
 

 

 

ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ: ΣΡΔΙ ΑΙΩΝΔ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Η ΓΔΝΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ- ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΙΑ 

 

Σα ζρνιηθά βηβιία είλαη δεκηνπξγήκαηα ζρεηηθά πξφζθαηα. ηα αξραία 

ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχζαλ σο αλαγλσζηηθά απηνχζηα έξγα θιαζηθψλ, πνηεηψλ θαη 

πεδνγξάθσλ. Ζ γέλεζε ηνπ βηβιίνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αλαθάιπςε φηη απφ ηνλ θνξκφ ή 

ηε θινχδα νξηζκέλσλ θπηψλ θαη κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία, κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ζηξψκα θαηάιιειν γα γξαθή. Σν ζεκαληηθφηεξν απφ ηα θπηά απηά 

ήηαλ ν πάππξνο. Ο πάππξνο γξαθφηαλ ζε ζηήιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηπιηγφηαλ γχξσ  

απφ έλαλ θχιηλδξν. Οη ζηήιεο νλνκάδνληαλ ζειίδεο.  

Γεκηνχξγεκα ησλ Ρσκαίσλ ήηαλ νη θψδηθεο., νη νπνίνη κνηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν κε ηα ζεκεξηλά ζρνιηθά βηβιία. Οη θψδηθεο ήηαλ πιάθεο πνπ εμάγνληαλ 

απφ ηε θινχδα δέληξσλ, ζην εζσηεξηθφ ησλ νπνίσλ έξηρλαλ ιησκέλν θεξί, κεηά ηελ 

ζηεξενπνίεζε ηνπ νπνίνπ, κπνξνχζαλ λα ραξάμνπλ γξάκκαηα ή αξηζκνχο κε κία 

αηρκεξή γξαθίδα. Οη πιάθεο απηέο ελψλνληαλ κε θνξδφλη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ έλα 

είδνο βηβιηαξίνπ θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πιαθψλ νλνκάδνληαλ δίπηπρα, ηξίπηπρα, 

πνιχπηπρα. Αξγφηεξα νη Ρσκαίνη, αληηγξάθνληαο ηελ αηγππηηαθή ηερληθή, πηνζέηεζαλ 

ηνλ πάππξν νλνκάδνληάο ηνλ biblos.  ηα ηέιε ηνπ 4
νπ

 αηψλα ν θψδηθαο 

ππνζθειίζηεθε απφ ηα θχιια πεξγακελήο πνπ ήηαλ πην πξαθηηθά θαη αλζεθηηθά, 

ζηνηρίδνληαο ιηγφηεξν. Ήηαλ θνκκέλα ζε ηεηξάγσλν ή νξζνγψλην ζρήκα θαη θαζψο 

δέλνληαλ καδί ζρεκάηηδαλ ην βηβιίν. Ζ γελίθεπζε ελφο λένπ κέζνπ, φπσο ε 

πεξγακελή, ζα αιιάμεη ηειείσο. ηελ ηέρλε ηεο γξαθήο. Ο δχζθακπηνο πάππξνο δίλεη 

ηε ζέζε ηνπ ζηα θχιια πεξγακελήο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν ησλ ξσκατθψλ 

θσδίθσλ.  

Ζ δαπαλεξή πεξγακελή ηνλ 11
ν
 αηψλα ππνζθειίδεηαη απφ κηα λέα 

εθεχξεζε, ην ραξηί πνπ έξρεηαη απφ ηελ Κίλα. Ζ ρξήζε ηνπ γεληθεχεηαη πξνο ην ηέινο 

ηνπ Μεζαίσλα. Ζ επεμεξγαζία ηνπ ραξηηνχ είλαη γξήγνξε θα απιή, κε απνηέιεζκα λα 

γίλεη πεξηζζφηεξν ιατθή ε παξαγσγή ηνπ βηβιίνπ. Ζ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο δίλεη 

ηέινο ζην ρεηξφγξαθν βηβιίν θαη θάλεη καδηθή ηελ παξαγσγή ησλ βηβιίσλ. Οη Κηλέδνη 

ήδε απφ ηνλ 9
ν
 αηψλα είραλ αλαθαιχςεη ην ηχπσκα κε πιαθίδηα. Υάξαδαλ δειαδή ην 

θείκελν ή ηελ εηθφλα ζηελ επηθάλεηα κηαο μχιηλεο πιάθαο, ζηελ νπνία θαηφπηλ 

πεξλνχζαλ κειάλε, ψζηε λα αλαπαξαρζεί κε πίεζε ζε χθαζκα ή ζε ραξηί. Με ην 

ζχζηεκα απηφ ηππψλνληαη κε ρακειφ θφζηνο θαη ζε έλα ινγηθφ αξηζκφ αληηηχπσλ, ηα 

πξψηα βηβιία πνπ απεπζχλνληαη ζε ιατθφ θνηλφ.  

Δθεπξέηεο φκσο ηνπ βηβιίνπ κε ηε ζχγρξνλε κνξθή, ζεσξείηαη ν 

Γνπηεκβέξγηνο, ν νπνίνο εθεχξε ηε κεραληθή εθηχπσζε κε θηλεηνχο ραξαθηήξεο. 

