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2-31 AΦIEPΩMA
� H παγκ�σμι�π�ίηση περνάει
απ� τ� Internet. T� Διαδίκτυ�
εισ�άλλει στη �ωή μας, �έρν�-
ντας π�λλές αλλαγές.

T�υ Γιάννη Pι��π�υλ�υ

� H Eλλάδα και τ� Διαδίκτυ�.
H K�ινωνία των Πληρ���ριών
�τυπάει και τη δική μας π!ρτα.

T�υ Δημήτρη Mαλλά

� T� Internet στην ελληνική π�-
λιτική σκηνή.

� T� Internet στ� Δημ�σι�. O
εκσυγ�ρ�νισμ!ς τ�υ δημ!σι�υ
τ�μέα περνάει και απ! τ� Διαδί-
κτυ�.

T�υ Παναγιώτη Γεωργιάδη

� Eπανάσταση στ� εμπ�ρι�. Oι
συναλλαγές μέσω τ�υ Internet
αλλά��υν άρδην τ�υς καν!νες
τ�υ παι�νιδι�ύ.

T�υ Γεωργί�υ I. Δ�υκίδη

� Bάλτε έναν ATM στ� σπίτι
σας. Πώς μπ�ρείτε να αν�ί#ετε
την π!ρτα της τράπε�άς σας μέ-
σα απ! τ�ν υπ�λ�γιστή σας.

T�υ Γιάννη Παππά

� H Δημ�κρατία ταιριά�ει στ�
Internet. To «Παγκ!σμι� Xω-
ρι!» δεν πρέπει να απ�τελείται
μ!ν� απ! «έ��ντες και κατέ��-
ντες».

T�υ Π�λυδεύκη Παπαδ�π�υλ�υ

� Oι καλ�ί τρ�π�ι στ� Διαδί-
κτυ�. Yπάρ��υν καν!νες καλής
συμπερι��ράς ακ!μη και στ�ν
κυ�ερν��ώρ�.

T�υ Γρηγ�ρη A. Mηλιαρέση

� Nέα μ�ρ!ή επικ�ινωνίας γεν-
νάται. T� Internet αμ�ισ�ητεί
την παραδ�σιακή σ�έση πηγής -
μηνύματ�ς - απ�δέκτη.

T�υ Στέλι�υ Παπαθανασ�π�υλ�υ

� Nέα επ�$ή στην πληρ�!�ρη-
ση. Mέσω τ�υ Microsoft
Explorer, �ι ειδήσεις �θάν�υν
σε συνε�ή ρ�ή στ� �ρήστη.

T�υ Γιώργ�υ Λυγεράκη

� Διαδίκτυ� και νέα δια!ήμι-
ση. H υψηλή τε�ν�λ�γία μετα-
σ�ηματί�ει την πραγματικ!τητα
σε «εικ�νική».

T�υ Mανώλη Xαιρετάκη

� T� παιδί στ� Διαδίκτυ�.
Tης Kατερίνας Kαπερναράκ�υ

� T� γλωσσάρι τ�υ Διαδικτύ�υ

E�ώ�υλλ�: T� Διαδίκτυ�, �πως αναπαρί-
σταται συνήθως (ένας κυψελωτ�ς ιστ�ς, π�υ
περι�άλλει τ�ν πλανήτη μας) με ένθετη μια
�ωτ�γρα�ία (τ�υ Γιάννη Mπαρδ�π�υλ�υ)
απ� μάθημα Πληρ���ρικής στ� Π�λυκλαδι-
κ� Λύκει� Aμπελ�κήπων.

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

H παγκ�σμι�π�ίηση
περνάει απ� τ� Internet

T� Διαδίκτυ� εισάλλει στη �ωή μας, �έρν�ντας π�λλές αλλαγές

T� Διαδίκτυ� δεν γνωρί�ει σύν�ρα και �ρια, π�λιτικ�ύς ή θρησκευτικ�ύς �ραγμ�ύς. Aπ� την Eυρώπη ώς τη Λατινική
Aμερική και απ� την Kίνα (στη �ωτ�γρα�ία) ώς τη N�τια A�ρική, γνωρί�ει παντ�ύ την ίδια δημ�τικ�τητα και –�π�υ τ�
επιτρέπει η �ικ�ν�μική κατάσταση– μεγάλη διείσδυση (�ωτ.: Aσσ�σιέιτεντ Πρές).

ΠOΛΛOI τ� κατηγ�ρησαν π�λύ.
Oμως, αυτ�ί π�υ τ� εκθείασαν είναι
ακ�μα περισσ�τερ�ι. Eίπαν πως �ά-
�ει στα σπίτια μας τ�ν ρατσισμ�, τ�
έγκλημα, την π�ρν�γρα�ία, τ�ν ίδι�
τ�ν σατανά. Oμως, δεν μπ�ρεσαν
να μην παραδε�θ�ύν �τι, ταυτ�-
�ρ�να, έ�ει τη δυνατ�τητα να αν�ί-
!ει τα μάτια �σων θέλ�υν να δ�υν
και να γνωρίσ�υν, να μάθ�υν και να
μ�ρ�ωθ�ύν, �έρν�ντας –κυρι�λε-
κτικά– μέσα στ� σπίτι τ�υς, τ�υς α-
μύθητ�υς και ώς τώρα κρυμμέν�υς
θησαυρ�ύς των μεγαλύτερων �ι-
�λι�θηκών και μ�υσείων τ�υ κ�-
σμ�υ, την απ�λυτη (π�λυγλωσσική
και πλ�υραλιστική) ανάλυση για �,τι
μπ�ρεί να σκε�τεί � ανθρώπιν�ς
ν�υς ή την τα�ύτερη δυνατή ενη-
μέρωση επί παντ�ς τ�υ επιστητ�ύ.
Eίπαν πως απ�μ�νώνει τ�ν άνθρω-
π� απ� τ�ν περίγυρ� τ�υ, τ�ν κάνει

δέσμι� της τε�ν�λ�γίας και τ�υ
στερεί τις �αρές της �ωής. Oμως,
δεν μπ�ρ�ύν να μη δε�τ�ύν �τι
ταυτ��ρ�να έ�ει τη δυνατ�τητα να
ενώσει δυ� ανθρώπ�υς με τα α�ρα-
τα πλην π�λύτιμα νήματα της επι-
κ�ινωνίας, ακ�μα και αν �ρίσκ�νται

� ένας στη μια άκρη της Γης κι � άλ-
λ�ς στην άλλη...

Eυλ�γία ή κατάρα, λ�ιπ�ν, τ�
Internet (περί αυτ�ύ � λ�γ�ς και
των επιδράσεών τ�υ στη �ωή μας,
τ�ύτ� τ� τεύ��ς των «Eπτά Hμε-
ρών» π�υ κρατάτε στα �έρια σας);
Γιατί, τ� Διαδίκτυ� (αυτή είναι η ε-
πικρατέστερη μετά�ραση τ�υ �ρ�υ
στη γλώσσα μας) είναι �λα �σα ανα-

�έρθηκαν παραπάνω, και ακ�μα πε-
ρισσ�τερα. Oντας η μεγαλύτερη ε-
πανάσταση στ�ν �ώρ� της επικ�ι-
νωνίας απ� την επ��ή τ�υ Γ�υτεμ-
�έργι�υ, δεν μπ�ρεί παρά να έ�ει υ-
πέρμα��υς και π�λέμι�υς, υπ�στη-
ρικτές και αντιπάλ�υς, π�υ πρ�-
σπαθ�ύν να ερμηνεύσ�υν –�ασι��-
μεν�ι στις ώς τώρα �ιλ�σ��ικές
(και ��ι μ�ν�) θεωρίες– τ� παρ�ν
και να πρ��λέψ�υν τ� μέλλ�ν, τ�σ�
τ� δικ� τ�υ �σ� και τ� δικ� μας, �-
πως αυτ� επηρεά�εται απ� την πα-
ρ�υσία τ�υ στη �ωή μας. Δεν είναι
λίγ�ι, για παράδειγμα, αυτ�ί π�υ
����ύνται (�πως � Mισέλ Φ�υκ�)
μήπως η υπ�σ�εση για μια «παγκ�-
σμια αγ�ρά» στ� Internet, στα πρ�-
τυπα της Aθήνας της αρ�αι�τητας,
π�υ λέει � Pάινγκ�λντ, καταλή!ει
σε μια �υλακή τύπ�υ PANO-
PTICON, �π�υ με ένα σύστημα κα-
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�ρ�να αυτ�ν�μων, εθνικών και διε-
θνών δικτύων μπ�ρ�ύν με μ�ν� «�-
�ημα» τ�ν υπ�λ�γιστή τ�υς να επι-
κ�ινωνήσ�υν με άλλ�υς ανθρώ-
π�υς, να ενημερωθ�ύν, να μ�ρ�ω-
θ�ύν, να ψυ�αγωγηθ�ύν, να ελέγ-
!�υν τα �ικ�ν�μικά τ�υς ή να κά-
ν�υν κάθε λ�γής αγ�ρές.

Γιατί, τ� εμπ�ρικ� κυρίως σκέλ�ς
τ�υ Internet, τ� World Wide Web
(Παγκ�σμι�ς Iστ�ς, στα καθ’ ημάς),
έ�ει πάρει πλέ�ν τρ�μακτικές δια-
στάσεις. Kυ�ερνήσεις, �ργανισμ�ί,
επι�ειρήσεις, καλλιτέ�νες, αλλά και
απλ�ί ιδιώτες θεωρ�ύν πια θέμα
γ�ήτρ�υ, αν ��ι υπ��ρέωσή τ�υς τη
δημι�υργία της δικής τ�υς ιστ�σε-
λίδας (Web Page), απ� την �π�ία
μπ�ρ�ύν να πρ��άλλ�υν τ� έργ�
τ�υς και τις δραστηρι�τητές τ�υς,
να δια�ημί��υν την πραμάτεια
τ�υς, ή απλώς να κάν�υν εντύπωση
στ�υς �ίλ�υς τ�υς. T� κ�στ�ς, ανα-
λ�γως τ�υ περιε��μέν�υ και της έ-
κτασης, συνήθως κυμαίνεται σε λ�-
γικά πλαίσια (απ� λίγες δεκάδες �ι-
λιάδες ώς κάπ�ια εκατ�μμύρια
δρα�μές, για τις «μεγάλες δ�υλει-
ές»), με απ�τέλεσμα �ι νέες εγγρα-
�ές να ανέρ��νται καθημερινά σε
π�λλές �ιλιάδες και κάπ�ιες ώρες
να παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη
«κυκλ���ριακή συμ��ρηση» στ�
Διαδίκτυ�. Θα καταρρεύσει, λ�ιπ�ν,
τ� Internet, �πως πρ��λέπ�υν κά-
π�ιες Kασσάνδρες;

Oι ψυ�ραιμ�τερ�ι λένε πως ��ι,
αρκεί να γίν�υν �ι απαραίτητες ε-
πενδύσεις σε υπ�δ�μή, π�υ –έτσι κι
αλλιώς – πρ�ωθ�ύνται απ� κυ�ερ-
νήσεις και ιδιώτες. Σύμ�ωνα με α-
μερικανικές έρευνες, απ� τα 100 και
πλέ�ν δισ. δ�λάρια π�υ θα διατε-
θ�ύν για σ�ετικές με τ� Internet
δραστηρι�τητες τ� 2000, περισσ�-

Συνέ"εια στην 4η σελίδα
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Tηλεπικ�ινωνια-
κ�ί �ργανισμ�ί
και ιδιωτικές ε-
ταιρίες δικτύων
on line ή παρ�-
"ής υπηρεσιών

Internet (στη �ω-
τ�γρα�ία, ένα

μέρ�ς απ� τις ε-
γκαταστάσεις

της αμερικανικής
Compuserve) έ-
"�υν απ�δυθεί

σε έναν απελπι-
σμέν� αγώνα

δρ�μ�υ, για να
#ελτιώσ�υν την

υπ�δ�μή τ�υς τ�
τα"ύτερ� δυνα-
τ�, πρ�κειμέν�υ

να καλύψ�υν την
συνε"ώς αυ%αν�-

μενη �ήτηση
(�ωτ.: P�ιτερς).

τ�πτρων θα ελέγ��νται συνε�ώς �ι
τρ��ιμ�ί της...

O ����ς τ�υ Mεγάλ�υ Aδελ��ύ
π�τέ δεν μας εγκατέλειψε κι ας μην
επαληθεύτηκε –τ�υλά�ιστ�ν �ρ�νι-
κά– � Oργ�υελ. Aπλώς μετασ�ημα-
τίστηκε σε μια επι�υλακτικ�τητα,
π�υ τείνει να ε!ελι�θεί σε τε�ν���-
�ία ανάμεσα στ�υς μεγαλύτερ�υς
σε ηλικία. Aλλά, �ι ε!ελί!εις δεν
τ�υς περιμέν�υν. T� Internet, τ� μι-
κρ� δίκτυ� επικ�ινωνίας π�υ δημι-
�υργήθηκε στις αρ�ές της δεκαε-
τίας τ�υ ’60 για να σώσει (διακινώ-
ντας απλά μηνύματα, μέσω δ�ρυ-
��ρων, τηλε�ωνικών γραμμών και
ερτ�ιανών) τ� αμερικανικ� π�λιτι-
κ�στρατιωτικ� κατεστημέν� σε πε-
ρίπτωση πυρηνικ�ύ π�λέμ�υ, έγινε
σύντ�μα κτήμα των ερευνητών και
των επιστημ�νων, για να ε!ελι�θεί
–�υσιαστικά τα τελευταία 8–10 �ρ�-
νια– σε κτήμα �λων μας. Πάνω τ�υ
�ασίστηκαν τα (π�λιτικά μεν, αλλά
με εμ�ανή την επίδραση επι�ειρη-
ματικών συμ�ερ�ντων) �ράματα
για τη δημι�υργία μιας διεθν�ύς
κ�ινωνίας των πληρ���ριών, πρ�ς
την �π�ία θα μετε!ελι�θ�ύν �ι ση-
μερινές εθνικές.

Tε�ν�λ�γία
και παγκ�σμι�π�ίηση

H παγκ�σμι�π�ίηση περνάει ανα-
γκαστικά απ� την υψηλή και ειδικ�-
τερα την ψη�ιακή τε�ν�λ�γία κι αυ-
τή έ�ει πια εισ�άλει σε κάθε τ�μέα
της �ωής μας, επηρεά��ντάς την
δραματικά. Περισσ�τερα απ� 50 ε-
κατ�μμύρια (κατ’ άλλ�υς 80, κατ’
άλλ�υς 100 – κανείς δεν μπ�ρεί να
πει με σιγ�υριά) �ρήστες σε �λ� τ�ν
κ�σμ�, τ� �ιών�υν καθημερινά. Mέ-
σα απ� αυτ� τ� α�ανές σύμπλεγμα
αλληλ�συμπληρ�ύμενων και ταυτ�-
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Kατηγ�ρ�ύν τ� Internet πως απ�μ�νώνει τ�υς "ρήστες τ�υ και τ�υς απ�%ενώνει απ� τ�ν περίγυρ� τ�υς. Oμως, π�λύ περισσ�τερ� τ�υς επιτρέπει να επικ�ι-
νωνήσ�υν με άλλ�υς "ρήστες, ακ�μα κι αν πρ�κειται για τ�υς Σιστερσιαν�ύς μ�να"�ύς (ένας απ� αυτ�ύς στη �ωτ�γρα�ία) π�υ ��υν σε διά��ρες μ�νές, στις
HΠA (�ωτ.: Aσσ�σιέιτεντ Πρές).

τερα απ� 80 δισ. θα α��ρ�ύν στην
ανα�άθμιση της υ�ιστάμενης υπ�-
δ�μής, με νέα δίκτυα και εγκατα-
στάσεις, π�υ θα αυ!άν�υν τη �ωρη-
τικ�τητα και θα επιτρέπ�υν π�λύ
μεγαλύτερες τα�ύτητες επικ�ινω-
νίας.

T� εμπ�ρι� γίνεται
ηλεκτρ�νικ�

H πι� εντυπωσιακή ε�αρμ�γή τ�υ
Διαδικτύ�υ είναι σίγ�υρα η δυνατ�-
τητα π�υ δίνει σε �π�ι�νδήπ�τε �ρή-
στη να γίνει πωλητής ή αγ�ραστής σ’
ένα νέ� είδ�ς εμπ�ρί�υ – παραλλαγή
και μετε!έλι!η αυτ�ύ π�υ !έραμε ώς
σήμερα. T� ηλεκτρ�νικ� εμπ�ρι� κα-
ταργεί– α��ύ διε!άγεται μέσω τ�υ
«απάτριδ�ς» Internet– τα σύν�ρα και
αν�ίγει νέ�υς, λαμπρ�ύς �ρί��ντες
σε κάθε ενδια�ερ�μεν�, είτε �ρί-
σκεται απ� τη μια πλευρά – εκείνη
τ�υ πωλητή– είτε απ� την άλλη –ε-
κείνη τ�υ αγ�ραστή, αν και κάπ�ιες
��ρές αυτ�ί �ι δυ� ρ�λ�ι μπ�ρεί να
συμπίπτ�υν, επ’ αμ�ι�αίω συμ�έρ�-
ντι. Eνα «εικ�νικ�» κατάστημα στ�ν
κυ�ερν��ώρ� κ�στί�ει π�λύ λιγ�τε-
ρ� απ� ένα πραγματικ� και η πρ���-
λή τ�υ είναι απείρως μεγαλύτερη.

Aπ� την άλλη πλευρά, η νέα μ�ρ�ή

αμ�ίδρ�μης επικ�ινωνίας καταργεί
τ�υς μεσά��ντες, άρα και τις πρ�μή-
θειές τ�υς, α�εν�ς μειών�ντας τ�
κ�στ�ς για τ�ν τελικ� καταναλωτή
και, α�ετέρ�υ, επιτρέπ�ντάς τ�υ να

συγκεκριμεν�π�ιήσει την παραγγε-
λία τ�υ στ�ν παραγωγ�, ώστε να κα-
λύπτει απ�λυτα τις απαιτήσεις τ�υ.
Aν διαλυθεί η διά�υτη ανησυ�ία π�υ
υπάρ�ει σήμερα για τ� θέμα της ηλε-

κτρ�νικής πληρωμής (ήδη γίν�νται
σημαντικά �ήματα πρ�ς αυτή την κα-
τεύθυνση), τα αμέσως επ�μενα �ρ�-
νια τ� ηλεκτρ�νικ� εμπ�ρι� θα «απ�-
γειωθεί» και θα γίνει τρ�π�ς �ωής
για �λ�υς μας.

H μεγαλύτερη ανησυ�ία των «ανη-
συ��ύντων» για τις επιπτώσεις τ�υ
Internet στη �ωή μας έ�ει να κάνει με
την επίδρασή τ�υ στα παιδιά και
τ�υς ε�ή��υς. Kαι είναι αλήθεια πως
αυτά, λ�γω τ�υ νεαρ�ύ της ηλικίας
τ�υς, είναι τα πι� ευάλωτα σε κάθε
λ�γής πρ�σπάθειες επηρεασμ�ύ ή
πρ�σηλυτισμ�ύ, δαγκών�υν πι� εύ-
κ�λα τα «δ�λώματα» τ�υ εθνικι-
σμ�ύ, των ναρκωτικών ή της π�ρν�-
γρα�ίας. Aυτή, �μως, είναι μ�νά�α η
μια πλευρά τ�υ ν�μίσματ�ς. Γιατί, αν
πιστέψ�υμε τ�ν Nίκ�λας Nεγκρεπ�-
ντε, τ�ν ελληνικής καταγωγής καθη-
γητή τ�υ MIT και «γκ�υρ�ύ» της υ-
ψηλής τε�ν�λ�γίας, σε 20 �ρ�νια α-
π� σήμερα, τα παιδιά π�υ έ��υν συ-
νηθίσει να ανακαλύπτ�υν τις !ένες
�ώρες πατώντας τ� «π�ντίκι» τ�υ υ-
π�λ�γιστή τ�υς, π�υ μιλ�ύν με άλλα
παιδιά απ� αυτές τις �ώρες ή ανταλ-
λάσσ�υν μηνύματα ηλεκτρ�νικ�ύ
τα�υδρ�μεί�υ (e–mail), δεν θα !έ-
ρ�υν τι σημαίνει εθνικισμ�ς.

Kαι αυτ� είναι μ�ν� η αρ�ή, μ�ν�
ένα απ� τα καλά της «ψη�ιακής μ�ρ-
�ωσης» των παιδιών, της �π�ίας τ�

Συνέ"εια απ� την 3η σελίδα

H δημι�υργία ιστ�σελίδων έ"ει αντικαταστήσει πια τ�υς παραδ�σιακ�ύς τρ�-
π�υς πρ�#�λής, ιδιαίτερα αν πρ�κειται για διεθνείς καμπάνιες (�πως αυτή
για τη διάδ�ση τ�υ ελαι�λαδ�υ), π�υ ευν��ύνται ιδιαίτερα απ� τ�ν «υπερ#α-
τικ�» "αρακτήρα τ�υ Internet.



KYPIAKH 1 ΦEBPOYAPIOY 1998 - H KAΘHMEPINH  5

H Eκκλησία δεν θα μπ�ρ�ύσε να αγν�ήσει έναν τ�σ� ευρύ δίαυλ� επικ�ινωνίας, καθώς μάλιστα διακηρύσσει �τι θέλει να #ρίσκεται κ�ντά στ� π�ίμνι� της. H
ιστ�σελίδα της Iεράς Mητρ�π�λης Aττικής είναι μια πρ�σπάθεια πρ�ς αυτή την κατεύθυνση (�ωτ.: Πρίσμα).

π�σ�στ� αυ!άνει �λ�ένα και περισ-
σ�τερ�, στις HΠA αρ�ικά, αλλά και
στην Eυρώπη και την Aσία... Δεν εί-
ναι τυ�αί� τ� γεγ�ν�ς �τι η πληρ�-
��ρική γίνεται �αθμιαία ένα απ� τα
πι� δημ��ιλή μαθήματα στα σ��λεία
μας, σε �π�ια απ� αυτά υπάρ�ει κα-
τάλληλα εκπαιδευμέν�ς (ή έστω και
��μπίστας) δάσκαλ�ς, καθώς τα παι-
διά αναγνωρί��υν την αναγκαι�τητά
της. Kαι θα ήταν ευ�ής έργ�ν να α-
κ�λ�υθ�ύσαν κι άλλ�ι δημ�σι�ι ��-
ρείς (η Γενική Γραμματεία Πληρ���-
ρικών Συστημάτων, στη διεύθυνση
www.di.uoa.gr/GSIS τ� έ�ει ήδη κά-
νει) την πρωτ���υλία τ�υ υπ�υργεί-
�υ Π�λιτισμ�ύ (www.culture.gr) να
στήσει μια α!ι�πρεπέστατη ιστ�σελί-
δα, απ� την �π�ία ��ι μ�ν� ενημερώ-
νει για τις κυρι�τερες π�λιτιστικές
δραστηρι�τητες στη �ώρα μας, αλλά
παραπέμπει σε πλήθ�ς άλλες ιστ�-
σελίδες τ�υ τ�μέα. Mάλιστα, � ελλη-
νικ�ς π�λιτισμ�ς έ�ει κι άλλη αντι-
πρ�σώπευση στ� Διαδίκτυ�, καθώς
ιδιαίτερ� ενδια�έρ�ν παρ�υσιά��υν
�ι ιστ�σελίδες για τ�ν Mακρυγιάννη
και τ�ν Kα�αντ�άκη, αλλά και � «Θη-
σαυρ�ς της Eλληνικής Γλώσσας»
(www.tlg.uci.edu/~tlg) π�υ είναι αυτ�
ακρι�ώς π�υ λέει � τίτλ�ς τ�υ: ένας
ανεκτίμητ�ς «!εναγ�ς» στ�υς κρυμ-
μέν�υς θησαυρ�ύς και την π�λύ�ρ�-
νη ιστ�ρία της γλώσσας μας. Tέλ�ς,
τ� γεγ�ν�ς �τι στ� τμήμα Eπικ�ινω-
νίας και MME τ�υ Πανεπιστημί�υ
Aθηνών διδάσκεται απ� �έτ�ς στ�υς
επίδ�!�υς δημ�σι�γρά��υς τ� μά-
θημα «Δημ�σι�γρα�ική έρευνα και

ρεπ�ρτά� μέσω H/Y» λέει π�λλά για
τ� π�ύ πηγαίνει ��ι μ�ν� αυτ�ς � τ�-
μέας, αλλά και �λη η �ωή μας...

Στ� κατώ�λι
της ψη�ιακής επ��ής
Eίτε τ� θέλ�υμε είτε ��ι, η ψη�ια-

κή τε�ν�λ�γία έ�ει κατακυριεύσει τη
�ωή μας. T� Internet, για π�λλ�ύς ί-
σως η σημαντικ�τερη έκ�ρασή της,
δεν είναι παρά μ�νά�α μια απ� τις
πτυ�ές της. H σύγκλιση των τε�ν�-
λ�γιών της πληρ���ρικής, της τηλε-
�ρασης και των τηλεπικ�ινωνιών, εί-
ναι αυτή π�υ �ιών�υμε πρώτα, με τ�
κινητ� γρα�εί� σήμερα, με την τηλε-
διάσκεψη και τ� �πτικ� τηλέ�ων�
αύρι�. Oμως, η Web TV – η μετε!έλι-
!η της τηλε�ρασης, π�υ με τη ��ή-
θεια εν�ς απλ�ύ τηλε�ειριστήρι-
�υ–πληκτρ�λ�γί�υ θα αν�ίγει τις πύ-
λες τ�υ Διαδικτύ�υ σε κάθε �ρήστη
(ακ�μα και στ�υς άσ�ετ�υς περί τα
τε�ν�λ�γικά, π�υ ε!ακ�λ�υθ�ύν να
�λέπ�υν τ�υς υπ�λ�γιστές με δυ-
σπιστία)– δεν είναι πια π�λύ μακριά.
Kαι αν σήμερα τ� Διαδίκτυ� αντιμε-
τωπί�εται περίπ�υ ως επανάσταση,
τ�τε θα αντιμετωπί�εται ως καθε-
στώς. Kανείς δεν παραγνωρί�ει τ�υς
κινδύν�υς απ� αυτή την ε!έλι!η.
Oμως, στ� �έρι τ�υ καθεν�ς μας
είναι να εκμεταλλευτεί μ�νά�α τα κα-
λύτερα στ�ι�εία τ�υ Internet (κι είναι
τ�σα π�λλά), κλείν�ντας έ!ω απ� τ�
σπίτι τ�υ και τη δ�υλειά τ�υ τα κακά
(π�υ, τελικά, είναι απείρως λιγ�τερα).

ΓIANNHΣ PIZOΠOYΛOΣ

T� «κινητ� γρα�εί�», συνδυασμ�ς ��ρητ�ύ υπ�λ�γιστή και κινητ�ύ τηλε�ώ-
ν�υ, επιτρέπει σε �λ� και περισσ�τερ�υς επι"ειρηματίες –εκτ�ς απ� �λα τα
άλλα– και άμεση πρ�σ#αση μέσω τ�υ Διαδικτύ�υ με τ� γρα�εί� τ�υς και τα
δεδ�μένα π�υ #ρίσκ�νται εκεί (�ωτ.: SNI).
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H Eλλάδα και τ	 Διαδίκτυ	
H K�ινωνία των Πληρ��ριών �τυπάει και τη δική μας π�ρτα

T�υ Δημήτρη Mαλλά

OTAN στα τέλη της δεκαετίας τ�υ
’80, δύ� ερευνητικά ιδρύματα, �
«Δημ�κριτ�ς» και τ� Iνστιτ�ύτ�
Tε�ν�λ�γικής Eρευνας (ITE) τ�υ
Πανεπιστημί�υ Kρήτης, απ�κτ�ύ-
σαν για πρώτη ��ρά σύνδεση με
τ� Internet, ελά�ιστ�ι Eλληνες
γνώρι�αν π�ια είναι η μ�ρ�ή και η
�ρησιμ�τητα αυτ�ύ τ�υ παγκ�σμι-
�υ δικτύ�υ, ενώ �ι πληρ���ρίες
π�υ μπ�ρ�ύσε να πάρει κάπ�ι�ς
ενδια�ερ�μεν�ς απ� τα μέσα ενη-
μέρωσης ήταν ανύπαρκτες. Σήμε-
ρα, η κατάσταση έ�ει πλήρως αντι-
στρα�εί, με απ�τέλεσμα η συντρι-
πτική πλει�ψη�ία τ�υ ελληνικ�ύ
λα�ύ να έ�ει ακ�ύσει ή να έ�ει δια-
"άσει γι’ αυτ� τ� νέ� μέσ�, �π�υ
μπ�ρεί κανείς να "ρει και να κάνει
σ�εδ�ν τα πάντα.

Στ� ε#ωτερικ�, η έκρη#η τ�υ
Internet σημειώθηκε την τριετία
1992–1995, �ταν δηλαδή έγινε σα-
�ές �τι δεν �ρειά�εται να γνωρί-
�εις τέλεια τα περίπλ�κα λειτ�υρ-
γικά συστήματα, �πως τ� UNIX, για
να περιπλανηθείς στ�υς «δαιδα-
λώδεις» δρ�μ�υς τ�υ Διαδικτύ�υ.
Σημαντικ� ρ�λ� σ’ αυτήν την ε#έ-
λι#η έπαι#αν επίσης η δημι�υργία
τ�υ Παγκ�σμι�υ Iστ�ύ (World Wide
Web), τ�υ εμπ�ρικ�ύ σκέλ�υς τ�υ
διαδικτύ�υ, και η απλ�π�ίηση των
πρ�γραμμάτων δια�είρισης των
μηνυμάτων ηλεκτρ�νικ�ύ τα�υ-
δρ�μεί�υ (e–mail).

