱστορίας καί τοῦ 
ἰδιαίτερου πολιτισμοῦ κάθε χώρας. Κά-
πως ἔτσι διαμορφώνεται καί ὁ νέος ρό-
λος τῶν βιβλιοθηκῶν πού τίς καθιστᾶ 
ἀκόμη πιό χρήσιμες ἀπό ὅ,τι στό παρελ-
θόν, ὅταν δηλ. παρεῖχαν μόνο φυσική 
στέγη σέ λιγότερες πηγές πληροφό-
ρησης. Αὐτός ὁ κρίσιμος ρόλος πρέπει 
νά ἀναγνωριστεῖ, νά κατοχυρωθεῖ θε-
σμικά, ἀλλά καί νά ὑποστηριχθεῖ ἀπό 
τήν πολιτεία ἀλλά καί τόν ἑκάστοτε 
ὀργανισμό στόν ὁποῖο ὑπάγονται.

Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ὡς μία σύγχρονη ἀκαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη, ἀλλά καί ἡ μεγαλύτερη βι-
βλιοθήκη τοῦ τόπου, ἀνταποκρινόμενη 
στίς ἀνάγκες τοῦ κοινοῦ της ἀλλά καί 
τῆς κοινωνία τῆς Κύπρου, προσπαθεῖ 
νά διατηρήσει τήν παραδοσιακή της 
μορφή, ἐνισχύοντας παράλληλα τήν 
ὑποδομή της μέ σύγχρονα μέσα καί 
πηγές ἐπιστημονικῆς πληροφόρη-
σης. Ἡ συνύπαρξη τῶν τεκμηρίων σέ 
ἀναλογική μορφή, βιβλίων, ἀρχειακῶν 
ἐγγράφων κ.ἄ. μέ τίς ψηφιακές 
ὑποδομές καί τίς ἠλεκτρονικές πηγές 
πληροφόρησης ἐξυπηρετεῖ πλήρως 
τούς σκοπούς τῆς ἔρευνας, τῆς δι-
δασκαλίας ἀλλά καί τῆς χρήσης τοῦ 
ὑλικοῦ ἀπό τό εὐρύ κοινό.

Ἕνας ἀπό τούς πλέον κρίσιμους ρό-
λους πού καλεῖται νά ἐπιτελέσει εἶναι 
ἐπίσης νά παρέχει στούς χρῆστες της 
ἀξιόπιστες πηγές γνώσης καί μάθησης, 
ἐπιλεγμένες ἀνάμεσα σέ μία πληθώρα  
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ἀνεξέλεγκτων πληροφοριῶν πού κα-
τακλύζουν τό διαδίκτυο. Ὁ διαχω-
ρισμός καί ἡ διάκριση τῶν «ψευδο-
πληροφοριῶν» καί τῆς ὑπερβολῆς, 
καθώς καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς δεξιότητας 
στούς χρῆστες γιά ἀναγνώριση αὐτῶν, 
εἶναι ἕνας διττός στόχος. Ὁ πρῶτος 
ἐπιτυγχάνεται μέσω τῆς ἐπεξεργασίας 
καί διάθεσης ἔγκυρων πηγῶν, καί ὁ δεύ-
τερος μέ τήν καθοδήγηση τῶν χρηστῶν 
της γιά ἀναγνώριση καί ἀποφυγή τῆς 
μή ἀξιόπιστης πληροφόρησης, μέ πα-
ροχή εἰδικῶν ἐκπαιδευτικῶν σεμινα-
ρίων, γνωστά στή διεθνῆ βιβλιογρα-
φία ὡς Information Literacy Program 
(Πρόγραμμα Πληροφοριακῆς Παιδεί-
ας ἤ Πληροφοριακοῦ Γραμματισμοῦ).  
Ἡ ἀνάγκη γιά συνεχῆ ἐξέλιξη 
ἐπιβάλλει τήν ἀνάπτυξη νέων δεξιο-
τήτων μάθησης, ὅπως γρήγορη μελέ-
τη καί κατανόηση κειμένων, ἀνάπτυξη 
κριτικῆς σκέψης, ἀποτελεσματικότερη 
ἐπιστημονική ἐπικοινωνία (scholarly 
communication) καί πολλές ἄλλες 
οἱ ὁποῖες ἐπιβάλλονται στό σύγ-
χρονο ἀνταγωνιστικό ψηφιακό καί 
ἐπιστημονικό περιβάλλον.

Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημί-
ου Κύπρου διαθέτει στή συλλογή της 
περίπου 620.000 τόμους βιβλίων καί 
περιοδικῶν σέ ἔντυπη μορφή, ὑλικό 
ἀναφορᾶς, χάρτες κ.ἄ. καθώς καί 
ἠλεκτρονικό ὑλικό μέ πέραν τῶν 180 
βάσεων δεδομένων, πέραν τῶν 400.000 
ἠλεκτρονικῶν βιβλίων, 30.000 τίτλων 
ἠλεκτρονικῶν περιοδικῶν, κ.ἄ.

Ταυτόχρονα, διατηρεῖ δύο ἱδρυ-
ματικά ἀποθετήρια: τό «ΛΗΚΥΘΟΣ» 
γιά σκοπούς ὀργάνωσης καί πρό-
σβασης σέ ψηφιοποιημένο, ἤ ψηφι-
ακά γενόμενο ὑλικό, πολιτιστικοῦ 
καί ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος καί τό 
«ΓΝΩΣΙΣ» γιά καταγραφή καί διάδο-
ση τῆς ἐπιστημονικῆς παραγωγῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ὅλο τό ὑλικό 
τῶν ἀποθετηρίων εἶναι ἀναζητήσιμο 
διεθνῶς μέσα ἀπό τόν ἐμπλουτισμένο 
κατάλογο τῆς ἑνοποιημένης ἀναζή-
τησης τῶν πηγῶν τῆς Βιβλιοθήκης. 

Στό ἐπίπεδο τῆς συζήτησης κατά 
πόσο χρειάζονται σήμερα μεγάλα καί 
ἐπιβλητικά κτήρια νά στεγάζουν τίς 
βιβλιοθῆκες, ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Πα-
νεπιστημίου Κύπρου μέ τίς νέες της 
ἐγκαταστάσεις στό Κέντρο Πληροφό-
ρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ἰωάννου» 
ἀποδεικνύει πρακτικά ὅτι Βιβλιοθήκη 
σήμερα δέν σημαίνει μόνο τή φύλαξη 
καί τή διάθεση βιβλίων, ἀλλά ἀποτελεῖ, 
καί πρέπει νά ἀποτελεῖ, ἕναν χῶρο 
ἐπικοινωνίας καί κοινωνικῆς διαδρά-
σης, ὡς ἀντιστάθμισμα στήν εἰκονική/
ψηφιακή πραγματικότητα πού βιώνει 
ὁ πολίτης καί ὁ φοιτητής. Φιλοδοξεῖ 
παράλληλα νά ἀποτελέσει πόλο 
πνευματικῆς ἕλξης γιά τήν κοινωνία τῆς 
Κύπρου παρέχοντας ὑπηρεσίες, ἀλλά 
καί συλλογές ὑλικοῦ ὅλων τῶν μορφῶν 
γιά νά ἱκανοποιεῖ ὅσο τό δυνατόν τίς 
ἀνάγκες μεγαλύτερου ἀριθμοῦ πολιτῶν. 
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Στά πέντε ἐπίπεδά της (ὀρόφους) περι-
λαμβάνει βιβλιοστάσια, ἀναγνωστήρια, 
σταθμούς ἐργασίας (Η/Υ), χώρους 
ἐργασίας, ἀναγνωστήριο 24ωρης λει-
τουργίας, καθώς καί ὑπηρεσίες γιά 
χρῆστες μέ εἰδικές ἀνάγκες. Διαθέτει 
συνολικά 950 θέσεις ἀτομικῆς μελέτης 
καθώς καί δωμάτια ὁμαδικῆς μελέτης, 
πρός ἐνθάρρυνση τῆς ἐπικοινωνίας καί 
τῆς διά ζώσης συνεργασίας μεταξύ τῶν 
φοιτητῶν.