Γεκηνχξγεζε δειαδή μερσξηζηά γξάκκαηα, φια ηνπ ηδίνπ ζρεδίνπ θαη ηεο ίδηαο 

κνξθήο, ψζηε λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πηεζηεξίνπ θαη λα κπνξεί λα ηα 

αλαπαξάγεη κε πίεζε ζην ραξηί. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ ήηαλ ε Λαηηληθή 

Βίβινο ην 1450,  κε πινχζηα εηθνλνγξάθεζε. Ο έθεξ, ζπλεξγάηεο θαη θίινο ηνπ 

Γνπηεκβέξγηνπ, ηειεηνπνηεί ηηο αλάγιπθεο κεηαιιηθέο ζθξαγίδεο θαη δνθηκάδεη λα 

ηππψζεη κε ρξψκα ηα αξρηθά γξάκκαηα ζηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ, φπσο ήηαλ 

πεξίπνπ θαιιηγξαθεκέλα θαη έγρξσκα ζηνπο ρεηξνπνίεηνπο θψδηθεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ εθδίδεη ην 1457 ην πξψην ππνγεγξακκέλν απφ εθδφηε βηβιίν, πνπ έθεξε θαη 



 

 

ζήκα-ινγφηππν θαη εκεξνκελία έθδνζεο. Πξφθεηηαη γηα ην Φαιηήξην ηεο Μαγεληίαο 

κε 250 αξρηθά θεθαιαία γξάκκαηα δχν ρξσκάησλ, θφθθηλν θαη κπιε. 

Ζ ηππνγξαθία γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε θαη εμαπιψλεηαη ζηα κεγάια θέληξα 

ηεο επνρήο (Βελεηία, Παξίζη, Πξάγα). ηε Βελεηία ν Άιδνο Μαλνχηηνο ζα 

αλαθαιχςεη ηα βηβιία κηθξνχ ζρήκαηνο ηππσκέλα κε ιεπηνχο ραξαθηήξεο, πνπ ήηαλ 

εχρξεζηα θαη θζελά. Ξαθληθά γίλεηαη κεγάιε αλαπαξαγσγή βηβιίσλ, ηα νπνία έγηλαλ 

θζελφηεξα θαη κπνξνχζαλ λα απνθηεζνχλ επθνιφηεξα. Εσγξάθνη θαη ραξάθηεο 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε λα ηερληθή. ηε δεθαεηία ηνπ 1480-1490 ε ρξήζε ηεο 

μπινγξαθίαο ζεκεηψλεη κεγάιε αλάπηπμε θαη κεηά απφ ηνπο αλψλπκνπο θαιιηηέρλεο, 

αξρίδνπλ λα αζρνινχληαη κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ζεκαληηθνί δσγξάθνη θαη ραξάθηεο. 

Οη κεγάινη δσγξάθνη Schongauer  θαη Dyerer ρξεζηκνπνηψληαο ηε μπινγξαθία θαη ηε 

ραιθνγξαθία επεξέαζαλ ηνλ θφζκν ηεο ραξαθηηθήο. 

 Σα βηβιία αξρίδνπλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε. Βέβαηα ηα κεζαησληθά ζρνιηθά βηβιία ήηαλ εμαηξεηηθά άθνκςα θαη 

βαξεηά. Ζ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ  έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εθπφλεζε κηθξψλ βηβιίσλ θαη αιθαβεηαξίσλ (ην πξψην αιθαβεηάξην ηππψλεηαη ην 

1525). ηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

απνηειεί ν Comenius. Ο John Amos Comenius, αξρηεπίζθνπνο θαη δάζθαινο ζηελ 

Πνισλία θαη Οπγγαξία, είλαη ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαζψο πξέζβεπε φηη ζηα παηδηά πξέπεη λα 

παξνπζηάδεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα  άκεζα ή ηνπιάρηζηνλ κε εηθφλεο. χκθσλα 

κάιηζηα κε ηνλ Comenius φια ηα βηβιία ζα έπξεπε λα είλαη εηθνλνγξαθεκέλα. ην 

βηβιίν ηνπ «Orbis Sensualium Pictus» (1657), δίλεη κηα λέα δηάζηαζε ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν θαζψο ππάξρνπλ 150 καζήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη εηθνλνγξαθεκέλν 

κε κηα εηθφλα. Τπήξμε ην πην δηαδεδνκέλν ζρνιηθφ βηβιίν ζηε Γεξκαλία γηα έλαλ 

αηψλα. Μίκεζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ είλαη ην «The London Vocabulary» ηνπ James 

Greenwoods. Kαη ζηα δχν βηβιία ρξεζηκνπνηήζεθαλ  κηθξέο εηθφλεο κε ηε κέζνδν ηεο 

μπινγξαθίαο. Ο Comenius ήηαλ αθφκα ν πξψηνο πνπ πξφβαιε ην αίηεκα λα 

γξάθνληαη βηβιία εηδηθά γηα παηδηά ψζηε λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο επηζηεκνληθήο 

αιιά θαη παηδαγσγηθήο εγθπξφηεηαο. Δίλαη δειαδή απηφο πνπ ηφληζε ηελ αλάγθε λα 

γξάθνληαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα γη’ απηφ κπνξνχκε λα ηνλ ζεσξήζνπκε «παηέξα» ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΩΡΟ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ 

ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ 

 

Μεηά ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο νη Έιιελεο ιφγηνη θαηέθπγαλ ζηε 

Γχζε. Δθεί πξσηαγσληζηνχλ ζηελ εμέιημε ηεο ηππνγξαθίαο, ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ 

εθδφζεσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθδφζεσλ γίλεηαη απφ πινχζηνπο νκνγελείο πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηελ αθχπληζε ηνπ ππφδνπινπ Γέλνπο. Δίρε γίλεη πιένλ πεπνίζεζε φηη ε 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ππφδνπινπ Γέλνπο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 



 

 

ηελ εζληθή θαη πνιηηηθή ηνπ ειεπζεξία. Οη Έιιελεο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην βηβιίν ηφζν ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα 

ζηνπο ΄Διιελεο φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο.  

