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Μεγάλες δραζηεριόηεηες 
 

1. Δπηκειεζείηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
ζαο ηελ έθδνζε κηαο καζεηηθήο 
εθεκεξίδαο ηνίρνπ. Δπηιέμηε λα 
παξνπζηάζεηε δηάθνξα ζέκαηα πνπ 
ζαο ελδηαθέξνπλ, θαηαγξάςηε ηα κε 
ηε βνήζεηα ελόο πξνγξάκκαηνο 
Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ θαη 
ηνπνζεηήζηε έλα αληίηππν ζην 
ζρεηηθό πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
ζρνιείνπ ζαο. 
2. Γεκηνπξγείζηε έλα ιεύθσκα ηεο 
ηάμεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκ-
καηνο Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ, 
όπνπ λα εκθαλίδεηαη ην όλνκα θαη, 
αλ ην απνθαζίζεηε, ε θσηνγξαθία 
ηνπ θάζε καζεηή ηεο ηάμεο ζαο. 
Γίπια από ην όλνκα ηνπ θάζε 
καζεηή παξαζέζηε κηθξά θείκελα-
ζρόιηα γη' απηόλ, γξακκέλα από 
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 
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3. Γεκηνπξγήζηε έλα θόκηθ κε ζέκα 
έλα κύζν ηνπ Αηζώπνπ ή έλα παξα-
κύζη ζε έλα ινγηζκηθό Παξνπζηάζε-
σλ. Υξεζηκνπνηείζηε εηθόλεο πνπ 
κπνξείηε λα βξείηε έηνηκεο (από clip 
art ηνπ ινγηζκηθνύ Παξνπζηάζεσλ 
ή κε ηε βνήζεηα κηαο Μεραλήο Αλα-
δήηεζεο) ή λα ηηο δεκηνπξγήζεηε 
κόλνη ζαο ζηε Εσγξαθηθή. Σν 
θείκελν ηνπ κύζνπ ή ηνπ παξακπζηνύ 
κπνξεί λα είλαη ε δηθή ζαο εθδνρή 
ζηελ αξρηθή ηζηνξία. 
4. Γεκηνπξγήζηε κηα παξνπζίαζε 
κε ζέκα: «Σν ζρνιείν κνπ». 
5. Γεκηνπξγήζηε κηα ηζηνζειίδα γηα 
ην ζρνιείν ζαο, όπνπ ζα πξνβάι-
ινληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ 
καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο, όπσο 
π.ρ. δσγξαθηέο, εξγαζίεο, εθζέζεηο, 
θσηνγξαθίεο ή ινγνηερληθά 
θείκελα. 
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6. ρεδηάζηε έλα παηρλίδη ζην πεξη-
βάιινλ MicroWorlds Pro κε ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: ην παηρλίδη ζα 
ππάξρεη έλα δσάθη (π.ρ. ρειώλα) 
πνπ μεθηλάεη ηελ θίλεζή ηνπ, κόιηο 
παηήζνπκε ην θνπκπί «έλαξμε». Θα 
ππάξρνπλ ηέζζεξα πιήθηξα θίλε-
ζεο, πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ θίλεζή 
ηνπ αξηζηεξά, δεμηά, πάλσ θαη θάησ. 
ηελ πίζηα ζα ππάξρνπλ ρξσκαηη-
θέο πεξηνρέο, όπνπ, αλ αθνπκπήζεη 
ε ρειώλα, ζα ζηακαηάεη κε έλα 
κελπκα ηεξκαηηζκνύ. θνπόο ηνπ 
παηρληδηνύ είλαη λα νδεγεζεί ε 
ρειώλα, κε ηα πιήθηξα πινήγεζεο, 
ζηνλ πξννξηζκό ηεο (π.ρ. ζε έλαλ 
ζεζαπξό). Με ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζηόρνπ ζα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα 
«Μπξάβν» θαζώο θαη ν ρξόλνο πνπ 
πέξαζε, γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο. 
Ζ ηαρύηεηα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 
από έλαλ κεηαβνιέα, ώζηε λα θηά-
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ζεη ε ρειώλα ζηνλ πξννξηζκό ηεο 
ζηνλ θαιύηεξν δπλαηό ρξόλν. 
7. Γεκηνπξγήζηε κε ηε γιώζζα 
Logo εηθνζηηέζζεξηο (24) 
δηαδηθαζίεο ε θαζεκία από ηηο 
νπνίεο λα ζρεδηάδεη έλα από ηα 
θεθαιαία γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνπ 
αιθαβήηνπ. 
8. Μεηαθέξεηε ηε κεισδία ελόο 
γλσζηνύ ηξαγνπδηνύ ή δεκηνπξγή-
ζηε κηα δηθή ζαο ζην πεξηβάιινλ 
ηεο MicroWorlds Pro, κε ηε βνήζεηα 
ηεο ιεηηνπξγίαο «Γεκηνπξγία 
κεισδίαο». 
9. Γεκηνπξγείζηε έλα Τπεξθείκελν 
από νξζνγώληα ραξηόληα-θαξηέιεο: 
Βξείηε πιεξνθνξίεο από ηελ 
αξραία ειιεληθή κπζνινγία θαη 
θαηαγξάςηε ηηο πάλσ ζε θάζε 
θαξηέια- γηα παξάδεηγκα, ηελ 
ηζηνξία ησλ: 
• Αγακέκλνλα, 