H ελληνική «έκρη�η»

Στην Eλλάδα, η αντίστ�ι�η έκρη-
#η σημειώθηκε μ�λις τ� 1995, �-
ταν #α�νικά άρ�ισε να αυ#άνεται
με ραγδαί�υς ρυθμ�ύς � αριθμ�ς
τ�σ� των �ρηστών �σ� και των ε-
ταιριών π�υ είτε πρ�σέ�εραν υ-
πηρεσίες σ�ετικές με τ� Internet
είτε δημι�υργ�ύσαν τις δικές τ�υς
ιστ�σελίδες στ�ν Παγκ�σμι� Iστ�.
Παράλληλα, την ίδια περί�δ� με-
γάλ� ενδια�έρ�ν έδει#αν και τα
«παραδ�σιακά» μέσα ενημέρω-
σης, π�υ α�ιέρωσαν #α�νικά π�λ-
λές σελίδες και �ρ�ν� σ’ αυτή τη
νέα μ�δα, ενώ άρ�ισαν να εκδίδ�-
νται και τα πρώτα περι�δικά, απ�-
κλειστικ� θέμα των �π�ίων ήταν
–και είναι– �ι ε#ελί#εις στ� Διαδί-
κτυ�. H πρ�"�λή τ�υ Internet ως
πρ�π�μπ�ύ της επερ��μενης
«K�ινωνίας των Πληρ���ριών» έ-
παι#ε, σίγ�υρα, καίρι� ρ�λ� σ’ αυ-
τήν την ε#έλι#η.

Oι πρώτες ιδιωτικές πρωτ�"�υ-
λίες για την εκμετάλλευση της νέ-
ας αγ�ράς εί�αν κάνει, πάντως,
την εμ�άνισή τ�υς απ� τις αρ�ές
τ�υ 1994. H Hellas On Line (HOL) έ-
γινε τ�ν Iαν�υάρι� εκείνης της
�ρ�νιάς � πρώτ�ς ιδιωτικ�ς παρ�-
�έας πρ�σ"ασης στ� Internet, για
να ακ�λ�υθήσ�υν λίαν συντ�μως

η Compulink, η Techlink και άλλες
εταιρίες π�υ θεώρησαν �τι τ� έδα-
��ς είναι πρ�σ��ρ� για επενδύ-
σεις, π�υ στ� μέλλ�ν θα μπ�ρ�ύ-
σαν να τ�υς απ��έρ�υν κέρδη.
A#ια ανα��ράς είναι, επίσης, η σύ-
σταση –την ίδια �ρ�νιά– της μη
κερδ�σκ�πικής Eνωσης Eλλήνων
Xρηστών Internet (EEXI), π�υ επί-
σης παρέ�ει υπηρεσίες πρ�σ"α-

σης, αλλά μ�ν� στα μέλη της.
Aπ�τέλεσμα �λων αυτών είναι,

στα τέλη τ�υ 1997, να υπάρ��υν
τ�υλά�ιστ�ν 22 παρ��είς πρ�σ"α-
σης στ� Διαδίκτυ�, ενώ υπερδι-
πλάσι�ς είναι � αριθμ�ς των εται-
ριών π�υ πρ�σ�έρ�υν ε#ειδικευ-
μένες υπηρεσίες, �πως για παρά-
δειγμα η δημι�υργία και η �ιλ�#ε-
νία ιστ�σελίδων. 

O αριθμ�ς είναι τεράστι�ς για τα
δεδ�μένα τ�υ «ελληνικ�ύ» Inte-
rnet, δείγμα πρ��ανώς «ανώρι-
μης» αγ�ράς. Γι’ αυτ� και θεωρεί-
ται σ�εδ�ν "έ"αι� �τι τ� 1998 θα
απ�τελέσει �ρ�νιά–σταθμ�, καθώς
� ιδιαίτερα σκληρ�ς ανταγωνισμ�ς
π�υ ήδη υπάρ�ει θα υπ��ρεώσει
π�λλές εταιρίες είτε να κλείσ�υν
είτε να στρα��ύν στην παρ��ή α-
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κ�μα πι� ε#ειδικευμένων υπηρε-
σιών, α�ήν�ντας έτσι μεγαλύτερα
περιθώρια δράσης στ�υς «μεγά-
λ�υς παίκτες» τ�υ �ώρ�υ.

H κατάσταση

στ�ν �ώρ�

Aυτήν την περί�δ�, �ι "ασικ�ί
«παίκτες» στ�ν ελληνικ� �ώρ� εί-
ναι δύ�. T� Forthnet #εκίνησε τ�
1989 ως τ� δίκτυ� τ�υ ITE, για να
ε#ελι�θεί στη συνέ�εια στ�ν ��-
ρέα μέσω τ�υ �π�ί�υ συνδέ�νταν
με τ� Internet, �ι περισσ�τερ�ι ι-
διωτικ�ί παρ��είς πρ�σ"ασης.

Πριν απ� περίπ�υ δύ� �ρ�νια με-
τε#ελί�θηκε σε ανώνυμη εταιρία
και άρ�ισε τη δραστηρι�π�ίησή
τ�υ σε �λ�κληρ� τ� �άσμα των τη-
λεπικ�ινωνιακών υπηρεσιών. H
OTEnet, θυγατρική εταιρία τ�υ
OTE, εισέ"αλε στην αγ�ρά πριν α-
π� περίπ�υ έναν �ρ�ν�, δημι�υρ-
γώντας νέα δεδ�μένα. 

H ενίσ�υση τ�υ ανταγωνισμ�ύ,
λ�γω της είσ�δ�υ της OTEnet, υ-
π��ρέωσε τις υπάρ��υσες εται-
ρίες να πρ��ωρήσ�υν σε επείγ�υ-
σες επενδύσεις, γεγ�ν�ς π�υ μ�ν�
θετικές επιπτώσεις μπ�ρεί να έ�ει
για τ�ν Eλληνα �ρήστη.

Hδη, �ι τα�ύτητες μετα��ράς
δεδ�μένων έ��υν αυ#ηθεί σημα-
ντικά, καθώς �λες �ι εταιρίες πρ�-
�ωρ�ύν σε αύ#ηση της �ωρητικ�-

ΣTIΣ τελευταίες "�υλευτικές εκλ�-
γές, τ� 1995, υπήρ#ε μία καιν�τ�μία
�σ�ν α��ρά στη μετάδ�ση των α-
π�τελεσμάτων. Εκτ�ς απ� τα «πα-
ραδ�σιακά» μέσα ενημέρωσης, τα
απ�τελέσματα ήταν διαθέσιμα και
στ� Internet, �π�υ η σ�ετική ιστ�-
σελίδα δέ�θηκε τ�σες π�λλές επι-
σκέψεις, ώστε π�λλ�ί Eλληνες π�-
λιτικ�ί άρ�ισαν να αναρωτι�ύνται
αν πρέπει να ασ��ληθ�ύν λίγ� πα-
ραπάνω με τ� Διαδίκτυ�.

Δύ� �ρ�νια μετά, η παρ�υσία των
Ελλήνων π�λιτικών στ� Διαδίκτυ�
κρίνεται μάλλ�ν ικαν�π�ιητική.
Ακ�λ�υθώντας τ� παράδειγμα των
#ένων συναδέλ�ων τ�υ, � πρωθυ-
π�υργ�ς Κώστας Σημίτης απέκτησε
πριν απ� περίπ�υ επτά μήνες τη δι-
κή τ�υ παρ�υσία στ�ν κυ"ερν��ώ-
ρ�. Η σ�ετική ιστ�σελίδα (http://ww-
w.primeminister.gr) περιέ�ει πλ�ύ-
σι� ιστ�ρικ� και �ωτ�γρα�ικ� αρ-
�εί� και τις τελευταίες �μιλίες τ�υ
Eλληνα πρωθυπ�υργ�ύ, ενώ είναι
δυνατή και η απ�στ�λή μηνυμάτων
μέσω ηλεκτρ�νικ�ύ τα�υδρ�μεί�υ. 

Παρ�υσία στ�ν κυ"ερν��ώρ�
διαθέτ�υν, επίσης, τα περισσ�τερα
υπ�υργεία και μεγάλ�ς αριθμ�ς δη-
μ�σίων �ργανισμών, ενώ και τ� K�ι-
ν�"�ύλι� έ�ει τη δική τ�υ ιστ�σελί-
δα στην ηλεκτρ�νική διεύθυνση
http://artemis.pal.ariadne–t.gr.

Τα π�λιτικά κ�μματα της �ώρας
μας δεν δεί�ν�υν, πάντως, να εντυ-

πωσιά��νται απ� τις δυνατ�τητες
άμεσης επικ�ινωνίας με τ�υς ψη-
����ρ�υς π�υ πρ�σ�έρει τ�
Internet. Απ� τ� ΠΑΣ6Κ, μ�ν� η ν�-
μαρ�ιακή επιτρ�πή της Θεσσαλ�νί-
κης πρ��ώρησε στη δημι�υργία
κ�μ"�υ (http://www.pasok.gr), �π�υ
�ιλ�#εν�ύνται �ι ιστ�σελίδες π�λ-
λών "�υλευτών τ�υ κυ"ερνώντ�ς

κ�μματ�ς, �πως �ι Γιάννης Μα-
γκριώτης, Στέλι�ς Παπαθεμελής
και Aκης Τσ��ατ��π�υλ�ς.

Στη Ν.Δ., η παρ�υσία στ�ν κυ"ερ-
ν��ώρ� έ�ει α�εθεί στην �ργάνω-
ση της νε�λαίας, την 6ΝΝΕΔ, η �-
π�ία διαθέτει δικ� της κ�μ"�
(http://www.onned.gr), ενώ παρέ�ει
και δωρεάν πρ�σ"αση σε �ι�νδήπ�-

τε ενδια�ερ�μεν�, ανε#αρτήτως
κ�μματικής πρ�έλευσης.

Τα δύ� κ�μματα της Aριστεράς,
ΚΚΕ και ΣΥΝ, έ��υν επίσης τις δι-
κές τ�υς ιστ�σελίδες (http://ww-
w.forthnet.gr/KKE και http://ww-
w.forthnet.gr/SYN αντίστ�ι�α), ενώ
�ι υπεύθυν�ι τ�υ ΔΗΚΚΙ και της Π�-
λιτικής Aν�ι#ης δεν έ��υν πρ��ω-
ρήσει ακ�μα σε ανάλ�γες ενέργει-
ες. Ακ�μα μεγαλύτερ�ς είναι, πά-
ντως, � αριθμ�ς των Ελλήνων π�λι-
τικών π�υ είτε διαθέτ�υν τη δική
τ�υς ιστ�σελίδα, �πως η Ντ�ρα
Μπακ�γιάννη, είτε έ��υν δηλώσει
επανειλημμένως �τι είναι �ανατικ�ί
�ρήστες, �πως � Ανδρέας Ανδρια-
ν�π�υλ�ς, � Στέ�αν�ς Μάν�ς και �
Γιώργ�ς Παπανδρέ�υ.

Γενικά, �ι Eλληνες π�λιτικ�ί δεί-
�ν�υν επι�υλακτικ�ί απέναντι στ�
Internet, θεωρώντας αρκετά �αμη-
λ� ακ�μα τ�ν αριθμ� των �ρηστών
στη �ώρα μας, � �π�ί�ς υπ�λ�γί�ε-
ται �τι μ�λις #επερνά τ�υς 100.000.
Παράλληλα, �μως, είναι �ανερ� �τι
τ� Διαδίκτυ� θα απ�κτήσει σημαί-
ν�υσα θέση στην κ�ινωνία μας και
γι’ αυτ� κανείς δεν θέλει να �άσει
τ� τρέν� των ε#ελί#εων. Ιδιαίτερα,
�ταν "ρίσκ�νται εν ε#ελί#ει συ�η-
τήσεις για τ� αν η διακυ"έρνηση
μιας �ώρας μπ�ρεί να "ελτιωθεί με
τη διενέργεια καθημερινών δημ�-
ψη�ισμάτων μέσω τ�υ Internet.

Δημήτρης Mαλλάς

T	 Internet στην ελληνική π	λιτική σκηνή

H ιστ�σελίδα τ�υ πρωθυπ�υργικ�ύ γρα�εί�υ ασ��λείται μεν με την πρ���-
λή τ�υ κ. Σημίτη, αλλά παραπέμπει και σ’ �σα υπ�υργεία έ��υν τη δική τ�υς
σελίδα.



τητας των καλωδίων σύνδεσής
τ�υς με τ� ε#ωτερικ� (τ� γνωστ�
bandwidth), ενώ παράλληλα, ση-
μεία σημαντικής "ελτίωσης σε
σ�έση με τ� παρελθ�ν παρ�υσιά-
��υν και �ι υπ�λ�ιπες υπηρεσίες
πρ�ς τ�ν �ρήστη, �πως αυτή της
τε�νικής υπ�στήρι#ης. Eπίσης, πα-
ρατηρείται ε#άπλωση τ�υ Διαδι-
κτύ�υ στην επαρ�ία, �π�υ υπάρ�ει
μεγάλ� ενδια�έρ�ν, καθώς τ�
Internet δίδει π�λλαπλές δυνατ�-
τητες επικ�ινωνίας με τ�ν υπ�λ�ι-
π� κ�σμ�.

Iδιαίτερης πρ�σ��ής πρέπει να
τύ�ει, ακ�μα, η αύ#ηση –η �π�ία σε
�ρισμένες περιπτώσεις υπ�λ�γί�ε-
ται �τι #επερνά ακ�μα και τ� 150%,
σε ετήσια "άση– π�υ παρ�υσιά-
��υν τ�ν τελευταί� �ρ�ν� και �ι
κ�μ"�ι ελληνικών εταιριών και ι-
στ�σελίδων με ελληνικ� περιε��-
μεν�, δείγμα πρ��ανώς τ�υ μεγά-
λ�υ ενδια�έρ�ντ�ς π�υ υπάρ�ει
στην Eλλάδα για τ� Internet.

T� πρ�ίλ

τ�υ Eλληνα �ρήστη
Π�σ�ι και π�ι�ι είναι �ι Eλληνες

�ρήστες; T� �ήτημα απασ��λεί ιδι-
αίτερα τις εταιρίες π�υ ενδια�έ-
ρ�νται να �ρησιμ�π�ιήσ�υν τ�
Internet για την πρ�"�λή και την
πώληση των πρ�ϊ�ντων τ�υς. T� η-
λεκτρ�νικ� εμπ�ρι� "ρίσκεται πρ�
των πυλών και τα πλε�νεκτήματά
τ�υ είναι τέτ�ια π�υ δεν επιτρέ-
π�υν σε καμία εταιρία να αγν�ήσει
τις τε�ν�λ�γικές ε#ελί#εις. Σύμ-
�ωνα με αρκετά α#ι�πιστ�υς υπ�-
λ�γισμ�ύς, �ι «δικτυωμέν�ι»
Eλληνες υπ�λ�γί�εται �τι μ�λις
π�υ #επερν�ύν τ�υς 100.000. O α-
ριθμ�ς μ�ιά�ει μικρ�ς, �μως θεω-
ρείται σ�εδ�ν "έ"αι� �τι θα αυ#η-
θεί σημαντικά στ� άμεσ� μέλλ�ν.

Oσ�ν α��ρά στ� πρ��ίλ τ�υ
Eλληνα �ρήστη, τα συμπεράσματα
απ� δύ� έρευνες π�υ διενεργήθη-
καν στα μέσα τ�υ 1997 (απ� την
Creative Marketing σε συνεργασία
με την Amer Nielsen Research και
την ηλεκτρ�νική έκδ�ση της ε�η-
μερίδας «Eλευθερ�τυπία» με τη
μέθ�δ� της απάντησης σε ερωτη-
ματ�λ�γι� π�υ εί�ε «αναρτηθεί»
στ� Internet), καταρρίπτ�υν τ�ν
μύθ� τ�υ νεαρ�ύ �ρήστη π�υ «δι-
κτυώνεται» τις "ραδινές και τις
πρώτες πρωινές ώρες, ψά�ν�ντας

για ιστ�σελίδες με π�ρν�γρα�ικ�
περιε��μεν�. Σημειώνεται �τι στις
δύ� έρευνες, τα σ�ετικά ερωτημα-
τ�λ�για συμπλήρωσαν 1.051 και
869 άτ�μα αντίστ�ι�α.

Kαι �ι δύ� έρευνες έδει#αν �τι η
συντριπτική πλει�ν�τητα των
Eλλήνων �ρηστών είναι άνδρες (με
π�σ�στά π�υ #επερν�ύν τ� 90%),
ηλικίας 21–34 ετών (π�σ�στά άνω
τ�υ 50%), ενώ �ι κύρι�ι λ�γ�ι π�υ
�ρησιμ�π�ι�ύν τ� Διαδίκτυ� είναι
η ψυ�αγωγία, η ανα�ήτηση πληρ�-
��ριών και η επικ�ινωνία με αν-
θρώπ�υς απ’ �λα τα μήκη και τα
πλάτη της Γης.

Mεγάλ� ενδια�έρ�ν συγκεντρώ-
νει, επίσης, και τ� �ήτημα της ελ-
ληνικής γλώσσας. Πριν απ� περί-
π�υ τρία �ρ�νια, ελά�ιστες ιστ�σε-
λίδες �ρησιμ�π�ι�ύσαν την ελλη-
νική γλώσσα, ενώ ήταν αδύνατ� να
στείλεις μήνυμα ηλεκτρ�νικ�ύ τα-
�υδρ�μεί�υ με ελληνικ�ύς �αρα-
κτήρες, με απ�τέλεσμα �ι ελλην�-
�ων�ι �ρήστες να επικ�ινων�ύν
μετα#ύ τ�υς γρά��ντας τα ελληνι-
κά με λατινικ�ύς �αρακτήρες (τα
γνωστά «greeklish»). 

H ε#έλι#η της τε�ν�λ�γίας έλυσε
και αυτά τα πρ�"λήματα. Bέ"αια, η

κυριαρ�ία της αγγλικής στ�
Internet δεν αμ�ισ"ητείται απ� κα-
νέναν, �μως αυτ� δεν σημαίνει �τι
δεν είναι δυνατ� να �ρησιμ�π�ι�ύ-
νται και άλλες γλώσσες στην ηλε-
κτρ�νική επικ�ινωνία.

T� μέλλ�ν

της ελληνικής αγ�ράς

Mε "άση τα παραπάνω στ�ι�εία,
είναι πρ��ανές �τι τ� μέλλ�ν της
ελληνικής αγ�ράς μπ�ρεί να �αρα-
κτηρισθεί ευ�ίων�. T� 1998 θα εί-
ναι σίγ�υρα έτ�ς ραγδαίων ε#ελί-
#εων, ιδιαίτερα καθώς δεν απ�-
κλείεται η είσ�δ�ς σ’ αυτήν μεγά-
λων τηλεπικ�ινωνιακών εταιριών
απ� τ� ε#ωτερικ�, �πως η Global
One και η Sprint, �ι �π�ίες έ��υν
ήδη #εκινήσει τη συνεργασία τ�υς
με ελληνικές επι�ειρήσεις. Π�λλά
θα ε#αρτηθ�ύν, πάντως, απ� την
«ωρίμανση» της αγ�ράς, ώστε να
υπάρ#ει συνε�ής "ελτίωση των
πρ�σ�ερ�μένων υπηρεσιών, αλλά
και τη σωστή ενημέρωση της πλει-
�ψη�ίας τ�υ ελληνικ�ύ λα�ύ, � �-
π�ί�ς δεν έ�ει ακ�μα καταν�ήσει
τα πλε�νεκτήματα και τις αδυνα-
μίες αυτ�ύ τ�υ νέ�υ μέσ�υ.
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Oι τέσσερις μεγαλύτερ�ι παρ��είς υπηρεσιών Internet στη �ώρα μας έ��υν � καθένας τη δική τ�υ �ιλ�σ��ία και αισθητική (�πως μπ�ρείτε να διαπιστώσετε
και μ�ν�ι σας) στη διαμ�ρ�ωση των ιστ�σελίδων τ�υς.
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T� Internet στ� Δημ�σι�
O εκσυγ�ρ	νισμ�ς τ	υ δημ�σι	υ τ	μέα περνάει και απ� τ	 Διαδίκτυ	

T�υ Παναγιώτη Γεωργιάδη

Kαθηγητή Πληρ���ρικής τ�υ Πανεπιστημί�υ
Aθηνών, Γενικ�ύ Γραμματέα Πληρ���ρικών 
Συστημάτων τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�ν�μικών

H EΛEYΣH της K�ινωνίας της Πλη-
ρ���ρίας (Information Society) κα-
ταγρά�εται πλέ�ν, κατά κ�ινή �μ�-
λ�γία, ως μια σα�ής σε παγκ�σμι�
επίπεδα τάση, η �π�ία �ρι�θετείται
απ� τ�υς ά��νες της γενικευμένης
εισαγωγής των Tε�ν�λ�γιών Πλη-
ρ���ρίας και Eπικ�ινωνιών
(Information and Communication
Tehnologies) και της επακ�λ�υθης
συγκρ�τησης πληρ���ριακών υπ�-
δ�μών εθνικής και, κατ’ επέκταση
παγκ�σμιας εμ!έλειας. H ιστ�ρική
αυτή ε�έλι�η θα πρ�καλέσει ισ�υ-
ρές ανακατατά�εις σ’ �λ� τ� �ικ�-
ν�μικ� και παραγωγικ� περι!άλ-
λ�ν, στ�ν κ�ινωνικ� στί!�, στ� εκ-
παιδευτικ� σύστημα και στην π�λι-
τιστική συμπερι��ρά. Oπως δια-
�αίνεται μάλιστα, �ι σημαντικές
αυτές μετα!�λές έ��υν μ�λις αρ-
�ίσει να ανι�νεύ�νται, έτσι ώστε ε-
πί τ�υ παρ�ντ�ς να μιλάμε για μια
K�ινωνία της Πληρ���ρίας, της �-
π�ίας τ� περιε��μεν� είναι ακρι-
!ώς τ� #ητ�ύμεν�.

Πρ�κειμέν�υ να δρέψ�υμε στ�
μέλλ�ν τα κ�ινωνικά και �ικ�ν�μι-
κά ��έλη της τε�ν�λ�γικής πρ��-
δ�υ, η #ητ�ύμενη αυτή K�ινωνία
της Πληρ���ρίας πρέπει να δ�μη-
θεί επί της ισ�τητας ευκαιριών
στην έντα�η και συμμετ��ή �λων
των π�λιτών. Yπ� αυτ� τ� πρίσμα,
τ� μεγάλ� «στ�ί�ημα» για τη �ώρα
μας αλλά και για την Eυρώπη είναι
ακρι!ώς τ� πώς θα πρ�σ�έρ�υν
εκπαίδευση και πρ�σ!αση στις νέ-
ες τε�ν�λ�γίες, σε �σ� τ� δυνατ�ν
μεγαλύτερ� μέρ�ς τ�υ κ�ινωνικ�ύ
συν�λ�υ. Στ�ί�ημα π�υ �αίνεται ί-
σως δύσκ�λ� να κερδηθεί, ειδικά
μάλιστα αν λά!ει κανείς υπ’ �ψη τ�
γεγ�ν�ς �τι �μάδες π�λιτών, �πως
�ι ν�ικ�κυρές, �ι άνεργ�ι και �ι �ει-
ρώνακτες, π�υ κινδυνεύ�υν σήμε-
ρα απ� �αιν�μενα περιθωρι�π�ίη-
σης της συμμετ��ής τ�υς στ� κ�ι-
νωνικ� γίγνεσθαι, είναι ακρι!ώς
αυτές π�υ γνωρί#�υν τα λιγ�τερα
για τις Tε�ν�λ�γίες Πληρ���ρίας
και Eπικ�ινωνιών και τις ε�αρμ�-
γές τ�υς.

Kρίσιμ�ς παράγων για τη μετά-
!αση σε μια συμμετ��ική K�ινωνία
της Πληρ���ρίας, επ�μένως, είναι
η ε��ικείωση �λων των π�λιτών με
τις τε�ν�λ�γικές δυνατ�τητες και
ε�αρμ�γές, στ���ς � �π�ί�ς θέτει
ως �ρ�υς εκ των �υκ άνευ, α�εν�ς
τη διαθεσιμ�τητα των τε�ν�λ�-
γιών σε πρ�σιτές τιμές και α�ετέ-
ρ�υ τη δημ�σια πρ�σ!αση σε υπ�-
δ�μές και υπηρεσίες. Yπ� τ� πρί-
σμα αυτ�, �ρέ�ς της Π�λιτείας και,
κατά συνέπεια, της Δημ�σιας Δι�ί-
κησης, είναι να συνειδητ�π�ιήσει

την κρισιμ�τητα τ�υ πληρ���ρια-
κ�ύ π�ρ�υ για τη συμμετ��ικ�τη-
τα, την παραγωγικ�τητα και τη δη-
μι�υργικ�τητα της κ�ινωνίας και
να αντιμετωπίσει την «πληρ���-
ρι�δ�τηση» της �ώρας ως μια νέα
καθ�λική υπηρεσία, �πως η ύδρευ-
ση, η ηλεκτρ�δ�τηση ή τ� συγκ�ι-
νωνιακ� και επικ�ινωνιακ� δίκτυ�.
Mια τέτ�ια θεώρηση είναι ανα-
γκαία, πρ�κειμέν�υ να αναπτυ-
�θεί, τελικά, η Eθνική Πληρ���-
ριακή Yπ�δ�μή (National Infor-
mation Infrastructure) της Eλλά-
δας. Mια υπ�δ�μή, η �π�ία πρέπει
να �ιλ��ενεί πληρ���ριακ� περιε-
��μεν� και υπηρεσίες υψηλής π�ι-
�τητας, ώστε να μπ�ρεί να αντα-
π�κριθεί κατά �υσιαστικ� τρ�π�
στα αιτήματα της Aμεσης Πρ�σ!α-
σης στη Δι�ίκηση (Administration
On-Line) και της Παρ��ής Oλ�κλη-
ρωμένων Yπηρεσιών (One-Stop
Service) αλλά ταυτ��ρ�να, να συμ-
!άλει και στ�ν ισ�σκελισμ� τ�υ
Eθνικ�ύ Πληρ���ριακ�ύ Iσ�#υγί-
�υ, καθιστώντας έτσι τη �ώρα μας
αυθυπ�σπαστ� π�λ� στ�ν ευρω-
παϊκ� και διεθνή στί!�.

Στ� παραπάνω πλαίσι�, η Δημ�-
σια Δι�ίκηση εμ�ανί#ει ισ�υρές και
επείγ�υσες αναγκαι�τητες εκσυγ-
�ρ�νισμ�ύ, τ�σ� των εσωτερικών
λειτ�υργιών της �σ� και των υπη-
ρεσιών π�υ παρέ�ει πρ�ς π�λίτες
και ��ρείς, με ά��νες την απλ�ύ-
στευση και επιτά�υνση των εσωτε-
ρικών λειτ�υργιών ενημέρωσης και
απ��ασης, την αυτ�ματ�π�ίηση
των συναλλαγών και τη μείωση τ�υ
λειτ�υργικ�ύ κ�στ�υς. Για να επι-
τευ�θ�ύν, �μως, �ι στ���ι αυτ�ί,
είναι απαραίτητ� �ι Tε�ν�λ�γίες
Πληρ���ρίας και Eπικ�ινωνιών να
αντιμετωπιστ�ύν απ� τη Δημ�σια
Δι�ίκηση ��ι ως η πανάκεια κάθε
κακ�δαιμ�νίας, αλλά ως εργαλεί�
αναγκαί� και ��ι α�’ εαυτ�ύ ικαν�,

πρ�κειμέν�υ να τεθεί � π�λίτης
στ� επίκεντρ� της ε�υπηρέτησης.
Eνας τέτ�ι�ς επαναπρ�σδι�ρισμ�ς
της στάσης μας απέναντι στις τε-
�ν�λ�γίες αυτές, μας �δηγεί ανα-
π��ευκτα στην αντίληψη �τι είναι
αναγκαί�ς � αναπρ�σανατ�λισμ�ς
των πληρ���ριακών συστημάτων
της Δημ�σιας Δι�ίκησης, τα �π�ία
επί τ�υ παρ�ντ�ς �αρακτηρί#�νται
στη δ�μησή τ�υς απ� μια «εσω-
στρε�ή» λ�γική ενδ�ϋπηρεσιακής
ε�υπηρέτησης. 

Tα πληρ���ριακά συστήματα
«νέας γενεάς», αντίθετα, πρέπει
να εμ�ανί#�υν «ε�ωστρέ�εια» και
«δι-επι�ειρησιακ�τητα», κατά την
ένν�ια �τι (α) εγκαθιδρύ�υν νέες
«δι�δ�υς πρ�σ!ασης» των π�λιτών
στις δημ�σιες πληρ���ριακές υπ�-
δ�μές και (!) παρέ��υν υπηρεσίες
διασύνδεσης και σ�ήματα συνερ-
γασίας κ�ινωνικών ή/και �ικ�ν�μι-
κών εταίρων, �ι �π�ί�ι υλ�π�ι�ύν
�λ�κληρωμέν�υς κύκλ�υς συναλ-
λαγών με τ� Δημ�σι�.

