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Περίλθψθ 
 
Το άρκρο αναφζρεται ςτο θλεκτρονικό βιβλίο, το πϊσ ξεκίνθςε θ ιδζα αυτισ τθσ τεχνολογικισ μορφισ, τί 

ανάγκεσ ξεκίνθςε να εξυπθρετεί και πϊσ εξελίχκθκε με το πζραςμα των χρόνων. Αρχικά δίνεται ο οριςμόσ 

του θλεκτρονικοφ βιβλίου και γίνεται μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι. Μζςα από αυτιν τθν αναδρομι 

ζρχονται ςτο φωσ τα αίτια δθμιουργίασ του θλεκτρονικοφ βιβλίου, κακϊσ και θ τεχνολικι του εξζλιξθ. 

Αναφζρονται διάφορεσ μορφζσ και μεγάλεσ εταιρίεσ που αςχολικθκαν και ςυνεχίηουν να αςχολοφνται με 

τθν πϊλθςθ των θλεκτρονικϊν βιβλίων και των ςυςκευϊν ανάγνωςθσ τουσ παγκοςμίωσ και πιο πρόςφατα 

και ςτθν Ελλάδα. Παρατίκενται τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του θλεκτρονικοφ βιβλίου ςε 

ςχζςθ  και με το ζντυπο. Και τζλοσ παρατίκενται κάποια ςτοιχεία ςχετικά με τθν ηιτθςθ του θλεκτρονικοφ 

βιβλίου ςτθν χϊρα μασ, τα κόςτθ των ςυςκευϊν ανάγνωςθσ και τί ιςχφει ςτθν ελλθνικι αγορά ςχετικά με 

το κζμα αυτό. 

 

 

Σφμφωνα με τον οριςμό τθσ Wikipedia «θλεκτρονικό βιβλίο είναι μία ζκδοςθ ςε ψθφιακι μορφι 

που περιλαμβάνει κείμενο, εικόνεσ ι και τα δφο και ζχει παραχκεί ι εκδοκεί και μπορεί να 

αναγνωςτεί ςε υπολογιςτζσ ι άλλεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (e readers)». 

 

Ποιά ήταν όμωσ η αρχική ιδζα και πότε ακριβώσ άρχιςε να λαμβάνει χώρα; 

Ήρκε λοιπόν ςτο προςκινιο, θ ανάγκθ ενόσ φορθτοφ υπολογιςτι αποκλειςτικά για τθν ανάγνωςθ βιβλίων. 

Η ιδζα αυτι άρχιςε να υλοποιείται ςτισ αρχζσ του 1970 και ςυγκεκριμζνα με ζνα πρόγραμμα 

αποκαλοφμενο “Project Gutenberg” , που απευκυνόταν ςε περιοριςμζνο κοινό. Αντίςτοιχα το “e-Reader” 

που χρθςιμοποιοφςαν, ονομαηόταν Dynabook. Αργότερα το 1985-92 ο Robert Stein ειςάγει τθν ανάγνωςθ 

βιβλίων ςε μορφι CD-ROM. Ζπειτα, το Διαδίκτυο εμφανίηεται ςτθ ηωι μασ και πλζον πωλοφνται βιβλία 

online. 

 

Το 1993 αναπτφςςεται το πρϊτο λογιςμικό για τθν ανάγνωςθ ψθφιακϊν βιβλίων. Επίςθσ, τθν ίδια χρονιά 

θ Digital Book Inc. προςφζρει τα πρϊτα 50 ψθφιακά βιβλία ςε διςκζττα με format ψθφιακοφ βιβλίου. Στα 

μζςα τθσ δεκαετίασ ’90 θ Amazon ξεκινά να πουλά ζντυπα βιβλία, ενϊ αναφζρεται θ ανάγκθ μιασ 

ςυςκευισ αςφρματθσ ανάγνωςθσ online. Τρία χρόνια αργότερα ειςάγεται ο πρϊτοσ αρικμόσ ISBN 

(Internatinal Standard Book Number) ςε ebook και ξεκινά θ πϊλθςθ βιβλίων με πολυμζςα ςε CDs. 