11 / 204 



• Κιπηαηκλήζηξαο, 
• Ζιέθηξαο, 
• Οξέζηε, 
• Αίγηζζνπ. 
 

ε θάζε θαξηέια ζα ππάξρεη ν 
ηίηινο ηνπ θεληξηθνύ ήξσα θαη κε 
ζπληνκία ε ηζηνξία ηνπ. 
Παξαηεξήζηε όηη ηα ππόινηπα 
νλόκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηηο 
ηζηνξίεο ησλ άιισλ εξώσλ. Γίπια 
από θάζε αλαθνξά ελόο νλόκαηνο 
ζηηο θαξηέιεο (εθηόο από ην 
θεληξηθό όλνκα ηεο θαξηέιαο) 
δεκηνπξγήζηε κηα ηξύπα, πεξάζηε 
έλα ζπάγθν θαη ζηαζεξνπνηήζηε 
ηνλ κε έλαλ θόκπν. Σελ επόκελε 
άθξε ηνπ ζπάγθνπ ζηαζεξνπνηήζηε 
ηελ ζε ηξύπα πνπ έρεηε αλνίμεη 
δίπια ζηνλ ηίηιν ηεο θαξηέιαο κε 
ηελ ηζηνξία ηνπ ήξσα κε ην 
ζπγθεθξηκέλν όλνκα. Όηαλ 
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νινθιεξώζεηε όιεο ηηο αληίζηνηρεο 
ζπλδέζεηο ησλ θαξηειώλ κε 
ζπάγθν, ζα έρεηε δεκηνπξγήζεη έλα 
ππεξθείκελν κε ζπλδεδεκέλεο 
θαξηέιεο. 
10. ηελ πόιε Shetland ηεο Βόξεηαο 
θνηίαο κε πιεζπζκό 24.000 θαηνί-
θνπο εθδίδνληαη δπν ειεθηξνληθέο 
εθεκεξίδεο νη Shetland Times θαη 
Shetland News. 
Ζ εθεκεξίδα Shetland News 
ρξεζηκνπνηνύζε ζπλδέζκνπο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο, πνπ παξέπεκπαλ 
ζε άξζξα ηεο εθεκεξίδαο Shetland 
Times. Ζ πξαθηηθή απηή, όκσο, είρε 
ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
• Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο επηζθέ-
πηνληαλ κόλν ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Shetland News θαη κάζαηλαλ ηα λέα 
θαη από ηηο δπν εθεκεξίδεο. 
• Ζ εθεκεξίδα Shetland Times είρε 
κεησκέλα έζνδα από δηαθεκίζεηο, 
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εθόζνλ ιηγόηεξνη επηζθέπηεο 
δηάβαδαλ ηα άξζξα ηεο κέζσ ηεο 
αξρηθήο ηεο ζειίδαο, ζηελ νπνία 
ππήξραλ δηαθεκίζεηο. 
Ζ εθεκεξίδα Shetland Times ην 
1996 πξνζέθπγε ζηα δηθαζηήξηα, 
δεηώληαο ε αληαγσλίζηξηα 
εθεκεξίδα Shetland News λα 
ζηακαηήζεη λα βάδεη ζπλδέζκνπο 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, νη νπνίνη 
παξέπεκπαλ ζε άξζξα πνπ βξί-
ζθνληαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
πξώηεο. 
Σν δήηεκα γηα ην νπνίν ην ηνπηθό 
δηθαζηήξην θιήζεθε λα απνθαζίζεη 
είλαη: «αλ, γηα λα έρεη κία ηζηνζειί-
δα ζπλδέζκνπο-παξαπνκπέο ζε 
άιιεο ηζηνζειίδεο, πξέπεη λα πάξεη 
άδεηα από ηνπο ηδηνθηήηεο απηώλ 
ησλ ηζηνζειίδσλ». 
Οξγαλώζηε έλα θαληαζηηθό 
δηθαζηήξην ελόξθσλ ζηελ ηάμε ζαο, 
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γηα λα «εθδηθαζηεί» απηή ε ππόζε-
ζε. Οη θύξηνη έλνξθνη, αθνύ αθνύ-
ζνπλ όιεο ηηο απόςεηο, ζα ςεθί-
ζνπλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο 
εθδίθαζεο ηεο ππόζεζεο: αλ 
δειαδή κπνξεί κηα ηζηνζειίδα λα 
πεξηέρεη ζπλδέζκνπο πνπ 
παξαπέκπνπλ ζε άιιε ηζηνζειίδα, 
ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ή 
όρη. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3: 
Ο ππνινγηζηήο ζηελ θνηλσλία 