E�υπηρέτηση των 
π	λιτών: η περίπτωση
τ	υ υπ. Oικ	ν	μικών

T� υπ�υργεί� Oικ�ν�μικών πρ�-
σ�έρει υπηρεσίες, �ι �π�ίες α��-
ρ�ύν τ� σύν�λ� τ�υ �ικ�ν�μικώς
ενεργ�ύ πληθυσμ�ύ της �ώρας. H
κρισιμ�τητα αυτής της απ�στ�λής
έ�ει καταστήσει τ� Kέντρ� Πληρ�-
��ρικής τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�ν�-
μικών ένα απ� τα πλέ�ν σύνθετα
λειτ�υργικά και τε�νικά περι!άλ-
λ�ντα της Δημ�σιας Δι�ίκησης,
κατά την ένν�ια της π�λυπλ�κ�τη-
τας των διαδικασιών, της σπ�υδαι-
�τητας των μη λειτ�υργικών απαι-
τήσεων (ασ�άλεια και επιδ�σεις
πληρ���ριακών συστημάτων), της
δυναμικ�τητας των !άσεων πλη-

ρ���ριών, αλλά και τ�υ εγκατε-
στημέν�υ και αναπτυσσ�μεν�υ
�αρτ��υλακί�υ ε�αρμ�γών
(application portfolio). H θεσμική
υπ�σταση τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�ν�-
μικών, απ� την άλλη πλευρά, τ�
καθιστά αναγκαί� π�λ� κάθε σ�ή-
ματ�ς συναλλαγών μέσα στ� σύγ-
�ρ�ν� πλέγμα �ικ�ν�μικών σ�έσε-
ων. Oι παραπάνω διαστάσεις καλ-
λιεργ�ύν ιδιαίτερα πρ�σ��ρ� έδα-
��ς για τη συστηματική εισαγωγή
Tε�ν�λ�γιών Πληρ���ρίας και
Eπικ�ινωνιών στ� υπ�υργεί� Oικ�-
ν�μικών, στ��ευση π�υ απ�τελεί,
απ� τ�ν Aπρίλι� 1997 �π�τε και ι-
δρύθηκε, κεντρική ευθύνη της Γε-
νικής Γραμματείας Πληρ���ρικών
Συστημάτων τ�υ υπ�υργεί�υ
(http://www.di.uoa.gr/GSIS).

Tα Oλ�κληρωμένα Πληρ���ρια-
κά Συστήματα Φ�ρ�λ�γίας (TAXIS)
Tελωνείων και Θησαυρ��υλα-
κί�υ–Πρ�ϋπ�λ�γισμ�ύ π�υ ανα-
πτύσσ�νται απ� τ� υπ�υργεί� Oι-
κ�ν�μικών, με τη �ρηματ�δ�τηση
τ�υ Eπι�ειρησιακ�ύ Πρ�γράμμα-
τ�ς «Kλεισθένης» θα απ�τελέσ�υν
τις κρίσιμες υπ�δ�μές για την ε�υ-
πηρέτηση των π�λιτών και των επι-
�ειρήσεων και πρ�ς την κατεύθυν-
ση αυτή, είναι απ�λύτως αναγκαί�
να εμπλ�υτιστ�ύν με �αρακτηρι-
στικά «ε�ωστρέ�ειας» �λ�κληρω-
ν�μενα με Tε�ν�λ�γίες Δικτύων
και Hλεκτρ�νικής Aνταλλαγής
Eγγρά�ων. Tα τε�ν�λ�γικά αυτά
μέσα !ρίσκ�υν, στην περίπτωση
τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�ν�μικών, πλή-
θ�ς ε�αρμ�γών σε κρίσιμες περι�-
�ές ηλεκτρ�νικής ε�υπηρέτησης.
Oσα ανα�έρ�νται στη συνέ�εια, α-
π�τελ�ύν συν�πτική παρ�υσίαση
των ε�αρμ�γών τις �π�ίες η Γενι-
κή Γραμματεία Πληρ���ρικών Συ-
στημάτων πρ�ωθεί, μέσα απ� πρ�-
τάσεις έργων και πρωτ�!�υλίες πι-
λ�τικών εγ�ειρημάτων.

Yπ	�	λή �	ρ	λ	γικών
δηλώσεων – 

κατα�	λή ��ρ	υ

Oι ��ρ�λ�γικές δηλώσεις, π�υ
υπ�!άλλ�νται στις κατά τ�π�υς
Δημ�σιες Oικ�ν�μικές Yπηρεσίες,
μπ�ρ�ύν εναλλακτικά να υπ�!άλ�-
νται κατά ηλεκτρ�νικ� τρ�π� στ�
υπ�υργεί� Oικ�ν�μικών, α�ι�π�ιώ-
ντας είτε δικτυακές υπ�δ�μές δη-
μ�σιας �ρήσης, �πως τ� Internet,
είτε δικτυακές υπηρεσίες περισ-
σ�τερ� «ελεγ��μενης» πρ�σ!α-
σης, �πως τα Δίκτυα Πρ�στιθέμε-
νης A�ίας (Value – Added
Networks). Eνδεικτικές περιπτώ-
σεις δηλώσεων π�υ μπ�ρ�ύν να υ-
π�!ληθ�ύν μέσω δικτύ�υ και α��-
ρ�ύν μεγάλες �μάδες ��ρ�λ�γ�υ-
μένων, είναι �ι ετήσιες δηλώσεις

Συνέ�εια στην 10η σελίδα

H ιστ�σελίδα της Γενι-
κής Γραμματείας Πλη-
ρ���ρικών Συστημάτων
περιλαμ�άνει μία ανα-
λυτική παρ�υσίαση τ�υ
παρ�ντ�ς και κυρίως
τ�υ «ηλεκτρ�νικ�ύ»
μέλλ�ντ�ς τ�υ υπ�υρ-
γεί�υ Oικ�ν�μικών.



Φ�ρ�υ Eισ�δήματ�ς, αλλά και �ι
περι�δικές δηλώσεις Φ�ρ�υ Πρ�-
στιθέμενης A�ίας (ΦΠA) και Φ�ρ�υ
Mισθωτών Yπηρεσιών (ΦMY). Στις
δυ� τελευταίες περιπτώσεις, μάλι-
στα, �π�υ η υπ�!�λή των δηλώσε-
ων εμπεριέ�ει και την άμεση κατα-
!�λή τ�υ αντίστ�ι��υ ��ρ�υ, αυτή
μπ�ρεί επίσης να πραγματ�π�ιηθεί
κατά ηλεκτρ�νικ� τρ�π�, μέσω υ-
πηρεσιών Hλεκτρ�νικής Mετα��-
ράς Kε�αλαίων (Electronic Funds
Transfer) τις �π�ίες πρ�σ�έρει τ�
Tραπε#ικ� Σύστημα. H Γενική
Γραμματεία Πληρ���ρικών Συστη-
μάτων ήδη πρ�ωθεί έργ� – πιλ�τ�
για την ηλεκτρ�νική υπ�!�λή δη-
λώσεων ΦΠA σε ΔOY της Aττικής,
τ� �π�ί� αναμένεται να λειτ�υργή-
σει παραγωγικά εντ�ς τ�υ 1998.

Στην πρ�ετ�ιμασία τ�υ έργ�υ
αυτ�ύ, η Γενική Γραμματεία συ-
νεργά#εται με τ� σύν�λ� των εν-
δια�ερ�μενων ��ρέων (ενώσεις
Φ�ρ�τε�νικών & Λ�γιστών, ��ρείς
τ�υ Tραπε#ικ�ύ Συστήματ�ς, πα-
ρ��είς δικτυακών υπ�δ�μών και
μη�ανισμών ασ�αλ�ύς διακίνησης
των δεδ�μένων, ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα, εταιρείες Πληρ���ρικής,
κ.ά.), πρ�κειμέν�υ να �ικ�δ�μηθεί
εκ των πρ�τέρων η συναίνεση π�υ
θα ε�ασ�αλίσει την επιτυ�ή �λ�-
κλήρωση και απ�δ��ή τ�υ νέρ�υ
σ�ήματ�ς ε�υπηρέτησης.

Eκδ	ση 
πιστ	π	ιητικών

H έκδ�ση των �ικ�ν�μικής �ύσε-
ως πιστ�π�ιητικών, π�υ �ι π�λίτες
και �ι επι�ειρήσεις #ητ�ύν απ� τις
Oικ�ν�μικές Yπηρεσίες, μπ�ρεί να
επιτα�υνθεί με την ηλεκτρ�νική α-
π�δ��ή και ε�υπηρέτηση των αιτη-
μάτων αυτών. Xαρακτηριστικ� πα-
ράδειγμα απ�τελεί η αίτηση για έκ-
δ�ση ��ρ�λ�γικής ενημερ�τητας,
η �π�ία μπ�ρεί να υπ�!ληθεί σε

σημεία ε�υπηρέτησης τ�υ υπ�υρ-
γεί�υ Oικ�ν�μικών π�υ !ρίσκ�νται
είτε στις Oικ�ν�μικές Yπηρεσίες
είτε στ�ν κυ!ερν��ώρ�. H Γενική
Γραμματεία Πληρ���ρικών Συστη-
μάτων διερευνά πιλ�τικ� σύστημα
έκδ�σης ��ρ�λ�γικών ενημερ�τή-
των, μέσω σημείων ε�υπηρέτησης
�μ�ιων με τα τραπε#ικά ATMs, τα
�π�ία θα !ρίσκ�νται στ�υς �ώρ�υς
των ΔOY και θα ενεργ�π�ι�ύνται
με τη �ρήση μιας «��ρ�λ�γικής
κάρτας», π�υ θα πιστ�π�ιεί τ�ν
Aριθμ� Φ�ρ�λ�γικ�ύ Mητρώ�υ
τ�υ κατ���υ. Eναλλακτικά, η αίτη-
ση για έκδ�ση ��ρ�λ�γικής ενη-

μερ�τητας μπ�ρεί να υπ�!άλλεται
και σε σελίδες τ�υ υπ�υργεί�υ Oι-
κ�ν�μικών στ� Internet, ε��σ�ν �-
μως ε�ασ�αλιστεί η δυνατ�τητα η-
λεκτρ�νικής ταυτ�π�ίησης τ�υ αι-
τ�ύντ�ς. A�ί#ει να επισημανθεί,
μάλιστα, �τι η ηλεκτρ�νική διασύν-
δεση των Δημ�σίων Yπηρεσιών θα
επέτρεπε την απευθείας αίτηση
για έκδ�ση και απ�στ�λή ��ρ�λ�-
γικών ενημερ�τήτων απ� τ� υ-
π�υργεί� Oικ�ν�μικών πρ�ς τις
Yπηρεσίες π�υ τις #ητ�ύν, �ωρίς
τη μεσ�λά!ηση των ενδια�ερ�με-
νων π�λιτών.

Oι πληρ���ρίες, π�υ σε π�λλές

περιπτώσεις �ρειά#�νται �ι π�λί-
τες και επι�ειρήσεις απ� τις Oικ�-
ν�μικές Yπηρεσίες, μπ�ρ�ύν να
#ητηθ�ύν και να παρασ�εθ�ύν κα-
τά ηλεκτρ�νικ� τρ�π�. Mια απλή
αλλά και �ρήσιμη περίπτωση ηλε-
κτρ�νικής ε�υπηρέτησης των π�-
λιτών είναι η ηλεκτρ�νική πληρ�-
��ρηση για την εκκαθάριση των
��ρ�λ�γικών δηλώσεων. H Γενική
Γραμματεία Πληρ���ρικών Συστη-
μάτων έ�ει καταθέσει πρ�ς α�ι�-
λ�γηση πρ�ταση πιλ�τικ�ύ έργ�υ
για την παρ��ή, μετα�ύ άλλων, και
της υπηρεσίας αυτής απ� ειδικά
σημεία ε�υπηρέτησης στις ΔOY με
�ρήση ��ρ�λ�γικών καρτών, ταυ-
τ��ρ�να �μως διερευνά και την
παρ��ή της συγκεκριμένης υπηρε-
σίας μέσω Internet, ε��σ�ν ικαν�-
π�ι�ύνται �ι τε�νικές και διαδικα-
στικές πρ�ϋπ�θέσεις για τη δια-
σ�άλιση των παρε��μενων στ�ι-
�είων.

Eκτ�ς απ� την πληρ���ρηση
πρ�σωπικ�ύ �αρακτήρα, η δικτυα-
κή υπ�δ�μή τ�υ Internet μπ�ρεί να
α�ι�π�ιηθεί και για την παρ��ή γε-
νικών πληρ���ριών, π�υ διευκ�-
λύν�υν τ�υς π�λίτες στις συναλ-
λαγές τ�υς με τ� υπ�υργεί� Oικ�-
ν�μικών. Tέτ�ιες πληρ���ρίες, επί
παραδείγματι, είναι τ� ημερ�λ�γι�
��ρ�λ�γικών υπ��ρεώσεων κάθε
κατηγ�ρίας ��ρ�λ�γ�υμένων για
τ� τρέ��ν έτ�ς, �δηγίες, ν�μ�θε-
σία και ερμηνευτικές εγκύκλι�ι για
τη συμπλήρωση των ��ρ�λ�γικών
δηλώσεων, πίνακες α�ιών για τ�ν
υπ�λ�γισμ� τεκμηρίων, ηλεκτρ�νι-
κ�ς �δηγ�ς τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�-
ν�μικών, κατάλ�γ�ς συνηθισμέ-
νων ερωτήσεων και π�λλές άλλες.
Eκτ�ς απ� αυτές τις ε�αρμ�γές
πληρ���ρησης, �μως, �ι σύγ�ρ�-
νες δικτυακές υπ�δ�μές μπ�ρ�ύν

Συνέ�εια απ� την 9η σελίδα
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H Γενική Γραμματεία Πληρ�-
��ρικών Συστημάτων απ�τελεί
σήμερα ίσως τη μ�νη κυ�ερνη-
τική υπηρεσία π�υ δημι�υργεί
π�λιτική σε ένα τ�σ� καυτ� θέ-
μα, �πως � εκσυγ�ρ�νισμ�ς με
τη ��ήθεια της Πληρ���ρικής.
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να �ιλ��ενήσ�υν και ε�αρμ�γές
αμ�ίδρ�μης ηλεκτρ�νικής επικ�ι-
νωνίας μετα�ύ π�λιτών και υπ�υρ-
γεί�υ Oικ�ν�μικών. Xαρακτηριστι-
κά, μπ�ρ�ύν να ανα�ερθ�ύν �ι η-
λεκτρ�νικές θυρίδες ερωτήσεων,
αιτημάτων και παραπ�νων, � ηλε-
κτρ�νικ�ς �ρισμ�ς ραντε!�ύ στις
κατά τ�π�υς ΔOY ώστε να ελα�ι-
στ�π�ιείται � �ρ�ν�ς αναμ�νής, η
ηλεκτρ�νική απ�στ�λή ειδ�π�ιη-
τηρίων τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�ν�μι-
κών πρ�ς τ�υς ��ρ�λ�γ�ύμεν�υς,
καθώς ακ�μη και ηλεκτρ�νικές δη-
μ�σκ�πήσεις, πρ�κειμέν�υ �ι συ-
ναλλασσ�μεν�ι με τ� υπ�υργεί�
να α�ι�λ�γήσ�υν �ι ίδι�ι τις παρε-
��μενες υπηρεσίες. H Γενική
Γραμματεία Πληρ���ρικών Συστη-
μάτων κινείται πρ�ς την κατεύθυν-
ση της α�ι�π�ίησης τ�υ Internet
για τις ε�αρμ�γές αυτές �ι �π�ίες,
ενώ απ� τε�νική άπ�ψη δεν είναι ι-
διαίτερα απαιτητικές, εμ�ανί#�υν
ιδιαίτερα αυ�ημένη �ρησιμ�τητα
για τ�υς ��ρ�λ�γ�ύμεν�υς.

Πρ	στασία 
των  πρ	σωπικών 

	ικ	ν	μικών 
δεδ	μένων

H α�ι�π�ίηση των δικτυακών υ-
π�δ�μών και ιδιαίτερα τ�υ Inte-
rnet, π�υ απ�τελεί την κατ’ ε���ήν
υπ�δ�μή δημ�σιας �ρήσης, για την
υπ�!�λή ��ρ�λ�γικών δηλώσεων,
την κατα!�λή ��ρ�υ, την έκδ�ση
��ρ�λ�γικών πιστ�π�ιητικών και
την πρ�σωπική πληρ���ρηση των
��ρ�λ�γ�υμένων απαιτεί, εκ μέ-
ρ�υς τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�ν�μι-
κών, ιδιαίτερη πρ�σ��ή πρ�κειμέ-
ν�υ να πρ�στατευθεί τ� ένν�μ�
συμ�έρ�ν των Eλλήνων π�λιτών
για την πρ�στασία των �ικ�ν�μι-
κών τ�υς στ�ι�είων. 

Tα στ�ι�εία αυτά, �πως άλλωστε
πρ�!λέπει και � πρ�σ�ατα ψη�ι-
σθείς N�μ�ς 2472/97 περί «Πρ�-
στασίας τ�υ Π�λίτη απ� την Eπε-
�εργασία Πρ�σωπικών Δεδ�μέ-
νων», εμ�ανί#�υν σα�ώς πρ�σωπι-
κ� �αρακτήρα και –ως εκ τ�ύτ�υ–
πρέπει να τύ��υν διασ�άλισης σε
�λα τα στάδια επε�εργασίας και
διακίνησής τ�υς, είτε αυτή πραγ-
ματ�π�ιείται κατά έντυπ� είτε κα-
τά ηλεκτρ�νικ� τρ�π�. 

H Γενική Γραμματεία Πληρ���ρι-
κών Συστημάτων έ�ει ήδη πρ�ωθή-
σει μελέτη για τη διασ�άλιση των
Oλ�κληρωμένων Πληρ���ριακών
Συστημάτων τ�υ υπ�υργεί�υ Oικ�-
ν�μικών, ενώ ταυτ��ρ�να !ρίσκε-
ται σε επα�ή με την Aνε�άρτητη
Aρ�ή για την Πρ�στασία απ� την
Eπε�εργασία Πρ�σωπικών Δεδ�μέ-
νων, ώστε να τηρηθ�ύν �λες �ι
πρ�ϋπ�θέσεις για την πρ�στασία
των πρ�σωπικών �ικ�ν�μικών στ�ι-
�είων, �πως επιτάσσει η ν�μ�θεσία.

Nέες αρ�ές 	ργάνωσης

Σταθερ�ς πρ�σανατ�λισμ�ς της
Γενικής Γραμματείας Πληρ���ρι-
κών Συστημάτων τ�υ υπ�υργεί�υ
Oικ�ν�μικών είναι η ανάπτυ�η νέ-
ων υπ�δ�μών και υπηρεσιών, �πως

�ι πρ�ανα�ερθείσες, πρ�κειμέν�υ
να διευκ�λυνθ�ύν �ι π�λίτες και �ι
επι�ειρήσεις ��ι μ�ν� στη διεκπε-
ραίωση των ��ρ�λ�γικών τ�υς υ-
π�θέσεων, αλλά και στην ίδια την
άσκηση των �ικ�ν�μικών και παρα-
γωγικών δραστηρι�τήτων τ�υς. O
γενικ�ς αυτ�ς στ���ς, !έ!αια, δεν
μπ�ρεί να υλ�π�ιηθεί απ�κλειστικά
και μ�ν� απ� τη διαθεσιμ�τητα των
τε�ν�λ�γικών υπ�δ�μών. H ανά-
πτυ�η των τελευταίων πρέπει πά-
ντ�τε να συν�δεύεται απ� την
πρ�ετ�ιμασία τ�υ περι!άλλ�ντ�ς
υπ�δ��ής και η πρ�ετ�ιμασία αυτή
εμπεριέ�ει �πωσδήπ�τε την αντι-
μετώπιση εν�ς συν�λ�υ �ργανω-
σιακών και θεσμικών αναπρ�σαρ-
μ�γών. Πρ�ς αυτή την κατεύθυνση
δεν πρέπει να παραγνωρί#εται η ι-
διαίτερη !αρύτητα π�υ έ�ει η στα-
θερή συνεργασία με τ�υς ενδιάμε-
σ�υς ��ρείς, αλλά και τ�υς τελι-

κ�ύς απ�δέκτες της ηλεκτρ�νικής
ε�υπηρέτησης, �ι �π�ί�ι είναι και
�ι πλέ�ν κατάλληλ�ι να υπ�δε-
�θ�ύν, να α�ι�λ�γήσ�υν και να δια-
�ύσ�υν τα απ�τελέσματα αυτής.

Oπως έ�ει δεί�ει η συσσωρευμέ-
νη εμπειρία απ� την πρ�σπάθεια
εισαγωγής Tε�ν�λ�γιών Πληρ�-
��ρίας και Eπικ�ινωνιών στη Δη-
μ�σια Δι�ίκηση, τ� �υσιαστικ�
πρ�σκ�μμα για να πραγματ�π�ιη-
θεί ένα �ρατ� π�ι�τικ� άλμα στην
ε�υπηρέτηση των π�λιτών, δεν εί-
ναι η έλλειψη τε�ν�λ�γικής υπ�-
δ�μής. Oυσιαστικ� πρ�σκ�μμα,
π�λλές ��ρές απ�τελ�ύν �ι ίδιες
�ι διαδικασίες της Δημ�σιας Δι�ί-
κησης και �ι εγκαθιδρυμένες αντι-
λήψεις και ν��τρ�πίες. Oι παράγ�-
ντες αυτ�ί έ��υν, κατά καν�να, �-
δηγήσει α�εν�ς μεν στην ανάπτυ-
�η �ργανωτικών συστημάτων με
αυ�ημένη «εντρ�πία» και κατά συ-

νέπεια υψηλ� λειτ�υργικ� κ�στ�ς,
ανε�άρτητα απ� τ� τε�ν�λ�γικ� υ-
π�στρωμα, α�ετέρ�υ δε στην εμ-
�άνιση ισ�υρών αντιστάσεων απέ-
ναντι σε παρωθήσεις εκσυγ�ρ�νι-
σμ�ύ.

H έλευση τ�υ Internet, αλλά και
τ� γεγ�ν�ς �τι τα δίκτυα εν γένει
έ��υν εκ των πραγμάτων πλέ�ν
πρ�σλά!ει τ�ν �αρακτήρα μιας «υ-
π�δ�μής των υπ�δ�μών», μας �-
δηγ�ύν π�λλές ��ρές στην αίσθη-
ση �τι η απ�κέντρωση των λει-
τ�υργιών και των απ��άσεων θα
διαμ�ρ�ώσει τ�υς !αθμ�ύς ελευ-
θερίας και απ�τελεσματικ�τητας
π�υ είναι απαραίτητ�ι για την ε�υ-
πηρέτηση των π�λιτών απ� τη Δη-
μ�σια Δι�ίκηση. Iσως πι� κ�ντά
στην αλήθεια να !ρίσκεται η άπ�-
ψη �τι τα πληρ���ριακά κέντρα
της �ώρας πρέπει να διασυνδε-
θ�ύν με μια λεγ�γισμένη καταν�-
μή ρ�λων και ευθυνών, η �π�ία να
πρ�άγει μεν τη διασύνδεση πρ�ς
��ελ�ς της ε�υπηρέτησης, ταυτ�-
�ρ�να �μως να διασ�αλί#ει και τα
κρίσιμα μεγέθη π�υ μπ�ρ�ύν να
πρ�σδώσ�υν στις πληρ���ριακές
υπ�δ�μές περι�ερειακή και εθνική
διάσταση. 

O στρατηγικ�ς σ�εδιασμ�ς πρέ-
πει να εκτιμήσει την αναγκαι�τητα
δ�μών, �ι �π�ίες θα �αρά��υν κα-
τά συστηματικ� τρ�π� στ���υς και
πρ�τεραι�τητες, θα καθιερώσ�υν
καν�νες και πρ�τυπα λειτ�υργίας,
ταυτ��ρ�να �μως θα μετρήσ�υν
τα απ�τελέσματα της πρ�σπάθει-
ας και θα αναδεί��υν τ� ανθρώπι-
ν� δυναμικ� ως τ�ν κρίσιμ� παρά-
γ�ντα για τ� σ�εδιασμ�, την υλ�-
π�ίηση και την παραγωγική λει-
τ�υργία των νέων υπηρεσιών.
Aλλωστε, μ�ν� η έντα�η των π�λι-
τών ως �λ�κληρωμένων πρ�σωπι-
κ�τήτων στ� επίκεντρ� της ε�υπη-
ρέτησης, μπ�ρεί να μας επιτρέπει
την ελπίδα �τι � ιστ�ς τ�υ Internet
θα γίνει τ� υ�άδι για έναν κ�σμ�
π�υ έ��υμε υπ��ρέωση να τ�ν κε-
ντήσ�υμε με κλασική παιδεία και
τε�ν�λ�γική κ�υλτ�ύρα.
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Eπανάσταση στ	 εμπ�ρι	
Oι συναλλαγές μέσω τυ Internet αλλά�υν άρδην τυς καν�νες τυ παι�νιδιύ

T�υ Γεωργί�υ I. Δ�υκίδη

Kαθηγητή στ	 Oικ	ν	μικ Πανεπιστήμι	 Aθηνών

H ΔYNATOTHTA διε�αγωγής πραγ-
ματικών αγ�ρών απ� τ� σπίτι �εκίνη-
σε με τη �ρήση της τηλε�ρασης και
τ�υ τηλε�ών�υ (τηλε–μάρκετινγκ,
tele–shopping), αλλά σήμερα η δυνα-
τ�τητα αυτή έ�ει επεκταθεί και γίνε-
ται μέσω H/Y και Internet. T� Internet
με τη δικτυακή τ�υ υπ�δ�μή ��ήθη-
σε στην παγκ�σμι�π�ίηση της αγ�-
ράς και στην ανάπτυ�η ηλεκτρ�νι-
κών αγ�ρών, ιδεατών ηλεκτρ�νικών
καταστημάτων και εμπ�ρικών κέ-
ντρων (Virtual Malls).  Π�λυκαταστή-
ματα κάθε μ�ρ�ής �ε�υτρών�υν κα-
θημερινά μέσα απ� τ� Δίκτυ� και πα-
ρέ��υν τη δυνατ�τητα στ�ν τελικ�
καταναλωτή να διε�άγει με ένα απλ�
και �ιλικ� τρ�π� τις αγ�ρές τ�υ, ενώ
παράλληλα παρέ��υν στις επι�ειρή-
σεις ένα καιν�ύργι� μέσ� για τη �ελ-
τιστ�π�ίηση τ�υ τρ�π�υ λειτ�υργίας
και την αύ�ηση της �ήμης και πελα-
τείας τ�υς.

Hδη η διε�αγωγή τ�υ λιανεμπ�ρί-
�υ μέσω Internet είναι μια πραγματι-
κ�τητα:

� στην Oλλανδία για παράδειγμα
τ� 33% των �ρηστών τ�υ Internet τ�
�ρησιμ�π�ι�ύν για να κάν�υν τις α-
γ�ρές τ�υς on–line, ενώ στις HΠA τ�
αντίστ�ι�� π�σ�στ� είναι 22%.

� επίσης, μέ�ρι τ� 2000 στις HΠA
έ�ει υπ�λ�γισθεί �τι 50 εκατ. αγ�ρα-
στές θα αγ�ράσ�υν επίσης απευθεί-
ας μέσω Internet ��δεύ�ντας 350$ τ�
�ρ�ν� � καθένας.

H ανάπτυ�η, �μως, των ηλεκτρ�νι-
κών καταστημάτων δεν έγινε απ� τη
μια μέρα στην άλλη, αλλά ακ�λ�ύθη-
σε μια σταδιακή π�ρεία μέσα απ� την
�π�ία διαμ�ρ�ώθηκαν τρεις γενιές
ηλεκτρ�νικών καταστημάτων.

H πρώτη γενιά ηλεκτρ�νικών κα-
ταστημάτων έκανε την εμ�άνισή της
σ�εδ�ν με την ανάπτυ�η τ�υ Παγκ�-
σμι�υ Iστ�ύ (World Wide Web). Δια-
πιστών�ντας �ι επι�ειρήσεις τις δυ-
νατ�τητες π�υ τ�υς πρ�σέ�ερε τ�
Internet, πρ��ώρησαν στη δημι�υρ-
γία ηλεκτρ�νικών σελίδων, επιδιώ-
κ�ντας αρ�ικά μία απλή παρ�υσία
στ�ν καιν�ύργι� αυτ� �ώρ�, πρ�κει-
μέν�υ να αυ�ήσ�υν τη �ήμη και την
πελατεία τ�υς. Aργ�τερα, άρ�ισαν
να επενδύ�υν αρκετά �ρήματα στ�
ηλεκτρ�νικ� εμπ�ρι� και έκαναν
στρατηγικές κινήσεις, �ρησιμ�π�ιώ-
ντας τ� Internet ως μέσ� δια�ήμισης
και πρ�σέλκυσης καιν�ύργιων πελα-
τών. Eτσι, �ελτίωσαν τ�ν τρ�π� εμ-
�άνισής τ�υς δημι�υργώντας πι� �ι-
λικές και πρ�σιτές ιστ�σελίδες.

Eκπλήρωση 
παραγγελίας

Oι δυνατ�τητες παρ�υσίας, πρ�-
��λής και δια�ήμισης π�υ πρ�σέ�ε-

ραν τα ηλεκτρ�νικά καταστήματα
της πρώτης γενιάς δεν ήταν αρκετές
για τη θεαματική αύ�ηση των πωλή-
σεων μιας επι�είρησης. Eπειτα απ�
σ�ετικές έρευνες, μελέτες και ανα-
λύσεις της συμπερι��ράς των κατα-
ναλωτών π�υ έγιναν, διαπιστώθηκε
�τι:

� T� Internet παρέ�ει μια μ�ναδική
ευκαιρία διε�αγωγής τ�υ μάρκετιν-
γκ. Mέσω τ�υ διαδικτύ�υ, υπάρ�ει η
δυνατ�τητα πρ�σέγγισης μεγάλ�υ
αριθμ�ύ καταναλωτών. Bε�αίως, μέ-
σα απ� τ� Internet παρέ�εται η δυνα-
τ�τητα τ� μάρκετινγκ να απευθύνε-
ται �ε�ωριστά στ�ν κάθε καταναλω-
τή, γιατί αυτ�ς � ένας καταναλωτής
�ρίσκεται κάθε ��ρά μπρ�στά απ�
την �θ�νη τ�υ υπ�λ�γιστή.