Σν 1476 νη Έιιελεο αξρίδνπλ λα εμαζθνχλ ηελ ειιεληθή ηππνγξαθία θαη ν 

Κξεηηθφο Γεκήηξηνο Γακηιάο ηππψλεη ζην Μηιάλν ην πξψην ειιεληθφ θαη 

ρξνλνινγεκέλν βηβιίν ηελ «Δπηηνκή ησλ νθηψ ηνπ ιφγνπ κεξψλ» ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Λάζθαξε. ηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα θαη αξρέο ηνπ 16
νπ

 εθδίδνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ 

έλα πιήζνο δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη βνεζεκάησλ, θπξίσο ζην ηππνγξαθείν ηνπ 

Άιδνπ Μαλνχηηνπ.  Σα ειιεληθά βηβιία κε ηε κεγαιχηεξε θπθινθνξία ηνλ 16
ν
 θαη 

17
ν
 αηψλα είλαη ν «Απφθνπνο» ηνπ Μπεξγαδή, ν «Δξσηφθξηηνο» ηνπ Κνξλάξνπ θαη ε 

«Δξσθίιε» ηνπ Υνξηάηδε. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1627 αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί 

ειιεληθφ ηππνγξαθείν απφ ηνλ Κεθαινλίηε Νηθφδεκν Μεηαμά ελψ ζηε Μνζρφπνιε 

ηδξχεηαη ειιεληθφ ηππνγξαθείν ην 1731. 

Σν Διιεληθφ βηβιίν αθνινπζεί ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηηο εθεί εμειίμεηο θαη 

ηάζεηο. Ο Εαραξίαο Καιιέξγεο επέδξαζε ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο ησλ ειιεληθψλ βηβιίσλ, θαζψο απφ ην ηππνγξαθείν ηνπ εθδίδνληαη 

εθδφζεηο κε ηδηαίηεξε θαιαηζζεζία. ηα ζρνιηθά βηβιία ηεο πεξηφδνπ απηήο ε 

εηθνλνγξάθεζε είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε. Πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε ζξεζθεπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ή ζε ζέκαηα απφ ηε ζρνιηθή δσή (μπινγξαθίεο ή ραιθνγξαθίεο), ηα 

νπνία δελ ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ. 

Σν ηππνγξαθείν ησλ Καιιέξγε θαη Βιαζηνχ δίλνπλ λέα πλνή ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ αθνχ αμηνπνίεζε ην ζχγρξνλν κε ηελ 

αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο είδνο  ηεο μπινγξαθίαο ζε πιάγην μχιν. ην είδνο ηεο 

μπινγξαθίαο ζε πιάγην μχιν ε ρξεζηκνπνηνχκελε επηθάλεηα ηνπ μχινπ θφβεηαη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ θνξκνχ ηνπ δέλδξνπ κε νξηδφληηα (πιάγηα) σο πξνο ηε ζέζε ηνπ 

ραξάθηε ηα «λεξά» ηεο μχιηλεο επηθάλεηαο. Ο ραξάθηεο πεξηγξάθεη κε κειάλη ην έξγν 

πνπ πξφθεηηαη λα ραξάμεη ζηελ μχιηλε πιάθα, αθαηξεί ηα κέξε εθείλα ηεο 

παξάζηαζεο πνπ δελ ζέιεη λα ηππψζεη, απιψλεη ηππνγξαθηθφ κειάλη θαη ηππψλεη ηελ 

αλάγιπθε παξάζηαζε ζην ηππνγξαθηθφ πηεζηήξην καδί κε ην θείκελν. Απφ ην 

ηππνγξαθείν ηνπ Καιιέξγε ηππψζεθαλ ηέζζεξηο εθδφζεηο κεγάιεο θαιαηζζεζίαο κε 

πξψην  ην «Μέγα Δηπκνινγηθφλ». Σα βπδαληηλά κνλνγξάκκαηα θαη ηα επίηηηια ησλ 

εθδφζεψλ ηνπ αληηγξάθεθαλ ζε κεγάιε έθηαζε, φπσο θαη ε ηερληθή ηνπ ηεο δίρξσκεο 

εθηχπσζεο ζε καχξν θαη θφθθηλν. Όια απηά ήηαλ ζπλεζηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο βπδαληηλψλ ρεηξνγξάθσλ θαη ν Καιιέξγεο πξνζπάζεζε λα ηα 

κεηαθέξεη ζηα ηππσκέλα βηβιία. 

Απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα εκθαλίδνληαη αιθαβεηάξηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Καη’ 

εμνρή αιθαβεηάξην ηεο Σνπξθνθξαηίαο είλαη ην έληππν κε ηνλ ηίηιν «Υξήζηκνο 

Παηδαγσγία» πνπ γλψξηζε πνιχ κεγάιε θπθινθνξία θαη πνιιέο εθδφζεηο απφ ηνλ 17
ν
 

έσο ηνλ 19
ν
 αηψλα. Σν βηβιίν απηφ ηππψζεθε ην 1641 απφ ηνλ Νηθφιαν Γιπθχ ζηε 

Βελεηία θαη είλαη έλα δεθαεμαζέιηδν, ην νπνίν, αλ ζπκπεξάλνπκε απφ ηηο πνιιέο 

εθδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, θαίλεηαη λα είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν.  

ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, βέβαηα, ηα αιθαβεηάξηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζαλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ Οθηψερν θαη ην Φαιηήξη θαη ηα άιια ηεξά βηβιία. 

