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Πρόλογος - Εισαγωγή
Η θεµατολογία και ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξει τις
επιπτώσεις που έχει η Πληροφορική στο σύγχρονο κόσµο. Μερικά ερωτήµατα που θα τεθούν
για διερεύνηση, είναι αν και κατά όσο επηρεάζει την καθηµερινότητα των ανθρώπων η
Πληροφορική ως µέσο µετάδοσης της πληροφόρησης. Λειτουργεί µε θετικό ή αρνητικό τρόπο;
Τι αντίκτυπο έχει στην καθηµερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου η κοινωνία της
Πληροφορικής; Συνέβαλε θετικά ή αρνητικά η ανακάλυψη της;

Στην εργασία θα αναπτυχθούν οι στόχοι της πτυχιακής, δηλαδή θα επισηµανθεί κατά πόσο έχει
συµβάλει η Πληροφορική στην κοινωνία των ανθρώπων και αν έχει επηρεάσει θετικά ή
αρνητικά την ανθρωπότητα παγκοσµίως. Επίσης ένας άλλος στόχος είναι, αν θα µπορούσε το
συµπέρασµα που θα εξαχθεί, να συµβάλλει στην βελτίωση της χρήσης της Πληροφορικής στο
µέλλον, έτσι ώστε αν υπάρχουν αρνητικά στοιχεία να βελτιωθούν, έτσι ώστε να προκύψει
θετικό πρόσηµο για την συµβολή της Πληροφορικής στην κοινωνία.

Η µεθοδολογία και οι προσεγγίσεις που θα ακολουθηθούν στην πτυχιακή, αφορούν την εύρεση
πηγών πληροφοριών από επιστηµονικά βιβλία και άρθρα που έχουν αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο
και αναφέρονται ή σχετίζονται µε το θέµα της πτυχιακής. Επίσης θα αντληθούν, θα
αναφερθούν και θα χρησιµοποιηθούν πληροφορίες και πηγές από το ∆ιαδίκτυο εφόσον κριθούν
ακριβείς και επιστηµονικά τεκµηριωµένες για την υποστήριξη και τεκµηρίωση της
επιχειρηµατολογίας της πτυχιακής. Τέλος, θα γίνουν αναφορές σε γενικούς και ιστορικούς
ορισµούς που δόθηκαν από επιστήµονες, καθώς είναι αυτούσιοι ορισµοί και η σηµασία των
όρων αυτών δεν µπορούν να αλλοιωθούν, ιδιαίτερα σε ιστορικές αναφορές και πηγές.

Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής δίνεται από πηγές ο ορισµός της Πληροφορικής από
επιστηµονική άποψη χωρίς πολλές αλλαγές. Επίσης γίνεται ιστορική ανασκόπηση της
Πληροφορικής, από την αρχή της οργανωµένης κοινωνίας µέχρι την σύγχρονη και
εξειδικευµένη εποχή. Πώς ανακαλύφθηκε η Πληροφορική και πού έχει φτάσει. Ακόµα θα
παρουσιαστούν και τα όργανα που έχουν συµβάλει στην Πληροφορική, κυρίως οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, από τον πρώτο µέχρι τον πιο σύγχρονο.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις θετικές επιρροές στην βελτίωση της ζωή του
ανθρώπου όπου έχει συµβάλλει η Πληροφορική και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην
κοινωνία, ιδιαίτερα στην επικοινωνία των ανθρώπων, την επιστήµη και την οικονοµία, από την
εκπαίδευση και τον πολιτισµό, µέχρι και το σύγχρονο ∆ιαδίκτυο.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αρνητική επίδραση της χρήσης της Πληροφορικής
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Σχεδόν σε όλους τους
τοµείς της κοινωνίας µπορούν να εντοπιστούν αρνητικά στοιχεία της χρήσης της
Πληροφορικής, αλλά κυρίως στη χρήση του ∆ιαδικτύου.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούν τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την
εκπόνηση της Πτυχιακής και θα γίνει σύγκριση των θετικών και των αρνητικών επιρροών που
έχει η Πληροφορική στην κοινωνία σε όλους του τοµείς της. Θα τεθεί το ερώτηµα αν
υπερισχύουν τα θετικά ή τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Επίσης ο προβληµατισµός αν και κατά
πόσο το συµπέρασµα θα συνέβαλε στο να απαντηθούν κάποια ερωτήµατα που απασχολούν
τους ειδικούς, όπως ποιες παρεµβάσεις θα µπορούσαν να τροποποιήσουν στο µέλλον την
εξέλιξη της χρήσης της Πληροφορικής, εφόσον θεωρείται πλέον αναπόσπαστο µέρος της ζωής
του σύγχρονου ανθρώπου.
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Περίληψη
Από την δηµιουργία της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών µέχρι σήµερα,
έχουν συµβεί πολλά γεγονότα που επηρέασαν την εξέλιξη της τεχνολογίας και θα συνεχίσουν
και στον µέλλον, ιδιαίτερα στον 21ο αιώνα όπου δίνεται η αίσθηση ότι τα γεγονότα και οι
εξελίξεις «τρέχουν» µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς, έτσι ώστε οποιοδήποτε εξελιγµένο τεχνολογικό
προϊόν ή πληροφορία, να χάνουν την πρωτοτυπία και την σπουδαιότητά τους σε ελάχιστο
χρόνο αλλά ταυτόχρονα συµβάλλουν στην συνεχή εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους.

Οι θετικές και οι αρνητικές εξελίξεις της Πληροφορικής ανά τον κόσµο, σε όλους τους τοµείς
του ανθρώπου, έχουν επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη ζωή του. Στην καθηµερινότητα του
ανθρώπου έχει πλέον προστεθεί η Πληροφορική και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. Τόσο οι
θετικές όσο και οι αρνητικές επιπτώσεις της Πληροφορικής, φέρουν τον αντίκτυπό τους σε
όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Φυσικά η Πληροφορική είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο του
ανθρώπου, ο οποίος είναι και ο µόνος που µπορεί να ελέγχει την Πληροφορική και κατά πόσο
σωστά ή όχι θα τη χρησιµοποιεί. Αυτός τη δηµιούργησε και αυτός µόνο µπορεί να την ελέγχει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Ορισµός Πληροφορικής (Information Science)

Πληροφορική (Information Science) είναι η Επιστήµη που ασχολείται και ερευνά την
ανάλυση, τη συλλογή, την ταξινόµηση, το χειρισµό, την αποθήκευση, την ανάκτηση, τη
µετακίνηση, τη διάδοση, την κωδικοποίηση, και τη µετάδοση συµβολικών αναπαραστάσεων
πληροφοριών.

Επίσης

αυτοµατοποιηµένων

εξετάζει

διατάξεων,

τη

σχεδίαση,

συσκευών,

υλοποίηση

υπηρεσιών

και

και

βελτιστοποίηση

συστηµάτων

συλλογής,

αποθήκευσης, επεξεργασίας, εξόρυξης και ανταλλαγής των εν λόγω αναπαραστάσεων.
Ως επιστηµονικό πεδίο, η Πληροφορική περίπου ταυτίζεται µε την επιστήµη των υπολογιστών.

Οι ρίζες της Πληροφορικής ως διακριτής Επιστήµης ανιχνεύονται στη δεκαετία του 1940,
αµέσως

µετά

την

εύρεση

των µαθηµατικών ιδιοτήτων

του

υπολογισµού

και

την

κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστικών µηχανών. Η ακαδηµαϊκή αναγνώρισή της ως
ανεξάρτητου επιστηµονικού τοµέα συνέβη κατά τη δεκαετία του 1960, ενώ η διάχυση των
προϊόντων της στην κοινωνία (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) άρχισε να
λαµβάνει χώρα ευρέως µετά το 1970, µε αποτέλεσµα σηµαντικές κοινωνικές, οικονοµικές και
τεχνολογικές αλλαγές σε διεθνές επίπεδo.

Η Πληροφορική θεωρείται συχνά λανθασµένα ως ένας υποκλάδος της επιστήµης των
υπολογιστών. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα είναι ένα ευρύ διεπιστηµονικό πεδίο, που
ενσωµατώνει όχι µόνο τις πτυχές της επιστήµης των υπολογιστών, αλλά συχνά και επιπλέον
στοιχεία από διάφορους επιπλέον τοµείς, όπως το εµπόριο, τις επικοινωνίες, το δίκαιο,
τη Βιβλιοθηκονοµία, τη Μουσειολογία, τη διαχείριση, τα (εφαρµοσµένα) µαθηµατικά, τη
φιλοσοφία, τη δηµόσια τάξη, και τις κοινωνικές επιστήµες. Η Πληροφορική δεν πρέπει να
συγχέεται µε τη θεωρία της πληροφορίας ή τη Βιβλιοθηκονοµία. Η θεωρία της πληροφορίας
είναι η µελέτη ενός επιµέρους µαθηµατικού πεδίου της Πληροφορικής, ενώ η Βιβλιοθηκονοµία
είναι ένα πεδίο που σχετίζεται µε τις βιβλιοθήκες και απλά χρησιµοποιεί µερικές από τις αρχές
της Πληροφορικής.

Αρκετές φορές (κυρίως στον αγγλοσαξονικό κόσµο) ο όρος επιστήµη υπολογιστών (αγγλ.
«computer

science»)

χρησιµοποιείται

µε

µία

ευρεία

έννοια,

ταυτόσηµη

περίπου
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της Πληροφορικής (αγγλ. «informatics»). Τελείως αντίστοιχα, ενώ στην Ελλάδα έχει
επικρατήσει ο όρος πληροφορικός για την περιγραφή του κατάλληλα καταρτισµένου
επιστήµονα, στον αγγλοσαξονικό κόσµο επικρατεί ο όρος επιστήµονας υπολογιστών.
Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι η επιστήµη υπολογιστών χρησιµοποιείται
εναλλακτικά και µε µια πιο στενή έννοια, η οποία περιλαµβάνει µόνο τη θεωρητική
Πληροφορική και τα µαθηµατικά της θεµέλια. Σε αυτή την περίπτωση, συνήθως θεωρείται πως
η Πληροφορική συµπεριλαµβάνει τη µηχανική λογισµικού, τα υπολογιστικά συστήµατα και
τη µηχανική υπολογιστών, ενώ η επιστήµη υπολογιστών όχι.

Η Πληροφορική δεν πρέπει να συγχέεται µε τη θεωρία πληροφορίας, ένα πεδίο των
εφαρµοσµένων µαθηµατικών, ή τη Βιβλιοθηκονοµία και επιστήµη πληροφόρησης, έναν
σύνθετο και πολύ διαφορετικό γνωστικό κλάδο που σχετίζεται µε την οργάνωση και
διαχείριση βιβλιοθηκών και αυτόµατων συστηµάτων πληροφόρησης, αξιοποιώντας ορισµένα
από

τα τεχνολογικά

εργαλεία που

παρέχει

η Πληροφορική.

Τέλος,

η ιδιότητα

του επιστήµονα της Πληροφορικής δεν πρέπει να συγχέεται µε την επαγγελµατική ιδιότητα
του προγραµµατιστή,

δηλαδή ατόµου

βιοποριζόµενου

από

την

ανάπτυξη λογισµικού

υπολογιστών, εφόσον η Πληροφορική δεν συνίσταται στον ίδιο τον προγραµµατισµό µα στην
επιστηµονική µελέτη των αλγορίθµων και της σχεδίασης, ανάλυσης και κατασκευής υλικού ή
λογισµικού υπολογιστών και αποδοτικών, αυτοµατοποιηµένων υπολογιστικών υποδοµών για
τη µηχανική εκτέλεση αλγορίθµων. Η Πληροφορική αξιοποιεί εποµένως τον προγραµµατισµό
όχι ως αυτοσκοπό, µα ως ένα από τα βασικά εργαλεία της και από τα κύρια αντικείµενα
µελέτης της. Ωστόσο, είναι σύνηθες ένας επαγγελµατίας προγραµµατιστής να έχει σπουδάσει
σε κάποιον βαθµό την επιστήµη της Πληροφορικής.

1.2.1 Ιστορική αναδροµή της Πληροφορικής
Η Πληροφορική έχει άµεση σύνδεση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γι’ αυτό δεν
µπορεί κανείς να το αµφισβητήσει ή να το διαχωρίσει. Εάν δεν υπήρχε η Πληροφορική δεν θα
είχαν ανακαλυφθεί και δηµιουργηθεί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Πρέπει να αναφερθεί πως
όλα αυτά ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν ακόµα ανακαλυφθεί ο ηλεκτρισµός. Όπως είχε πει ο
Αριστοτέλης: «Η ανάγκη είναι η αιτία γέννησης της τεχνολογίας», έτσι καθώς η σωµατική
διάπλαση του πρώτου ανθρώπου ήταν µικρή σε σχέση µε τα άλλα ζώα, ο πρώτος άνθρωπος
χρησιµοποίησε τα χέρια και το µυαλό του, για να δηµιουργήσει εργαλεία.
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Ο άνθρωπος βέβαια δεν άργησε να καταλάβει ότι εκτός από τα εργαλεία, εξίσου σηµαντική για
την βελτίωση της καθηµερινής του ζωής ήταν και η αποθήκευση και η µετάδοση πληροφοριών
για παράδειγµα οι τοιχογραφίες που έχουν ανακαλυφθεί κατά καιρούς σε σπήλαια σε όλον τον
κόσµο.

Με την ανακάλυψη της γραφής (3.500 π.Χ.), και του αλφαβήτου (1.800 π.Χ.) δίνεται η
δυνατότητα, µε τη χρήση ενός µικρού αριθµού συµβόλων να γίνεται η πλήρη καταγραφή ενός
τεράστιου πλήθους πληροφοριών και γνώσεων. Έτσι δηµιουργήθηκαν τα ιερογλυφικά και ο
περίφηµος δίσκος της Φαιστού από Μινωική πόλη της Φαιστού στη νότια Κρήτη που
χρονολογείται περίπου στον 17ο αιώνα π. Χ.. Καθώς η οργάνωση των κοινωνιών γίνεται πιο
σύνθετη, οι καταγεγραµµένες πληροφορίες οργανώνονται και διαφυλάσσονται σε βιβλιοθήκες.
Με την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεµβέργιο (1454) αλλάζει ριζικά τον τρόπο
καταγραφής και διανοµής της πληροφορίας. Η πληροφορία διανέµεται πλέον σε έντυπη µορφή
πολύ γρήγορα και µε χαµηλό κόστος.

Τα χρόνια περνούσαν και η ανακάλυψη του ηλεκτρισµού έφερε αλµατώδη ανάπτυξη στην
τεχνολογία µετάδοσης πληροφοριών. Το 1844 µεταδίδεται το πρώτο µήνυµα µε τον τηλέγραφο.
Έτσι στο τέλους του 19ου αιώνα ο Γκράχαµ Μπελ εφευρίσκει το τηλέφωνο φέροντας
επανάσταση στη µεταφορά πληροφορίας. Φτάνοντας στα µέσα του 20ου αιώνα η πληροφορία
µπορεί πια να παρασταθεί µε ηλεκτρονική µορφή και να γίνει αντικείµενο επεξεργασίας από
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Σήµερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, ζούµε σε µία εποχή µεγάλης ανάπτυξης των τεχνολογιών
επεξεργασίας και µετάδοσης της πληροφορίας. Η Πληροφορική ασχολείται επιστηµονικά µε
ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, όπως η ανάπτυξη αλγορίθµων για την αποτελεσµατική επίλυση
προβληµάτων, η κατασκευή και βελτίωση συστηµάτων λογισµικού και υλικού υψηλής
απόδοσης, η ταχεία και ασφαλής διακίνηση πληροφοριών µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η
δηµιουργία συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων, η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο
ο άνθρωπος διατυπώνει συλλογισµούς, η προσοµοίωση της λειτουργίας του ανθρώπινου
εγκεφάλου κλπ.

Έτσι, η Πληροφορική συνδέεται άµεσα µε όλες τις θετικές επιστήµες, αλλά και µε
τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τη γλωσσολογία, τη νοµική, την ιατρική, τα οικονοµικά και τη
διοίκηση επιχειρήσεων. Πλήθος δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή µεταδίδονται µε τη βοήθεια
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δορυφόρων από τη µία άκρη της γης στην άλλη και πολλές φορές και έξω από αυτή.
Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το τηλέφωνο, ο υπολογιστής είναι συσκευές που µας παρέχουν
εύκολα και γρήγορα πλήθος πληροφοριών.

1.2.2 Υπολογιστές στην Αρχαιότητα έως το σήµερα

Άβακας: Γύρω στο 2200 π.Χ. οι αρχαίοι
Βαβυλώνιοι είχαν αναπτύξει πολύ το εµπόριο
και χρειάζονταν κάτι να τους βοηθά στους
υπολογισµούς τους. Η ανάγκη τους οδήγησε
στο

να

δηµιουργήσουν

τον

πρώτο

υπολογιστή, που δεν ήταν άλλος από το
γνωστό αριθµητήριο που χρησιµοποιούν όλα
τα παιδιά στην πρώτη τάξη του σχολείου. Το επίσηµο όνοµά του είναι Άβακας.

Τον Άβακα τον βελτίωσαν αρκετά οι Κινέζοι αρκετά χρόνια αργότερα και του έδωσαν τη
µορφή που έχει σήµερα. Επίσης αρκετά σχολεία σε φτωχές χώρες του Κόσµου χρησιµοποιούν
τον Άβακα όχι µόνο στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού, αλλά και σε µεγαλύτερες.

Το Κόσκινο του Ερατοσθένη, 130 π.Χ.: Ο αρχαίος Έλληνας Ερατοσθένης, µεγάλος
µαθηµατικός, ανακάλυψε µια µέθοδο για να υπολογίζει τους πρώτους αριθµούς. Το «κόσκινο»
του ήταν µια σπουδαία ανακάλυψη για την εποχή του και ένα από τα µεγάλα επιτεύγµατα του
σηµαντικού αυτού προσώπου.

Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων, 150 µε 100 µ.Χ.: Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει
τεράστιο πολιτισµό και ενδιαφέρθηκαν για τις Επιστήµες όπως Μαθηµατικά, Αστρονοµία.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που έχουν δηµοσιευθεί για την αρχαία ελληνική τεχνολογία είναι
κυρίως γραπτές. Οι µόνοι µηχανισµοί (ή θραύσµατά τους) που έχουν µέχρι στιγµής
ανακαλυφθεί είναι ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων και ο Βυζαντινός µηχανισµός.
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Ο Μηχανισµός

των

Αντικυθήρων είναι

συσκευή

αστρονοµικών

υπολογισµών

που

χαρακτηρίζεται παγκόσµια ως ο «Αρχαιότερος Υπολογιστής». Κατασκευάστηκε γύρω στο 87
π.Χ. στη Ρόδο και διέθετε 32 οδοντωτά γρανάζια. Κατά τη µεταφορά του στη Ρώµη το πλοίο
που τον µετέφερε βυθίστηκε κοντά στα Αντικύθηρα και ανακαλύφθηκε γύρω στα 1900 από
οµάδα σφουγγαράδων. Σήµερα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι διαστάσεις
του είναι 16 x 32 x 9 cm (ίδιες µε αυτές ενός σύγχρονου φορητού υπολογιστή). Αποτελούνταν
από ένα κέλυφος µε ενδεικτικούς πίνακες στην εξωτερική του όψη και ένα πολυσύνθετο
µηχανισµό 32 τροχών στο εσωτερικό του. Ο πίνακας έδειχνε την ετήσια κίνηση του ήλιου στο
ζωδιακό κύκλο καθώς και τις ανατολές και τις δύσεις των λαµπρών άστρων και αστερισµών
κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα «Κόκκαλα του Νέπιερ», 1610 µ.Χ.: Ο γνωστός από τη δηµιουργία των Νεπερίων
λογαρίθµων Σκώτος µαθηµατικός Τζον Νέπιερ βασίστηκε σε ένα αρχαίο Ινδικό σύστηµα
υπολογισµών και δηµιούργησε ένα αβάκιο µε ράβδους, που έµεινε στην Ιστορία µε την
ονοµασία «Κόκκαλα του Νέπιερ», επειδή οι ράβδοι του ήταν κοκάλινες. Με τα «κόκκαλα»
αυτά ήταν δυνατός ο σχετικά εύκολος υπολογισµός γινοµένων αλλά και πηλίκων. Η µέθοδος
αυτή ήταν αρκετά δηµοφιλής και την χρησιµοποιούσαν µέχρι κα τον 20ο αιώνα σε πολλές
χώρες, ειδικά στο Ηνωµένο Βασίλειο. Στα «κόκκαλα του Νέπιερ» έγιναν, µε την πάροδο του
χρόνου, αρκετές βελτιώσεις, ώστε να έχουν καλύτερη αναγνωσιµότητα και να µπορούν να
χρησιµοποιούνται και για άλλους υπολογισµούς, όπως π.χ. για τον υπολογισµό της
τετραγωνικής ρίζας ενός αριθµού.

Η µηχανή του Pascal, 1645: Ο Γάλλος
µαθηµατικός Μπλεζ

Πασκάλ (Blaise

Pascal)

κατασκεύασε το 1645 την πρώτη αληθινή
αριθµοµηχανή,

η

οποία

επονοµάστηκε

Πασκαλίνα (Pascaline). Με τη µηχανή αυτή
µπορούσε κάποιος να κάνει (σχετικά) εύκολα
µαθηµατικούς υπολογισµούς. Η µηχανή του
Pascal είχε τροχαλίες, τις οποίες, όταν
περιέστρεφε ο χρήστης εµφάνιζαν τα αποτελέσµατα.
Η µηχανή είχε µικρές διαστάσεις και µπορούσε εύκολα να χωρέσει σε ένα µικρό τραπέζι.
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Ο αρχικός «υπολογιστής» είχε πέντε γρανάζια (µε αποτέλεσµα να µπορεί να κάνει
υπολογισµούς µε σχετικά µικρούς αριθµούς), αλλά κατασκευάστηκε και σε παραλλαγές µε έξι
και οκτώ γρανάζια. Η µηχανή εκτελούσε δύο πράξεις, πρόσθεση και αφαίρεση. Στο επάνω
µέρος υπήρχε µια σειρά από οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια), που το καθένα περιείχε τους
αριθµούς από 0 έως 9. Ο πρώτος τροχός συµβόλιζε τις µονάδες, ο δεύτερος τις δεκάδες, ο
τρίτος τις εκατοντάδες, κ.ο.κ.

Η µηχανή του Leibniz, 1674: O Leibniz, το 1674, τελειοποίησε τη µηχανή του Pascal ώστε να
µπορεί να εκτελεί πολλαπλασιασµούς και διαιρέσεις. Στα αρχικά στάδια της καριέρας του,
επινόησε το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα που αποτελεί µέχρι και σήµερα τη βάση για τις
γλώσσες προγραµµατισµού των υπολογιστών.

Η Αναλυτική Μηχανή του Μπάµπατζ, 1822: Ο 19ος αιώνας ήταν ο Αιώνας του Ατµού, µια
και είχαν δηµιουργηθεί πάρα πολλές µηχανές που εργάζονταν ‘αυτόµατα’ µε ατµό.
Ο Βρετανός µαθηµατικός Τσαρλς Μπάµπατζ (Charles Babbage) σχεδίασε µια αυτόµατη
µηχανή, που θα εργαζόταν µε ατµό και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση
υπολογισµών. Οι ιδέες του ήταν πολύ πρωτοποριακές, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η
πραγµατοποίησή τους λόγω των περιορισµών της τεχνολογίας της εποχής. Έτσι, η Αναλυτική
Μηχανή του Μπάµπατζ έµεινε µόνο στη θεωρία και δεν κατασκευάστηκε ποτέ, παρά τις
προσπάθειες του δηµιουργού της.
Άντα Λάβλεϊς, η πρώτη αναλύτρια/προγραµµατίστρια. Η µηχανή του Μπάµπατζ ήταν πολύ
πρωτοποριακή για την εποχή της, γι’ αυτό και δεν κατάφερε να την δηµιουργήσει όπως την
ήθελε. Τα σχέδιά του, όµως, δεν πήγαν χαµένα, µια και η Άντα Λάβλεϊς (Ada Lovelace) τα
κατέγραψε και τα επεξεργάστηκε, κάνοντάς την να µείνει στην ιστορία ως η πρώτη
προγραµµατίστρια / αναλύτρια υπολογιστών στην ιστορία. Προς τιµή της, µια από τις
σύγχρονες γλώσσες προγραµµατισµού πήρε το όνοµά της (Ada). Αξίζει να αναφέρουµε πως η
λαίδη Άντα ήταν κόρη του φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα που βοήθησε πάρα πολύ την Ελληνική
Επανάσταση.

Η µηχανή του Χόλεριθ, 1890: Οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής συγκέντρωναν πάρα πολλούς
ανθρώπους που πήγαιναν εκεί για να βρουν µια καλύτερη ζωή. Στα τέλη του 19ου αιώνα η
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. αποφάσισε να κάνει µια απογραφή του πληθυσµού της χώρας. Οι
υπεύθυνοι ήθελαν να µάθουν πόσους κατοίκους έχει η χώρα τους. Όµως, επειδή η χώρα ήταν
πολύ µεγάλη, η διαδικασία απογραφής ήταν τεράστια και ιδιαίτερα χρονοβόρα. Γι’ αυτό
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έκαναν ένα διαγωνισµό για τη δηµιουργία µιας µηχανής που θα διευκόλυνε την επεξεργασία
και καταγραφή των στοιχείων που θα συγκεντρώνονταν από την απογραφή.

Ο Χέρµαν Χόλεριθ (Herman Hollerith) κατασκεύασε για το διαγωνισµό µια µηχανή, µε την
οποία η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. κατάφερε να ολοκληρώσει την απογραφή µέσα σε δύο χρόνια,
χρόνο ρεκόρ για τα δεδοµένα της εποχής. Η µηχανή αυτή ονοµάστηκε Census Tabulator
(Ταξινοµέας Απογραφής) και ήταν η απαρχή για τη δηµιουργία της µεγαλύτερης (ως πριν λίγα
χρόνια) εταιρείας υπολογιστών στον κόσµο, της ΙΒΜ (International Business Machines). Λίγα
χρόνια αργότερα, ένα στέλεχος της Ι`ΒΜ θα δηλώσει: «Στον κόσµο υπάρχει αγορά µόνο για
µισή δωδεκάδα υπολογιστές».

1η Γενιά Υπολογιστών (1946- 1956): Το 1946,
µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, οι
Ηνωµένες Πολιτείες χρειάζονταν µια συσκευή η
οποία να βοηθά τους

στρατιωτικούς

στους

υπολογισµούς για να βρίσκουν τα όπλα τους το
στόχο µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Για πρώτη φορά
δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο µηχάνηµα που αντί
για

µηχανικά

µέρη

χρησιµοποιούσε

ηλεκτρονικές λυχνίες, κατασκευασµένες από τον
Λι

Ντε

Φορέ

(Lee

DeForest).

Ο

πρώτος

ηλεκτρονικός υπολογιστής ονοµάστηκε ENIAC .

Ο ΕΝΙΑC ήταν τεράστιος σε µέγεθος (καταλάµβανε έναν ολόκληρο όροφο), και έπρεπε να τον
ελέγχουν συνεχώς ειδικοί επιστήµονες. Συχνά, επίσης, καίγονταν οι λυχνίες του και έπρεπε να
τις αντικαθιστούν. Ακόµα και ο πιο ταπεινός σηµερινός υπολογιστής είναι χιλιάδες φορές
καλύτερος από τον ENIAC ως προς τις δυνατότητες. Ήταν, όµως, η πρώτη σοβαρή προσπάθεια
δηµιουργίας υπολογιστικής µηχανής.

2η Γενιά των Υπολογιστών (1956- 1963): Την περίοδο αυτή οι λυχνίες αντικαθίστανται
από τρανζίστορς. Οι ηλεκτρονικές αυτές κατασκευές (κρυσταλλοτρίοδοι, όπως τις ονοµάζουν
οι ηλεκτρονικοί), επιτρέπουν τη δηµιουργία µικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών.
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Το 1956 στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.) κατασκευάστηκε ο πρώτος
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που λειτουργούσε µε τρανζίστορς, ο ΤΧ-0.

3η Γενιά (1964- 1971): Το 1958, ο Τζακ Κίλµπυ Jack Kilby της εταιρείας Texas Instruments
κατάφερε να δηµιουργήσει κάτι που θα άλλαζε τον κόσµο των ηλεκτρονικών για πάντα.
Κατασκεύασε το πρώτο Ολοκληρωµένο Κύκλωµα συνδυάζοντας τρανζίστορς, πυκνωτές,
αντιστάτες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα όλα τοποθετηµένα στο ίδιο κοµµάτι από πυρίτιο.
Το δηµιούργηµα του Κίλµπυ επέτρεψε στους επιστήµονες να κατασκευάσουν υπολογιστές
τόσο µικρούς ώστε να µπορούµε ακόµη και να τους µεταφέρουµε. Χρησιµοποιείται, επίσης, σε
µια πληθώρα άλλων εφαρµογών, όπως τηλεπικοινωνίες, πολυµέσα, ακόµη και παιχνίδια.