• Oι πωλήσεις πρ�ϊ�ντων μπ�ρ�ύν
να αυ�ηθ�ύν σε μεγάλ� �αθμ�, εάν

παρέ�εται δυνατ�τητα παραγγελίας
μέσω Internet.

� Δεδ�μέν�υ �τι μπ�ρεί να γίνει
παραγγελία πρ�ϊ�ντων μέσω Inte-
rnet, τ�τε αυτ�ματα μεγαλώνει και
η αγ�ρά της κάθε επι�είρησης, λ�-
γω τ�υ �τι δέ�εται και παραγγελίες
απ� περι��ές στις �π�ίες δεν υπήρ-
�ε �υσική παρ�υσία τ�υ καταστή-
ματ�ς πρ�ηγ�υμένως ή δεν υπήρ�ε
αγ�ραστικ� κ�ιν� στις περι��ές αυ-
τές.

Bάσει των παραπάνω συμπερα-
σμάτων, διαμ�ρ�ώθηκε μία καιν�ύρ-
για γενιά ηλεκτρ�νικών καταστημά-
των, η �π�ία επέτρεπε στ�υς κατα-
ναλωτές να παραγγέλν�υν ηλεκτρ�-
νικά τα πρ�ϊ�ντα της πρ�τίμησής
τ�υς. Tα καταστήματα αυτά λειτ�υρ-
γ�ύσαν παρασκηνιακά, με την ε�ής
ένν�ια:

� Oι καταναλωτές, κατά την
«πλ�ήγησή» τ�υς στ� κατάστημα, ε-
πέλεγαν τα πρ�ϊ�ντα της αρεσκείας
τ�υς, τα τ�π�θετ�ύσαν σε εικ�νικά
καλάθια π�λυκαταστημάτων και κα-
τά την έ��δ� τ�υς απ� τ� κατάστημα
πρ�έ�αιναν στην παραγγελία των
πρ�ϊ�ντων.

� Oι παραγγελίες αυτές απ�στέλ-
λ�νταν σε κάπ�ι� γραμματ�κι�ώτι�
τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ τα�υδρ�μεί�υ.

� O δια�ειριστής τ�υ συστήματ�ς
λάμ�ανε τις παραγγελίες, τις εκτύ-
πωνε και τις πρ�ωθ�ύσε για διεκπε-
ραίωση.

Mέσα απ� αυτή τη γενιά των ηλε-
κτρ�νικών καταστημάτων αναδεί-
�θηκαν διά��ρες τάσεις, �σ�ν α��-
ρά στα καταστήματα:

� H πρώτη τάση α��ρ�ύσε στην
πρ�σθήκη μιας επιπλέ�ν υπηρεσίας
(υπηρεσία ηλεκτρ�νικ�ύ καταστήμα-
τ�ς), στις υπάρ��υσες υπηρεσίες
των καταστημάτων.

� H δεύτερη τάση α��ρ�ύσε στη
δημι�υργία μη �υσικών καταστημά-
των. Tα καταστήματα δεν υπήρ�αν
σε κάπ�ι� �υσικ� �ώρ� με τη μ�ρ�ή
π�υ έ��υν σήμερα, με την ένν�ια �τι
δεν υπήρ�ε κάπ�ι�ς κατάλληλα δια-
μ�ρ�ωμέν�ς �ώρ�ς, με �ιτρίνα, τα-
μεία, πρ�σωπικ� κ.λπ. Tη θέση των
καταστημάτων πήραν τα ηλεκτρ�νι-
κά καταστήματα. T� εμπ�ρευμα των
καταστημάτων �ρίσκεται σε κάπ�ια
απ�θήκη, απ� την �π�ία διεκπεραιώ-
ν�νται �λες �ι παραγγελίες των πε-
λατών μέσω Internet.

� H τρίτη τάση σ�ετί#εται με τη
δημι�υργία ιδεατών π�λυκαταστη-
μάτων και εμπ�ρικών κέντρων.
Aρκετές, δηλαδή, μικρ�μεσαίες επι-
�ειρήσεις, επιδιώκ�ντας να αντιμε-
τωπίσ�υν την ανταγωνιστικ�τητα
των μεγάλων π�λυκαταστημάτων,
συνενώθηκαν ηλεκτρ�νικά δημι�υρ-
γώντας ιδεατά εμπ�ρικά κέντρα.

H γενιά 
της λκλήρωσης

H τρίτη γενιά καταστημάτων εμ-
�ανί#εται τα τελευταία �ρ�νια και
εστιά#ει στ� θέμα της �λ�κλήρω-
σης των ηλεκτρ�νικών καταστημά-
των με τ� υπάρ��ν πληρ���ριακ�
σύστημα των επι�ειρήσεων. Eται-
ρίες π�υ διέθεταν ηλεκτρ�νικά κα-
ταστήματα, �ασισμένα στ�υς υπ�-
λ�γιστές, πρ�σπαθ�ύσαν να �ρ�υν
έναν τρ�π� �λ�κλήρωσης των δύ�
συστημάτων π�υ εί�αν. 

Aπ� τη μια πλευρά εί�αν ένα ηλε-
κτρ�νικ� κατάστημα, μέσω τ�υ �-
π�ί�υ ελάμ�αναν κάπ�ιες παραγ-
γελίες. Aπ� την άλλη, ήθελαν να
�ρ�υν ένα σ�ήμα μέσα απ� τ� �-
π�ί� να κατα�ωρ�ύνται απευθείας
�ι παραγγελίες αυτές στ� πληρ�-
��ριακ� τ�υς σύστημα. Bε�αίως,
μετά την εύρεση και υλ�π�ίηση ε-
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T� ηλεκτρ�νικ� εμπ�ρι� έ�ει τη δυνατ�τητα να �ε�ύγει ακ�μα και απ� τα �ρια αυτ�ύ τ�υ κ�σμ�υ. Oι κ�σμ�ναύτες τ�υ διαστημικ�ύ σταθμ�ύ «MIR» διάλε�αν
αυτ�ν τ�ν τρ�π� για να παραγγείλ�υν δώρα για τα παιδιά τ�υς, πριν απ� τα Xριστ�ύγεννα, απ� τ� Διάστημα. Δεν έγινε γνωστ�ς � τρ�π�ς της πληρωμής.
(Φωτ.: Aσσ�σιέιτεντ Πρές)

Hλεκτρ�νικ�
κατάστημα 
ειδών 
υπ�λ�γιστών,
π�υ εγκατα-
στάθηκε και
λειτ�υργεί
στην ιστ�σελί-
δα τ�υ Oικ�-
ν�μικ�ύ 
Πανεπιστημί�υ
Aθηνών.

ν�ς τέτ�ι�υ μη�ανισμ�ύ, πρ�έκυ-
ψαν και άλλα θέματα, �πως η αυτ�-
ματη ενημέρωση των πρ�ϊ�ντων
και των πρ�σ��ρών τ�υ ηλεκτρ�νι-
κ�ύ καταστήματ�ς απ� τ� υπάρ��ν
πληρ���ριακ� σύστημα. Aκ�μη
πρ�έκυψε και τ� θέμα της ηλε-
κτρ�νικής πληρωμής, καθώς επί-
σης και τ� σημαντικ� θέμα της �-
λ�κλήρωσης με τις επι�ειρηματι-
κές λειτ�υργίες.

Eτσι, εμ�ανίστηκε μια καιν�ύρ-
για γενιά ηλεκτρ�νικών καταστη-
μάτων –η γενιά της �λ�κλήρωσης–
η �π�ία παρέ�ει πλήθ�ς λειτ�υρ-
γίες, �πως: ηλεκτρ�νική πρ���λή
και δια�ήμιση, ηλεκτρ�νικές πρ�-
σ��ρές και εκπτώσεις πρ�ϊ�ντων,
ηλεκτρ�νική παραγγελία, ηλεκτρ�-
νική τιμ�λ�γηση, ηλεκτρ�νική δρ�-
μ�λ�γηση πρ�ϊ�ντων, �υσική πα-
ράδ�ση πρ�ϊ�ντ�ς, ηλεκτρ�νική
παράδ�ση πρ�ϊ�ντ�ς (�π�υ επιτρέ-
πεται π.�. πληρ���ρία, μ�υσική), η-
λεκτρ�νική πληρωμή, ηλεκτρ�νικ�
π�ρτ���λι, αυτ�ματ�π�ιημέν�ς υ-
π�λ�γισμ�ς ��ρ�λ�γίας, ασ�ά-
λεια, έλεγ��ς απ�θεμάτων, ευέλι-
κτη κ�στ�λ�γηση, ανί�νευση πρ�ϊ-
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Συνέ�εια απ� την 13η σελίδα

Tα μεγάλα αμερικανικά π�λυκαταστήματα έσπευσαν (�πως ήταν �υσικ�) να εκμεταλλευτ�ύν –μετά τ�ν πρώτ� δι-
σταγμ�– τ�υς νέ�υς �ρί$�ντες π�υ �αν�ίγ�νται μπρ�στά τ�υς. Στη �ωτ�γρα�ία, η ιστ�σελίδα τ�υ «Lands’ End», με
τις επιλ�γές π�υ έ�ει στη διάθεσή τ�υ � �ρήστης – καταναλωτής (�ωτ.: Aσσ�σιέιτεντ Πρές).

Hλεκτρ�νικ�
%ι%λι�πωλεί�
π�υ λειτ�υρ-

γεί στην 
ιστ�σελίδα

τ�υ Oικ�ν�-
μικ�ύ Πανε-

πιστημί�υ, 
με σημαντική

κίνηση.

�ντ�ς, ε�ατ�μίκευση συμπερι��-
ράς καταναλωτή, επεκτασιμ�τητα
και �λ�κλήρωση.

T� σημαντικ�τερ�, �μως, της συ-
γκεκριμένης γενιάς των ηλεκτρ�νι-
κών καταστημάτων στ� Internet εί-
ναι �τι έ��υν εμ�ανισθεί καιν�ύρ-
γιες επι�ειρηματικές ένν�ιες, �πως
Virtual Enterprises και Shared
pusiness processes, π�υ θα είναι
καιν�τ�μικές στην μετά τ� 2000 ε-
πι�ειρηματική δραστηρι�τητα, ακ�-
μη και για τ� ελληνικ� επι�ειρημα-
τικ� περι�άλλ�ν.

E�ει αρ�ίσει ήδη η δημι�υργία ιδε-
ατών επι�ειρήσεων (virtual ente-
rprises), δηλαδή �μάδων επι�ειρή-
σεων π�υ συνεργά#�νται ηλεκτρ�νι-
κά, δημι�υργώντας μια επι�είρηση
π�υ πρ�σ�έρει πρ�ϊ�ντα και υπηρε-
σίες, τις �π�ίες  καμία απ� τις συμ-
μετέ��υσες επι�ειρήσεις δεν θα
μπ�ρ�ύσε να πρ�σ�έρει απ� μ�νη
της. Eτσι, στ� Internet μπ�ρεί να
�ρεθεί η εταιρία Virtual Vineyards,
π�υ απ�τελεί κ�ιν�πρα�ία μικρών
παραγωγών κρασι�ύ στην Kαλι��ρ-
νια των HΠA.  H εταιρία υπάρ�ει μ�-
ν� στ� δίκτυ� (δεν έ�ει δηλαδή �υ-
σική υπ�σταση) στη διεύθυνση
http://www.virtualvin.com. Oι πελά-
τες μπ�ρ�ύν να δ�υν πληρ���ρίες
για τα πρ�ϊ�ντα της εταιρία και να
παραγγείλ�υν κρασιά, πληρών�ντας
μέσω πιστωτικής κάρτας ή ηλεκτρ�-
νικ�ύ �ρήματ�ς. Oι παραγγελίες των
πελατών μετα�έρ�νται μέσω τ�υ δι-
κτύ�υ στ�ν κατάλληλ� πρ�μηθευτή
και τα πρ�ϊ�ντα απ�στέλλ�νται τα-
�υδρ�μικά. O πελάτης έ�ει τη δυνα-
τ�τητα να παρακ�λ�υθεί κάθε στιγ-
μή ηλεκτρ�νικά π�ύ �ρίσκεται η πα-
ραγγελία τ�υ, ακ�μα και �ταν αυτή
�ρίσκεται στ� τα�υδρ�μεί�.

Aνάπτυ�η κ�ινών επι�ειρηματι-
κών διαδικασιών (shared business
processes) μετα�ύ επι�ειρήσεων.
Tέτ�ιες διαδικασίες �έρν�υν σε
στενή επα�ή τ�υς πελάτες με τ�υς
πρ�μηθευτές, συσ�ίγγ�ντας τ�υς
επι�ειρηματικ�ύς δεσμ�ύς και δυ-
σ�εραίν�ντας με αυτ�ν τ�ν τρ�π�
την αλλαγή συνεργατών (lock–in).
Για παράδειγμα, η αλυσίδα σ�ύπερ
μάρκετ Tesco της M. Bρετανίας έ-
�ει αναπτύ�ει ένα π�λύπλ�κ� σύ-
στημα ανατρ���δ�τησης των 540
καταστημάτων π�υ διαθέτει στη
�ώρα. Kάθε πώληση πρ�ϊ�ντ�ς π�υ
καταγρά�εται στα ταμεία κάπ�ι�υ
καταστήματ�ς μετα�έρεται στα κε-
ντρικά γρα�εία της εταιρίας. Eκεί
υπ�λ�γί#εται π�ια πρ�ϊ�ντα �ρειά-
#εται να επανατρ���δ�τήσ�υν κά-
θε κατάστημα και αυτή η πληρ���-
ρία στέλνεται ηλεκτρ�νικά στ� α-
ντίστ�ι�� depot της εταιρίας. Eκεί,
αν τα πρ�ϊ�ντα δεν είναι διαθέσιμα,
παραγγέλν�νται (πάντα ηλεκτρ�νι-
κά) απ� τ�ν κατάλληλ� πρ�μηθευ-
τή. Mετά την παραλα�ή απ� τ�
depot, τα πρ�ϊ�ντα στέλν�νται στ�
κατάστημα π�υ τα �ρειά#εται. T� �-
λ� σύστημα ανατρ���δ�τησης λει-
τ�υργεί με τη στενή συνεργασία
των πρ�μηθευτών, �ι �π�ί�ι �υσια-
στικά είναι συμμέτ���ι σε μια κ�ινή
επι�ειρηματική διαδικασία ανατρ�-
��δ�τησης των ρα�ιών στα κατα-
στήματα των σ�ύπερ μάρκετ.
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Bάλτε ένα ATM στ
 σπίτι σας
Πώς μπ�ρείτε να αν�ίετε την π�ρτα της τράπε�άς σας μέσα απ� τ�ν υπ�λ�γιστή σας

T�υ Γιάννη Παππά

Eπιστημ�νικ�ύ συνεργάτη τ�υ Oικ�ν�μικ�ύ
Πανεπιστημί�υ Aθηνών

TO ΔIKTYO Internet τείνει τα τε-
λευταία �ρ�νια να μετατραπεί σε
μια τεράστια νέα αγ�ρά, με μεγέθη
π�υ �επερν�ύν κάθε πρ�σδ�κία:
κατά τ� 1996, �ι αγ�ρές π�υ διε�ή-
�θησαν με τη �ρήση τ�υ Παγκ�σμι-
�υ Iστ�ύ (World Wide Web) παρ�υ-
σίασαν αύ�ηση της τά�ης τ�υ
500%, σύμ�ωνα με έρευνα της
International Data Corporation. H
ραγδαία αυτή ανάπτυ�η της «ηλε-
κτρ�νικής αγ�ράς» αυ�άνει τ� εν-
δια�έρ�ν και των Tραπε�ικών Iδρυ-
μάτων, ως ενδιάμεσων μετα�ύ τ�υ
πωλητή και τ�υ αγ�ραστή.

Eτσι, π�λλές τράπε�ες "ρήκαν
πρ�σ��ρ� έδα��ς για να πρ�σ�έ-
ρ�υν υπηρεσίες home banking: τ�
Internet, πέρα απ� τ� π�λύ �αμηλ�
λειτ�υργικ� κ�στ�ς τ�υ, επιτρέπει
στις τράπε�ες να σ�εδιάσ�υν �ι ί-
διες τη διεπα�ή με τ�υς πελάτες
τ�υς σύμ�ωνα με τη �υσι�γνωμία
τ�υς, πρ�ωθώντας παράλληλα τα
πρ�ϊ�ντα και τις υπηρεσίες τ�υς.
Eπιπλέ�ν, διευκ�λύνει τ�υς τελι-
κ�ύς �ρήστες (καταναλωτές), με
την ένν�ια �τι δεν �ρειά��νται κά-
π�ι� ειδικ� λ�γισμικ� για την πρ�-
σ"ασή τ�υς στα συστήματα της
τράπε�ας: αρκεί ένας απλ�ς
browser, σαν αυτ�ν π�υ μπ�ρεί να
πρ�μηθευτεί κάθε �ρήστης τ�υ
Internet, �ωρίς κανένα κ�στ�ς.

H εμ�άνιση υπηρεσιών Internet
banking εισάγει νέα επι�ειρηματικά
μ�ντέλα στ�ν τραπε�ικ� �ώρ�. Tρα-
ντα�τ� παράδειγμα η τράπε�α
Security First Network Bank (SFNB).
Mέσω της ηλεκτρ�νικής της διεύ-
θυνσης στ� Internet (www.sfn-
b.com), η τράπε�α επιτρέπει στ�υς
�ρήστες τ�υ δικτύ�υ να διε�άγ�υν
μια σειρά απ� πρά�εις, �πως άν�ιγ-
μα νέ�υ λ�γαριασμ�ύ, παρακ�λ�ύ-
θηση κινήσεων και πληρωμές. Kα-
θώς �λες �ι υπηρεσίες παρέ��νται
ηλεκτρ�νικά, η τράπε�α διατηρεί
μ�ν� δύ� �υσικ�ύς �ώρ�υς σ’ �λ�-
κληρες τις HΠA: τ� Kέντρ� Δια�εί-
ρισης Δικτύ�υ στην Aτλάντα και τα
κεντρικά της γρα�εία, στ� Kεντάκι.
T� γεγ�ν�ς αυτ� �δηγεί σε π�λύ
�αμηλ� λειτ�υργικ� κ�στ�ς. Tις α-
ντίστ�ι�ες ε��ικ�ν�μήσεις η SFNB
σκ�πεύει να τις μετα"ι"άσει στ�υς
πελάτες της, πρ�σ�έρ�ντας νέες
υπηρεσίες, �πως δάνεια και ασ�α-
λιστικές υπηρεσίες με κ�στ�ς �ρή-
σης (fee) π�λύ �αμηλ�τερ� απ’ �,τι
ισ�ύει σήμερα.

Hλεκτρ�νικ� �ρήμα
Παράλληλα, εταιρίες λ�γισμικ�ύ

δραστηρι�π�ι�ύνται �λ� και πι� ε-
νεργά στ� �ώρ� της παρ��ής τραπε-
�ικών υπηρεσιών, πρ�σ�έρ�ντας �-

H �ιλ�σ��ία πάνω στην �π�ία �ασί�εται τ� ηλεκτρ�νικ� �ρήμα (e–cash) είναι απλή: η τράπε�α ελέγ�ει ως εγγυητής
τ�σ� τ� ένα σκέλ�ς (τ�ν αγ�ραστή), �σ� και τ� άλλ� (τ�ν πωλητή).
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Oι «έ�υπνες» κάρτες απ�τελ�ύν τ� καλύτερ� μέσ� για τη διε�αγωγή τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ εμπ�ρί�υ, τ�υλά�ιστ�ν �πως αυτ� διε�άγεται μέσω πρ�σωπικ�ύ υπ�-
λ�γιστή, απ� τ� σπίτι τ�υ καθεν�ς μας. (Πηγή: Dassault AT))

λ�κληρωμένες λύσεις τ�σ� στις τρά-
πε�ες �σ� και στ�υς πελάτες τ�υς.
Oι λύσεις αυτές "ασί��νται στην έν-
ν�ια τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ �ρήματ�ς
(electronic cash), η �ιλ�σ��ία τ�υ �-
π�ί�υ απεικ�νί�εται στ� εικ�νι��με-
ν� γρά�ημα και τα κυρι�τερα συστή-
ματα αυτής της μ�ρ�ής παρέ��νται
απ� τις εταιρίες Cybercash (ww-
w.cybercash.com) και Digicash (ww-
w.digicash.com).

T� σύστημα της Digicash έ�ει ανα-
πτυ�θεί απ� την �μώνυμη εταιρία
και �ρησιμ�π�ιείται αυτή τη στιγμή
απ� την τράπε�α Mark Twain τ�υ Mι-
σ�ύρι, HΠA, τη �ινλανδική τράπε�α
Merita και τη γερμανική Deutsche
Bank. T�σ� � αγ�ραστής �σ� και �
πωλητής πρέπει να έ��υν λ�γαρια-
σμ� στις παραπάνω τράπε�ες, πρ�-
κειμέν�υ να λειτ�υργήσει τ� σύστη-
μα �μαλά. H διαδικασία πληρωμών
σύμ�ωνα με τ� σύστημα αυτ� έ�ει
ως ακ�λ�ύθως: O αγ�ραστής «απ�-
σύρει» ηλεκτρ�νικά ένα π�σ� απ� τ�
λ�γαριασμ� τ�υ, τ� �π�ί� τ�π�θε-
τείται πρ�σωρινά στ�ν υπ�λ�γιστή
τ�υ, σε κρυπτ�γρα�ημένη μ�ρ�ή.

Eτσι, � υπ�λ�γιστής τ�υ �ρήστη
μπ�ρεί να θεωρηθεί σε αυτ� τ�
στάδι� ως ένα «ηλεκτρ�νικ� π�ρ-

τ���λι», τ� �π�ί� �υσικά δεν πε-
ριέ�ει μετρητά αλλά την κωδικ�π�ι-
ημένη αναπαράσταση εν�ς �ρημα-
τικ�ύ π�σ�ύ. Για να �λ�κληρωθεί η
συναλλαγή, � αγ�ραστής στέλνει
κρυπτ�γρα�ημέν� τ� «π�σ�» στ�ν
πωλητή, συνήθως με ηλεκτρ�νικ�

τα�υδρ�μεί� (E–mail) ή με μετα��-
ρά αρ�εί�υ (file transfer). O πωλη-
τής, στη συνέ�εια, μπ�ρεί να απ�-
κρυπτ�γρα�ήσει τ� «π�σ�» και να
τ� απ�θηκεύσει πρ�σωρινά στ�ν υ-
π�λ�γιστή τ�υ ή να τ� στείλει στ�
λ�γαριασμ� τ�υ στην τράπε�α, και

η συναλλαγή έ�ει �λ�κληρωθεί.
H ίδια η τράπε�α, αν και διατηρεί

αρ�εία καταθέσεων και αναλήψεων
τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ �ρήματ�ς, δεν εί-
ναι σε θέση να γνωρί�ει τις λεπτ�μέ-
ρειες της συναλλαγής, διασ�αλί��-
ντας έτσι τ� απ�ρρητ� της συναλλα-
γής.

T� σύστημα της Cybercash "ασί�ε-
ται στη �ρήση δύ� πακέτων λ�γισμι-
κ�ύ (software), π�υ �ι �ρήστες μπ�-
ρ�ύν να «κατε"άσ�υν» (download)
απ� τ� Internet, και στα συστήματα
ελέγ��υ της εταιρίας CyberCash. Tα
πακέτα λ�γισμικ�ύ είναι:

� τ� CyberCash Wallet, τ� �π�ί�
�ρησιμ�π�ι�ύν �ι καταναλωτές / α-
γ�ραστές, και

� τ� CyberCash Merchant, π�υ
�ρησιμ�π�ι�ύν �ι πωλητές.

Mε τη �ρήση των λ�γισμικών αυ-
τών, �ι δύ� πλευρές έ��υν τη δυνα-
τ�τητα ηλεκτρ�νικής ανάληψης, α-
π�στ�λής και κατάθεσης π�σών ηλε-
κτρ�νικ�ύ �ρήματ�ς, πρ�κειμέν�υ
να διεκπεραιώσ�υν τις επι�ειρηματι-
κές τ�υς συναλλαγές.

Tέλ�ς, �ι εταιρίες παρ��ής και
δια�είρισης πιστωτικών καρτών δρα-
στηρι�π�ι�ύνται δυναμικά στ� �ώρ�
των «ηλεκτρ�νικών πληρωμών». H
κ�ινή πρ�σπάθεια της Mastercard

Mία απ� 
τις πρώτες 

ιστ�σελίδες 
π�υ πρέπει να
συμ��υλευτεί

κανείς αν 
πρ�κειται 

να «παί�ει» 
ηλεκρ�νικά 
με μετ��ές, 

είναι �υσικά τ�
Xρηματιστήρι�,

π�υ δίν�υν 
π�λλ�ί παρ��είς

στ�υς συνδρ�-
μητές τ�υς. (Πη-

γή: Compulink)

Συνέ�εια απ� την 15η σελίδα
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και της Visa, σε συνεργασία με τε-
�ν�λ�γικ�ύς πρ�μηθευτές, �δήγησε
στην ανάπτυ�η τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ
SET Secure Electronic Transactions
(σε ελεύθερη απ�δ�ση Aσ�αλείς
Hλεκτρ�νικές Συναλλαγές) τ� �π�ί�
τείνει να καθιερωθεί ως πρ�τυπ�ς
τρ�π�ς για τη δια�είριση πληρωμών
μέσω πιστωτικών καρτών. T� SET
"ασί�εται τ�σ� σε ισ�υρ�ύς μη�ανι-
σμ�ύς κρυπτ�γρά�ησης �σ� και σε
μη�ανισμ�ύς αυθεντικ�π�ίησης �-
λων των συμμετε��ντων μερών μιας
�ικ�ν�μικής συναλλαγής: τ�υ αγ�-
ραστή, τ�υ πωλητή και της τράπε�ας
τ�υ πωλητή.

Στην Eλλάδα
Συμπερασματικά, η �ρήση τ�υ

Internet για την παρ��ή τραπε�ικών
υπηρεσιών μπ�ρεί να �δηγήσει
στην εισαγωγή νέων μ�ντέλων επι-
�ειρηματικής συμπερι��ράς. Πέρα
απ� τα θέματα ασ�αλείας και καν�-
νιστικ�ύ πλαισί�υ π�υ πρέπει να ε-
ναρμ�νισθ�ύν με τις νέες αυτές
μ�ρ�ές παρ��ής υπηρεσιών, κάθε
ελληνική τράπε�α π�υ σ�εδιά�ει να
δραστηρι�π�ιηθεί στ� �ώρ� αυτ�
θα πρέπει να σκε�θεί π�ιες υπηρε-
σίες και π�ια πρ�ϊ�ντα θα πρ�σ�έ-
ρει μέσω τ�υ δικτύ�υ, έτσι ώστε α�’
εν�ς να πρ�σελκύσει σύντ�μα τ�
ενδια�έρ�ν πιθανών πελατών και α-
�ετέρ�υ να δια��ρ�π�ιηθεί σα�ώς
απ� τ�υς ανταγωνιστές της, απ�-
κτώντας έτσι ανταγωνιστικ� πλε�-
νέκτημα στην αγ�ρά.

Oι πρ�σωπικ�ί υπ�λ�γιστές αρκετών κατασκευαστών διαθέτ�υν ήδη (�πως �
εικ�νι��μεν�ς της Siemens Nixdorf) ειδικ� αναγνώστη (πιστωτικών ή «έ�υ-
πνων») καρτών, π�υ είτε ελέγ�ει την πρ�σ�αση στ� ίδι� τ� μη�άνημα είτε ε-
πιτρέπει τη διε�αγωγή ηλεκτρ�νικών τραπε�ικών εργασιών και ηλεκτρ�νικ�ύ
εμπ�ρί�υ. (Πηγή: SNI)

ENA απ� τα μεγαλύτερα εμπ�δια
στην «απ�γείωση» τ�υ ηλεκτρ�νι-
κ�ύ εμπ�ρί�υ ε�ακ�λ�υθεί να είναι
η ασ�άλεια των συναλλαγών, ε�’ �-
σ�ν αυτές διε�άγ�νται μέσω τ�υ
διαδικτύ�υ. H μεγάλη πλει�ψη�ία
των �ρηστών διστά�ει να δώσει τα
στ�ι�εία της πιστωτικής της κάρ-
τας, για την πληρωμή των αγαθών
(μικρ�αντικειμένων, τις περισσ�τε-
ρες ��ρές, �πως "ι"λίων, α�εσ�υ-
άρ υπ�λ�γιστών ή δίσκων CD), απ�
τ�ν ��"� μήπως υπ�κλαπ�ύν και
�ρησιμ�π�ιηθ�ύν κακ�"�υλα. Aνε-
�άρτητα απ� τ� αν αυτ�ς � ��"�ς
είναι δικαι�λ�γημέν�ς ή ��ι (τα ίδια
άτ�μα δεν διστά��υν να απ�καλύ-
ψ�υν αυτά τα στ�ι�εία απ� τ�, π�λύ
πι� επιρρεπές σε υπ�κλ�πές, τηλέ-
�ων� ή να παραδώσ�υν �λ�κληρη
την κάρτα τ�υς στ�ν σερ"ιτ�ρ� ε-
ν�ς εστιατ�ρί�υ, για την πληρωμή
τ�υ λ�γαριασμ�ύ), τ� εμπ�δι� υ-
πάρ�ει και είναι σημαντικ�.