Ἡ παροχή ψηφιακοῦ ὑλικοῦ ἀπό 
τή Βιβλιοθήκη δίνει δυνατότητες 
πολλαπλῆς καί ταυτόχρονης πρόσβα-
σης σέ σπάνιο ἤ μοναδικό ὑλικό πού  
ἡ Βιβλιοθήκη διαθέτει, τίς πλεῖστες φο-
ρές σέ πρωτογενεῖς πηγές ἔρευνας καί 
δεδομένα, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐξασφαλίζει 
διατήρηση τοῦ περιεχομένου τῶν τεκ-
μηρίων εἰς τό διηνεκές. 

Σημαντική συνεισφορά ἀποτελεῖ 
καί ὁ ρόλος πού κατέχει ἡ Βιβλιο-
θήκη τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου 
ἀπό τό 2009, ὡς Κυπριακό Ἐθνικό 
Γραφεῖο Ἀνοικτῆς Πρόσβασης, μέσω 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος 
OpenAIRE1 μέ στόχο τήν προώθηση 
καί ὑποστήριξη τῆς Ἀνοικτῆς Πρόσβα-
σης. Οἱ εὐρωπαϊκές πολιτικές γιά τήν 
Ἀνοικτή Πρόσβαση στίς ἐρευνητικές 
δημοσιεύσεις καί τά ἐρευνητικά δε-
δομένα ἐπιβάλλουν στά κράτη-μέλη 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης τή διάδοση 
τῆς χρηματοδοτούμενης ἔρευνας καί 
ἐπιστήμης χωρίς χρονικούς καί γεω-
γραφικούς, γεγονός τό ὁποῖο ἐπίσης 
κατευθύνει τούς πολίτες, διεθνῶς, πρός 
μία τεχνολογικά προηγμένη κοινωνία 
ὡς τή μόνη ἐπιλογή, τόσο γιά τή μόρ-
φωση, ὅσο καί τή διαβίωσή τους.

Ἀναπόφευκτα τό τρίπτυχο «γνώ-
ση, ἐπιστήμη καί τεχνολογία» ἀποτελεῖ 
καθοριστικό παράγοντα στήν ἐξέλιξη 
τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ συνετή καί 
ἰσορροπημένη ἀξιοποίησή τους, γιά 
προσωπική καί κοινωνική ἀνάπτυξη, 
θά ἀποδείξει πώς ἡ τεχνολογία ὡς μέσο 
δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀπειλή, ἄν ὁ στόχος 
εἶναι ξεκάθαρος καί προσβλέπει σέ ἕνα 
καλύτερο μέλλον.

1   https://www.openaire.eu/ 
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Διανύοντας ἤδη τίς πρῶτες δεκα-
ετίες τῆς τρίτης χιλιετίας τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας, καλούμαστε ὡς χριστια-
νοί νά ἀφουγκραστοῦμε τό πνεῦμα 
τῆς ἐποχῆς καί νά ἀπαντήσουμε στίς 
προκλήσεις πού ἡ σύγχρονη εὐρέως 
διαδεδομένη ψηφιακή τεχνολογία 
προβάλλει. Ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη 
τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων καί τῆς 
κοινωνίας τῆς πληροφορίας, θά 
ἔλεγε κανείς ἕνα εἶδος «ψηφιακῆς 
ἐπανάστασης» κατά τά πρότυπα τῆς 
βιομηχανικῆς τοῦ 19ου αἰώνα, ἔρχεται 
νά μεταβάλλει ριζικά τόν τρόπο θε-
ώρησης τοῦ κόσμου ἀλλά καί τῶν 
σχέσεων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, δη-
μιουργώντας νέες ἀνάγκες, δίνοντας 
νέες δυνατότητες, συχνά ὅμως προ-
καλώντας καί νέα προβλήματα ἤ κιν-
δύνους, ἄγνωστους μέχρι προτινός 
στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς διακονί-
ας τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερα μάλιστα 

ἡ σημαντική ἀνάπτυξη τά τελευταία 
χρόνια τῶν Ψηφιακῶν Βιβλιοθηκῶν, 
ἀποτελεῖ μία ἐντελῶς νέα πραγμα-
τικότητα, ἡ ὁποία ἐξελίσσεται μέ 
ραγδαίους ρυθμούς, πρό(σ)καλώ-
ντας τήν Ἐκκλησία, νά πάρει θέση 
ἀξιοποιώντας κάθε μέσο γιά τήν 
κεντρική ἀποστολή τους, πού δέν 
εἶναι ἄλλη ἀπό τήν σέ κάθε καιρό καί 
τόπο κήρυξη τοῦ εὐαγγελίου, τήν ἐκ 
νέου σάρκωση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. 
Ἄν θά μποροῦσε ὁ Χριστιανισμός 
σέ ὁρισμένο βαθμό νά κατανοηθεῖ 
ὡς θρησκεία ἑνός ἱεροῦ βιβλίου 
(τῆς Ἁγίας Γραφῆς), ἤ μίας μακρᾶς 
κειμενικῆς παράδοσης (πατερικά, 
λειτουργικά κείμενα, σύγχρονη θεο-
λογική παραγωγή κ.ἄ.), εἶναι προφα-
νές ὅτι ἀποτελεῖ ἐπιτακτική ἀνάγκη 
γιά τήν Ἐκκλησία νά ἔρθει σέ γόνιμο 
διάλογο καί μέ τόν σύγχρονο ψηφι-
ακό κόσμο. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Μη-

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ  
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ:

ἡ περίπτωση τῆς Ψηφιακῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀκαδημίας 
Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ
Ἰγνατίου

Εἰσαγωγικά
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τρόπολη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ 
τήν ὁποία ἔχω τήν τιμή νά διαποιμαί-
νω, σέ συνεργασία μέ τήν Ἀκαδημία 
Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, τῆς 
ὁποίας εἶμαι Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ., 
ἔχουν συστήσει τά τελευταία χρό-
νια μία Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, ἡ ὁποία 
ἐπιχειρεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στίς σύγ-
χρονες ἀπαιτήσεις τῆς ποιμαντικῆς 
μέριμνας, ὑπηρετώντας μέ τόν πλέ-
ον πρόσφορο τρόπο τή διάσωση 
τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Στό κείμενό μας αὐτό, 
ἀφοῦ ἀναφερθοῦμε σέ ὁρισμένες θε-
ολογικές προϋποθέσεις ἀποτίμησης 
τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, στή συ-
νέχεια θά περιγράψουμε τά ὀφέλη 

