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Αναζητώντας τη μνήμη…
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Από πολλές απόψεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία πλεονεκτούν σε σχέση με τις κλα-
σικές τυπωμένες εκδόσεις. Όμως υπάρχουν μελέτες που υπονοούν ότι το έντυπο
βιβλίο συμβάλλει περισσότερο στη μακροχρόνια μνήμη. Μια μελέτη που διε-
ξάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανά-
γνωση σε ηλεκτρονικές συσκευές χρειάζεται περισσότερες επαναλήψεις για
την αφομοίωση των δεδομένων. Φαίνεται πως η χωροταξία της ανάγνωσης παί-
ζει ρόλο στην αφομοίωση. Τα ηλεκτρονικά βιβλία παρέχουν λιγότερα χωροτα-
ξικά σημάδια, ενώ τα έντυπα βιβλία δίνουν φυσικά σημεία αναφοράς.

Looking out for memory, by Anastasia Pechtelidou — Electronic books have se-
rious advantages vis-à-vis the classical printed ones. However some studies sug-
gest that traditional books add more to long-term memory. A study by Leicester
University concluded that reading a book in electronic format requires more rep-
etitions for assimilation of facts. It seems that context and landmarks are actually
precious for digestion of material. E-books offer fewer landmarks, while printed
books provide natural memory references.

«Η μνήμη κάθε ανθρώπου είναι η προσωπική
του λογοτεχνία.»

— Aldous Huxley

Τα ηλεκτρονικά βιβλία, παρόλα τα εμφανή πλεονεκτήματά τους — και είναι
πολλά — δημιουργούν μεγάλη πρόκληση για την ανάπτυξη της μνήμης. Όλοι εμείς,
που μπήκαμε ως ενήλικες στον ψηφιακό κόσμο, έχουμε ζωηρές αναμνήσεις από τα
έντυπα βιβλία της παιδικής μας ηλικίας ή της εφηβείας. Μπορούμε να ανακαλέ-
σουμε το χρώμα, το εξώφυλλο και την τυπογραφική εικόνα των σελίδων, ακόμη και
την υφή και την μυρωδιά τους. Κάθε βιβλίο μας κουβαλάει μια εμπειρία μοναδική,
πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική. Οι εμπειρίες αυτές, που έχουν αποτυ-
πωθεί στο μυαλό και την καρδιά μας, έχουν βοηθήσει να καθορίσουμε ποιοι είμαστε
σήμερα και θα ήταν δύσκολο να υποστηρίξουμε πως θα είμασταν οι ίδιοι χωρίς αυ-
τές.
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26 Α. Πεχτελίδου

Τα νοητικά ταξίδια αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο αναμνή-
σεων που — αισθητά ή ασυναίσθητα — κουβαλάμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας
και εμπλουτίζουν τις γλωσσικές και πολιτιστικές μας πλευρές. Η χαραυγή του ηλε-
κτρονικού βιβλίου έχει οδηγήσει στην πριμοδότηση της πρόσβασης και της πρα-
κτικότητας έναντι της προσωπικής αναγνωστικής εμπειρίας, και εγείρει μεγάλα
ερωτήματα σχετικά με τη δυναμική της βιβλιοανάγνωσης.

Πώς το ηλεκτρονικό βιβλίο θα αλλάξει τους τρόπους που διαβάζουμε, τους τρό-
πους που μαθαίνουμε τη γλώσσα, τη φαντασία μας, το γραψιμό μας, τις σκέψεις μας
και την αυτογνωσία μας; Θα συνεχίσει το βιβλίο να παίζει καίριο ρόλο στο πώς
αναπτυσσόμαστε και ωριμάζουμε ως άτομα;

Σε πολλά επίπεδα, τα ηλεκτρονικά βιβλία πλεονεκτούν έναντι των κλασικών
τυπωμένων εκδόσεων [1]: προσφέρουν πλούσιο λειτουργικό περιβάλλον, μπορούν
εύκολα να επικαιροποιηθούν και επιτρέπουν στον αναγνώστη να αλληλεπιδράσει
με το υλικό (μέσω κουίζ, ήχητικού υλικού, βίντεο και με τη χρήση άλλων πολυμέ-
σων). Όμως, υπάρχουν μελέτες που υπονοούν ότι όσον αφορά στη μακροχρόνια
μνήμη, ο κλήρος πέφτει στο έντυπο βιβλίο.

