
Γιατί ο εγκέφαλοσ προτιμά το χαρτί ! 
 

Ενα από τα πιο πολυςυηθτθμζνα βίντεο 
των δφο τελευταίων ετϊν ςτο YouTube 
είναι εκείνο που δείχνει μωρό ενόσ ζτουσ 
να παίηει με iPad και ςτθ ςυνζχεια όταν 
περιεργάηεται ζνα περιοδικό να 
προςπακεί μάταια να ςφρει το δάχτυλό 
του ι να κάνει κλικ ςτισ εικόνεσ. Ο 
πατζρασ που ζδωςε το iPad ςτο παιδί του 
ςε τόςο απίςτευτα πρϊιμθ θλικία βγάηει 
μάλιςτα το ςυμπζραςμα ότι «τα 
περιοδικά είναι τϊρα άχρθςτα και 
αδφνατο να γίνουν κατανοθτά» από 
όςουσ γεννικθκαν ςτθν ψθφιακι εποχι. 

Σουλάχιςτον από τθ δεκαετία του 1980 
ερευνθτζσ ςτθν ψυχολογία, ςτθν 
επιςτιμθ των υπολογιςτϊν και τθ βιβλιοκθκονομία ζχουν δθμοςιεφςει περιςςότερεσ από 100 μελζτεσ 
ςχετικά με τισ διαφορζσ ςτο πϊσ διαβάηουν και κατανοοφν οι άνκρωποι κείμενα ςε χαρτί και ςτθν 
οκόνθ. Πριν από το 1992 τα περιςςότερα πειράματα ςυμπζραιναν ότι οι άνκρωποι διαβάηουν πιο αργά 
ςτθν οκόνθ και κυμοφνται λιγότερα. Κακϊσ θ ανάλυςθ των οκονϊν ςε όλεσ τισ ψθφιακζσ ςυςκευζσ 
βελτιωνόταν, άρχιςε να εμφανίηεται ζνα πιο ανάμεικτο ςφνολο ευρθμάτων. Πρόςφατεσ ζρευνεσ 
δείχνουν ότι αν και οι περιςςότεροι άνκρωποι ακόμα προτιμοφν το χαρτί, ιδίωσ όταν χρειάηεται να 
μείνουν ςυγκεντρωμζνοι για πολλι ϊρα ςε κάποιο ανάγνωςμα, υπάρχει τάςθ αλλαγισ τθσ ιςορροπίασ, 
κακϊσ οι υπολογιςτζσ τφπου τάμπλετ και θ τεχνολογία ανάγνωςθσ κειμζνων εξελίςςονται και διαδίδεται 
θ αναηιτθςθ ψθφιακϊν πλθροφοριϊν και ψυχαγωγικοφ υλικοφ. τισ ΗΠΑ πάνω από το 20% των βιβλίων 
πωλοφνται ςε ψθφιακι μορφι. τθν Ελλάδα οι πωλιςεισ τάμπλετ ξεπζραςαν φζτοσ τισ πωλιςεισ όλων 
των άλλων ειδϊν υπολογιςτϊν (αν και ο κφριοσ λόγοσ αγοράσ τουσ δεν είναι το διάβαςμα βιβλίων). 