καί τό ἔργο τῆς Ψηφιακῆς Βιβλιο-
θήκης τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν 
Σπουδῶν Βόλου. Πρόκειται γιά 
μία προσπάθεια ἡ ὁποία ξεκίνησε 
σέ ἕνα πολύ πρώιμο στάδιο καί μέ 
εἰδικότερο σκοπό ἤδη ἀπό τό 2006-
2007 μέ ἕνα πρόγραμμα ψηφιοποίη-
σης τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς Μη-
τρόπολής μας, γιά νά μετεξελιχθεῖ σ’ 
αὐτό τό ὁποῖο θά σᾶς παρουσιάσουμε 
σήμερα, ἕνα ἔργο στήν ὑλοποίηση 
τοῦ ὁποίου ἔχουν συμβάλει μέ ποικί-
λους τρόπους πολλοί συνεργάτες τῆς 
Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν 
καί εὐρύτερα τῆς Μητροπόλεώς μας 
ἐργαζόμενοι συχνά σέ ἐθελοντική 
βάση καί ὑπερβάλλοντας ἑαυτούς.
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Θεολογικές προϋποθέσεις χρήσης 
καί ἀξιοποίησης τῆς ψηφιακῆς
τεχνολογίας

Καθώς γιά τήν Ἐκκλησία κα-
μία τεχνολογική ἀνακάλυψη ἤ πρό-
οδος δέν μπορεῖ νά ἰδωθεῖ μέσα 
ἀπό ἕνα ἀποκλειστικά χρηστικό καί 
ὠφελιμιστικό πρίσμα, ἀλλά πάντοτε 
ὀφείλει νά ὑπηρετεῖ τήν ἀνθρώπινη 
ὕπαρξη στήν προοπτική της θεώσεώς 
της, στή συνέχεια θά ἐπιχειρήσουμε μέ 
συντομία νά ἀναφερθοῦμε ἐνδεικτικά 
σέ ὁρισμένες θεολογικές προϋποθέ-
σεις μέ βάση τίς ὁποῖες ἡ ἀξιοποίηση 
τῆς σύγχρονης τεχνολογίας θά ἀποβεῖ 
ἐπωφελής καί ἰδιαίτερα χρήσιμη γιά 
τήν προσφορότερη ἐκπλήρωση τῆς 
ἀποστολῆς μας.

Α.  Τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: 
Μέ τήν ἐνσάρκωσή του ὁ Κύριός 
μας προσέλαβε στήν ὑπόστασή του 
ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση καί 
ἱστορία, ἐπιδιώκοντας νά τήν ὁδηγήσει 
στήν ὁδό τῆς θέωσης. Στήν προο-
πτική αὐτή, καμιά λειτουργία, καμιά 
δράση, καμιά πλευρά τῆς ἀνθρώπινης 
ὑπάρξεως δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται ὡς 
ἀπορριπτέα. Ἡ ἱστορία δέν προσλαμ-
βάνει κάποια ἀρνητική διάσταση,  
ὁ ἄνθρωπος δέν ἐπιδιώκει τήν 
ἀπόδρασή του ἀπό τήν ἱστορική συν-
θήκη. Ἡ ἱστορία κατανοεῖται ὡς ἱστορία 

τῆς σωτηρίας, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἄν καί 
ὄχι πάντοτε μέ ἐπιτυχία, εἶναι ἀλήθεια, 
προσπαθεῖ νά μεταμορφώσει ἐν Χριστῷ 
τά ἱστορικά μέσα (ἑπομένως καί τήν 
ψηφιακή τεχνολογία) σέ εἰκόνες τῶν 
Ἐσχάτων ἤ σέ στοιχεῖα τῆς Βασιλείας.  
Στό πλαίσιο αὐτό κάθε ἀνθρώπινη 
δραστηριότητα δέν μπορεῖ παρά νά 
θεωρεῖται καί νά ἐκτιμᾶται καταρχήν 
τουλάχιστον, θετικά, ὡς αὐθεντική δη-
μιουργική ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου, κα-
τάλληλο μέσο γιά τή διευκόλυνση τῆς 
ποιμαντικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας.

Β.  Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προ-
σώπου καί ἡ ἐλευθερία του. Βασική 
ἀνθρωπολογική ἀρχή τῆς χριστιανικῆς 
θεολογίας καί ἰδιαίτερσα τῆς ὀρθόδοξης 
ἀποτελεῖ ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου, 
ὡς ἀπόρροια τῆς τριαδολογικῆς καί 
χριστολογικής διδασκαλίας της. 
Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνσαρκωσή του 
ἔφερε στήν ἱστορία τόν προσωπικό 
τρόπο ὑπάρξεως πού βιώνεται στίς 
ἐνδοτριαδικές σχέσεις, ἕναν τρόπο 
ὑπάρξεως ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται 
ἀπό τήν σχεσιακή καί διαλογική ταυ-
τότητα σέ σχέση μέ τόν κάθε ἄλλο καί 
τήν ἀπολυτότητα τῆς ἑτερότητάς της 
ἔναντι τοῦ κάθε ἄλλου. Ὁ ἄνθρωπος 
ὡς πρόσωπο δέν ἔχει ἁπλᾶ, ἀλλά 
συγκροτεῖται ὡς σῶμα καί ψυχή καί 
θεωρεῖται ὡς μοναδική, ἀνεπανάληπτη 
καί ὑπέρτατη ἀξία τοῦ ὁποίου ἡ ὕπαρξη 
καί ἡ ἐλευθερία σέ καμιά περίπτωση 
καί γιά κανένα σκοπό δέν ἐπιτρέπεται 
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νά τεθοῦν σέ ἀμφισβήτηση. Ἑπομένως 
ἡ ἀνθρώπινη δημιουργικότητα ἀποτελεῖ 
μία κλήση πού δίνεται στόν ἄνθρωπο 
ἀπό τόν Θεό, κι ὄχι ἕνα εἶδος ἐξέγερσης 
τοῦ πρώτου ἀπέναντι στίς προδιαθέσεις 
τοῦ δημιουργοῦ του. Ἡ δημιουργικότη-
τα αὐτή σκοπό ἔχει μέσα στό πλαίσιο 
τοῦ προσωπικοῦ τρόπου ὑπάρξεως πού 
διακρίνεται ἀπό τήν ἐλευθερία καί τήν 
ἀγάπη, νά θέσει κάθε ἐκδήλωσή του, 
ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ὑψηλότερη 
καί ἡ ψηφιακή τεχνολογία ἀνήκει 
στήν τελευταία κατηγορία, στήν 
ὑπηρεσία τῆς ἀνάδειξης τῆς ἀλήθειας 
τοῦ ἀνθρώπου, στήν προοπτική τῆς 
θεανθρώπινης κοινωνίας. Κάθε δια-
φορετική προσέγγιση, ἐνδέχεται νά 
καταστήσει τόν ἄνθρωπο ὑποχείριο 
τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων του, 
θέτοντας σέ κίνδυνο τήν ἀπερίσταλτη 
ἀξία καί ἐλευθερία του.