Παξάιιεια, ππήξραλ θαη θείκελα, ζξεζθεπηηθνχ θπξίσο πεξηερνκέλνπ, κε ηίηιν 

«Υξηζηηαληθή δηδαζθαιία θαη εζηθά παξαγγέικαηα». Γη’ απηφ θαη ηα πξψηα 

αιθαβεηάξηα πεξηέρνπλ ζξεζθεπηηθά θπξίσο θείκελα. 

Σν πξψην ρξνλνινγεκέλν ειιεληθφ βηβιίν κε ηίηιν Αιθαβεηάξηνλ εθδίδεηαη 

ην 1771 θαη είλαη ην «Μέγα Αιθαβεηάξηνλ» ηνπ Μηραήι Παπαγεσξγίνπ. Σν 

εμψθπιιφ ηνπ δηαθνζκεί  ζξεζθεπηηθή εηθφλα πνπ αλαπαξηζηά ηελ Αγία Σξηάδα. 



 

 

Αιιά θαη ηα ππφινηπα αλαγλσζηηθά ηεο πεξηφδνπ απηήο έρνπλ έληνλε ηελ 

εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε θαη ηε ζξεζθεπηηθή- εζηθή δηάπιαζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε παηδεία επί Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ ππφ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο εθθιεζίαο. 

Tα ηειεπηαία ρξφληα, πξηλ ηελ απειεπζέξσζε, ρξφληα πξνπαξαζθεπαζηηθά, 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζεκαληηθφο αξηζκφο αιθαβεηαξίσλ θαη αλαγλσζηηθψλ, ηα 

νπνία είλαη ηππσκέλα θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο δηαζπνξάο. Αθφκα εκθαλίδνληαη νη 

Υξεζηνκάζεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πνηθίιεο γλψζεηο, θαζψο θαη ζξεζθεπηηθά θαη 

θξνλεκαηηζηηθά θείκελα γηα ηε δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηελ ηφλσζε ηεο εζληθήο 

ζπλείδεζεο. 

 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ 

 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ αιιά θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Ζ νινθιεξσκέλε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ άθημε ηνπ 

΄Οζσλα. Με ην δηάηαγκα ηνπ 1834 «πεπί βιβλιοπωλείος εν η Βαζιλική ηςπογπαθία» 

πξνβιέπεηαη φηη ηα βηβιία ζα εθδίδνληαη θαη ζα πσινχληαη απφ ηε Βαζηιηθή 

ηππνγξαθία χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηεο δηνξηζκέλεο αλαθξηηηθήο επηηξνπήο θαη ζηα 

ζρνιεία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απηά. Με ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα θαζνξίδεηαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαζψο σο πξνυπφζεζε ηίζεηαη «να μην εμπεπιέσει διδαζκαλίαρ ή 

γνώμαρ, επιβλαβείρ δια ηην θπηζκείαν ή ηην ηθικήν και πνεςμαηικήν ηος ανθπώπος 

ανάπηςξιν και εκπαίδεςζιν». Ζ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα αζθήζεη κνλνπσιηαθή 

πνιηηηθή δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ αληηπαξαζέζεηο θαη δηρνγλσκίεο. Έηζη ε 

θπβέξλεζε θαηαξγεί ην 1838 ην βαζηιηθφ βηβιηνπσιείν θαη αξρίδεη κηα λέα θάζε, ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ κέρξη ην 1882. Σν θξάηνο επνπηεχεη ηα ζρνιηθά βηβιία κε 

επηηξνπέο θξίζεο, νη νπνίεο εγθξίλνπλ ηα βηβιία πνπ ζεσξνχλ θαηάιιεια. Σα βηβιία 

απηά ραξαθηεξίδνληαη «εγθεθξηκέλα» θαη ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζε έλαλ θαηάινγν ν 

νπνίνο απνζηειιφηαλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, Σν 1856 δεκνζηεχεηαη ην 

δηάηαγκα «πεξί δηαγσλίζκαηνο πξνο ζπγγξαθήλ πξνζθνξσηέξσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

δηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία» πνπ απνζθνπνχζε ζε έιεγρν ησλ βηβιίσλ πνπ 

θπθινθνξνχζαλ, θαζψο θαίλεηαη ην θξάηνο θαη νη επηηξνπέο θξίζεο επλννχζαλ 

ζπγθεθξηκέλνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ή ζπγγξαθείο κε απνηέιεζκα  ην δήηεκα ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ λα πάξεη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Οη αιιεπάιιειεο 

εγθχθιηνη ηνπ 1859, 1867, 1873 δείρλνπλ αθφκα φηη ζηα ζρνιεία γηλφηαλ θαη ρξήζε 

κε εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ. 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ  Σξηθνχπε ην 1882 ζα θαηαξγήζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ζα πηνζεηήζεη πνιηηηθή ξπζκηζηηθνχ θξαηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ. χκθσλα κε ηε λέα πνιηηηθή πξνθεξχζζεηαη δηαγσληζκφο 

ζπγγξαθήο ζρνιηθψλ βηβιίσλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα θαη νη θξηηηθέο επηηξνπέο 

εγθξίλνπλ έλα κφλν βηβιίν γηα θάζε κάζεκα γηα κηα ηεηξαεηία. ηνλ πξψην 

δηαγσληζκφ πνπ έγηλε εγθξίζεθε έλα κφλν βηβιίν, ην Αιθαβεηάξηνλ ηνπ θνξδέιε, 

γη’απηφ επηηξάπεθε θαη ε ειεχζεξε εηζαγσγή κε εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ. Σν 1893 