θαη ζηνλ πνιηηηζκό 
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Ειζαγωγή 
 

               Αλ πξνζπαζήζνπκε λα 
κεηξήζνπκε ηηο θνξέο πνπ εξρόκα-
ζηε ζε επαθή κε νπνηαδήπνηε κν-
ξθή ηερλνινγίαο κέζα ζηε δηάξθεηα 
κηαο εκέξαο, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη 
ε ηερλνινγία έρεη γίλεη αλαπόζπα-
ζην κέξνο ηεο δσήο καο. Σν πξσί 
καο μππλάεη ν ήρνο από ην μππλε-
ηήξη, ζηε ζπλέρεηα αλάβνπκε ηνλ 
ειεθηξηθό ιακπηήξα ηνπ δσκαηίνπ, 
πιελόκαζηε κε ην λεξό πνπ έξρεηαη 
ζην ζπίηη από ην δίθηπν ύδξεπζεο, 
πίλνπκε γάια πνπ ζπληεξείηαη ζην 
ςπγείν, παίξλνπκε πξσηλό πνπ έρεη 
εηνηκαζηεί από δηάθνξεο ειεθηξη-
θέο ζπζθεπέο, ελώ ηαπηόρξνλα ε 
ηειεόξαζε ή ην ξαδηόθσλν καο 
ελεκεξώλεη γηα ηνλ θαηξό, ώζηε λα 
ληπζνύκε αλάινγα. Ζ ηερλνινγία 
εμειίζζεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο θαη 
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θαζεκεξηλά παξάγνληαη λέα 
πξντόληα, πνπ ππόζρνληαη λέεο 
αλέζεηο ζην ζύγρξνλν άλζξσπν. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη Νέεο 
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
ηεο Δπηθνηλσλίαο έρνπλ αιιάμεη 
ζεκαληηθά ηνλ ηξόπν πνπ επηθνη-
λσλνύκε θαη εξγαδόκαζηε. Σν 
θηλεηό ηειέθσλν, ε δνξπθνξηθή 
ηειεόξαζε, ην Γηαδίθηπν, ν 
πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο είλαη 
κεξηθά από ηα επηηεύγκαηα ησλ 
λέσλ ηερλνινγηώλ, πνπ καο ππό-
ζρνληαη θαιύηεξε αλζξώπηλε 
επηθνηλσλία θαη κεγαιύηεξν έιεγρν 
ηεο θύζεο κέζα από ηελ 
πιεξνθνξία. 