Γ.   Μία ἀκόμη σημαντική προϋ-
πόθεση σέ σχέση μέ τόν τρόπο θεώ-
ρησης καί ἀξιολόγησης τῆς ψηφιακῆς 
τεχνολογίας ὀφείλει νά εἶναι τό 
ἐσχατολογικό ἦθος, τό ὁποῖο χαρα-
κτηρίζει τήν Ἐκκλησία μας καί εἰδικά 
τή Θεία Λειτουργία της. Στό πλαί-
σιο αὐτό κάθε ἀνθρώπινη ἐπινόηση 
καί ἀνακάλυψη, κάθε μορφή τῆς 
ἀνθρώπινης προόδου καί ἐξέλιξης, 
κάθε ἀπόπειρα τοῦ ἀνθρώπου καί μά-
λιστα τοῦ χριστιανοῦ νά χρησιμοποι-
ήσει κάθε δυνατό τεχνολογικό ἤ ἄλλο 
μέσο διαθέσιμο μέσο γιά τήν ποιμα-

ντική διακονία τῆς Ἐκκλησίας, στήν 
περίπτωσή μας τήν ψηφιακή τεχνο-
λογία στό ἐπίπεδο τῶν βιβλιοθηκῶν, 
δέν μπορεῖ παρά νά ἐκτιμᾶται καταρ-
χήν θετικά στό βαθμό πού βασική 
μας πίστη εἶναι ὅτι ἡ ἐρχόμενη Βασι-
λεία εἶναι πού θά κρίνει τήν ἀλήθεια 
καί τήν ἀξία κάθε ἀνθρώπινης πρά-
ξης καί δημιουργίας. Ἑπομένως 
στήν πορεία αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι 
ἀνοικτή καί ἀπρόσμενη γιά συνεχεῖς 
νέες δημιουργίες καί κατακτήσεις,  
ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο ἀναγκάζεται ἀλλά 
ὀφείλει καί ὑποχρεοῦται νά ἀξιοποιεῖ 
κάθε δυνατό καί διαθέσιμο ἱστορικό 
μέσο (ὅπως ἡ ψηφιακή τεχνολογία) μέ 
σκοπό τήν ἐπικαιροποίηση τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ σέ κάθε συνάφεια, σέ κάθε 
ἐποχή καί σέ κάθε τόπο.

Δ. Ὁ οἰκουμενικός χαρακτήρας  
τῆς Ἐκκλησίας. Βασική διάσταση τῆς 
ὀρθόδοξης πίστης μας εἶναι ἡ οἰκου-
μενικότητά της, τό γεγονός δηλαδή 
ὅτι ἡ σωτηριώδης διδασκαλία της 
δέν ἀπευθύνεται σέ ὁρισμένες ὁμάδες 
ἀνθρώπων μέ βάση τό φύλο, τή φυλή, ἤ 
τή χώρα προέλευσης, ἀλλά ἐξάπαντος 
σέ ὁλόκληρη τήν Κτίση καί τήν 
ἀνθρωπότητα. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ συ-
γκρότηση καί λειτουργία μίας ἀνοικτῆς 
καί πολύγλωσσης Ψηφιακῆς Βιβλιοθή-
κης καλεῖται νά συμβάλει μέ τόν κα-
λύτερο δυνατό τρόπο στήν ἐμπέδωση 
τῆς οἰκουμενικότητας τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ἕνα γνώρισμα πού ἀνέκαθεν, παρά τίς 
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τυχόν κατά καιρούς ἀλλοιώσεις καί 
παρανοήσεις, ἀποτελοῦσε τόν πυ-
ρήνα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ καθολικότητα λοιπόν καί 
οἰκουμενικότητα τοῦ μηνύματος τοῦ 
Εὐαγγελίου ἐπιτρέπει, ἄν δέν καλεῖ τίς 
Ἐκκλησίες μας, νά μεταχειρίζονται κάθε 
δυνατό μέσο πού προσφέρεται ἀπό τή 
σύγχρονη «τεχνολογική ἐπανάσταση» 
πρός τήν κατεύθυνση τῆς καλλιέργειας 
καί ἐμβάθυνσης τῆς διάστασης αὐτῆς, 
πού συχνά συσκοτίζεται ἀπό διαιρε-
τικούς, ἐθνικιστικῆς φύσεως, λόγους.

Μέ τή σύντομη αὐτή ἀναφορά 
σέ ὁρισμένες προϋποθέσεις μίας θεο-
λογικῆς ἀποτίμησης τῆς ψηφιακῆς 
τεχνολογίας, σέ καμιά περίπτωση δέν 
ἐξαντλοῦμε τό σύνολο τῶν κριτηρίων 
τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται γιά μία ὀρθή 
ἐκτίμηση καί ἀξιοποίηση τῆς σύγχρο-
νης τεχνολογίας, ἀλλά καί σέ καμιά πε-
ρίπτωση δέν ἐθελοτυφλοῦμε ἀπέναντι 
στίς ἐνδεχόμενες παρενέργειες (λ.χ.  
ἡ ἐνδεχόμενη ὑποτίμηση τῆς ἐνσώματης 
διαπροσωπικῆς σχέσης, καθώς ὅλα πλέ-
ον λαμβάνουν χώρα στό ἐπίπεδο τῆς 
εἰκονικῆς πραγματικότητας, ὁδηγώντας 
σέ ἔννοιες τῆς «εἰκονικῆς ἁγιότητας» 
κ.ο.κ.) πού ἡ κυριαρχία, ἰδιαίτερα τῆς 
ψηφιακῆς τεχνολογίας θά μποροῦσε νά 
ὁδηγήσει καί ἔχει συχνά ὁδηγήσει στόν 
τρόπο πού ἡ Ἐκκλησία ἀσκεῖ τό ποι-
μαντικό της ἔργο. Παρ’ ὅλες αὐτές τίς 
ἀρνητικές ἐνδεχομένως παρενέργειες 
τῆς χρήσης τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας 

ἀπό τήν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας μας 
σέ καμιά περίπτωση δέν θά πρέπει νά 
ἀγνοοῦμε ἤ νά ὑποτιμοῦμε τά ἰδιαίτερα 
θετικά στοιχεῖα τά ὁποῖα αὐτή προσφέ-
ρει, εἰδικά μάλιστα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στίς 
ψηφιακές βιβλιοθῆκες, ὅπως θά δεί-
ξουμε στή συνέχεια μέ τήν ἀναφορά 
μας στήν περίπτωση τῆς Ψηφιακῆς Βι-
βλιοθήκης τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν 
Σπουδῶν Βόλου.

