
 

 

ΒΙΒΛΙΟ 

 
Κατηγορίες βιβλίων 

 
 Σχολικά βιβλία : Εισάγουν το μαθητή σταδιακά στη 

γνώση γενικά, που την παρέχουν σε πλάτος, δίνοντας τη 

γενική εικόνα της. 

 

 Επιστημονικά συγγράμματα : Πρόκειται για βιβλία με 

εξειδικευτικό περιεχόμενο τα οποία εισδύουν στο βάθος 

κάθε τομέα του επιστητού. Η αξία τους είναι πραγματικά 

μεγάλη και ταυτίζεται με την αξία των επιστημών και την 

προσφορά τους στον άνθρωπο. Σ’ αυτά κατατάσσονται 

και τα βιβλία του φιλοσοφικού στοχασμού, τα οποία 

προσπαθούν να φωτίσουν τα προβλήματα που 

απασχολούν την ανθρώπινη διανόηση και να δώσουν 

απαντήσεις εκεί όπου η επιστήμη αδυνατεί να καταλήξει 

σε οριστικές αποφάνσεις. 

 

 Λογοτεχνικά : δημιουργούν καλαισθητική απόλαυση, 

εκλεπτύνουν και καλλιεργούν το πνεύμα, 

ευαισθητοποιούν και μεταρσιώνουν την ψυχή σε ανώτερες 

σφαίρες, προβληματίζουν, συγκινούν, φέρνουν τη 

φαντασία σε άλλους κόσμούς, μακρινούς ή κοντινούς 

τοπικά ή χρονικά, γενικά απομακρύνουν τον άνθρωπο από 

την πεζή, τετριμμένη και κάποιες φορές μίζερη 

καθημερινότητα. 

 

 Εγκυκλοπαιδικά : χρησιμεύουν είτε ως βοηθήματα για 

κάποιες εργασίες είτε ως πηγές ελεύθερης άντλησης 

ποικίλων γνώσεων κάθε τομέα. 

 

 

 

 

 



 

 

Η σημασία του βιβλίου 

 
1. Προάγει το πνεύμα, διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης 

και συντελεί στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου. 

2. Αναπτύσσει τη φιλομάθεια και πλαταίνει το γνωστικό 

πεδίο και τα ευρύτερα ενδιαφέροντα. 

3. Οξύνει την κρίση και εμπλουτίζει τη φαντασία. 

4. Απαλλάσσει από την άγνοια, την αμάθεια, τις προλήψεις 

και τις δεισιδαιμονίες, καλλιεργεί την ελεύθερη σκέψη και 

αποδιώχνει το δογματισμό, τη μονοδιάστατη αντίληψη και 

το φανατισμό. 

5. Αποτελεί διδακτικό – παιδαγωγικό μέσο και τονώνει την 

ελεύθερη σκέψη. 

6. Καλλιεργεί το λόγο, τη στοχαστική διάθεση και την 

ομιλητική ικανότητα. 

7. Διδάσκει τη σημασία της γλώσσας και καταπολεμά τη 

λεξιπενία και την εκφραστική δυσκαμψία. 

8. Εμπλουτίζει και εξευγενίζει το συναισθηματικό κόσμο του 

ανθρώπου. 

9. Αποτελεί μέσο γνήσιας ψυχαγωγίας, απαλλάσσει από την 

πλήξη, την ανία και τη μονοτονία της καθημερινότητας. 

10. Το πολιτικό βιβλίο διευρύνει τον ιδεολογικό κόσμο 

και συντελεί στη διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης. 

11. Το βιβλίο της ιστορίας κατατοπίζει για το ιστορικό 

παρελθόν και διευκολύνει τη διαμόρφωση της εθνικής 

συνείδησης και της πολιτιστικής ταυτότητας. 

12. Το λογοτεχνικό βιβλίο καλλιεργεί την ευαισθησία 

και αναβαθμίζει την αισθητική. 