✓ Δπηθνηλσλνύλ νπζηαζηηθόηεξα νη 

άλζξσπνη ζε ζρέζε κε ην 
παξειζόλ; 
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✓ Ννηώζνπλ πεξηζζόηεξν 

αζθαιείο από ηνλ έιεγρν πνπ 
αζθνύλ ζηε θύζε; 

✓ Οη άλζξσπνη πνπ απνθηνύλ όιν 

θαη πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο 
ηερλνινγίαο, είλαη πεξηζζόηεξν 
πνιηηηζκέλνη από εθείλνπο πνπ δελ 
κπνξνύλ ή δε ζέινπλ λα ηηο 
απνθηήζνπλ; 

Ο θόζκνο αιιάδεη θαη καδί ηνπ 
αιιάδεη θαη ν ηξόπνο πνπ δνύκε, 
ρσξίο πνιιέο θνξέο λα ην 
αληηιακβαλόκαζηε. ην Κεθάιαην 
πνπ αθνινπζεί ζα πξνζπαζήζνπκε 
λα ζρνιηάζνπκε δηάθνξεο 
θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο ηερλνινγίαο, 
ώζηε λα ηεζνύλ θάπνηνη 
πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ηελ αμία 
ηεο ηερλνινγίαο γηα ην ζύγρξνλν 
πνιηηηζκό. 
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Γιαδίκηςο, 
Δικονικόρ Κόζμορ,  
Έξςπνο Σπίηι,  
Πολιηιζμόρ,  
Νέερ Τεσνολογίερ ηηρ   
  Πληποθοπίαρ και ηηρ    
        Δπικοινωνίαρ,  
Τεσνολογία 
 

 

3.1 Ζώνηας ζε ένα κόζμο ποσ 
αλλάδει 
 

Γηαβάδνληαο δηάθνξα δεκνζηεύ-
καηα επηζηεκόλσλ ηεο Πιεξνθνξη-
θήο γηα ην κειινληηθό θόζκν, ζα 
βξνύκε πεξηγξαθέο ελόο θόζκνπ 
όπνπ θπξηαξρνύλ ηερλνινγηθά 
επηηεύγκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 
πνηθίιεο αλέζεηο ζηνλ άλζξσπν. Σν 
«έμππλν» ζπίηη, γηα παξάδεηγκα, 
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«ππόζρεηαη» όηη ζα δηαζέηεη πάληα 
ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξη-
θό ηνπ, ελεξγνπνηώληαο ηε ζέξκα-
λζε, όηαλ πξέπεη (κε ηε βνήζεηα 
αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο) ή 
αλνίγνληαο απηόκαηα ηα παξάζπξα, 
όηαλ έρεη ειηνθάλεηα. Παξάιιεια 
δηάθνξεο ζπζθεπέο ζα εηνηκάδνπλ 
γηα καο ην πξσηλό, ειεθηξνληθά 
ςπγεία ζα ειέγρνπλ ηηο ειιείςεηο ζε 
ηξόθηκα θαη ζα θάλνπλ απηόκαηα ηηο 
παξαγγειίεο αγαζώλ κέζα από ην 
Γηαδίθηπν. Σν απόγεπκα, όηαλ γπξ-
λάκε ζην ζπίηη, ζπζθεπέο δηαζθέδα-
ζεο ζα καο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηό-
ηεηα λα επηιέμνπκε κέζα από ςεθη-
αθέο βηβιηνζήθεο ηνπ Γηαδηθηύνπ 
ηελ αλαπαξαγσγή κηαο θηλεκαην-
γξαθηθήο ηαηλίαο, ελόο κνπζηθνύ 
ζέκαηνο ή ελόο ειεθηξνληθνύ παη-
ρληδηνύ. 
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Άιια δεκνζηεύκαηα ππόζρνληαη 
«έμππλνπο» ππνινγηζηέο, «γξακκα-
ηείο» πνπ ζα κπνξνύλ λα νξγαλώ-
λνπλ θαιύηεξα ηε δσή καο, εμαζθα-
ιίδνληάο καο πεξηζζόηεξν ρξόλν. 
Μηα ηέηνηα κεραλή ζπλδεδεκέλε 
ζην Γηαδίθηπν ζα κπνξεί, εμνπιη-
ζκέλε κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθό, 
λα νξγαλώλεη ηηο δηαθνπέο καο 
απηόκαηα θαη ζύκθσλα κε ηηο 
πξνηηκήζεηο καο. Σν κόλν πνπ ζα 
έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα παξα-
ιάβνπκε ηα εηζηηήξηά καο κε ην 
ηαρπδξνκείν θαη λα θύγνπκε γηα 
δηαθνπέο! 