4η Γενιά (1971 - σήµερα): Οι υπολογιστές που έχουµε σήµερα ανήκουν στην 4η Γενιά.
Ο κάθε ένας από αυτούς είναι εφοδιασµένος µε Επεξεργαστή (CPU), έχει τη δική του Μνήµη,
µονάδα αποθήκευσης πληροφοριών, οθόνη, και κάποιο είδος µέσου για να δίνουµε
πληροφορίες στον υπολογιστή (πληκτρολόγιο, πενάκι, ποντίκι κλπ). Σύµφωνα µε το νόµο του
Moore, κάθε 18 περίπου µήνες η ισχύς των παραγόµενων υπολογιστών διπλασιάζεται. Έτσι,
γίνεται αντιληπτό γιατί ένας υπολογιστής που αγοράζεται σήµερα είναι (περίπου) δύο φορές
ταχύτερος από έναν υπολογιστή της ίδιας «κατηγορίας» που αγοράστηκε πριν ενάµιση χρόνο.

Η γενιά αυτή χαρακτηρίζεται από πολλές και σηµαντικές εξελίξεις. Κατ’ αρχήν από την
κατασκευή ολοκληρωµένων, κυκλωµάτων LSI (Large Scale Integration) και VLSI (Very Large
Scale Integration), κυκλωµάτων δηλαδή που ενσωµατώνουν χιλιάδες ηλεκτρονικά στοιχεία σε
επιφάνειες της τάξης του 1cm2. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν οδηγήσει σε µια άνευ
προηγουµένου µείωση του όγκου και του κόστους και αύξηση της χωρητικότητας της µνήµης
και της ταχύτητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πιο βασικό όµως χαρακτηριστικό της
τέταρτης γενιάς είναι η τεράστια ανάπτυξη των µικροϋπολογιστών και ιδιαίτερα των
προσωπικών υπολογιστών (PCs – Personal Computer). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην χρονική
περίοδο της δεύτερης γενιάς των ηλεκτρονικών υπολογιστών άρχισε ήδη να υλοποιείται η ιδέα
της ολοκλήρωσης τρανζίστορ και των άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων σε κυκλώµατα που θα
µπορούσαν να χωρέσουν σε ένα µικρό τεµάχιο πυριτίου (chip). Η ιδέα αυτή αποδείχτηκε
ιδιαίτερα επιτυχηµένη, µε αποτέλεσµα από το 1965 κα µετά να παρατηρείται κάθε χρόνο ο
διπλασιασµός των ηλεκτρονικών στοιχείων που µπορούσαν να χωρέσουν σε ένα chip (νόµος
του Moore).
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Η πρόοδος αυτή γρήγορα οδήγησε στο εξάρτηµα που µπορούµε να πούµε ότι άλλαξε πολλά
πράµατα στον κόσµο: το µικροεπεξεργαστή (microprocessor), την καρδιά δηλαδή του
υπολογιστή σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα. Ένας πλήρης υπολογιστής µπορεί να
κατασκευαστεί από ένα µικροεπεξεργαστή, µια µνήµη και µερικά άλλα κυκλώµατα
υποστήριξης. Η ιστορία του µικροεπεξεργαστή φτάνει πίσω γύρω στο 1969, όταν οι µηχανικοί
Victor Poor και Harry Pyle της εταιρείας Datapoint ανέπτυξαν ένα πρώτο µοντέλο. Η ανάπτυξη
του µοντέλου αυτού, επινοήθηκε σαν εναλλακτική λύση στην κατασκευή υπολογιστών ειδικής
χρήσης. Επειδή η Datapoint δεν κατασκεύαζε ηλεκτρονικά στοιχεία οι δύο µηχανικοί
µετέφεραν το µοντέλου τους στην IMB. Έτσι γεννήθηκε ο πρώτος µικροεπεξεργαστής, ο
ιστορικός 4004 της Intel.

O 4004 ήταν πολύ περιορισµένων δυνατοτήτων, αλλά ακολούθησε ο ισχυρότερος 8008 το
1971 και ο 8080 το 1974 που από πολλούς θεωρείται σαν ο «προποµπός» των προσωπικών
υπολογιστών. Οι πρώτοι υπολογιστές βασισµένοι σε µικροεπεξεργαστές, που καταγράφηκαν
στην ιστορία, είναι ο Scibe-8H και ο Altair 8800. Ταυτόχρονα, η Πληροφορική αποτέλεσε το
επιστηµονικό υπόβαθρο επί του οποίου στηρίχθηκε η σύγχρονη βιοµηχανία ανάπτυξης και
συντήρησης λογισµικού, κυρίως µετά την καθιέρωση των προσωπικών υπολογιστών,
φτάνοντας τελικά να αποτελεί έναν ευµεγέθη τοµέα της οικονοµίας.

Σήµερα, προς τιµήν του Άλαν Τούρινγκ, κάθε έτος από το 1966 κι έπειτα ο διεθνής «Σύλλογος
Μηχανηµάτων Υπολογισµού» (Association for Computing Machinery, ACM) απονέµει
το Βραβείο Τούρινγκ σε έναν επιστήµονα του χώρου µε αναγνωρισµένη σηµαντική
συνεισφορά. Το Βραβείο Τούρινγκ έχει αποκληθεί «Βραβείο Νόµπελ της Πληροφορικής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θετικές επιπτώσεις της Πληροφορικής στην
κοινωνία
Όπως είναι γνωστό η Πληροφορική είναι µια σχετικά καινούρια επιστήµη και τεχνική. Ήδη
όµως έχει αποκτήσει παγκόσµιες διαστάσεις και τεράστια διάδοση. Η ταχύτατη εξάπλωσή της
στην κοινωνία αγκαλιάζει όλο και περισσότερους τοµείς, µέσα από τις συνεχώς
διαφοροποιούµενες µορφές της. Τα συστήµατα, τα προγράµµατα, τα µηχανήµατα έρχονται και
παρέρχονται µ’ έναν εκπληκτικό ρυθµό. Ποτέ µέχρι τώρα η εφηµερότητα δεν είχε αναδειχθεί
σε τέτοιο βαθµό σε καθολική και απόλυτη αρχή, όσο έχει γίνει µε την Πληροφορική, µε
ασύλληπτες επιπτώσεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία, την κουλτούρα. Ούτε εξάλλου και η
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τελειοποίηση του πνεύµατος, των τεχνικών, των πρακτικών, της επιστήµης και της συνείδησης
είχε προχωρήσει τόσο όσο µε την κυριαρχία της Πληροφορικής, αποκτώντας αφάνταστα
τελειοποιηµένες, ιεραρχηµένες, µεθοδευµένες µορφές. Τα πάντα υποτάσσονται στις
παντοδύναµες τεχνολογικές σκοπιµότητες.

Ο τεχνολογισµός έτσι έχει µετατραπεί σε αυτοσκοπό, σε ιδεολογία. Παρά το γεγονός της
σχετικά σύντοµης ιστορίας της Πληροφορικής, ο ορµητικός χαρακτήρας της επέκτασης, καθώς
και ο ρυθµός εισαγωγής της στην κοινωνία είναι αντίστροφα σηµαντικοί. Και ίσως το γεγονός
αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι είναι φορέας µερικών έντονα, από µια πρώτη άποψη,
νεωτεριστικών στοιχείων. Ποτέ στο παρελθόν η εµφάνιση µιας νέας τεχνικής δεν απέκτησε
αυτήν την παγκόσµια και καθολική διάσταση όπως συµβαίνει σήµερα µε την Πληροφορική και
µάλιστα µέσα σ' ένα διάστηµα 10-20 χρόνων. Ταυτόχρονα, καµία άλλη τεχνική δεν είχε
επιφέρει ποτέ ίσως µέχρι τώρα τόσο ριζικές αλλαγές και επιπτώσεις στην κοινωνία συνολικά,
και ως ένα σηµείο δε ανεξάρτητα από το βαθµό ανάπτυξής της. Με λίγα λόγια κάθε στοιχείο
της καθηµερινότητας του πολίτη επηρεάζεται. Ορισµένοι από τους τοµείς στους οποίους η
Πληροφορική έχει επιδράσει σηµαντικά είναι η επικοινωνία, η εργασία, η εκπαίδευση, η
επιστήµη, ο πολιτισµός, η πολιτική, η οικονοµία και τέλος το ∆ιαδίκτυο.

2.1

Επικοινωνία

Η επικοινωνία αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στη ζωή των ανθρώπων όχι µόνο αποτελεί το
βασικό στοιχείο της κοινωνικοποίησης τους αλλά και τον ακρογωνιαίο λίθο της ψυχικής τους
ηρεµίας. Μέσα από την επικοινωνία οι άνθρωποι µπορούν να µοιραστούν σκέψεις, γνώσεις
αλλά και την δυνατότητα να γνωρίσουν άλλους νέους ανθρώπους. Στη σύγχρονη επικοινωνία
των ανθρώπων, η οποία διαµεσολαβείται από τους υπολογιστές και τα δίκτυα, διαµορφώνονται
νέες οµάδες ή κοινωνικοί σχηµατισµοί µε βάση την κοινότητα απασχόλησης, τον τόπο
διαµονής, την υλική βάση ή το ενδιαφέρον. Οι κοινωνικοί σχηµατισµοί αυτοί είναι
«ορθογώνιοι» προς τα υπάρχοντα κοινωνικά στρώµατα και οµάδες.

Η επικοινωνία µέσω κοινωνικών δικτύων (Skype, msn, facebook, twitter κ.ά.) έχει πολλά
θετικά στοιχεία. Άνθρωποι από όλο τον κόσµο µπορούν να έρθουν σε επαφή και να
επικοινωνήσουν µεταξύ τους να ανταλλάξουν γνώσεις, εµπειρίες ακόµα και να αποκτήσουν µια
φιλική σχέση. Εκτός από αγνώστους µπορεί καθένας να επικοινωνήσει µε παλιούς φίλους ή
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συµµαθητές µε τους οποίους, λόγω της απόστασης και του γεγονότος ότι η ζωή εξελίσσεται,
µπορεί να έχει χαθεί η επαφή.

Με τα νέα τεχνολογικά µέσα δίνεται η δυνατότητα στα µέλη όχι µόνο να επικοινωνούν µε
ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν και έχουν καθηµερινή επαφή, αλλά και να αναζητήσουν
παλιούς γνωστούς και φίλους ή να δηµιουργήσουν εικονικές «οικογενειακές» ή «φιλικές»
σχέσεις. Επίσης, να αναζητήσουν άγνωστους ή χαµένους συγγενείς ανά την υφήλιο ιδιαίτερα
άνθρωποι που έχουν συγγενείς σε άλλες χώρες ή είναι οι ίδιοι µετανάστες και κατοικούν
µακριά από την πατρίδα τους.

Τα κοινωνικά δίκτυα ως µέσον επικοινωνίας, χρησιµοποιούνται από όλα τα κοινωνικά
στρώµατα. Από τους απλούς πολίτες, έως ανθρώπους µε αξιώµατα όπως οι πολιτικοί µε σκοπό
είτε να δηµοσιοποιήσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους, είτε να προσελκύουν άτοµα ίδιας
ηλικιακής οµάδας µε αυτούς. Ιδιαίτερα στοχεύουν να προωθήσουν το προφίλ τους σε νεανικό
κοινό του δικτύου, εφόσον αυτά τα άτοµα έχουν σχεδόν ως το µόνο και αξιόπιστο µέσο
ενηµέρωσης τα δίκτυα αυτά.

Επιπλέον µια άλλη οµάδα ανθρώπων οι οποίοι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως µέσο προβολής
τους και ως τρόπο προσέγγισης κοινού, είναι οι καλλιτέχνες κάθε είδους όπως ηθοποιοί,
τραγουδιστές, ζωγράφοι. Επιπροσθέτως µέσω των κοινωνικών µέσων µπορεί να ζητηθεί η
βοήθεια ενός ευρύτερου κοινού για πολύ σηµαντικά θέµατα που αφορούν είτε πρόβληµα
κάποιο συγκεκριµένου ατόµου, είτε αποτελεί θέµα κοινωνικού ενδιαφέροντος.
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Ένας ακόµα λόγος που πολλά άτοµα προτιµούν την επικοινωνία µέσω των κοινωνικών µέσων
είναι η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα τους. Η εσωστρέφεια κάποιων ανθρώπων µπορεί να τους
προκαλεί ντροπή και φόβο στο να κάνουν νέες γνωριµίες, κάτι που µέσω διαδικτύου δεν
υφίσταται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα του απρόσωπου και εντελώς ξένου υποκειµένου που
µπορεί να επικοινωνεί διατηρώντας την ανωνυµία και την αποφυγή άµεσης επαφής µε τους
άλλους.

Επίσης τα κοινωνικά δίκτυα είναι το τέλειο µέσο για
να έρθουν σε επικοινωνία µε το έξω κόσµο άτοµα µε
ειδικές

ανάγκες

προβληµάτων

τα

υγείας

οποία
που

εξαιτίας

σοβαρών

αντιµετωπίζουν

δεν

µπορούν να έχουν την κοινωνική ζωή που έχει ο
µέσος

άνθρωπος

λόγω

δυσκολιών

που

αντιµετωπίζουν στην µετακίνηση τους και όχι µόνο.
(Χαριτίδη Β. 2011)

Με την εµφάνιση οποιουδήποτε νέου επικοινωνιακού µέσου, επηρεάζεται αναµφισβήτητα η
καθηµερινότητα και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Ένας σηµαντικός παράγοντας που έχει
επηρεάσει σήµερα την επικοινωνία των ανθρώπων είναι το ∆ιαδίκτυο. Η επίδραση αυτή
πηγάζει κυρίως από την τεχνολογία του νέου µέσου. Αν υπάρξει το ερώτηµα σε τι επίπεδο
µπορεί η τεχνολογία του διαδικτύου να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούν και
πληροφορούνται µαζικά οι άνθρωποι, υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόµενες προσεγγίσεις
πάνω στο θέµα.

Σύµφωνα µε την προσέγγιση της «ιντερνετοφιλίας» (ένα µείγµα κλασικής «πλουραλιστικής»
προσέγγισης και τεχνολογικού «ντετερµινισµού»), το ∆ιαδίκτυο, αλλά και η ψηφιακή
τεχνολογία γενικότερα, έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν «εικονικούς χώρους», «εικονικές
κοινότητες», όπου παύουν να υφίστανται οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαχωριστικές γραµµές
που υπάρχουν στον πραγµατικό κόσµο και που τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας αδυνατούν
να ξεπεράσουν εύκολα.

Η επικοινωνία µέσω του ∆ιαδικτύου καθίσταται άµεση και αµφίδροµη. ∆ίνεται η δυνατότητα
σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεµένου στο ∆ιαδίκτυο, να πληροφορηθεί
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αλλά και να πληροφορήσει, ανταλλάσσοντας απόψεις µέσω ενός πιο συµµετοχικού και
λιγότερο ελεγχοµένου διαύλου επικοινωνίας. Οι χρήστες αποκτούν ολοένα και περισσότερο
την ιδιότητα του παγκοσµίου πολίτη. Υπάρχει έντονη τάση, ήδη από την αρχή της εµφάνισής
του ∆ιαδικτύου, να θεωρείται ένα άκρως δηµοκρατικό µέσο µαζικής επικοινωνίας, το οποίο
αποδιαµεσολαβεί την επικοινωνία και καθιστά ισχυρότερο τον µέσο άνθρωπο, καθώς δίνει
στον τελευταίο τη δυνατότητα πρόσβασης σε µεγάλο όγκο πληροφοριών συγκεντρωµένων σε
ένα «χώρο» και την δυνατότητα της προσωπικής επιλογής των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς,
η βασική θέση της προσέγγισης αυτής είναι ότι το ∆ιαδίκτυο θα εκδηµοκρατίσει
την κοινωνία µε το να βελτιώσει την επικοινωνία καταργώντας την ανάγκη για διαµεσολάβηση.

2.2

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση είναι ένας πάρα πολύ σηµαντικός παράγοντας καθώς επηρεάζει τον άνθρωπο
από τα πρώτα κιόλας πια χρόνια της µαθητικής εκπαίδευσης του στο σχολείο. Έτσι η
εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει, η σχέση διδάσκοντος – διδασκόµενου επίσης. Η ιεραρχία
δίνει τη θέση της στη συλλογική διαδικασία, µεταλλάσσοντας τον ρόλο του εκπαιδευτή από
«αυθεντία» σε «µαέστρο» µιας ορχήστρας που εξελίσσεται ή σε έµπειρο και επιδέξιο
διαµεσολαβητή της γνώσης. Ο χώρος του εκπαιδευτηρίου πλέον δεν αποτελεί τον µοναδικό
«ναό» κατοχής και διάθεσης της γνώσης.

Στην Ελλάδα αλλά και σχεδόν σε όλον τον κόσµο, κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες, το
µάθηµα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα σχολεία είναι τρόπος καθηµερινότητας. Έτσι τα
παιδιά από την µικρή ηλικία ξέρουν να διαχειρίζονται έναν κανονικό επιτραπέζιο υπολογιστή ή
ακόµα και στην σύγχρονη εποχή κάποιο εξελιγµένο είδος όπως τα tablet. Σύµφωνα µε τον Παν.
Γ. Μιχαηλίδη «Η χρήση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση παρουσιάζει ανεξάντλητες
εφαρµογές. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν βοήθηµα στην διδασκαλία όλων των αντικειµένων.
Μπορεί να αντικαταστήσει τα ακριβότερα οπτικοακουστικά µέσα και βιβλιοθήκες, µειώνοντας
έτσι το χάσµα υλικοτεχνικής υποδοµής µεταξύ σχολείων διαφόρων περιοχών. Μπορεί να
αφαιρέσει ένα µεγάλο βάρος από τις εργασίες αξιολόγησης».

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) µε τη σωστή χρήση τους
µπορούν να συµβάλουν στην παροχή κατάλληλης παιδείας που θα βοηθήσει το ανθρώπινο
δυναµικό να αποκτήσει ποιοτική και µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξη. Κύριος σκοπός της
γενικής µόρφωσης στην Πληροφορική πρέπει να είναι η κατανόηση της χρήσης της, πως
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δηλαδή µε αυτήν είναι δυνατό να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι στους οποίους αποβλέπουν
οι ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και οι κοινωνικές, επαγγελµατικές και πολιτιστικές
συνέπειες από την χρήση της. Ο σκοπός αυτός µπορεί να επιτυγχάνεται και µέσω της
κατάλληλης χρήσης της Πληροφορικής στις σχολικές δραστηριότητες, στις οποίες
συµπεριλαµβάνεται και η διδασκαλία των άλλων αντικειµένων. Η εκµάθηση της χρήσης µιας
συγκεκριµένης µηχανής και γλώσσας προγραµµατισµού θα προωθείται µόνο στον βαθµό που
εξυπηρετεί ή επιβάλλεται από τον προηγούµενο κύριο σκοπό. Οι δυνατότητες της
Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών που όχι µόνο βοηθούν, αλλά ανυψώνουν
την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού βελτιστοποιούν τη διδασκαλία και διευκολύνουν τη
µάθηση (Σταχτέας 2002 Γ).

Ένα περιεχόµενο εκπαίδευσης στην Πληροφορική µπορεί να περιλαµβάνει, σε µια σειρά χωρίς
αξιολόγηση προτεραιότητας, τα εξής:
α) πρόσκτηση, φύλαξη, ανάκτηση και επεξεργασία δεδοµένων,
β) χρήση γραφικών και ήχου,
γ) επεξεργασία κειµένου
δ) προσοµοίωση καταστάσεων,
ε) επίλυση ειδικών προβληµάτων κατά περίπτωση
στ) κοινωνικές επιπτώσεις από την εξάπλωση της Πληροφορικής.
Το επίπεδο εµβάθυνσης συµβαδίζει, φυσικά, από την ηλικία ή την τάξη στην οποία θα
διδάσκεται.
Σε επαγγελµατικό επίπεδο, η εκπαίδευση στην Πληροφορική έχει ή θα πρέπει να έχει τον
προφανή γενικό σκοπό της απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων για το συγκεκριµένο κάθε
φορά επίπεδο ειδίκευσης και πρέπει να παρέχεται στις επαγγελµατικές σχολές µέσης και
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τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε πλήρες πρόγραµµα σπουδών ανάλογο µε αυτό των άλλων
επαγγελµάτων. Η επαγγελµατική εκπαίδευση στα άλλα επαγγέλµατα πρέπει να προσαρµοστεί
ώστε να διδάσκεται και η συγκεκριµένη, τουλάχιστον, χρήση της Πληροφορικής στο κάθε
επάγγελµα. Η σηµερινή έλλειψη προσωπικού, εκπαιδευµένου στην Πληροφορική, µπορεί να
αντιµετωπιστεί βραχυπρόθεσµα µε οργανωµένα ταχύρυθµα προγράµµατα επιµόρφωσης, µε
κύριο σκοπό την κατανόηση των εννοιών και των αρχών αντιµετώπισης του συγκεκριµένου
κάθε φορά αντικειµένου και µε πρόσθετο στόχο την χρήση κάποιων προϊόντων.

Σαν αντικείµενο διδασκαλίας η Πληροφορική παρουσιάζει, σε όλα τα κράτη, τα κοινά
προβλήµατα της διδασκαλίας των Θετικών Επιστηµών. Οι διαφορές στα εκπαιδευτικά
συστήµατα και στους επιδιωκόµενους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, οι οποίες υπάρχουν
από περιοχή σε περιοχή, περνούν σε δεύτερη µοίρα στην περίπτωση της εκπαίδευσης στην
Πληροφορική ενώ αντίθετα αποτελούν βασικό στοιχείο προβληµατισµού κατά την χρήση της
Πληροφορικής στην διδασκαλία άλλων αντικειµένων όπως η Γλώσσα και τα άλλα µαθήµατα
που σχετίζονται µε την εθνική υπόσταση κάθε τόπου.

Πάντως οι τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν τη δυνατότητα
διευκόλυνσης της διδακτικής και της µαθησιακής διαδικασίας µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους: την ταχύτητα, την αποµνηµόνευση, την πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό µε τα εργαλεία
αναζήτησης, επεξεργασίας και σύνθεσης γνώσης. Σε περιβάλλον διαπεραστικότητας υπάρχουν
νέα εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. διαδραστικά µαθήµατα, flight simulation) που
απελευθερώνουν εκπαιδευτικό δυναµικό και υλικό, µειώνουν τον χρόνο εκπαίδευσης και
κατάρτισης και έχουν µηδαµινό κόστος κτήσης ή χρήσης για τον εκπαιδευόµενο.
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Θετική εκτιµάται η κατάργηση του «δασκάλου – αυθεντία» και της «από καθ' έδρας»
διδασκαλίας, δηλαδή του µονολόγου. Αναδεικνύεται η δυνατότητα συλλογικής έρευνας και
αναζήτησης από τους εκπαιδευόµενους, καθώς και η συµµετοχική - µη ιεραρχική – διδασκαλία
και η εξατοµικευµένη µάθηση.

Ένα ακόµα θετικό της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πως µε την
χρησιµοποίηση τους στην εκπαίδευση πολλά παιδιά ειδικής αγωγής όπου έχουν προβλήµατα
όπως η αφασία µπορούν να θεραπευτούν. Έτσι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στα
παιδιά µε αφασία είναι µια µέθοδος αντιµετώπισης της καθώς τα πλεονεκτήµατα για την
αποκατάσταση αφασιών έχουν ως εξής:
α) ο ασθενής δεν είναι παθητικός, όπως συµβαίνει στις παραδοσιακές µεθόδους θεραπείας,
αλλά αποτελεί ενεργό µέρος της.
β) Νιώθει χρήσιµος, γιατί µπορεί να χρησιµοποιεί τον Η/Υ.
γ)Αποκτά υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης στην θεραπευτική αγωγή του, εφόσον πληροφορείται
άµεσα τα αποτελέσµατα της θεραπείας, χωρίς να αµφισβητεί την αντικειµενικότητά τους.
δ) Η παροχή άµεσης ανατροφοδότησης από τον Η/Υ βοηθά στο να εκτιµά το άτοµο την πρόοδο
του και να ενισχύεται µια επιτυχηµένη µαθησιακή διαδικασία.
ε) Αυξάνεται η προσήλωση του θεραπευτή στον ασθενή, αφού ο έλεγχος των επιδόσεων
γίνεται από τον Η/Υ.
στ) Μπορεί να κατανοεί τη λογική συνέχεια των πράξεων του µέσω του εντοπισµού των λαθών
και των αδυναµιών του.

Τέλος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παρέχει ελάχιστη πιθανότητα λάθους σε συνδυασµό µε την
παροχή ταχύτητας και ακρίβειας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά όµως πρέπει να διευκρινιστεί
πως η κατάλληλη θεραπευτική χρήση λογισµικών για την αποκατάσταση της αφασίας µπορούν
να αποδώσουν µόνο όταν αυτά αντιµετωπίζονται ως σύµµαχοι σε ένα οργανωµένο θεραπευτικό
πρόγραµµα και όχι σαν το µόνο µέσο θεραπείας (Mattews, 1994). Σε καµία περίπτωση ο
υπολογιστής δεν θα αντικαταστήσει το έργο του θεραπευτή. Κάτι τέτοιο είναι πραγµατικά
αδύνατο.

Συµπερασµατικά, η Πληροφορική και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) έχουν συµβάλει
σηµαντικά στην εκπαίδευση και στην βελτίωση τις κοινωνίας. Κάθε σπίτι έχει έναν
τουλάχιστον υπολογιστή όπου το κάθε άτοµο της οικογένειας µαθαίνοντας από µικρή ηλικία τη
χρήση αυτού του µέσου µπορεί να βελτιώσει και να µάθει πολλές γνώσεις που µπορούν να τον
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βοηθήσουν σε πολλά θέµατα της καθηµερινότητας του. Έτσι µε την εξέλιξη της Πληροφορικής
κάθε άτοµο από µικρή ηλικία ή και µεγαλύτερη ακόµα και άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς
οµάδες µπορούν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται καθηµερινά.

2.3

Εργασιακός Χώρος – Ελεύθερος Χρόνος

Ένας ακόµη παράγοντας που επηρεάζει η Πληροφορική θετικά την κοινωνία είναι η εργασία
και χώρος δουλειάς κάθε ανθρώπου. Η διάκριση χρόνου εργασίας και ανάπαυλας αρχίζει να
χάνεται. ∆ιαφαίνονται ήδη οι πρώτες αντιφάσεις (π.χ. το ωράριο απασχόλησης αλλάζει, η
εξαρτηµένη εργασία υποκαθίσταται από την αυτοαπασχόληση). Ο χώρος εργασίας,
εκπαίδευσης κ.λπ. παύει πλέον να περιορίζεται στους κλασικούς χώρους των γραφείων, των
εργοστασίων ή των σχολικών µονάδων και διαχέεται στο σπίτι ή όπου επιθυµεί καθένας αρκεί
να έχει πρόσβαση στα νέα µέσα Πληροφορικής και επικοινωνιών. Η τεχνολογία προσφέρει τη
δυνατότητα ευέλικτων πακέτων «εξατοµικευµένης» εργασίας, επιµόρφωσης, διασκέδασης, που
µπορούν να «χωρέσουν» σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της µέρας, είτε στη δουλειά είτε στην
ξεκούραση, και σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σηµείο του πλανήτη.

Νέες εργασίες έχουν αναδυθεί. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του υπολογιστή
στο χώρο της εργασίας, προκάλεσε και προκαλεί ακόµα δοµικές αλλαγές σε πολλά
επαγγέλµατα και τροποποιήσεις σε όλες σχεδόν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες.
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Οι διοικητικές υπηρεσίες και η οργάνωση των γραφείων, η Βιοµηχανία και η Ιατρική, τα Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας, η Αγροτική παραγωγή και οι Μεταφορές είναι, ενδεικτικά, κάποιοι από
τους τοµείς που έχουν επηρεασθεί σηµαντικά. Νέες εξειδικεύσεις και επιπρόσθετη κατάρτιση
απαιτούνται για πολλούς εργαζόµενους ενώ εµφανίζονται νέες ειδικότητες και δηµιουργούνται
νέα επαγγέλµατα. Η υπολογιστική ισχύς των νέων µέσων και η δηµιουργία εξειδικευµένου
λογισµικού σε πάρα πολλούς επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς τοµείς οδηγούν σε
θεαµατική αύξηση της παραγωγικότητας, που δεν έχει ίσως γνωρίσει ποτέ άλλοτε η
ανθρωπότητα. Η ταχύτητα των αλλαγών δηµιουργεί έντονο ανταγωνισµό ανάµεσα στις
επιχειρήσεις και τους διάφορους οργανισµούς αφού απαιτεί ταχύτατες αναδιαρθρώσεις του
προσωπικού και του εξοπλισµού τους και σηµαντικές δαπάνες για κατάρτιση και νέες αγορές
τεχνολογικού υλικού.

