
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 Ο όρος Ίντερνετ – διαδίκτυο μας παραπέμπει στην έννοια 

δίκτυο υπολογιστών. Πρόκειται για ένα σύστημα, στο οποίο οι 

υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, ώστε να μπορούν 

να επικοινωνούν και να μοιράζονται πληροφορίες. Σήμερα 

υπάρχουν εκατομμύρια δίκτυα σε όλο τον κόσμο. 

 Το Ίντερνετ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον 

κόσμο. Ένα παγκόσμιο δίκτυο, όπου είναι συνδεδεμένα χιλιάδες 

μικρότερα και μεγαλύτερα δίκτυα. Αυτό που το κάνει 

πραγματικά ιδιαίτερο είναι το ότι είναι ανοιχτό στον καθένα. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

 
 Το Ίντερνετ δημιουργήθηκε από την πολεμική βιομηχανία 

των ΗΠΑ στο τέλος της δεκαετίας του ’60. Ξεκίνησε σαν ένα 

στρατιωτικό ερευνητικό πρόγραμμα με φιλοδοξία να αναπτύξει 

ένα τρόπο δικτύωσης μεταξύ των υπολογιστών που 

υποστήριζαν το αμυντικό σύστημα της χώρας, ο οποίος θα 

επέτρεπε στους διάφορους ερευνητές της κυβέρνησης να 

μοιράζονται αρχεία των υπολογιστών τους, ενώ θα εξασφάλιζε 

τη συνέχιση της επικοινωνίας στο πλαίσιο του δικτύου, σε 

περίπτωση που ένας υπολογιστής έβγαινε εκτός λειτουργίας. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

 
 Το Ίντερνετ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε 

σκοπό. Η ποσότητα των πληροφοριών που βρίσκεται σ’ αυτό 

είναι εκπληκτική και συνεχώς μεγαλώνει. 

 Περιλαμβάνει αποθήκες πληροφοριών για κάθε πιθανό θέμα, 

οι οποίες προσφέρουν εξαιρετικό υλικό μελέτης και έρευνας. 

 Παρέχει διεθνές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη δυνατότητα να 

επικοινωνεί ο χρήστης με οποιοδήποτε από εκατομμύρια άτομα 

που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση. Πρόκειται για εύκολο, 



 

 

γρήγορο και φθηνό τρόπο επικοινωνίας με γνωστούς και φίλους 

σε κάθε μέρος του κόσμου. 

 Δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες συζήτησης, 

συνδέοντας ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα απ’ όλο τον 

κόσμο. 

 Αναπτύσσει το ηλεκτρονικό εμπόριο, εφόσον σ’ αυτό 

πραγματοποιούνται πωλήσεις, αγορές, διαφήμιση προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 

 Το Ίντερνετ είναι βέβαια ανοιχτό στην υπερβολή. Οι νόμοι 

που ρυθμίζουν τη δημοσίευση υλικού σ’ αυτό δεν είναι πάντα 

σαφείς, καθώς διασχίζει πολλά διεθνή και νομικά όρια. 

 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

1. Η νέα τεχνολογία κάνει δυνατή τη συγκέντρωση, την 

καταγραφή, την επεξεργασία και την οργάνωση 

πληροφοριών, γνώσεων και τη συνακόλουθη δημιουργία 

τεράστιων αρχείων εύκολα προσβάσιμων στον 

ενδιαφερόμενο. Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να 

συνδεθεί με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, να 

χρησιμοποιήσει βάσεις δεδομένων άλλοτε απρόσιτες ή να 

επικοινωνήσει με μελετητές και επιστήμονες σ’ όλο τον 

κόσμο. Η κυκλοφορία της γνώσης στο νέο ηλεκτρονικό 

κόσμο είναι ελεύθερη και απρόσκοπτη, τα όποια στεγανά 

καταρρίπτονται, τα γνωστικά πεδία είναι όλα ανοιχτά και 

καλούν τον άνθρωπο να τα περιηγηθεί, διευρύνοντας έτσι 

τους ορίζοντες του πνεύματός του, πλουτίζοντας τη 

μόρφωσή του και απολαμβάνοντας το δικαίωμα σ’ αυτή, 

το οποίο είναι θεμελιώδες στην κοινωνία της γνώσης και 

της πληροφορίας. 

2. Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας από τα εκπαιδευτικά 

συστήματα υπόσχεται την εξασφάλιση της πρόσβασης 

εκπαιδευτικού και μαθητή σε όλο το εύρος ενός 

γνωστικού πεδίου, καθώς και της οικείωσής τους με τις 

τελευταίες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό κλάδο. Το 



 

 

τελευταίο θα σημάνει και την εκπλήρωση του αιτήματος 

για άμεση «διασύνδεση» μεταξύ επιστήμης και 

εκπαίδευσης, ώστε οι γνώσεις που πηγάζουν από την 

πρώτη να «εισβάλλουν» στο χώρο της δεύτερης, 

μετατρεπόμενες σε κοινό αγαθό, κτήμα της κοινωνίας και 

ειδικά της νέας γενιάς που θα ζήσει τις συνέπειές τους και 

θα τις προάγει. 