Παξόιν πνπ νη παξαπάλσ 
πεξηγξαθέο κπνξεί ζε πνιινύο λα 
θαίλνληαη αξθεηά ειθπζηηθέο, 
πξέπεη λα έρνπκε θξηηηθή ζηάζε 
απέλαληη ζηε ρξήζε ηέηνησλ 
ηερλνινγηώλ. Ζ ρξήζε κηαο λέαο 
ζπζθεπήο ή ε παξνρή κηαο λέαο 
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ππεξεζίαο έρεη αξθεηά πιενλεθηή-
καηα, αιιά θαη ζεκαληηθά κεηνλε-
θηήκαηα. Ζ απηόκαηε παξαγγειία 
πξντόλησλ κπνξεί λα ζπληειεί 
ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη λα 
καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αγνξά ηνπ θαιύηεξνπ πξντόληνο 
ζηε ρακειόηεξε ηηκή, ρσξίο λα 
βγαίλνπκε από ην ζπίηη, αιιά έρεη 
θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα θαη θηλδύ-
λνπο. Μαο ζηεξεί, γηα παξάδεηγκα, 
ηε ραξά λα βγαίλνπκε έμσ θαη λα 
ζπλαλαζηξεθόκαζηε κε άιινπο 
αλζξώπνπο, θαζώο ςάρλνπκε γηα 
ηα πξντόληα πνπ ζέινπκε λα 
αγνξάδνπκε. 

Αλ ζέινπκε λα επεθηείλνπκε αθό-
κα πεξηζζόηεξν ηνλ πξνβιεκαηη-
ζκό καο, αο αλαξσηεζνύκε πώο 
αμηνπνηνύκε ην ρξόλν πνπ 
θεξδίδνπκε από ηε ρξήζε ηέηνησλ 
ηερλνινγηώλ. Σνλ αμηνπνηνύκε 
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επηιέγνληαο λα θάλνπκε θάηη 
δεκηνπξγηθό, λα ζπλαληήζνπκε 
ηνπο θίινπο καο θαη λα παίμνπκε ή 
απνηειεί θελό ρξόλν πνπ πξνζπα-
ζνύκε λα ηνλ γεκίζνπκε κε πεξηζ-
ζόηεξε ηερλνινγία θαη εηθνληθνύο 
θόζκνπο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ; 
Πνιιέο θνξέο νη θόζκνη απηνί είλαη 
ηόζν ειθπζηηθνί θαη καο απνξξν-
θνύλ, ώζηε λα ζπγρένπκε ην 
θαληαζηηθό κε ην πξαγκαηηθό. 
Έηζη, βξίζθνπκε ηνλ αιεζηλό θόζκν 
αληαξό ζε ζρέζε κε απηόλ ησλ 
ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ. Ζ 
πνηθηιία ηεο θύζεο, ε καγεία ησλ 
ρξσκάησλ ηεο θαη νη πξνθιήζεηο 
ηεο πξαγκαηηθήο δσήο δελ 
κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ νύηε κε 
ηνλ ηειεηόηεξν εηθνληθό θόζκν. Ο 
εηθνληθόο θόζκνο κάο παξέρεη ηελ 
ςεπδαίζζεζε ηεο αζθάιεηαο ελόο 
απνζηεηξσκέλνπ θόζκνπ, πνπ καο 