Ο εκσυγχρονισµός της οργάνωσης των επιχειρήσεων µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών
προσφέρει εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας αλλά έχει και το αντίστοιχο κόστος. Θετική
επίδραση θεωρούµε το ότι µε τον αυτοµατισµό της παραγωγικής διαδικασίας έχει µειωθεί η
χειρωνακτική εργασία στους παραγωγικούς τοµείς προς όφελος της δηµιουργικής εργασίας.
Χαρτογιακάδες (white collar) αντικαθιστούν τους κλασικούς εργάτες (blue collar) και
αναδύονται οι «εργάτες γνώσης». Επίσης, στο κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής
προσφέρεται η δυνατότητα µείωσης των ωρών εργασίας και η αύξηση του ελεύθερου χρόνου
των εργαζοµένων. Έτσι, η αυτοµατοποίηση πλήθους εργασιών οδηγεί σε δραµατική µείωση
των θέσεων εργασίας που δεν αναπληρώνονται από τις νέες θέσεις που δηµιουργούνται και
αφορούν χειρισµό των νέων εργαλείων. Συνήθως, οι θέσεις εργασίας που καταργούνται
αφορούν κλάδους και τοµείς µε χαµηλή εξειδίκευση και επηρεάζουν το µέρος εκείνο του
πληθυσµού µε το χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο.

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών (Πληροφορική, επικοινωνίες, ροµποτική κλπ.) στους
διάφορους κλάδους ευνοεί την απαλλαγή από πολλές επικίνδυνες, δύσκολες και ανιαρές
εργασίες σε εργοστάσια, εργοτάξια και τη βαριά βιοµηχανία. Ο αυτοµατισµός απαλλάσσει τον
άνθρωπο από κινδύνους και επιτρέπει σε πολλούς εργαζόµενους να στραφούν σε άλλες
επαγγελµατικές ασχολίες µε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ταυτόχρονα καταργούνται θέσεις
εργασίας και από τους απολυθέντες εργαζόµενους απαιτείται επιπλέον εξειδίκευση και
κατάρτιση. Η εισβολή των νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο, καθιστά απαραίτητη και
την προσαρµογή του υλικού και κυρίως του λογισµικού στα χαρακτηριστικά και στις
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ανθρώπινες γνωστικές δεξιότητες. Το λογισµικό, χάρη στις έρευνες που έγιναν στα πλαίσια της
ψυχολογίας της εργασίας και της εργονοµίας, έχει γίνει την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα
φιλικό προς το χρήστη. ∆εν παύει εντούτοις να απαιτεί από το χρήστη την απόκτηση νέων
δεξιοτήτων που να του επιτρέπουν τον αποδοτικό χειρισµό των νέων τεχνικών.

Η Πληροφορική και οι εξ’ αποστάσεως µέθοδοι εκπαίδευσης είναι δυνατόν να αλλάξουν
σηµαντικά το χώρο της επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι εργαζόµενοι δεν θα είναι πλέον
υποχρεωµένοι να µετακινούνται από το χώρο εργασίας ή κατοικίας τους για να αποκτήσουν
νέες επαγγελµατικές γνώσεις ή δεξιότητες.

Με την καθιέρωση ανοικτών και εξ’ αποστάσεως συστηµάτων κατάρτισης που θα βασίζονται
πάνω στα δίκτυα υπολογιστών καθίσταται εφικτή τόσο η άµεση παροχή εκπαίδευσης σε όσους
το επιθυµούν χωρίς περιττές µετακινήσεις όσο και η δυνατότητα εξατοµίκευσης της
µαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, αν και τα συστήµατα ελέγχου των εργαζοµένων προϋπήρχαν
των υπολογιστών, µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών παίρνουν νέα µορφή και γίνονται πολύ
πιο διακριτικά και πολύ πιο αποτελεσµατικά.

Οι κίνδυνοι παραβίασης της ιδιωτικής ζωής που ελλοχεύουν από τη συγκέντρωση
πληροφοριών µε τη βοήθεια υπολογιστών δεν προέρχονται µόνο από τις διάφορες µορφές
εξουσίας αλλά και από τη δυνατότητα και µεµονωµένων ατόµων να εισέλθουν στις διάφορες
Βάσεις ∆εδοµένων και να αποσπάσουν κάθε υφής δεδοµένα. Η δυνατότητα πρόσβασης και
κατά συνέπεια παραποίησης ή καταστροφής των στοιχείων µιας Βάσης ∆εδοµένων, παρά τα
αυστηρά µέτρα ασφαλείας (κωδικοί πρόσβασης, µέθοδοι κρυπτογράφησης κλπ) που
παίρνονται, είναι κάποτε εφικτή. Τα ψηφιακά δεδοµένα Κρατικών Οργανισµών (πολλές φορές
υψίστης σηµασίας για την Κρατική ασφάλεια), τραπεζών (µε την ηλεκτρονική µεταφορά
κεφαλαίων και διαφόρων επιχειρήσεων, από τη στιγµή που µεταδίδονται µέσω δικτύων
υπολογιστών παραµένουν ευάλωτα σε κάθε λογής εγκληµατικές ενέργειες. τροµοκρατικές
οργανώσεις, κοινοί εγκληµατίες ή ακόµα και απλοί χρήστες (οι λεγόµενοι hackers) έχουν τη
δυνατότητα, κάτω από ειδικές συνθήκες, να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστικά
συστήµατα και να χρησιµοποιήσουν µε παράνοµο τρόπο στοιχεία.

∆ηµιουργούνται νέες προοπτικές απασχόλησης. Η Πληροφορική επιτρέπει και επιταχύνει την
έλευση µιας κοινωνίας µε πάρα πολύ υψηλή παραγωγικότητα: λιγότερη εργασία και
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, και ταυτόχρονα επαγγέλµατα πολύ διαφορετικά από αυτά
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που επέβαλλε η βιοµηχανική επανάσταση. Η άποψη που κυριάρχησε µετά τη δηµιουργία των
πρώτων υπολογιστών ότι µε την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και γενικότερα στις
διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες θα δηµιουργηθούν στρατιές ανέργων στην πράξη δεν
επαληθεύτηκε. Όπως είδαµε, οι δυσοίωνες προβλέψεις που υπήρχαν στη δεκαετία του '5Ο
σχετικά µε τα τεράστια προβλήµατα που θα δηµιουργούσαν οι δραµατικές µειώσεις σε ώρες
εργασίας, δεν επαληθεύτηκαν σε µεγάλο βαθµό. Ο αυτοµατισµός που προήλθε από την είσοδο
των υπολογιστών στην παραγωγική διαδικασία δηµιούργησε σταδιακή αύξηση της
παραγωγικότητας αλλά παράλληλα συνδυάστηκε µε αυξηµένη κατανάλωση. Η επανάσταση
των νέων τεχνολογιών (Πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, µικροηλεκτρονική) επέδρασε
καταλυτικά σε αυτό το φαινόµενο.

Η αυτοµατοποίηση της παραγωγής στις ανεπτυγµένες κοινωνίες δεν συνδυάζεται λοιπόν µε την
επιµήκυνση του ελεύθερου χρόνου των εργαζοµένων αλλά µε τη δηµιουργία νέας
καταναλωτικής συµπεριφοράς και προτύπων. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί τη λεγόµενη
εργασιακή µετατόπιση προς νέες περιοχές απασχόλησης. Το ρεύµα αποµάκρυνσης από τις
βασικές βιοµηχανίες (ορυχεία, αγροτική απασχόληση κλπ.) τον πρωτογενή και δευτερογενή
δηλαδή τοµέα της οικονοµίας προς τις πωλήσεις, την παροχή υπηρεσιών και τις Κρατικές
θέσεις (τριτογενής τοµέας της οικονοµίας) είναι συνηθισµένο φαινόµενο στις προηγµένες
χώρες.

Ο πολλαπλασιασµός των δραστηριοτήτων όπου η πληροφορία είναι η πρώτη ύλη είναι το πιο
χαρακτηριστικό φαινόµενο της λεγόµενης µεταβιοµηχανικής εποχής. Ο ρυθµός µε τον οποίο
συντελέστηκαν αυτές οι αλλαγές δεν ήταν όµως ιδιαίτερα ταχύς, γεγονός - που συνέβαλλε στο
να µη δηµιουργηθούν οξυµένα κοινωνικά προβλήµατα τουλάχιστον στις προηγούµενες
δεκαετίες. Οι αλλαγές αυτές επηρέασαν κυρίως εργασιακούς χώρους µε πληκτικά και γεµάτα
επαναληπτικές διαδικασίες καθήκοντα ενώ υπήρξαν περιπτώσεις σχεδόν πλήρους εξαφάνισης
επαγγελµάτων (π.χ., οι στοιχειοθέτες στα τυπογραφεία).

Νέα επαγγέλµατα κάνουν την εµφάνισή τους µε κύριο άξονα το χώρο της Πληροφορικής.
Τα επαγγέλµατα αυτά απαιτούν κατά κανόνα αυξηµένη επαγγελµατική ειδίκευση, µακρά
διάρκεια αρχικών σπουδών και συχνές απαιτήσεις επανεξειδίκευσης. Τέτοια είναι τα
επαγγέλµατα της Πληροφορικής (τεχνικοί, προγραµµατιστές, µηχανικοί δικτύων κλπ) και της
µικροηλεκτρονικής. Σε µεγάλο βαθµό, αντίθετα από τα επαγγέλµατα που έχουν εξαφανισθεί ή
τείνουν να εξαλειφθούν, τα νέα αυτά επαγγέλµατα προσφέρουν επαγγελµατική ικανοποίηση
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και σηµαντικές προοπτικές εξέλιξης σε αυτούς που τα εξασκούν. Θα πρέπει να σηµειώσουµε
ότι η αποφυγή χειρονακτικών και µονότονων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει
εντατικοποίηση της διανοητικής προσπάθειας και αυξηµένο κόπο, ενώ µε ίδια αµοιβή παράγει
περισσότερο έργο καλύτερης ποιότητας. Η εξαφάνιση παλαιών επαγγελµάτων και η εµφάνιση
νέων επιδρά σηµαντικά στο επίπεδο ικανότητας και εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού.
∆εν αντιδρούν ωστόσο όλοι οι εργαζόµενοι θετικά σε µια προοπτική απόκτησης νέων
επαγγελµατικών δεξιοτήτων και δεν θεωρούν απαραίτητα ενδιαφέρουσα πρόκληση την
απόκτηση νέων ικανοτήτων ακόµα κι αν συνδυάζεται µε αύξηση µισθού και βελτίωση θέσης.

Τέλος στη σχόλη και τη διασκέδαση καθοριστικό ρόλο παίζει η αγορά προϊόντων ενηµέρωσης
και διασκέδασης που βοµβαρδίζει τον καταναλωτή µέσω της οικιακής συσκευής (τηλεόρασης,
υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου) διεισδύοντας στο άδυτο του σπιτιού του. Ως θετική
επίδραση καταγράφονται τα νέα ψηφιακά µέσα, τα διαπεραστικά παιχνίδια και το νέο πεδίο
που αναδύεται για τα πρόσωπα µε ειδικές δεξιότητες στην κίνηση, τα οποία µπορούν πλέον να
συµµετάσχουν σε συλλογικά αθλήµατα ή παιχνίδια (π.χ. να παίξουν ποδόσφαιρο, µπάσκετ,
τένις) ή να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς ισότιµα µε όλους τους άλλους.

2.4

Επιστήµη

Στην επιστήµη, κατ' εξοχήν πεδίο έρευνας και αναζήτησης νέας γνώσης, συνοψίζουµε τις
σηµαντικές επιδράσεις. Οι ευεργετικές επιδράσεις που έχει η Πληροφορική στην τεχνολογία
είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η αύξηση του µέσου όρου ζωής, η µείωση του
σωµατικού µόχθου, η µείωση του χρόνου εργασίας και η βελτίωση της µετάδοσης γνώσεων και
ιδεών. Η επίδραση που έχει η Πληροφορική στην επιστήµη και στην κοινωνία έχει πολλά
θετικά αποτελέσµατα. Έτσι οι τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών αυξάνουν τον
αριθµό των θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσµο, βελτιώνοντας παράλληλα τους δείκτες
ανάπτυξης και παραγωγικότητας και περικόπτοντας το επιχειρηµατικό κόστος. Αυτό είναι το
κύριο συµπέρασµα της φετινής έκθεσης που έδωσε αυτή την εβδοµάδα στη δηµοσιότητα η
∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), η οποία παρέχει µια «συγκρατηµένα αισιόδοξη» εικόνα
της επίδρασης των νέων τεχνολογιών στον κόσµο της εργασίας. (Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004,
«Καθηµερινή» 25.01.01)
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Ακόµα στην ιατρική είναι η λιγότερο κοµπιουτεροποιηµένη επιστήµη, εποµένως αναµένονται
ραγδαίες αλλαγές. Στις προβλέψεις για την Ιατρική δεν αναµένεται απλώς η από απόσταση
διενέργεια επεµβάσεων και διοργάνωση ιατρικών συσκέψεων, που έτσι και αλλιώς ήδη είναι
δυνατή, αλλά και η πλήρης 3-D απεικόνιση του σώµατος ακόµη και σε ολόγραµµα, όπως και η
συνταγογράφηση και διάγνωση µέσω υπολογιστή και χωρίς την παρέµβαση γιατρού. Όσον
αφορά τα αυτοκίνητα ως το 2020 τα αυτοκίνητα στον πλανήτη θα έχουν διπλασιαστεί. Ευτυχώς
όµως, µέχρι το 2014 30% από αυτά θα διαθέτουν όχι µόνο GPS, αλλά και αυτόµατα συστήµατα
πλοήγησης, παρκαρίσµατος, ελέγχου διοδίων και αποφυγής συγκρούσεων. Ένα στα τρία
αυτοκίνητα θα είναι υβριδικό.

Επίσης ένας καινούριος τουριστικός κλάδος θα δηµιουργηθεί όπου αφορά το διάστηµα.
Με µισό εκατοµµύριο δολάρια όλοι θα µπορούν να ταξιδέψουν µέχρι το φεγγάρι ή τον Άρη ή
και ακόµα µακρύτερα. Παράλληλα το 2020 το 30% των πτήσεων θα γίνεται από υπερηχητικά
αεροπλάνα, που θα κάνουν την απόσταση στο 1/10 του χρόνου που απαιτείται σήµερα. Επίσης
θα

υπάρχει

και

διαστηµική

κηπουρική.

Τα

φυτά,

ως

γνωστόν,

φωτοσυνθέτουν

απελευθερώνοντας οξυγόνο και αυτό ακριβώς είναι το τελικό σχέδιο: η δηµιουργία
ατµόσφαιρας στον Άρη. Η φύτευση και η καλλιέργεια των φυτών θα γίνεται από ροµπότ
τεχνολογίας Pathfinder (χαµηλού κόστους σε σχέση µε µια επανδρωµένη αποστολή), ενώ
σύµφωνα µε το επίσηµο site της NASA οι πρώτοι άποικοι υπολογίζεται πως θα µπορούν να
εγκατασταθούν εκεί γύρω στο 2100 και εκτός από την οµάδα επιστηµόνων θα είναι κατά κύριο
λόγο βαρυποινίτες, οι οποίοι θα προσφέρουν κοινωνική εργασία.

Στην τηλεόραση έχει επιδράσει σηµαντικά η επιστήµη. Εκτός από τις τηλεοράσεις που θα
έχουν υψηλότερη ευκρίνεια από ποτέ, µια νέα τεχνολογία µε την κωδική ονοµασία V-Chip θα
επιτρέπει στους γονείς να επιλέγουν ποια προγράµµατα επιθυµούν να αποκλείονται από την
τηλεόραση τους, προκειµένου να µην παρακολουθούν τα παιδιά τους ακατάλληλες εκποµπές
βίας. Φυσικά τεχνολογική εξέλιξη δεν θα έχει µόνο η τηλεόραση, αλλά και υπολογιστικά
συστήµατα. Όσο πιο πολύπλοκη ή πιο αναφορική γίνεται η πληροφορία και η χρήση της τόσο
µεγαλύτερα µέσα αποθήκευσης χρειάζονται. Οι νέοι αποθηκευτικοί χώροι θα γεννήσουν και
νέες µονάδες µέτρησης, πολύ πέρα από το Gigabyte ή το TeraByte που ήδη υπάρχουν.

Έτσι θα µιλάµε πλέον για Exabyte (δισεκατοµµύρια gigabytes). Φανταστείτε µια
χωρητικότητα αντίστοιχη µε εκείνη 40.000 βιβλιοθηκών σαν αυτή του Κογκρέσου των ΗΠΑ,
σύµφωνα µε µια εκτίµηση του Πανεπιστηµίου Μπέρκλεϊ για τη µελλοντική ροή των
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πληροφοριών και ειδήσεων. Επιπλέον η δηµιουργία έξυπνων καρτών. Η εισαγωγή της
τεχνολογίας EMV Chip στην Ευρώπη θα οδηγήσει στη δηµιουργία πιστωτικών καρτών µε τσιπ
µνήµης που θα επιτρέπουν να πραγµατοποιείς πληρωµές σε λιγότερο από µισό δευτερόλεπτο,
απλώς κρατώντας την κάρτα µπροστά σε ένα τερµατικό. Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι
αυτό θα παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια και «ανέπαφες» συναλλαγές.

Χάρη στην Πληροφορική και την επιστήµη λένε ότι οι επιστήµονες θέλουν να ανακαλύψουν
τον έλεγχο της εγκεφαλικής σκέψης. Ορισµένες ηλεκτρονικές περικεφαλίδες µπορούν να
συλλάβουν εγκεφαλικά σήµατα και στη συνέχεια να τα χρησιµοποιήσουν για τον έλεγχο
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή για την επικοινωνία µε άλλους ανθρώπους. Μια εταιρεία έχει
αναπτύξει ένα µηχανογραφηµένο σύστηµα, το BrainGate (Εγκεφαλική Πύλη), το οποίο παρέχει
τη δυνατότητα σε παράλυτους ανθρώπους να χρησιµοποιήσουν τη σκέψη τους για να
χειριστούν τηλέφωνα, διακόπτες φωτός και άλλες συσκευές. Άλλα συστήµατα επιτρέπουν σε
ανθρώπους να πληκτρολογήσουν µέχρι 15 λέξεις το λεπτό επικεντρώνοντας το µυαλό τους
στον κέρσορα ενός υπολογιστή. Έτσι δηµιουργήθηκε και η τεχνητή νοηµοσύνη.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µπορούν να νικήσουν κορυφαίους σκακιστές, να συνοµιλήσουν
µε ανθρώπους, να καθοδηγήσουν ροµπότ. Ορισµένοι επιστήµονες πιστεύουν ότι κάποια µέρα
οι µηχανές θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν εξ’ ολοκλήρου τους ανθρώπους. Αυτός ο
αυτοµατισµός της σκέψης εγείρει ένα από τα πιο κρίσιµα ερωτήµατα της εποχής µας. Υπάρχει
θεµελιώδης διαφορά ανάµεσα στην ανθρώπινη νοηµοσύνη και στη νοηµοσύνη των µηχανών;

Ακόµα νέα «ζωή» µπορεί να υπάρξει στο µέλλον χάρη στον υβριδικό άνθρωπο. Πολλοί
αναρωτιούνται ποια θα είναι η µορφή που θα έχει ο πολίτης του µέλλοντος. Οι περισσότεροι
τον φαντάζονται υβρίδιο µεταξύ λογικού όντος και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εξέλιξη αυτή
όχι µόνο δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, αλλά ίσως είναι και
αναπόφευκτη. Πιθανόν είναι αναπόφευκτο στο προσεχές µέλλον άνθρωποι και υπολογιστές να
«ενωθούν» δηµιουργώντας µια βιοτεχνολογική µορφή ζωής, η οποία θα έχει εντυπωσιακές
ικανότητες και δυνατότητες. Ο αµερικανός µελλοντολόγος Κουρτσβάιλ πιστεύει πως «ως το
2020 ένας υπολογιστής 1000 δολαρίων θα έχει ισχύ ανάλογη µε αυτήν του ανθρώπινου
εγκεφάλου και ως το τέλος του 2020 θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία επέµβασης και αλλαγής
του ανθρώπινου εγκεφάλου». Πώς θα είναι αυτός ο υβριδικός άνθρωπος; Θα είναι ένας υπερκλώνος ή ένας άνθρωπος µε πολλά ηλεκτρονικά προσθετικά στο σώµα και γενικότερα στον
οργανισµό του; Πιθανότατα οι µελλοντικοί άνθρωποι θα έχουν ενσωµατωµένα διάφορα
ηλεκτρονικά προσθετικά που θα αυξάνουν τις ικανότητές τους.
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Επίσης χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της
Πληροφορική δηµιουργούνται σιγά-σιγά τα πρώτα
ροµπότ. Ένα ιαπωνικό ροµπότ που λέγεται Asimo
µπορεί να ανεβαίνει σκάλες, να τρέχει και να χορεύει.
Ροµπότ «εργάζονται» ως ρεσεψιονίστ σε γραφεία,
σερβιτόροι και φύλακες ασφαλείας. Ιάπωνες και
Κορεάτες ειδικοί σχεδιάζουν στο άµεσο µέλλον να
αναθέσουν σε ροµπότ σηµαντικά πόστα γραφείων, να
τα τοποθετήσουν σε σπίτια ως οικιακούς βοηθούς,
ακόµη και στο χώρο της υγείας έως το 2015.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα οι άνθρωποι εµφανίζονται ιδιαίτερα «φιλικοί» στα
ροµπότ και µπορούν εύκολα να συνηθίζουν στην παρουσία τους καθώς, αν µη τι άλλο, κάνουν
τη δουλειά τους, είναι και ευγενικά. Ένας στους τρεις θα έχει ροµπότ στο σπίτι του έως το
2020. Ως το 2035 δε, οι στρατοί των κρατών θα αποτελούνται αποκλειστικά από ροµπότ.
Γίνονται µάλιστα σκέψεις για το πώς θα µπορούσαν τα ροµπότ να αποκτήσουν ικανότητες που
θα τα έκαναν πιο ανθρώπινα. Σε σχετική έρευνα, που έκανε Βρετανός µελετητής της Τεχνητής
Νοηµοσύνης, αναφέρεται πως µέχρι το 2025 οι άνθρωποι θα ερωτεύονται και θα παντρεύονται
µε ροµπότ. Βέβαια αυτή η εξέλιξη ενέχει και πολλούς κινδύνους. Από τη µια, θα είναι καλό,
γιατί τα ροµπότ αυτά θα µπορούν να βοηθάνε άτοµα µε ανάγκες, όπως οι ηλικιωµένοι και
άτοµα µε αναπηρίες. Από την άλλη όµως, αυτό σηµαίνει αντικατάσταση του ανθρώπινου
εργατικού δυναµικού µε σοβαρές κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες.

Επίσης ήδη έχουν δηµιουργηθεί νέες γλώσσες χάρη στην επιστήµη και την Πληροφορική.
Σύµφωνα µε τις πληθυσµιακές εκτιµήσεις, η γλώσσα που θα µιλιέται περισσότερο στον
πλανήτη το 2050 θα είναι τα κινέζικα, µε δεύτερη τα ινδικά και τρίτη τα αραβικά. Καθώς όµως
ένας δυτικός άνθρωπος είναι δύσκολο να µάθει την κινέζικη γλώσσα µε τα ιδεογράµµατα της,
το πιθανότερο, σύµφωνα µε τους µελετητές, θα είναι να δηµιουργηθεί µια νέα γλώσσα που θα
συνδυάζει ιδεογράµµατα και αγγλικές λέξεις, ώστε να βρει εφαρµογή τόσο στο εµπόριο όσο
και στον κατεξοχήν χώρο ψηφιακής επικοινωνίας µε emoticons, το ∆ιαδίκτυο. Τέλος ένας
στους τρεις θα κάνει χρήση της εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality): virtual TV
(τρισδιάστατη, µε ενεργοποίηση και άλλων αισθήσεων, όπως αφή και όσφρηση), virtual reality
ιστοσελίδες-ιστόκοσµοι (όπως το Second Life), κ.ά.
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2.5

Πολιτική και Οικονοµία

Η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας, πέρα από τις σηµαντικές επιπτώσεις που έχει στο χώρο
της εργασίας, επιδρά καταλυτικά στον καταµερισµό και την άσκηση της εξουσίας. Πολλές
στοιχειώδεις ατοµικές και συλλογικές ελευθερίες αµφισβητούνται ή θέτονται σε κίνδυνο, ενώ
µπορούµε να κάνουν µε αντίστοιχη διαπίστωση και σε θέµατα που άπτονται της δηµοκρατικής
οργάνωσης της κοινωνίας.
Η Πληροφορική επηρεάζει σηµαντικά την άσκηση της εξουσίας. Η άσκηση της εξουσίας, σε
οποιαδήποτε µορφή, απαιτεί σε µεγάλο βαθµό τον έλεγχο της πληροφορίας, η λήψη
αποφάσεων προϋποθέτει ολοκληρωµένη πληροφόρηση από αυτόν που πρέπει να αποφασίσει.
Για παράδειγµα οι οικονοµικές υπηρεσίες του Κράτους και η εφορία πρέπει να γνωρίζουν τη
διεύθυνση καθώς και τα εισοδήµατα των φορολογούµενων, ο διευθυντής µιας Επιχείρησης
πρέπει να γνωρίζει τις τάσεις της αγοράς για να προγραµµατίσει τις δραστηριότητές της.
Η Πληροφορική επίσης επηρεάζει σηµαντικά τους τρόπους σκέψης και τη συµπεριφορά των
ατόµων και των διαφόρων κοινωνικών οµάδων. Οι διαφηµιστικές καµπάνιες, η πολιτική
προπαγάνδα και οι δηµοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση καθηµερινά.
Στο σύγχρονο κόσµο η άσκηση της εξουσίας και ο έλεγχος των µέσων πληροφόρησης
συνδέονται όλο και περισσότερο, γεγονός που εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµοκρατία και τις
ατοµικές και συλλογικές ελευθερίες. «Θετική επίδραση αποτελεί η άµεση εξυπηρέτηση των
πολιτών και η διευκόλυνση των εργαζοµένων στο έργο τους, είτε στη δηµόσια διοίκηση και στα
κέντρα αποφάσεων είτε στους ιδιωτικούς οργανισµούς. Παραδείγµατα: Η ψηφιακή φορολογική
δήλωση , η έκδοση πιστοποιητικών, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων, η
έκδοση των αποτελεσµάτων των εισαγωγικών εξετάσεων». (Γιάννης Μαΐστρος, 2010).

Ακόµα θετικές επιπτώσεις είναι η γνωστοποίηση των ιδεών, θέσεων και απόψεων διαφόρων
πολιτικών και κοινωνικών φορέων όπως οι εφηµερίδες που πρόσκεινται σε κάποιο πολιτικό
κόµµα, τηλεοπτικές συζητήσεις µε άτοµα που εκφράζουν διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις.
και τέλος διεξαγωγή «πολιτισµένων» προεκλογικών αγώνων µέσα από τα ΜΜΕ σε σχέση µε το
παρελθόν. Οι τηλεοπτικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις πολιτικών προσώπων κατά τη
διάρκεια προεκλογικής περιόδου.
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Μαζί βέβαια µε την πολιτική έρχεται και η οικονοµία όπου και εκεί η Πληροφορική έχει
επηρεάσει θετικά σηµαντικά πράγµατα. Μπορεί να πει κανείς πως η Πληροφορική είναι
στρατηγικός τοµέας της οικονοµίας. Ο οικονοµικός τοµέας είναι σίγουρα ένας από τους
χώρους που έχουν βαθιά επηρεαστεί από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών π.χ. νέες
οικονοµικές δυνάµεις (χώρες και εταιρείες) έχουν εµφανιστεί, που στηρίζουν σχεδόν
ολοκληρωτικά την ανάπτυξή τους στη βιοµηχανική πολιτική και παραγωγή που σχετίζεται µε
τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Η οικονοµική σηµασία που
παρουσιάζουν οι βιοµηχανίες της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στηρίζεται, κατά
κύριο λόγο, στο ότι αποτελούν: βιοµηχανικούς κλάδους αιχµής σε πλήρη εξέλιξη, µονάδες
παραγωγής µεθόδων και εξοπλισµού για τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση και µονάδες
παραγωγής καταναλωτικών αγαθών για τους πολίτες.

Η ανάπτυξη της Πληροφορικής και η ραγδαία είσοδός της σε όλους τους σηµαντικούς τοµείς
της κοινωνίας οδήγησε στην αναγκαιότητα ύπαρξης νέων εξειδικεύσεων στους αντίστοιχους
κλάδους και τη δηµιουργία νέων επαγγελµάτων.

Πέρα από τα εκατοµµύρια εργαζοµένων σε όλο τον κόσµο που χρησιµοποιούν την
Πληροφορική ως εργαλείο, αναπτύχθηκαν και τα νέα επαγγέλµατα της Πληροφορικής. Τα
επαγγέλµατα αυτά γνωρίζουν παράλληλη ανάπτυξη µε την ίδια την Πληροφορική, και
εξελίσσονται πολύ γρήγορα και πολλές φορές µε τρόπο απρόβλεπτο. Επιπλέον, η δηµιουργία
των «υπερλεωφόρων της πληροφορίας» θα αναδιαρθρώσει την οργάνωση επιχειρήσεων και
συνεπώς θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα καταργήσει πολλές υπάρχουσες. Λόγω
της Πληροφορικής που επηρέασε την οικονοµία δηµιουργήθηκαν νέοι κλάδοι απασχόλησης
ένας από αυτούς είναι και η βιοµηχανία της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Ένας
νέος βιοµηχανικός κλάδος, ιδιαίτερα προσοδοφόρος, έκανε την εµφάνισή του την τελευταία
εικοσαετία, αυτός των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. ο κλάδος αυτός, µε
την πιο ραγδαία ίσως ανάπτυξη στο χώρο της παραγωγής, αποτελείται από τη βιοµηχανία
κατασκευής υλικού υπολογιστών, τη βιοµηχανία ανάπτυξης λογισµικού και τη βιοµηχανία
τηλεπικοινωνιών. Άλλοτε σε στενή συνεργασία, άλλοτε σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, οι
διάφορες εταιρείες υπολογιστών και λογισµικού αποτελούν σήµερα την αιχµή του δόρατος των
τεχνολογιών που προδιαγράφουν σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη στον εικοστό πρώτο αιώνα.

