
Δεν  είναι τυχαίο λοιπόν ότι η πλοήγηση στο Διαδίκτυο είναι κι αυτή, όπως 
και η ανάγνωση, μια ιδιωτική, ατομική εμπειρία, η οποία όμως επιτρέπει την 
αυτόβουλη, εκ των υστέρων συλλογικότητα διά του ιδίου μέσου: δεν απαιτείται πια 
να συναντηθούμε για να μιλήσουμε για το βιβλίο που διαβάσαμε, μπορούμε να τα 
πούμε μέσω της γλώσσας του πληκτρολογίου (βλέπε π.χ. bookcrossing forum), 
μέσω της διαδικτυακής τηλεφωνίας (η οποία εύκολα επιτρέπει και τηλεδιάσκεψη) 
και, όλο και συχνότερα, βλέποντας ο ένας τον άλλον μέσα από φορητές μικρο-
κάμερες στον υπολογιστή μας. 

 
Λοιπόν; Από ποια δραστηριότητά σας έχετε αφαιρέσει τον χρόνο που 

τώρα αφιερώνετε στο Διαδίκτυο; 

 
Αλέκος Παπαδόπουλος 
 
Y.Γ.  Αν και δυστυχώς δεν συγκράτησα τη διεύθυνση, πριν από λίγο καιρό 

ανακάλυψα έναν ιστότοπο όπου μπορούσες να δημιουργήσεις ομάδες κοινής και 
ταυτόχρονης ανάγνωσης. Χρειαζόταν φυσικά να κατεβάσεις κάποιο ειδικό 
λογισμικό στον υπολογιστή σου, και ακολούθως ένας αριθμός ατόμων, νομίζω 
μέχρι πέντε ή έξι, μπορούσε να διαβάζει ταυτόχρονα το ίδιο βιβλίο έχοντας τη 
δυνατότητα να  ανταλλάσσει σχόλια μέσω ζωντανών γραπτών μηνυμάτων προς 
έναν, κάποιους ή όλους τους συναναγνώστες.  

Ο ρυθμός του καθενός μπορούσε να είναι διαφορετικός, και όλοι έβλεπαν 
σε ποια σελίδα του βιβλίου βρίσκονταν όλοι οι υπόλοιποι. Ίσως στις πρώτες 
συναντήσεις, οι ανταλλαγές σχολίων να είχαν περισσότερο να κάνουν με τις 
διαφορετικούς ρυθμούς ανάγνωσης («Τι έγινε έχουμε ραντεβού Εκεί Έξω; Γιατί πολύ 
γρήγορα το πας σήμερα» -«Άντε πες μας κι εμάς τι σε μάγεψε τόσο στη σελίδα 32 κι 
έχεις κολλήσει εκεί τόσην ώρα»)… Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα από πειράματα και 
δοκιμές θα δημιουργηθούν παρέες που διαβάζουν με τον ίδιο ρυθμό, και καθώς η 
ομάδα θα δένεται όλο και περισσότερο, τα πειράγματα για την ταχύτητα 
ανάγνωσης θα εξελιχθούν σε ζωντανή ανταλλαγή εντυπώσεων καθώς αυτές 
πρωτογεννιούνται. Οι πιο εύστροφοι, ίσως θα πρέπει να μάθουν να συγκρατούνται 
και να μην αποκαλύπτουν στους υπόλοιπους την εξέλιξη της πλοκής – αλλά θα 
εξασκήσουν την τέχνη να την υπονοούν μέσω των σχολίων τους, για όσους 
γοητεύονται από τους γρίφους. 

Δεν γνωρίζω αν αυτό το σχήμα συλλογικής εμπειρίας θα επιβιώσει, και αν 
θα εξαπλωθεί. 

Αν αύριο εξαφανιζόταν το 
Διαδίκτυο, 

σε τι θα αφιερώνατε τον χρόνο που 
τώρα αφιερώνετε σ’ αυτό; 

 
(με αφορμή τη συζήτηση «Βιβλίο και Internet» 

στο 5ο Ελληνικό Συνέδριο Bookcrossing – 
Θεσσαλονίκη 5/2010) 

 
του Αλέκου Παπαδόπουλου 

http://apload.wordpress.com 
(υπό την υπόθεση ότι δεν θα εξαφανιστεί) 

 
Την εποχή που υπήρχαν πλέον βιβλία σε μαζική παραγωγή αλλά όχι και 

εθνικά συστήματα εκπαίδευσης, ο αναλφαβητισμός είχε μετατρέψει την ανάγνωση 
σε συλλογική εμπειρία: ένας διάβαζε –ενίοτε, κάτι διαφορετικό από τη Βίβλο– και οι 
υπόλοιποι του σπιτιού άκουγαν. Η συλλογική αυτή εμπειρία εκτυλισσόταν και σε 
δημόσιες εκδηλώσεις, όπου συνήθως οι ίδιοι οι συγγραφείς διάβαζαν τα έργα τους 
μπροστά σε κοινό –ήταν η  εξάντληση από τις δημόσιες αναγνώσεις που υπέσκαψε 
την υγεία του Καρόλου Ντίκενς. 