δηαηεξείηαη ην ζχζηεκα έγθξηζεο ελφο κφλν βηβιίνπ αιιά ε δηάξθεηα έγθξηζεο είλαη 

γηα κηα ηξηεηία ελψ ηα κέιε ησλ θξηηηθψλ επηηξνπψλ θαζνξίδνληαη άκεζα απφ ηνλ 

Τπνπξγφ. Σν ζχζηεκα ηεο έγθξηζεο ηνπ ελφο βηβιίνπ κε ηηο αληηζέζεηο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε νδήγεζε ζε λέν ζχζηεκα έγθξηζεο κε ην Νφκν ΒΣΓ΄ ηνπ 

1895. Ο λένο Νφκνο νξίδεη λα θξίλνληαη ηα βηβιία θάζε ρξφλν, επηηξέπεη ηελ έγθξηζε 

πεξηζζνηέξσλ βηβιίσλ θαη νξίδεη ηε δηάξθεηα έγθξηζεο γηα κηα πεληαεηία. Ζ πεξίνδνο 

ηεο εθ λένπ πνιηηηθήο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ επηθξαηεί κέρξη ην 1907 κε 



 

 

επαλάιεςε ησλ ίδησλ θαηλνκέλσλ πνπ είραλ παξνπζηαζηεί θαη παιαηφηεξα. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε κνξθή, ην πεξηερφκελν θαη ηε γιψζζα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα έληνλνο θαη βξίζθεη δπλακηθή έθθξαζε κε ην «Ννπκά» θαη 

ην «Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ», πεξηνδηθά πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Με ην Νφκν ΓΑ΄ ηνπ 1907 έρνπκε πάιη ηελ επαλαθνξά ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ κέρξη ην 1917. Με ην Νφκν απηφ επαλαθέξεηαη ην ζχζηεκα 

έγθξηζεο ελφο κφλν βηβιίνπ, ην νπνίν εθιέγεηαη αλάκεζα απφ ηξία βξαβεπκέλα. Ζ 

επηηξνπή φκσο έρεη δηθαίσκα λα κεηαξξπζκίζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ην εγθξηλφκελν 

βηβιίν απφ ηα άιια δχν. Χο γιψζζα ησλ βηβιίσλ νξίδεηαη ε θαζαξεχνπζα ελψ ε 

δεκνηηθή επηηξέπεηαη ζηα πνηήκαηα θαη ζηηο παξνηκίεο. Με ην Νφκν απηφ 

θπθινθνξνχλ ηα πξψηα θξαηηθά αλαγλσζηηθά θαη εκθαλίδεηαη ην βηβιηφζεκν. 

ηαζκφο ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ζα είλαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917. Ζ 

βαζηθή αιιαγή πνπ ζεζκνζέηεζε ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917 είλαη ζηελ επηθξάηεζε 

ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Σν γισζζηθφ δήηεκα ζα απνηειέζεη 

ζην εμήο ην επίθεληξν ηεο πνξείαο, ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη ε ζπγγξαθή ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Γιψζζα ησλ ζρνιηθψλ  βηβιίσλ νξίδεηαη ε δεκνηηθή κε 

παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο θαζαξεχνπζαο ζηελ Δ΄  θαη Σ΄ ηάμε. Σν λέν ζχζηεκα 

επηθέξεη ηηο εμήο αιιαγέο: 1) Οη ζπγγξαθείο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ έρνπλ απφιπηε 

ειεπζεξία θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ δηάγξακκα απφ ην Τπνπξγείν 

παξά κφλν ηηο γεληθέο νδεγίεο. 2) Ζ θξίζε γίλεηαη φρη απφ επηηξνπέο αιιά απφ κφληκν 

εθπαηδεπηηθφ ζπκβνχιην. 3) Ο αξηζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ είλαη απεξηφξηζηνο 

4). Ζ έγθξηζε ηζρχεη επ’ αφξηζηνλ 5) Ζ θξίζε ησλ βηβιίσλ γίλεηαη θάζε έηνο. 6) ε 

νξηζκέλα δηακεξίζκαηα ηνπ θξάηνπο επηηξέπεηαη ε έγθξηζε εηδηθψλ αλαγλσζηηθψλ. 7) 

Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ζπγγξαθήο αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ ζε επηηξνπή 

απφ θαηάιιεια πξφζσπα 8) Δηζάγνληαη βνεζεηηθά βηβιία γηα ηηο Δ΄  θαη Σ΄ ηάμεηο. 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο εξγάδνληαη ηψξα ν Γιελφο σο γεληθφο γξακκαηέαο 

θαη σο επφπηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ν Γεικνχδνο θαη ν Σξηαληαθπιιίδεο- 

ηδξπηηθά ζηειέρε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Αλάκεζα ζηα βηβιία πνπ εγθξίζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ είλαη ην «Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην» θαη 

Σξηαληαθπιιίδε θαη ην Φειά Βνπλά» ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ.  

Tν «Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην» είλαη δεκνχξγεκα ηεο ζπληαθηηθήο 

επηηξνπήο κε κέιε ηνλ Α. Γεικνχδν, ηνλ Μ. Σξηαληαθπιιίδε, ηνλ Π. Νηξβάλα θαη ην 

Ε. Παπαλησλίνπ. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν Κσλζηαληίλνο Μαιέαο κε ζθνπφ «οι 

εικόνερ να είναι ηο πολςηιμόηεπα μέζα για να μοπθώζοςμε ηην παπαηηπηηικόηηηα και 

ηην καλαιζθηζία ηος παιδιού». Ο Μαιέαο δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά εηθφλσλ πνπ έδεζαλ 

απφιπηα κε ην θείκελν, ρσξίο ε εηθνλνγξάθεζε λα ην ππεξζθειίδεη ή λα ην 

ππνβηβάδεη.  