Μπαλι, Γ., «Τα ebooks και θ εξζλιξι τουσ», Συνεργαςία, αρ. 2 (Σεπτζμβριοσ 2011) 
http://www.goethe.de/synergasia  2 

Το 2000 ο Stephen King προςφζρει ζναν τίτλο του (Riding the Bullet) ςε ψθφιακό αρχείο , που μποροφςε 

να αναγνωςκεί μόνο ςε Η/Υ. Ζνα χρόνο αργότερα , δθμιουργείται ο ιςτότοποσ “Todoebook.com”, όπου 

πωλοφνται ebooks ςτθν ιςπανικι γλϊςςα. Το 2005 θ Amazon αγοράηει το  “Mobipocket”, ενϊ το 2006 θ 

BooksOnBoard διακζται ςτο κοινό ebooks και audiobooks ςε ζξι διαφορετικά formats. Το 2008 θ Adobe 

και θ Sony μοιράηονται τα τεχνολογικά τουσ επιτεφγματα (Reader και DRM). Πλζον, θ τεχνολογία ζχει 

εξελιχκεί τόςο πολφ, που δφο χρόνια αργότερα θ  Apple διακζτει ςτθν αγορά το ipad και αντίςτοιχα άλλεσ 

εταιρίεσ άλλα Readers πιο εξελιγμζνα. Ενϊ το ζτοσ που διανφουμε θ Barnes & Noble  δθμιουργεί το νζο 

Nook-The simple Touch Reader. 

 
Θα ιταν επίςθσ ςθμαντικό να αναφζρουμε τουσ τφπουσ αρχείων για τα θλεκτρονικά βιβλία  και ποιεσ οι 

μορφζσ τουσ. Οι πιο ςυνικεισ τφποι αρχείων που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάγνωςθ των e books είναι 

οι παρακάτω: 

 

Αρχεία πλιρουσ κειμζνου ASCII με τθν επζκταςθ .txt 

Αρχεία Microsoft Word ζχουν τθν επζκταςθ .doc 

Αρχεία Adobe Acrobat ζχουν τθν επζκταςθ .pdf 

.prc 

.prc 

.kml 

.ht .htm 

.pdf 

.prc 

.lit  

 

Οι παρακάτω τφποι αρχείων προτείνονται ωσ οι καλφτεροι για εκτφπωςθ: 

Adobe .pdf 

HTML 

Word .doc 

ASCII text 

 

Ενϊ οι επόμενοι τφποι αρχείων προτείνονται ωσ οι καλφτεροι για ανάγνωςθ: 

Adobe eBook 

Microsoft reader  

 

Γιατί όμωσ αναπτφχθηκε τόςο πολφ το ηλεκτρονικό βιβλίο και ποια τα οφζλη του; 
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Ασ δοφμε μερικά από τα προτεριματα που προςφζρει θ ςυγκεκριμζνθ τεχνολογικι μορφι. 

 Αρχικά, τα ebooks ωκοφν τουσ αναγνϊςτεσ ςτθν ανάγνωςθ περιςςότερο διότι, πλζον ο κόςμοσ 

περνάει πιο πολφ χρόνο ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι του και λιγότερο ςτα ζντυπα βιβλία. 

 Επίςθσ, είναι μια καλι λφςθ για το περιβάλλον, κακϊσ δεν ξοδεφεται χαρτί και εξοικονομοφνται 

κόςτθ μεταφοράσ, οπότε μειϊνεται και θ μόλυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ. 

 Ζνα άλλο πολφ ςθμαντικό πλεονζκτθμα είναι οτι τα ebooks δεν υπόκεινται ςτθ φκορά του χρόνου 

και διαςφαλίηουν τθ διάρκεια και τθ ςυνζχεια τθσ λογοτεχνίασ. 

 Παράγονται και εκδίδονται ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα και επιτρζπουν ςτουσ αναγνϊςτεσ να 

διαβάηουν βιβλία με επίκαιρα κζματα. 

 Επίςθσ, μποροφν να ενθμερωκοφν (updates) είτε για τυχόν λάκθ είτε για επιπρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ. 

 Ακόμθ, επιτρζπουν τθν άμεςθ και γριγορθ αναηιτθςθ, ενϊ μεταφζρονται πολφ εφκολα. Επιπλζον, 

επιτρζπουν τισ ςυνδυαςτικζσ δραςτθριότθτεσ όταν τα ebooks είναι ςε μορφι audio.  

 Είναι εφικτι θ εκτφπωςθ του περιεχομζνου τουσ. 

 Ακόμθ, εκμθδενίηουν απόςταςθ και χρόνο παράδοςθσ ενόσ βιβλίου, εφόςον είναι πιο φκθνά ςτθν 

παραγωγι και ςτθν αγορά τουσ. 

 Πλζον υπάρχουν πολλζσ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ που τα διακζτουν ςτο κοινό δωρεάν. Μπορεί να 

γίνει επεξιγθςθ χωρίσ να αλλοιωκεί το αυκεντικό τεκμιριο. 

 Επιπλζον, διευκολφνουν άτομα με προβλιματα όραςθσ κακϊσ θ οκόνθ μεγενκφνεται και 

φωτίηεται ςτο ςκοτάδι. 

