
Η αξία του παραδείγματος 

Γράφει ο φιλόλογος Κυριάκος Γεωργιάδης 

Τίποτε πιο δυνατό από το ζωντανό παράδειγμα. 

Όταν ο Αριστοτέλης παρατηρεί – διαπιστώνει πως ο 

άνθρωπος ¨μιμητικόν ον εστι¨, αυτό εννοεί : ότι δηλαδή 

ο άνθρωπος μιμείται το παράδειγμα, αυτό που βλέπει να 

γίνεται, να πραγματώνεται μπροστά στα μάτια του. 

Επομένως : καλά τα λόγια, χρήσιμες οι συμβουλές, 

αλλά, αν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στα λόγια και τα 

έργα, τότε η επίδραση των λόγων είναι σχεδόν μηδενική. 

Παράδειγμα : όλοι μας, γονείς και δάσκαλοι, 

συμφωνούμε πως η ανάγνωση καλών λογοτεχνικών είναι 

πολύ σημαντική για την πνευματική συγκρότηση και 

καλλιέργεια των παιδιών. Εάν όμως θέλουμε πραγματικά 

τα παιδιά μας να συνδεθούν με τον κόσμο των βιβλίων, 

δεν αρκεί απλώς να τους το προτείνουμε, δεν ωφελεί 

απλώς να τα συμβουλεύουμε σχετικά· πρέπει πρώτα και 

κύρια εμείς οι ίδιοι να διαβάζουμε, να μελετούμε, να 

αποφεύγουμε την προσκόλληση με την εικόνα και τα 

κινητά· να τους δείξουμε δηλαδή στην πράξη τον δρόμο 

για το βιβλίο πρώτα ως εικόνα (να μας βλέπουν δηλαδή 

συχνά με ένα βιβλίο στο χέρι) και στη συνέχεια και με 

τον λόγο μας, ο οποίος όμως σε αυτήν την περίπτωση θα 

έχει βαρύτητα και θα παρακινεί το παιδί να μας μιμηθεί 

με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. 

Η πρόσκτηση της καλής συνήθειας να 

αναγιγνώσκει ένα παιδί βιβλία ωφέλιμα και 



εποικοδομητικά συνιστά μεν έναν άριστο τρόπο 

ψυχαγωγίας, είναι όμως – ιδιαίτερα στην εποχή μας – 

είναι ένα ευαίσθητο λουλούδι – κάτι δηλαδή το όμορφο, 

αλλά ταυτοχρόνως δύσκολο και ευπρόσβλητο. Σε ένα 

σπίτι που κυριαρχεί η τηλεόραση, τα κινητά, τα tablet 

και τα play station είναι σχεδόν αδύνατον να 

ευδοκιμήσει η φιλαναγνωσία. Ας μην γελιόμαστε : 

πρέπει πρώτα εμείς οι γονείς να διαμορφώσουμε τις 

κατάλληλες συνθήκες, το κατάλληλο περιβάλλον μέσα 

στο σπίτι και γενικά στην καθημερινότητα του παιδιού, 

να το προστατεύσουμε από τις σύγχρονες τεχνολογικές 

εξαρτήσεις, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αναγνώστες, για να 

έχουμε μετά πιθανότητες σοβαρές να εμπνεύσουμε στα 

παιδιά την φιλαναγνωσία. Και όλα αυτά, διότι τα παιδιά 

δεν μας ακούνε· μας μιμούνται! 