ηα «Φειά Βνπλά» ε εηθνλνγξάθεζε γίλεηαη κε εηθφλεο ηνπ Ρνχκπνπ θαη 

ζθίηζα ηνπ Παπαλησλίνπ.  Ο αθαδεκατζκφο ππνρσξεί, θαη εηζάγνληαη λέα ζηνηρεία 

φπνπ ην ζπάζηκν ηεο θφξκαο, ε θηλεηηθφηεηα, ε δσηηθφηεηα θαη ην ρηνχκνξ ηνπ 

Παπαλησλίνπ δεκηνπξγνχλ εηθφλεο ηαηξηαζηέο ζηνλ ςπρνπλεπκαηηθφ θφζκν ηνπ 

παηδηνχ. 

Γηα πξψηε θνξά  ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο ζπλεξγάδνληαη κε θνηλφ ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα ηελ παίδεπζε ελφο νιφπιεπξα θαιιηεξγεκέλνπ 

αηφκνπ. Ο Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο κεηαθέξεη ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ν Εαραξίαο Παπαλησλίνπ κεηαθέξεη ην πλεχκα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, 

φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηε Γεξκαλία. ΄Αιια πνιχ ζεκαληηθά νλφκαηα πνπ 



 

 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ απηήλ ηελ επνρή  είλαη ν Λχηξαο, ν 

Γεξαιήο, ν Γεκεηξηάδεο, ν Κεθαιιελφο, ν Βπδάληηνο. Σα λέα βηβιία είλαη 

απαιιαγκέλα απφ ηνλ ζηφκθν  θαη ην δηδαθηηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ ελψ ε δεκνηηθή γιψζζα είλαη άκεζε θαη κηιάεη ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηψλ. 

ην πεξηερφκελν, φκσο,  ησλ βηβιίσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ, γεληθά, 

εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ν έληνλνο δηδαθηηζκφο θαη ν εζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο. ε 

γεληθέο γξακκέο ε εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο 

δσγξαθηθήο πνπ απηή ηελ πεξίνδν  έρεη εζνγξαθηθφ πεξηερφκελν θαη βαζίδεηαη ζηελ 

αηζζεηηθή ηεο αθαδεκατθήο παξάδνζεο ρσξίο λα κπνξεί λα δερζεί ηηο επηξξνέο ησλ 

λέσλ ξεπκάησλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ Δπξψπε.. Ζ θχξηα ζεκαηνινγία ησλ βηβιίσλ 

αθνινπζεί ην γλσζηφ ηξίπηπρν Παηξίο-Θξεζθεία-Οηθνγέλεηα. 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917 θαηαζηξέθεηαη κε ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή. Ζ 

λέα θπβέξλεζε ζα αλαζέζεη ζε «επηηξνπεία» ηελ εμέηαζε ηεο γισζζηθήο δηαζθαιίαο. 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αθειιαξφπνπινο, θηαο, Δμαξρφπνπινο, Μηραιφπνπινο, 

Μεγαξεχο αθνχ κειέηεζαλ ηα αλαγλσζηηθά ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν ιεπηνκεξή 

έθζεζε πνπ θαηαιήγεη αλάκεζα ζηα άιια θαη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: «Να 

εθβιεζψζη πάξαπηα εθ ησλ ζρνιείσλ θαη θαψζη ηαο ζπκθψλσο πξνο ηνπο λφκνπο 

εθείλνπο ζπληαρζέληα θαη ζήκεξνλ ελ ρξήζεη ππάξρνληα αλαγλσζηηθά βηβιία σο έξγν 

ςεχδνπο θαη θαθνβνχινπ πξνζέζεσο|». Με βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο επηηξνπήο 

εμεδφζε ν Νφκνο 2678 ηνπ 1921 αιιά πξηλ θζάζεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έγηλε ε 

επαλάζηαζε ηνπ 1922, ε νπνία θαηάξγεζε θαη έθεξε ζε ηζρχ ηνπο λφκνπο ηνπ 1917-

18. Ο Νφκνο 3180 ηνπ 1924 ηξνπνπνηεί ην ζχζηεκα έγθξηζεο θαη ηαπηφρξνλα εηζάγεη 

ηε δεκνηηθή ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ 

θαη ην δηάηαγκα ηνπ 1926 αιιάδεη πάιη ζην ζχζηεκα έγθξηζεο θαη νξίδεη φηη ηα 

βηβιία δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ χιε αληίζεηε κε ηε ζξεζθεία, ηελ παηξίδα, ην 

πνιίηεπκα, ηα ρξεζηά ήζε.  

Μέρξη ηελ ίδξπζε ην 1937 ηνπ ΟΔΒ νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο 

ηξνπνπνηνχλ ην ζχζηεκα έγθξηζεο, αιιάδνληαο ζπλήζσο ηε δηάξθεηα έγθξηζεο ησλ  

ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Σαπηφρξνλα αλάινγα κε ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή έρνπκε 

επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο ή ηεο θαζαξεχνπζαο. Σν γισζζηθφ δήηεκα αλάγεηαη ζε 

πνιηηηθφ θαη ε ελαιιαγή ζπληεξεηηθψλ θαη θηιειεχζεξσλ θπβεξλήζεσλ ζεκαίλεη θαη 

αιιαγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Μεηά απφ έλαλ αηψλα ζχγθξνπζεο θαη ελαιιαγήο ηνπ 

θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ θαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαζηεξψλεηαη  κε ην Νφκν 

952/1937 «Πεξί ηδξχζεσο νξγαληζκνχ πξνο έθδνζηλ ζρνιηθψλ θιπ βηβιίσλ» ε 

πνιηηηθή ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ θαζψο ην βηβιίν αλαγλσξίδεηαη σο έλα ηζρπξφ 

κέζν ηδενινγηθνχ ειέγρνπ.  Απηφ αλαγλσξίδεηαη πιένλ θαζαξά θαη ζηελ πξψηε 

έθδνζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ηνλ ΟΔΒ θαζψο ηα βηβιία δηαλζίδνληαη κε 

πξνπαγαλδηζηηθά θείκελα γηα ηελ ΔΟΝ, ηελ 4
ε
 Απγνχζηνπ, ιφγνπο ηνπ Η. Μεηαμά ελψ 

ζηα εμψθπιια ησλ αλαγλσζηηθψλ θηγνπξάξνπλ νη κηθξνί θαιαγγίηεο.  

