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Google: Η 01κουμεν1κfι β1βλ1οθfικn γίνετα1 nραγματ1κότnτα στο Ίντερνετ 
ΕΝΑ ΒΡΑΔ Υ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΟΣΟΙ ΣΥ-

ΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΚΟΙΤΑΞΑΝ το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΑ-• 
ΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΡΙΝ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΒΡΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΤΑ-

ΠΛΗΞΗ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΙΣ 8 

Μ.Μ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥ-

ΝΤΗΣ .τΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗ-

ΓΟΥΜΕΝΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ.ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΗΓΓΕΜΕ ΣΤΟ ΔΙΔΑ-

ΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠ,ΙΚ,0 nΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GOOGLE ΕΙΧΕ ΑΡΧΙ

ΣΕIΤΗΝ �ΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑ-

ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΕ ΤΕΛΙ

ΚΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Γράφει ο 
Βασiλnς 
Λαμπρό
πονλος 

W...iw.google.com: 
όπως n .rί-
φωτογραφία· 
δεν σκότωσε 
τη ζωγραφ1κή 
ούτε n 
τηλεόραση 
τον κ1νηματο
γράφο, έτιπ το 
πλοορον�κό " 
βιβλίο με 
κα1(ένα τρόπο 
δεν απέ�λεi το 
χάρπνο 

Η πρώτη είδηση στους« Τάιμς 
της Νέας Υόρκης» πληρο
φορούσε τn χώρα πως η 
αμερ11<αν1κή εταιρεία έχε1 

κλείσει συμφωνία με πέντε ερευνητι
κά ιδρύματα για την ψηφιοποίηση 
των βιβλίων τους. Από την Οξφόρδη, 
το Χάρβαρντ κα1 τη Δημόmα Βιβλ10-
θήκη της Νέας Υόρκης θα αντιγράψει 
μόνο περιορισμένο σπάνιο υλικό. 
Όμως από το Μίσιγκαν και το Στάν
φορντ (όπου η κάθε συλλογή πληmά
ζει τα οκτώ εκατομμύρια βιβλία) n 
Google θα αντιγράψει τα πάντα. Όλοι 
οι τόμοι θα περάσουν από ηλεκτρονι
κή σάρωση και θα διατεθούν δωρεάν 
στην ανθρωπότητα. Η πρωτοβουλία 

α υ τ ή 
υπόσχε
ται κάτι 
που δεν 
το είχαμε 
καν ονει
ρευτεί -
μ1α β1-
βλιοθήκη 
οικουμε
ν�κά προ

σιτή. Μια ηλεκτρον�κή βιβλιοθήκη 
π.ου προσφέρει αφιλοκερδώς σε κάθε 
υΊiολογιστή στον κόσμο κάθε βιβλίο 
αv'εξdpτήτως γλώσσας, είδους, ποιό
τητας κ.λπ. Έίναι το μεγαλύτερο ίσως 
βήμρ προς m δημοκρατικοποίηση 
της γ\ιώσης από την εποχή του Γου
τεμβέργιου. 

Ποιοτική διαφορά 
Εδώ και λίγα χρόν�α η Goog le προ

σφέρε� ένα θαυμαστό μηχαν�σμό δω
ρεάν αναζήτησης πληροφοριών ο 
οποίος βοηθάει να εντοπίσουμε υλι
κό στο απύθμενο χάος του Διαδικτύ
ου. Η καινούργια πρωτοβουλία ψη
φιακής καταγραφής όλης της έντυ
πης γνώσης αποτελεί το επόμενο λο
γικό βήμα τούτης της εξέλιξης. Το 
σπουδαίο όμως δεν είναι η αντιγρα: 
φή των κειμένων αλλά η δυνατότητα 
περιδιάβασής τους-το ότι θα μπορεί 
κανείς να αναζητήσει λέξεις, φράσεις, 
χωρία κ.λπ. μέσα σε όλα αυτά τα κεί
μενα τα οiτοία θα συνυπάρχουν αλ
ληλένδετα παρά ανεξάρτητα. Η δια
φορά δηλαδή δεν θα είναι ποσοτική 
όσο ποιοτική. Η θεμελιώδης αλλαγή 
δεν θα είναι απλώς στο πόσα έργα 
μπορούμε να διαβάσουμε αλλά κυ
ρίως στο πώς, εφόσον θα μπορούμε 
να ιχνηλατήσουμε τις μεταμορφώ
σεις μιας έννοιας ή μιας μεταφοράς 

Η μεyά.\n ενκαιρiα τον 

ελληνικού /J1/Jλίov 

Η Μnτροπολ1nκή Β1βλ1οθήκn της Νέας Υόρκης είναι μία από nς β1βλ1οθήκες 
μέρος της οποίας θα αρχε1οθετηθεί ψnφ1ακά. Από τη β1βλ1οθήκn του Πανε
mσmμίου του Μίιπγκαν θα σκαναρ1στούν όμως όλα τα β1βλία, ανάμεσά 
τους και όσα ελλnν�κά υπάρχουν στο Πρόγραμμα Νεοελλnν�κών Σπουδών! 

