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ΡΟΔΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ



Αγαπάμε τα βιβλία. 

Αγαπάμε το περιβάλλον; 

Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για κάθε 
βιβλίο έχει κοπεί ένα δέντρο; 

Ότι η διαδικασία της παρασκευής 
χαρτιού μπορεί να είναι ιδιαιτέρως 
επιβαρυντική για το περιβάλλον και 
μάλιστα σε τεράστια κλίμακα;

Ότι για κάθε βιβλίο χρειάζονται 
εκατοντάδες πρώτες ύλες, που μπο-
ρεί να έχουν κάνει τον γύρο του κό-
σμου μέχρι να φτάσουν σ’ εμάς; 

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ώστε 
να διαβάζουμε προστατεύοντας συγ-
χρόνως και το περιβάλλον μας; 

[απόσπασμα από τις σελίδες 26-27  
του βιβλίου της Ρ. Παππά και του  

Κ. Μαρκόπουλου «Πώς φτιάχνεται ένα 
παιδικό βιβλίο»]

Μήπως να σταματήσουμε να διαβά-
ζουμε βιβλία; 

Κάθε άλλο! Αναμφίβολα οι λύ σεις 
στα προβλήματα αυτά θα βρεθούν 
από ανθρώπους που αγαπούν τα βι-
βλία, τις βιβλιοθήκες, τα βιβλιο πωλεία. 
Προς το παρόν, νά μερικές ιδέες για 
το τι μπορούμε όλοι μας να κάνουμε. 
Σίγουρα έχετε κι άλλες, δικές σας, να 
προσθέσετε!

— Διαβάζουμε πολλά, όσο πιο πολλά 
βιβλία μπορούμε! 

Τα βιβλία μάς δίνουν γνώσεις, καλ-
λιεργούν τη φαντασία μας και είναι 
διασκεδαστικά. Με γνώσεις, φαντα-
σία, κέφι και προσπάθεια δεν υπάρ-
χουν προβλήματα που δεν λύνονται!

— Δανειζόμαστε βιβλία από βιβλιο-
θήκες. 

Θυμόμαστε συγχρόνως ότι, όσο 
λιγότερο ταλαιπωρούμε ένα βιβλίο, 
τόσο περισσότερα παιδιά θα έχουν 
τη χαρά να το διαβάσουν.

— Ανταλλάσσουμε βιβλία με τις φί-
λες και τους φίλους, τις συμμαθήτριες 
και τους συμμαθητές μας. Όσα βιβλία 
δεν τα χρειαζόμαστε πια, τα χαρίζου-
με σε γνωστούς μας, σε βιβλιοθήκες 
ή σε ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη.

— H ανακύκλωση είναι ο φιλικότε-
ρος προς το περιβάλλον τρόπος πα-
ραγωγής χαρτιού. Θα δεχόμασταν 
να αγοράσουμε τα βιβλία μας λιγάκι 
ακριβότερα, προκειμένου να συνει-
σφέρουμε στην προστασία του περι-
βάλλοντός μας;

— Φυτεύουμε ένα δέντρο και ανα-
λαμβάνουμε τη φροντίδα του. 

Ακόμη κι αν δεν ανήκει στα είδη 
που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιο-
μηχανία, έτσι συνειδητοποιούμε πιο 
εύκολα τι σημαίνει ότι για κάθε φύλλο 
χαρτί κόπηκε κάποτε ένα δέντρο, λίγο- 
πολύ σαν και το δικό μας!

— Διαβάζουμε πολλά, όσο πιο πολλά 
βιβλία μπορούμε.

Ας το ξαναπούμε!

Στο βιβλιοπωλείο
Τα βιβλία κρίνονται βέβαια από το πε-
ριεχόμενό τους. Αν όμως κάποια μας 
φαίνονται παρόμοια και στεκόμαστε 
αμήχανοι μπροστά στο ράφι του βι-
βλιοπωλείου, ορίστε μερικά κριτήρια 
που μπορούμε να λάβουμε υπόψη 
στην επιλογή μας, με γνώμονα τον 
σεβασμό στο περιβάλλον:
— Καλό είναι να επιλέγουμε βιβλία 
που αξίζει να διαβαστούν από πολ-
λούς αναγνώστες και να μείνουν για 
χρόνια στη βι βλιοθήκη μας, γιατί όχι 
και για την επόμενη γενιά αναγνωστών.
— Προτιμότερα είναι τα βιβλία που 
κατασκευάστηκαν κοντά στον τόπο 
πώλησής τους. 
— Πόσο χρειαζόμαστε τα πλαστι-
κά κομμάτια ή τα αυτοκόλλητα ; 
Η παραγωγή τους απαιτεί επιπλέον 
ενέργεια, πρώτες ύλες, χημικά κ.ο.κ. 
Επίσης, είτε δεν ανακυκλώνονται είτε 
αυξάνουν τα απόβλητα της ανακύ-
κλωσης.
— Το σκληρό και πλαστικοποιη μένο 
εξώφυλλο κάθε άλλο παρά απαραίτη-
το είναι, εκτός αν πρέπει το βιβλίο να 
είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικό, όπως, ας 
πούμε, αν προορίζεται για μια δανει-
στική βι βλιοθήκη.
— Κάποια βιβλία αναφέρουν ότι το 
χαρτί τους έχει πιστοποίηση FSC. 
Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανότερο να 
είναι φτιαγμένο από ξύλο που παρά-
χθηκε με πρακτικές πιο φιλικές προς 
το φυσικό περιβάλλον – και προς 
τους ανθρώπους που ζουν και βιοπο-
ρίζονται σ’ αυτό.

— Προτιμότερα είναι τα βιβλία που 
είναι φτιαγμένα εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει από ανακυκλωμένο χαρτί.
— Όσο πιο γυαλιστερό είναι το χαρτί, 
τόσο περισσότερη επεξεργασία έχει 
υποστεί.
— Όπως είναι αυτονόητο, όσο με-
γαλύτερο σε διαστάσεις είναι ένα βι-
βλίο, τόσο περισσότερες πρώτες ύλες 
χρειάστηκαν για την παραγωγή του.
— Όσο μεγαλύτερες λευκές επιφά-
νειες έχει το βιβλίο, τόσο λιγότερο 
μελάνι έχει χρησιμοποιη θεί. Επίσης, 
είναι ευκολότερη η ανακύκλωσή του.
— Ειδικά τα βιβλία που απευθύνονται 
σε πολύ μικρά παιδιά είναι καλό να 
έχουν κατασκευα στεί με μελάνια και 
κόλλες «χαμηλής οσμής και χαμηλής 
μετανάστευσης», που χρησιμοποιού-
νται και στις συσκευασίες τροφίμων. 
— Αντί να χαρίσουμε σ’ ένα μικρό 
παιδί ένα βιβλίο που περιέχει συνθετι-
κά υφάσματα που μιμούνται τρίχωμα 
ζώων, θα ήταν πιο διασκεδαστικό να 
πάμε μια βόλτα σ’ ένα χωριό, για να 
δούμε και να αγγίξουμε κάθε λογής 
αληθινά, ζωντανά ζωάκια!..

    
    

 
Τα βιβλία του Τσαλαπετεινού  
τυπώνονται στην Ελλάδα, με μελάνια  
χαμηλής οσμής και χαμηλής  
μετανάστευσης, σε χαρτί  
από βιώσιμα δάση.
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