Ἡ περίπτωση τῆς Ψηφιακῆς 
Βιβλιοθήκης τῆς Ἀκαδημίας 
Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

Στό πλαίσιο τῆς σύγχρονης κυρι-
αρχίας τῶν ψηφιακῶν τεχνολογιῶν, 
ἡ Ἐκκλησία θά ἦταν ἀδύνατο νά μήν 
ἐπιχειρήσει νά ἀνταποκριθεῖ θετικά 
καί δημιουργικά στό κάλεσμα καί τίς 
σύγχρονες προκλήσεις, ἐπιχειρώντας 
ἔτσι μέσα στό πνεῦμα τῶν προϋποθέ-
σεων στίς ὁποῖες ἀναφερθήκαμε πα-
ραπάνω, νά ἀξιοποιήσει τήν τεχνολο-
γία αὐτή γιά τήν ἀποτελεσματικότερη 
ὑλοποίηση τοῦ ποιμαντικοῦ της ἔργου, 
ὅπως ἐπίσης καί τῆς ἀνάδειξης τῆς 
πνευματικῆς της κληρονομιᾶς καί πα-
ράδοσης. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ψηφιακή Θεολογι-
κή Βιβλιοθήκη (www.imdlibrary.gr) 
ἀποτελεῖ ἀκριβῶς ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα, 
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ἀποτελώντας ἀπό τά πρῶτα βήματά 
της, τό 2007, τήν πρώτη παγκοσμίως, 
ἀπ’ ὅσο γνωρίζουμε, ὀρθόδοξη ψηφι-
ακή βιβλιοθήκη, ἡ ὁποία προσφέρει 
ἐλεύθερη πρόσβαση σέ ἑκατοντάδες βι-
βλία, ἐπιστημονικά θεολογικά περιοδι-
κά, συλλογικούς τόμους καί ἐπετηρίδες, 
μονογραφίες καί θεολογικά δοκίμια, 
τά ὁποῖα εἴτε βρίσκονται πλέον ἐκτός 
ἐμπορίου καί εἶναι δυσεύρετα ἀκόμη 
καί σέ πανεπιστημιακές βιβλιοθῆκες, 
εἴτε ἀκόμη καί πρόσφατες ἐκδόσεις 
οἱ ὁποῖες στό πλαίσιο εἰδικῆς συμφω-
νίας μέ τούς ἐκδότες ἤ συγγραφεῖς 
ἀναρτῶνται μέ σκοπό νά συμβάλλουν 
στήν καλλιέργεια τῆς θεολογικῆς 
ἔρευνας καί ἐκπαίδευσης. Περιλήψεις 
τῶν ψηφιοποιημένων αὐτῶν ἔργων, τά 
ὁποῖα εἶναι ὅλα στήν ἑλληνική γλώσ-
σα, διατίθενται ἐκτός ἀπό τά ἑλληνικά, 
καί στά ἀγγλικά, ἐνῶ σύντομα θά εἶναι 
διαθέσιμες καί στή γαλλική γλώσσα.

Ἡ Ψηφιακή Ὀρθόδοξη Θεολο-
γική Βιβλιοθήκη προσφέρει ὑψηλοῦ 
ἐπιπέδου θεολογικό ὑλικό, τό ὁποῖο 
ἀποτελεῖται ἀπό:

α.  Πολύ σημαντικές θεολογικές με-
λέτες ἐγνωσμένης ἀξίας Ἑλλήνων καί 
ξένων (κυρίως Ὀρθοδόξων ἀλλά ὄχι 
μόνο) πανεπιστημιακῶν (Σ. Ἀγουρίδη, 
Γ. Πατρώνου, Η. Βουλγαράκη, Π. Βασι-
λειάδη, κ.α.) καί ἄλλων θεολόγων (Ρώ-
σων ἐμιγκρέδων ὅπως τοῦ π. Γεωργίου 
Φλωρόφσκυ, Νικολάι Μπερτιάγιεφ, 
κ.ἄ.) μέ ἀντικείμενο τή βιβλική θεολογία  

(ἑρμηνευτικά ὑπομνήματα, θεολογικές 
μονογραφίες, ἔργα ἱστορικοῦ χαρακτή-
ρα), τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, τή 
δογματική καί εὐρύτερα τή συστημα-
τική θεολογία, τή θρησκειολογία, τήν 
οἰκουμενική θεολογία κ.λπ.

β.  Σειρές ἱστορικῶν περιοδικῶν 
τά ὁποῖα ἔχουν ἀπό καιρό σταματή-
σει νά ἐκδίδονται (Κιβωτός, Σύνορο, 
Ἴνδικτος, Ἀναλόγιον κ.ἄ.), ἀλλά καί σει-
ρές κλασικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν 
(Σύναξη, Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν 
κ.ἄ.) πού ἔχουν συμβάλει σημαντικά 
στήν ἱστορία καί τήν ἀναγέννηση τῆς 
νεώτερης ἑλλαδικῆς ὀρθόδοξης θεο-
λογίας.

γ.  Περιορισμένο γιά τήν ὥρα 
ἀριθμό Ἐπιστημονικῶν Ἐπετηρίδων 
τῶν Τμημάτων τῶν δύο Θεολογικῶν 
Σχολῶν Ἀθήνας καί Θεσσαλονίκης, 
ὅπου περιέχονται πολύ ἐνδιαφέροντα 
ἄρθρα τῶν πανεπιστημιακῶν διδασκά-
λων γιά μία ποικιλία θεμάτων.

 Ἡ πρόσβαση στήν Ψηφιακή 
αὐτή Βιβλιοθήκη εἶναι ἐλεύθερη καί 
δέν ἀπαιτεῖται ἐγγραφή ἤ κάποιου 
εἴδους χρέωση, ἐνῶ εἶναι δυνατή ἀπό 
ὁπουδήποτε στόν κόσμο, ἀρκεῖ νά 
ὑπάρχει μία διαθέσιμη σύνδεση στό δι-
αδίκτυο. Ὁρισμένα ἀπό τά γενικότερα 
ὀφέλη τῆς ἵδρυσης καί λειτουργίας τῆς 
Ὀρθόδοξης αὐτῆς Ψηφιακῆς Βιβλιοθή-
κης, εἶναι μεταξύ ἄλλων:

α.  Ἡ ἐλεύθερη προσφορά θεο-
λογικῆς γνώσης γιά τήν ἱστορία τῆς 
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ἑλλαδικῆς καί στό ἄμεσο μέλλον τῆς κα-
θόλου ἀνατολικῆς ὀρθόδοξης παράδο-
σης στόν ὁποιονδήποτε ἐνδιαφερόμενο 
θεολόγο ἤ ἄλλο ἐρευνητή, ὁ ὁποῖος δέν 
ἔχει γιά ποικίλους λόγους δυνατότητα 
φυσικῆς πρόσβασης σέ κάποια συμβα-
τική βιβλιοθήκη (λ.χ. ἄτομα μέ εἰδικές 
δυνατότητες) ἤ ζεῖ σέ ἀπομακρυσμένες 
περιοχές (ὅπου ἡ ἀγορά ἑνός βιβλίου 
ἤ ἡ πρόσβαση στήν πλησιέστερη βι-
βλιοθήκη δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται ὡς 
δεδομένη).

β.  Ἡ δυνατότητα πού δίνεται σέ 
ἐπιμέρους θεολογικές φωνές ἀπό τίς δι-
αφορετικές ὀρθόδοξες παραδόσεις (κα-
ταρχάς ἑλληνική, καί σύντομα βουλγα-
ρική, σερβική, ρωσική κ.λπ.) νά γίνουν 
γνωστές ἀνά τόν κόσμο, σέ μία ἐποχή 
ὅπου ἡ ψηφιακή πληροφορία διαδί-
δεται πολύ εὐκολότερα καί εἶναι προ-
σβάσιμη ἀπό ἰδιαίτερα μεγάλο ἀριθμό 
παραληπτῶν, οἱ ὁποῖοι σέ διαφορετι-
κή περίπτωση δέν θά μποροῦσαν νά 
γνωρίσουν καί νά ἀποκτήσουν ἐπαρκῆ 
ἐξοικείωση μέ τίς ποικίλες ἐκφάνσεις 
τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης.