από συγγραφέα σεσυγγραφέα κι από 
εποχή σε εποχή. 

Μήπως πρόκειται για το τέλος του βι
βλίου; Όχι βέβαια. Όπως n φωτογρα
φία δεν σκότωσε m ζωγραφική ούτε η 
τηλεόραση τον κινηματογράφο, έτσι.το 
ηλεκτρονικό βιβλίο με κανένα τρόπο 
δεν απειλεί το χάρτινο. Ίσα-ίσα που 
μπορεί να το υποστηρίξει Άλλωστε 
αυτό έχει ήδη φανεί στην πράξη. Πολ
λά κλασικά έργα υπάρχουν εδώ και 
χρόν�α πλήρη στο Διαδίκτυο -αρχαία 
ιστορία, μεσαιων�κή υJiνογραφία, 
ασιατική θρησκεία, αγγλικό δράμα, 
αμερικαν�κό μυθιστόρημα, γερμαν�κή 
φιλοσοφία, ρωσικό δοκίμιο, ελλην�κή 
ποίηση κ.λπ. Το γεγονός αυτό δεν έχει 
βλάψει τις πωλήσε\ς των.αντίστοιχων 
βιβλίων. Αντίθετα, το αγορ.άστικό εν
διαφέρον του σύγχρονου αναγνώστη 

εξάπτεται όταν ανακαλύπτει δ1ασυν
δέσε1ς μεταξύ κειμένων που δεν γνώ
ριζε ή δεν φανταζόταν. 

Τα δικαιώματα 
Αναγκαστ1κά, ο μόνος περιορισμός 

του κα1νούργιου εγχειρήματος θα εί
ναι τα πνευματικά δικαιώματα. Βιβλία 
που δεν έχουν «απελευθερωθεί» 
(επειδή δεν έχουν συμπληρωθεί 50-7 5 χρόν�α -ανάλογα με τη νομοθεσία 
της χώρας - από τον θάνατο του δημι
ουργού τους) δεν θα μπορούν να πα
ρουσιαστούν στο Διαδίκτυο (εκτός κι 
αν συμφωνήσουν να τα παραχωρή
σουν συγγραφέας και εκδότης) παρά 
μόνο σε μικρά αντιπροσωπευτικά 
αποσπάσματα. Αυτός ο περιοριάμός 
είναι ευεργετικός για την προστασία 
του βιβλίου ως πολιτιστικού αγαθού. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ 

ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ο ι ε�δ1κοί της εταιρείας Google έχουν αρχίσε� να 
«σκανάρουν» τα β1βλία του Πανεmστημίου του 

Μίσιγκαν τόμο προς τόμο, σελίδα προς σελίδα, τα πε
ρ1σσότερα με το χέρι για την καλύτερη δυνατή προ
στασία τους. Το όλο εγχείρημα προβλέπεται να ολο
κληρωθεί σε πέντε χρόνια. Τι σημαίνει αυτό για το 
ελληνόγλωσσο β1βλίο των τελευταίων πέντε α1ώνων; 
Ας πούμε, για την Ιστορία του Παπαρρηγόπουλου, 
την Ελλην�κή Βιβλιοθήκη του Κοραή, τις μελέτες του 
Κωνσταντίνου Σάθα, τη Β1βλ1οθήκη Φέξη, τα Άπαντα 
του Ροϊδη κα1 του Σ1κελ1ανού, τα περ1οδ1κά του δη
μοτικισμού, τα αρχεία του πρώιμου φεμΙVΙσμού και 
σοσιαλισμού αλλά και λαογραφικές συναγωγές, οι
κολογικές καταγραφές, αρχιτεκτονικές περιγραφές 
και αυτοβ1ογραφ1κές μαρτυρίες; Πολύ απλό. Από nς 
δύο μεγάλες πανεmστημιακές βιβλιοθήκες που ψη
φιοθετεί το google, μόνο το Μίσιγκαν δ1αθέτε1 ελλη
νόγλωσσα βιβλία αφού το Στάνφορντ δεν έχει Νεοελ
ληνικό Πρόγραμμα, κι επομένως δεν αγοράζε1 τέτο1α 
έντυπα. Η συλλογή του Μίσιγκαν είναι σχεnκά μηφή 
-μόλις 7 .000 βιβλία -δ1όn ουσιασnκά ξεκίνησε 
όταν δημιουργήθηκε η έδρα Κ. Π. Καβάφη το 2001. 
Δ1αθέτε1 τα μεγάλα λογοτεχνικά ονόματα από τον 
Κορνάρο ώς σήμερα, αλλά όΧΙ ολόκληρες φιλολογι
κές σχολές και γενιές. Διαθέτε� Γενικές Ιστορίες και 
Λεξικά, όχι όμως μελέτες τέχνnς, μουσιΚής, οικονο
μίας, κοινωνίας κα1 πολ1nκής. Δ1αθέτε� σύγχρονους 
στοχαστές, αλλά χωλαίνει στην περίοδο μετρξύ Δια
φωτισμού και Υπαρξ1σμού. (Τα περ1εχόμενά της βρί
σκονται στο Διαδίκτυο και μπορεί κανείς να τα ψάξε� 
εύκολα). Ποια ελληνόγλωσσα βιβλία θα μπουν λοι
πόν στο Διαδίκτυο σε τούτη την πρώτη και πρωτοπο
ριακή φάση; Ό,τι υπάρχε� ήδη και ό,n παρουσιαστεί 
στα ράφια της Βιβλιοθήκης του Μίσιγκαν ως το τέλος 
αυτής mς δεκαετίας. 