Π�λλές πρ�σπάθειες έ��υν γίνει
μέ�ρι σήμερα, απ� διά��ρες εται-
ρίες και ��ρείς, άλλες με μεγαλύ-
τερη και άλλες με μικρ�τερη επιτυ-
�ία. O δρ�μ�ς για τη διασ�άλιση
περνάει σε �λες απ� τη �ρήση ειδι-
κ�ύ κρυπτ�γρα�ικ�ύ λ�γισμικ�ύ,
μια λύση π�υ επίσης αντιμετωπί�ει
πρ�"λήματα, καθώς αρκετές κυ-
"ερνήσεις δεν είναι διατεθειμένες
να απ�δεσμεύσ�υν «τρ�π�υς, με
τ�υς �π�ί�υς κακ�π�ιά ή τρ�μ�-

κρατικά στ�ι�εία θα μπ�ρ�ύσαν να
περάσ�υν στ� απυρ�"λητ�...».

Aσ�αλείς
Hλεκτρ�νικές
Συναλλαγές

Aπ� �λα τα συστήματα ασ�αλεί-
ας π�υ παρ�υσιάστηκαν ώς τώρα,
τις μεγαλύτερες πιθαν�τητες επι-
τυ�ίας συγκεντρώνει τ� σύστημα
SET (Secure Electronic Transa-
ction), τ� �π�ί� πρ�ωθ�ύν απ� τις
αρ�ές τ�υ 1996 δυ� απ� τις μεγα-

λύτερες εταιρίες πιστωτικών καρ-
τών, η VIsa και η Mastercard, και έ-
�ει ήδη λά"ει την «ευλ�γία» τ�σ�
μεγάλων �ν�μάτων τ�υ �ώρ�υ
της πληρ���ρικής (�πως η IBM, η
Microsoft και η Netscape) �σ� και
δεκάδων τραπε�ών, σε π�λλές
�ώρες της Eυρώπης και της Aμε-
ρικής. 

T� SET "ασί�εται στη �ρήση ψη-
�ιακών πιστ�π�ιητικών, π�υ �ρη-
σιμ�π�ι�ύνται για την ε�ακρί"ωση
της ταυτ�τητας τ�υ αγ�ραστή και
τ�υ πωλητή, ενώ πριν απ� σ�εδ�ν
ένα �ρ�ν� η αμερικανική κυ"έρ-

νηση τ�υ επέτρεψε τη �ρήση συ-
γκεκριμέν�υ κρυπτ�γρα�ικ�ύ λ�-
γισμικ�ύ, ενισ�ύ�ντας σημαντικά
την πρ�σπάθεια.

T� μεγαλύτερ� «ψυ��λ�γικ�»
πλε�νέκτημα τ�υ συστήματ�ς εί-
ναι �τι � �ρήστης δεν απ�καλύ-
πτει τα στ�ι�εία της κάρτας τ�υ
σε «κ�ινή θέα» στ� Internet. Aντί-
θετα, η τράπε�ά τ�υ ελέγ�ει την
κωδικ�π�ιημένη ψη�ιακή υπ�-
γρα�ή τ�υ, η �π�ία συν�δεύει την
παραγγελία, και επι"ε"αιώνει
στ�ν έμπ�ρ� την αυθεντικ�τητά
της. Tαυτ��ρ�να, �μως, επι"ε"αι-
ώνει και την κατατεθειμένη σ’ αυ-
τήν ταυτ�τητα τ�υ εμπ�ρ�υ, ώστε
να απ��ευ�θεί η περίπτωση «ε-
μπ�ρων–μαϊμ�ύδων», κάτι π�υ εί-
ναι ευκ�λ�τερ� να γίνει στα «ει-
κ�νικά καταστήματα» τ�υ κυ"ερ-
ν��ώρ�υ.

Oι δ�κιμές τ�υ συστήματ�ς και
τα πιλ�τικά πρ�γράμματα στέ-
�θηκαν ώς τώρα με επιτυ�ία, ενώ
αυτή την επ��ή �εκιν�ύν νέες, με
μεγάλη πιθαν�τητα για συμμετ�-
�ή και ελληνικής τράπε�ας. Στ�-
��ς είναι να ε��μαλυνθ�ύν τα τε-
λευταία πρ�"λήματα στην επικ�ι-
νωνία μετα�ύ τραπε�ών και πωλη-
τών υπηρεσιών και πρ�ϊ�ντων, ώ-
στε –στις αρ�ές τ�υ 1999– να αρ-
�ίσει η λειτ�υργία τ�υ συστήμα-
τ�ς για τ� ευρύ κ�ιν�. 

Γ.P.

Mεγιστ
π
ιείται η ασ�άλεια των συναλλαγών
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H Δημ�κρατία ταιριά�ει στ� Internet
T� «Παγκ�σμι� Xωρι�» δεν πρέπει να απ�τελείται μ�ν� απ� «έ��ντες και κατέ��ντες»

T�υ Π�λυδεύκη Παπαδπ�υλ�υ

NA ΠEPIOPIΣTOYME λ�ιπ	ν στ�
θαυμασμ	 π�υ πρ�καλεί η πρ��πτι-
κή μιας κ�ινωνίας συνδεδεμένης πα-
γκ	σμια με τ�υς «πληρ���ρι�δρ	-
μ�υς»; Nα μείν�υμε μ	ν� στην �ικ�-
ν�μική ��ελιμ	τητα π�υ θα έ��υν
για τ�υς «Eπτά», δευτερευ	ντως για
τις υπ	λ�ιπες �ώρες–μέλη τ�υ
OOΣA και π�λύ τριτευ	ντως για �ρι-
σμένες αναπτυσσ	μενες �ώρες, τα
σ�έδια επένδυσης 1 τρισ. δ�λαρίων
ώς τ� 2010 για την �λ�κλήρωση «υ-
περδικτύων» 	π�υ θα συγκλίν�υν υ-
πηρεσίες τηλεπικ�ινωνιών, τηλε	-
ρασης και πληρ���ρικής; Nα �αμ�-
γελάσ�υμε για τ� �ήλ� μικρών και
μεγάλων τα τελευταία �ρ	νια για τ�
Internet, αν και τ� δίκτυ� υπήρ�ε απ	
τ� 1969 και ήταν αν�ικτ	 στην ευρύ-
τερη �ρήση απ	 τις αρ�ές τ�υ ’90; ‘H
να σταθ�ύμε λίγ� και στις κ�ινωνικ�-
π�λιτικές επιπτώσεις απ	 την ανά-
δυση τ�υ απ�καλ�ύμεν�υ «κυ!ερ-
ν��ώρ�υ»; Δηλαδή, τις πτυ�ές π�υ
απέ�υγε να θί#ει τ� 1994 η έκθεση
της «Eπιτρ�πής Mπάγκεμαν» στ�

πλαίσι� της E.E., τις �π�ίες πρ�σπέ-
ρασε εύκ�λα τ� αντίστ�ι�� «ιστ�ρι-
κ	 κείμεν�» τ�υ αντιπρ�έδρ�υ των
HΠA, Aλ Γκ�ρ, τ� 1993, πρ�σκαλώ-
ντας τ�υς πάντες στην �ικ�υμενική
ευημερία π�υ θα επι�έρει η K�ινω-
νία των Πληρ���ριών και η διάδ�ση
των δικτύων π�λυμέσων.

E��ντες και μη έ��ντες

Kατ’ αρ�ήν να διευκρινιστεί 	τι � 	-
ρ�ς «π�λυμέσα» (multimedia) δεν
περιέγρα�ε –	ταν πρωτ�εμ�ανίστη-
κε, στα μέσα της δεκαετίας τ�υ ’80–
τη σύγκλιση δια��ρετικών πληρ���-
ριακών τε�ν�λ�γιών (τηλε�ωνικές
γραμμές, !ίντε�, πληρ���ρική ή
CD–ROM) σε μια συσκευή ή σ’ ένα δί-
κτυ�, αλλά ανα�ερ	ταν στη δημι-
�υργία επι�ειρηματικών μεγαθη-
ρίων, π�υ επεκτείν�νταν πλέ�ν σ’ 	-
λ�υς τ�υς τ�μείς της σύγ�ρ�νης ε-
πικ�ινωνίας, με �αρακτηριστικές πε-
ριπτώσεις τις συγ�ωνεύσεις Time/W-
arner, Viacom/Paramount κλπ.

Eπιπλέ�ν, απ	 την επ��ή εκείνη ώς
σήμερα υπήρ#αν άλλες δύ� ε#ελί-

#εις κ�ρυ�αίας σημασίας: A�εν	ς, η
μεγαλύτερη διεθν�π�ίηση της �ικ�-
ν�μίας (ιδίως των κε�αλαιαγ�ρών),
άρ�ισε να απαιτεί την ύπαρ#η �λ�έ-
να και περισσ	τερων επικ�ινωνιών,
συνδεδεμένων σε παγκ	σμια κλίμα-
κα, με συστήματα on line κλπ. A�ετέ-
ρ�υ, �ι εταιρίες «π�λυμέσων» πίε-
σαν τις κυ!ερνήσεις –κατ’ αρ�ήν
στις HΠA και μετά στη Δ. Eυρώπη–
για μια «�ιλελεύθερη απ�ρρύθμιση»
τηλεπικ�ινωνιών και �πτικ�ακ�υστι-
κ�ύ �ώρ�υ, με σκ�π	 τη δημι�υργία
αγ�ράς ικανής να απ�ρρ��ήσει τα
πρ�ϊ	ντα και τις υπηρεσίες των «νέ-
ων μέσων» (τηλεματική, δ�ρυ��ρι-
κή-καλωδιακή-συνδρ�μητική τηλε	-
ραση, κινητή τηλε�ωνία, !ίντε� κατ’
επιλ�γήν, νέες ηλεκτρ�νικές συ-
σκευές γρα�εί�υ, �πτικ�ί δίσκ�ι
κλπ).

Διαπιστώνει, λ�ιπ	ν, κανείς 	τι η
πρ�ώθηση των «πληρ���ρι�δρ	-
μων» δεν πρ�ήλθε μ	ν� απ	 γενικές
κ�ινωνικές αναγκαι	τητες, αλλά και
απ	 επι�ειρηματικά σ�έδια συγκε-
κριμένων �ώρων και κρατών. Aυτ	,
�υσικά, δεν θα ήταν αρνητικ	 -τ�υ-

ναντί�ν, στ� !αθμ	 π�υ δίνει ανα-
πτυ#ιακή διέ#�δ� στις !ι�μη�ανικές
�ώρες- αν δεν διέγρα�ε ταυτ��ρ	-
νως κινδύν�υς για τη διαμ	ρ�ωση
μιας K�ινωνίας των Πληρ���ριών ε-
�	ντων και μη ε�	ντων: Oσ�ν α��ρά
τ� εσωτερικ	 των αναπτυγμένων
κρατών, μελέτες δεί�ν�υν την αδυ-
ναμία π�υ θα έ��υν �τω�	τερα ή γε-
ωγρα�ικώς απ�μακρυσμένα κ�ινω-
νικά στρώματα να κάν�υν �ρήση των
«νέων μέσων», τα �π�ία –σε αντίθε-
ση με τα παραδ�σιακά Mα�ικά Mέσα
Eπικ�ινωνίας– για π�λύ καιρ	 δεν θα
πρ�σ�έρ�νται με 	ρ�υς «κ�ινωνι-
κής υπηρεσίας», αλλά εμπ�ρεύμα-
τ�ς. H δε «πληρ���ριακή ανισ	τη-
τα» πρ�!λέπεται να �#ύνει στ� έπα-
κρ� τις σ�έσεις B�ρρά-N	τ�υ. Nα α-
να�ερθεί �αρακτηριστικά 	τι στα δε-
κάδες εκατ�μμύρια �ρήστες ηλε-
κτρ�νικ�ύ τα�υδρ�μεί�υ π�υ υπάρ-
��υν παγκ�σμίως, περιλαμ!άν�νται
μ	ν�ν μερικές εκατ�ντάδες �ιλιάδες
απ’ 	λη τη Λατ. Aμερική και λίγες �ι-
λιάδες απ	 τη Mαύρη Hπειρ�. Kι 	-
πως έλεγε �αρακτηριστικά � αντι-
πρ	εδρ�ς της N. A�ρικής, Tάμπ�
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Mε στ�� να ε�α�θ�ύν συμπεράσματα για την επίδραση π�υ έ�ει τ� Internet στη �ωή μας, περισστερ�ι απ 100 δημ�σι�γρά��ι κατέγραψαν τ�ν Φε#ρ�υά-
ρι� τ�υ ’96 (και παρ�υσίασαν «�ωντανά» στ� Διαδίκτυ�) ιδιαίτερα ενδια�έρ�ντα παραδείγματα (�ωτ.: Aσσ�σιέιτεντ Πρές).

Oι #ι#λι�θήκες on line (στη �ωτ�γρα�ία αυτή της Microsoft) ευελπιστ�ύν να
γε�υρώσ�υν τ� �άσμα της γνώσης, π�υ υπάρ�ει σήμερα, μετα�ύ πλ�υσίων
και �τω�ών (�ωτ.: Aσσ�σιέιτεντ Πρές).

Mπέκι, «σ’ �λ�κληρη την Yπ�σαά-
ρι� A�ρική, υπάρ�υν λιγ�τερες τη-
λε�ωνικές γραμμές απ� εκείνες π�υ
διαθέτει τ� Mανάταν».

O αναδυ	μεν�ς «κυ!ερν��ώρ�ς»
μέρα με τη μέρα συγκρ�τεί μια δια-
��ρετική κ�υλτ�ύρα για αυ#αν	με-
να τμήματα των κ�ινωνιών, διαμ�ρ-
�ώνει την καιν�ύργια ένν�ια της
«συλλ�γικής ευ�υΐας» και τελικώς
πρ�ετ�ιμά�ει μια νέα «�ικ�λ�γία τ�υ
ανθρωπίν�υ πνεύματ�ς». H «εικ�νι-
κ	τητα» αυτ�ύ τ�υ κ	σμ�υ �έρει
μα�ί της συγκλ�νιστικές αλλαγές
στη λειτ�υργία της �ικ�ν�μίας, της
π�λιτικής, αλλά και της κ�ιν	τητας.

Ως πρ�ς την πρώτη, η �λ�ένα και
μεγαλύτερη υπ�κατάσταση της
«πραγματικής» �ικ�ν�μίας απ	 μια
«εικ�νική», π�υ !ρίσκεται στις ηλε-
κτρ�νικές �θ	νες �ρηματιστηρίων
και τραπε�ών, είναι γεγ�ν	ς ήδη απ	
τη δεκαετία τ�υ ’70. H διαμ	ρ�ωση
τ�υ «κυ!ερν��ώρ�υ» θα δώσει με-
γαλύτερη ώθηση στ� �αιν	μεν� αυ-
τ	, καταργώντας κάθε ένν�ια γεω-
γρα�ικ	τητας και μετατρέπ�ντας
κατά π�λύ την αγ�ρά σ’ ένα «παγκ	-
σμι� �	ρ�υμ πληρ���ριών». Eται-
ρίες π�υ υπάρ��υν μ	ν�ν μέσω της
«εικ�νικής» τ�υς παρ�υσίας στ�
Internet και η ανταλλαγή τεραστίων

κε�αλαίων μέσω «ψη�ιακ�ύ �ρήμα-
τ�ς», είναι ε#ελί#εις π�υ θα διασταυ-
ρών�νται �λ�ένα και περισσ	τερ�
με τ�υς «πληρ���ρι�δρ	μ�υς».
Oρισμένες απ	 αυτές θα είναι θετι-
κές, 	πως η απ�κτ�ύμενη τα�ύτητα
και η κατάργηση μεσα�	ντων, άλλες
σα�ώς αρνητικές, καθώς θα διευκ�-
λυνθ�ύν �ι ν�μισματικές κρίσεις, η
μεγαλύτερη διακίνηση κερδ�σκ�πι-
κών κε�αλαίων είτε η δημι�υργία
νέων μ�ρ�ών παρα�ικ�ν�μίας.

Aνα��ρικά με τη λειτ�υργία της
π�λιτικής, πρ�ς τ� παρ	ν παρακ�-
λ�υθ�ύμε τα «νέα μέσα» να πρ�ω-
θ�ύν εκ�ύσια ή ακ�ύσια μια �λ�ένα
και πι� «εικ�νική» δημ�κρατία. Eκεί-
νη, δηλαδή, των διαρκών δημ�σκ�-
πήσεων, τ�υ π�λιτικ�ύ μάρκετινγκ
και τ�υ εντυπωσιασμ�ύ. Στ� μέλλ�ν,
�ι «πληρ���ρι	δρ�μ�ι» θα μπ�ρ�ύ-
σαν να υλ�π�ιήσ�υν τ� τε�ν�κρατι-
κ	 ιδεώδες μιας «ηλεκτρ�νικής άμε-
σης δημ�κρατίας», με απ�κεντρωμέ-
να και αμ�ίδρ�μα συστήματα πληρ�-
�	ρησης-επικ�ινωνίας. Tαυτ	�ρ�-
να, 	μως, τα μέσα αυτά κινδυνεύ-
�υν, π�λυδιασπώντας τα μηνύματα
και �δηγώντας τ�υς �ρήστες σε επι-
λ�γές «ιδιωτικές» και «ε#ατ�μικευ-
μένες», να καταργήσ�υν μια �ρισμέ-
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Συνέ�εια απ την 19η σελίδα

H αγωνία των κυ#ερνώντων να πείσ�υν την κ�ινή γνώμη πως τ� Internet και η K�ινωνία των Πληρ���ριών δεν α��-
ρ�ύν μ�νά�α τ�υς «έ��ντες και κατέ��ντες» αλλά λ� τ�ν κσμ�, είναι έκδηλη ακμα και αν πρκειται για τ�ν ίδι�
τ�ν πλανητάρ�η. Oι κ. Kλίντ�ν  και Γκ�ρ π��άρ�υν πανευτυ�είς με παιδάκια τ�υ δημ�τικ�ύ, π�υ ανακαλύπτ�υν για
πρώτη ��ρά τ� Διαδίκτυ� (�ωτ.: Pιτερς).

νη «συναντίληψη» πρ�!λημάτων και
μια εν	τητα ενδια�ερ	ντων την �-
π�ία έ��υν ανάγκη �ι π�λίτες μιας
δημ�κρατικής κ�ιν	τητας. Aυτή, πα-
λαι	τερα, εδημι�υργείτ� με την απ	-
κτηση μιας παραπλήσιας παιδείας
για τ�υς π�λλ�ύς, με την ανάγνωση
ε�ημερίδων και εντύπων γενικ�ύ
περιε��μέν�υ, με την παρακ�λ�ύθη-
ση παρεμ�ερών ραδι�τηλε�πτικών
πρ�γραμμάτων ή απλώς με την κ�ι-
νωνική συνεύρεση και συ�ήτηση. Θα
διασωθ�ύν αυτά τα στ�ι�εία στις «ει-
κ�νικές» κ�ιν	τητες τ�υ Internet και
των άλλων υπερδικτύων τ�υ μέλλ�-
ντ�ς; H «ανάδραση» απ	 μ	νη της,
πάντως, δεν αντικαθιστά τη «διαλε-
κτική»...

Σημείωση:
Xρησιμ�π�ιήθηκαν στ�ι�εία απ� τα έργα:

«International Image Markets» A.Matt-
elart, COMEDIA, -«New Media Politics»
D.McQuail & K.Siune, SAGE -«Les
Nouvaux Médias», F.Balle. PUF, -«Virt-
uels, Vertus et Vertige» Philippe Quéau,
INA -«L’Intelligence Collective-Pour une
anthropologie du cyberspace», Pierre
Lévy, LA DECOUVERTE, �ι εκθέσεις
Γκ�ρ και Mπάγκεμαν, και σειρά συνα-
�ών άρθρων της ε�ημερίδας «M�nde
Diplomatique».

H «άλλη» πλευρά τ�υ Διαδικτύ�υ
ONTAΣ «η τελευταία δημ�κρατία
στ�ν κ	σμ�», 	πως εύστ��α έ�ει
�αρακτηρισθεί, με α��ρμή την έλ-
λειψη κάθε είδ�υς καν�νιστικ�ύ
πλαισί�υ ή έστω κάπ�ιας ε#ελε-
γκτικής αρ�ής, τ� Internet δεν θα
μπ�ρ�ύσε να μη διαθέτει τα δικά
τ�υ «άνθη τ�υ κακ�ύ». Mε δεδ�-
μένη την ευκ�λία π�υ μπ�ρεί κα-
νείς να μπει στ� διαδίκτυ� και να
στήσει την ιστ�σελίδα τ�υ, απ’ 	-
π�υ θα δια�ημίσει την «πραμά-
τεια» τ�υ (είτε πρ	κειται για κά-
π�ι� πρ�ϊ	ν, είτε για πρ�σ�ερ	-
μενες υπηρεσίες), άτ�μα και �ρ-
γανώσεις �ρησιμ�π�ι�ύν πλέ�ν
ευρύτατα τ�ν κυ!ερν��ώρ� για
να εκθέσ�υν τις απ	ψεις τ�υς, να
κάν�υν πρ�παγάνδα ή να πρ�σελ-
κύσ�υν άτ�μα με αν�ρθ	δ�#ες
(αν μπ�ρ�ύν να �αρακτηρισθ�ύν
έτσι, τ�υλά�ιστ�ν �ι απ�κλίν�υ-
σες απ	 την κατεστημένη μ�ρ�ή)
πρ�τιμήσεις ή απλή περιέργεια.

Eτσι, εκτ	ς απ	 παράδεισ�ς ε-
πικ�ινωνίας, πληρ��	ρησης,
γνώσης, ψυ�αγωγίας και αγ�ρών,
� Παγκ	σμι�ς Iστ	ς (WWW) είναι
επίσης ένας παράδεισ�ς για π�λι-
τική πρ�παγάνδα (με ιστ�σελίδες
«�ιλ�τε�νημένες» απ	 τ� K�υρ-
δικ	 Eργατικ	 K	μμα, τ� γνωστ	
PKK ώς τα πι� ακρ�δε#ιά και νε�-
να�ιστικά στ�ι�εία), για π�ρν�-
γρα�ία (με «δ�λώματα» απ	 Aμε-
ρικαν�ύς ή Aσιάτες επαγγελμα-
τίες και «�ικιακές» σελίδες απ	
Eυρωπαί�υς παιδεραστές), για
ναρκωτικά (υπάρ��υν κάπ�ιες ι-
στ�σελίδες α�ιερωμένες στα
«σκληρά» και π�λύ περισσ	τερες
στα «μαλακά») ή ακ	μα και για

�ργανωμέν� έγκλημα (η δια!	η-
τη «σ�καΐγια», κλάδ�ς της ιαπω-
νικής μα�ίας, έ�ει τη δική της ι-
στ�σελίδα απ’ 	π�υ υπερασπί�ε-
ται τις δραστηρι	τητές της...).

Oλα αυτά είναι ελεύθερα στ�
Internet, σε «κ�ινή θέα» ενηλίκων
και ανηλίκων, καθώς δεν υπάρ�ει
κανείς περι�ρισμ	ς, απ	 πλευράς
ν�μ�θεσίας. Ή, πι� σωστά, δεν υ-
πήρ�ε ώς τώρα. Mπρ�στά στη γε-
νική κατακραυγή και τα δια!ήμα-
τα, κυρίως απ	 την πλευρά γ�νέ-
ων, π�λλές �ώρες αρ�ί��υν να υι-
�θετ�ύν κάπ�ια ν�μικά μέτρα
πρ�στασίας, τ�υλά�ιστ�ν των α-
νηλίκων. H διαν�μή π�ρν�γρα�ι-
κ�ύ υλικ�ύ, για παράδειγμα, μέσω
τ�υ διαδικτύ�υ διώκεται πλέ�ν
π�ινικά σε π�λλές �ώρες, με πρώ-
τες τις HΠA, ενώ πρ�ς την ίδια
κατεύθυνση κινείται και η Γερμα-
νία, εκδίδ�ντας λίστα απαγ�ρευ-
μένων ιστ�σελίδων, στις �π�ίες
έ�ει συμπεριλά!ει –ως «άμεσα
ενδια�ερ	μενη»– και εκείνες με
νε�να�ιστικ	 περιε�	μεν�.

Στην πρ�σπάθεια αυτή συμμε-
τέ��υν πλέ�ν τ	σ� �ι μεγάλες α-
μερικανικές εταιρίες παρ��ής υ-
πηρεσιών on–line, �ι �π�ίες συμ-
�ώνησαν πρ	σ�ατα να μην α�ή-
ν�υν τέτ�ι�υ είδ�υς υλικ	 να
περνάει απ	 τα δίκτυά τ�υς, 	σ�
και �ι δημι�υργ�ί λ�γισμικ�ύ, �ι
�π�ί�ι παρ�υσιά��υν �λ�ένα και
πι� ε#ελιγμένα πρ�γράμματα, με
τη !�ήθεια των �π�ίων �ι πρ�-
!ληματισμέν�ι γ�νείς θα μπ�-
ρ�ύν να «κλειδών�υν» την είσ�-
δ� των υπ�λ�γιστών τ�υς στα ε-
πίμα�α πρ�γράμματα.           Γ.P.

O ρατσισμς, � νε�να�ισμς και διά��ρα άλλα παρμ�ια «άνθη τ�υ κακ�ύ»
#ρίσκ�υν συ�νά τ� δρμ� τ�υς στ�ν κυ#ερν��ώρ� και απ εκεί στα σπίτια
μας (�ωτ.: Pιτερς).
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Oι καλ�ί τρ
π�ι στ� Διαδίκτυ�
Yπάρ��υν καν�νες καλής συμπερι��ράς ακ�μη και στ�ν κυ�ερν��ώρ�

Eίτε η πρ�σ
αση στ� Διαδίκτυ� γίνεται απ� τ� σπίτι είτε απ� κάπ�ι�ν υπ�λ�γιστή «δημ�σίας �ρήσεως» (�πως αυτ�ί των «κυ
ερν�–κα�έ» π�υ �επηδ�ύν κα-
θημερινά σ’ �λ� τ�ν κ�σμ�), η συμπερι��ρά τ�υ �ρήστη πρέπει να διέπεται απ� κάπ�ι�υς καν�νες, για να μην αντιμετωπίσει την �ργή και την τιμωρία των άλ-
λων �ρηστών. (Πηγή: P�ιτερς).

T�υ Γρηγ�ρη A. Mηλιαρέση

Aρ�ισυντάκτη τ�υ περι�δικ�ύ «NET–Letter»

MIA απ� τις πρώτες απ�ρίες π�υ εκ-
�ρά��υν �ι άνθρωπ�ι π�υ έρ��νται
σε επα�ή με τ� Internet, είναι τ�
«π�ι�ς τ� ελέγ�ει» –η παρ�υσία τ�υ
ελέγ��υ σε �λες σ�εδ�ν τις εκ�άν-
σεις της �ωής μας, κάνει την ύπαρ�η
κάπ�ι�υ ελεγκτικ�ύ μη�ανισμ�ύ
σ�εδ�ν απαραίτητη σε κάθε μας σκέ-
ψη. Εκείν� π�υ είναι δύσκ�λ�, είναι
η απ�δ��ή της μ�νης απάντησης
π�υ μπ�ρεί να δ�θεί στην παραπάνω
ερώτηση και π�υ είναι «κανείς –�ι
�ρήστες τ�υ Δικτύ�υ αυτ�ελέγ��-
νται».

Eνα άγρα�� σύν�λ� απ� καν�νες
απ�δεκτής κι ακ�μα περισσ�τερ�,
«σωστής» συμπερι��ράς, π�υ πρ�έ-
κυψε μέσα απ� την ίδια τη �ρήση τ�υ
Internet στα σ�εδ�ν 30 �ρ�νια της ύ-
παρ�ής τ�υ κληρ�δ�τήθηκε και ε�α-
κ�λ�υθεί να κληρ�δ�τείται απ� τ�υς
παλι�τερ�υς �ρήστες στ�υς επ�με-
ν�υς. #ι καν�νες αυτ�ί, π�υ άλλ�τε
εμ�ανί��νται σαν υπ�δεί�εις με ευ-

γενικ� τρ�π� και άλλ�τε επι$άλλ�-
νται με μ��λ� πίεσης την απ�ρριψη
τ�υ «παρα$άτη» απ� κάπ�ι� δημ�σι�
forum ανταλλαγής απ�ψεων ή συ�η-
τήσεων, είναι αυτ� π�υ ελέγ�ει τ�
Δίκτυ�. 

Oι καν�νες αυτ�ί, τ� «Netiquette»,
�πως λέγεται (εκ των «Net» δίκτυ�
και «Etiquette», καν�νες καλής συ-
μπερι��ράς) έ��υν στηρι�τεί στις α-
δυναμίες και τις ιδι�μ�ρ�ίες τ�υ ίδι-
�υ τ�υ Internet. Τα τε�νικά �αρακτη-
ριστικά π�υ εί�ε τ� Διαδίκτυ� επί
σειρά ετών –και π�υ, εν π�λλ�ίς, τα
έ�ει ακ�μα– έ��υν �ρησιμεύσει ως
πρώτη ύλη για τη δημι�υργία των κα-
ν�νων αυτών. Σημαντικ�τερ�, �μως,
είναι �τι και μ�ν� αυτή καθεαυτή η
ύπαρ�η τέτ�ιων καν�νων, δεί�νει �τι
�ι �ρήστες τ�υ Διαδικτύ�υ εί�αν απ�
π�λύ νωρίς την αίσθηση �τι ��υν μα-
�ί, άρα πρέπει να δημι�υργήσ�υν κά-
π�ι�υς �ρ�υς συμ$ίωσης.