Πάντως το ζήτηµα της πληροφοριοποίησης της κοινωνίας αποτελεί για πολλές κυβερνήσεις και
πολιτικούς υπεύθυνους ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα προς επίλυση, στις αναπτυγµένες
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χώρες, τα τελευταία χρόνια. Κεντρικός στόχος, η επίτευξη οικονοµικής ανάκαµψης και
αντιµετώπισης της πολύπλευρης κρίσης που µαστίζει τις διάφορες χώρες, µε τη βοήθεια των
νέων τεχνολογιών.

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στους διάφορους εργασιακούς χώρους, επιτρέπει την
αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως στο δευτερογενή και στον τριτογενή τοµέα της
οικονοµίας, µειώνει τις κρατικές δαπάνες και δηµιουργεί νέες καταναλωτικές συνήθειες.
Στα πλαίσια αυτά, η εισαγωγή των υπολογιστών και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών
δικτύων άλλαξε σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία υπηρεσιών και οργανισµών, του τραπεζικού
συστήµατος κλπ. Παράλληλα, δηµιούργησε κραδασµούς στον εργασιακό χώρο, καθιστώντας
χωρίς λόγο ύπαρξης πολλά επαγγέλµατα ή περιορίζοντας ουσιαστικά τις δραστηριότητες
κάποιων άλλων. Η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας συνιστά ένα από τους κύριους λόγους της
αύξησης των ανέργων στις αναπτυγµένες χώρες.

Ακόµα, ο οικονοµικός τοµέας και γενικότερα το επάγγελµα του οικονοµολόγου
αδιαµφισβήτητα έχουν επηρεαστεί βαθιά από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την
ευρέως διαδεδοµένη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων. Νέες οικονοµικές δυνάµεις
(χώρες και εταιρείες) οι οποίες έχουν αναδυθεί και κυριαρχούν στο σηµερινό οικονοµικό
γίγνεσθαι, στηρίζουν σχεδόν ολοκληρωτικά την ανάπτυξή τους στη τεχνολογική αυθεντία, την
ανάπτυξη hardware και software τις εφευρέσεις, την βιοµηχανική πολιτική και παραγωγή που
σχετίζεται µε τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Ειδικότερα στον
κλάδο της οικονοµίας και της διοίκησης επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν
εισχωρήσει και διαφοροποιήσει ριζικά τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο άσκησης του
επαγγέλµατος.

Σήµερα το σύνολο των λειτουργιών κάθε σύγχρονης εταιρείας εξαρτάται από υπολογιστές.
Και αυτό διότι οι υπολογιστές συµβάλλουν σηµαντικά στην µείωση του κόστους των
λειτουργιών της επιχείρησης, βελτιώνουν την ποιότητα της λειτουργίας και το αποτέλεσµα,
αποτελώντας ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι
ένα καθηµερινό «εργαλείο» εφάµιλλο µε το στυλό και το χαρτί των δεκαετιών πριν το 1980.

Οι επιχειρήσεις στρέφονται στην αναζήτηση νέων στελεχών µε γνώση µηχανογράφησης και
διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών, στελέχη τα οποία διαθέτουν την ικανότητα να
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µπορούν να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται. Η γνώση πακέτων
Πληροφορικής, όπως πακέτα µηχανογράφησης λογιστικής, πακέτα στατιστικής ανάλυσης,
πακέτα διαχείρισης πελατών, πακέτα just-in-time, οικονοµετρικής ανάλυσης, διαχείρισης
εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α. αποτελεί πλέον απαραίτητο εφόδιο για κάθε επαγγελµατία ο οποίος
δραστηριοποιείται στην αγορά των επιχειρήσεων.

Οι απαιτήσεις της αγοράς σε τοπικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο είναι πολλαπλές και δεν
επαρκεί ένας απλά κάλος χειρισµός του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η αγορά εργασίας αναζητά
υπαλλήλους και στελέχη που να γνωρίζουν τον άριστο χειρισµό εφαρµογών και λογισµικών
πακέτων που συνδέονται άρρηκτα µε κλάδους υψηλής ζήτησης του οικονοµολογικού
επαγγέλµατος.

Ένα παράδειγµα είναι ο κλάδος της λογιστικής. Είναι γνωστό σε όλους µας πως πλέον η
λογιστική οργάνωση όλων των επιχειρήσεων γίνεται µε την χρήση σύγχρονων λογισµικών
πακέτων. Με αυτό το δεδοµένο, κάθε εταιρεία (λογιστήριο) χρειάζεται εργαζόµενους µε
άριστες γνώσεις στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έτσι λοιπόν όλο και περισσότεροι
οικονοµολόγοι - λογιστές νιώθουν άµεσα την ανάγκη για την απαραίτητη εξειδίκευση τους στα
κατάλληλα λογισµικά πακέτα. Σήµερα, οι γνώσεις µηχανογράφησης σε συνδυασµό µε την
υψηλή κατάρτιση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση
επαγγελµατικής αποκατάστασης σε όλα τα τµήµατα και τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας
των ελληνικών και πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια έχει δηµιουργηθεί µια άρρηκτη
σχέση µεταξύ του οικονοµολόγου επαγγελµατία και της ανάγκης για άριστη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι γνώσεις Πληροφορικής αποδεικνύονται από την ικανότητα χρήσης του λογισµικού
(software) και του υλικού (hardware) µέρους ενός υπολογιστή. Ο ακριβής ορισµός της
«εξοικείωσης µε την Πληροφορική-computer literacy» σίγουρα διαφέρει από επάγγελµα σε
επάγγελµα. Σε γενική βάση οι απαραίτητες βασικές δεξιότητες στη χρήσης των υπολογιστών
είναι:
α) Η χρήση των µηχανών αναζήτησης προκειµένου ένας επαγγελµατίας να µπορεί να αντλήσει
χρήσιµες και απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση της εργασίας του σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, µετατρέποντας τον υπολογιστή του σε ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας.
β) Η επεξεργασία κειµένου. Αυτή η λειτουργία αποτελεί µια από τις παλαιότερες χρήσεις για
έναν υπολογιστή και συνεχίζει να είναι αρκετά σηµαντική. Είναι δύσκολο να ισχυριστεί
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κάποιος πως είναι γνώστης και καλός χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή, αν οι βασικές
λειτουργίες επεξεργασίας κειµένου είναι εκτός των δυνατοτήτων του.
γ) Η χρήση Υπολογιστικών Φύλλων. Τα υπολογιστικά φύλλα προσφέρουν ισχυρές δυνατότητες
ανάλυσης, ιδίως για έναν οικονοµολόγο. Το να είναι ένας επαγγελµατίας σε θέση να
χρησιµοποιήσει άπταιστα µια οµάδα τύπων σε µια εφαρµογή (τύπου excel), σηµαίνει πως είναι
σε θέση να πολλαπλασιάσει την ποιότητα της εργασίας του και ταυτόχρονα να µειώσει τον
απαιτούµενο χρόνο για αυτήν.
δ) Τα βασικά στοιχεία διαχείρισης internet και mailing. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πλέον
είναι το πιο δηµοφιλές µέσο επικοινωνίας στις περισσότερες εταιρείες. Είναι οδυνηρό για
κάποιον επαγγελµατία να µη µπορεί να περιηγηθεί στο ∆ιαδίκτυο είτε για να αντλήσει κάποιες
απαραίτητες πληροφορίες είτε για να επικοινωνήσει µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
ε) Η βασική συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το µεγαλύτερο µέρος των τυπικών
λειτουργιών για τη συντήρηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι αυτοµατοποιηµένες
διαδικασίες αλλά δε παύει να προλαµβάνονται δυσάρεστες και ανεπανόρθωτες βλάβες.
Μια τέτοια λειτουργία είναι η συχνή σάρωση του µηχανήµατος για πιθανά κακόβουλα
προγράµµατα (virus –spams).
στ) Οι κοινές εντολές πληκτρολογίου. Καθηµερινές εντολές µε την χρήση του πληκτρολογίου
είναι ικανές να µειώσουν το χρόνο της εργασίας µας σε πολύ σηµαντικό βαθµό.
ζ) Οι βασικές γνώσεις δικτύωσης µε περιφερειακά. Είναι πολύ σηµαντική και συνάµα
απαραίτητη η γνώση για βασικά θέµατα δικτύωσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε
περιφερειακές συσκευές ή µε άλλους υπολογιστές. Είναι µια διαδικασία που θα κληθεί πολλές
φορές να αντιµετωπίσει ένας επαγγελµατίας στο εργασιακό του περιβάλλον.

Επιπρόσθετα καθώς η τεχνολογία προχωρά συνέχεια νέες δυνατότητες αλλά παράλληλα και
απαιτήσεις για µάθηση και εξοικείωση µε λογισµικά και hardware ανακύπτουν. Ενδεικτικά
αναφέρεται η γνώση διαχείρισης θεµάτων κοινωνικών δικτυώσεων (π.χ. facebook, twitter κ.α.)
η γνώση διασύνδεσης της κινητής τηλεφωνίας µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κ.α.

Τέλος για να θεωρηθεί στις µέρες µας κάποιος επαγγελµατίας των οικονοµικών και των
επιχειρήσεων γνώστης και καλός χρήστης της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών απαιτεί κάτι περισσότερο από τις προηγούµενες βασικές ικανότητες. Θα πρέπει
να γνωρίζει να χειρίζεται εξειδικευµένα λογισµικά πακέτα όπως είναι π.χ. στατιστικά,
οικονοµετρικά,

πακέτα

διαχείρισης

βάσεων

δεδοµένων,

προγράµµατα

παραγωγής

παρουσιάσεων κ.α.
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2.6

Πολιτισµός

Τα πολιτισµικά ζητήµατα, που συνδέονται µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας και της ραγδαίας πληροφοριοποίησης της κοινωνίας,
διαφοροποιούνται ασταµάτητα και απαιτούν νέες σύνθετες προσεγγίσεις αντιµετώπισης.

Οι τρόποι µε τους οποίους αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα, έχουµε πρόσβαση στην
πληροφορία, επικοινωνούµε, αποκτούµε γνώσεις και δεξιότητες, δηµιουργούµε, έχουν
βαθύτατα τροποποιηθεί. Επίσης τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία πρόοδος στο χώρο των
συνθετικών εικόνων, και οι πολλαπλές εφαρµογές τους στα πλαίσια της καλλιτεχνικής
δηµιουργίας, της επιστηµονικής έρευνας και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, είναι ιδιαίτερα
σηµαντική. Όλο και περισσότερο, οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής αναθεωρούν και
ανατρέπουν περιοχές και σύνορα. Πολλά ερωτήµατα παρουσιάζονται σχετικά µε το πώς θα
προετοιµάζονται οι νέοι αλλά και οι ενήλικες ώστε να κατανοούν, να αφοµοιώνουν και να
εκµεταλλεύονται τις νέες πολιτιστικές φόρµες που εµφανίζονται µε τις νέες τεχνολογίες.

Ακόµα η πρόσβαση στην πληροφορία µε τη χρήση των δικτύων υπολογιστών και των
υπερλεωφόρων της πληροφορίας τροποποιεί συνήθειες και πολιτισµικές πρακτικές αιώνων.
Η επικοινωνία ως βασικός παράγοντας της ανθρώπινης ζωής και των κοινωνικών σχέσεων
γνώρισε µε το πέρασµα των αιώνων διάφορες µορφές. Η ανάγκη για επικοινωνία και απόκτηση
πληροφοριών µέχρι και τον προηγούµενο αιώνα ικανοποιούνταν µε τη µετακίνηση των ατόµων
προς την πηγή της πληροφορίας. Η εξέλιξη των µέσων µεταφοράς έκανε εφικτή την πρόσβαση
στην πληροφόρηση και την επικοινωνία µεταξύ ατόµων. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι ούτε
αρκετά γρήγορη, ούτε οικονοµική, ούτε πάντα αποτελεσµατική. Μια άλλη προσέγγιση
στοχεύει στη µεταφορά πλέον της πληροφορίας από την πηγή παραγωγής της στο τόπο
κατανάλωσης. Η προσέγγιση αυτή γνώρισε θεαµατική πρόοδο καταρχήν µε τις τηλεπικοινωνίες
και στη συνέχεια µε τα δίκτυα υπολογιστών.

Επίσης δηµιουργούνται νέες δεξιότητες. Στη σύγχρονη κοινωνία η παραγωγή και συσσώρευση
νέων πληροφοριών και γνώσεων αυξάνει µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς, γεγονός που καθιστά
αδύνατη κάθε προσπάθεια εκµάθησής τους. Η σφαιρική κατάκτηση των γνώσεων, πάνω σε ένα
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο είναι το ίδιο αδύνατη, αφού η πρόοδος της επιστήµης και
η διαρκής εξειδίκευση δεν επιτρέπει ούτε στους πιο ειδικούς µιας επιστήµης να έχουν πλέον
πλήρη άποψη του κλάδου τους. Στα πλαίσια αυτά, το ουσιαστικό δεν είναι η αποµνηµόνευση
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πληροφοριών και γνώσεων που πολύ γρήγορα δεν θα είναι πια χρήσιµες και έγκυρες αλλά η
ανάπτυξη νέου είδους δεξιοτήτων που αφορούν τη δυνατότητα ανεύρεσης της πληροφορίας και
της γνώσης τη στιγµή που το άτοµο την έχει πραγµατικά ανάγκη.

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας προσδίδουν νέες δυνατότητες στη
µαθησιακή διαδικασία. Καταρχήν, είναι σε θέση να τροποποιήσουν τις παραδοσιακές τεχνικές
µετάδοσης της γνώσης: οι τεχνολογίες των πολυµέσων και των υπερµέσων προσφέρουν
εναλλακτικούς και πολύ πιο ελκυστικούς τρόπους παρουσίασης. Στη συνέχεια, είναι σε θέση
να ενισχύσουν ποικίλες δραστηριότητες µάθησης µέσω προσοµοίωσης εργαστηρίων,
περιβαλλόντων πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο κλπ. Τέλος, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν
ότι οι νέες τεχνολογίες παράγουν νέες µαθησιακές διεργασίες ποιοτικά διαφορετικές από τις
µέχρι τώρα. Το θέµα αυτό εντούτοις αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων ανάµεσα στους
ειδικούς, και δεν έχει ακόµα δοθεί οριστική απάντηση. Η ανάπτυξη των δικτύων υπολογιστών
ανατρέπει καθιερωµένες πρακτικές αιώνων στο χώρο της εκπαίδευσης, αφού τα ψηφιακά
δίκτυα επιτρέπουν νέες δυνατότητες διάδοσης της γνώσης. Παράλληλα, η συσσώρευση νέων
γνώσεων και πληροφοριών και τα νέα επαγγέλµατα απαιτούν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης
και κατάρτισης, περισσότερο χρόνο παραµονής στο εκπαιδευτικό σύστηµα, δυνατότητες
σφαιρικής µόρφωσης και «δια βίου» παιδείας.

Με τη σύζευξη τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών µέσων και Πληροφορικής επιτυγχάνεται η
µετάδοση των γνώσεων από απόσταση. Εδώ και µια δεκαετία έχουν δηµιουργηθεί τα πρώτα
συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση. Τα συστήµατα αυτά, κάνοντας ευρεία χρήση των
δικτύων υπολογιστών καθιερώνουν ένα νέο µοντέλο εκπαιδευτικής διαδικασίας όπου ο
εκπαιδευόµενος και ο εκπαιδευτικός δεν είναι απαραίτητο πλέον να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
Με το µοντέλο αυτό, το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εκπαίδευση, επεκτείνεται τόσο σε
πλήθος όσο και σε εύρος. Επιπλέον, δεν υπάρχουν συνήθως και χρονικοί περιορισµοί αφού ο
εκπαιδευόµενος επιλέγει το χρόνο που θα παρακολουθήσει το µάθηµα αλλά και το ρυθµό
παρακολούθησης.

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την ταχύτατη παλαίωση των γνώσεων λόγω των
συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων (καινοτοµίες και ανακαλύψεις) σε διάφορους χώρους.
Το γεγονός αυτό επηρεάζει άµεσα πολλές πτυχές της ζωής µας και οδηγεί στην ανάγκη της
διαρκούς ενηµέρωσης των γνώσεων, της απόκτησης νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων, τον
εκσυγχρονισµό του περιεχοµένου και των µεθοδολογιών της εκπαίδευσης. Είναι συνεπώς
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απαραίτητη η καθιέρωση της δια βίου εκπαίδευσης ο , του µηχανισµού δηλαδή που θα
διασφαλίζει τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλους εκείνους τους πολίτες που έχουν
ανάγκη ή ενδιαφέρονται για την απόκτηση νέων γνώσεων και την καλλιέργεια νέων
δεξιοτήτων.

Πολλές µεγάλες βιβλιοθήκες (κυρίως σε Πανεπιστήµια) παρέχουν τη δυνατότητα στους
αναγνώστες να αναζητούν τίτλους άρθρων, περιοδικών και βιβλίων µέσω υπολογιστή (είτε
τοπικά, είτε µέσω δικτύου). Αλλά και η ώρα των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και των
ψηφιακών εφηµερίδων φαίνεται ότι είναι µπροστά µας. Τα επόµενα χρόνια, µε σταδιακό ρυθµό
εκατοµµύρια βιβλία θα είναι διαθέσιµα σε ψηφιακή µορφή και θα διαβάζονται είτε τοπικά από
ένα τερµατικό της βιβλιοθήκης είτε µέσω του Internet. Ήδη πολλές εφηµερίδες κυκλοφορούν
ταυτόχρονα και σε ψηφιακή µορφή και είναι διαθέσιµες µέσω ιστοσελίδων στον παγκόσµιο
ιστό. Κάποιες εφηµερίδες και αρκετά περιοδικά κυκλοφορούν µόνο σε ψηφιακή µορφή.

Η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δηµιουργία γνωρίζουν νέες µορφές µε τη χρήση των νέων
τεχνολογιών. Οι παραδοσιακές µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης ενισχύονται µε τη χρήση
υπολογιστή ενώ εµφανίζονται νέες µορφές πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
Η ψηφιακή επεξεργασία των ήχων, των εικόνων, του κειµένου και του βίντεο µετασχηµατίζουν
ριζικά τις συνθήκες έκφρασης και δηµιουργίας, ανοίγοντας καινούργιους αισθητικούς δρόµους.
∆εν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν τον υπολογιστή ως ένα νέο µέσο δηµιουργίας - έργων
τέχνης.

Βρισκόµαστε σήµερα, µετά την παρακµή των προφορικών πολιτισµών και το πέρασµα από την
εποχή της γραφής και της τυπογραφίας, στην εποχή της Πληροφορικής. Η Πληροφορική
επέφερε αλλαγές που είναι ίσως πιο σηµαντικές από τις αλλαγές που έφερε η ανακάλυψη της
τυπογραφίας. Η τηλεµατική επιδρά καταλυτικά πάνω στα κύρια όργανα του πολιτισµού: τη
γλώσσα όσον αφορά τις σχέσεις της µε το άτοµο και την κοινωνική του λειτουργία, και τη
γνώση ως προέκταση της συλλογικής µνήµης και ως µέσο για την ισότητα ή τις διακρίσεις
ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες.
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2.7

∆ιαδίκτυο (Internet) – Παγκόσµιο Ιστός (World Wide Web)

Το ∆ιαδίκτυο (internet) ίσως είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την κοινωνία
και τον ίδιο τον άνθρωπο τον τελευταίο αιώνα. Είναι το µέσο όπου έχει αλλάξει και επηρεάσει
σηµαντικά τις ζωές όλων καθώς είναι το πιο γρήγορο µέσο µετάδοσης µια πληροφορίας.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής από µόνος του µε την κεντρική µονάδα, την οθόνη και όλα τα
περιφερειακά συστήµατα µπορεί να είναι ένας αποθηκευτικός χώρος µιας πληροφορίας όταν
αυτή δηµιουργείται, αλλά από τη στιγµή δηµοσίευσης της στο ∆ιαδίκτυο µπορεί όχι µόνο να
αποθηκευτεί αλλά και να µεταφερθεί, να αναπαραχθεί, να αναδηµοσιευτεί και να διαµοιραστεί
σε εκατοµµύρια χρήστες σε ελάχιστο χρόνο.

Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα παγκόσµιο σύστηµα διασυνδεδεµένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι
χρησιµοποιούν καθιερωµένη οµάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται «TCP/IP» (αν
και αυτή δεν χρησιµοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου) για να εξυπηρετεί
εκατοµµύρια χρηστών καθηµερινά σε ολόκληρο τον κόσµο. Οι διασυνδεδεµένοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές ανά τον κόσµο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας,
ανταλλάσσουν µηνύµατα (πακέτα) µε τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιηµένοι
κανόνες επικοινωνίας), τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισµικού.

Το ∆ιαδίκτυο – ο νέος δίαυλος επικοινωνίας – φιλοξενεί και διακινεί τα υπερκείµενα
(hypertexts) ή ιστοσελίδες. Αποτελεί το σηµείο συνάντησης του ιδιώτη µε τον δήµο και την
αγορά (πληροφοριών), του δηµιουργού µε τον θεατή ή τον πελάτη, του πολίτη µε το κράτος ή
µε άλλο πολίτη, τον µαθητή µε τον δάσκαλο. Αποτελεί χώρο εκδήλωσης απόψεων και
διαδήλωσης πολιτών, τόπο (δυνητικής) συνάθροισης για «συζήτηση» (chatting) ή πολιτική
παρέµβαση, διδακτικό πόρο και µέσο εκπαίδευσης αλλά και πεδίο ανταγωνισµού, πεδίο
διαφήµισης, προβολής και πώλησης αγαθών. Τέλος, πεδίο εκδίπλωσης αντιπαραθέσεων, πεδίο
ηλεκτρονικών µαχών. Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί πόρο και µέσο. Πόρο γιατί χρησιµοποιείται καθ’
αυτό για την οργάνωση, την αποθήκευση και την αναζήτηση γνώσης αλλά και µέσο που
διαµεσολαβεί στην επικοινωνία προσώπων µεταξύ τους. Αποτελεί τη «σύγχρονη αγορά», έναν
ψηφιακό τόπο όπου συναντώνται πρόσωπα µε κοινότητα ενδιαφερόντων ή συµφέροντος.

Αρχικά το ∆ιαδίκτυο στηρίχθηκε στη χρηµατοδότηση του στρατού και της βιοµηχανίας.
Σήµερα χρησιµοποιείται και τροφοδοτείται από πολίτες και φορείς σε πολύ εκτεταµένη
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κλίµακα (µόνο στο ∆ιαδίκτυο καταγράφονται 1,8 δις χρήστες). Το ∆ιαδίκτυο είναι ανοικτό,
αποκεντρωµένο, ελεγχόµενο από τους ίδιους τους χρήστες, διαµορφώνει δυναµικές
«κοινωνικές οµάδες», προσφέρει ευκαιρίες (χωρίς προηγούµενο) για την ενίσχυση της
δηµοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών. Το ∆ιαδίκτυο επιτρέπει την ελευθερία έκφρασης
ως αντίσταση σε κάθε λογοκρισία και απειλή της ελευθερίας επικοινωνίας. Μπορεί να
διασφαλίσει την ιδιωτικότητα (privacy) έτσι ο κάθε χρήστης πρέπει να µπορεί να συνδέεται στο
∆ιαδίκτυο και να ελέγχει τα προσωπικά του στοιχεία. Μπορεί να αποκρούσει την
παρακολούθηση (surveillance) δηλαδή να αναπτυχθεί η νόµιµη άµυνα απέναντι σε κάθε
αναίτια κυβερνητική έρευνα και αυθαιρεσία. Επίσης, µπορεί να διασφαλίσει το δικαίωµα στην
απρόσκοπτη προσπέλαση (access) δηλαδή να είναι ελεύθερη η πρόσβαση, σεβαστή η
διαφορετικότητα απόψεων και αναγκαία η συµµετοχή ενηµερωµένων πολιτών. Μπορεί να
εξασφαλίσει τη δηµοκρατική συµµετοχή, να υποστηρίζεται η πρόσβαση σε κυβερνητικές
πληροφορίες αναγκαίες για την άσκηση της δηµοκρατίας.

Το ∆ιαδίκτυο ένωσε πολύ κόσµο για να σηκωθεί και να βγει στους δρόµους όπου συνέβησαν
διάφορα σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν π.χ. το 2003 ο Πόλεµος στο Ιράκ. Ήταν η
αφορµή που συσπείρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, χρήστες του Internet οι οποίοι
βγήκαν στις πραγµατικές λεωφόρους για να διαδηλώσουν. Αυτό το νέο αντιπολεµικό κίνηµα
οργανώθηκε και εξαπλώθηκε ταχύτατα και απέκτησε παγκόσµια εµβέλεια χάρη στις τεράστιες
δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Χωρίς το Internet, δεν θα ήταν δυνατό να
οργανωθούν τόσο καλά και σχεδόν ταυτόχρονα σ’ όλον τον κόσµο οι µεγάλες αντιπολεµικές
διαδηλώσεις («ΤΟ ΒΗΜΑ», 3 Αυγ 2003).

Ένα άλλο παράδειγµα που έχει φέρει τον κόσµο να συγκεντρώνεται για να διαµαρτυρηθεί στην
σήµερον εποχή είναι η οικονοµική κρίση. Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί
ότι το Internet είναι ο λόγος που έχουν συγκεντρωθεί οι άνθρωποι σε όλες τις µεγάλες πλατείες
των µεγαλουπόλεων και ειδικά της Ευρώπης, όπως και της Ελλάδας για να εναντιωθεί και να
διαµαρτυρηθεί ενάντια στους κυβερνόντες και όσους έχουν φέρει την οικονοµική κρίση στις
χώρες αυτές. Έτσι οι πολίτες κάθε χώρας συµπαραστέκονται στην άλλη και έχει δηµιουργηθεί
αυτό το κίνηµα.

Άλλες επιδράσεις που έχει το ∆ιαδίκτυο είναι να προσφέρονται νέες δυνατότητες επικοινωνίας,
διευκολύνεται η συλλογική έκφραση και η δηµιουργία ψηφιακών κοινοτήτων, µε θετικό
αποτέλεσµα το πλησίασµα ανθρώπων, από πολύ αποµακρυσµένες γεωγραφικά περιοχές, µε
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κοινά ενδιαφέροντα. Επίσης, πρόσωπα µε ειδικές δεξιότητες µπορούν να λειτουργήσουν
αίροντας την όποια αδυναµία τους (περιορισµός της αποµόνωσης µέσω της δυνητικής
πραγµατικότητας).

Ο χρήστης είναι δυνάµει δηµιουργός έτσι ο καταναλωτής γνώσης και πληροφοριών µέσω της
διαδραστικότητας µπορεί να λειτουργήσει και ως δηµιουργός. Το θετικό στοιχείο είναι ότι τα
προϊόντα Πληροφορικής τεχνολογίας και διαδικτύου είναι αναλώσιµα µεν αλλά δεν
αλλοιώνονται, δεν φθείρονται µε τη χρήση και µπορούν τα ίδια να χρησιµοποιούνται επ'
άπειρον. Ο καταναλωτής παύει να είναι παθητικός δέκτης αλλά µπορεί να συµµετάσχει στη
συσσώρευση (π.χ. wikipedia) ή και στην παραγωγή νέας γνώσης (π.χ. ελεύθερο λογισµικό).

Αν και το copyright, ενώ θεσµοθετήθηκε για να προασπίσει τα συµφέροντα των δηµιουργών
έχει καταντήσει εργαλείο καταχρηστικού πλουτισµού στα χέρια κερδοσκοπικών εταιρειών και
φραγµός στην ελεύθερη διακίνηση γνώσης, υλικού διασκέδασης κ.λπ. σήµερα όµως ο
δηµιουργός µπορεί να διασφαλίσει την πατρότητα του έργου του επιτρέποντας την δωρεάν
διάθεσή του µέσω του διαδικτύου κερδίζοντας αναγνώριση από πολύ ευρύτερο κοινό. Οι νέοι
θεσµοί που δηµιουργήθηκαν (open source, creative commons, copyleft) αυτό το διασφαλίζουν.
Τέλος, η δυνητική πραγµατικότητα (Virtual Reality) προεκτείνει την επικοινωνία πέρα από
τους σηµερινούς φυσικούς περιορισµούς (όπως έκανε κάποτε το τηλέφωνο), µε θετικό
αποτέλεσµα τα πρόσωπα µε ειδικές δεξιότητες να µπορούν να λειτουργήσουν σε τοµείς και
δραστηριότητες από όπου ήσαν αποκλεισµένα.