Μια μελέτη που διεξάχθηκε σε φοιτητές ψυχολογίας από την Kate Garland [2],
λέκτορα ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ στην Αγγλία, κατέληξε ότι η
δοκιμή να μελετηθούν πανομοιότυπα κείμενα και με τα δύο μέσα (έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή) δεν οδήγησε σε «μετρήσιμες διαφορές». Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν
κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις υπέρ του έντυπου υλικού, οι οποίες έχουν σημασία
μακροπρόθεσμα. Όσοι φοιτητές διάβαζαν σε συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης
αφενός χρειάστηκαν περισσότερες επαναλήψεις για να αφομοιώσουν τα δεδομένα,
αφετέρου δεν είχαν τόσο ολοκληρωμένη αφομοίωση σε σχέση με εκείνους που διά-
βαζαν σε έντυπο.

Η Garland εξηγεί στο άρθρο της: «Όταν ανακαλείς κάτι, είτε το “γνωρίζεις” και
απλά “σου έρχεται στο νου” … είτε το “θυμάσαι” αναζητώντας το κοντινό του πλαί-
σιο και μετά φτάνεις στην απάντηση. Το πρώτο είναι σαφώς καλύτερο, διότι ανα-
καλούμε γρηγορότερα τα σημαντικά πράγματα και φαινομενικά αβίαστα.» «Αυτό
που βρήκαμε», εξηγεί, «είναι πως οι φοιτητές που μελέτησαν το έντυπο υλικό, ξεκί-
νησαν να “μαθαίνουν” γρηγορότερα τις πληροφορίες με το πέρασμα του χρόνου».

Στην πραγματικότητα, η χωροταξία της ανάγνωσης — δηλαδή το εάν διαβά-
σαμε κάτι στην κορυφή ή στο τέλος της σελίδας, αριστερά ή δεξιά, πάνω ή δίπλα σε
μια εικόνα — παίζει ρόλο στην αφομοίωση [3]. Ίσως να φαίνεται εκ πρώτης όψεως
άσχετο, όμως η αντίληψη του χώρου μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή
η εξέλιξη έχει προσαρμόσει το μυαλό μας να λειτουργεί ευκολότερα ανακαλών-
τας χωροταξικές πληροφορίες, προκειμένου να βρίσκουμε το δρόμο μας. Γι’ αυτό
και οι άνθρωποι με εξαιρετική μνήμη χρησιμοποιούν μια μέθοδο απομνημόνευσης
(“method of loci” [4]), όπου συνδέουν γεγονότα που θέλουν να θυμούνται με χώ-
ρους που ήδη γνωρίζουν. Φαντάζονται δηλαδή ότι περιφέρονται διαδοχικά στους
χώρους αυτούς και έτσι ανακαλούν τα γεγονότα.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία, ωστόσο, παρέχουν λιγότερα χωροταξικά σημάδια από
τα έντυπα, ειδικά οι παλαιότερες εκδόσεις, στις οποίες απλά διάβαζες στην οθόνη
ένα μονότονο, στεγνό κείμενο. Η αίσθηση πως η σελίδα είναι άπειρη και απεριόρι-
στη είναι κουραστική. Αντίθετα, τα έντυπα βιβλία δίνουν φυσικά σημεία αναφοράς,
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με τα οποία για παράδειγμα θυμόμαστε σε ποιο σημείο του βιβλίου είμαστε, πράγμα
δυσκολότερο να πετύχεις στις ηλεκτρονικές εκδόσεις.

«Η ανθρώπινη σύντομη μνήμη είναι εξαιρετικά ασταθής και ασθενής», αναφέ-
ρει ο Jakob Nielsen [5], ειδικός στη χρηστικότητα του διαδικτύου. «Γι’ αυτό και
υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα όταν μπορώ να κοιτώ μία ή δύο σελίδες και να βλέπω
τα πάντα ταυτόχρονα. Παρόλο που το μάτι βλέπει μοναχά ένα πράγμα τη φορά, κι-
νείται τόσο γρήγορα που μπορεί να δει τις σελίδες και να κάνει αλληλοσυσχέτιση
του υλικού, οπότε το καταλαβαίνει καλύτερα.» Επιπλέον, το γύρισμα των σελίδων
είναι λιγότερο απαιτητικό πνευματικά και αφήνει περισσότερο χρόνο για μάθηση.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως αποτρέπουμε τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων ή
εκπαιδευτικού υλικού. Στην πραγματικότητα, γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις προσφέρουν φανταστικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, κάθε μέσο έχει διαφορετική
δυναμική, και ίσως συμβαίνει ότι το γνωστό μας βιβλίο βγαίνει νικητής όταν με-
λετάμε περίπλοκες ιδέες και έννοιες, που θέλουμε να ενσωματώσουμε βαθιά στη
μνήμη μας. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να δείξουν ποιο υλικό προσφέρεται
για μελέτη σε ηλεκτρονική μορφή και ποιοι τύποι μαθημάτων θα ήταν καλύτερο να
παραμείνουν στην κλασική μορφή εγχειριδίων.