Με δεδ�μέν� �τι �ι πρώτ�ι «�ικι-
στές» τ�υ Internet πρ�έρ��νταν απ�
τ� �ώρ� των θετικών κι ��ι των αν-
θρωπιστικών επιστημών, �ι καν�νες

αυτ�ί ήταν στηριγμέν�ι στην κ�ινή
λ�γική κι ��ι σε κάπ�ι� θεωρητικ�
μ�ντέλ�. «Μην εν��λείς τ�υς άλ-
λ�υς – λά$ε υπ’ �ψιν σ�υ �τι � άλλ�ς
δε σε �έρει και μπ�ρεί να μη σε γνω-
ρίσει π�τέ – κρίνεσαι απ� αυτά π�υ
γρά�εις – μη $αραίνεις τ� Δίκτυ� με
αλ�γιστη �ρήση των π�ρων τ�υ – σε-
$άσ�υ τ�ν πρ�σωπικ� �ώρ� τ�υ άλ-
λ�υ», είναι κάπ�ι�ι απ� τ�υς καν�-
νες αυτ�ύς, π�υ ακ�μα και σήμερα
ακ�ύγ�νται και �ρί��υν τ�ν τρ�π�
π�υ �ι άνθρωπ�ι ��υν μέσα στ� Δια-
δίκτυ�.

Η άνευ �ρίων ανάπτυ�η τ�υ
Internet και κυρίως η είσ�δ�ς σ’ αυτ�
των επι�ειρήσεων και τ�υ εμπ�ρικ�ύ
κ�σμ�υ, τείνει να ε�α�ανίσει την αί-
σθηση τ�υ �ώρ�υ και τ�υ κ�ιν�ύ π�υ
εί�ε τ� Διαδίκτυ� μέ�ρι πριν απ� λί-
γα �ρ�νια. #ι νέ�ι �ρήστες και δη �ι
πρ�ερ��μεν�ι απ� τ� �ώρ� της ε-
λεύθερης αγ�ράς, δεν γίν�νται �ρή-
στες τ�υ Internet (καθώς δεν πρ�-
σ�έρ�υν στην πραγματικ�τητα κάτι)
αλλά απλώς εκμεταλλεύ�νται τ� μέ-
σ�, πρ�κειμέν�υ να πρ�ωθήσ�υν τ�

σκ�π� τ�υς. Παράλληλα, εμ�ανί��-
νται �λ� και περισσ�τερες �μάδες
και άτ�μα, π�υ θα �ρησιμ�π�ιήσ�υν
τις δυνατ�τητες τ�υ νέ�υ μέσ�υ, εί-
τε για να πρ�παγανδίσ�υν κάπ�ιες
αμ�ί$�λης π�ι�τητας ιδέες, είτε για
να εκμεταλλευτ�ύν εμπ�ρικά τ� κ�ι-
ν� τ�υ Internet με τ�ν �ειρ�τερ�
τρ�π�. 

Αν τ� Internet κινδυνεύει απ� κάτι,
αυτ� δεν είναι η έλλειψη αρ�ών ή η
έλλειψη ν�μ�θεσίας. Είναι η έλλειψη
«δικτυακής παιδείας» π�υ, δυστυ-
�ώς, εμ�ανί�εται �λ� και περισσ�τε-
ρ�, �σ� � αριθμ�ς των �ρηστών με-
γαλώνει. Oσ� � κ�σμ�ς �ρησιμ�π�ιεί
τ� μέσ� �ωρίς να συνειδητ�π�ιεί �τι
�αρακτηρί�εται απ� κάπ�ιες ιδιαιτε-
ρ�τητες, τ� Netiquette θα γίνεται μια
γρα�ική ιδι�τρ�πία των παλιών. Κι η
ταυτ�τητα τ�υ Δικτύ�υ θα �αθεί �ρι-
στικά. 

Σημείωση:
Πι� π�λλές πληρ���ρίες –για �σ�υς διαθέ-

τ�υν σύνδεση στ� Internet– υπάρ��υν στη
διεύθυνση http://w4u.eexi.gr/~grigor42/li-
nks.html
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Nέα μ�ρ�ή επικ�ινωνίας γεννάται
T� Internet αμ�ισ�ητεί την παραδ�σιακή σ�έση πηγής – μηνύματ�ς – απ�δέκτη

T�υ Στέλι�υ Παπαθανασ�π�υλ�υ

Επίκ�υρ�υ Καθηγητή στ� Τμήμα Επικ�ινωνίας
και ΜΜΕ τ�υ Εθνικ�ύ και Καπ�διστριακ�ύ Πανε-
πιστημί�υ Αθηνών

Είναι αδύνατ� να αγν�ηθεί τ�
Internet στις μέρες μας, α��ύ ακ�μα
κι αυτ�ί π�υ δεν διαθέτ�υν ηλεκτρ�-
νικ� υπ�λ�γιστή ή δεν έ��υν τη δυ-
νατ�τητα να «διερευνήσ�υν τ� Δια-
δίκτυ�», δύσκ�λα θα παρέ�λεπαν
την ύπαρ�ή τ�υ, καθώς τ� μέγεθ�ς
των �ρηστών τ�υ διπλασιά"εται κάθε
�ρ�ν� και τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλε-
κτρ�νικά, τ�υ παρέ��υν μεγάλη δη-
μ�σι�τητα. Στην πρά�η τ� Internet εί-
ναι η πρώτη τε�ν�λ�γία π�υ απέκτη-
σε τέτ�ια παγκ�σμι�τητα.

Ωστ�σ�, �ι μελετητές της επικ�ι-
νωνίας ως πρ�σ�ατα παρέ�λεπαν τ�
Διαδίκτυ� και τις δυνατ�τητες τ�υ,
για π�λλ�ύς λ�γ�υς. Κυρίως τ� θεω-
ρ�ύσαν ένα μέσ� επικ�ινωνίας για
τ�υς ��ιτητές, τ�υς πανεπιστημια-
κ�ύς και για �σ�υς «πέρναγαν τ�ν
καιρ� τ�υς» είτε απ� ��μπι είτε απ�
συνήθεια στ�υς ηλεκτρ�νικ�ύς υπ�-
λ�γιστές τ�υς. Στην πρά�η, �ι μελε-
τητές θεωρ�ύσαν �τι η «επικ�ινω-
νία» μέσω Internet λίγ� εί�ε να κάνει
με τα επικ�ινωνιακά μ�ντέλα, α��ύ
τα περισσ�τερα απ� αυτά ήταν ε-
στιασμένα στην έντυπη και ηλεκτρ�-
νική μα"ική επικ�ινωνία και ενημέ-
ρωση. Επιπρ�σθετα, η επικ�ινωνία
μέσω τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ υπ�λ�γιστή
αρ�ικά θεωρήθηκε �τι απ�τελ�ύσε

μια εκδ��ή της διαπρ�σωπικής επι-
κ�ινωνίας και �ι ε�αρμ�γές της ήταν
περι�ρισμένες.

Η στάση π�λλών μελετητών της ε-
πικ�ινωνίας απέναντι στ�υς ηλε-
κτρ�νικ�ύς υπ�λ�γιστές ήταν μάλ-
λ�ν απ�σπασματική. Κι αυτ� γιατί
αρ�ικά συνέκριναν τ�υς ηλεκτρ�νι-
κ�ύς υπ�λ�γιστές με τα τηλέ�ωνα
και απέρριπταν τη δυνατ�τητα επι-
κ�ινωνίας μέσω των πρώτων. Στην
πρά�η δεν απ�δέ��νταν �τι τ�
Internet θα μπ�ρ�ύσε να απ�τελέσει
μέσ� μα"ικής επικ�ινωνίας. Ωστ�σ�,
�ασικ� στ�ι�εί� των μέσων επικ�ι-
νωνίας είναι η στενή σ�έση τ�υς με
τις τε�ν�λ�γικές ε�ελί�εις. O Μάρ-
σαλ ΜακΛ�ύαν τ� εί�ε ήδη διαπιστώ-
σει απ� τη δεκαετία τ�υ ‘60, �ταν ε-
πισήμανε τη στενή σ�έση π�υ υπάρ-
�ει ανάμεσα στην τε�ν�λ�γία και τη
�ρήση εν�ς μέσ�υ στ� μήνυμα και τ�
περιε��μεν� τ�υ. 

Aναθεώρηση απ�ψεων
Η ευρεία ανάπτυ�η μιας νέας επι-

κ�ινωνιακής τε�ν�λ�γίας, �πως τ�
Internet, �δηγεί τ�υς μελετητές να
αναθεωρήσ�υν τις απ�ψεις τ�υς.
Ωστ�σ�, τ� Διαδίκτυ� δεν είναι απ�-
λυτα ένα «μα"ικ� μέσ�». Στην πρά�η
είναι ένα π�λυπρ�σωπ�, μα"ικ� και
παράλληλα διαπρ�σωπικ� μέσ�, με
�ασικ� �αρακτηριστικ� �τι περιλαμ-
�άνει π�λλές δια��ρετικές μ�ρ�ές
επικ�ινωνίας. *ι π�ικίλες μ�ρ�ές

τ�υ δεί�ν�υν τη σ�έση π�υ υπάρ�ει
ανάμεσα στη διαπρ�σωπική και τη
μα"ική επικ�ινωνία και τα π�λλαπλά
επίπεδα επικ�ινωνίας, π�υ λειτ�υρ-
γ�ύν στ� επίπεδ� της κ�ινωνίας, �-
πως έ�ει τ�νίσει ένας άλλ�ς γνω-
στ�ς θεωρητικ�ς της επικ�ινωνίας,
� Ντένις ΜακΚ�υέιλ.

Oλα αυτά σημαίν�υν �τι τ�
Internet πρ�σ�έρει την ευκαιρία να
αναθεωρηθ�ύν �ι απ�ψεις των με-
λετητών για τη μα"ική επικ�ινωνία
και τη σ�έση της με τ� κ�ιν�. Κι αυ-
τ� γιατί τ� Internet αμ�ισ�ητεί τα
�ασικά �αρακτηριστικά της παραδ�-
σιακής επικ�ινωνιακής σ�έσης ανά-
μεσα στην πηγή, τ� μήνυμα και τ�ν
απ�δέκτη. Σε τελική ανάλυση, πρ�-
σ�έρει νέες διαστάσεις στα παρα-
δ�σιακά μ�ντέλα της επικ�ινωνια-
κής θεωρίας και έρευνας. Η επικ�ι-
νωνία μέσω τ�υ Internet μπ�ρεί να
πάρει π�λλές μ�ρ�ές, απ� τις σελί-
δες τ�υ δικτύ�υ ή τ�υ World Wide
Web (Παγκ�σμι�υ Iστ�ύ), �ι �π�ίες
μπ�ρεί να καθ�ρί"�νται είτε απ� με-
γάλ�υς ειδησε�γρα�ικ�ύς �ργανι-
σμ�ύς π�υ έ��υν εισ�ωρήσει στ� δί-
κτυ�, είτε απ� τις �μάδες �ρηστών,
τις «Listerv» ή τις «Usenet» π�υ συ-
"ητ�ύν μετα�ύ τ�υς για διά��ρα θέ-
ματα π�υ τ�υς ενδια�έρ�υν, ανταλ-
λάσ�ντας μηνύματα ηλεκτρ�νικ�ύ
τα�υδρ�μεί�υ. *ι μ�ρ�ές της επι-
κ�ινωνίας στ� Internet μπ�ρ�ύν επί-
σης να αλληλ�διαπλέκ�νται, καθώς

κάθε π�λ�ς μπ�ρεί να είναι ταυτ�-
�ρ�να, π�μπ�ς και δέκτης. *ι π�-
μπ�ί των μηνυμάτων ενδέ�εται να
απ�τελ�ύνται είτε απ� ένα άτ�μ� ή
μια κ�ινωνική �μάδα, είτε απ� μια �-
μάδα Listserv ή Usenet κι �λ�υς αυ-
τ�ύς να τ�υς �ρει κάπ�ι�ς σε μια
σελίδα τ�υ Δικτύ�υ, �π�υ τ�υς πα-
ραπέμπει. Τα μηνύματα, πάλι, π�ι-
κίλλ�υν –μπ�ρεί να είναι παραδ�-
σιακά δημ�σι�γρα�ικά άρθρα, π�υ
έ��υν γρα�εί απ� ένα ρεπ�ρτερ, ή ι-
στ�ρίες π�υ έ��υν σταδιακά συντε-
θεί απ� π�λλ�ύς ανθρώπ�υς, ή και
απλές συν�μιλίες. *ι απ�δέκτες ή
τ� κ�ιν� αυτών των μηνυμάτων μπ�-
ρεί, επίσης, να απ�τελ�ύνται απ� έ-
να ώς π�λλά –ενδε��μένως, εκα-
τ�μμύρια– άτ�μα, τα �π�ία τη μία
��ρά μπ�ρ�ύν να παί"�υν τ� ρ�λ�
τ�υ δέκτη και την άλλη τ�υ π�μπ�ύ
και παραγωγ�ύ μηνυμάτων.

Oι μ�ρ�ές
της επικ�ινωνίας

Η επικ�ινωνιακή διαδικασία μέσω
τ�υ Internet συνήθως έ�ει τέσσερις
διαστάσεις: (α) ασύγ�ρ�νη επικ�ινω-
νία μετα�ύ δύ� ατ�μων, �πως τ� η-
λεκτρ�νικ� τα�υδρ�μεί�, (�) ασύγ-
�ρ�νη επικ�ινωνία μετα�ύ π�λλών
ατ�μων, �πως �ι περιπτώσεις των
Usenet και Listservers, π�υ απαιτ�ύν
απ� τ� δέκτη να εγγρα�εί σε μια υ-
πηρεσία ή να εντα�θεί σ’ ένα πρ�-
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Tα μεγαλύτερα περι�δικά και ε�ημερίδες στ�ν κ�σμ� έ��υν δημι�υργήσει τις δικές τ�υς ηλεκτρ�νικές εκδ�σεις, απ� τις �π�ίες επι�ειρ�ύν να πρ�σεγγίσ�υν
με δια��ρετικ� τρ�π� τ�υς νυν αναγνώστες τ�υς και να δημι�υργήσ�υν νέ�υς.

γραμμα για να απ�κτήσει πρ�σ�αση
σε μηνύματα γύρω απ� ένα συγκε-
κριμέν� θέμα ή θέματα συ"ήτησης,
(γ) συγ�ρ�νική επικ�ινωνία, η �π�ία
μπ�ρεί να συντελείται μετα�ύ δύ� α-
τ�μων, μετα�ύ εν�ς και λίγων ή εν�ς
και π�λλών, και μπ�ρεί να �ργανωθεί
γύρω απ� ένα θέμα, την κατασκευή
εν�ς αντικειμέν�υ, παι�νίδια, καθώς
και εμπ�ρικές υπηρεσίες, και (δ) α-
σύγ�ρ�νη επικ�ινωνία, π�υ �αρα-
κτηρί"εται απ� την υπ��ρέωση τ�υ
δέκτη να ανακαλύψει τη θέση τ�υ
π�μπ�ύ, πρ�κειμέν�υ να έ�ει πρ�-
σ�αση σε πληρ���ρίες, π�υ τ�ν εν-
δια�έρ�υν και τ�ν α��ρ�ύν π.�., σε
διά��ρες διευθύνσεις (sites) στ� Δί-
κτυ�. Μ’ άλλα λ�για, η σ�έση τ�υ δέ-
κτη στην επικ�ινωνιακή διαδικασία
μέσω τ�υ Διαδικτύ�υ αναθεωρεί τα
δεδ�μένα της μα"ικής επικ�ινωνίας,
με απ�τέλεσμα �λ� και περισσ�τερ�ι
πρ�μηθευτές ενημέρωσης να εισ�ω-
ρ�ύν σ’ αυτ�. Στις μέρες μας, �λ� και
περισσ�τερες επι�ειρήσεις δημι�υρ-
γ�ύν «σελίδες» για άτ�μα π�υ θέ-
λ�υν να απ�κτήσ�υν πρ�σ�αση στις
υπηρεσίες τ�υς ή σε πληρ���ρίες
σ�ετικές μ’ αυτές τις υπηρεσίες. Τα
ΜΜΕ –ε�ημερίδες, περι�δικά, ρα-
δι��ωνα και κανάλια– δημι�υργ�ύν
τις δικές τ�υς ηλεκτρ�νικές σελίδες,

απ�σκ�πώντας να απ�κτήσ�υν τ�ν
δικ� τ�υς �ώρ� στ� Δίκτυ� και να
καταστ�ύν σταδιακά εμπ�ρικά �ιώ-
σιμες. Aλλα ΜΜΕ πάλι, εισ�ωρ�ύν
στ� Internet ε�αιτίας της ανησυ�ίας
τ�υς να μη �άσ�υν τις ευκαιρίες της
νέας επ��ής. 

Απ� την άλλη πλευρά, νέα ερωτή-
ματα πρ�κύπτ�υν, π�. πώς τ� κ�ιν�
θα έ�ει πρ�σ�αση στις υπηρεσίες
τ�υ κυ�ερν��ώρ�υ. Τ�υς ερευνητές
τ�υς απασ��λεί κυρίως π�ιες θα εί-
ναι �ι επιδράσεις τ�υ Internet στ�
κ�ιν� και πώς αυτ� τελικά θα �ρησι-
μ�π�ιηθεί, π.�., μ�ν� για ψυ�αγωγία
και πληρ���ρηση ή θα αναδει�θεί σ’
ένα λειτ�υργικ� ισ�δύναμ� άλλων
ψυ�αγωγικών μέσων. Aλλα συνα�ή
ερωτήματα, είναι κατά π�σ� υπάρ-
��υν αρνητικές επιδράσεις στα νε�-
τερα μέλη τ�υ κ�ιν�ύ, απ� την ανε-
�έλεγκτη �ρήση και ν�μή τ�υ Δικτύ-
�υ, π�υ –επί τ�υ παρ�ντ�ς– δεν υπ�-
κειται σε καμία ρύθμιση (π.�., π�ρν�-
γρα�ία και άλλα συνα�ή θέματα).
Υπάρ��υν ακ�μη, ερωτήματα π�υ α-
��ρ�ύν τ�ν εθισμ� τ�υ κ�ιν�ύ σε
συγκεκριμέν�υς τύπ�υς επικ�ινω-
νίας και ψυ�αγωγίας μέσα απ� τη
�ρήση τ�υ Internet.

Η α�ι�πιστία είναι ένα άλλ� "ήτη-
μα. Τα παραδ�σιακά ΜΜΕ μπ�ρ�ύν,

λίγ�–π�λύ, να ελεγ�θ�ύν �σ�ν α��-
ρά την α�ι�πιστία τ�υς. Ωστ�σ�, στ�
Internet, �πως π�λλές ��ρές έ�ει
συμ�εί, π�λλ�ί μπ�ρ�ύν να παρέμ-
��υν στα μηνύματα των π�μπών και
να «περάσ�υν» ψευδή και ανυπ�-
στατα μηνύματα. Aν τα παραδ�σιακά
Mέσα Mα"ικής Eπικ�ινωνίας διευθέ-
τησαν τ� "ήτημα στη δ�μή των �ργα-
νισμών τ�υς, �πως π.�., με τ�ν έλεγ-
�� π�υ κάν�υν �ι διευθυντές και �ι
αρ�ισυντάκτες στα άρθρα των συ-
ντακτών, για να πρ�σδι�ρίσ�υν π�ια
πληρ���ρηση είναι ακρι�ής, στ�
Internet κάτι τέτ�ι� είναι δύσκ�λ� να
πραγματ�π�ιηθεί. Στην πρά�η, ή επί
τ�υ παρ�ντ�ς, τ� «��ρτί�» τ�υ ε-
λέγ��υ α�ι�πιστίας επι�αρύνει τ�
�ρήστη, � �π�ί�ς καλείται να απ��α-
σίσει π�σ� α�ι�πιστη είναι κάθε πηγή
ή μήνυμα π�υ παραλαμ�άνει.

Γεγ�ν�ς είναι, πάντως, �τι τ�
Internet απ�τελεί μια νέα μ�ρ�ή μα-
"ικής επικ�ινωνίας. Κι είναι νέα, δι�-
τι μετα�άλλει την παθητική θέση
π�υ συνήθως εί�ε � απ�δέκτης στην
επικ�ινωνιακή διαδικασία. Για πρώτη
��ρά στα �ρ�νικά της μα"ικής επι-
κ�ινωνίας, μπ�ρ�ύμε να �ρ�ύμε ένα
μεγάλ�, ενδε��μένως μα"ικ�, αριθ-
μ� ατ�μων να μεταδίδει πληρ���-
ρίες σ’ έναν ε�ίσ�υ τεράστι� αριθμ�

ατ�μων. Σε πλήρη αντίθεση με την ε-
π��ή τ�υ Γ�υτεμ�έργι�υ, �π�υ μ�-
ν�ν �ι τυπ�γρά��ι–εκδ�τες μπ�ρ�ύ-
σαν να μεταδώσ�υν πληρ���ρίες,
στην επ��ή τ�υ Internet �π�ι�ς δια-
θέτει έναν ηλεκτρ�νικ� υπ�λ�γιστή,
ένα μ�ντεμ και μια τηλε�ωνική
γραμμή, μπ�ρεί να γίνει εκδ�της ε-
�ημερίδας, ραδι��ωνικ�ς ή τηλε�-
πτικ�ς παραγωγ�ς. Πρ�κειται για τη
μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστ�-
ρία της επικ�ινωνίας απ� τ�τε ώς τις
μέρες μας. Πρ�κειται για μια νέα �ι-
κ�ν�μία της πληρ���ρίας και την α-
παρ�ή μιας επικ�ινωνίας π�υ δεν εί-
ναι μ�ν�δρ�μη ή αμ�ίδρ�μη, αλλά
π�λυεπίπεδη, π�λυπρ�σωπη, μα"ική
και ταυτ��ρ�να ε�ατ�μικευμένη. Τ�
Internet είναι ένα μ�ναδικ� μα"ικ�
μέσ� επικ�ινωνίας, γιατί δεν σέ�εται
σύν�ρα και κυ�ερνήσεις, είναι πα-
γκ�σμι�. Είναι τ� μέσ� π�υ καθιστά
τ�ν απ�δέκτη της πληρ���ρίας π�-
μπ� και αντίστρ��α. Είναι τ� μέσ�
στ� �π�ί� �ι υπηρεσίες θα πρέπει να
ανα"ητηθ�ύν, ανάλ�γα με τα ενδια-
�έρ�ντα και τις πρ�τιμήσεις των
συμμετε��ντων στην επικ�ινωνιακή
διαδικασία, και είναι –τέλ�ς– τ� μ�ν�
μέσ� π�υ τ� περιε��μεν� τ�υ μπ�ρεί
να αλλά�ει καθώς μεταδίδεται, σύμ-
�ωνα με τις ανάγκες των �ρηστών. 
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Nέα επ��ή στην πληρ���ρηση
Mέσω τ�υ Microsoft Explorer, �ι ειδήσεις θάν�υν σε συνε�ή ρ�ή στ�ν �ρήστη

T�υ Γιώργ�υ Λυγεράκη

Διευθυντή τμημάτων Internet & Application
Developer στην Microsoft Hellas

ENA απ� τα ιδιαίτερα σημαντικά
�αρακτηριστικά τ�υ Παγκ�σμι�υ
Iστ�ύ (World Wide Web) –της υπη-
ρεσίας δηλαδή π�υ «ευθύνεται»
για την εκπληκτική ε�άπλωση τ�υ
Internet– είναι η δυνατ�τητα πρ�-
σ�ασης και ανάγνωσης της πληρ�-
��ρίας σε μια σειριακή μ�ρ�ή. O
�ρήστης επιλέγει, με τ� π�ντίκι
τ�υ υπ�λ�γιστή, τις λέ�εις κλειδιά
π�υ θα μετα�έρ�υν στην �θ�νη
τ�υ τις πληρ���ρίες π�υ αυτ�ς ε-
πιλέγει, και η «ε�ερεύνηση» τ�υ
πλ�ύσι�υ πληρ���ριακ�ύ �ώρ�υ
τ�υ Δικτύ�υ γίνεται ενν�ι�λ�γικά
και θεματ�λ�γικά και ��ι απαραί-
τητα με σειριακ� τρ�π� (��ι με
γραμμική ρ�ή πληρ���ρησης, δη-
λαδή). T� μ�ντέλ� αυτ� λειτ�υρ-
γίας τ�υ παγκ�σμι�υ ιστ�ύ �ασί"ε-
ται στην απ��αση τ�υ �ρήστη ως
πρ�ς την επιλ�γή τ�υ τι θα επιλέ-
�ει να δει στην �θ�νη τ�υ. Oι υπη-
ρεσίες πληρ���ρησης και �ι π�λ-
λές δια��ρετικές ιστ�σελίδες
(Web sites) απλώς «υπάρ��υν» με

την �ε�ωριστή τ�υς διεύθυνση στ�
Internet –με διαθέσιμες πληρ���-
ρίες, σε �π�ιαδήπ�τε μ�ρ�ή– και �
�ρήστης με μια «on demand» ή
κατ’ απάντηση λ�γική απ��ασί"ει
π�τε και π�ια πληρ���ρία θα ανα-
"ητήσει. Eτσι, � �ρήστης τ�υ
Internet πρ�σαρμ�"ει τη �ρήση τ�υ
Δικτύ�υ κάθε ��ρά π�υ συνδέεται
σ’ αυτ�, αναλ�γως με τ� είδ�ς ή τη
μ�ρ�ή της πληρ���ρίας και την
τα�ύτητα πρ�σ�ασής τ�υ στ�ν
κ�μ�� π�υ την περιέ�ει. H ανάμει-
�η, λ�ιπ�ν, τ�υ �ρήστη είναι καθ�-
ριστική και απαραίτητη πρ�ϋπ�θε-
ση για την πλ�ήγησή τ�υ στ�
Internet. Nα τ�νίσ�υμε, �μως, �τι η
διαδικασία πλ�ήγησης στ� Δίκτυ�
και ανα"ήτησης πληρ���ριών γί-
νεται �λ�ένα και πι� δύσκ�λη, κα-
θώς τ� Internet αυ�άνεται με ρα-
γδαί�υς ρυθμ�ύς, τ�σ� σε π�λυ-
πλ�κ�τητα �σ� και σε �γκ� πληρ�-
��ριών. Eπίσης, θα πρέπει να ση-
μειωθεί �τι ειδικά �ι αρ�άρι�ι �ρή-
στες �ρίσκ�υν τις διαδικασίες αυ-
τές ακ�μη πι� δύσκ�λες και �ρ�-
ν���ρες. Aν μάλιστα πρ�σθέσ�υ-
με σε �λα αυτά και την α�ία π�υ έ-
�ει � διαθέσιμ�ς �ρ�ν�ς �λων μας

και πώς αυτ�ς καταναλώνεται στ�
δίκτυ�, είναι εύκ�λ� να αντιλη-
�θ�ύμε κάπ�ιες ανεπάρκειες τ�υ
παραπάνω μ�ντέλ�υ �σ� και τη
σημασία μιας πι� αυτ�ματ�π�ιημέ-
νης, α�ι�πιστης διαδικασίας.

«Σπρώ�ν�ντας»
την πληρ��ρηση

Eτσι αναπτύ�θηκαν σιγά σιγά �ι
τε�ν�λ�γίες «push» ή τ� λεγ�με-
ν� μ�ντέλ� «push» πληρ���ρίας
με στ��� την απ�τελεσματικ�τε-
ρη αντιμετώπιση της πλ�ήγησής
μας στ� δίκτυ� και τη μετα��ρά
πρ�ς τ� �ρήση της «λ�γικής» των
άλλων μέσων, τ�υ ραδι��ών�υ
και της τηλε�ρασης –πρ�σεγγί"�-
ντας τ� Internet ως μέσ� «μετάδ�-
σης» πληρ���ρίας. Oπως είναι
γνωστ�, � �ρ�ς π�υ περιγρά�ει
τη μετάδ�ση πληρ���ριών μέσω
ραδι��ών�υ ή τηλε�ρασης είναι
τ� Broadcasting. Oπως καταλα-
�αίνετε απ� τη λέ�η «push», τ�
"ητ�ύμεν� είναι να «σπρώ��υμε»
πληρ���ρηση στ�ν υπ�λ�γιστή
τ�υ �ρήστη με τη μικρ�τερη δυ-
νατή παρέμ�ασή τ�υ και –ιδανικά–

στ� �ρ�ν� π�υ τ�ν διευκ�λύνει.
Oσ� μεγαλύτερ�ς � �γκ�ς της
πληρ���ρίας π�υ μετα�έρεται
στ�ν υπ�λ�γιστή τ�υ �ρήστη και
�σ� περισσ�τερες �ι δυνατ�τητες
για τη μετέπειτα ε�ερεύνησή τ�υ,
τ�σ� τ� καλύτερ�. O �ρ�ς
Webcasting, π�υ πρ�έρ�εται �υ-
σικά απ� τη λέ�η Broadcasting,
γεννήθηκε για να περιγράψει μια
νέα τά�η πραγμάτων στην πληρ�-
��ρηση μέσω Internet. Mε τ�
Webcasting, �πως π�λύ πετυ�η-
μένα τ� υλ�π�ιεί σε ευρύτατη κλί-
μακα η Microsoft στ� νέ� της
browser Internet Explorer 4.0, εν-
ν��ύμε την αυτ�ματ�π�ιημένη
παρ��ή πρ�σωπ�π�ιημένης πλη-
ρ���ρησης στ�ν υπ�λ�γιστή τ�υ
�ρήστη Internet. Mε πι� απλά λ�-
για, η τε�ν�λ�γία αυτή περιγρά-
�ει μια διαδικασία συνε��ύς εκ-
π�μπής πληρ���ρίας σε μ�ρ�ή
κειμέν�υ, ή��υ, γρα�ικών, εικ�-
νων και video, μέσω τ�υ Internet
και τ�υ Web, π�υ μεταδίδεται αυ-
τ�ματ�π�ιημένα στ�ν �ρήστη
καθ’ �λη τη διάρκεια της σύνδε-
σής τ�υ με τ� Δίκτυ� – ακ�μα και
αν ασ��λείται με �π�ιαδήπ�τε άλ-

Περίπ�υ αυτή 
τη μ�ρ�ή θα 
έ�ει η �θ�νη 
τ�υ υπ�λ�γιστή
σας (ε�’ �σ�ν
�ρησιμ�π�ιείται
Windows 95)
στην περίπτωση
π�υ εγκαταστή-
σετε τα ελληνικά
κανάλια
(channels) 
πληρ���ρησης
τ�υ Internet
Explorer 4.0.
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λη εργασία στ�ν υπ�λ�γιστή τ�υ.
H τε�ν�λ�γία αυτή είναι ιδιαιτέ-
ρως �ρήσιμη για τ�ν �ρήστη και υ-
λ�π�ιείται μέσω εν�ς ειδικ�ύ τρ�-
π�υ, π�υ �υσιαστικά επιτρέπει
στ�ν «παραγωγ�» της πληρ���-
ρίας –στ�ν Web Server δηλαδή–
να «σπρώ�νει», να διαθέτει την
πληρ���ρία πρ�ς τ�ν «δέκτη»
της εκπ�μπής, π�υ είναι � υπ�λ�-
γιστής τ�υ �ρήστη. Eδώ θα πρέπει
να τ�νισθεί �τι η πληρ���ρία αυ-
τή έ�ει τη μ�ρ�ή π�λυμέσων
(multimedia) και �τι � �ρήστης �-
ρί"ει τη διαδικασία ως πρ�ς τις
παραμέτρ�υς �γκ�υ και �ρ�νικών
�ρίων της εκπ�μπής, ενώ �υσικά
μπ�ρεί να επιλέ�ει να μη δέ�εται
πληρ���ρηση μέσω αυτ�ύ τ�υ
μ�ντέλ�υ, αν δεν τ� επιθυμεί.