Αυτό που απασχολεί πολλούς είναι το Μέλλον του Internet. Τριάντα χρόνια µετά τη γέννησή
του, το Internet αλλάζει. Κορεσµένο από την πληθώρα των χρηστών και τις περιορισµένες
δυνατότητες της ξεπερασµένης πλέον τεχνολογίας, αλλά και ευάλωτο στους ιούς, το Internet
χρειάζεται ένα νέο ξεκίνηµα, µια αναγέννηση. Για την αναγέννηση αυτή του Internet,
απασχολούνται εδώ και µερικά χρόνια 100 επιστήµονες της Πληροφορικής στα καλύτερα
Πανεπιστήµια και µε την υποστήριξη µεγάλων εταιρειών του χώρου. Το όλο εγχείρηµα
αποκαλείται Planet Lab. Αν πετύχει το εγχείρηµα αυτό, δηλ. το νέο Internet –το αποκαλούµενο
Internet 2–, θα γίνουν πολλά πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα θα καταργηθεί η έννοια του
προσωπικού υπολογιστή και τα δεδοµένα µας θα βρίσκονται αποθηκευµένα και ασφαλή σε
κεντρικούς servers. Σ’ όποιο σηµείο του πλανήτη κι αν βρίσκεται, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση
στα δικά του αρχεία και θα βλέπει στην οθόνη τη δική του επιφάνεια εργασίας. Η δεύτερη
µεγάλη καινοτοµία θα είναι η κατακόρυφη αύξηση της ταχύτητας µε την οποία θα διακινούνται
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τα δεδοµένα. Θα µπορούµε να κατεβάζουµε (download) αρχεία βίντεο και ήχου σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα. Τρίτη µεγάλη καινοτοµία θα είναι η εξολόθρευση των ιών από τους κεντρικούς
υπολογιστές του ∆ιαδικτύου πριν αυτοί φθάσουν στον στόχο τους. Το πρόγραµµα
εξολόθρευσης των ιών αποκαλείται Netbait. (Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004, «ΤΑ ΝΕΑ», 7 Οκτ
2003)

Το ∆ιαδίκτυο όπως ήταν φυσικό αφού εισέβαλε στις επιχειρήσεις και παντού, τι πιο εύκολο να
εισβάλλει στις τράπεζες µε το λεγόµενο e-banking. Το e-banking, δηλ. οι τραπεζικές
συναλλαγές µέσω του Internet, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσµια, ακολουθεί
συγκεκριµένα πρότυπα ασφαλείας. Θεωρητικά, η ασφάλεια των συναλλαγών µέσω του Internet
είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που προσφέρουν τα παραδοσιακά µέσα, όπως η επίσκεψη στο
κατάστηµα, το τηλέφωνο, η ΑΤΜ κ.ά. Η όλη επικοινωνία είναι κρυπτογραφηµένη και είναι
αδύνατη η αποκρυπτογράφηση. Με το e-banking ο πελάτης έχει µια άµεση και πλήρη εικόνα
όλων των τραπεζικών προϊόντων του. Μπορεί να βλέπει τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των
τραπεζικών λογαριασµών και να έχει πλήρη διαχείριση των επιταγών του. Αντίστοιχη
πληροφόρηση υπάρχει και για τις πιστωτικές κάρτες (όρια, υπόλοιπα, συναλλαγές).

Το σηµαντικότερο είναι η αυτοµατοποιηµένη δυνατότητα πληρωµών που παρέχεται στους
χρήστες του e-banking. Για παράδειγµα, µπορεί να πληρώσει την προκαταβολή για τις
διακοπές του χωρίς να επισκεφθεί την Τράπεζα, να ορίσει να γίνεται η πληρωµή του ενοικίου
την πρώτη ηµέρα κάθε µήνα, η µεταφορά ενός σταθερού ποσού την τελευταία εβδοµάδα κάθε
µήνα στον λογαριασµό του παιδιού του που σπουδάζει, ακόµη µπορεί να πληρώσει τον ΦΠΑ,
το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, τον ΟΤΕ, τη ∆ΕΗ, τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κ.ά. Όλα τα παραπάνω
µπορούν να γίνουν 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα και χωρίς καµία µετακίνηση και
χάσιµο χρόνου. Ακόµη, µπορεί ο χρήστης να ορίσει να υπάρχει τηλε-ειδοποίηση (alert), έτσι
ώστε να ενηµερώνεται άµεσα µε SMS ή/και µε e-mail κάθε φορά που γίνεται µια κίνηση στον
λογαριασµό του (χρέωση ή πίστωση). ( «ΤΟ ΒΗΜΑ», 17 Αυγ 2003)

Θετικό στοιχείο που ανακαλύφθηκε είναι το Ασύρµατο Internet (Wi-Fi – Wireless Fidelity)
Wireless hotspots = Σηµεία Ασύρµατης Ευρυζωνικής Πρόσβασης
WiFi = Wireless Fidelity = Ασύρµατη Πιστότητα
Access point = Κόµβος
Το µέλλον των υπολογιστών είναι φορητό και ασύρµατο. Η ευρυζωνική πρόσβαση, δηλ. το
ασύρµατο Internet (WiFi) – ένα πολύ γρήγορο και ασφαλές Internet, αποτελεί τον θεµέλιο λίθο
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της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Τα hotspots δίνουν τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να προσφέρουν στους εξωτερικούς επισκέπτες τους, στους πελάτες αλλά και
στους εργαζόµενους, φθηνή, ασφαλή και ταχύτατη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, αποφεύγοντας
έτσι την εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης. Η ανάπτυξη hotspots σε χώρους όπου
συγκεντρώνεται σηµαντικός αριθµός χρηστών/επισκεπτών είναι µια από τις πιο γρήγορα
αναπτυσσόµενες διεθνείς πρακτικές. Υπάρχει µικρό κόστος υλοποίησης και περιορισµένη
τεχνική πολυπλοκότητα και έτσι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν νέες
υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να είναι ξενοδοχεία, εστιατόρια, εµπορικά κέντρα, συνεδριακά
κέντρα κ.ά., αλλά και χώροι µετακίνησης επιβατών, όπως αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί
κλπ. Επίσης, hotspots µπορούν να αναπτυχθούν σε πανεπιστήµια και διάφορες σχολές αλλά και
σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι χρήστες των hotspots αποκτούν έτσι πρόσβαση σε
νέες υπηρεσίες, αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους κατά τις µετακινήσεις τους, έχουν
πρόσβαση στο Internet από χώρους που πριν ήταν αδύνατο, αποκτούν δυνατότητα επικοινωνίας
µε την εργασία τους από αποµακρυσµένα σηµεία κοκ. Τέλος στα καλώδια. Οι ηλεκτρονικές
συσκευές του άµεσου µέλλοντος θα µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους και να
ανταλλάσσουν δεδοµένα χωρίς να είναι συνδεδεµένες.

Το γνωστό πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας Bluetooth, που οφείλει την ονοµασία του
στον ∆ανό βασιλιά Harald Bluetooth του 10ου αιώνα, αναπτύχθηκε από την εταιρεία Ericsson
σε συνεργασία µ’ άλλες µεγάλες εταιρείες του χώρου. Εδώ και αρκετό καιρό οι µεγαλύτερες
εταιρείες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών έχουν αποδοθεί σ’ έναν αγώνα δρόµου για να
κατακτήσουν µια αγορά που υπόσχεται λαµπρό µέλλον. Ενώ ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας
υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, είτε η ταχύτητα που προσέφεραν ήταν µικρή είτε δεν υπήρχε
συµβατότητα µεταξύ τους.

Τα πρότυπα που κυριάρχησαν ήταν το Bluetooth, που προσφέρει µεγαλύτερη ευκολία και το
IEEE802.11b (γνωστό σαν Wi-Fi), το οποίο προσφέρει µεγαλύτερες ταχύτητες, και τα οποία
τυποποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Υπάρχει κι άλλα βέβαια που δεν έχουν ακόµη
τυποποιηθεί, όπως το IEEE802.11a και το HiperLAN2.Τα ασύρµατα δίκτυα επιτρέπουν στις
ηλεκτρονικές συσκευές να επικοινωνούν µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν δεδοµένα χωρίς να
υπάρχουν καλώδια. Σ’ όλα τα νέα πρότυπα ασύρµατων δικτύων δεν απαιτείται οπτική επαφή
για να υπάρχει επικοινωνία. Σ’ ένα ασύρµατο δίκτυο υπάρχει η ασύρµατη κάρτα δικτύου
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(wireless LAN adapter), η οποία έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει είτε µ’ άλλες συσκευές
που διαθέτουν επίσης ασύρµατη κάρτα δικτύου είτε µ’ έναν ποµποδέκτη – κόµβο (Access
Point), ο οποίος παίζει τον ρόλο του ενδιάµεσου (γέφυρα) µε το ενσύρµατο δίκτυο.

Η ασύρµατη κάρτα δικτύου είναι παρόµοια µε µια κλασική κάρτα δικτύου PCI και διαθέτει και
µια µικρή κεραία, ενώ ο ποµποδέκτης – κόµβος έχει διαστάσεις όσο ένα βιβλίο, έχει τη δική
του κεραία και τα κατάλληλα βύσµατα για τη σύνδεση µε το σταθερό δίκτυο. Για περισσότερη
ασφάλεια αλλά και για να αποφευχθούν τα τυχόν παράσιτα (παρεµβολές), χρησιµοποιείται από
πολλά πρότυπα η τεχνική της εναλλαγής ή αναπήδησης συχνότητας (frequency hopping), όπου
ο κάθε ποµποδέκτης αλλάζει συχνότητα, σύµφωνα µε κάποιον προκαθορισµένο αλγόριθµο,
µετά την αποστολή ή λήψη ενός πακέτου δεδοµένων.

Το πρότυπο Bluetooth, που δηµιουργήθηκε από την εταιρεία Ericsson και υποστηρίζεται από
πολλές εταιρείες σήµερα, αποτελεί το στάνταρτ πρότυπο για µικρών επιδόσεων ασύρµατη
δικτύωση ηλεκτρονικών συσκευών, µε χαµηλή κατανάλωση (0,01 Watts) και χαµηλό κόστος.
Τα δίκτυα αυτά αποκαλούνται PANs (Personal Area Networks, δηλ. ∆ίκτυα Προσωπικού
Χώρου), προφανώς γιατί καλύπτουν εµβέλεια ελάχιστων µέτρων. Έχουν ταχύτητα µεταφοράς
δεδοµένων έως και 1 Mbps, χρησιµοποιούν τη συχνότητα των 2,4 GHz και χρησιµοποιούν την
τεχνική της εναλλαγής ή αναπήδησης συχνότητας. Το πρότυπο Bluetooth υποστηρίζει την
άµεση επικοινωνία ανάµεσα σε δύο συσκευές (point to point) αλλά και την επικοινωνία
πολλών συσκευών µ’ ένα κεντρικό access point (point to multipoint). Η χωρητικότητά του είναι
8 συσκευές ανά δίκτυο. Με τη µέθοδο εναλλαγής συχνότητας, όπου έχουµε 1.600 εναλλαγές
ανά δευτερόλεπτο σε 79 κανάλια, µπορούν περισσότερα από ένα δίκτυα να συνυπάρχουν στον
ίδιο χώρο. Η ελάχιστη απόσταση ποµπού – δέκτη είναι 10 εκατοστά και η µέγιστη 10 µέτρα.
Είναι ασφαλές πρότυπο, γιατί απλούστατα έχει πολύ µικρή εµβέλεια. Κυκλοφορούν ήδη στην
αγορά κινητά τηλέφωνα και κάρτες δικτύου υπολογιστών που υποστηρίζουν το πρότυπο
Bluetooth. Άλλα πρότυπα ασύρµατης δικτύωσης είναι το HomeRF και το Hiper-LAN, τα οποία
όµως δεν έχουν τύχει ακόµη ευρείας αποδοχής, είτε λόγω χαµηλών δυνατοτήτων είτε λόγω
κόστους είτε λόγω έλλειψης υποστήριξης από εταιρείες του χώρου.

Η τεχνολογία Wi-Fi (Wireless Fidelity, δηλ. Ασύρµατη Πιστότητα), είναι το πρωτόκολλο IEEE
802.11b, το οποίο στοχεύει να καταργήσει τα καλώδια ανάµεσα στους υπολογιστές. Το IEEE
802.11 δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 1997, έχει ταχύτητα 2 Mbps και είναι το πρότυπο που
ακολουθούσαν µέχρι τώρα τα ασύρµατα δίκτυα Ethernet. Η έκδοση IEEE 802.11b, που είναι
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γνωστή και ως IEEE 802.11 High Rate ή Wi-Fi, δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο του 1998 και έχει
ταχύτητα 11 Mbps, ενώ η επερχόµενη έκδοση IEEE 802.11a θα έχει ταχύτητες έως και 54
Mbps. Το πρότυπο IEEE 802.11b έχει καθιερωθεί σαν το στάνταρτ στα ασύρµατα δίκτυα
Ethernet και υποστηρίζει επικοινωνία point to point, που λέγεται και ad hoc, αλλά και
επικοινωνία point to multipoint. Η ανάγκη για την ύπαρξη ενός access point προκύπτει όταν
χρειαζόµαστε επικοινωνία µε ενσύρµατα δίκτυα, για παράδειγµα πρόσβαση στο Internet, για
επικοινωνία µε κάποιο περιφερειακό, όπως εκτυπωτή ή scanner, ή και στην περίπτωση του
roaming (περιαγωγής), όπου ο χρήστης ενός φορητού υπολογιστή είναι αναγκασµένος να
κινείται σ’ ένα κτίριο. Το Wi-Fi λειτουργεί στη συχνότητα των 2,4 GHz, έχει εµβέλεια 100
µέτρα και χρησιµοποιεί την τεχνική εναλλαγής συχνότητας. Επειδή χρησιµοποιεί την ίδια
συχνότητα µε το πρότυπο Bluetooth είναι ενδεχόµενο να υπάρξει πρόβληµα παρεµβολών
ανάµεσα στα δύο αυτά πρότυπα. Η τεχνολογία Wi-Fi αποτελεί το διεθνές στάνταρτ στην
ασύρµατη δικτύωση των υπολογιστών και προσφέρει ασύρµατη πρόσβαση στο Internet σε
εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

Για να έχουµε ασύρµατη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, απαιτούνται δύο πράγµατα, η ασύρµατη
κάρτα και ο ασύρµατος σταθµός βάσης. Η κάρτα, µε κόστος περίπου 50 €, δίνει στον φορητό
υπολογιστή ασύρµατες δυνατότητες. Ήδη πολλά µοντέλα σύγχρονων υπολογιστών διαθέτουν
ενσωµατωµένη µια τέτοια κάρτα, ενώ στα άλλα µπορεί να προστεθεί στη θύρα USB µέσω ενός
προσαρµογέα. Οι σταθµοί βάσης, που αποτελούν τα σηµεία εισόδου στα ασύρµατα δίκτυα και
διασυνδέουν το ασύρµατο δίκτυο µε το δίκτυο της σταθερής τηλεφωνίας, κοστίζουν από 100
έως και 350 € και τοποθετούνται συνήθως από τις εταιρείες του χώρου. Τέτοια σηµεία εισόδου
σε ασύρµατα δίκτυα συναντάει κανείς όλο και περισσότερο στις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις
και στα µέρη εκείνα όπου συχνάζει ή µετακινείται πολύ κόσµος, όπως στα καφέ, εστιατόρια,
αεροδρόµια, ξενοδοχεία, µεγάλα εµπορικά κέντρα, πλατείες, πάρκα, σιδηροδροµικούς
σταθµούς, στάσεις αστικών λεωφορείων και αλλού. Η ασύρµατη δικτύωση έκανε ήδη την
εµφάνισή της και στα αεροπλάνα, από µεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Στο Παρίσι µάλιστα
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο εγκατάστασης κεραιών και ποµπών έξω από τους σταθµούς
του Μετρό, µε απώτερο στόχο φυσικά να έχουν ασύρµατη πρόσβαση στο Internet όσοι
χρησιµοποιούν αυτό το µέσο µεταφοράς. Τα περισσότερα απ’ αυτά τα µέρη χρεώνουν τον
χρήστη κάθε φορά που µπαίνει στο Internet, σε µερικές περιπτώσεις πληρώνει κάποιο µηνιαίο
πάγιο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτή η παροχή υπηρεσιών είναι δωρεάν.
Το Wi-Fi προσφέρει πρόσβαση στο Internet σε 15πλάσια ταχύτητα και στο 10% της τιµής.
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Με την καθιέρωση του Wi-Fi, οι υπολογιστές και οι χρήστες τους απελευθερώνονται από τα
σύρµατα. Όλοι µπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, γρήγορα και µε ελάχιστο κόστος.
Φανταστείτε να µπορούµε να κυκλοφορούµε µε τον φορητό µας υπολογιστή µέσα στο σπίτι
µας ή και οπουδήποτε µέσα στην πόλη µας και να έχουµε µια σταθερή, αξιόπιστη, ταχύτατη,
πληρέστατη ασύρµατη σύνδεση στο Internet και σίγουρα καλύτερη και από την καλύτερη
ενσύρµατη σύνδεση, την ADSL. Με τις ασύρµατες εφαρµογές, οι εταιρείες φιλοδοξούν να
πετύχουν δύο στόχους : έναν εσωτερικού χώρου και έναν εξωτερικού.

Για τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού ή της δουλειάς, ο πρωταρχικός στόχος είναι η δικτύωση
και ο συντονισµός όλων των ηλεκτρονικών συσκευών, έτσι ώστε να προκύψει µια πολύεπικοινωνιακή και πολύ-ψυχαγωγική διάταξη. Για να αποφύγουν όµως το χάος των καλωδίων,
που θα προκύψει αναπόφευκτα, οι εταιρείες υιοθέτησαν τις ασύρµατες εφαρµογές σαν τη µόνη
λύση και δηµιούργησαν έτσι διάφορα πρωτόκολλα, όπως το bluetooth, των οποίων όµως η
διάδοση παραµένει περιορισµένη. Ο δεύτερος βασικός στόχος έχει να κάνει µε τον εξοπλισµό
µε ασύρµατη διασύνδεση όλων όσων εργάζονται κινούµενοι ή µακριά από τον χώρο εργασίας
τους και η χρήση του υπολογιστή και του Internet τούς είναι υπεραπαραίτητη.

Όµως, εκτός από τους εργαζόµενους υπάρχει πάρα πολύς κόσµος που θα ήθελε µια σύνδεση µε
το ∆ιαδίκτυο από οποιοδήποτε σηµείο. Για παράδειγµα, θα ήθελε να είναι ενήµερος για το
πρόγραµµα των κινηµατογράφων και των θεάτρων ή για τις αναχωρήσεις των αεροπλάνων και
των πλοίων και να είναι σε θέση να κλείσει εισιτήριο ή µπορεί να θέλει να οργανώσει τις
διακοπές του ενώ πίνει καφέ στον πεζόδροµο ή κινείται µε το µετρό ή µε το τρένο. Η λύση που
προτάθηκε µε το πρωτόκολλο WAP της κινητής τηλεφωνίας, κατέληξε σε αποτυχία, καθώς το
σύστηµα ήταν πολύ αδύνατο για να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις. Το Wi-Fi αρχικά
χρησιµοποιήθηκε για να στηθούν ασύρµατα τοπικά δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα µπορούν να
καλύψουν από τον χώρο ενός σπιτιού ή µιας πολυκατοικίας έως και µια παρέα που θέλει να
έχει µια δική της, αυτόνοµη επικοινωνία. Χρησιµοποιούνται οι συχνότητες 2.400 – 2.483,5
MHz, οι οποίες είναι εκτός εµπορικής χρήσης. Το πρώτο και πιο γνωστό πρότυπο που εισήχθη
ήταν το 802.11b, ενώ σύντοµα αναµένεται το 802.11g, µε 5πλάσια ταχύτητα.

Ο σταθµός βάσης (access point) είναι σαν ένα κουτάκι µε µέγεθος όσο ένα βιβλίο, που κοστίζει
γύρω στα 50 € και η εµβέλεια του όλου εγχειρήµατος είναι γύρω στα 100 µέτρα. Η κάρτα
λήψης, που αντικαθιστά το modem, χρησιµοποιεί µια κεραία και είναι φυσικά ενσωµατωµένη
σ’ όλα τα σύγχρονα laptops. Τα καλώδια θα τα χρειαζόµαστε πια µόνο για την παροχή
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ρεύµατος. Το Wi-Fi µπόρεσε και ξεπέρασε το σοβαρότερο πρόβληµα της ασύρµατης
επικοινωνίας, αυτό των παρεµβολών, µε τη χρήση της τεχνολογίας διασποράς φάσµατος.
Χρησιµοποιεί δηλαδή έως και 14 διαφορετικές συχνότητες, οι οποίες αλλάζουν αυτόµατα και
σύµφωνα µε κάποιον αλγόριθµο για να υπάρχει έτσι πάντα η επικοινωνία ποµπού – δέκτη και
χωρίς φυσικά να ενδιαφέρει αυτό τον απλό χρήστη. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή σαν
αναπήδηση συχνότητας (frequency hopping) και βρίσκει ευρεία εφαρµογή στις ασύρµατες
στρατιωτικές επικοινωνίες. Το Wi-Fi προσφέρει ταχύτητα έως και 11 Mbit/sec, που είναι
10πλάσια από την ταχύτητα της ADSL και 85πλάσια της ISDN. (Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004,
Flash.gr, 11 Μαρ 2004, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 8 Ιουν 2003, «ΤΑ ΝΕΑ», 24 Μαϊ 2003, «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4 Μαϊ 2003)

Στη παραπάνω εικόνα από το σχήµα φαίνεται κατά πόσο έχει επηρεάσει το ∆ιαδίκτυο τον
άνθρωπο σε κάθε ήπειρο στον πλανήτη. Σύµφωνα µε στατιστικές του Miniwatts Marketing
Group, 1.733.993.741 είναι οι χρήστες που διαθέτουν ∆ιαδίκτυο.

Ακόµα σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostast, η Γαλλία είναι ουραγός στην ανάγνωση
εφηµερίδων στο ∆ιαδίκτυο, µία δραστηριότητα στην οποία επιδίδεται µόλις το 38% των
χρηστών του ∆ιαδικτύου στη χώρα, ποσοστό που είναι το µικρότερο µεταξύ των 27 χωρών της
ΕΕ, όπως συνάγεται από µελέτη που δηµοσίευσε σήµερα το ευρωπαϊκό γραφείο στατιστικών
ερευνών Eurostat.
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Κατά µέσον όρο στην ΕΕ, η ανάγνωση κι ενηµέρωση από ιστοτόπους εφηµερίδων αφορά το
61% των χρηστών του διαδικτύου. Μάλιστα το αντίστοιχο ποσοστό στη Λιθουανία φθάνει το
92%, στην Εσθονία το 91%, και το 86% στη Σουηδία, σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, για το
έτος 2012. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 77%. Κατά µέσον όρο στην ΕΕ, το
51% των χρηστών πραγµατοποίησε τις τραπεζικές του συναλλαγές διαδικτυακά το 2012, το
52% δηµοσίευσε µηνύµατα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 50% χρησιµοποίησε
υπηρεσίες που σχετίζονται µε την οργάνωση ταξιδιών.

Εάν η Φιλανδία κατέχει τα πρωτεία στη χρήση των ∆ιαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών
(91% των χρηστών) και στα ταξίδια (69% των χρηστών), είναι η Πορτογαλία η χώρα εκείνη
που καταγράφει το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετεχόντων σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης
(75% το 2012). Και στον τοµέα αυτόν, η Γαλλία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις µε 40% των
χρηστών να συµµετέχουν σε τέτοιους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, µόλις λίγο καλύτερα
από τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η οποία κατέχει την τελευταία θέση µε 35%.

Η µελέτη αυτή αποδεικνύει την µεγάλη ταχύτητα και τον βαθµό διάδοσης της χρήσης του
∆ιαδικτύου στην ΕΕ, καθώς τα τρία τέταρτα των νοικοκυριών (76%) διέθεταν σύνδεση στο
Ίντερνετ το 2012, στην µεγάλη τους πλειονότητα (72%) σε ευρυζωνικό δίκτυο. Το 2006, µόλις
το 46% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διέθεταν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και µόλις το 30% σε
ευρυζωνικό δίκτυο. Παρά τις µεγάλες ανισότητες, σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος τουλάχιστον ένα
στα δύο νοικοκυριά διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση, µε το ποσοστό αυτό να κυµαίνεται από 51%
στη Βουλγαρία έως 94% στην Ολλανδία.

Στην Ελλάδα, σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύει η
Eurostat, ότι διαθέτει το 54%. Εξ’ αυτών ευρυζωνικές συνδέσεις διαθέτει το 51%. Από το
σύνολο των χρηστών, όσοι κάνουν online τις τραπεζικές τους συναλλαγές φθάνουν το 17% του
συνόλου, ένα 38% χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για να ενηµερώνεται σχετικά µε τον τουρισµό.
Όσον αφορά την χρήση των λεγόµενων µέσων ενηµέρωσης των πολιτών, ένα 59% των
Ελλήνων χρησιµοποιεί ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 10% γράφει και επιµελείται
ή διαβάζει ιστολόγια (blogs). (Eurostat newsrelease, ∆εκέµβριος 2012)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αρνητικές επιπτώσεις της Πληροφορικής στην
κοινωνία
Ο άνθρωπος δηµιουργώντας την Πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παρόλο
που κατάφερε να εξασφαλίσει και να υλοποιήσει πολλές επιδιώξεις και στόχους του, δεν
απέφυγε και τις αρνητικές επιπτώσεις καθώς όπου υπάρχουν θετικές επιπτώσεις και επιρροές,
υπάρχουν ταυτόχρονα και αρνητικές. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις και επιδράσεις
διαφαίνονται τόσο σε µια µικρή και υποανάπτυκτη χώρα, όσο και σε µια σύγχρονη και
οικονοµικά ισχυρή κοινωνία.

Προσπαθώντας ο άνθρωπος να επιτύχει όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ζωής για τον ίδιο
και το περιβάλλον του, δεν κατάφερε να ελέγξει απόλυτα το νέο πολύπλοκο και µε άπειρες
δυνατότητες µέσον, µε αποτέλεσµα να προκαλέσει όχι µόνο θετικές εξελίξεις και επιτεύγµατα,
αλλά και επικίνδυνες συνέπειες τόσο για την σωµατική όσο και την ψυχική του υγεία. Έτσι όχι
µόνο δεν βελτίωσε τη ζωή του αλλά την έκανε πιο επικίνδυνη και περίπλοκη. Στο επόµενο
τµήµα της εργασίας αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες σε σχέση µε τα θετικά στοιχεία σε
όλους τους τοµείς που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.

3.1

Αρνητικές Συνέπειες Στην Επικοινωνία

Σε µια κοινωνία που επικοινωνεί µε τα πιο σύγχρονα µέσα που έχουν ανακαλυφθεί για την
καλύτερη ζωή του ανθρώπου εκτός από θετικά στοιχεία θα έβρισκε κανείς και τα αρνητικά.
Μέσω των κοινωνικών δικτύων η επικοινωνία ας πούµε δεν έχει µόνο θετικά αλλά και
αρνητικά στοιχεία. Λόγω του ότι το προφίλ κάποιου στα κοινωνικά µπορεί να µην έχει το
πραγµατικό του όνοµα αλλά ένα ψευδώνυµο. Έτσι καλυπτόµενος πίσω από µια ψεύτικη
ταυτότητα µπορεί να προκαλέσει πολλά δεινά όπως να προσελκύει κάποιους απλά και µόνο για
την δική του σεξουαλική ευχαρίστηση όπως πολλάκις έχει αποδειχθεί. Επιπλέον µπορεί να
χρησιµοποιήσουµε την ανωνυµία µας για να σπείρουµε διχόνοια ή να εκδικηθούµε κάποιον για
οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον ο εθισµός στη χρήση στο ∆ιαδίκτυο και η εξοικείωση που
αποκτάς µε τα κοινωνικά δίκτυα σε κάνει να χάνεις την επαφή σου µε τον κόσµο, αφού
βολεύεσαι από την παραµονή σου στον χώρο σου και την δυνατότητα να έρχεσαι σε επαφή µε
τόσους ανθρώπους. Η εικονική πραγµατικότητα στην οποία ζούµε εξαιτίας των κοινωνικών
δικτύων µας αποµονώνει και µας αποξενώνει από τους φίλους τους γνωστούς και όχι µόνο.
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Αρνητικές επιδράσεις που έχουν τα νέα µέσα επικοινωνίας παρεισφρύουν όµως και η σκόπιµη
ή η ακούσια παραπληροφόρηση, ο κιτρινισµός, η παράνοµη δηµοσίευση προσωπικών
στοιχείων, το spaming, το fishing και η σκόπιµη ή ακούσια µόλυνση µε ιούς (παρεµπιπτόντως,
οι ιοί είναι από τα πλέον ευφυή προγράµµατα). Εµφανίζονται νέου τύπου καταχρήσεις,
παρανοµίες και απάτες. Επίσης, διευκολύνεται και εξαπλώνεται µε το ∆ιαδίκτυο η σεξουαλική
εκµετάλλευση παιδιών και το «εµπόριο λευκής σαρκός». Γενικά, προσφέρεται νέο πεδίο
δράσης στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Πιο αθώα, χωρίς να είναι, µοιάζει η
«Πληροφορική Ρύπανση», δηλαδή η πληθώρα αδόκιµων, ανυπόγραφων, ανοργάνωτων, µη
διασταυρωµένων «πληροφοριών» που βλέπουν το φως της ηλεκτρονικής δηµοσιότητας, πολλές
φορές χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας.