 Παρατίκενται πολλζσ φορζσ links για επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ και μποροφν να γίνουν αλλαγζσ 

ςτθ γραμματοςειρά κ.λπ. 

 Ακόμθ, βοθκοφν ςτθν προϊκθςθ των τυπωμζνων βιβλίων και τζλοσ λόγω τθσ τεχνολογίασ, 

ςυνεχϊσ θ μορφι τουσ και οι υπθρεςίεσ που προςφζρουν εξελίςςονται. 

 

Βζβαια, υπάρχουν και κάποιοι παράγοντεσ που δρουν μειονεκτικά, όπωσ  

 Το κόςτοσ απόκτθςθσ μιασ θλεκτρονικισ ςυςκευισ, θ ςυντιρθςι τθσ και αςφαλϊσ θ ςυνεχισ 

αναβάκμιςθ τθσ ι απαξίωςθ αυτισ από άλλεσ πιο εξελιγμζνεσ. 

 Επιπλζον, τα μάτια και το ςϊμα ζπειτα από πολφωρθ ανάγνωςθ κουράηονται. 

 Επίςθσ, υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ τθν επιλογι των τίτλων ειδικά ςε κάποιεσ γλϊςςεσ. Ακόμθ, 

τίκενται ηθτιματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ όπου λόγω τθσ νομοκεςίασ οδθγοφνται οι αναγνϊςτεσ 

ςε νομικοφσ γρίφουσ. 

 Επιπλζον, για λόγουσ αιςκθτικισ πολλοί αναγνϊςτεσ επιμζνουν ςτθν ζντυπθ μορφι βιβλίου, 

κακϊσ γι’ αυτοφσ κεωρείται πιο ελκυςτικι και μπορεί να διακοςμιςει τα ράφια τθσ βιβλιοκικθσ 

τουσ. 
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Τζλοσ, κατά πόςο ιςχφει το κζμα του προςωπικοφ απορριτου, όταν ζνασ χριςτθσ δανείηεται για να 

διαβάςει ζνα τεκμιριο online ι απλά αγοράηει ζνα θλεκτρονικό βιβλίο με αποτζλεςμα να ελζγχεται ανά 

πάςα ςτιγμι για τισ προτιμιςεισ του ι τισ ιδιαιτερότθτεσ του από άλλουσ χριςτεσ;  

 

Σίγουρα το θλεκτρονικό βιβλίο ζχει αναπτυχκεί αρκετά και γίνεται ακόμθ πιο δθμοφιλζσ με τθν πάροδο 

των χρόνων ςε πολλζσ χϊρεσ του κόςμου, ενϊ ζχουν γίνει και κάποια βιματα και ςτθν Ελλάδα. Στθ χϊρα 

μασ τα ebooks και θ αγορά τουσ αγγίηει περίπου το 1% και βρίςκεται ακόμθ ςε πρϊιμο ςτάδιο. Διατίκενται 

ςτθν ελλθνικι αγορά 2.000 τίτλοι και είναι φκθνότεροι του εντφπου κατά 20-25%. Επίςθσ, το κόςτοσ των e 

Readers ςτθν Ελλάδα ξεκινάει από τα 140 ευρϊ και βεβαίωσ μπορεί να φκάςει και αρκετά πιο μεγάλεσ 

τιμζσ. Αςφαλϊσ εξαρτάται από το κατα πόςο ο αναγνϊςτθσ κα διακζςει ζνα αρκετά μεγάλο χρθματικό 

ποςό και αναλόγωσ των αναγκϊν του. 

 

Αςφαλϊσ, υπάρχουν και οι λάτρεισ του κλαςικοφ ζντυπου βιβλίου που γοθτεφονται από το άρωμα και τθν 

υφι του χαρτιοφ και δεν μποροφν να διανοθκοφν ςτθν ιδζα μιασ φορθτισ ςυςκευισ ανάγνωςθσ, θ οποία 

όμωσ μπορεί να τουσ γλιτϊςει από τον όγκο των εντφπων βιβλίων που πρζπει να πάρουν μαηί τουσ. 

Παρόλα αυτά υπιρχαν ςτισ παραλίεσ αναρίκμθτοι αναγνϊςτεσ που απολάμβαναν κάποιο μυκιςτόρθμα 

ξαπλωμζνοι κάτω από τον ιλιο και βεβαίωσ υπιρχαν και οι ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ των αναγνωςτϊν με 

ζνα ipad διαβάηοντασ με τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ. Εςείσ τί προτιμιςατε ςτισ διακοπζσ ςασ; 

 
Παρακάτω παρατίκενται μερικζσ εικόνεσ με διαφορετικζσ μορφζσ ςυςκευϊν ανάγνωςθσ 
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