Το Μίσιγκαν πρέπει να γεμίσει από Ελλάδα ο ργαν�σμοί;'\�ρ�ματα, οί�οι κ�ι άλλοι φορεiι; που θα ήθελαν άγνωστες λέξε�ς σε λεξικά, να �οπίσε� χρονολογίες σε ιστορίες 
να διαβάζεται το ελληνικό βιβλίο στα πέρατα της γης, πα- και να κάνει συγκρίσεις με πς απόψε�ς του Κοραή; Αφού μπο

ντού όπου λειτουργούν υπολογιστές, θα πρέπει να κ1νητοπο1- ροl)με να τα κάνουμε όλα αυτά με τον Σαίξπηρ κα1 τον Μαρξ, 
_ nθούν ώστε να σταλούν βιβλία στο Μίσιγκαν. Είναι γνωστό πως, γιατί όχι με τον Κορνάρο και τον Σκληρό; Με μια τέτοια επένδυ

με εξαίρεση κάποια λογοτεχνικά έργα, το ελληνόγλωσσο βιβλίο ση στο ηλεκτρον�κό β1βλίο ολόκληρη η ελλην�κή πολιnσnκή 
των τελευταίων πεντακοσίων χρόνων είναι περίπου ανύπαρκτο πολιπκή θα αiτοκτούσε μια απρόσιτη ως τώρα παγκοσμιότητα. 
στο Διαδίκτυο. Εδώ και λίγες δεκαετίες, το κράτος και η ιδιωπκή 

Κομαι.κή στιγμή πρωτοβουλία αγωνίζονται με τα πενιχρά τους μέσα να εμπλου- Ρ 
τίσουν ξένες βιβλιοθήκές άπό τήν Ουκρανία ώς τη 

Χιλή. Πώς θα ήταν όμως αν χιλιάδες ελληνόγλωσ
σα βιβλία διατίθεντο ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγ
μή σε οποιονδήποτε γνωρίζε� ή μαθαίνε1 ελληνι-

κά; Αν ο μαθητής και ο φοιτητής, ο ομο
� γενής κα1 ο ξένος, στο γραφείο και στο 
r- !!!';· f σπίπ, μπορούσε να διαβάσει στην οθό
•' (,'! vn του τα γραφτά του Ρήγα, να βρει 

Σέργκεϊ Βρ1ν και Λάρt Πέ�τζ: 01 
. σvν�δρυτές της εταιρείας Google 

που ανέλαβε το κολοσcτιαίο 
εγχείρημα 

Εξυπακούεται πως n γνώση θα εξακολουθήσει να κατορθώ
νεται πάντα με κόπο, η γραπτή σελίδα να απαιτεί υπομονή και 
στοχασμό, η τέχνη να λε�τουργεί με τους δικούς της κανόνες. 
Με μια έννοια, κάποια πράγματα θα μείνουν πάντα ίδια. Με μια 
άλλη έννοια, όλα θα αλλάξουν, όπως άλλαξαν σε παρόμο1ες κομ
βικές σnγμές του παρελθόντος. Ζούμε μια συνταρακπκή με
τάλλαξη στην ιστορία του κειμένου. Ας μη σπεύσουμε ούτε να 
μελαγχολήσουμε ούτε να θριαμβολογήσουμε. Θα ήταν όμως 
κρίμα αν χάναμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε. 
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι καθnγnmς Νεοελλnνικώy 
Σπουδών, κάτοχοι; 1'ις έδρας Κα(lάφn σrο Πανεmστήμιο rου 
Μίσιγκαν 