25 / 179 



ππόζρεηαη ραξά. Όκσο ην απξό-
βιεπην ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ, 
όπσο γηα παξάδεηγκα ε απζόξκεηε 
ζπκπεξηθνξά ελόο θίινπ καο παί-
δνληαο ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ, 
έρεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ, έζησ 
θη αλ θακηά θνξά κπνξεί λα καο 
ζηελνρσξήζεη. Οθείινπκε λα 
γλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο θαη λα 
κεγαιώλνπκε απνδερόκελνη όια ηα 
πγηή ζπλαηζζήκαηά καο ρσξίο ην 
άγρνο ηεο αέλαεο επηπρίαο. 

Πνιιέο από ηηο ηερλνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ νη ελήιηθνη 
ρξεζηκεύνπλ, ώζηε λα κπνξνύκε 
λα ειέγρνπκε θαιύηεξα ηνπο 
απξόβιεπηνπο παξάγνληεο ηεο 
δσήο θαη ηεο θύζεο. Οη δνξπθόξνη 
ζηέιλνπλ θσηνγξαθίεο γηα ηηο 
θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο ηνπ 
πιαλήηε, ελώ Τπεξππνινγηζηέο 
επεμεξγάδνληαη πιήζνο δεδνκέλσλ, 
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γηα λα πξνβιέςνπλ ηνλ θαηξό ηεο 
επόκελεο εβδνκάδαο. Σέηνηεο 
πξνβιέςεηο έρνπλ ζεκαληηθή 
εθαξκνγή ζηε γεσξγηθή παξαγσγή 
ή ζηελ αζθαιή λαπζηπινΐα. 
Αλακθηζβήηεηα νη Νέεο Σερλνιν-
γίεο έρνπλ ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπ-
με θαη βειηίσζε πνιιώλ αλζξώπη-
λσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ηαηξηθή 
πξόβιεςε, γηα παξάδεηγκα, ζηεξί-
δεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ ηερλν-
ινγία. Όκσο ν απόιπηνο έιεγρνο 
ηεο δσήο θαη ηεο θύζεο δελ κπνξεί 
λα είλαη απηνζθνπόο. Ήδε έρνπκε 
αξθεηέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο από 
ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξώπνπ λα 
ειέγμεη ηε θύζε θαη λα θπξηαξρήζεη 
ζ’ απηή. Ζ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκε-
λα είλαη κεξηθέο από απηέο. 