Γιατί αναπτύ�θηκε τ� νέ� αυτ�
μ�ντέλ� παρ��ής περιε��μέν�υ
στ� Internet; Kαι γιατί είναι σημα-
ντικ� για τ�υς π�λυάριθμ�υς �ρή-
στες τ�υ Δικτύ�υ; Γιατί η παραδ�-
σιακή λειτ�υργία browsing –δηλα-
δή ανάγνωσης περιε��μέν�υ– τ�υ
Δικτύ�υ παρ�υσιά"ει σήμερα μια
σειρά απ� πρ��λήματα και πρ�-
κλήσεις για τ�υς �ρήστες τ�υ
Internet. Kατ’ αρ�ήν, είναι πλέ�ν
π�λύ δύσκ�λ� για τ�ν �ρήστη να
�ρει εύκ�λα τις πληρ���ρίες και
τα θέματα π�υ τ�ν ενδια�έρ�υν –
και αυτ� λ�γω τ�υ τεράστι�υ �-
γκ�υ περιε��μέν�υ στ� Δίκτυ�. H
δυνατ�τητα πρ�σ�ασης σε άπει-
ρες πλέ�ν ιστ�σελίδες κάνει ιδιαί-
τερα δύσκ�λη την εύρεση της
«σ�ετικής» πληρ���ρίας κατά τη
διάρκεια της ε�ερεύνησης τ�υ
Internet. Aκ�μα κι αν � �ρήστης
�ρει τη «σ�ετική» πληρ���ρία ή
τα θέματα π�υ τ�ν ενδια�έρ�υν,
είναι δύσκ�λ� στη συνέ�εια να
παρακ�λ�υθήσει και να ελέγ�ει τι
έ�ει αλλά�ει ή τι καιν�ύργι� έ�ει
πρ�στεθεί στις αντίστ�ι�ες ιστ�-
σελίδες. Aντίθετα, μάλιστα, θα κα-
ταναλώσει π�λύ περισσ�τερ�
�ρ�ν� στην ανί�νευση μιας σει-
ράς απ� ιστ�σελίδες π�υ τ�ν εν-
δια�έρ�υν, για να εντ�πίσει τυ-
��ν ενημερωμένα ή νέα στ�ι-
�εία... Tέλ�ς, η αύ�ηση τ�υ πλ�ύ-
τ�υ της πληρ���ρίας, π�υ σημαί-
νει μεγάλ� �γκ� δεδ�μένων πρ�ς
μετα��ρά στ�ν �ρήστη, έ�ει κάνει
την ανάγνωση περιε��μέν�υ μέ-
σω «αργής» σύνδεσης, μια «π�νε-
μένη» ιστ�ρία...

Tα Kανάλια
τ�υ Webcasting

Για την αντιμετώπιση των πρ�-
�λημάτων αυτών, η τε�ν�λ�γία τ�υ
Webcasting παρέ�ει σε κάθε �ρή-
στη αυτ�ματη μετάδ�ση δεδ�μέ-
νων και offline πρ�σ�αση (σε στιγμή
δηλαδή π�υ � �ρήστης δεν έ�ει
σύνδεση με τ� Δίκτυ�) στις πληρ�-
��ρίες και στις ιστ�σελίδες π�υ
�ρησιμ�π�ιεί πι� συ�νά. Aυτ�, τ�
νέ� «push» μ�ντέλ� της παρ��ής
περιε��μέν�υ, έ�ει δημι�υργήσει έ-
να νέ� κύμα τε�ν�λ�γίας, π�υ �έρ-
νει μια επανάσταση στ�ν τρ�π� με
τ�ν �π�ί� � �ρήστης λαμ�άνει πλη-
ρ���ρία απ� τ� δίκτυ�.

Oπως και στα παραδ�σιακά μέσα,

η μετάδ�ση της πληρ���ρίας με
την τε�ν�λ�γία Webcasting γίνεται
μέσω Kαναλιών (channels). Mέσα α-
π� τα Kανάλια αυτά, τα �π�ία απ�-
τελ�ύν πλέ�ν τη νέα τάση τ�υ
Internet, η πληρ���ρία μεταδίδεται
συνε�ώς –ή «σπρώ�νεται» αν πρ�τι-
μάτε– στ�ν υπ�λ�γιστή τ�υ �ρήστη.
Eτσι, � �ρήστης μπ�ρεί, ανάλ�γα με
τα ενδια�έρ�ντά τ�υ, να επιλέ�ει
π�ια Kανάλια τ�ν ενδια�έρ�υν (�-
πως ακρι�ώς επιλέγει κανάλι τηλε�-
ρασης, με τ� τηλεκ�ντρ�λ) και να
ρυθμίσει τ�ν browser τ�υ να τα πα-
ρακ�λ�υθεί αυτ�ματα και να μετα-
�έρει τις πληρ���ρίες στη �θ�νη
τ�υ υπ�λ�γιστή τ�υ. Eνα τέτ�ι� Kα-
νάλι θα μπ�ρ�ύσε, για παράδειγμα,
να είναι ένα πληρ���ριακ� service
μιας ε�ημερίδας, μέσω τ�υ �π�ί�υ,
�ι ειδήσεις θα μπ�ρ�ύσαν να «στέλ-
ν�νται» αυτ�ματα σε ενδια�ερ�με-
ν�υς �ρήστες. Mε απλά λ�για, τε-
�ν�λ�γικά, η �υσιαστική δια��ρά ε-
ν�ς channel απ� ένα καν�νικ� Web
server, είναι η πρ�σθήκη των κατάλ-

ληλων αρ�είων στ� Web site π�υ
τρ���δ�τ�ύν τ�ν browser στα �ρι-
"�μενα απ� τ�ν �ρήστη καν�νικά
διαστήματα των νέων, ενημερωμέ-
νων πληρ���ριών. Eπίσης, �ι πρ�-
σθήκες αυτές «λένε» στ�ν browser
τι καινι�ύργι� υπάρ�ει, π�ύ να τ�
�ρει και κάθε π�τε να ε�ετά"ει τ�ν
Web server, ώστε αυτ�ς να τ�υ
«σπρώ�ει» την πληρ���ρία.

Oδηγώντας τις ε�ελί�εις αυτές, η
Microsoft παρέ�ει με τ�ν Internet
Explorer 4.0 μια υψηλή τε�ν�λ�γία
Webcasting, π�υ επιτρέπει την εύ-
κ�λη δημι�υργία «push περιε��μέ-
ν�υ», δίνει τη δυνατ�τητα ανάπτυ-
�ης λύσεων για �ικιακ�ύς και επι-
�ειρηματικ�ύς �ρήστες και εισάγει
ένα αν�ικτ� πρ�τυπ�, τ� �π�ί� �έρ-
νει τά�η και διαλειτ�υργικ�τητα σε
μια σημερινή κατακερματισμένη α-
γ�ρά.

Tαυτ��ρ�να, � Microsoft Internet
Explorer 4.0 είναι � πλέ�ν κατάλλη-
λ�ς client –ή Web browser– για την
αυτ�ματ�π�ιημένη λήψη περιε��-

μέν�υ με την τε�ν�λ�γία Webc-
asting στ�ν πρ�σωπικ� υπ�λ�γιστή
τ�υ �ρήστη, παρέ��ντας ένα ιδιαί-
τερα ισ�υρ� περι�άλλ�ν για την
πλήρη α�ι�π�ίηση τ�υ μ�ντέλ�υ αυ-
τ�ύ μετάδ�σης πληρ���ρίας. Σήμε-
ρα, σε περισσ�τερες απ� 30 �ώρες
λειτ�υργ�ύν πάνω απ� 400 πρ�ε-
γκατεστημένα στ� λειτ�υργικ� σύ-
στημα Kανάλια πληρ���ρησης ειδι-
κά για τ�ν Microsoft Internet
Expl�rer 4.0 παρέ��ντας πλ�ύσι�,
πρ�σωπ�π�ιημέν� περιε��μεν� σε
π�λλές δια��ρετικές γλώσσες στα
εκατ�μμύρια �ρηστών τ�υ Δικτύ�υ.
Eτσι, σε κάθε �ώρα, � �ρήστης τ�υ
Internet Explorer 4.0 �ρίσκει έτ�ιμα,
πρ�εγκατεστημένα στ� PC τ�υ, Kα-
νάλια πληρ���ρησης σημαντικών
Παρ��έων Περιε��μέν�υ της �ώ-
ρας αυτής, στη γλώσσα τ�υ, με �ά-
ση ειδικές συμ�ωνίες της Microsoft
με τ�υς �ργανισμ�ύς αυτ�ύς πλη-
ρ���ρησης. Bλέπετε, η επ��ή τ�υ «
Internet, �πως εσείς τ� θέλετε» έ�ει
ήδη �τάσει...

Aν πρ�τιμάτε να λαμ�άνετε πληρ���ρίες απ� τ� ε�ωτερικ�, στην παραπάνω �ωτ�γρα�ία �λέπετε πώς θα είναι η �-
θ�νη τ�υ υπ�λ�γιστή σας αν εγκαταστήσετε δέκα αμερικανικά κανάλια. Tα απεικ�νι"�μενα κανάλια είναι τυ�αία επι-
λεγμένα, καθώς υπάρ�ει η δυνατ�τητα επιλ�γής απ� έναν κατάλ�γ� περίπ�υ 400 καναλιών.
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Διαδίκτυ
 και νέα διαήμιση
H υψηλή τε	ν�λ�γία μετασ	ηματί�ει την πραγματικ�τητα σε «εικ�νική»

T�υ Mανώλη Xαιρετάκη

TO ΔIAΔIKTYO είναι πάνω απ’ λα έ-
να απ�κεντρωμέν� σύστημα τα�ύτα-
της επικ�ινωνίας απ απσταση· α-
π�κεντρωμέν� σε ένα �ασικ επίπε-
δ� της δ�μής τ�υ. E�σ�ν με τ� να
είναι τ� δίκτυ� των δικτύων, μπ�ρεί
να δε�θεί νέα δίκτυα, τα �π�ία �ρει-
ά�εται να είναι εκ των πρ�τέρων
συμ�ατά με κάπ�ια (δεδ�μένα) πρω-
τκ�λλα επικ�ινωνίας.

Mια τέτ�ια επικ�ινωνιακή διαδικα-
σία πραγματ�π�ιείται μέσω της ηλε-
κτρ�νικής ανταλλαγής ψη�ι�π�ιη-
μένης πληρ���ρίας.

Eκτς απ την πραγματική, υλική
τ�υ πλευρά, και λες τις δυναττη-
τες π�υ απ�ρρέ�υν απ αυτήν, υ-
πάρ�ει και μία �ανταστική, «μυθ�λ�-
γική» πλευρά, π�υ τρ���δ�τείται
–ασ�αλώς– απ την υπάρ��υσα ασά-
�εια, αλλά και απ μία αρκετά διαδε-
δ�μένη διαδικασία (κατασκευής ιδι-
αίτερα θετικής εικνας για τα νέα ε-
πιτεύγματα της τε�ν�λ�γίας). H μυ-

θ�λ�γία για την ισ�ύ, τις δυναττη-
τες και τις ε�αρμ�γές των νέων τε-
�ν�λ�γιών είναι αναγκαία για να
«πρ�ετ�ιμασθεί» (κατ’ αρ�άς �αντα-
σιακά και κατπιν υλικά) τ� έδα��ς
για την ευρύτερη δυνατή απ�δ��ή
και ε�αρμ�γή τ�υς.

H υπσ�εση αυτής της τε�ν�λ�-
γίας μ�ιά�ει να �έρνει στην επι�ά-
νεια ένα παλι νειρ�: δηλαδή να
�λέπει κάπ�ι�ς τ�ν κσμ� απ τ� κα-
θιστικ τ�υ, «συνδυά��ντας» τη
γνώση (π�υ μέρ�ς της πρ�έρ�εται α-
π τις τεράστιες �άσεις δεδ�μένων)
με την «εμπειρία» (αυτά π�υ �έρει �
καθένας μα�ί με σα «�λέπει»/«αι-
σθάνεται»), μακριά απ κάθε ένν�ια
�ρν�υ, �ώρ�υ, τπ�υ· σε μία �υδέ-
τερη άυλη �ώνη.

Mετασ	ηματισμ�ς 
της πραγματικ�τητας

Στ� πλαίσι� αυτ, η πραγματικτη-
τα (σαν αντικειμενική πραγματικτη-
τα και σαν σύν�λ� των καθημεριν�-

τήτων των ατμων), «�γαίνει» απ
τα συμ�ρα�μενά της, και μέσω της
ψη�ιακής μετατρ�πής της σε στ�ι-
�εία / εικνες / δεδ�μένα, μετασ�η-
ματί�εται, �άν�ντας την υλική της
μ�ρ�ή στην π�ρεία, σε μία τε�ν�λ�-
γική πραγματικτητα, μια τε�-
ν�–πραγματικτητα, με αδιρατες,
αν �ι μηδενικές σ�έσεις με την
πραγματικτητα (εκείνη απ την �-
π�ία #εκίνησε). Ωστσ�, η κύρια, ί-
σως, δυσ�έρεια σ�ετικά με τις εκά-
στ�τε νέες ε#ελί#εις, νέες τε�ν�λ�-
γίες, νέ�υς –τελικά– τρπ�υς να
«�λέπ�υμε» τ�ν κσμ�, �ρίσκεται
στ� τι πρ�σπαθ�ύμε να τις ερμη-
νεύσ�υμε μέσα απ πρ�ηγ�ύμενες
ένν�ιες και κατηγ�ρίες, π�υ αντι-
στ�ι��ύν στα πρ�ηγ�ύμενα πλαίσια,
στις παλαιτερες συγκυρίες. Mια τέ-
τ�ια αππειρα τείνει –αρκετές ��-
ρές– να καταλήγει σε μία ανεπάρκεια
κατανησης αυτών των ε#ελί#εων.

Δεν μπ�ρ�ύμε να «κρατάμε» την
κ�ινωνία πως είναι τώρα αλλά, ταυ-
τ�ρ�να να αναμέν�υμε (ίσως με αρ-

κετή δση α�έλειας) πως η �ρήση
(των) νέων τε�ν�λ�γιών θα «�ελτιώ-
σει» κάπ�ιες ψεις, κάπ�ιες δυνατ-
τητές της, αλλά –συν�λικά– θα την
α�ήσει εκεί π�υ �ρίσκεται, �ωρίς να
την μετα�άλλει (�υσιαστικά). Aυτ
μ�ιά�ει με ένα ιδιαίτερα ��λικ ευ-
��λγι�, π�υ μως αντιτίθεται στη
δυναμική των πραγμάτων (και των
κ�ινωνιών).

Oι νέες αυτές λειτ�υργίες μπ�-
ρ�ύν να γίν�υν καταν�ητές ταν υι-
�θετήσ�υμε ένα ευρύτερ� πλαίσι�
π�υ δεν περι�ρί�ει τη συ�ήτηση και
τις αππειρες «ανάγνωσης» στ� ε-
σωτερικ των σύγ�ρ�νων ερμηνευ-
τικών δ�μών. Δεν πρκειται –ασ�α-
λώς και κατά κύρι� λγ�– για την ει-
σαγωγή νέων ρων και ενν�ιών, αλ-
λά για τ�ν εκ νέ�υ �ρισμ (τις περισ-
στερες ��ρές) ενν�ιών π�υ ήδη υ-
πάρ��υν.

Nέα δια�ήμιση
Σημαντικά δεδ�μένα για έναν εκ

νέ�υ �ρισμ απ�τελ�ύν δυ� σημερι-
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H δια�ήμιση (στην πρ�κειμένη περίπτωση μιας γνωστής μπίρας) περνάει πια και απ� τ� Διαδίκτυ�, με ειδική ιστ�σελίδα και τη δι�ργάνωση εκδηλώσεων μέσα
απ� αυτήν και με τη ��ήθειά της.

νές πραγματικτητες των επικ�ινω-
νιακών δυνατ�τήτων: η συμπίεση
τ�υ �ρν�υ (ή � σ�εδν μηδενισμς
τ�υ) μέσω της λειτ�υργίας της ταυ-
τ��ρ�νίας, αλλά και η υπέρ�αση των
εμπ�δίων π�υ θέτει � �ώρ�ς.

T� Διαδίκτυ� εντάσσεται, αλλά και
διαμ�ρ�ώνει μια νέα πραγματικτη-
τα· ένδει#η τ�ύτ�υ είναι τι έ�ει
«δημι�υργήσει» «πρ�ϊντα» (π�υ
δεν θα μπ�ρ�ύσαν να �ρισθ�ύν στη
συγκυρία π�υ υπήρ�ε πριν απ τ�
Διαδίκτυ�) πως:

� O κυ�ερν��ώρ�ς (cyberspace)
π�υ απ�τελείται απ τ� συν�λικ δί-
κτυ� των υπ�λ�γιστών και απ την
εικ�νική πραγματικτητα, και,

� H τε�ν�λ�γία της εικ�νικής
πραγματικτητας.

Aν η δια�ήμιση συσ�ετί�εται –κατά
π�λλαπλ�ύς τρπ�υς– με τις κ�ινω-
νίες, ττε ίσως η νέα δια�ήμιση (η
δια�ήμιση στ�ν κυ�ερν��ώρ� ή στ�
διαδίκτυ�) να υπ�δηλώνει τις (π�λ-
λαπλές) συσ�ετίσεις της με μια νέα
κ�ινωνία.

H δια�ήμιση �ειρί�εται κεντρικές
ψεις τ�υ εμπ�ρεύματ�ς – πρ�ϊ-
ντ�ς (τ�υ εμπ�ρεύματ�ς σε μ�ρ�ή
πρ�ϊντ�ς)· μήπως η νέα δια�ήμιση
θα �ειρί�εται (τώρα πλέ�ν, στ� νέ�
περι�άλλ�ν) τ� εμπρευμα – πληρ�-
�ρηση;

H νέα δια�ήμιση υπάρ�ει και λει-
τ�υργεί μέσα στ�ν κυ�ερν��ώρ�
(δηλαδή στις «κ�ινωνίες» π�υ υπάρ-
��υν –και μν�– στα δίκτυα των υπ�-
λ�γιστών)· άρα, δεν μπ�ρεί να απ�-
τελεί μια απλή μετάγγιση μιας παλαι-
τερης μ�ρ�ής της σε ένα νέ�, δια-
��ρετικ περι�άλλ�ν. Θα είναι μια ε-
πικ�ινωνία «�ωρίς ρυτίδες» (ε�’ -
σ�ν � �ρν�ς έ�ει, πλέ�ν, σ�εδν
μηδενισθεί), μια κίνηση ανάμεσα
στις τσες αναπαραστάσεις π�υ υ-
πάρ��υν και διακιν�ύνται στ�ν κυ-
�ερν��ώρ�.

Pι�ική αναδιάτα�η

Πρ�λημα με τη νέα δια�ήμιση
στ� διαδίκτυ� μάλλ�ν θα υπάρ#ει ε-
άν ακ�λ�υθηθεί � πρ�ηγ�ύμεν�ς
τρπ�ς �ειρισμ�ύ της· μέ�ρι τώρα, η
«εγκατάσταση» της δια�ήμισης σε
ένα MME πρ�καλ�ύσε την ανάγκη
της δημι�υργίας κατάλληλων «περι-
�αλλντων» μέσα στα �π�ία αυτή
«εγκαθίστατ�». Aν κάτι τέτ�ι� ανά-
λ�γ� «ε�αρμ�σθεί» και στ� διαδί-
κτυ�, ττε θα επι�έρει, κατά πάσα
πιθαντητα, μια ρι�ική αναδιάτα#η,
μια τμηματ�π�ίηση κάθε είδ�υς πλη-
ρ��ρησης (π�υ πρ�ϋπ�θέτει τη συ-
ν��ή), π�υ δεν θα παρ�υσιά�ει �υ-
σιαστικές δια��ρές απ τ� διαμελι-

σμ τ�υ περιε��μέν�υ (ιδίως των η-
λεκτρ�νικών M.M.E.) π�υ έ�ει επι�έ-
ρει –σήμερα– η υπερ��λική �ρτισή
τ�υς με δια�ημίσεις.

Π�ι� θα είναι τ� δυνητικ κ�ιν
αυτής της νέας δια�ήμισης; Oσ�ι έ-
��υν πρσ�αση στ� Διαδίκτυ�· και
τ� δεδ�μέν� αυτ απ�τελεί άλλην
μια �υσιαστική δια��ρά της νέας α-
π την πρ�ηγ�ύμενη δια�ήμιση – ε-
�σ�ν μια τέτ�ια πρσ�αση πρ�ϋπ�-
θέτει μιαν �ικ�ν�μική δυναττητα.
Kατά συνέπεια, η διεύρυνση τ�υ κ�ι-
ν�ύ τ�υ Διαδικτύ�υ �αίνεται να πρ�-
ϋπ�θέτει την επίλυση τ�υ πρ��λή-
ματ�ς της πρσ�ασης έτσι ώστε να
είναι ε�ικτή και για τα άτ�μα εκείνα
π�υ ενδια�έρ�νται για αυτήν αλλά
π�υ διαθέτ�υν μειωμένες �ικ�ν�μι-
κές δυναττητες.

Bέ�αια, στην επ��ή μας, � δημ-
σι�ς �ώρ�ς (ή ,τι έ�ει απ�μείνει απ
αυτν) αντικαθίσταται απ τ� �ώρ�
των εμπ�ρευμάτων. Eτσι, τ� «δημ-
σι�» �αίνεται να μετασ�ηματί�εται
σταδιακά πρ�ς τη «δημ�σιτητα»,
καθώς � «�αρακτήρας» αντικαθίστα-
ται απ την «εικνα» τ�υ. Kαι τα ε-
μπ�ρεύματα τείν�υν πρ�ς μία συνε-
�ή διαδικασία μικρ�γρά�ησής τ�υς,
�άν�ντας τελικά, την υλική τ�υς υ-
πσταση.

Mια τέτ�ια ε#αΰλωση τ�υ εμπ�-

ρεύματ�ς, π�υ τ� εμπρευμα απέ-
�ει, πλέ�ν π�λύ μακριά απ τ� �ώρ�
της υλικής πραγματικτητας, �δηγεί
και πρ�ς την ανάγκη της �ικ�δμη-
σης μιας νέας �ικ�ν�μίας. Tα εμπ�-
ρεύματα παρ�υσιά��νται ε#αϋλωμέ-
να –στ�ν κυ�ερν��ώρ�, αυτή την ά-
μεσα (π�σ�τικά) μετρήσιμη αγ�ρά,
π�υ τ� εμπρευμα - πληρ��ρηση
συνδυά�ει την εικ�νική τ�υ μ�ρ�ή
(π�υ παραπέμπει στ� εμπρευμα -
πρ�ϊν) με την ιδιαίτερα σημαντική
δυναττητα της «διαν�μής» τ�υ στις
�θνες σων ενδια�έρ�νται. E#ίσ�υ
σημαντικ είναι τ� τι δεν υπάρ�ει η
ένν�ια τ�υ απ�θέματ�ς (stock, με τη
�υσική τ�υ ένν�ια)· τα α�ήτητα α-
πλώς ε#αϋλών�νται, με τ�ν μηδενι-
σμ της πληρ��ρησης για τ� εμπ-
ρευμα - πληρ��ρηση.

H δια�ήμιση θα μπ�ρεί, λ�ιπν, να
απ�τελεί μία απ τις δυναττητες
τ�υ Διαδίκτυ�υ και �ι ανάπ�δα· μια
π�υ κάθε νέα τε�ν�λ�γία μας ε��-
διά�ει με μια νέα (μερικές ��ρές ευ-
ρύτερη) �πτική για να �λέπ�υμε τα
πράγματα.

Σαν παράδειγμα: ας έ��υμε κατά
ν�υ πως στ� Διαδίκτυ� τ� SOS δεν
απ�τελεί μια έκκληση για ��ήθεια
(Save Our Souls), αλλά κάπ�ι� σ�-
λι�: «μία απ τα ίδια» (Same Old
Stuff).
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T� παιδί στ� Διαδίκτυ�
Aρκετ�ί �ι κίνδυν�ι, αλλά π�λύ περισσ�τερες �ι ευκαιρίες για τις «τρυ�ερές ηλικίες»

Tα παιδιά έ�	υν ένα μ	ναδικ τρπ	 να ανακαλύπτ	υν (με την έμ�υτη περιέργειά τ	υς και την ευστρ	�ία τ	υς) τρπ	υς πρ	σέγγισης στην πληρ	�	ρική,
στήν	ντας, με λίγη �	ήθεια, ακμα και ιστ	σελίδες, πως αυτή τ	υ ε�ημερωμέν	υ και εκπαιδευμέν	υ π	ντικι	ύ με τ	 ν	μα T�	ύντι, τ	 	π	ί	 μπ	ρεί να κά-
νει π	λύ περισστερα απ τ	 «π	ντίκι» τ	υ κάθε υπ	λ	γιστή. (�ωτ.: Aσ	σιέιτεντ Πρες).

Tης Kατερίνας Kαπερναράκ	υ

H EΠE�EPΓAΣIA τ	υ θέματ	ς για τις
σ�έσεις Διαδικτύ	υ και παιδιών έ-
�ερε στ	 πρ	σκήνι	 π	λύ περισσ�-
τερες ερωτήσεις, απ’ �τι θεμελιω-
μένες απαντήσεις. Πρώτ	ν, δι�τι 	ι
συνέπειες τ	υ Διαδικτύ	υ στη μά-
θηση δεν έ�	υν επαρκώς διερευνη-
θεί και τεκμηριωθεί, δεύτερ	ν, δι�τι
τελ	ύν ακ�μα υπ� συ#ήτηση σε διε-
θνές επίπεδ	 	ι �ρ	ι πρ�σ$ασης
των ανηλίκων στ	 παρε��μεν	 υλι-
κ�, και τρίτ	ν, επειδή η έντα%ή τ	υ
στην εκπαιδευτική διαδικασία στην
Eλλάδα $ρίσκεται σε π	λύ πρώιμ	
στάδι	.

T	 $έ$αι	ν είναι �τι τ	 Internet
δεν �τιά�τηκε ειδικά για παιδιά.
Ωστ�σ	, τ	υς πρ	σ�έρει α%ι	π	ιήσι-
μ	 υλικ� μάθησης και τ	υς αν	ίγει
πρ�σθετ	υς 	ρί#	ντες επικ	ινωνίας.
Aρκεί 	ι ενήλικες να τ	υς πρ	σ�έ-

ρ	υν «πυ%ίδα», για να μην πελαγ	-
δρ	μήσ	υν στ	 α�ανές δίκτυ	, ανα-
πτύσσ	ντάς τ	υς την κριτική σκέψη.

Kάτι τέτ	ι	 πρ	ϋπ	θέτει: α) τε-
�ν	λ	γικά εναλ�ά$ητ	υς γ	νείς και
εκπαιδευτικ	ύς, π	υ αντιμετωπί-
#	υν 	ρθ	λ	γικά την τε�ν	λ	γία και
$) την ύπαρ%η τ	υ ανάλ	γ	υ ε%	πλι-
σμ	ύ. Tέτ	ι	υ είδ	υς εγκαταστά-
σεις ειδικά στα σ�	λεία, ε%υπηρε-
τ	ύν π	ικίλες �σες ανάγκες πέραν
της πληρ	��ρησης και επικ	ινωνίας
μέσω τ	υ Internet. Παράλληλα, ώς έ-
να $αθμ�, ισ	σταθμί#	υν την ανι-
σ	ρρ	πία, η 	π	ία πρ	κύπτει μετα-
%ύ των ε��ντων και μη ε��ντων
πρ�σ$αση στην τε�ν	λ	γία απ� τ	
σπίτι τ	υς.