3. Η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση 

εξασφαλίζει συγχρόνως προγράμματα διδασκαλίας που 

ενθαρρύνουν την αυτενέργεια του μαθητή και προσδίδουν 

στη μάθηση παιγνιώδη χαρακτήρα, καθιστά δυνατή την 

αυτοδιδασκαλία ή και τη διδασκαλία από απόσταση, 

απεγκλωβίζει το δάσκαλο από τον παθητικό ρόλο της 

αναμετάδοσης τυποποιημένων γνώσεων, αναθέτοντάς του 

ένα πιο δημιουργικό : του καθηγητή – επόπτη της 

μαθησιακής διαδικασίας και εκμαιευτή της γνώσης. 

4. Η χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία με τους φίλους 

ανά τον κόσμο φίλους ή γνωστούς, ομογενείς ή 

αλλοεθνείς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για 

συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεις καταρρίπτει το φράγμα 

της απόστασης που δυσχεραίνει τις ανθρώπινες σχέσεις, 

προσφέρει νέους τρόπους έκφρασης της κοινωνικότητας, 

ευρύνει το πεδίο της επικοινωνίας συμβάλλοντας στην 

έξοδο των κοινωνιών από τον παραδοσιακό 

εθνοκεντρισμό τους και στο άνοιγμά τους στον κόσμο. 

5. Η ελεύθερη κυκλοφορία γνώσεων, ιδεών, πληροφοριών 

στο διαδίκτυο, η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των 

χρηστών, η περιήγησή τους σε ποικίλου περιεχομένου 

ιστοσελίδες και η επαφή τους με στοιχεία που εκφράζουν 

άλλες κουλτούρες, η δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδων 

από κάθε χρήστη που επιθυμεί να προβάλει 

χαρακτηριστικά της δικής του κουλτούρας μετατρέπουν 

τον κυβερνοχώρο σε πεδίο γόνιμων πολιτιστικών 

ανταλλαγών και αλληλεπιδράσεων. Έτσι, η πορεία προς 

ένα κοσμοπολιτισμό σύνθετο και πολυδιάστατο 

διευκολύνεται και επιταχύνεται. 



 

 

6. Η ηλεκτρονική τεχνολογία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για 

τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Με την 

αξιοποίηση των δικτυακών υποδομών και ιδιαίτερα του 

Ίντερνετ επιτυγχάνονται: 

- η απλούστευση και επιτάχυνση ποικίλων 

εσωτερικών λειτουργιών, 

- η αυτοματοποίηση διάφορων συναλλαγών  η 

μείωση του χρόνου και του κόστους λειτουργίας 

οργανισμών και επιχειρήσεων, 

- Η καταπολέμηση των αγκυλώσεων και της 

γραφειοκρατίας που καθιστά βραδυκίνητη τη 

δημόσια διοίκηση, 

- Η ενίσχυση της ευελιξίας των υπηρεσιών, της 

ταχύτητας και της διαφάνειας των λειτουργιών του. 

7. Η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου επιφέρει 

ανακατατάξεις και διανοίγει νέες προοπτικές στο 

εργασιακό πεδίο. Μέσα στη νέα εργασιακή 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται υπό την επίδρασή 

τους αναδύονται καινούριες μορφές εργασιακής 

δραστηριότητας, όπως η τηλεργασία, ενώ αναπτύσσονται 

και νέες μορφές επιχειρηματικότητας: η διαδικασία 

σύστασης εταιριών απλοποιείται, οι εργαζόμενοι έχουν 

την ευκαιρία να απεξαρτηθούν από τον έλεγχο των 

εργοδοτών και αυτονομημένοι πλέον να συστήνουν 

επιχειρήσεις ατομικές ή σε συνεργασία με άλλους, για να 

διακινήσουν πρωτότυπες ιδέες, προϊόντα ή υπηρεσίες στο 

διαδίκτυο. Το εμπόριο προσλαμβάνει και ηλεκτρονική 

μορφή και τονώνεται χάρη στις νέες μορφές διάθεσης 

αγαθών και υπηρεσιών, η αγορά καθίσταται ευέλικτη και 

δυναμική, η ατομική πρωτοβουλία και δημιουργικότητα 

ενθαρρύνονται. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

1. Οι ανισότητες της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την 

ταξινομημένη γνώση εγκυμονούν τον κίνδυνο 

αποκλεισμού ολόκληρων κοινωνικών ομάδων ή και λαών 

από τα αγαθά της νέας τεχνολογίας. Στην πρώτη 

περίπτωση η κοινωνική ανισότητα απειλεί να 

αποδιαρθρώσει τον κοινωνικό ιστό
.
 στη δεύτερη, 

οξύνονται οι αντιθέσεις και διευρύνεται το χάσμα 

ανάμεσα στους προνομιούχους του αναπτυγμένου κόσμου, 

που απολαμβάνουν τα οφέλη της νέας τεχνολογίας, και 

στους μη προνομιούχους του υπανάπτυκτου κόσμου, από 

τους οποίους στερείται το δικαίωμα συμμετοχής στην 

κοινωνία της πληροφορίας. 