 

 

ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Σν 1947 θπθινθνξνχλ ηα βηβιία ηνπ 1939 αιιά ρσξίο ηα θείκελα πνπ είραλ 

αλαθνξέο ζην κεηαμηθφ θαζεζηψο. ηα αλαγλσζηηθά απηά ε θαζαξεχνπζα εηζάγεηαη 

απφ ηελ Δ΄ ηάμε. Σν 1954 εθδίδνληαη λέα αλαγλσζηηθά απφ ηα καθξνβηφηεξα ζηελ 

ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα αλαγλσζηηθά απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αλαιινίσηα κέρξη ην 1964, φηαλ κε ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Έλσζεο Κέληξνπ έγηλαλ νη 

εμήο παξεκβάζεηο: 1) Αληηθαηαζηάζεθαλ ηα θείκελα ηεο θαζαξεχνπζαο ζηηο Γ΄, 



 

 

Δ΄θαη Σ΄ ηάμεηο κε άιια ζηε δεκνηηθή γιψζζα παξκέλα απφ πξνπνιεκηθά 

αλαγλσζηηθά θαη 2) ζε φια ηα αλαγλσζηηθά ε γιψζζα πξνζαξκφζηεθε ζχκθσλα κε 

ηε γξακκαηηθή ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε. ηα αλαγλσζηηθά απηά πξνζηέζεθαλ θείκελα 

απφ παιαηφηεξα εγθεθξηκέλα αλαγλσζηηθά θαη αθαηξέζεθαλ φια ηα πξνπαγαλδηζηηθά 

θείκελα φπσο απηά ελαληίνλ Βνπιγάξσλ, Κηλέδσλ, ππέξ ηεο κνλαξρίαο θιπ.  

Ζ δηθηαηνξία επαλέθεξε απηνχζηα ηα αλαγλσζηηθά ηνπ 1954. Οη 

καζεηέο/ηξηεο ηεο πεξηφδνπ 1954 κέρξη 1974 δηδάρηεθαλ, κε ειάρηζηεο παξαιιαγέο, 

απφ ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ηνπ 1954. Αιιά θαη κεηαδηδαθηνξηθά εγθξίλνληαη  

ηα αλαγλσζηηθά ηνπ 1954 γηα ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ελψ γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο 

εηζάγνληαη ηα αλαγλσζηηθά πνπ ίζρπζαλ ηα 1965. ηε Γ΄  ηάμε επαλαθέξεηαη ην 

αλαγλσζηηθφ ηνπ Παπαλησλίνπ «Σα ςειά βνπλά», δπζηπρψο κφλν γηα έλα έηνο θαη 

ην επφκελν έηνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Αλαγλσζηηθφ ηεο Γ΄ ηάμεο ηεο Αγγειηθήο 

Βαξειιά. 

Σν 1964 δφζεθε αθφκα ε δπλαηφηεηα ηεο ζπγγξαθήο ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζε 

επηιεγκέλνπο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζπγγξαθείο. Αμηφινγνη δσγξάθνη φπσο ν 

Κφληνγινπ, ν Κνςίδεο, ν Βαζηιείνπ, ε Μνληεζάληνπ, ν Αζηεξηάδεο, ν Κεθαιιελφο 

αζρνινχληαη κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ πξνζθέξνληαο πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Δμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ν Κψζηαο 

Γξακκαηφπνπινο δηάδνρνο ηνπ Κεθαιιελνχ ζηελ έδξα ηεο Υαξαθηηθήο ζηελ ΑΚΣ, 

ν νπνίνο εηθνλνγξάθεζε δχν αιθαβεηάξηα πνπ έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία, «Σα Καιά 

Παηδηά» (1949) ηνπ Δπακεηλψλδα Γεξαληψλε θαη ην «Αιθαβεηάξην» (1956) ησλ 

Γηαλλέιε-αθθά 

ηα «Καιά Παηδηά» ν Γξακκαηφπνπινο δσγξαθίδεη φια ηα 

παξαπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλζέζεσλ, ηα δψα, ηα θξνχηα, ηα δέλδξα, ηα 

θαζεκεξηλά αληηθείκελα κε έληνλα ρξψκαηα. ην «Αιθαβεηάξην» ηνικά αθαηξέζεηο, 

ππεξηνλίδεη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ρξεζηκνπνηεί κνλνρξσκία θαη θηλήζεηο 

πνπ ζπκίδνπλ ιατθφ ζέαηξν θαη παηρλίδη. Σα παηδηά κε ηα κεγάια κάηηα ζα κείλνπλ 

ραξαγκέλα ζηε κλήκε θαζηζηψληαο ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία 

ηνπ παηδηθνχ θαη ζρνιηθνχ βηβιίνπ αλ θαη ζηελ επνρή ηνπο δεκηνχξγεζαλ πιήζνο 

ριεπαζηηθψλ ζρνιίσλ θαη αληηδξάζεσλ. 