Εδώ και πολλές δεκαετίες όμως η ανάγνωση είναι μια ατομική, ιδιωτική 
εμπειρία, πότε καταφύγιο από ένα περιβάλλον που μας απαντά όχι, πότε 
δραπέτευση από ένα περιβάλλον που φαίνεται (αν και ποτέ δεν είναι) φτωχό, πότε 
ενεργητική ανακάλυψη νέων κόσμων παράλληλα με τον κληρονομημένο.  

Η μαζική αναπαραγωγή έργων τέχνης, η οποία πρωτοεμφανίστηκε με το 
βιβλίο, προσέφερε μια νέα δυνατότητα στους ανθρώπους: το να βιώνουν ατομικά, 
απομακρυσμένα και σε διαφορετικό χρόνο, το ίδιο ερέθισμα. Και μετά, 
εμπλουτισμένοι με τα όσα γέννησε μέσα τους το ερέθισμα αυτό, να βρίσκονται και 
να το μοιράζονται, ή έστω, να το σκορπίζει ο ένας προς την κατεύθυνση του άλλου. 
Μπορούμε να έχουμε κοινές εμπειρίες  χωρίς να υποχρεωνόμαστε να τις βιώνουμε 
από κοινού είτε χρονικά, είτε χωρικά. Με αυτόν τον  τρόπο, η ισοπεδωτική ανωνυμία 
της μαζικής αναπαραγωγής έθρεψε την ιδιωτική ατομικότητα και τον αφανή 
αυτοκαθορισμό, δημιουργώντας μια βάση συλλογικότητας που αναδυόταν με κάθε 
ευκαιρία: Γνώρισα κάποιον σήμερα, έχουμε διαβάσει τα ίδια βιβλία! -Το διάβασες κι 
εσύ; Πότε θα βρεθούμε να το συζητήσουμε κιόλας; 



Η πίεση του εμπορίου υπέβαλλε σε μαζική αναπαραγωγή όσες τέχνες δεν 
εμποδίζονταν από τα εγγενή χαρακτηριστικά τους. Η αρχιτεκτονική, ο χορός και το 
θέατρο δεν προσφέρονται. Στην γλυπτική και περισσότερο στη ζωγραφική, η 
μηχανή αντιτύπων πήρε μπροστά –αλλά ήταν μια μηχανή αντιγράφων 
υποδεέστερων από το πρωτότυπο και όχι ταυτόσημων χωρίς πρωτότυπο, μιας και 
στις τέχνες αυτές η ίδια η υλική υπόσταση του έργου έχει καθοριστική σημασία. 

Στη μουσική συνέβη κάτι αντίστοιχο με το βιβλίο, πρώτα με το 
ραδιόφωνο (ταυτόχρονη αλλά απομακρυσμένη εμπειρία), και μετά με τους δίσκους 
(πλήρης αποσύνδεση τόπου και χρόνου), ενώ η κινούμενη εικόνα έπρεπε να 
περιμένει την έλευση της τηλεόρασης (που είναι γι αυτήν ό,τι το ραδιόφωνο για τη 
μουσική) και τελικά του βίντεο, μιας και ο κινηματογράφος λόγω της τεχνολογίας 
του ήταν και παραμένει μια ταυτόχρονη δημόσια εμπειρία. 

 Όμως η μουσική, καθώς είναι η μόνη τέχνη που δεν χρησιμοποιεί την 
όραση (και άρα συνδέεται με αρχέγονες καταστάσεις του ανθρωπίνου είδους), 
ταιριάζει στη συλλογικότητα περισσότερο από την ανά-γνωση: η γνώση αποκτάται 
μοναχικά. Η μουσική ζει στον δικό της κόσμο, αδιαμφισβήτητη, και μας προσκαλεί 
εκεί. 

Έτσι φτάσαμε στο γνωστό άνυδρο πλάτωμα που φιλοξενεί τους δύο πιο 
δημοφιλείς μονομάχους (σε Technicolor): το βιβλίο και την ταινία. Πριν όμως 
μετρήσουμε τα δέκα βήματα ή περιμένουμε με κομμένη την ανάσα την  αντανάκλαση 
του απογευματινού ήλιου στα εξάσφαιρα καθώς βγαίνουν από τις θήκες τους, ας 
αναρωτηθούμε: ως καταλύτες των μεταξύ μας σχέσεων, χρησιμοποιούμε τα βιβλία 
με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε τις ταινίες; 