Οι ανισότητες αυτές μετατρέπουν τη γνώση σε 

προνομιακό αγαθό, δημιουργούν νέες κάστες 

αποτελούμενες από τους κατόχους της, «γκέτο» γνώσης 

από τα οποία αποκλείονται μεγάλες κοινωνικές ομάδες 

που καταδικάζονται σε άγνοια και αδυναμία χρήσης των 

νέων τεχνολογιών, αποτελώντας ένα νέο είδος 

αναλφάβητων. 

2. Η απουσία επαρκούς ρυθμιστικού – νομικού πλαισίου και 

η εγγενής δυσχέρεια ελέγχου του τεράστιου 

πληροφοριακού και γνωστικού υλικού που διακινείται στο 

Ίντερνετ έχει ως αποτέλεσμα το μέσο αυτό να 

προσφέρεται για πολιτική προπαγάνδα, για προβολή 

πορνογραφικού υλικού ή μεθόδων που χρησιμοποιούνται 

και ιδεολογημάτων που εκπορεύονται από το οργανωμένο 

έγκλημα. Όλα αυτά βρισκόμενα σε «κοινή θέα» είναι 

δυνατό να επηρεάσουν, να παρασύρουν ειδικά τους 

νεαρούς χρήστες, κλονίζοντας έτσι τα θεμέλια της 

κοινωνίας του μέλλοντος. Όπως πολύ εύστοχα έχει 

ειπωθεί «όλη η κουλτούρα της κοινωνίας μας, με τα 

σκουπίδια της μαζί βρίσκεται στο διαδίκτυο» και 

εναπόκειται στους χρήστες να κάνουν ορθή επιλογή. 

3. Ιδιαίτερα ανησυχητικό προβάλλει το έλλειμμα αξιοπιστίας 

των πληροφοριών που διακινούνται στο Ίντερνετ. 

Μηχανισμοί ελέγχου που λειτουργού στα συμβατικά μέσα 



 

 

(κριτική των άρθρων των συντακτών από την 

αρχισυνταξία ή τη διεύθυνση) είναι δύσκολο να 

λειτουργήσουν στο διαδίκτυο. Οι παρεμβάσεις σε 

μηνύματα πομπών και η παραποίησή τους αποτελεί συχνή 

πρακτική. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας εναπόκειται και πάλι 

αποκλειστικά και μόνο στο χρήστη. 

4. Μέσα σ’ αυτό το χαοτικό πλαίσιο η πνευματική 

ιδιοκτησία μένει σε μεγάλο βαθμό ανοχύρωτη. Επιτήδειοι 

χρήστες των νέων τεχνολογιών μπορούν εύκολα να 

παρεμβαίνουν στην ξένη πνευματική ιδιοκτησία, να 

επιφέρουν τροποποιήσεις, αλλοιώσεις, να αποσπούν 

τμήματα έργων ή να αναπαράγουν ολόκληρα έργα και να 

τα διακινούν για ίδιον όφελος, δίχως να φοβούνται τυχόν 

εντοπισμό τους, αφού αυτός παραμένει σχεδόν αδύνατος. 

Έτσι, ο πνευματικός δημιουργός μένει απροστάτευτος, 

καθώς χάνει τις όποιες εγγυήσεις του παρείχε το καθεστώς 

της πνευματικής ιδιοκτησίας να καρπώνεται ο ίδιος τα 

οφέλη – έσοδα από το έργο του. 

5. Το Ίντερνετ κατηγορείται, τέλος, ότι γίνεται όργανο 

επιβολής μιας ισοπεδωτικής πολιτιστικής ομοιομορφίας, 

ότι κάτω από την επίδρασή του η κοινωνία των πολιτών 

καταργείται και στη θέση της αναδύεται μια 

παγκοσμιοποημένη κοινωνία χαρακτηριζόμενη από την 

παντοκρατορία της αγοράς, της στατιστικής και των 

ψηφιακών δεδομένων, μια κοινωνία, με άλλα λόγια, από 

την οποία οι παραδοσιακές αξίες της δημοκρατίας και του 

ανθρωπισμού θα εκλείπουν. 

6. Σε οικονομικό επίπεδο έντονος παρουσιάζεται ο κίνδυνος 

αύξηση της ανεργίας, λόγω εξαφάνισης επαγγελμάτων, 

αντικατάστασης εργατών και υπαλλήλων από υπολογιστές 

(αυτοκινητοβιομηχανίες, εκδοτικά συγκροτήματα). 

7. Συρρίκνωση των εθνικών γλωσσών, με την προώθηση της 

μεταγλώσσας της πληροφορικής και την καθιέρωση της 

αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας. 

 

 