Σν ηξίπηπρν βέβαηα Θπηζκεία-Παηπίδα-Οικογένεια εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη. Σν εξσηθφ παξειζφλ θπξηαξρεί θαη θείκελα θαη εηθνλνγξάθεζε έρνπλ 

έληνλν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν. Ζ ζεκαηνινγία πνπ επηθξαηεί θαίλεηαη θαη απφ ηα 

πεξηερφκελα ησλ αλαγλσζηηθψλ θαη ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ φπνπ ηα θείκελα 

ρσξίδνληαη ζε θχθινπο  (απφ ην ζξεζθεπηηθφλ βίνλ, απφ ηνλ εζληθφλ βίνλ, απφ ηνλ 

εζηθφλ θαη θνηλσληθφλ βίνλ, απφ ηνλ νηθνγελεηαθφλ βίνλ). Ζ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

νπνία παξνπζηάδνπλ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ 

νπνία βηψλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο. Σν θαζήθνλ, θαζήθνλ ζξεζθεπηηθφ, παηξησηηθφ ή 

εζηθφ, έρεη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα θαη παξαγθσλίδεη φιεο ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. 

Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ πξνβάιιεηαη ε εηθφλα ηνπ θαινχ 

παηδηνχ, ηεο επηπρηζκέλεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο 

αληαλαθιψληαο έλαλ θφζκν φπνπ φια είλαη ηδαληθά θαη φκνξθα. Δπηθξαηεί έλα 

ππεξαπινπζηεπηηθφ θαη κνλνδηάζηαην κνληέιν. 

Σν 1983 λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα εηζάγνληαη ζηηο ζρνιηθέο  ηάμεηο. Σα λέα 

εγρεηξίδηα θέξλνπλ έλα λέν πλεχκα ηφζν απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ φζν θαη απφ   

αηζζεηηθή άπνςε. Εσγξάθνη ζεκαληηθνί εηθνλνγξάθεζαλ ηεχρε ησλ εγρεηξηδίσλ. Ο 

Φαζηαλφο, ν Μπηαξάο, ε Εαξακπνχθα, ε ν Υνπιηαξάο, ε Μελδξηλνχ, ε Φαξάθε, ν 



 

 

Καιακάξαο, ν Οξλεξάθεο  ζπλεξγάζζεθαλ δίλνληαο λέα φςε θαη δηάζηαζε ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ δίλεηαη κεγάιν βάξνο ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ ζεσξψληαο ηελ αλαπφζπαζην ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ησλ εγρεηξηδίσλ. Πινχζηα εηθνλνγξάθεζε, δσληαλά ρξψκαηα,  λέεο 

ηάζεηο θαη ηερληθέο δεκηνπξγνχλ βηβιία ειθπζηηθά γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο. Ο ξφινο 

ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαίλεηαη λα παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε φιεο ηηο θαιιηηερληθέο 

ηερλνηξνπίεο θαη γλσξηκία κε ην χθνο πνηθίισλ θαιιηηερλψλ θαη ηάζεσλ. Γη’ απηφ ην 

θάζε ηεχρνο ησλ βηβιίσλ «Ζ Γιψζζα κνπ» είλαη εηθνλνγξαθεκέλν απφ δηαθνξεηηθφ 

δσγξάθν. 

Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ησλ βηβιίσλ απηψλ είλαη ε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπο. ηελ εηθνζηπεληαεηία δσήο ησλ βηβιίσλ πνιιά πξάγκαηα 

αλαλεψζεθαλ θαη ε έθδνζε παηδηθψλ βηβιίσλ αλαπηχρζεθε ξαγδαία ηφζν πνζνηηθά 

φζν θαη πνηνηηθά, κε  απνηέιεζκα ηα βηβιία λα κελ ηθαλνπνηνχλ πιένλ ηηο αλάγθεο 

θαη ηα απζηεξά θξηηήξηα ησλ,  πνπ απφ πνιχ κηθξή ειηθία έξρνληαη πιένλ ζε επαθή 

κε ηδηαίηεξα θαιφγνπζηεο θαη επηκειεκέλεο εθδφζεηο βηβιίσλ.  

Απφ ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο 2006-7 λέα ζρνιηθά βηβιία εηζήρζεζαλ 

ζην δεκνηηθφ θαη ην γπκλάζην.  Πξνεγήζεθε ε  εηζαγσγή Νέσλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ην 2003, ηα ιεγφκελα Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ, πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ζπγγξαθή ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

Σα λέα βηβιία έξρνληαη λα ραξάμνπλ κηα θαηλνχξηα πνξεία ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξάγκαηα, λα δψζνπλ κηα λέα πλνή, ηφζν αλαγθαία κεηά απφ 25 ρξφληα παξακνλήο 

ησλ παιαηψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. ε γεληθέο γξακκέο ηα βηβιία ιάκπνπλ, κε 

ρξψκαηα θαη κε δσή. Σν θσο μερχλεηαη απφ παληνχ θαη ζα πιεκκπξίζεη ηηο ζρνιηθέο 

ηάμεηο πνπ δπζηπρψο δελ πιεξνχλ πάληνηε ηηο ζπλζήθεο απηέο πνπ ζα ζέιακε. Δίλαη 

βηβιία πνπ απνπλένπλ ηε γφληκε θαληαζία θαη ην κεξάθη ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο. 

Ζ ζπλνιηθή επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα βηβιία ίζσο ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

απνιαχζνπλ πεξηζζφηεξν ηα βηβιία θαη ζα δψζεη  θίλεηξα γηα λα αγαπήζνπλ φρη κφλν 

απηά αιιά ην βηβιίν γεληθφηεξα θαη πξνπάλησλ λα ηα θξαηήζνπλ θαη φρη λα ηα 

πεηάμνπλ ζαλ άρξεζηα κε ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
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