Σν παξάδνμν είλαη όηη, αλ θαη 
έρνπκε αλαπηύμεη αξθεηέο 
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ηερλνινγίεο ειέγρνπ θαη πξόβιε-
ςεο, ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο 
ηξνκάδεη πεξηζζόηεξν κπξνζηά ζε 
θάπνην απξόζκελν γεγνλόο, ίζσο 
επεηδή ζπλεηδεηνπνηεί πόζν αδύ-
λακνο είλαη. Ζ ηζηνξία ηνπ αλζξώ-
πνπ έρεη απνδείμεη όηη είλαη έλα 
αξθεηά επέιηθην νλ. Οπιηζκέλνο κε 
ην λνπ θαη ην αλάινγν ςπρηθό 
ζζέλνο κπνξεί λα αληηδξά θαη λα 
πξνζαξκόδεηαη ζε απξόβιεπηεο 
ζπλζήθεο, ρσξίο απαξαίηεηα λα 
πξνζπαζεί λα ηηο ειέγμεη. Δμάιινπ 
ν ίδηνο ν άλζξσπνο είλαη απξόβιε-
πηνο. Απηό είλαη πνπ ηνλ θαζηζηά 
ειεύζεξν θαη θάλεη ηε δσή πην 
ελδηαθέξνπζα. Πνηα ζα είλαη ε 
πξόθιεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο 
δσήο καο, αλ μέξνπκε κε αθξίβεηα 
από ηελ αξρή ηεο ηη πξόθεηηαη λα 
ζπκβεί ζηα ρξόληα πνπ 
αθνινπζνύλ; 
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Δημιοσργία ηοπίοσ ζηον σπολογιζηή 
δημοζιεσμένη ζηο Διαδίκησο από ηον 
Gorshkov Vladimir, Ρωζία 
 

Γλσζηή εηαηξεία έηνηκσλ ελδπκά-
ησλ ζθέθηεθε λα πξνζαξκόζεη δν-
θηκαζηηθά έλα κηθξνηζίπ ζηηο εηηθέ-
ηεο ησλ ξνύρσλ γηα ηελ θαιύηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ. Όηαλ ν 
πειάηεο επηζθεθηεί μαλά ην θαηά-
ζηεκα θνξώληαο θάπνηα από ηα 
ξνύρα ηεο εηαηξείαο, νη πσιεηέο ζα 
κπνξνύλ λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ 
γξήγνξα γλσξίδνληαο ηηο πξνηηκή-
ζεηο θαη ηα κεγέζε ηνπ. 
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1ε Δραζηεριόηεηα 
Μεγάιε εηαηξεία ηαηξηθνύ εμνπιη-
ζκνύ ζηελ Ακεξηθή θαηαζθεύαζε 
έλα κηθξνηζίπ ηθαλό λα απνζεθεύ-
ζεη ηνλ ηαηξηθό θάθειν ελόο πνιίηε. 
Σν κηθξνηζίπ κπνξεί λα εκθπηεπηεί 
ζην δέξκα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη 
λα αλαγλσξηζηεί απηόκαηα από 
εηδηθό ζαξσηή, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ν πνιίηεο εηζέιζεη εζπεπζκέλα 
ζην λνζνθνκείν σο αζζελήο. 
1. ε ηη κπνξεί λα εμππεξεηεί κηα 
ηέηνηα ηερλνινγία; 
2. Πνηνπο θηλδύλνπο γηα ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ πνιίηε 
εγθπκνλνύλ νη παξαπάλσ 
ηερλνινγίεο; 
 

Γηάθνξα ζπζηήκαηα πιεξνθν-
ξηώλ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί, γηα 
λα πξνβιέςνπλ αλζξώπηλεο 
ζπκπεξηθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, 

29 / 210 



ζπζηήκαηα ππνινγηζηώλ αληιώ-
ληαο δεδνκέλα από ηηο πξνζσπηθέο 
καο αγνξέο πξνζπαζνύλ λα 
πξνβιέςνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο καο 
ζπλήζεηεο, έηζη ώζηε λα καο 
παξέρνπλ δηάθνξα πξντόληα, πξηλ 
αθόκα ζθεθηνύκε, αλ ηα ρξεηαδόκα-
ζηε. Πιήζνο λέσλ αλαγθώλ κάο 
δεκηνπξγνύληαη έληερλα. Οη πεξηζ-
ζόηεξνη ζεσξνύκε όηη είλαη 
αλαγθαίν λα απνθηνύκε θάζε ηόζν 
ηα θαηλνύξγηα κνληέια ησλ 
ζπζθεπώλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 
ή ππεξζύγρξνλνπο ππνινγηζηέο, 
ρσξίο λα αλαξσηηόκαζηε, αλ 
έρνπκε εμαληιήζεη ηηο δπλαηόηεηεο 
ησλ πξνεγνύκελσλ ζπζθεπώλ. 