Γυρνώντας πίσω στις νεανικές μας μνήμες, ας αναλογιστούμε λίγο την πιθανό-
τητα η εναλλαγή ερεθισμάτων από τα διάφορα πολυμέσα με την ταχύτητα του φω-
τός να επηρεάσει τη μακροχρόνια μνήμη μας. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε
και συντηρούμε αναμνήσεις δεν είναι πλέον ο ίδιος, καθώς ζούμε σε ένα μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον που βομβαρδίζεται από πληροφορίες και περισπασμούς. Το πώς
αυτό το φαινόμενο των καιρών αναμένεται να επιδράσει στη συγκέντρωσή μας, κα-
θώς και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, σε σχέση και με τα ηλεκτρονικά βιβλία, δεν
είναι ένα ασήμαντο σημείο.

Η σχέση μεταξύ μνήμης και επεξεργασίας της πληροφορίας είναι εμφανής. Ο
νομπελίστας νευροψυχίατρος Eric Kandel αναφέρει [6]: «Προκειμένου να διατηρη-
θεί μια μνήμη, πρέπει η εισερχόμενη πληροφορία να επεξεργαστεί σε βάθος. Αυτό
επιτυγχάνεται συνδέοντας την πληροφορία συστηματικά με μια ήδη υπάρχουσα
γνώση, καλά εδραιωμένη στη μνήμη.»

Τα τελευταία χρόνια έγινε ξεκάθαρο ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν είναι απλά
μια ψηφιακή έκδοση του έντυπου: επιτρέπει νέα συσχέτιση στη σκέψη, νέες μορφές
μάθησης και γνώσης. Η ενσωμάτωση βίντεο, ήχου, δεδομένων και άλλων μορφών
περιεχομένου μεταμορφώνει το βιβλίο σε μια πολυμεσική μαθησιακή εμπειρία. Η
προσωπική πράξη ανάγνωσης υπάρχει ακόμη, αλλά περιβάλλεται από ένα διαδρα-
στικό περιβάλλον που ρίχνει στάχτη και στις πρωταρχικές αναμνήσεις. Το ρεύμα
αυτό επιταχύνεται με γοργούς ρυθμούς και θα συνεχίσει να επιταχύνεται.

Η αιτία που η τροπή αυτή της ανάγνωσης θεωρείται από κάποιους ανησυχη-
τική είναι απλή. Οι αναμνήσεις μας αντιπροσωπεύουν τις πιο ενδόμυχες εμπειρίες
μας και εδράζονται στον εγκεφαλικό φλοιό, είτε άμεσα προσιτές είτε καλά κρυμμέ-
νες. Ωστόσο, η μνήμη έχει άμεση σχέση και με την κατανόηση του εαυτού μας, την
αίσθηση της πραγματικότητας και την ικανότητα να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά
μας και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Έχει να κάνει και με το ποιοι είμαστε.

Εάν αποδειχθεί στο μέλλον πως η ανάγνωση θα γίνεται με τις ειδικές ηλεκτρο-
νικές συσκευές, ο αντίκτυπος θα επεκταθεί πέρα από τον εκδοτικό χώρο, τις βιβλιο-
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θήκες και τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Θα μπορούσε να μετατρέψει τον τρόπο
που οικειοποιούμαστε την προσωπική εμπειρία της ανάγνωσης βιβλίων και τη δη-
μιουργία αναμνήσεων, η οποία έχει σοβαρή επιρροή στο ποιοι είμαστε και πώς μα-
θαίνουμε.

Η διεισδυτική ψηφιακή επικοινωνία σε συνδυασμό με το σύγχρονο τρόπο ζωής
θα επηρεάσει την ανάγνωση και τη μνήμη όπως κανένα άλλο γεγονός από την τυπο-
γραφική επανάσταση του Γουτεμβέργιου το 15ο αιώνα. Εν τούτοις, το ηλεκτρονικό
βιβλίο θα παίξει για εμάς πρωτεύοντα ρόλο στον επαναπροσδιορισμό των ιδεών μας
και την αναμόρφωση της αντίληψης του κόσμου και του εαυτού μας. Άλλωστε, οι
πραγματικοί αναγνώστες γνωρίζουν πως οι ζωντανές αναμνήσεις της ανάγνωσης
βοηθούν στο να γίνουμε αυτό που είμαστε.
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