Όπως και με τα βιβλία, έχουμε ιδιωτικές θεάσεις ταινιών και εκ των 
υστέρων αναζήτηση κοινότητας βάσει αυτών. Όμως η εικόνα είναι ένας μαγνήτης 
που μας θέλγει όλους μαζί: εξακολουθούμε να πηγαίνουμε σινεμά, ενώ συχνά 
συγκεντρωνόμαστε κατ’ οίκον για να δούμε ταυτόχρονα και στον ίδιο χώρο κάποιο 
πρόγραμμα στην τηλεόραση ή στο βίντεο/dvd. Δεν κάνουμε το ίδιο με τα βιβλία. 
Σκεφτείτε ότι το σύγχρονο σύμβολο της μοναξιάς είναι κάποιος που βλέπει 
τηλεόραση μόνος του, ποτέ κάποιος που διαβάζει ένα βιβλίο μόνος του. Και πώς 
αλλιώς θα το διάβαζε δηλαδή; …Με άλλα λόγια, αφού μαζικοποιήθηκε όποια τέχνη 
μπορούσε να μαζικοποιηθεί, πειστήκαμε οριστικά ότι τίποτε δεν είναι πιο ατομικό, 
πιο ιδιωτικό, από την ανάγνωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξάπλωση των audio 
books βασίζεται στην εξυπηρέτηση ανθρώπων με προβλήματα όρασης, 
«ακουστικών» τύπων, ή αγχωμένων με τον διαθέσιμο χρόνο τους. Πόσοι όμως 
χρησιμοποιούν τα audio books για να αναβιώσουν την παλαιά εμπειρία της 
συλλογικής ανάγνωσης; 

Αν λοιπόν το βιβλίο και η ανάγνωση παραμένουν οι φαντασιωμένοι 
σύντροφοι των ιδιωτικών μας στιγμών, ενώ η ταινία και η τηλεθέαση των 

συλλογικών μας, η μονομαχία μεταξύ τους (που δεν είναι μονομαχία), δεν θα 
εξαρτηθεί από τα χαρακτηριστικά τους ή από το εμπόριο που τα περιβάλλει, αλλά 
από το πού εμείς στρεφόμαστε κατά περιόδους αναζητώντας τις ποσότητες από ναι 
που χρειαζόμαστε. 

 
Enter mobile: η κινητή τηλεφωνία εξαπλώθηκε ταχύτατα παγκοσμίως. 

Επιτρέπει τη συνεχή επαφή μας με άλλους ανθρώπους, επαφή μέχρι την τελευταία 
στιγμή πριν την οποιαδήποτε ενέργεια: Πού λέτε να πάμε απόψε; Με το κινητό 
τηλέφωνο, μπορούμε να το συζητούμε και να αλλάζουμε απόφαση ακόμη και όντας 
καθ’ οδόν προς τον προορισμό που επιλέξαμε αρχικά.  

Οι άνθρωποι δείχνουν έτσι τάσεις να επιστρέψουν σε μια πρωτογενή 
συλλογικότητα (του εκάστοτε μικρόκοσμού τους), αυτή τη φορά ως επιλογή τους 
και όχι λόγω υλικών αναγκών επιβίωσης, όπου ο εαυτός καθορίζεται συλλογικά σε 
πρωθύστερο στάδιο εξέλιξης, σε σύγκριση με τις τάσεις των προηγούμενων 
δεκαετιών. 

 
Enter Internet: το Διαδίκτυο δείχνει να ηγείται αυτής της νέας τάσης προς 

τη συνεχή και συνειδητή συλλογικότητα. Προσφέρει κείμενο, εικόνα, ήχο. Έχει 
παγκόσμια εμβέλεια, επιτρέπει πολυδιάστατη, αμφίδρομη αλλά και πολλαπλή 
ζωντανή και μη, εγχώρια και εξωχώρια επικοινωνία. Μοιάζει να ενισχύει τα 
φαινόμενα που αναδύθηκαν μέσω της κινητής τηλεφωνίας… Και θα το κάνει, όταν 
ολοκληρωθεί η υπό εξέλιξη σύνθεση, και συγχωνευτεί με την τεχνολογία της κινητής 
τηλεφωνίας (και της ολογραφικής οθόνης), ώστε, μαζί με το μικρό μέγεθος της 
φορητής τηλεφωνικής συσκευής ή του εμπλουτισμένου e-reader τσέπης, να 
δημιουργήσει τον απόλυτα κινητό αλλά και συνδεδεμένο με τα πάντα άνθρωπο. 
Όταν όμως ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με τα πάντα, τότε και τα πάντα θα είναι 
συνδεδεμένα με αυτόν. 

Μέχρι τότε, think again: το Διαδίκτυο μπορεί να φτάνει σ’ εμάς μέσα από 
μια κάθετη οθόνη, παραπέμποντας έτσι στην τηλεόραση, δεν έχει όμως άλλη 
ομοιότητα με την εμπειρία της τηλεθέασης. Αν έχει κοινά στοιχεία με κάτι, είναι με 
την εμπειρία της ανάγνωσης. 

Στο Διαδίκτυο, σε μεγάλο ποσοστό, διαβάζουμε.. 
Στο Διαδίκτυο, συχνά, καταφεύγουμε. 
Στο Διαδίκτυο αναζητούμε και ανακαλύπτουμε –όπως και στην ανάγνωση. 
Στο Διαδίκτυο ελέγχουμε τη ροή και το ρυθμό, διακόπτουμε, 

επανερχόμαστε, ανακεφαλαιώνουμε, επαναλαμβάνουμε – όπως και στην ανάγνωση 
(από τεχνικής απόψεως, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το video/dvd –έχετε 
όμως προσέξει ότι συνήθως το αποφεύγουμε;) 

Σειρά σας. 