Επίσης, σε πολλές ιστοσελίδες υπάρχουν κείµενα από αγνώστους τα οποία παράνοµα
δηµοσιεύονται. Ακόµα, ο υπολογιστής, απορροφώντας την προσοχή των παιδιών και ένα
µεγάλο µέρος της συναισθηµατικής τους ενέργειας, µπορεί να συµβάλει στην κοινωνική τους
αποµόνωση και µοναξιά. Η µάθηση από κοινωνική διαδικασία γίνεται ατοµική υπόθεση, ενώ
είναι γνωστό ότι η ενσωµάτωση του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον γίνεται σε µεγάλο
βαθµό στο σχολείο και την κοινότητα. Τέλος, υπάρχουν ανισότητες στην πρόσβαση και την
χρήση των υπολογιστών. Πολλοί φοβούνται ότι υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθεί µία νέα
κατηγορία τεχνοκρατών του υπολογιστή, από τους οποίους «οι αδαείς» θα έχουν µεγάλη
εξάρτηση. Συνεπώς κοινωνική ανισότητα.

3.2

Αρνητικές Συνέπειες Στην Εκπαίδευση

Στην εφαρµογή των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση αν και
προσφέρεται η δυνατότητα διευκόλυνσης της διδακτικής και της µαθησιακής διαδικασίας µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: την ταχύτητα, την αποµνηµόνευση, την πρόσβαση σε ψηφιακό
υλικό µε τα εργαλεία αναζήτησης, επεξεργασίας και σύνθεσης γνώσης, εντοπίζονται
ταυτόχρονα και αρνητικές συνέπειες από εφαρµογές της.

Η ελλιπής ή ακατάλληλη υποδοµή των εκπαιδευτηρίων, οι µη κατάλληλα καταρτισµένοι
εκπαιδευτικοί που δεν απολαµβάνουν την υποστήριξη της πολιτείας και ειδικών κινήτρων
απογοητεύουν τον διαθέσιµο και µαχόµενο εκπαιδευτικό. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
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υποκατάστασης του δασκάλου και αποξένωσης του µαθητή από τον εκπαιδευτικό µε τη
διαµεσολάβηση του υπολογιστή και των δικτύων, αν οι νέες τεχνολογίες εισάγονται
µηχανιστικά και όχι µε οργανική σύνθεση και ολιστικά. Επίσης, ενεδρεύει ο κίνδυνος
περαιτέρω τυποποίησης της «διδακτέας ύλης» και ακύρωσης της δηµιουργικής αναζήτησης –
έρευνας. Είναι ανάγκη όχι µόνο να µην καταργηθούν αλλά να βαθύνουν ο αναστοχασµός και η
αµφισβήτηση που αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία της εκπαιδευτικής και της µαθησιακής
διαδικασίας και προετοιµάζουν ελεύθερους πολίτες µε γνώσεις και δεξιότητες, έτοιµους να
συµµετάσχουν ισότιµα στη σηµερινή κοινωνία.

Μία απάντηση στο επιχείρηµα ότι ο υπολογιστής αυξάνει το επίπεδο της αυτοεκτίµησης του
µαθητή, επειδή του δηµιουργεί την αίσθηση του ελέγχου της µηχανής, είναι ότι αντίθετα ο
υπολογιστής αναπτύσσει µία αίσθηση εξάρτησης, η οποία είναι δυνατό να µειώσει την
εµπιστοσύνη του µαθητή στις δικές του δυνάµεις καθώς και την κοινωνική του
αποτελεσµατικότητα. Ακόµα ο υπολογιστής απορροφώντας την προσοχή των παιδιών και ένα
µεγάλο µέρος της συναισθηµατικής τους ενέργειας, µπορεί να συµβάλει στην κοινωνική τους
αποµόνωση και στη µοναξιά. Η µάθηση από κοινωνική διαδικασία γίνεται ατοµική υπόθεση,
ενώ είναι γνωστό ότι η ενσωµάτωση του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον γίνεται σε µεγάλο
βαθµό στο σχολείο και την κοινότητα.

Στον τοµέα της εκπαίδευσης ένα στοιχείο που επηρεάζει αρνητικά κυρίως τα παιδία είναι το
ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν παρέχει µόνο πληροφορίες, αλλά
χρησιµοποιείται και ως µέσο ψυχαγωγίας και ιδιαίτερα στα παιδιά έχει µεγάλη επιρροή.

Είναι γεγονός ότι το νέο είδος ψυχαγωγίας έχει αλλάξει για τα καλά τον τρόπο που δαπανούν
τον ελεύθερό τους χρόνο µικροί και µεγάλοι, συµβάλλοντας πολλές φορές πέραν από τη
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ψυχαγωγία στη δηµιουργικότητα, τη γνώση, ακόµα και στην κοινωνικοποίηση του ατόµου.
Ιδιαίτερα τα παιχνίδια, τα οποία συνδέονται µε το ∆ιαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχουν πολύ
µεγαλύτερη επιρροή σε σχέση µε τα παλιά, όπου έπαιζαν τα παιδιά µε µια ηλεκτρονική
κονσόλα.

Υπάρχουν όµως και ζητήµατα - προκλήσεις για το γονιό και τον εκπαιδευτικό, το ενδεχοµένως
ακατάλληλο για την ηλικία του παιδιού περιεχόµενο ορισµένων παιχνιδιών, η υπερβολική
ενασχόληση, η προσβλητική/παράνοµη συµπεριφορά ορισµένων παιχτών απέναντι σε άλλους
παίχτες, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής µέσα από την επικοινωνία των χρηστών στο πλαίσιο
του παιχνιδιού και τέλος το ενδεχόµενο διασύνδεσης (link) σε ιστοσελίδες ακατάλληλες για
ανηλίκους. Γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική άποψη και είναι επιφυλακτικοί απέναντί
τους καθώς όπως υποστηρίζουν οι πληροφορίες που µεταδίδουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
πιστεύουν πως έχουν αρνητικές επιπτώσεις πάνω στα παιδιά και η χρησιµότητα των παιχνιδιών
αυτών δεν είναι χρήσιµη.

Μια αντίρρηση είναι στη λεγόµενη «ηλεκτρονική κατατονία», δηλαδή το «πάθος» που
αναπτύσσεται στα παιδιά για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είναι αλήθεια πως τα παιδιά τρέφουν
µια σοβαρή έλξη προς τα παιχνίδια αυτά και παραµελούν τα σχολικά µαθήµατα και άλλες
δραστηριότητες αλλά οι αντιδράσεις δεν είναι πάντοτε ίδιες για όλους. Τα περισσότερα
βρίσκουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια και απορροφούνται σε αυτά ανάλογα τις δυσκολίες που
έχουν να αντιµετωπίσουν στο παιχνίδι. Όσο πιο δύσκολο το παιχνίδι τόσο πιο ευάλωτο είναι το
παιδί στο να παίζει συνέχεια µαζί του, από την άλλη όσο πιο εύκολο, τόσο αφήνει αυτό και
στρέφεται σε ένα άλλο που έχει περισσότερο ενδιαφέρον και είναι δύσκολο. Σύµφωνα µε τους
ειδικούς η κατάσταση αυτή είναι κυρίως ψυχολογική και δεν ευθύνονται τα παιχνίδια για τα
ψυχολογικά προβλήµατα των παιδιών.

Ένας άλλος τοµέας που προβληµατίζει είναι η βία που περνούν µέσα από αυτά τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια στα παιδιά. Πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν, ότι το 90% περίπου των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών περιέχουν κάποιας µορφής βίαιο περιεχόµενο. Στα µισά τουλάχιστον απ’ αυτά,
µέσα στους σκοπούς του παίκτη είναι να προκαλέσει φοβερή βλάβη ή ακόµη και το θάνατο του
αντιπάλου. Το 53% των παιδιών σχολικής ηλικίας βαθµολογεί τα παιχνίδια µε βίαιο
περιεχόµενο ως πιο δηµοφιλή. Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτηµα, κατά πόσο το συστηµατικό
παίξιµο ηλεκτρονικών παιχνιδιών οδηγεί στην αύξηση της επιθετικότητας στα παιδιά;
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Απ’ τις υπάρχουσες ψυχολογικές µελέτες για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, υπάρχουν ενδείξεις ότι
το παίξιµό τους έχει ισχυρή επίδραση στην επιθετικότητα των παιδιών, γιατί:
•

Τα παιδιά εµπλέκονται ενεργητικά σ’ αυτά.

•

Τα παιχνίδια αυτά αµείβουν τη βίαιη συµπεριφορά.

•

Τα παιδιά επαναλαµβάνουν ξανά και ξανά αυτήν τη συµπεριφορά παίζοντας.

Και είναι γνωστό από την ψυχολογία, ότι η ενεργός συµµετοχή, η ενίσχυση µέσω της αµοιβής
και η επανάληψη προάγουν τη µάθηση.

Ειδικότερα, µελέτες του 2001 (Dr Anderson & colleagues, 2001) έδειξαν, ότι το συχνό παίξιµο
µε ηλεκτρονικά παιχνίδια συνδέεται µε περισσότερο επιθετικές σκέψεις, επιθετικά
συναισθήµατα και επιθετικές συµπεριφορές. Συνδέεται, επίσης, µε µείωση της ικανότητας να
µπαίνει κανείς στη θέση του άλλου, που θεωρείται βασικός µηχανισµός κοινωνικής
συµπεριφοράς και αναστολής επιθετικότητας Ο αντίλογος έρχεται από το Τµήµα Κοινωνικής
Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου της Ουτρέχτης (Jeffrey Goldstein, PhD), που ασκεί κριτική
στις προαναφερθείσες µελέτες υποστηρίζοντας, ότι δεν είναι καλά τεκµηριωµένες. Τονίζει, ότι
η συσχέτιση που έχει γίνει ανάµεσα στο συχνό παίξιµο βίαιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών και
στην επιθετική συµπεριφορά, δεν είναι αναγκαστικά αιτιολογική. Με άλλα λόγια δεν
αποδεικνύεται, ότι το παίξιµο είναι αυτό που προκαλεί προβλήµατα συµπεριφοράς.

Μια πιθανή εξήγηση είναι, ότι τα παιδιά µε περισσότερο επιθετικές τάσεις και προϋπάρχοντα
προβλήµατα µπορεί να ελκύονται περισσότερο από τέτοια παιχνίδια, που τους παρέχουν την
αίσθηση της νίκης και της κυριαρχίας, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν την ανάγκη τους για
διέγερση.

Είναι

βέβαιο,

ότι

χρειάζονται

περισσότερες,

καλύτερα

τεκµηριωµένες,

µακροπρόθεσµες µελέτες για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα.

Από την άλλη πλευρά, έχει γίνει η υπόθεση, ότι ένας απ’ τους βασικούς ψυχολογικούς
µηχανισµούς που εξηγεί τις αρνητικές συνέπειες των βίαιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι η
απευαισθητοποίηση στη βία. Η απευαισθητοποίηση στη βία µπορεί να οριστεί ως η σταδιακή
µείωση ή εξάλειψη των γνωστικών, συναισθηµατικών και συµπεριφορικών αντιδράσεων σ’ ένα
βίαιο ερέθισµα, ως αποτέλεσµα της συχνής έκθεσης σ’ αυτό. Αποτέλεσµα της
απευαισθητοποίησης είναι, στην καλύτερη περίπτωση, η έλλειψη αντίδρασης στη βία, η µη
προσπάθεια παρέµβασης για να σταµατήσει, ενώ στη χειρότερη περίπτωση είναι η διάπραξη
µιας βίαιης πράξης µε λιγότερη αντίσταση.
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Είναι γνωστό, ότι ο αµερικάνικος στρατός χρησιµοποιεί συχνά τέτοια ηλεκτρονικά παιχνίδια
για απευαισθητοποίηση των στρατιωτών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.
Στις πραγµατικές συνθήκες µάχης, που περιλαµβάνουν στρατιωτικά αεροπλάνα και τανκς, δεν
υπάρχει άµεση αναγνώριση των στόχων. Αντιθέτως, ο στρατιώτης εντοπίζει το στόχο (µια
εικόνα στην οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή) σαν να παίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Τέλος, το πρόβληµα της εξάρτησης, του εθισµού δηλαδή στη χρήση των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, απασχολεί όλο και περισσότερο σήµερα τους ειδικούς σε θέµατα ψυχικής υγείας.
Όταν ο χρόνος που περνά ένα παιδί παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια αρχίζει να προκαλεί
δυσλειτουργία στην οικογενειακή, σχολική και κοινωνική του ζωή, τότε αυτό µπορεί να είναι
ένδειξη, ότι έχει παγιδευτεί σ’ ένα φαύλο κύκλο εξάρτησης. Η ενασχόληση τότε µε τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια υποκαθιστά τις σχέσεις µε την οικογένεια και τους συνοµηλίκους, το
παιδί ζητά να περνά όλο και περισσότερες ώρες παίζοντας και η αποχή απ’ το παίξιµο
προκαλεί δυσφορία ή και κατάθλιψη. (Μ. Τάσση, Παιδοψυχίατρος. Συνεργάτης του Κέντρου
Παιδιού και Εφήβου, Χίος)

Επίσης µια µελέτη έδειξε ότι η πολύωρη ενασχόληση µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αυξάνει το
άγχος των παιδιών. Μια µελέτη σε παιδιά της Σιγκαπούρης αποκάλυψε ότι όσα παίζουν
βιντεοπαιχνίδια επί 20 ώρες την εβδοµάδα έχουν περισσότερες πιθανότητες από άλλα παιδιά να
έχουν άγχος ή κατάθλιψη, ισχυρίζονται ερευνητές. Ωστόσο, η µελέτη που δηµοσιεύθηκε στην
online έκδοση του περιοδικού Pediatrics, αναφέρει ότι η πολύωρη ενασχόληση µε ένα
PlayStation ή ένα Xbox ηµερησίως µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήµατα,
και η «παθολογική» ενασχόληση µπορεί να µην είναι απλώς αποτέλεσµα µιας προϋπάρχουσας
ψυχικής διαταραχής.

Ο Douglas Gentile του Iowa State University στο Ames, και οι συνεργάτες του λένε ότι η
κατάθλιψη, οι κοινωνικές δυσκολίες και η κακή σχολική επίδοση φάνηκε να είναι
αποτελέσµατα της παθολογικής ενασχόλησης µε τα βιντεοπαιχνίδια. Παθολογική θεωρήθηκε η
κατάσταση της παιδιού που είχε υιοθετήσει 5 ή 10 συµπεριφορές, οι οποίες περιλαµβάνονταν
σε ένα ερωτηµατολόγιο, για παράδειγµα οι ώρες που αφιέρωναν σε βιντεοπαιχνίδια ή αν
έκλεψαν ποτέ χρήµατα για να αγοράσουν παιχνίδια.

Οι ερευνητές της διαπίστωσαν ότι, µετά από τη διετή µελέτη των 3.000 παιδιών, όσα
περισσότερα παθολογικά συµπτώµατα είχαν οι συµµετέχοντες αρχικά, τόσο πιθανότερο ήταν
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στην τελευταία εξέταση να παρουσιάζουν συµπτώµατα κατάθλιψης, άγχους, κοινωνικής
φοβίας και χαµηλότερη βαθµολογία στο σχολείο της.

Τέλος, µια άλλη αντίρρηση βρίσκεται στον ανταγωνισµό στον οποίο οδηγούν τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια. Ο ανταγωνισµός αυτός εκφράζεται είτε απέναντι στον υπολογιστή, είτε απέναντι σε
κάποιο άλλο παιχνίδι (στην περίπτωση ορισµένων παιχνιδιών που το επιτρέπουν. Κι αυτή η
επιφύλαξη είναι µάλλον υπερβολική. (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό,
1990) Το πρόβληµα της βίας είναι πραγµατικό όµως δεν έχει σοβαρές διαστάσεις όπως
πιστεύουν µερικοί. Το πρόβληµα της βίας στα παιχνίδια είναι µάλλον ασήµαντο µπροστά στον
αντίστοιχο πρόβληµα που εµφανίζεται η τηλεόραση σύµφωνα πάντα µε ειδικούς ψυχολόγους.
Παρ’ όλα αυτά, θα µπορούσαν να υπάρξουν µερικοί κανόνες που να θεσµοθετούν την
κυκλοφορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αυτών και να µην τα επηρεάζει η πληροφόρηση που
επέρχεται µέσω αυτά.

3.3

Αρνητικές Συνέπειες Στην Εργασία Και Στον Χρόνο

Ένας άλλος τοµέας που επηρεάζεται αρνητικά από την Πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές είναι ο χώρος της εργασίας και ο ελεύθερος χρόνος. Απολύσεις εργαζοµένων ως
περιττών ή µη ψηφιακά καταρτισµένων («ψηφιακά αναλφάβητων») λόγω του ότι δεν ξέρουν
να χειρίζονται κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βέβαια αυτό στις µέρες µας τείνει να υπάρχει
καν σαν πρόβληµα. Επίσης ο κίνδυνος αποµονωτισµού του κάθε προσώπου (π.χ. που παίζει
σκάκι µε τον υπολογιστή αντί µε τον φίλο του ή τον γείτονα).

Ακόµα Τι κάναµε κατά τον ελεύθερο χρόνο µας, όταν δεν υπήρχε η τηλεόραση; ∆ιαβάζαµε
βιβλία, ακούγαµε ραδιόφωνο, συνοµιλούσαµε µε πρόσωπα της οικογενείας µας και µε φίλους,
και γενικά ψυχαγωγούσαµε τους εαυτούς µας µε διάφορες ασχολίες. Σήµερα η τηλεόραση και
οι υπολογιστές έγιναν τα µέσα µε τα οποία οι άνθρωποι ψυχαγωγούνται.

Οι άνθρωποι δεν κάνουν συχνά επισκέψεις, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Επίσης, η σύγχυση
του πραγµατικού µε το φανταστικό που ενδέχεται να εδραιωθεί µε τη δυνητική
πραγµατικότητα (virtual reality) ιδίως στα µικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τέλος, η
κατάχρηση και ο εθισµός ήδη καταγράφεται ανάµεσα στους εφήβους που καταφεύγουν σε
ειδικά θεραπευτήρια για «απεξάρτηση».
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3.4

Αρνητικές Επιρροές Στην Επιστήµη

Τα αρνητικά στοιχεία που έχουν αναφερθεί για την επιστήµη χάρη στη Πληροφορική για τη
ζωή του ανθρώπου είναι η απειλή καταστροφής, η αλλοτρίωση, η µόλυνση και η ρύπανση, η
ψυχική φθορά, η νεύρωση και το άγχος, αυξηµένη ανεργία, άρα και πολλή παρανοµία.
Η Πληροφορική επηρέασε αρνητικά την επιστήµη καθώς ήταν η βοήθεια που υπήρξε για την
αποκρυπτογράφηση, µέσω ηλεκτρονικών µηχανών, µηνύµατα που µετέφεραν στη διάρκεια του
2ου Παγκοσµίου Πολέµου.

Ο Άλαν Μάθισον Τούρινγκ θεωρείται «πατέρας της επιστήµης υπολογιστών», χάρη στην πολύ
µεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό πεδίο της θεωρίας υπολογισµού κατά τη δεκαετία του
1930, αλλά και της τεχνητής νοηµοσύνης, χάρη στη λεγόµενη δοκιµή Τούρινγκ την οποία
πρότεινε το 1950. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκόσµιου Πολέµου ήταν σηµαντικός συµµετέχων
στις προσπάθειες στο Μπλέτσλεϊ Παρκ να αποκρυπτογραφήσουν τα γερµανικά µηνύµατα. Η
εργασία του Τούρινγκ κρατήθηκε µυστική µέχρι τη δεκαετία του '70, ακόµη και οι στενοί φίλοι
του δεν την ήξεραν. Συνέβαλε µε διάφορες µαθηµατικές ιδέες για την αποκρυπτογράφηση
µηνυµάτων των συσκευών Enigma και Lorenz SZ 40/42. Στο Μπλέτσλεϊ Παρκ ο Τούρινγκ
εργάστηκε από το 1939 ως το 1940 όταν και µετακινήθηκε προς την Οµάδα 8.
Ο Τούρινγκ συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν απαραίτητο να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί
συνδυασµοί για να σπάσουν τους κωδικούς της µηχανής Enigma. Απέδειξε ότι ήταν δυνατό να
εξετάσει τις σωστές τοποθετήσεις των διακοπτών (περίπου ένα εκατοµµύριο συνδυασµοί) χωρίς
να πρέπει να εξεταστούν οι τοποθετήσεις του πίνακα συνδέσεων (περίπου 157 εκατοµµύριο
συνδυασµοί). Ενώ ακόµα ένας τροµερός στόχος, ένα εκατοµµύριο συνδυασµοί ήταν επιτεύξιµοι
χρησιµοποιώντας µια ηλεκτροµηχανική µηχανή - τη βόµβα, ονοµασµένη από τη σχεδιασµένη
από τους Πολωνούς bomba.

Για ένα χρόνο, ο Τούρινγκ ήταν επικεφαλής του «καταλύµατος 8», τµήµατος αρµόδιου για τα
γερµανικά ναυτικά σήµατα. Ο Τούρινγκ εφηύρε επίσης την τεχνική Banburismus για να
βοηθήσει στο σπάσιµο της Γερµανική κρυπτογραφικής συσκευής Enigma. Για να βοηθήσει, ο
πρώτος ψηφιακός προγραµµατίσιµος ηλεκτρονικός υπολογιστής αναπτύχθηκε, ο Colossus
Mark I. Ο Τούρινγκ, εντούτοις, δεν συµµετείχε άµεσα - ο Colossus σχεδιάστηκε και
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κατασκευάστηκε στον ερευνητικό σταθµό ταχυδροµείων στο Hill Dollis από µια οµάδα µε
επικεφαλής τον Τόµας Φλάουερς (Thomas Flowers) το 1943.

Στο τελευταίο µέρος του πολέµου, ο Τούρινγκ ανέλαβε (µε τον µηχανικό Ντόναλντ Μπέιλι
(Donald Bayley)) το σχέδιο µιας φορητής µηχανής µε κωδικό Delilah για να επιτρέψει τις
ασφαλείς µεταδόσεις φωνής. Προορισµένος για τις διαφορετικές εφαρµογές, Το Delilah
στερήθηκε τη δυνατότητα που χρησιµοποιείται πέρα από τις µεγάλης απόστασης
ραδιοµεταδόσεις. Το Delilah ολοκληρώθηκε πάρα πολύ αργά για να χρησιµοποιηθεί στον
πόλεµο.

Ενώ

ο

Τούρινγκ

το

κατέδειξε

στους

ανώτερους

υπαλλήλους

µε

την

κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση µιας καταγραφής µιας οµιλίας του Ουίνστων Τσώρτσιλ, δεν
υιοθετήθηκε για τη χρήση. Έτσι από την εποχή του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου η Πληροφορική
επηρέασε αρνητικά την επιστήµη και εξακολουθεί να ισχύει και µέχρι σήµερα.

Επίσης, µε την παρέµβαση της Πληροφορικής στην τεχνολογία πολλοί επιστήµονες
ανακαλύπτοντας στην Φυσική Επιστήµη τα σωµατίδια και όλον τον µικρόκοσµο απ’ τον οποίο
αποτελείται η ύλη και δηµιουργήθηκε το σύµπαν σήµερα. Έτσι µε την δηµιουργία των
εργοστασίων και κέντρων ερευνών για την περαιτέρω εξέλιξη και ανακάλυψη του είδους αυτού
όχι µόνο έφερε αρνητικά αποτέλεσµα, αλλά πολλοί θέλησαν να εκµεταλλευτούν την
κατάσταση αυτή για δικούς τους λόγους, κυρίως όµως ήθελαν να έχουν την κυριαρχία και τον
έλεγχο ή αλλιώς τη «δύναµη» για να εξουσιάζουν καταστάσεις, όπως ακριβώς αυτοί θέλουν.

Έτσι χάρη στην βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της Πληροφορικής οι
επιστήµονες στα εργοστάσια ανακάλυψαν τον έλεγχο και την µελέτη φαινοµένων που
συσχετίζονται µε τον πυρήνα του ατόµου, τα στοιχειώδη σωµατίδια που τον αποτελούν καθώς
και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους (δοµή, χαρακτηριστικά, συµπεριφορά κλπ.). Το
αποτέλεσµα ήταν να ανακαλυφθεί η Πυρηνική Φυσική, που από τη δεκαετία του 1930 κι
έπειτα, δηµιουργήθηκε ένας από τους κύριους κλάδους της Σύγχρονης Φυσικής, καθώς
διαπιστώθηκε η δυνατότητα εφαρµογής της στην παραγωγή ενέργειας αλλά και την κατασκευή
όπλων.
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Συγκεκριµένα στην µέχρι τώρα Ιστορία του ανθρώπου υπάρχουν δύο τροµερές πυρηνικές
καταστροφές και αυτές δεν είναι άλλες από το πυρηνικό ατύχηµα του Τσερνόµπιλ έλαβε χώρα
στις 26 Απριλίου του 1986, στον αντιδραστήρα Νο. 4 του Πυρηνικού Σταθµού Παραγωγής
Ενέργειας του Τσερνόµπιλ της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος σήµερα βρίσκεται σε εδάφη
της Ουκρανίας και τον πιο πρόσφατο στον σταθµό Φουκουσίµα 1 το 2011 στην Ιαπωνία την
άνοιξη του 2011, όπου αναφέρονται µια σειρά από καταστροφικά γεγονότα στη µονάδα
παραγωγής ενέργειας, και αποτελούν µία από τις πιο σηµαντικές οικολογικές επιβαρύνσεις από
καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα.

Κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει το πυρηνικό ατύχηµα στο Τσερνόµπιλ, αφού διατάραξε
σοβαρότατα τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις γύρω περιοχές
και είχε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Από το ατύχηµα πέθαναν
επιτόπου δυο από τους εργάτες του σταθµού. Μέσα σε τέσσερις µήνες, από τη ραδιενέργεια και
από εγκαύµατα λόγω της θερµότητας, πέθαναν 28 πυροσβέστες που έσπευσαν στο χώρο του
ατυχήµατος και διαπιστώθηκαν 19 επιπλέον θάνατοι ως το 2004. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι
επηρεάστηκε η υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων εξαιτίας της επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος µε ραδιενέργεια. Οι ποσοστιαίες αυξήσεις των καρκίνων ήταν άνω του 15%
στους πληθυσµούς που εκτέθηκαν, µε χιλιάδες θανάτους από καρκίνο και λευχαιµία να
συνδέονται µε το ατύχηµα.

3.5

Αρνητικές Συνέπειες στην Πολιτική και την Οικονοµία

Στην πολιτική είναι ένας τοµέας που επηρεάζεται και αυτός αρνητικά. Αν µια τεχνολογία έχει
πολιτικές επιπτώσεις, αυτές αφορούν στην κυβέρνηση, τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί,
αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο έρχεται σε επαφή µε άλλες κυβερνήσεις. Πολλά χρόνια πριν
κάποιος έγραψε: «Η γραφίδα είναι ισχυρότερη από το σπαθί». Αυτό που υποστήριζε ήταν ότι
τα γραπτά µπορούσαν να οδηγήσουν σε µεγαλύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές από ότι
η βία ή ο πόλεµος.

Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (mass media) (η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφηµερίδες, τα
περιοδικά και τα βιβλία) έχουν αναµφισβήτητη επίπτωση στο πολιτικό µας σύστηµα.
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Για παράδειγµα, στις τελευταίες εκλογές πολλοί από τους υποψηφίους προσέλαβαν έναν ή
περισσότερους «συµβούλους για τα µέσα επικοινωνίας». Η δουλειά τους ήταν ο υποψήφιος να
φαίνεται και να ακούγεται καλός στα µέσα µαζικής επικοινωνίας.

Οι υποψήφιοι έκαναν δοκιµές εκφωνήσεως των λόγων τους, ενώ οι σύµβουλοι τούς
υπεδείκνυαν τι να φορούν. Ανησυχούσαν λιγότερο µε το τι έλεγαν οι υποψήφιοι και
περισσότερο µε το πώς τα έλεγαν. Οι σύµβουλοι για τα µέσα µαζικής επικοινωνίας
«συµπύκνωσαν» θέµατα προεκλογικής εκστρατείας και τα περιόρισαν σε µικρής εκτάσεως
δηλώσεις που καθιερώθηκαν ως «ηχητικές βολές». Ειπώθηκαν φράσεις που έκαναν ιδιαίτερη
εντύπωση, για τις οποίες η πιθανότητα να επιλεγούν και να παρουσιασθούν από τα µέσα
µαζικής επικοινωνίας ήταν µεγάλη. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τα µέσα
µαζικής επικοινωνίας επηρέασαν έντονα τα πολιτικά πράγµατα. Η δηµοτικότητα των
υποψηφίων επηρεαζόταν άµεσα από την εικόνα που διαµόρφωναν τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας. Πάντως λίγοι θα µπορούσαν να αρνηθούν ότι η µαζική επικοινωνία παίζει
σπουδαίο ρόλο στην πολιτική.