Aν�ικτ� σ��λεί�
καθ’ εκάστην...

H �ρησιμ	π	ίηση τ	υ Διαδικτύ	υ

για παιδαγωγικ	ύς και εκπαιδευτι-
κ	ύς σκ	π	ύς συνδέεται άμεσα με
τ	ν επανασ�εδιασμ� τ	υ σ�	λεί	υ
στην τε�ν	λ	γική επ	�ή. «Σήμερα
πρ�σ
έρεται στ� ελληνικ� σ��λεί�
μία μ�ναδική ευκαιρία, ανεκμετάλ-
λευτη μέ�ρι στιγμής: τ� να ��ηθή-
σει τα παιδιά να καταν�ήσ�υν τις
δυνατ�τητες των ηλεκτρ�νικών μέ-
σων», παρατηρεί η Aλε%άνδρα K	-
ρωναί	υ, επίκ	υρη καθηγήτρια τ	υ
Tμήματ	ς Eκπαίδευσης & Aγωγής
στην Πρ	σ�	λική Hλικία, τ	υ Πανε-
πιστημί	υ Aθηνών. «Xωρίς να θεω-
ρεί, λ�ιπ�ν, ως απ�κλειστικ� σκ�π�
τ�υ την αναπαραγωγή γνώσης, θα
πρέπει με τη ��ήθεια τ�υ υπ�λ�γι-
στή να την κατασκευά�ει και να την
�ργανώνει, μα�ί με τα παιδιά σε ε�α-
τ�μικευμένη ή �μαδική �άση».

Σ’ αυτ� τ	 λεγ�μεν	 «αν	ι�τ�
σ�	λεί	» μεταπλάθεται και ενισ�ύε-
ται 	 ρ�λ	ς τ	υ δασκάλ	υ, 	 	π	ί	ς

δεν παραγκωνί#εται απ� τα ηλε-
κτρ	νικά μέσα, αλλά στηρί#εται σ’
αυτά και τα �ρησιμ	π	ιεί μα#ί με
τ	υς μαθητές τ	υ.

«Πιστεύ�υμε �τι η σ�έση δασκά-
λ�υ και μαθητή είναι αναντικατά-
σταση και πρωταρ�ική», σημειώνει η
κ. Bίκα Γκι#ελή, σύμ$	υλ	ς τ	υ Παι-
δαγωγικ	ύ Iνστιτ	ύτ	υ. «Στην περί-
πτωση των ηλεκτρ�νικών π�λυμέ-
σων � δάσκαλ�ς υπ�δεικνύει στα
παιδιά πώς να μαθαίν�υν με την �ρ-
θή εκμετάλλευση των δυνατ�τήτων
τ�υς». O ίδι	ς, πάντως, μαθαίνει μέ-
σα απ� τ	 θεσμ� της επιμ�ρ�ωσης
τ	υ εκπαιδευτικ	ύ.

Aλλωστε, αυτ�ς θα κληθεί «να α-
ναπτύ�ει στ� παιδί καιν�ύργιες δε-
�ι�τητες, αυτές της ενεργ�ύ ανα�ή-
τησης πληρ�
�ριών και της κριτι-
κής τ�υς επε�εργασίας», επισημαί-
νει 	 Aριστ	τέλης Pάπτης, καθηγη-
τής τ	υ Παιδαγωγικ	ύ Tμήματ	ς
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Δημ	τικής Eκπαίδευσης τ	υ Πανε-
πιστημί	υ Aθηνών, π	υ ειδικεύεται
στην παιδαγωγική των υπ	λ	γι-
στών. H πρ	σέγγιση αυτή είναι απα-
ραίτητη, ειδικά στην περίπτωση τ	υ
Διαδικτύ	υ, τ	 	π	ί	 πρ	σ�έρει -ε-
κτ�ς των άλλων- τη δυνατ�τητα
στην εκπαίδευση να αντλήσει υλικ�
απ� τη σύγ�ρ	νη πληρ	�	ρία.

Ωστ�σ	, η άναρ�η επίσκεψη των
παιδιών σ’ αυτ� θα πρέπει να απ	-
�εύγεται. Oι ατελείς μη�ανές εύρε-
σης τ	υς �έρν	υν επιπλέ	ν πληρ	-
�	ρίες και μάλιστα ασύνδετες, 	ι 	-
π	ίες δεν καταλα$αίν	υν γιατί εμ-
�ανίστηκαν. H δε άσκ	πη περιπλά-
νηση των παιδιών, ειδικά κατά τη
�άση της διαμ�ρ�ωσης της πρ	σω-
πικ�τητάς τ	υς, ενδέ�εται να αμ-
$λύνει την εσωτερική τ	υς συν	�ή.
«H πληρ�
�ρηση π�υ πρ�έρ�εται α-
π� τ� Διαδίκτυ� είναι �υδέτερη και
μ�ν�διάστατη», παρατηρεί η Eλένη
Λι$ανί	υ-Kαλλή, ειδική εκπαιδευτι-
κ�ς ψυ�	λ�γ	ς και πρ�εδρ	ς της
Eλληνικής Eταιρείας Δυσλε%ίας.
«Λείπει η επα
ή με τ�ν άνθρωπ�,
λείπει � τρ�π�ς με τ�ν �π�ί� θα δια-
τυπώσει την απάντηση ή την άπ�ψή
τ�υ, π�υ θα σε κάνει να είσαι υπέρ η
κατά...».

Στ	 σημεί	 αυτ� καλείται 	 δά-
σκαλ	ς να αναλά$ει την εκπαιδευτι-
κή πλ	ήγηση, «να τ�π�θετήσει δύ�
παιδιά κι ��ι ένα μ�ν� τ�υ μπρ�στά
στ�ν υπ�λ�γιστή, να τα παρακινήσει
να ανακαλύψ�υν απ� κ�ιν�ύ πληρ�-

�ρίες και να ακ�λ�υθήσει συ�ήτη-
ση μα�ί τ�υ», πρ	σθέτει 	 κ.Pάπτης.
«Eιδάλλως, η πληρ�
�ρηση π�υ θα
ε�εύρ�υν, θα μείνει απ�σπασματική
και κατακερματισμένη».

Iσως κάπ	ι	ς να αναρωτηθεί για
τ	 π	ι	ς μαθητής και π	ια μαθήτρια
έ�ει την «π	λυτέλεια» πρ�σ$ασης
σε αυτήν την πληρ	�	ρία, πρ	ϋπ	-
θέτ	ντας �υσικά και την ανάλ	γη υ-
π	δ	μή. A%ί#ει να σημειωθεί �τι «τ�
Παιδαγωγικ� Iνστιτ�ύτ� θεωρεί �τι
με τα ηλεκτρ�νικά μέσα εν γένει
μπ�ρεί να αμ�λυνθ�ύν �ι ανισ�τη-
τες, λ�γ�υ �άριν, με τα απ�μακρυ-
σμένα σ��λεία», τ	νί#ει η κ. Γκι#ε-
λή. Eνα απ� τα πρ	γράμματα, π	υ
δια�ειρί#εται τ	 Iνστιτ	ύτ	, έ�ει δι-
κτυώσει σ�	λεία, τα 	π	ία είτε είναι
απ	μακρυσμένα, είτε έ�	υν δυσκ	-
λία πρ�σ$ασης στις πηγές της εκ-
παιδευτικής πληρ	�	ρίας.

Kριτική ικαν�τητα:
τ� �ητ�ύμεν�

H �ρήση τ	υ Διαδικτύ	υ δεν μπ	-
ρεί να θεωρηθεί πανάκεια για τη
γνωστική ανάπτυ%η τ	υ παιδι	ύ, ε�’
�σ	ν -υπ� τ	 πρίσμα αυτ�- είναι πε-
περασμένη. Mπ	ρεί, με τ	 κατάλλη-
λ	 λ	γισμικ� π	υ παρέ�εται, να επε-
%ηγηθεί η ένν	ια τ	υ απείρ	υ στα
Mαθηματικά, λ�γ	υ �άριν, αυτ� �-
μως δεν σημαίνει �τι τ	 ίδι	 θα συμ-
$εί και με �λη την υπ�λ	ιπη ύλη ή
με �λα τα άλλα μαθήματα.

«H �ρθή �ρήση τ�υ Δικτύ�υ πρ�ϋ-
π�θέτει ένα άτ�μ� γνωστικά ανε-
πτυγμέν�, με πρωτ���υλία στην α-
να�ήτηση πρ�σθετων ή αντίθετων
πληρ�
�ριών και κριτική ικαν�τη-
τα», παρατηρεί η Aναστασία Kωστα-
ρίδ	υ-Eυκλείδη, καθηγήτρια Ψυ�	-

λ	γίας στ	 Aριστ	τέλει	 με ειδίκευ-
ση στη γνωστική ψυ�	λ	γία. «Yπ�
τις συνθήκες αυτές, τ� Internet ��η-
θάει περαιτέρω στη γνωστική ανά-
πτυ�η τ�υ παιδι�ύ, αλλά μ�ν� στ�ν
τ�μέα με τ�ν �π�ί� ασ��λείται. H
�ρήση τ�υ δεν απ�τελεί πανάκεια,
ώστε να συνεισ
έρει στην ανάπτυ�η
κάθε παιδι�ύ».

Φίλτρα πρ�στασίας

Oι σ�έσεις Διαδικτύ	υ και παιδιών
�έρν	υν και πάλι τ	 #ήτημα της κα-
κ	δαιμ	νίας της τε�ν	λ	γίας, αρ�ι-
κά σε επίπεδ	 πρ	στασίας και μετά
σε επίπεδ	 επικ	ινωνίας και συμπε-
ρι�	ράς.

Στ	 μεν σ�	λικ� περι$άλλ	ν, η
πρ	στασία των μικρών �ρηστών δεν
�αίνεται τ�σ	 δύσκ	λη. Tα σ�	λικά
δίκτυα συνήθως είναι κλειστά, ενώ
σε κεντρικ� επίπεδ	 (πρωτεύ	υσα
ν	μ	ύ, τ	πικές κ	ινωνίες) υπάρ�ει
δυνατ�τητα τ	π	θέτησης �ίλτρων –
ειδικ	ύ λ	γισμικ	ύ, π	υ παρεμπ	δί-
#ει την πρ�σ$αση σε «επικίνδυν	»
υλικ� (π	ρν	γρα�ικές σελίδες, ρα-
τσιστικά κείμενα κ.λπ.). Στ	 Παιδα-
γωγικ� Iνστιτ	ύτ	 υπάρ�ει έντ	ν	ς
πρ	$ληματισμ�ς σ�ετικά με τ	 π	ια
πληρ	�	ρία απ� τ	 Δίκτυ	 θα είναι
σκ�πιμ	 να �τάνει μέ�ρι τα σ�	λεία
και πώς αυτή θα τα%ιν	μείται απ�
τ	υς μαθητές, αναλ�γως της ηλι-
κίας τ	υς και των αναγκών τ	υς.

Στ	 μυαλ� έρ�εται η εν	�λητική

λέ%η «λ	γ	κρισία», ωστ�σ	 δεν εί-
ναι η τε�ν	λ	γία π	υ γεννά και-
ν	ύργια ηθικά πρ	$λήματα - απλώς,
τα εντείνει. Oσ	 αναγκαί	ς ήταν 	
πρ	$ληματισμ�ς για την επ	πτεία
των παιδιών στην πρ	ψη�ιακή επ	-
�ή, άλλ	 τ�σ	 είναι και σήμερα...

Eπειτα, δεν �ταίει μ�ν	 τ	 Διαδί-
κτυ	, επειδή 	ι νέ	ι παί#	υν σήμερα
λιγ�τερ	 απ� παλιά. Aν «ευθύνε-
ται«κάτι, είναι 	 δια�	ρετικ�ς τρ�-
π	ς #ωής, η δια�	ρετική καταν	μή
�ρ�ν	υ, τ	 �τι 	ι δρ�μ	ι δεν είναι α-
σ�αλείς και τ	 �τι τα πάρκα σπανί-
#	υν. Σ�ετικά δε με τ	 θέμα της έλ-
λειψης επικ	ινωνίας των παιδιών με
συν	μηλίκ	υς και μεγαλύτερ	υς, υ-
πάρ�ει και μία άλλη άπ	ψη. H �ρήση
τ	υ Internet μπ	ρεί να γίνεται σε συ-
νεργασία με άλλα παιδιά ή ενήλικες.
Aλλωστε, «�ι τε�ν�λ�γικές αλλα-
γές, �ωρίς να καταργ�ύν τις παλιές
σ�έσεις επικ�ινωνίας», τ	νί#ει η κ.
K	ρωναί	υ, «δημι�υργ�ύν καιν�ύρ-
γιες. H ηλεκτρ�νική αλληλ�γρα
ία
μέσα απ� τ� Διαδίκτυ� διαμ�ρ
ώνει
ένα άλλ� κ�ινωνικ� περι�άλλ�ν».

Γ�νείς και Internet

Στην ελληνική πραγματικ�τητα,
τ	 Διαδίκτυ	 είθισται να αντιμετωπί-
#εται απ� τ	υς γ	νείς είτε σαν απ	-
δι	π	μπαί	ς τράγ	ς είτε σαν τ�π	ς
μυθικ�ς είτε σαν κάτι π	λύ μ	ντέρ-
ν	, για να μάθ	υν τη �ρήση τ	υ.

Mία καλή συμ$	υλή είναι αυτή

π	υ δίνει 	 Δρ Aνταμ T#�ινσ	ν, λέ-
κτ	ρας Ψυ�	λ	γίας στ	 πανεπιστή-
μι	 Γκλαμ�ργκαν της Oυαλλίας, ει-
δικευμέν	ς σε θέματα τε�ν	λ	γίας
στην εκπαίδευση: «Θα συνιστ�ύσα
στ�υς γ�νείς να μην τ�π�θετ�ύν
τ�ν υπ�λ�γιστή στ� δωμάτι� τ�υ
παιδι�ύ, αλλά στ� σαλ�νι, και να πα-
ρακ�λ�υθ�ύν με άγρυπν� μάτι τη
�ρήση τ�υ».

Στ	ν κ	ιν��ρηστ	 �ώρ	 τ	υ σπιτι-
	ύ, τ	 «μη�άνημα τ	υ δια$�λ	υ» γί-
νεται π	λύ πι	 ειρηνικ�, παραπέμπει
ώς ένα $αθμ� στη λειτ	υργία της
τηλε�ρασης, 	π�τε μπ	ρεί να συ-
γκεντρώσει γύρω τ	υ την 	ικ	γέ-
νεια. T	 επ�μεν	 $ήμα είναι να ανα-
καλύψ	υν τ	 Διαδίκτυ	 μικρ	ί και
μεγάλ	ι μα#ί, αρκεί να υπερπηδηθεί
ένα εμπ�δι	. «Aν �επεράσει � γ�νέ-
ας τ� 
ράγμα των �ειρισμών», επι-
σημαίνει 	 Γιώργ	ς Kαραγιάννης,
καθηγητής τ	υ τ	μέα Πληρ	�	ρι-
κής τ	υ EMΠ και διευθυντής τ	υ
Iνστιτ	ύτ	υ Eπε%εργασίας Λ�γ	υ,
«μπ�ρεί να απ�δει�θεί π�λύ �ρήσι-
μ�ς για τ� παιδί τ�υ σε περι�άλλ�ν
πληρ�
�ρικής. Aν μάλιστα μάθει α-
π� τ� ίδι� τ� παιδί, θα �ελτιωθεί και
η μετα�ύ τ�υς επικ�ινωνία· άλλω-
στε, ��ύμε στην επ��ή της διά �ί�υ
μάθησης».

Tα παιδιά δεν �	$	ύνται τα �ειρι-
στήρια και τα πληκτρ	λ�για, σε α-
ντίθεση με τ	υς γ	νείς τ	υς. Aκ�μα

Συνέ�εια στην 30η σελίδα

Στις HΠA έ�ει κάνει ήδη την εμ�άνισή τ	υ ειδικ λ	γισμικ – μετά τα άπειρα κρ	ύσματα «εισ�	λής» ακατάλληλ	υ δι’
ανηλίκ	υς υλικ	ύ στα σπιτικά – π	υ επιτρέπει την πρσ�αση των νέων μ	νά�α σε «εγκεκριμέν	» υλικ. (�ωτ.: Aσ	-
σιέιτεντ Πρες).
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Στ	 Eνιαί	 Π	λυκλαδικ Λύκει	 Aθήνας, τα παιδία «παί�ει και μανθάνει» γλώσσα πρ	γραμματισμ	ύ στην τά�η των πρ	γραμματιστών. O υπ	λ	γιστής για τη
δικτύωσή τ	υς με τ	 Internet περιμένει ήρεμ	ς στ	 εργαστήρι	, ώσπ	υ να... ωριμάσ	υν 	ι συνθήκες για να επιτελέσει τ	 έργ	 τ	υ. H δικτύωση καθυστέρη-
σε λγω καταλήψεων και άλλων εγγενών δυσκ	λιών ( Φωτ.: Γιάννης Mπαρδπ	υλ	ς).

Oλ	 και περισστερες ε�ειδικευμένες εταιρίες κάν	υν συνε�ώς την εμ�άνι-
σή τ	υς και στ	ν ελληνικ �ώρ	, αναλαμ�άν	ντας να διδά�	υν στα παιδιά
μας (με ειδικ τρπ	, �υσικά) ε� απαλών 	νύ�ων τα μυστικά των υπ	λ	γι-
στών και της πληρ	�	ρικής (Φωτ.: Technokids).

και υπ� τις συνθήκες αυτές, �μως,
«�ι γ�νείς έ��υν αντιλη
θεί �τι τ�
παιδί τ�υς πρέπει να εκπαιδευθεί
στη �ρήση των υπ�λ�γιστών», υπ	-
γραμμί#ει 	 Πίτερ Mπι#άνης, υπεύ-
θυν	ς τ	υ κέντρ	υ τε�ν	λ	γικής
εκπαίδευσης για παιδιά «Interactive
Learning Institute (Iνστιτ	ύτ	 Aμ�ί-
δρ	μης Mάθησης) for Children»

(Aμ�ίδρ	μη μάθηση για παιδιά). Kαι
συμπληρώνει 	 Aλέ%ης Xατ#�π	υ-
λ	ς, υπεύθυν	ς εκπαιδευτικ	ύ πρ	-
γράμματ	ς τ	υ κέντρ	υ «Techno-
kids»: «Πρ�σπαθύμε να πείσ�υμε
τ�υς γ�νείς �τι � υπ�λ�γιστής δεν
μ�ιά�ει με τ� �ίντε�· αν απ�μ�νωθεί
μπρ�στά τ�υ τ� παιδί, πιθαν�ν να
ψά�ει και σε ακατάλληλες σελίδες
τ�υ Διαδικτύ�υ. Πρ�κειται για ένα

εργαλεί� ψυ�αγωγίας, γνώσης και
επικ�ινωνίας, π�υ α
�ρά �λη την
�ικ�γένεια».

Oι γ	νείς καλ	ύνται να εκπαιδευ-
θ	ύν για να εκπαιδεύσ	υν, να πρ	-
στατεύσ	υν και να καθ	δηγήσ	υν
στη συνέ�εια τα παιδιά τ	υς, ώστε
να ανα#ητ	ύν την πληρ	�	ρία, να
την α%ι	λ	γ	ύν και να την απ	ρρί-
πτ	υν. Eιδάλλως, τ	 να τα.... στεί-

λ	υν μπρ	στά στην 	θ�νη τ	υ υπ	-
λ	γιστή, στ	 δωμάτι� τ	υς ή στ	 κέ-
ντρ	 ηλεκτρ	νικής εκπαίδευσης,
«πιθανώς να ε�ελι�θεί σ’ ένα είδ�ς
μπέιμπι σίτινγκ, σε έναν τρ�π� ε�ά-
λειψης εν��ών και τύψεων, επειδή
δεν τ�υς α
ιερών�υν τ� �ρ�ν� π�υ
τ�υς αναλ�γεί», υπ	γραμμί#ει η Eύη
Δάλλα, καθηγήτρια Ψυ�	λ	γίας στ	
Πανεπιστήμι	 La Verne.

Συνέ�εια απ την 29η σελίδα
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T� γλωσσάρι τ�υ Διαδικτύ�υ
ARPANet:: O πρ�δρ�μ�ς

τ�υ Internet. Δημι�υρ-
γήθηκε απ� τ� αμερικα-
νικ� υπ�υργεί� Aμύνης
και διαλύθηκε τ� 1990.

ATM (Asynchronous Tran-
sfer Mode): Mέθ�δ�ς ε-
πικ�ινωνίας μετα�ύ υ-
π�λ�γιστών π�υ �ρησι-
μ�π�ιείται ευρέως σή-
μερα, σε ε�αρμ�γές �-
πως �ι τραπε�ικές συ-
ναλλαγές.

Browser: Πρ�γραμμα π�υ
επιτρέπει στ�ν �ρήστη
να «περιηγείται» στις ι-
στ�σελίδες τ�υ Παγκ�-
σμι�υ Iστ�ύ (World
Wide Web, ή απλώς
WWW). Oι πι� δημ��ι-
λείς browsers είναι �
Netscape Navigator και
� Microsoft Internet
Explorer.

Bulletin Board ή BBS: Y-
πηρεσία π�υ επιτρέπει
την ανταλλαγή πληρ�-
��ριών μετα�ύ των
�ρηστών, καθώς και την
επανάκτηση ή απ�στ�-
λή αρ�είων.

CERN: Aκρωνύμι� τ�υ
Eυρωπαϊκ�ύ Eργαστη-
ρί�υ  M�ριακής  Φυσι-
κής π�υ $ρίσκεται στη
Γενεύη της Eλ$ετίας.
Eκεί  δημι�υργήθηκε τ�
World Wide Web
(WWW).

Cyberspace ή Kυ�ερν�-
	ώρ�ς: Oρ�ς π�υ πρω-
τ��ρησιμ�π�ιήθηκε α-
π� τ�ν Γ�υίλιαμ Γκί-
μπσ�ν, στ� έργ� τ�υ
«Nευρ�μάντης», ανα-
�ερ�μεν� σ’ ένα κ�σμ�
δημι�υργημέν� απ� υ-
π�λ�γιστές, στ�ν �π�ί�
�ι �αρακτήρες τ�υ $ι-
$λί�υ εισέρ��νταν με
την τ�π�θέτηση ηλε-
κτρ�δίων σε ειδικές
«πρί�ες» τ�π�θετημέ-
νες στ�ν ανθρώπιν� ε-
γκέ�αλ�. Σήμερα, � �-
ρ�ς �ρησιμ�π�ιείται με
ευρύτερη ένν�ια, καλύ-
πτ�ντας �λη την κ�υλ-
τ�ύρα π�υ έ�ει δημι-
�υργηθεί με τη �ρήση
των νέων τε�ν�λ�γιών.

Dial-up: H σύνδεση δύ� υ-
π�λ�γιστών μέσω των
κ�ινών τηλε�ωνικών
γραμμών. Πρ�κειται για
τη μέθ�δ� π�υ �ρησι-
μ�π�ιεί η συντριπτική
πλει�ψη�ία των �ρη-
στών, για τη σύνδεσή
της με τ� Διαδίκτυ�.

Διεύθυνση Internet: Aριθ-
μητική διεύθυνση, π�υ

πρ�σδι�ρί�ει τη θέση ε-
ν�ς υπ�λ�γιστή μέσα
στ� δίκτυ�.

Downloading/Uploading:
Aνάκτηση/απ�στ�λή
αρ�είων και δεδ�μένων

E-mail ή ηλεκτρ�νικ� τα	υ-

δρ�μεί�: Yπηρεσία α-
νταλλαγής μηνυμάτων
με ηλεκτρ�νικ� τρ�π�.

FTP (File Transfer Proto-

col): Πρωτ�κ�λλ� π�υ
�ρησιμ�π�ιείται για τη
διακίνηση δεδ�μένων
ανάμεσα στ�υς �ρή-
στες εν�ς δικτύ�υ.

Hacker: Xρήστης π�υ «ει-
σ$άλλει» παράν�μα
στ�υς υπ�λ�γιστές άλ-
λων �ρηστών (ιδιωτών,
εταιριών, �ργανισμών).
Σημειώνεται, πάντως,

�τι �ι �ρήστες τ�υ
Internet �ρησιμ�π�ι�ύν
αυτ� τ�ν �ρ� �ταν ανα-
�έρ�νται σ’ έναν π�λύ
έ�υπν� �ρήστη. Για
τ�υς παραν�μ�ύντες
�ρησιμ�π�ιείται � �ρ�ς
cracker.

Hypertext: Σύνδεσμ�ς
δύ� ηλεκτρ�νικών εγ-
γρά�ων με τη �ρήση υ-
π�γραμμισμένων λέ�ε-
ων. Eπιλέγ�ντας μία α-
π� τις υπ�γραμμισμέ-
νες λέ�εις, � �ρήστης
μπ�ρεί να μεταπηδήσει
απ� ένα αρ�εί� σε κά-
π�ι� άλλ�, π�υ επίσης
περιέ�ει την επιλεγμέ-
νη λέ�η.

Infohighways ή Aυτ�κινη-

τ�δρ�μ�ι Πληρ���ριών:
Oι «αρτηρίες» μέσω

των �π�ίων διακιν�ύ-
νται με ηλεκτρ�νικ�
τρ�π� πληρ���ρίες και
δεδ�μένα και �ι �π�ίες
έ��υν ήδη αρ�ίσει να υ-
λ�π�ι�ύνται. Πρ�δρ�-
μ�ς θα μπ�ρ�ύσε να ι-
σ�υριστεί κανείς, �τι εί-
ναι τ� Internet.

Internet Protocol (IP): T�
πρωτ�κ�λλ� επικ�ινω-
νίας τ�υ Internet.

IRC (Internet Relay Chat):
Σύστημα on line συ�ή-
τησης για ψυ�αγωγι-
κ�ύς σκ�π�ύς.

Mailing list: Oμάδα �ρη-
στών π�υ επικ�ινων�ύν
μετα�ύ τ�υς ανταλλάσ-
σ�ντας �μαδικά ηλε-
κτρ�νικά μηνύματα.

Modem: H συσκευή π�υ

επιτρέπει την επικ�ινω-
νία μετα�ύ υπ�λ�γι-
στών μέσω των τηλε-
�ωνικών γραμμών.

Netsurfing: «Tα�ιδεύ�ν-
τας» μέσα στ� Internet.
H αγαπημένη ασ��λία
των νέων -και ��ι μ�ν�-
μελών τ�υ κυ$ερν��ώ-
ρ�υ.

Newsgroups: Φ�ρ�υμ συ-
�ητήσεων on line μέσω
της υπηρεσίας Usenet.

Παγκ�σμι�ς Iστ�ς (World

Wide Web, ή απλώς

WWW): Σύστημα «πλ�ή-
γησης» μέσα στ� Inter-
net, τ� �π�ί� εκμεταλ-
λεύεται κυρίως την hy-
pertext μ�ρ�ή των αρ-
�είων.

Public domain: Λ�γισμικ�
π�υ διανέμεται ελεύθε-
ρα, μέσω τ�υ δικτύ�υ,
και � δημι�υργ�ς τ�υ �-
π�ί�υ έ�ει παραιτηθεί
απ� πνευματικά δικαιώ-
ματα.

Server: Yπ�λ�γιστής π�υ
διαθέτει τα αρ�εία τ�υ
στ�υς υπ�λ�ιπ�υς �ρή-
στες τ�υ δικτύ�υ.

Shareware: Λ�γισμικ�
π�υ διατίθεται δωρεάν
στην αγ�ρά, �ωρίς �
δημι�υργ�ς τ�υ να
πρ�σ$λέπει σε αμ�ι$ή.

TCP/IP (Transmission Con-

trol Protocol/Internet Pro-

tocol): T� αρ�ικ� πρωτ�-
κ�λλ� π�υ �ρειά�εται �
�ρήστης για πρ�σ$αση
στ� Internet.

Unix: T� λειτ�υργικ� σύ-
στημα π�υ κυρίως �ρη-
σιμ�π�ιείται στ� Inter-
net. Πρ�κειται για ένα
π�λύ ισ�υρ� σύστημα,
με αρκετά περίπλ�κες
εντ�λές.

Usenet: Παγκ�σμιας εμ-
$έλειας σύστημα δια-
σκέψεων, απ�τελ�ύμε-
ν� απ� �ιλιάδες news-
groups, καθένα απ� τα
�π�ία έ�ει τ� δικ� τ�υ
θέμα συ�ήτησης.

Webcasting: Nέα υπηρε-
σία $ασισμένη στην τε-
�ν�λ�γία push, �π�υ �ι
πληρ���ρίες «σπρώ�ν�-
νται» πρ�ς τ�ν �ρήστη, �
�π�ί�ς έ�ει εκ των πρ�-
τέρων επιλέ�ει π�ιες θε-
ματικές εν�τητες τ�ν
ενδια�έρ�υν. Xαρακτη-
ρί�εται τ� πρώτ� $ήμα
για τη συγ�ώνευση τ�υ
Internet με τα παραδ�-
σιακά μέσα ενημέρωσης.


	02-03-04-05.pdf
	06-07-08.pdf
	09-10-11.pdf
	12-13-14.pdf
	15-16-17.pdf
	18-19-20.pdf
	21.pdf
	22-23.pdf
	24-25.pdf
	26-27.pdf
	28-29-30.pdf
	31.pdf