γ.  Ἡ δυνατότητα νά διασώζεται  
στό διηνεκές μεγάλος ἀριθμός ἱστο-
ρικῶν ἤ σύγχρονων θεολογικῶν κει-
μένων, τά ὁποῖα εἴτε δέν πρόκειται νά 
ἐπανεκδοθοῦν λόγω παλαιότητας εἴτε 
κινδυνεύουν ἀπό τή φυσική φθορά. Μέ 
τόν τρόπο αὐτό ἡ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
προσφέρει ἐξαιρετικῆς σημασίας βο-
ήθεια στή διατήρηση ἀκόμη καί τῆς 

φυσικῆς ἐκδοχῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
παράδοσης, μέ σκοπό νά εἶναι διαθέ-
σιμη στίς ἑπόμενες γενιές.

δ.  Ἡ καλλιέργεια σέ σημαντικό 
βαθμό τοῦ οἰκουμενικοῦ χαρακτήρα 
τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, καθώς 
ὀρθόδοξοι ἐρευνητές ἀπό ὁπουδήποτε 
ἀνά τόν κόσμο, διαθέτουν δυνατό-
τητα πρόσβασης στό θεολογικό καί 
ὄχι μόνο πλοῦτο τῶν παραδοσιακῶν 
ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν καί θεολογικῶν 
Σχολῶν. Τήν ἴδια στιγμή αὐτή ἡ παρά-
δοση γίνεται ἀντικείμενο γνωριμίας 
καί ἔντονου θεολογικοῦ διαλόγου στό 
πλαίσιο τῆς ψηφιακῆς συνάντησής της 
καί μέ ἐρευνητές πού ἀνήκουν σέ ἄλλες 
χριστιανικές παραδόσεις.

ε.  Ἄν καί ἡ ἐνσώματη διαπρο-
σωπική συνάντηση ἀποτελεῖ κεντρι-
κό ἄξονα τῆς ὀρθόδοξης θεολογικῆς 
ἀνθρωπολογίας, ἡ Ψηφιακή Βιβλιο-
θήκη δίνει καί μπορεῖ περαιτέρω νά 
σφυρηλατήσει, μέσα ἀπό τή σχετική 
ἐξέλιξή της, τούς δεσμούς μεταξύ τῶν 
πανεπιστημιακῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν 
μεμονωμένων ἐρευνητῶν, δημιουργώ-
ντας ἕνα διευρυμένο καί ἰσχυρό πλέγμα 
σχέσεων μεταξύ ἀνθρώπων πού μοιρά-
ζονται τήν ἴδια ἀγάπη καί πάθος γιά 
τή θεολογική ἐπιστήμη καί ἐπιθυμοῦν 
τήν καλλιέργεια τῶν διορθοδόξων, δια-
χριστιανικῶν καί διεπιστημονικῶν σχέ-
σεων, μία πραγματικότητα πού σαφῶς 
διευκολύνεται στίς μέρες μας ἀπό τήν 
ψηφιακή τεχνολογία.
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στ.  Ἡ ὑψηλή ποιότητα τῶν παρεχό-
μενων ὑπηρεσιῶν εἶναι κάτι πού διακρί-
νει τήν Ψηφιακή Βιβλιοθήκη μας, στό 
βαθμό πού ἡ ἐπιλογή τῶν ἀναρτήσεων 
γίνεται μέσα ἀπό αὐστηρά κριτήρια, 
μέ συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς τῆς Βι-
βλιοθήκης πού ὀφείλει νά ὑπηρετεῖ τή 
θεολογική παιδεία καί νά διακονεῖ λιγό-
τερο ἤ περισσότερο τήν ἱεραποστολική 
διάσταση τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς 
Ἐκκλησίας, σέ μία ἐποχή πού ποικίλες 
ἑστίες ἠλεκτρονικῆς πληροφόρησης (τά 
λεγόμενα blogs, κ.ἄ.) ποὺ χαρακτηρίζο-
νται συχνά ἀπό μία μέτρια ἤ χαμηλῆς 
ποιότητας παροχή ὑπηρεσιῶν συχνά 
προκαλοῦν σύγχυση γιά τό περιεχόμε-
νο τῆς θεολογικῆς ἀλήθειας (βλ. τά fake 
news), ἤ τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας 
στόν σύγχρονο κόσμο, ὁδηγώντας συ-
χνά σέ ἐπιβλαβῆ ἀποτελέσματα, λόγω 
τῆς ἰδιαίτερης ἐπιρροῆς πού διαθέτουν 
τά σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τά γενικῆς φύ-
σεως αὐτά ὀφέλη τῆς Ὀρθόδοξης 
Θεολογικῆς Ψηφιακῆς Βιβλιοθήκης, 
θά μποροῦσε κανείς νά σημειώσει καί 
ὁρισμένα πρακτικῆς φύσεως, τά ὁποῖα 
θά ὁλοκληρώσουν τήν σφαιρική εἰκόνα 
γιά τόν ἰδιαίτερα ρηξικέλευθο  χαρα-
κτήρα τοῦ ἐγχειρήματος πού λαμβάνει 
χώρα μέ ἀφετηρία τή Μητρόπολή μας:

α.  Ἡ ἀπουσία φυσικῶν περιορισμῶν 
καί ἐμποδίων. Οἱ χρῆστες τῆς 
Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Ψηφιακῆς 
Βιβλιοθήκης, δέν χρειάζεται νά προ-

σέλθουν στόν φυσικό της χῶρο (δη-
λαδή στόν Βόλο), μποροῦν νά ἔχουν 
πρόσβαση ἀπό ὁποιοδήποτε μέρος 
τῆς γής μέσω τοῦ διαδικτύου (ὅσο 
ἀπομακρυσμένο κι ἄν εἶναι), ἀρκεῖ 
νά διαθέτουν τά βασικά ἐργαλεῖα 
μίας ψηφιακῆς ἀναζήτησης, λ.χ. ἕναν 
ὑπολογιστή, ἤ tablet (ἀκόμη κι ἀπό 
τελευταίας τεχνολογίας κινητό τηλέ-
φωνο) καί τό ἀντίστοιχο λειτουργικό 
σύστημα καί πρόγραμμα γιά μία ἁπλοῦ 
τύπου περιήγηση στό διαδίκτυο.

β.  Τά βιβλία καί ὅλο τό ὑλικό τῆς 
Βιβλιοθήκης εἶναι διαρκῶς διαθέσι-
μο γιά προσπέλαση. Οἱ ἠλεκτρονικές 
πύλες τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι πάντοτε 
ἀνοικτές 24 ὧρες τό εἰκοσιτετράωρο, 
δίνοντας ἔτσι σχετική εὐελιξία καί 
στόν χρήστη πού δέν ζεῖ στήν Ἑλλάδα 
ἤ πού ταξιδεύει νά μπορεῖ νά ἔρχεται 
σέ ἐπαφή μέ τό ὑλικό πού ἀναζητᾶ 
ὁποιαδήποτε στιγμή τῆς ἡμέρας, χωρίς 
κανένα χρονικό περιορισμό. 