13.  Το εξειδικευτικό - επιστημονικό βιβλίο διευκολύνει 

την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη. 

14. Συντελεί στη διαιώνιση, διάδοση, προώθηση και 

εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης. 

 

 

 

 

 



 

 

Αδιαφορία για το βιβλίο 
 

I. Αίτια 
 

1. Πνεύμα υλικού ευδαιμονισμού: η ταύτιση του «έχειν» με 

το «είναι» προκαλεί την αδιαφορία του σύγχρονου 

ανθρώπου για την πνευματική του καλλιέργεια. 

2. Η υπερεργασία στην οποία οδηγείται το άτομο στις 

καταναλωτικές κοινωνίες, για να ικανοποιήσει τις 

πλασματικές – τεχνητές ανάγκες του, επιφέρει την έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου για ανάγνωση βιβλίων και την απουσία 

διάθεσης για πνευματική ενασχόληση. 

3. Ο χαρακτήρας και η λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος διαμορφώνει αρνητική στάση του νέου προς 

το βιβλίο. Σ’ αυτό συντείνουν: 

 η καλλιέργεια χρησιμοθηρικής αντίληψης για τη 

γνώση και το βιβλίο 

 το δυσνόητο, αναχρονιστικό, έξω από τα 

ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς του βιβλίο 

 η μηχανιστική εκμάθηση γνώσεων στο πλαίσιο του 

εξεταστικού συστήματος 

 ο εξαναγκαστικός χαρακτήρας της μάθησης. 

4. Η κυριαρχία των ΜΜΕ και κυρίως της τηλεόρασης, με τη 

μαγεία της εικόνας και του ήχου: 

 «υπερκατανάλωση» τηλεοπτικού θεάματος 

 χαμηλής ποιότητας προγράμματα, που δεν ευνοούν 

την πνευματική ανησυχία και αναζήτηση. 

5. Η ευθύνη ορισμένων συγγραφέων: 

 εξαιτίας ενός πνεύματος ελιτισμού απευθύνονται σ’ 

ένα περιορισμένο αναγνωστικό κοινό 

 το περιεχόμενο των βιβλίων τους δεν προσελκύει το 

ενδιαφέρον του μέσου πολίτη. 

6. Οι αδυναμίες της διακίνησης και προώθησης του βιβλίου 

 έλλειψη βιβλιοθηκών κυρίως στις υποβαθμισμένες 

περιοχές των αστικών κέντρων και στην επαρχία 

 ανεπαρκής έως ανύπαρκτη η προβολή του βιβλίου. 

 



 

 

 

II. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΛΥΣΕΙΣ 

 

 
 Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς, ώστε με την 

κατάλληλη αγωγή και το παράδειγμα – και όχι με τον 

εξαναγκασμό – να εμφυσήσουν στο παιδί την αγάπη για 

το βιβλίο. Συστηματικότερη κατεύθυνση είναι 

υποχρεωμένο να δώσει και το σχολείο. 

 

 Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσει το κοινό την αξία 

του βιβλίου, με τη σωστή προβολή του από την πολιτεία, 

τους εκδοτικούς οίκους και άλλους αρμόδιους φορείς. 

 

 Είναι ανάγκη να ιδρυθούν από το κράτος περισσότερες 

δανειστικές βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια, ακόμα και 

στα απομακρυσμένα χωριά. 

 

 Απαραίτητη κρίνεται η διαφοροποίηση των αξιολογικών 

κριτηρίων του σύγχρονου ανθρώπου. Η ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων του δεν πρέπει να εγκλωβίζεται στην 

ταύτιση του «έχειν» με το «είναι», αλλά να θεωρεί 

πρωταρχικό στόχο τον εμπλουτισμό των ιδεών και των 

γνώσεών του πέρα από τα στενά επαγγελματικά 

ενδιαφέροντα. 

 
 

 