Η νευροφυςιολογία του πλεονεκτήματοσ 
Παρά τθν τεχνολογικι πρόοδο, οι περιςςότερεσ μελζτεσ που ζχουν δθμοςιευτεί από το 1990 ζωσ 
ςιμερα επιβεβαιϊνουν τα ςυμπεράςματα των παλιότερων ερευνϊν: Σο χαρτί ζχει πλεονεκτιματα ςε 
ςχζςθ με τισ οκόνεσ, ωσ μζςο ανάγνωςθσ. Εργαςτθριακά πειράματα, δθμοςκοπιςεισ και καταναλωτικζσ 
ζρευνεσ δείχνουν ότι οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ δυςκολεφουν τθν αποτελεςματικι πλοιγθςθ μζςα ςε 
ογκϊδθ κείμενα, με ςαφείσ ςυνζπειεσ ςτθν κατανόθςθ του περιεχομζνου. υγκριτικά με το χαρτί, οι 
οκόνεσ προκαλοφν απόςπαςθ τθσ προςοχισ και κατανάλωςθ πνευματικϊν δυνάμεων κάνοντασ 
δυςκολότερθ τθν απομνθμόνευςθ του υλικοφ. Είτε το καταλαβαίνουν, είτε όχι, οι άνκρωποι 
προςεγγίηουν τισ ψθφιακζσ ςυςκευζσ με πνευματικι διάκεςθ που προςιδιάηει λιγότερο ςτθ διαδικαςία 
τθσ μάκθςθσ ςε ςχζςθ με τθ διάκεςθ που προςεγγίηουν το χαρτί. Επιπλζον, οι ςυςκευζσ ανάγνωςθσ 
θλεκτρονικϊν βιβλίων δεν προςφζρουν τθν απτικι εμπειρία τθσ ανάγνωςθσ από χαρτί, θ απουςία τθσ 
οποίασ ενοχλεί πολλοφσ. 

Αν και τα γράμματα και οι λζξεισ είναι ςφμβολα που αναπαριςτοφν ιχουσ και ζννοιεσ, ο εγκζφαλοσ τα 
αντιλαμβάνεται και ωσ φυςικά αντικείμενα. Δεν γεννιόμαςτε με ζτοιμα τα νευρωνικά κυκλϊματα που 



χρειάηονται για τθν ανάγνωςθ, επειδι θ γραφι ανακαλφφκθκε μόλισ πριν από 6.000 χρόνια. Ετςι, κατά 
τθν παιδικι θλικία ο εγκζφαλοσ ςυνκζτει το κφκλωμα ανάγνωςθσ, ςυνδυάηοντασ διάφορα τμιματα 
νευρικοφ ιςτοφ, αφιερωμζνα ςε άλλεσ ικανότθτεσ, όπωσ θ ομιλία, ο αιςκθςιοκινθτικόσ ςυντονιςμόσ και 
θ όραςθ. 

 Μερικζσ από αυτζσ τισ εγκεφαλικζσ περιοχζσ με πολλαπλι αξιοποίθςθ, ειδικεφονται ςτθν αναγνϊριςθ 
αντικειμζνων: Βοθκοφν, π.χ., ςτθ διάκριςθ ενόσ μιλου από ζνα πορτοκάλι, ςτθ βάςθ των διαφορετικϊν 
τουσ χαρακτθριςτικϊν, ταξινομϊντασ όμωσ και τα δφο ωσ φροφτα. Οταν μακαίνουμε να διαβάηουμε και 
να γράφουμε, αρχίηουμε να αναγνωρίηουμε τα γράμματα από τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ γραμμϊν, 
καμπφλων και κοίλων περιοχϊν - μια απτικι διαδικαςία εκμάκθςθσ, που απαιτεί χριςθ και των ματιϊν 
και των χεριϊν. ε ζρευνα του Πανεπιςτθμίου τθσ Ιντιάνα, τα νευρωνικά κυκλϊματα ανάγνωςθσ 
πεντάχρονων παιδιϊν «άναβαν» ςαν χριςτουγεννιάτικα δζντρα όταν ζγραφαν με το χζρι, αλλά όχι όταν 
πλθκτρολογοφςαν γράμματα ςτο πλθκτρολόγιο. ε άλλθ περίπτωςθ διαπιςτϊκθκε πωσ, όταν οι 
άνκρωποι διαβάηουν κείμενα γραμμζνα με περίτεχνεσ γραμματοςειρζσ, ι ιδεογράμματα, ο εγκζφαλόσ 
τουσ ςτθν ουςία ςυμπεριφζρεται ςα να κάνουν με το χζρι τουσ τισ κινιςεισ τθσ γραφισ. 