Η παραβίαση των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων δυστυχώς χαλάνε όποιο θετικό
πρόσηµο και εγγράφουν πλήθος αρνητικών επιδράσεων. Για παράδειγµα, είναι ηθικά νόµιµο
να χρησιµοποιούνται δορυφορικές αεροφωτογραφίες για να καταγραφούν και έτσι να
φορολογηθούν οι πισίνες των ιδιωτικών κατοικιών; Άραγε µόνο αυτές θα καταγραφούν όταν
γνωρίζουµε ότι η διακριτική ικανότητα της δορυφορικής λήψης φωτογραφίζει αντικείµενα µε
µέγεθος µέχρι µερικά εκατοστά; Ή µήπως η καταγραφή και παρακολούθηση της κίνησης στους
δρόµους, σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους µε το πρόσχηµα της ρύθµισης της κυκλοφορίας ή
της πρόληψης εγκληµατικών ενεργειών νοµιµοποιεί την κρατική ή ιδιωτική αυθαιρεσία;
Καταχρήσεις εξουσίας καταγγέλλονται καθηµερινά. Π.χ. τροφοδοτήθηκε βάση δεδοµένων µε
το DNA εκατοµµυρίων ανηλίκων υπόπτων τέλεσης εγκληµάτων στη Μεγάλη Βρετανία, µε την
επίσκεψή τους στο αστυνοµικό τµήµα της γειτονιάς τους για εξακρίβωση στοιχείων. Όταν
αποκαλύφθηκε το γεγονός στη Βουλή ξέσπασε µεγάλο σκάνδαλο.

Φυσικά, η ύπαρξη αρνητικών συνεπειών στην πολιτική, επιφέρει ταυτόχρονα συνέπειες στην
οικονοµία του πλανήτη. Από τη στιγµή που οι πολιτικοί άρχοντες και ηγέτες των κρατών και
ειδικά εκείνων που έχουν µεγάλη οικονοµική επιρροή, οι λεγόµενοι G20, ελέγχουν την
οικονοµία µε τους νόµους που νοµοθετούν, υιοθετούν και ρυθµίζουν «υποτίθεται» για την
ευµάρεια και ζωή των πολιτών, είναι και εκείνοι που ελέγχουν κατά πόσο ανοδική ή πτωτική
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θα είναι η οικονοµία σε παγκόσµιο επίπεδο, ελέγχοντας απόλυτα και ασφυκτικά την οικονοµία
και τις ζωές των πολιτών.

Στις πολεµικές επιχειρήσεις, αλήθεια υπάρχουν «θετικά»; Εδώ οι αξίες αναστρέφονται. Στα
θετικά για τον πόλεµο αλλά µε αρνητικό πρόσηµο για τον λαό, που αγωνίζεται κι επιζητεί την
ειρήνη, ο πόλεµος καθαυτός είναι αρνητικός. Σχεδιάζονται νέα οπλικά συστήµατα µαζικής
καταστροφής και εκσυγχρονίζεται η κατασκοπεία. Ο Τρίτος Παγκόσµιος Πόλεµος είναι
ηλεκτρονικός και βλέπουµε την Κίνα να πρωτοπορεί. ∆υστυχώς, όπως όλες οι τεχνολογίες έτσι
και η Πληροφορική υπηρετεί το στρατιωτικό-βιοµηχανικό πλέγµα εξουσίας των πλανητικών
δυνάµεων αλλά και την αγορά που επιβάλλεται ακόµη και στην πολιτική.

3.6

Αρνητικές Ηθικές Επιπτώσεις

Στις αρνητικές επιπτώσεις βρίσκει κανείς και θέµατα ηθική επίπτωσης. Η ηθική αφορά στο τι
είναι σωστό και τι λάθος. Ενέργειες που είναι ασυµβίβαστες µε την ηθική δεν είναι απαραίτητα
αντίθετες µε το νόµο. Σήµερα τα περισσότερα έργα ανθρώπινης δηµιουργίας στο χώρο των
εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, φωτογραφία, κινηµατογράφος) και της µουσικής µπορούν να
ψηφιοποιηθούν, να αποθηκευτούν και να τύχουν ψηφιακής συνάρµοσης. Η δυνατότητα αυτή
συχνά εγείρει πλήθος προβληµάτων, τα οποία σχετίζονται µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του
δηµιουργού αλλά και µε τα εκµετάλλευσης (εµπορικά δικαιώµατα). Για παράδειγµα µια
φωτογραφία µπορεί να αλλάξει σε τέτοιο σηµείο που να µην θυµίζει καθόλου την αρχική. Το
ερώτηµα που ανακύπτει σε αυτήν την περίπτωση ή σε άλλες παρόµοιες είναι αν τα δικαιώµατα
τα έχουν οι τεχνικοί και οι παραγωγοί που πραγµατοποίησαν τις αλλαγές ή δηµιουργός του
πρωτότυπου έργου.

Επίσης µπορεί να γίνει ψηφιακή συνάρµοση για αµφιλεγόµενους σκοπούς όπως η παραποίηση
κάποιων δεδοµένων. Οι ασφάλεια των δεδοµένων είναι ένα φλέγων ζήτηµα και πολύ αρνητικό.
Στο χώρο της επικοινωνίας δεδοµένων ανακύπτουν ηθικής αλλά και νοµικής φύσεως
προβλήµατα. Το λογισµικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατασκεύασε µια οµάδα
προγραµµατιστών µπορεί εύκολα ή δύσκολα να τροποποιηθεί από κάποιον άλλο για
εκµετάλλευση. Είναι επιτρεπτό αυτό; Η αντιγραφή και η χρήση του λογισµικού χωρίς άδεια
από τον δηµιουργό επιτρέπονται και αν ναι σε ποιο βαθµό; Σκεφτείτε τι ισχύει και αναλύστε τις
έννοιες του freeware, shareware και adware λογισµικού. Σε ποιους επιτρέπεται η πρόσβαση σε
δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε υπολογιστές. Σκεφτείτε τις απάτες και τις καταχρήσεις
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που γίνονται όταν µπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδοµένα. Για αυτό έχουν
αναπτυχθεί και αρκετές εφαρµογές λογισµικού οι οποίες προστατεύουν τα δεδοµένα από
εισβολές µέσω διαδικτύου (firewalls).

3.7

Περιβαλλοντικές Και Πολιτιστικές Επιπτώσεις

Η τεχνολογία και η πληροφορία γενικά τείνει να είναι «καθαρή τεχνολογία» σε σχέση µε άλλες
τεχνολογικές κατηγορίες. Παρόλα ταύτα υπάρχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις.
Οι περιβαλλοντικές συνέπειες που έχουν δηµιουργηθεί τον τελευταίο αιώνα κυρίως.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί παγκόσµια σε µεγάλο βαθµό η παραγωγή έντυπου
υλικού. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσµα της ευκολίας παραγωγής εντύπων που προσφέρει η
τεχνολογία των υπολογιστών και των συστηµάτων γραφικής παραγωγής. Η αύξηση όµως του
όγκου των εκτυπώσεων ανεβάζει τη ζήτηση για χαρτί και κατά συνέπεια αυξάνεται η
υλοτόµηση των δασών. Παράλληλα αυξάνεται η ρύπανση του αέρα και των υδάτων από τα
λευκαντικά και τα απόβλητα της χηµικής βιοµηχανίας κατεργασίας χάρτου. Επίσης η
υπερβολική χρήση χαρτιών δηµιουργεί µεγάλες ποσότητες σκουπιδιών.

Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που εκπέµπονται από πλήθος συσκευών ασύρµατης
επικοινωνίας ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µε την πρόκληση
όγκων σε ορισµένες περιπτώσεις.

Ακόµα ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι οι πολιτιστικές επιπτώσεις. Η τηλεόραση και τα υπόλοιπα
τεχνολογικά επιτεύγµατα έχουν προκαλέσει σηµαντικές αλλαγές σε πολιτιστικό επίπεδο.
Μερικές από αυτές είναι ότι ο σηµερινός άνθρωπος παρακολουθεί πολύ περισσότερο
τηλεόραση και διαβάζει πολύ λιγότερο έντυπα συγκριτικά µε το παρελθόν. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να είναι λιγότερο καλλιεργηµένος και να πλήττει πιο εύκολα, καθώς η τηλεόραση
τον έχει εθίσει σε γρήγορες και συνεχείς εναλλαγές παραστάσεων. Επίσης, η αύξηση της βίας
και της επιθετικότητας που παρατηρείται στις αναπτυγµένες χώρες συνδέεται ως ένα βαθµό µε
την προβολή αντιστοίχων θεµάτων από την τηλεόραση. Η διόγκωση της καταναλωτικής µανίας
του σύγχρονου ανθρώπου σχετίζεται λιγότερο ή περισσότερο µε την επιρροή που ασκεί η
τηλεοπτική διαφήµιση.
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3.8

Αρνητικές Συνέπειες ∆ιαδικτύου (Internet)

Το ∆ιαδίκτυο µπορεί να έχει τα θετικά του στοιχεία, αλλά έχει όµως και πολλά αρνητικά που
µερικά από αυτά θα µπορούσαν να εξαλείφουν µε την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη
της Πληροφορικής και τις τεχνολογίας. Αυτό όµως που µπορούν να πουν οι επιστήµονες είναι
πως καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες, έτσι θα πρέπει και το καθένα
άτοµο να είναι προσεχτικό µε τη χρήση του διαδικτύου.

Το Ηλεκτρονικό Έγκληµα είναι ένα από τα πιο επανειληµµένα αρνητικά που µπορεί να
αντιµετώπιση κανείς στο ∆ιαδίκτυο. 120.000 καταγγελίες για ηλεκτρονικά εγκλήµατα έγιναν
το έτος 2003, που χαρακτηρίστηκε και σαν η χρονιά της ηλεκτρονικής απάτης, στο ειδικό
Κέντρο Παραπόνων για τις Ηλεκτρονικές Απάτες στο Internet, το λεγόµενο IFCC (Internet
Fraud Complaint Center), που έχει την έδρα του στη ∆υτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Οι απατεώνες έχουν σαν στόχο τους τούς καταναλωτές, στους οποίους εµφανίζονται σαν
ιδιοκτήτες ψεύτικων ηλεκτρονικών καταστηµάτων, τον έλεγχο των κεντρικών µηχανηµάτων
µεγάλων εταιρειών και έτσι την εκταµίευση µετρητών καθώς και τη δηµιουργία και τη διάδοση
επικίνδυνων ιών. Άλλες απάτες είναι οι ηλεκτρονικοί εκβιασµοί, οι κλοπές πνευµατικής
ιδιοκτησίας κ.ά. Το IFCC είναι µια µη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται
αποκλειστικά και µόνο στο Internet και χρηµατοδοτείται από το FBI. Ιδρύθηκε τον Μάιο του
2000. Απασχολεί ένα προσωπικό από 63 άτοµα και προωθεί τις καταγγελίες στο FBI για
περαιτέρω έρευνα αφού πρώτα τις επεξεργασθεί.

Μια από τις πιο διάσηµες απάτες στο ∆ιαδίκτυο είναι και η λεγόµενη Νιγηριανή απάτη, η
οποία οργανώθηκε µε επικεφαλής έναν ελληνικής καταγωγής Αυστραλό πολίτη. Με το κόλπο
που έστηνε παγίδευε ανύποπτους πολίτες και µέσω e-mail υποσχόταν µεγάλα κέρδη από
συµµετοχή σε επιχειρήσεις ή σε κληρονοµιές, αφού όµως πρώτα οι επίδοξοι δικαιούχοι έπρεπε
να πληρώσουν τα σχετικά «έξοδα». Ειδική νοµοθεσία για τα ηλεκτρονικά εγκλήµατα δεν
υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ έχει θεσπισθεί πολύ αυστηρή
νοµοθεσία, ειδικά για τους hackers. Το FBI έχει εκτιµήσει ότι για κάθε 30.000 ηλεκτρονικά
εγκλήµατα συλλαµβάνεται ένας µόνο δράστης. Περισσότερες από τις µισές µεγάλες εταιρείες
στις ΗΠΑ έχουν πέσει θύµατα ηλεκτρονικών επιθέσεων µε απώλειες πολλών εκατοµµυρίων
δολαρίων. Μια έρευνα έδειξε το εξής:
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Το top-10 των Ηλεκτρονικών Εγκληµάτων
· Απάτες σε δηµοπρασίες – 46,1 %
· Μη παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών – 31,3%
· Απάτες µε πιστωτικές κάρτες – 11,6%
· Επενδυτικές απάτες – 1,5%
· Επαγγελµατικές απάτες – 1,3%
· Κατάχρηση εµπιστοσύνης – 1,1%
· Κλοπή ταυτότητας – 1,0%
· Απάτες µε επιταγές – 0,5%
· «Νιγηριανή απάτη» – 0,4%
· Επικοινωνιακές απάτες – 0,1%

Το Φύλο των Παραβατών

· Άνδρες – 78,7%
· Γυναίκες – 21,3%

Το Φύλο των Παραπονούµενων

· Άνδρες – 71,0%
· Γυναίκες – 29,0%

Τα «∆ολώµατα»

· e-mail – 66,0%
· Ιστοσελίδα – 18,7%
· Τηλέφωνο – 7,6%
· Ταχυδροµείο – 3,9%
· Έντυπο Υλικό – 1,7%
· Προσωπική επαφή – 1,0%
· Chat – 0,7%
· Fax – 0,4%
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Μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος

· Απάτες µε πιστωτικές κάρτες
· Ηλεκτρονικές επιθέσεις
· Ηλεκτρονική τροµοκρατία
· Μαζικές αποστολές καταστροφικών ιών
· Βιοµηχανική κατασκοπεία
· Εισβολές σε στρατιωτικούς κόµβους
· Είσοδος σε υπολογιστικά συστήµατα τραπεζών
· Τηλεπικοινωνιακές απάτες µέσω υπολογιστών
· Συκοφαντικές δυσφηµίσεις προσώπων
· Υποκλοπές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
· Πειρατεία λογισµικού
· Επικοινωνία για διακίνηση φορτίων ναρκωτικών

Ένα άλλο αρνητικό που µπορεί να εντοπίσει κανείς στο ∆ιαδίκτυο είναι Η Απάτη των Dialer.
Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της
Ασφάλειας Αττικής και του ΟΤΕ, τα θύµατα της απάτης των dialer ξεπερνούν τις 10.000, ενώ
µόνο στην Ελλάδα εντοπίσθηκαν περισσότερες από 1.000 ύποπτες ιστοσελίδες που είναι πολύ
πιθανόν να σχετίζονται µε την απάτη αυτή. Το κόλπο λειτουργεί ως εξής : Η ιστοσελίδα
δελεάζει τον επισκέπτη, συνήθως µε ανακοινώσεις για γυµνές φωτογραφίες επώνυµων
γυναικών ή για καυτά videos on-line ή και µε κάτι άλλο, οι οποίες υπηρεσίες µάλιστα
διαφηµίζονται έντονα και τονίζεται ότι παρέχονται δωρεάν.

Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ σ’ ένα συγκεκριµένο σηµείο, εγκαθίσταται αυτόµατα στον
υπολογιστή του και χωρίς αυτός να το γνωρίζει, ένα ειδικό πρόγραµµα («πρόγραµµατσούχτρα») µε αποτέλεσµα αντί για αστική κλήση στον τοπικό provider (ο γνωστός ΕΠΑΚ,
8962) να γίνεται εκτροπή και διεθνής κλήση σύνδεσης και µάλιστα υπερπόντια, µε
πολλαπλάσιο φυσικά κόστος. Για παράδειγµα, ο χρήστης αντί για 0,17 – 0,35 € την ώρα,
χρεώνεται µε 2,50 € ανά λεπτό. Οι δηµιουργοί παρόµοιων ιστοσελίδων έχουν κάνει συµβάσεις
µε τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς των χωρών αυτών και µοιράζονται τα κέρδη από τις
υπέρογκες χρεώσεις των ανυποψίαστων χρηστών. Η µόνη αντιµετώπιση και πρόληψη της
µάστιγας αυτής που χρεώνει υπέρογκα τους λογαριασµούς των ανυποψίαστων χρηστών είναι η
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προσοχή και η εγρήγορση των ίδιων των χρηστών. Η καλύτερη προστασία από την απάτη αυτή
είναι η εγκατάσταση φραγής των διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων.

Για τις υπερβολικές αυτές χρεώσεις, ο ΟΤΕ δεν φέρει ευθύνη καµία ευθύνη και συµβουλεύει
τους dial up χρήστες για τα εξής :
• Να µην κατεβάζουν (download) προγράµµατα στον υπολογιστή τους από άγνωστης και
αµφίβολης προέλευσης ιστοσελίδες.
• Να αποσυνδέονται από το Internet όταν δεν το χρησιµοποιούν.
• Να χρησιµοποιούν την υπηρεσία φραγής των εξερχόµενων διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων.
• Να µην επιτρέπουν τη χρήση του υπολογιστή για σύνδεση στο Internet από τρίτους, στο σπίτι
ή τον χώρο εργασίας τους. (Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004, «ΤΑ ΝΕΑ», 5 Ιαν 2004, 6 Απρ 2004
«Ελευθεροτυπία», 17 Ιουλ 2003, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 24 Απρ 2004)

Επίσης, υπάρχουν εταιρείες, κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίες δηµιουργούν προγράµµατα
υπολογιστών τα οποία µπορούν να εγκαταστήσουν οι αγοραστές τους στον υπολογιστή ενός
αποµακρυσµένου χρήστη, µε τον οποίο συνοµιλούν µέσω του Internet ή επικοινωνούν µε email, µε απώτερο σκοπό να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο του αποµακρυσµένου υπολογιστή ή και
απλά να παρακολουθούν όλες τις ενέργειες του αποµακρυσµένου χρήστη. Ένας συνήθης
τρόπος κατασκοπείας ενός αποµακρυσµένου υπολογιστή είναι να σταλεί µια ευχετήρια κάρτα
µέσω ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail) στον ανύποπτο χρήστη για να ενεργοποιηθεί έτσι
το σχετικό πρόγραµµα και να αποκτηθεί πλήρης πρόσβαση στον υπολογιστή του.
Ο επικεφαλής του Κέντρου Πληροφόρησης για το Ηλεκτρονικό Απαραβίαστο (Electronic
Privacy Information Center) στις ΗΠΑ δήλωσε ότι η πώληση προγραµµάτων που παγιδεύει τις
επικοινωνίες των πολιτών εν αγνοία τους παραβιάζει τη σχετική νοµοθεσία για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Υπάρχει, όµως, και η άλλη πλευρά που υποστηρίζει ότι η χρήση τέτοιων ηλεκτρονικών
προγραµµάτων κατασκοπείας είναι καθόλα νόµιµη, καθώς οι εργοδότες θέλουν να
παρακολουθούν τη χρήση του Internet από τους εργαζοµένους και άρα και την απόδοσή τους,
οι γονείς θέλουν να γνωρίζουν σε ποιες ιστοσελίδες περιηγούνται τα παιδιά τους αλλά
υπάρχουν και οι καχύποπτοι σύζυγοι. Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας EarthLink υπάρχουν
ειδικά προγράµµατα, κάτι σαν ηλεκτρονικοί κατάσκοποι, που βρίσκονται καλά κρυµµένα
στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών και εν αγνοία των χρηστών και η αποστολή τους
είναι να παρακολουθούν τις κινήσεις ανυποψίαστων χρηστών προς ενηµέρωση και όφελος των
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διαφηµίσεων. Αυτό το λογισµικό, που αποκαλείται spyware, εγκαθίσταται αυτόµατα χωρίς να
το γνωρίζει ή να το εγκρίνει ο χρήστης και κατασκοπεύει τις κινήσεις και τις προτιµήσεις του
όταν αυτός συνδέεται µε το ∆ιαδίκτυο. Οι κινήσεις του χρήστη είναι αυτές που καθορίζουν και
τις διαφηµίσεις που θα προβληθούν και οι οποίες φυσικά διαφέρουν από χρήστη σε χρήστη και
είναι κοµµένες και ραµµένες στις δικές του συνήθειες. Αυτά τα προγράµµατα εγκαθίστανται
συνήθως όταν κατεβάζουµε (download) κάποια προγράµµατα από τις ειδικές ιστοσελίδες του
∆ιαδικτύου. (Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004, «ΤΑ ΝΕΑ», 18 Οκτ 2003, 20 Απρ 2004)
Ένα ακόµα πιο σύγχρονο αρνητικό είναι η Κατασκοπεία Μέσω των Κινητών Τηλεφώνων και
αυτό είναι πιο συχνό φαινόµενο τον τελευταίο καιρό ειδικά µε τα νέας γενιάς κινητά, τα
smartphones. Κίνδυνος κατασκοπείας ελλοχεύει για εκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα καθώς
πολύ εύκολα µπορούν να υποκλαπούν προσωπικά δεδοµένα, διευθύνσεις, αριθµοί τηλεφώνων
ακόµα και φωτογραφίες που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη τους. Η τεχνική αυτή της κλοπής
είναι γνωστή ως Bluesnarfing. Οι επιτήδειοι αυτής της νέας τεχνολογίας θα µπορούν να
µαθαίνουν όλες τις απόρρητες πληροφορίες των ανταγωνιστών τους, τις επαφές και τα
ραντεβού που έχουν αποθηκεύσει στα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτές οι πληροφορίες θα
µπορούν µετά να χρησιµοποιηθούν για εγκληµατικούς σκοπούς, για βιοµηχανική κατασκοπεία
ή ακόµη και για παιδοφιλία. Ευάλωτα στις υποκλοπές αυτού του είδους είναι τα κινητά
τηλέφωνα που χρησιµοποιούν την τεχνολογία Bluetooth και σε ακτίνα 90 µέτρων. Με µια
σύνδεση µ’ έναν φορητό υπολογιστή, τα στοιχεία αυτά θα µπορούν πολύ εύκολα να
χρησιµοποιηθούν για οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια, εν αγνοία φυσικά του κατόχου τους.
(Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004, «ΤΑ ΝΕΑ», 15 Απρ 2004)

Από πολλούς ειδικούς γιατρούς και επιστήµονες θεωρούν το ∆ιαδίκτυο Παράνοµο Φαρµακείο.
Στο µεγαλύτερο παράνοµο φαρµακείο τείνει να αναδειχθεί το ∆ιαδίκτυο, καθώς σ’ αυτό µπορεί
κανείς να βρει από απλά παυσίπονα και βιταµίνες µέχρι Viagra και ηρεµιστικά. Φυσικά, δεν
υπάρχει κάποιος ειδικός που να µπορεί να εγγυηθεί αν πρόκειται για κανονικά και ασφαλή
φάρµακα και κατά πόσο µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανύποπτων
καταναλωτών, εκτός φυσικά από το γεγονός ότι η πώληση φαρµάκων µέσω του Internet είναι
παράνοµη από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Τα φαρµακευτικά αυτά προϊόντα είναι αµφιβόλου
ποιότητας, πανάκριβα και δεν ελέγχονται από πουθενά. Αυτοί δεν που στήνουν τις σχετικές
ιστοσελίδες είναι πολύ δύσκολο να εντοπισθούν καθώς εµφανίζονται και εξαφανίζονται σε
χρόνο ρεκόρ.
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Τις µεγαλύτερες πωλήσεις στα «φαρµακεία» του Internet παρουσιάζουν τα εξής προϊόντα :
· Φάρµακα µη συνταγογραφούµενα.
· Φάρµακα για προσωπική φροντίδα.
· Καλλυντικά.
· Φάρµακα µε συνταγή.
· Προϊόντα διατροφής.
(Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004, «ΤΑ ΝΕΑ», 2 Φεβ 2004)

Έτσι καθώς υπάρχει το Παράνοµο Φαρµακείο στο Internet, υπάρχει και η Εσφαλµένη Ιατρική
Πληροφόρηση µέσω του Internet. Μια ερευνήτρια στην Αυστραλία καταχώρησε τις λέξεις
καρκίνος µαστού, διαβήτης και κατάθλιψη, στην αγγλική ορολογία, σε µια από τις πιο
δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης και µελέτησε τις πρώτες 100 διευθύνσεις που εµφανίστηκαν.
Οι 59 από τις ηλεκτρονικές αυτές διευθύνσεις περιείχαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και σε
γενικές γραµµές δεν υπήρχε συµµόρφωση µε τα επικρατούντα διεθνή στάνταρτς για το πώς
πρέπει να ενηµερώνεται το κοινό για θέµατα υγείας. Υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις που
µπορεί είτε να βλάψουν την υγεία των επισκεπτών τους συνιστώντας λανθασµένη δοσολογία
φαρµάκων ή να τους προκαλέσουν φοβίες άνευ λόγου. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και
ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παρέχουν ποιοτική και αξιόπιστη πληροφόρηση σε θέµατα
υγείας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να δείχνουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στην
ιατρική πληροφόρηση µέσω του Internet και θα πρέπει να συζητάµε τα όσα διαβάσαµε µε τον
γιατρό µας. (Flash.gr, 29 Σεπτ 2003)

Το Σύνδροµο της Υπερπληροφόρησης είναι ακόµα µια αρνητική συνέπεια του διαδικτύου.
Έρευνα που έκανε Βρετανική εταιρεία σε διευθυντικά στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων στη
∆υτική Ευρώπη, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς υποφέρουν από µια
νέα ασθένεια : το σύνδροµο της υπερπληροφόρησης. Πρόκειται για το άγχος, την ένταση και
την αβεβαιότητα που δηµιουργεί ο καθηµερινός κατακλυσµός από πληροφορίες και ειδήσεις
που φθάνουν, µ’ όλα αυτά τα υπερσύγχρονα µέσα επικοινωνιών, στα γραφεία των
επιχειρήσεων. Η επιτακτική ανάγκη για συνεχή ενηµέρωση και αφοµοίωση κάθε τι
καινούργιου και η δυνατότητα πολλών επιλογών, άρα και δύσκολων αποφάσεων, έχουν σαν
αποτέλεσµα υπερβολικό άγχος, εξασθενηµένη υγεία, έλλειψη αυτοπεποίθησης, ανόητες
αποφάσεις και λανθασµένα συµπεράσµατα.
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Οι νέες τεχνολογίες κάνουν ακόµα πιο γρήγορη, εύκολη και φθηνή την απόκτηση
πληροφοριών. Όµως, το δύσκολο είναι το «ξεκαθάρισµα» των πληροφοριών. Στην εποχή που
ζούµε, η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πολύ εύκολη και πολύ φθηνή, αλλά η διασταύρωση
και η επαλήθευση των πληροφοριών που αποκτούµε είναι συχνά αδύνατη. Η φθηνή
πληροφορία δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση γνώση ούτε πολύ περισσότερο σοφία. Εύκολα
µετατρέπεται σε άγνοια ή αποβλάκωση. Το ότι η υπερπληροφόρηση οδηγεί στην
αποπληροφόρηση αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση. Απαιτείται παιδεία, διάθεση και χρόνος
για να µπορέσουµε να αναλύσουµε και να κρίνουµε τις πληροφορίες και όχι να τις καταπίνουµε
αµάσητες. Στην εποχή µας, ενώ η πληροφόρηση είναι θεωρητικά πιο πλούσια, στην ουσία
οµογενοποιείται, φτωχαίνει και συγκεντροποιείται.

Υπάρχει ένας καθηµερινός βοµβαρδισµός από πληροφορίες, οι οποίες είναι συχνά ασύνδετες,
ανεξακρίβωτες και κατευθυνόµενες. Όσο η πληροφόρηση γίνεται πιο φθηνή, δηλαδή πιο
ανεξέλεγκτη, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για µια νέα ατοµική και συλλογική στάση
απέναντι στο πώς διαχειριζόµαστε όσα «πληροφορούµαστε». Ζούµε σ’ έναν κόσµο
πληροφοριών. Μόνο το 2002 παρήχθησαν δεδοµένα που θα απαιτούσαν 500.000 βιβλιοθήκες
του Κογκρέσου των ΗΠΑ για να αποθηκευθούν σε έντυπη µορφή. Κάθε άνθρωπος παράγει και
συλλέγει απίστευτο αριθµό πληροφοριών καθηµερινά, τον µεγαλύτερο από ποτέ. Υπολογίζεται
σε 800 ΜΒ ανά άτοµο ετησίως. Οι επιστήµονες προειδοποιούν για «έκρηξη πληροφοριών».
Οι ΗΠΑ παράγουν το 40% των νέων πληροφοριών παγκοσµίως. (Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004,
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 17 Ιουλ 2003, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 6 Ιαν 2004)

Επίσης, το πιο συνηθισµένο πρόβληµα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι να αποκτήσει
κινδύνους από τους Ιούς των υπολογιστών. Το σηµερινό Internet βασίζεται στην αµοιβαία
εµπιστοσύνη, µια αρχή που κληρονόµησε από τα βρεφικά του χρόνια. Αυτή, βέβαια, είναι και η
αχίλλειος πτέρνα του. Το Internet είχε σχεδιασθεί για να χρησιµοποιηθεί αρχικά από µια
ολιγοµελή οµάδα ερευνητών που ήταν λίγο πολύ γνωστοί µεταξύ τους και µε απόλυτη
εµπιστοσύνη. Όταν βέβαια το Internet ενηλικιώθηκε, χωρίς να έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα
στη δοµή και τον τρόπο λειτουργίας του, και τη θέση των λίγων ερευνητών πήραν εκατοντάδες
εκατοµµύρια ανώνυµοι χρήστες, η τυφλή εµπιστοσύνη κατέρρευσε.