γ.  Ἡ ἀνάκτηση τῆς πληροφορίας 
προσφέρεται μέσα ἀπό ἕνα ἰδιαίτερα 
φιλικό καί εὔκολο ὡς πρός τόν τρόπο 
ἀναζήτησης, ἀνάκτησης καί χρήσης 
τῆς πληροφορίας περιβάλλον, τό ὁποῖο 
ἀνανεώνεται διαρκῶς προκειμένου νά 
εἶναι βολικό στή χρήση.

δ.  Ἕνα πολύ σημαντικό πλεονέκτη-
μα ἀφορᾶ στή δυνατότητα πού δίνεται 
σέ πολλούς χρῆστες νά μποροῦν νά 
χρησιμοποιοῦν ταυτόχρονα τήν ἴδια 
πηγή χωρίς περιορισμό, γεγονός πού 



43Πνευματική Διακονία Τεῦχος 31ο

Ἀφιέρωμα

διευκολύνει καί καθιστᾶ εὐχερέστερη 
τήν πρόσβαση σέ σημαντικές πηγές 
ἔρευνας, πού διαφορετικά θά προϋ-
πόθετε περισσότερο χρόνο καί χῶρο 
ἐάν τά βιβλία χρησιμοποιοῦνταν μο-
νάχα σέ ἔντυπη μορφή. Σέ περιόδους 
οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, ὅπου ἡ πρό-
σβαση σέ φυσικές πηγές ἔρευνας καθί-
σταται τουλάχιστον δύσκολη, ἡ σπου-
δαιότητα τῆς ὕπαρξης μίας εὐέλικτης, 
συνεχῶς ἀναπτυσσόμενης καί ἰδιαίτερα 
ποιοτικῆς Ψηφιακῆς Βιβλιοθήκης εἶναι 
ὑψίστης σημασίας γιά τή διευκόλυν-
ση καί προαγωγή τῆς ἐπιστημονικῆς 
ἔρευνας καί ἀνταλλαγῆς θεολογικῶν 
ἀπόψεων.

ε.  Ἐξάλλου μέ τή χρήση πρωτο-
ποριακῶν ἐφαρμογῶν θέασης καί 
προβολῆς τῶν τεκμηρίων (τύπου 
flipping book ἤ searchable pdf/
ἠλεκτρονικά ἀρχεῖα μέ δυνατότητα 
ἐσωτερικῆς ἀναζήτησης), προσφέρεται 
στόν ἐρευνητή ἡ δυνατότητα νά μελετᾶ 
ἤ ἁπλᾶ νά ξεφυλλίζει κάποιο βιβλίο ἤ 
περιοδικό σάν νά τό ἔχει στά χέρια 
του, προσπαθώντας μέ τόν τρόπο αὐτό 
νά μειωθεῖ ὅσο τό δυνατό ἡ αἴσθηση 
τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας πού 
κυριαρχεῖ στήν ψηφιακή ἐποχή, προ-
σφέροντας κατά τρόπο εἰκονολογικό, 
μία ὁρισμένου βαθμοῦ πρόσβαση στό 
πρωτότυπο, γιά νά θυμηθοῦμε καί τήν 
παραδοσιακή, πατερική ὁρολογία.

στ.  Μία ἐπίσης σημαντική διά-
σταση τῆς Ψηφιακῆς Βιβλιοθήκης μας 

εἶναι ὅτι ἡ ἀνανέωση τῶν πληροφοριῶν 
καί ἡ καταχώρηση καί ἀνάρτηση νέων 
βιβλίων καί περιοδικῶν καθίσταται 
δυνατή μέσα σέ μικρό χρονικό διά-
στημα σέ ἀντίθεση μέ τίς κλασικοῦ 
τύπου βιβλιοθῆκες, πού καί ὁ χρόνος 
ἀνατύπωσης καί ἡ ὅλη διαδικασία 
ἀναπαραγωγῆς εἶναι δαπανηρή καί 
χρονοβόρα, ἐνῶ δέν εἶναι πάντοτε δυ-
νατή λόγω ἐλλείψεως ἐπαρκοῦς χώρου 
ἀποθήκευσης τῶν βιβλίων.

ζ. Σημαντική καινοτομία τῆς 
Ψηφιακῆς Βιβλιοθήκης μας εἶναι καί 
ἡ δυνατότητα πού προσφέρεται γιά 
τήν ἀνεύρεση θεολογικῶν βιβλίων 
μέ βάση τήν περίληψη πού διατίθεται 
στήν ἑλληνική, ἀγγλική καί σύντομα 
καί στή γαλλική γλώσσα, γεγονός πού 
σέ ὁρισμένο βαθμό τουλάχιστον καλύ-
πτει καί τήν ἀνάγκη τοῦ ξενόγλωσσου 
μελετητῆ πού ἐπιθυμεῖ νά μυηθεῖ στίς 
ἐπιστημονικές συμβολές τῆς νεώτε-
ρης ὀρθόδοξης παραγωγῆς, ἡ ὁποία 
σέ κάθε ἄλλη περίπτωση θά παρέμενε 
ἀναξιοποίητη.
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Ἡ Ψηφιακή Ὀρθόδοξη 
Θεολογική Βιβλιοθήκη 
στό πλαίσιο 
τοῦ παγκοσμιοποιημένου 
περιβάλλοντος

Πρίν ὁλοκληρώσουμε τή σύντο-
μη αὐτή παρουσίαση τοῦ ἔργου καί 
τῆς ἀποστολῆς τῆς Ψηφιακῆς Βιβλι-
οθήκης τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν 
Σπουδῶν, θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ 
ἀκόμη σέ δύο πτυχές τῆς δράσης της, 
πού ἀναδεικνύουν τόσο τό πρωτοπο-
ριακό ὅσο καί τόν οἰκουμενικό χαρα-
κτήρα τοῦ ἔργου πού συντελεῖται στήν 
προοπτική αὐτή ἀπό τήν Ψηφιακή Βι-
βλιοθήκη στό πλαίσιο ἑνός παγκοσμι-
οποιημένου κόσμου:

Ἡ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη τῆς Ἀκα-
δημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν ἀποτελεῖ 
πλῆρες καί ἐνεργό μέλος τῆς Παγκό-
σμιας Διαδικτυακῆς Θεολογικῆς Βι-
βλιοθήκης (Globetheolib -  http://
www.globethics.net/web/gtl/home), 
ἡ ὁποία ἀπό τό 2008 στό πλαίσιο τῆς 
ψηφιακῆς πλατφόρμας globethics.
net τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) καί σταδιακά μέ 
ἕναν πιό αὐτόνομο τρόπο, προσφέρει 
στούς χρῆστες της δωρεάν πρόσβα-
ση στά πλήρη κείμενα ἑκατοντάδων 
χιλιάδων ἄρθρων, μεταπτυχιακῶν καί 
διδακτορικῶν διατριβῶν καί ἄλλων 
δημοσιεύσεων πού ἀναφέρονται στή 
θεολογία καί στήν οἰκουμενική κίνη-