Ορόςημα προςανατολιςμοφ 
Πζρα από τθν αντιμετϊπιςθ των γραμμάτων ωσ φυςικϊν αντικειμζνων, ο εγκζφαλοσ δείχνει να 
αντιλαμβάνεται και το ςφνολο ενόσ κειμζνου ςαν ζνα είδοσ φυςικοφ τοπίου. Πολλοί ερευνθτζσ κεωροφν 
ότι είναι κάτι αντίςτοιχο με τουσ νοθτικοφσ χάρτεσ πλοιγθςθσ ςτο φπαικρο ι μζςα ςε πολφπλοκα 
μεγάλα κτίρια. Πολφ ςυχνά όταν οι άνκρωποι αναηθτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα κειμζνου ςε ζνα 



βιβλίο, προςπακοφν να κυμθκοφν ποφ βρίςκεται αυτό μζςα ςτο βιβλίο. Σο ίδιο όπωσ όταν για να 
κυμθκοφμε τθν αρχι ενόσ μονοπατιοφ ςτο δάςοσ φζρνουμε ςτθ μνιμθ μασ τθν πθγι που αναβλφηει λίγο 
πιο κάτω. 

Σα βιβλία εμφανίηουν ςτον αναγνϊςτθ δφο ευδιάκριτεσ περιοχζσ - τθν αριςτερι και τθ δεξιά ςελίδα - και 
οχτϊ γωνίεσ, ωσ ορόςθμα προςανατολιςμοφ. Μπορεί κανείσ να επικεντρϊςει ςε μια ςελίδα χωρίσ να 
χάςει τθν αίςκθςθ του υπόλοιπου κειμζνου. Μπορεί ςτο ζνα χζρι να νιϊςει το πάχοσ των ςελίδων που 
ζχει διαβάςει και ςτο άλλο των ςελίδων που απομζνουν. Σο γφριςμα των ςελίδων είναι ςα μια 
πατθμαςιά μετά τθν άλλθ ςε ζνα μονοπάτι. Αυτά τα χαρακτθριςτικά όχι μόνο κάνουν το κείμενο ενόσ 
χάρτινου βιβλίου πιο πλοθγιςιμο, αλλά ςχθματίηουν παράλλθλα και ζνα ςυνεκτικό νοθτικό χάρτθ του 
υλικοφ. 

Αντίκετα, ο αναγνϊςτθσ ενόσ ψθφιακοφ κειμζνου κα πρζπει να «κυλίςει» επανειλθμμζνα προσ τθ μια ι 
τθν άλλθ κατεφκυνςθ ενόσ μονοκόμματου ρεφματοσ λζξεων, να χτυπιςει με το δάχτυλό του ζνα 
ςφμβολο για να προχωριςει ςτθν επόμενθ ςελίδα, ι να χρθςιμοποιιςει τθ λειτουργία αναηιτθςθσ για 
να βρει μια ςυγκεκριμζνθ φράςθ, αλλά δφςκολα μπορεί να δει οποιοδιποτε απόςπαςμα του κειμζνου 
μζςα ςτο ςφνολο του κειμζνου. Αν και οι ςυςκευζσ ανάγνωςθσ θλεκτρονικϊν βιβλίων προςπακοφν να 
προςομοιϊςουν τθ ςελιδοποίθςθ των χάρτινων, οι εμφανιηόμενεσ ςελίδεσ είναι εφιμερεσ. Μόλισ 
διαβαςτοφν εξαφανίηονται. Αντί να περπατάσ το μονοπάτι, παρακολουκείσ τα δζντρα και τουσ βράχουσ 
να περνάνε «ςε δόςεισ», χωρίσ να υπάρχει απτό ίχνοσ του τι προθγικθκε, οφτε εφκολοσ τρόποσ να δεισ τι 
ακολουκεί. 