Τα Ανεπιθύµητα Ηλεκτρονικά Μηνύµατα (spam e-mail) είναι άλλο ένα αρνητικό και
κακόβουλο στοιχείο που επηρεάζει το ∆ιαδίκτυο και γενικά τον υπολογιστή. Σε κανονική
µάστιγα για τους χρήστες του Internet, και µάλιστα σαν η υπ’ αριθµόν ένα, ή σε Λερναία Ύδρα
68

κατ’ άλλους, τείνει να εξελιχθεί το φαινόµενο της ανεξέλεγκτης αποστολής των ανεπιθύµητων
ηλεκτρονικών µηνυµάτων, των λεγόµενων spam e-mails ή και πιο απλά «σκουπίδια» ή και
ηλεκτρονική ενόχληση, τα οποία έχουν κυρίως πορνογραφικό, εµπορικό ή διαφηµιστικό
περιεχόµενο. Το πλήθος τους έχει ξεπεράσει αυτό των χρήσιµων και νόµιµων µηνυµάτων.
Υπολογίζεται ότι το 40% των ηλεκτρονικών µηνυµάτων που λαµβάνουν οι χρήστες του
Internet θεωρούνται spam e-mails. Τα µηνύµατα αυτά µπορεί να διαφηµίζουν φάρµακα για
οτιδήποτε µπορεί να φαντασθεί κανείς ή να εγγυώνται την απόκτηση πλαστών πτυχίων
πανεπιστηµίου ή δωρεάν εκδροµών στα πιο απίθανα µέρη του κόσµου. Η σχετική νοµοθεσία,
που έχει αναπτυχθεί κυρίως στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, ενδιαφέρεται κυρίως για τα
παραπλανητικά µηνύµατα, που εκτιµάται ότι αποτελούν τα 2/3 όλων των ανεπιθύµητων
µηνυµάτων.

Οι συνέπειες από την αχαλίνωτη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τους κάθε λογής
διαφηµιστές είναι καταστροφικές τόσο για τον απλό χρήστη όσο και για τις µεγάλες εταιρείες.
Οι εργαζόµενοι θα είναι αναγκασµένοι να ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο για να
διαβάσουν αλλά και να διαγράψουν τα άχρηστα αυτά µηνύµατα. Επίσης, όλο και περισσότεροι
πόροι από την επεξεργαστική ισχύ των διακοµιστών (servers) θα δεσµεύονται για να
απασχοληθούν µε µια ανεπιθύµητη διαδικασία. Είναι τόσο πολλά σε αριθµό αυτά τα µηνύµατα
που µπορούν ακόµη και να µπλοκάρουν το παγκόσµιο σύστηµα αποστολής και λήψης
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και να οδηγήσουν το Internet σε κατάρρευση. Ο λόγος είναι ότι
φορτώνουν το δίκτυο και τα κεντρικά συστήµατα δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα µε την
υπερβολική κίνηση που δηµιουργείται.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών στους οποίους στέλνονται τέτοια µηνύµατα
εντοπίζονται µε ειδικά προγράµµατα από τις υπάρχουσες ιστοσελίδες του Internet. Ένας άλλος
ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος συγκέντρωσης διευθύνσεων e-mails ανύποπτων χρηστών,
που στη συνέχεια θα βοµβαρδιστούν µε διαφηµίσεις, είναι οι φάρσες, όπως για ένα καηµένο
κοριτσάκι που κινδυνεύει από καρκίνο ή για έναν πολύ καταστροφικό ιό και πώς να τον
αποφύγετε. Η φράση «στείλτε αυτό το µήνυµα σ’ όσους περισσότερους χρήστες µπορείτε»
είναι συνήθως η παγίδα που χρησιµοποιούν οι επιτήδειοι, καθώς τα e-mails µε τις εκατοντάδες
διευθύνσεις στις οποίες προωθούνται θα επιστρέψουν κάποια στιγµή στον αρχικό συντάκτη
τους για να κάνει αυτός τη δουλειά του. Οι προσπάθειες που έχουν κάνει µέχρι στιγµής οι
εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet (ISPs – Internet Service Providers) και υπηρεσιών
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την αυτόµατη απόρριψη τέτοιων µηνυµάτων πριν αυτά
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φθάσουν στον υπολογιστή του χρήστη µε τη χρήση ειδικών προγραµµάτων-φίλτρων δεν έχουν
επιφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα. Οι εταιρείες που στέλνουν µαζικά διαφηµιστικά e-mails
αποκαλούνται spammers και οι 180 απ’ αυτές διακινούν το 90% των spam e-mails. Έχουν τη
δυνατότητα να στείλουν 50 εκατοµµύρια e-mails µε µια κίνηση, ενώ οι εταιρείες που
διαφηµίζονται µέσω από τα µηνύµατα αυτά πληρώνουν βάσει συµφωνίας 25 € για κάθε
παραγγελία που δέχονται. Αν και µόλις ένας στο εκατοµµύριο από τους παραλήπτες
«τσιµπούν» στο δόλωµα και κάνουν παραγγελίες, αυτός ο τρόπος διαφήµισης θεωρείται
αρκετά αποδοτικός. Οι χαρακτηριστικές λέξεις που εµφανίζονται συνήθως στο κείµενο των
µηνυµάτων αυτών είναι one time offer, you are very lucky, a very special offer for you κ.ά.

Οι Τροµοκράτες του ∆ιαδικτύου: Τα «ανεπίκλητα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου»,
όπως αλλιώς αποκαλούνται τα spam e-mails, δεν κατακλύζουν µόνο τα εισερχόµενα της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών του Internet, αλλά δηµιουργούν ανεπιθύµητες
καταστάσεις στα συστήµατα κρατικών υπηρεσιών και τραπεζών. Οι λεγόµενοι «τροµοκράτες
του ∆ιαδικτύου» χρησιµοποιούν την τεχνική των spam e-mails για να βοµβαρδίζουν τα
συστήµατα των τραπεζών ώστε να απενεργοποιήσουν τα συστήµατα ασφαλείας τους και να
µπορέσουν έτσι να σπάσουν τους κωδικούς των λογαριασµών. Η αποκαλούµενη «τροµοκρατία
του κυβερνοχώρου» αποτελεί σήµερα µια υπαρκτή απειλή για τον ανεπτυγµένο κόσµο.
Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε µε παραποµπή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
8 χώρες αν δεν λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία
παραβιάζεται ασύστολα από την αποστολή παρόµοιων µηνυµάτων. Για την αντιµετώπιση
αυτού του κοινού εχθρού, είναι απαραίτητο ένα σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο αλλά και
δικαστές που να γνωρίζουν το αντικείµενο. (Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004, «ΤΑ ΝΕΑ», 11 Ιουν
2003, 19 Νοε 2003, 29 Ιαν 2004, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 11 Απρ 2004, «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 13 Ιουλ
2003, «Ηλεκτρονικό Περιοδικό sch.gr – Τεύχος 3», Απρ 2004)

Το πιο επικίνδυνο κυρίως για τα παιδιά είναι οι Ψηφιακές Καραµέλες. Η έλλειψη ενηµέρωσης,
η άγνοια αλλά και η αδιαφορία των γονέων για τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά τους
χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και το Internet, µπορεί να θεωρηθεί εγκληµατική. Όπως
κάποια εποχή µαθαίναµε τα παιδιά µας να µην παίρνουν καραµέλες από αγνώστους, έτσι και
σήµερα οφείλουµε να µάθουµε τα παιδιά µας να µην δέχονται «ψηφιακές καραµέλες» από
αυτούς που γνωρίζουν στις ηλεκτρονικές τους περιηγήσεις. Σύµφωνα µε µελέτη του
Βρετανικού Κέντρου Ερευνών για τον Κυβερνοχώρο, το ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας 9 έως 16
ετών χρησιµοποιεί συχνά τα chat rooms, ενώ περισσότερα από τα µισά παίρνουν µέρος σε
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συζητήσεις για το sex, ένα στα τέσσερα έχει πάρει πρόσκληση για να συναντηθεί από κοντά µε
τον συνοµιλητή του και ένα στα δέκα έχει αποδεχθεί την πρόσκληση αυτή. Στις ΗΠΑ, το 70%
των παιδεραστών κάνει αναζητήσεις για τα θύµατά του µέσω του Internet.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις του Internet είναι όταν χάνεται µια γλώσσα, ο κόσµος γίνεται πιο
φτωχός. Με την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στο Internet, πολλοί φοβούνται πως
κινδυνεύουν οι τοπικοί πολιτισµοί. Επίσης, ζωή στο σπίτι παρέα µόνο µε το Internet. Επί έναν
ολόκληρο χρόνο, το 2000, ο Αµερικανός Μιτς Μάντοξ δεν είχε αντικρίσει τον κόσµο της
γειτονιάς του γιατί απλούστατα δεν είχε βγει από το σπίτι του. Είχε ζήσει µια «κανονική ζωή»
στο εικονικό περιβάλλον που του προσέφερε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το καλώδιο του
τηλεφώνου. Ήταν το πρώτο µακροχρόνιο πείραµα για το αν είναι εφικτό να επιβιώσει κάποιος
συντηρούµενος αποκλειστικά από το Internet και τις υπηρεσίες που αυτό µπορεί να προσφέρει.
Και το πείραµα είχε απόλυτη επιτυχία, ο Μάντοξ είχε ψωνίσει, είχε τραφεί, είχε επικοινωνήσει,
είχε διασκεδάσει αλλά και ερωτευθεί µέσα από το ∆ιαδίκτυο. Μέσω του Internet προσφέρονται
πλέον όλες οι υπηρεσίες, ακόµα και στη χώρα µας.

Τέλος η χρήση των υπολογιστών σκοτώνει τη φαντασία. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές όχι µόνο
δεν διευκολύνουν τη µάθηση στα παιδιά του ∆ηµοτικού, αλλά σκοτώνουν τη δηµιουργικότητα
των µικρών µαθητών και βλάπτουν τις µαθησιακές τους ικανότητες. Αυτό το συµπέρασµα
προκύπτει από έρευνα της Αµερικανίδας Παιδοψυχολόγου Κάρεν Μέρφυ σχετικά µε τις
επιπτώσεις της τεχνολογίας στις µαθησιακές ικανότητες των µαθητών του ∆ηµοτικού
Σχολείου. Τα συµπεράσµατά της είναι ότι ένα παιδί µαθαίνει καλύτερα από ένα δάσκαλο και
όχι από ένα µηχάνηµα και επίσης τα µικρά παιδιά χρειάζονται σωµατική άσκηση και άµεση
εµπειρία για να µπορέσουν να αναπτύξουν τη φαντασία τους και τις αισθήσεις του χώρου και
του χρόνου. Το παραδοσιακό διάβασµα σηµαίνει συγκέντρωση, απόλαυση της λεπτοµέρειας
και κάποιο επίπεδο έµπνευσης, ενώ αντίθετα, τα προγράµµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών
αποτελούν φρένο στα παραπάνω.

«Είναι γεγονός ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι µια τεχνολογία που δηµιουργήθηκε για
πρωταρχική χρήση από τους ενηλίκους και για επαγγελµατικούς σκοπούς και ποτέ δεν έχει
αποδειχθεί ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
στη βελτίωση των µαθησιακών ικανοτήτων των µικρών µαθητών. Εξαιρούνται τα παιδιά µε
ειδικές ανάγκες.» (Στυλιάδη Κ. Απρίλιος 2004, «ΤΑ ΝΕΑ», 26 Σεπτ 2000)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο κύριο µέρος της εργασίας έχουν αναφερθεί και αναλυθεί τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα της χρήσης της Πληροφορικής και οι επιδράσεις της σε τοµείς όπως η
εκπαίδευση, η παιδεία, η οικονοµία, η εργασία, η πολιτική, η επιστήµη και ο πολιτισµός.

Κατά γενική οµολογία η Πληροφορική έχει επιδείξει τεχνολογικά επιτεύγµατα τα οποία έχουν
ως αρχικό και κύριο σκοπό τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Θεωρείται ότι τα επιτεύγµατα
που έχει ήδη προσφέρει και πρόκειται να προσφέρει στο µέλλον η Πληροφορική, είναι πολλά
και σηµαντικά, κάποια από τα οποία στον σηµερινό τεχνοκρατούµενο παγκόσµιο χώρο
θεωρούνται απόλυτα αναγκαία και δυσαναπλήρωτα.

Συγκρίνοντας τις θετικές και τα αρνητικές χρήσεις της Πληροφορικής που έχουν αναφερθεί
στα προηγούµενα κεφάλαια της πτυχιακής, καταδεικνύεται ότι ανάλογα µε τη χρήση που κάνει
ο κάθε άνθρωπος πάνω στο αντικείµενο της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, µπορεί να διαµορφώσει την καθηµερινότητα πολλών εκατοµµυρίων ανθρώπων
στον πλανήτη.

Στα πλαίσια της επικοινωνίας, τα µέσα κοινωνικής ενηµέρωσης όπως το facebook, έχουν
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον άνθρωπο και στην κοινωνία καθώς η γρήγορη ενηµέρωση
για καταστάσεις που συµβαίνουν προέρχονται κυρίως από εκεί. Ο άνθρωπος κατάφερε να έχει
επαφή µε ανθρώπους που πιθανόν να µην γνώριζε στο παρελθόν αλλά επίσης αποξενώθηκε
από τους συγγενείς, τους φίλους και τους γύρω του. Εξελίχθηκε σε απρόσωπο αδιάφορο
απολίτικο όν, αναλίσκοντας τον ελεύθερο χρόνο του σε µια εικονική πραγµατικότητα.. Φυσικά
δεν µειώνεται η προσωπική ευθύνη του κάθε χρήστη, εφόσον θα πρέπει να είναι προσεκτικός
αναπτύσσοντας κριτική σκέψη στις διατιθέµενες και ανασυρόµενες πληροφορίες, ελέγχοντας
για ψεύτικα ή µη αληθινή στοιχεία από αυτό το µέσο ενηµέρωσης και από πολλά άλλα µέσα
του διαδικτύου.

Στην εκπαίδευση, η χρήση της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών έρχεται
αρωγός την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού βελτιστοποιεί τη διδασκαλία και διευκολύνει την
µάθηση. Ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόµενος έρχονται σε περισσότερη επαφή µεταξύ τους
ακόµα και από απόσταση, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης
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τόσο στην διδασκαλία όσο και για την περαιτέρω συνεργασία και έλεγχο της επίδοσης των
εκπαιδευόµενων από τους εκπαιδευτές. Η Πληροφορική έχει επίσης συµβάλει σηµαντικά στην
ποιοτικότερη µάθηση και εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Αν και δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να εξασκείται µόνος του, χρησιµοποιώντας
την πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού, ποτέ ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν µπορεί να
υποκαταστήσει τον εκπαιδευτικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αναγνώριση των
εκπαιδευτικών λαθών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας.
Ο εκπαιδευτικός ως φυσική παρουσία αποτελεί το πρότυπο και διευκολύνει την µάθηση
χρησιµοποιώντας ως εκπαιδευτικό µέσον τις ΤΠΕ. Έτσι ο εκπαιδευτικός πάντα θα έχει τον
πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην σωστή διαπαιδαγώγηση ενός εκπαιδευόµενου πάνω σε
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείµενο και θα είναι καθοδηγητής και συµπαραστάτης στην
κοινωνικοποίησή του στον πραγµατικό κόσµο.

Με την εξέλιξη της εκπαίδευσης από την Πληροφορική έρχεται και η εξέλιξη πάνω στην
εργασία και στον εργασιακό χώρο, αναγνωρίζοντας άµεση σχέση µεταξύ εργασίας και
εκπαίδευσης. Χάρη στην Πληροφορική έχουν δηµιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας σε όλους
τους τοµείς από την πιο απλή δουλειά µέχρι την πιο σύγχρονη και εξειδικευµένη.

Στα νέα επαγγέλµατα που δηµιουργούνται, είναι απαραίτητη η τεχνογνωσία και η τουλάχιστον
επαρκής γνώση στοιχείων Πληροφορικής ώστε να καλύπτονται οι συγκεκριµένες και
εξειδικευµένες απαιτήσεις κάθε επαγγελµατικού τοµέα. Στον αντίποδα, η εξέλιξη της
Πληροφορικής προκαλεί τον µαρασµό πολλών επαγγελµάτων που έχουν ως κύρια βάση τους
παραδοσιακούς τρόπους εργασίας. Τέτοιου είδους επαγγέλµατα δεν µπορούν να αλλάξουν µε
την Πληροφορική, αφού η βάση τους είναι κυρίως η χειρωνακτική δουλειά και ο
πατροπαράδοτος τρόπος εργασίας. Επιπλέον, η εξέλιξη της εργασίας τροποποίησε την
ποσότητα του ελεύθερου χρόνου. Με λιγότερο απαιτούµενο εργασιακό χρόνο, αυξάνεται ο
ελεύθερος χρόνος για τον εργαζόµενο για να τον διαθέσει µε οικείους ή για την ικανοποίηση
προσωπικών του αναγκών.

Σε έναν άλλο χώρο που έχει φέρει εξέλιξη η Πληροφορική είναι η επιστήµη. Εξαιτίας της
Πληροφορικής, η επιστήµη έχει αναπτυχθεί µε ιλιγγιώδεις ρυθµού σε σχέση µε το παρελθόν.
Έτσι η επιστήµη που έχει ως βάση το πεδίο έρευνας και αναζήτησης νέας γνώσης, επιφέρει
σηµαντικές επιδράσεις.
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Ανάµεσα στις θετικές µπορεί να θεωρηθεί ότι τα εργαλεία του νου και οι τεχνολογίες της
γνώσης για πρώτη φορά στην ιστορία της επιστήµης στηρίζουν και προωθούν τη δηµιουργία
και την κατάκτηση νέας γνώσης αλλά και συµβάλλουν στη διάχυσή της. Καλλιεργείται η
συλλογική έρευνα, η αναζήτηση, η συλλογική σύνθεση και δηµιουργία νέας γνώσης.

Αντίθετα όπως έχει αναφερθεί, τα αρνητικά στοιχεία που έδωσε η Πληροφορική στην
Επιστήµη είναι η απειλή καταστροφής, η αλλοτρίωση, η µόλυνση και η ρύπανση, η ψυχική
φθορά, η νεύρωση και το άγχος, αυξηµένη ανεργία, άρα και πολλή - παρανοµία. Εξαιτίας της
εξέλιξης της τεχνολογίας και της Επιστήµης µε την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
δηµιουργήθηκαν τα πυρηνικά ατυχήµατα, τα οποία επέφεραν σοβαρά πλήγµατα στην
ανθρωπότητα και άλλαξε ριζικά η ζωή πολλών ανθρώπων. Επιπλέον, χώρες αγοράζουν και
εµπορεύονται όπλα για την διεξαγωγή πολέµων για την διεκδίκηση της εξουσίας, και κυρίως
την απόκτηση οικονοµικής δύναµης αγνοώντας τις συνέπειες στις ζωές όλων των ανθρώπων.

Όσον αφορά τον τοµέα του πολιτισµού, η εξέλιξη των µέσων µεταφοράς έκανε εφικτή την
πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία µεταξύ ατόµων. Έχει επίσης, επιτευχθεί η
άµεση µεταφορά της πληροφορίας από την πηγή παραγωγής της στον τόπο κατανάλωσης της.
Ακόµη, σε πολύ µεγάλες βιβλιοθήκες, κυρίως πανεπιστηµιακές, χρησιµοποιούνται όργανα
τηλεπικοινωνίας και οπτικοακουστικά µέσα για να επιτευχθεί η µετάδοση γνώσεων από
απόσταση και σε διαφορετικούς χώρους. Ταυτόχρονα, ο χρόνος λειτουργίας των ηλεκτρονικών
βιβλιοθηκών και ψηφιακών εφηµερίδων - περιοδικών δεν αποτελεί πια εµπόδιο, καθώς οι
πληροφορίες είναι προσβάσιµες από όλους ανά πάσα ώρα και στιγµή. Επιπλέον από την εποχή
τις τυπογραφίας µέχρι σήµερα, όπου έχει γίνει ψηφιακή επεξεργασία των ήχων, των εικόνων,
του κειµένου και του βίντεο έχουν αλλάξει ριζικά οι συνθήκες έκφρασης και δηµιουργίας,
ανοίγοντας καινούριους αισθητικούς δρόµους.

Αναζητώντας αρνητικά στοιχεία, οι νέες τεχνολογίες έχουν προκαλέσει σηµαντικές αλλαγές σε
πολιτιστικό επίπεδο. Ο σηµερινός άνθρωπος σπαταλά περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας
τηλεόραση, διαβάζει λιγότερα έντυπα, µε αποτέλεσµα να εθιστεί σε γρήγορες και συνεχείς
εναλλαγές παραστάσεων. Επίσης έχει παρατηρηθεί αύξηση της βίας στις αναπτυγµένες χώρες
επειδή ασκείται τηλεοπτική διαφήµιση για να γίνει µεγαλύτερη κατανάλωση των σύγχρονων
αναγκών του ανθρωπίνου είδους.
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Τέλος, εξαιτίας των νέων τεχνολογιών έχει υποστεί σηµαντικές βλάβες το περιβάλλον εφόσον
η αλόγιστη χρήση πρωτογενών πόρων και η διαχείριση επιβλαβών απορριµµάτων που
σχετίζονται µε τεχνολογικές συσκευές δηµιουργεί ένα διαρκή προβληµατισµό για το µέλλον.

Στον τοµέα της πολιτικής και της οικονοµίας, η Πληροφορική επηρεάζει σηµαντικά την
άσκηση της εξουσίας. Τα µέσα µαζική ενηµέρωσης έχουν αναµφισβήτητη επίδραση και
επιρροή στο πολιτικό σύστηµα των χωρών. Η εξουσία του Κράτους απαιτεί σε µεγάλο βαθµό
τον έλεγχο της πληροφορίας, γι’ αυτό η λήψη αποφάσεων προϋποθέτει ολοκληρωµένη
πληροφόρηση από τα κέντρα εξουσίας, ιδιαίτερα από οικονοµικούς και πολιτικούς
οργανισµούς. Η πληροφορία επίσης επηρεάζει σηµαντικά τους τρόπους σκέψης και τη
συµπεριφορά των ατόµων και των διαφόρων κοινωνικών οµάδων. Στο σύγχρονο κόσµο η
άσκηση της εξουσίας και ο έλεγχος των µέσων πληροφόρησης, συνδέονται και διαπλέκονται
όλο και περισσότερο, γεγονός που εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµοκρατία και τις ατοµικές και
συλλογικές ελευθερίες. Ακόµα µέσω της Πληροφορικής, ένας πολιτικός µπορεί να αλλοιώσει
τα στοιχεία κάποιων εγγράφων και να κάνει κατάχρηση της εξουσίας που διαθέτει. Τέλος,
λόγω πολιτικών διαστάσεων, χωρών και συµφερόντων µπορούν να δηµιουργηθούν
επικοινωνιακοί «πόλεµοι» για την απόκτηση πληροφοριών και στοιχείων µεταξύ κρατών.

Παράλληλα η επίδραση της Πληροφορικής στην πολιτική και κοινωνική διάρθρωση του
κράτους, συσχετίζεται και µε την οικονοµική κατάσταση κρατών και πληθυσµών.
Η ενηµέρωση και η χρήση πληροφοριών πάνω σε οικονοµικά ζητήµατα, όπως η λειτουργία και
η πορεία των κρατικών και διεθνών Χρηµατιστηρίων, µπορεί να επιφέρει σηµαντικές
οικονοµικές και πολιτικές αναταράξεις σε διεθνές επίπεδο. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών
και η δυνατότητα ακόµη και εργασίας από απόσταση, δηµιουργεί καινοτόµες θέσεις εργασίας
και επαγγέλµατα που απαιτούν από τους εργαζόµενους αυξηµένες ικανότητες ιδιαίτερα της
Πληροφορικής επιστήµης. ∆ιευρύνει τις παροχές υπηρεσιών που εξυπηρετούν επιχειρήσεις,
εργαζοµένους και το ευρύτερο κοινό.

Τέλος, διερευνώντας την επίδραση της χρήσης του ∆ιαδικτύου γίνεται λόγος για ένα
υπερσύγχρονο εργαλείο της Πληροφορικής. Σε όλες σχεδόν τις αναπτυγµένες χώρες και εν
δυνάµει αναπτυσσόµενες, υπάρχει ένας υπολογιστής ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε το
∆ιαδίκτυο. Αφού όλα όσα συµβαίνουν τα τελευταία χρόνια όχι µόνο καταγράφονται και
αποθηκεύονται στο ∆ιαδίκτυο, αλλά λειτουργεί επίσης σαν ιστορικός αναλυτής και αφηγητής.
Ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες που χρειάζεται σε όλους τους τοµείς που
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αναφέρθηκαν παραπάνω από την επικοινωνία, επιστήµη και οικονοµία µέχρι την τεχνολογία
και τον πολιτισµό. Το ∆ιαδίκτυο είναι ο κύριος µοχλός όλων των πηγών πληροφοριών του
σήµερα, του χθες και του µέλλοντος.

Στις αρνητικές επιδράσεις µπορεί να επισηµανθεί το γεγονός ότι το ∆ιαδίκτυο στο σύνολό του
δεν µπορεί να χαρακτηριστεί αυθεντική πηγή γνώσης. Πάντα απαιτείται από τον χρήστη
αυστηρός έλεγχος των στοιχείων που αντλεί απ' αυτό ως προς το αν είναι δόκιµα ή όχι, αν
αµφισβητούνται ή όχι, αν αποτελούν «νέα» γνώση ή «αντιγραφή», µέσω ιδιοποίησης
πνευµατικής δηµιουργίας άλλου συγγραφέα

Πολλοί υποστηρίζουν ότι εάν δεν υπήρχε το ∆ιαδίκτυο, δεν θα συνέβαιναν παράνοµες
ενέργειες, όπως κλοπές δεδοµένων και στοιχείων, ληστείες και επικοινωνιακοί πολιτικοί
«πόλεµοι» και έχθρα µεταξύ των ανθρώπων και πως η ψυχολογία του ανθρώπινου είδους θα
ήταν σε καλύτερη µοίρα και κατάσταση απ’ ότι είναι σήµερα. Παρ’ όλες τις αντικειµενικές ή
υποκειµενικές θέσεις, είναι σαφές ότι το ∆ιαδίκτυο είναι ένα παγκόσµιο σύστηµα
διασυνδεδεµένων δικτύων υπολογιστών που εξυπηρετεί εκατοµµύρια χρήστες καθηµερινά σε
ολόκληρο τον κόσµο. Έχει αλλάξει ριζικά τον άνθρωπο και τον έχει εξελίξει σε ένα
διαφορετικό ανθρώπινο όν από ότι ήταν πριν από την εποχή της ανακάλυψής της
Πληροφορικής και του διαδικτύου.

Εν κατακλείδι, το γενικό συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι για την αξιοποίηση των θετικών ή
την αποτροπή των αρνητικών στοιχείων που αναφέρθηκαν στους τοµείς της επικοινωνίας, της
εκπαίδευσης, της εργασίας, της επιστήµης, της εργασίας, του πολιτισµού, της πολιτικής, της
οικονοµία και του διαδικτύου, µόνο ο ανθρώπινος νους καθορίζει και σηµατοδοτεί την χρήση
της Πληροφορικής. Αυτός είναι που πρέπει να διαχειρίζεται το σύστηµα και όχι ένας
ηλεκτρονικός υπολογιστής. Από την στιγµή που η Πληροφορική έχει ενταχθεί στην
καθηµερινότητα του ανθρώπου, το ίδιο το άτοµο είναι αυτό που αποφασίζει κατά πόσο θα
ασχοληθεί µε την Πληροφορική και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ποια θα είναι η χρήση του
µέσου. Ο άνθρωπος ως το πιο έξυπνο είδος οργανισµού εν ζωή πάνω στον πλανήτη ,είναι αυτός
που πάντα θα πρέπει να ελέγχει τα νήµατα τις ζωής του και όχι ένα µέσο έρευνας, συλλογής,
ταξινόµησης, χειρισµού, αποθήκευσης, ανάκτησης, µετακίνησης, διάδοσης, κωδικοποίησης,
και µετάδοσης συµβολικών αναπαραστάσεων πληροφοριών.
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Σαφώς η Πληροφορική έχει συµβάλει σηµαντικά στην οικονοµική, τεχνολογική και
πολιτιστική ανάπτυξη κάποιων λαών και κρατών, αλλά δεν παύει να αποτελεί αντικείµενο
κριτικής διερεύνησης της χρήσης της, ελπίζοντας στο µέλλον τα µειονεκτήµατα και τα
αρνητικά στοιχεία να εξαφανιστούν ή να ελαχιστοποιηθούν ως ένα βαθµό.

Η ανθρώπινη θέληση και η επιθυµία για ένα κόσµο ποιοτικά ανώτερο, οφείλει να βρει τρόπους
ώστε να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της Πληροφορικής τόσο για το
ανθρώπινο συµφέρον, όσο και για µια αειφόρο ανάπτυξη στον πλανήτη αξιοποιώντας την
τεχνογνωσία του για την προστασία του πλανήτη και των πλασµάτων του.
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