ση καί ἔχουν συνταχθεῖ σέ διάφορες 
γλῶσσες. Λειτουργώντας μόλις μερικά 
χρόνια, ἡ Παγκόσμια αὐτή Βιβλιοθή-
κη ἀριθμεῖ ἤδη ἀρκετές δεκάδες χιλιά-
δες ἐγγεγραμμένους χρῆστες ἀπό ὅλο 
τόν κόσμο, ἀποσκοπώντας στή χρήση 
νέων ψηφιακῶν μοντέλων ἀνταλλαγῆς 
πληροφορίας, προκειμένου νά συμ-
βάλλει στήν ἀποδοτική μετάδοση 
καί ἀνταλλαγή θεολογικῆς γνώσης, 
ὑπερβαίνοντας τοπικούς φραγμούς καί 
ὑλικές δυσχέρειες πού δυσκολεύουν 
τή θεολογική ἐπικοινωνία Βορρᾶ καί 
Νότου, Ἀνατολῆς καί Δύσης. Χάρη στό 
ἐγχείρημα αὐτό παρέχεται ἡ δυνατό-
τητα δικτύωσης διάφορων ψηφιακῶν 
θεολογικῶν συλλογῶν ἀνά τόν κόσμο. 
Ψηφιακό ὑλικό π.χ. ἀπό τήν Ἰνδία καί τή 
Νότια Ἀφρική, κείμενα ἀπό τή Λατινική 
Ἀμερική καί ἄλλα μέρη τῆς γῆς καθί-
στανται προσβάσιμα καί εὔχρηστα γιά 
τούς ἐρευνητές (θεολόγους καί ἄλλους) 
σέ ὅλο τόν κόσμο. Τά περιεχόμενα τῆς 
Παγκόσμιας Ψηφιακῆς Θεολογικῆς Βι-
βλιοθήκης, προέρχονται ἀπό τέσσερις 
κύριες πηγές:

 α. ἐκδοτικούς οἴκους, στούς 
ὁποίους ἡ Ψηφιακή αὐτή βιβλιοθήκη 
εἶναι συνδρομητής προκειμένου νά 
καθιστᾶ τό περιεχόμενό τους διαθέσιμο 
σέ ἐγγεγραμμένους χρῆστες,

 β. ταχέως ἀναπτυσσόμενες βάσεις 
δεδομένων μέ ἀνοικτή πρόσβαση,

 γ. συνεργαζόμενα ἱδρύματα πού 
καθιστοῦν τίς δικές τους πηγές προσβά-
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σιμες μέσω τῆς Παγκόσμιας Ψηφιακῆς 
Θεολογικῆς Βιβλιοθήκης

καί δ. ἐγγεγραμμένους χρῆστες 
πού ὑποβάλλουν δικά τους κείμενα γιά 
ἀνάρτηση στήν Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ἀπό ὀρθόδοξης πλευρᾶς συμμε-
τέχουν μέχρι στιγμῆς στό ἐγχείρημα  
ἡ Ἕνωση Ὀρθόδοξων Θεολογικῶν 
Σχολῶν καί ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν 
Σπουδῶν τοῦ Βόλου, μέ τήν πρωτοπο-
ριακή γιά τά ὀρθόδοξα δεδομένα Ψη-
φιακή Βιβλιοθήκη της.  Μέ τή συμμε-
τοχή της στήν Παγκόσμια Διαδικτυακή 
Θεολογική Βιβλιοθήκη, ἡ Ἀκαδημία 
ἀποσκοπεῖ στή διεθνῆ προβολή τῆς 
ὀρθόδοξης θεολογικῆς παραγωγῆς στό 
πλαίσιο τοῦ μεγαλεπίβολου αὐτοῦ προ-
γράμματος, τό ὁποῖο προσφέρει ἕνα 
πρώτης τάξεως ἐργαλεῖο στή διεθνῆ 
ἀκαδημαϊκή ἔρευνα.

Στήν προσπάθειά της νά σφυρη-
λατήσει καί ἀναπτύξει τούς δεσμούς 
μέ τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες τῆς 
Ἀνατολικῆς καί Κεντρικῆς Εὐρώπης, 

διευρύνοντας ἔτσι τόν ὁρίζοντα τῆς 
προσφερόμενης θεολογικῆς γνώσης 
καί παρέχοντας πρόσβαση σέ ἐρευνητές 
ἀπό ὅλον τόν ὀρθόδοξο κόσμο καί ὄχι 
ἀποκλειστικά ἀπό τόν ἑλλαδικό, ἡ Ψη-
φιακή Ὀρθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθή-
κη συνεργάζεται μέ ἐνδιαφερόμενους 
ἀκαδημαϊκούς φορεῖς σέ χῶρες τῶν 
Βαλκανίων (καταρχάς μέ τή Θεολογι-
κή Σχολή τῆς Σόφιας - Βουλγαρία, ἐνῶ 
ἔχουν ξεκινήσει οἱ συζητήσεις καί μέ 
τή Θεολογική Σχολή τοῦ Βελιγραδίου) 
γιά τόν ἐμπλουτισμό τῶν ἀρχείων τῆς 
Βιβλιοθήκης μέ συλλογές, ἐκδόσεις, 
βιβλία, ἐπετηρίδες, περιοδικά κ.ἄ. 
πού προέρχονται ἀπό τίς χῶρες αὐτές 
στή σλαβική γλώσσα, γεγονός πού θά 
ὁδηγήσει σέ διάνοιξη τῶν ὁριζόντων 
καί τῆς ἐμβέλειας τῆς Βιβλιοθήκης, 
καθώς πλέον θά ἀπευθύνεται καί σέ 
ἕνα σημαντικό μέρος τῆς σλαβόφωνης 
Ὀρθοδοξίας, ὑπηρετώντας μέ τόν τρό-
πο αὐτό τήν ἐγγενῆ οἰκουμενικότητα 
τῆς Ὀρθοδοξίας. 
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Ἐπίλογος

Μέσα ἀπό τή σύντομη αὐτή πα-
ρουσίαση ἐπιχειρήσαμε νά προσφέ-
ρουμε μία ἐπισκόπηση τοῦ ἔργου 
καί τῆς ἀποστολῆς τῆς Ψηφιακῆς 
Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Βιβλιοθήκης 
τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας. Ζώντας πιά 
γιά τά καλά τήν πραγματικότητα 
τῆς «τεχνολογικῆς ἐπανάστασης»,  
ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ὑποχρεωμένη νά 
ἀξιοποιήσει κάθε δυνατό μέσο, ὅπως 

λ.χ. στήν περίπτωσή μας τήν πραγμα-
τικότητα τῆς ψηφιακῆς βιβλιοθήκης, 
προκειμένου νά συμβάλλει μέ τόν 
καλύτερο δυνατό τρόπο στήν πραγ-
μάτωση τοῦ ποιμαντικοῦ της ἔργου 
ἀποσκοπώντας μεταξύ ἄλλων στήν 
προαγωγή τῆς θεολογικῆς ἔρευνας 
καί ἐκπαίδευσης στήν προοπτική τῆς 
ἀνάδειξης τῆς οἰκουμενικότητας τῆς 
Ὀρθόδοξης παράδοσης.
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