Απομνημόνευςη και γνώςη 
Πείραμα με μακθτζσ ζδειξε ότι εκείνοι που διάβαςαν κείμενο από χάρτινο βιβλίο το κατανόθςαν 
καλφτερα ςυγκριτικά με εκείνουσ που το διάβαςαν από αρχείο PDF. ε δφο άλλεσ μελζτεσ, όπου 
εξετάςτθκαν θ προςοχι και θ μνιμθ εργαςίασ των ανκρϊπων που διαβάηουν χάρτινο και ψθφιακό 
βιβλίο, ςε ςχζςθ και με τθν κόπωςθ που προκαλεί ο χειριςμόσ των δφο μζςων κατά τθ διαδικαςία τθσ 
ανάγνωςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι θ ανάγνωςθ από το χαρτί δίνει πλεονζκτθμα. Αλλεσ μελζτεσ διαπίςτωςαν 
ότι όςοι χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικά μζςα για τθν ανάγνωςθ κειμζνων ζχουν 10% χειρότερθ επίδοςθ ςε 
διαγωνίςματα που γράφουν επί του περιεχομζνου. Μόνο όταν ο διακζςιμοσ χρόνοσ ιταν πολφ μικρόσ, 
οι επιδόςεισ ιταν ίδιεσ για τουσ αναγνϊςτεσ χάρτινων και θλεκτρονικϊν βιβλίων. Βρετανικι μελζτθ 
ζδειξε καλφτερθ απομνθμόνευςθ των κειμζνων που διαβάηονται ςτο χαρτί ςε ςχζςθ με τθν οκόνθ. Οι 
αναγνϊςτεσ χάρτινων βιβλίων ζδειξαν ςτον ίδιο βακμό να γνωρίηουν και να κυμοφνται τισ απαντιςεισ 
ςτισ ερωτιςεισ, ενϊ οι αναγνϊςτεσ ψθφιακϊν βιβλίων περιςςότερο τισ κυμοφνταν παρά τισ είχαν 
κατανοιςει ςε βάκοσ (ϊςτε να γνωρίηουν τθν απάντθςθ χωρίσ πολλι ςκζψθ). ε ζρευνα με γονείσ και τα 
εξάχρονα παιδιά τουσ, τα μικρά κυμοφνταν καλφτερα τισ λεπτομζρειεσ των παραμυκιϊν που διάβαςαν 
ςε χαρτί παρά εκείνων που διάβαςαν ςε θλεκτρονικά βιβλία. Μάλιςτα, όςο περιςςότερα «φρου-φρου» 
είχε το θλεκτρονικό βιβλίο (ιχοι, βίντεο, παιχνίδια, αλλθλεπιδραςτικά κ.τ.λ.) τόςο πιο πολφ τα παιδιά 
αποςποφνταν από τθ διιγθςθ. 

Σο χαρτί «είναι ζνα ςτακερό ςθμείο, μια άγκυρα για τθ ςυνείδθςθ», όπωσ ζγραψε ο Γουίλιαμ Πάουερσ 
ςτο «Blackberry του Αμλετ: Γιατί το Χαρτί είναι Αιϊνιο». Αυτό γίνεται ιδιαίτερα φανερό όταν κζλει κανείσ 
να κατανοιςει κάποιο κείμενο ςε βάκοσ. Ωςτόςο και τα ψθφιακά μζςα ζχουν κάποια πλεονεκτιματα, 
ανυπζρβλθτα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Για τουσ ανκρϊπουσ με προβλιματα όραςθσ, θ δυνατότθτα 
ρφκμιςθσ του μεγζκουσ των γραμμάτων είναι δϊρο χωρίσ ανάλογο ςτο χαρτί. Η αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν υπό πίεςθ προκεςμίασ, θ γριγορθ εφρεςθ εκατοντάδων υλικϊν με αναηιτθςθ λζξεων - 



κλειδιϊν, εξιςορροποφν με το παραπάνω τα πλεονεκτιματα ςτθν κατανόθςθ και τθν απομνθμόνευςθ 
από τθν ανάγνωςθ ενόσ μόνο βιβλίου κάκε φορά, ςε κάποια βιβλιοκικθ. Αρκεί να μθ βρίςκεται κανείσ 
διαρκϊσ υπό πίεςθ προκεςμίασ με δικι του ευκφνθ, λόγω αμζλειασ και οκνθρίασ. 

Σϊρα που είναι γιορτζσ, αν δεν ζχετε χρόνο να κάνετε μια βόλτα ςτα βιβλιοπωλεία, ψάξτε ςτο διαδίκτυο 
για ζνα καλό βιβλίο λογοτεχνίασ ι ιςτορίασ και διαβάςτε το αναπαυτικά και πιο αποτελεςματικά ςτθν 
κλαςικι χάρτινθ μορφι του. 
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