Υξεηαδόκαζηε άξαγε λα έρνπκε 
ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 
ελζσκαησκέλε ζην θηλεηό καο 
ηειέθσλν; Οη πεξηζζόηεξνη ην 
ζεσξνύλ απαξαίηεην ρσξίο λα 
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έρνπλ πνηέ αλαξσηεζεί γηα ηελ 
αλαγθαηόηεηα κηαο ηέηνηαο 
ζπζθεπήο. Παξόιν πνπ ε θσηνγξα-
θία είλαη κηα κνξθή ηέρλεο, πνιινί 
ιίγνη ρξεζηκνπνηνύλ πιένλ ηελ 
ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή σο 
κέζν έθθξαζεο. Οη ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο παξέρνπλ ζεκαληηθό 
ινγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Δηθόλαο, 
γηα λα κπνξνύκε λα επεμεξγαδό-
καζηε ηηο ςεθηαθέο καο θσηνγξα-
θίεο θαη λα δεκηνπξγνύκε άξηηεο 
απνηππώζεηο ή δηθνύο καο θαληα-
ζηηθνύο θόζκνπο. Όκσο απηό δελ 
είλαη πάληνηε αξθεηό. Υξεηάδεηαη 
κηα πεξηζζόηεξν θξηηηθή θαη 
επαίζζεηε καηηά, ώζηε λα απα-
ζαλαηίζνπκε ηελ αίζζεζε ηεο 
ζηηγκήο. Αληίζεηα, πνιινί πεξηνξη-
δόκαζηε ζηελ επαλαιεπηηθή 
απνηύπσζε ζηηγκώλ ρσξίο 
ηδηαίηεξε ζθέςε θαη θαληαζία. 
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Έρνληαο ηε ζηγνπξηά όηη κπνξνύκε 
λα απνηππώλνπκε εύθνια ζε κία 
ςεθηαθή θσηνγξαθία ηελ εθάζηνηε 
ζηηγκή ρσξίο θόζηνο, ράλνπκε 
κεξηθέο θνξέο ηελ ίδηα ηε ζηηγκή θαη 
δελ ηε δνύκε. Παύνπκε λα ρξεζηκν-
πνηνύκε ηηο αηζζήζεηο καο θαη ηε 
κλήκε καο. Απιώο πξνζπαζνύκε 
λα απνηππώζνπκε όζν ην δπλαηό 
πεξηζζόηεξεο εηθόλεο σο απόδεημε 
ηεο παξνπζίαο καο ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε, άξα θαη 
ηεο ίδηαο ηεο ύπαξμήο καο. 

ε πνιινύο ζα είλαη αξθεηά 
νηθεία ε εηθόλα αλζξώπσλ πνπ 
κηινύλ επαλεηιεκκέλα ζην θηλεηό 
ηειέθσλν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ή κέζα 
ζην θαξάβη θαηεπζπλόκελνη πξνο 
θάπνην λεζί. Μηιώληαο όκσο 
αθαηάπαπζηα, ράλνπλ ηελ επθαηξία 
λα απνιαύζνπλ ηελ ίδηα ηε ζηηγκή, 
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παξαηεξώληαο ηε ζάιαζζα ή γλσ-
ξίδνληαο θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο. 
Σόηε πνην είλαη ην λόεκα ηεο παξα-
θνινύζεζεο κηαο ηαηλίαο ή ελόο 
ηαμηδηνύ; Ζ θαηάρξεζε ηεο ηερλνιν-
γίαο καο νδεγεί ζηελ εμάξηεζε από 
απηή. Αξθεηνί άλζξσπνη αηζζάλν-
ληαη αλαζθάιεηα ζε πεξίπησζε 
πνπ μεράζνπλ ην θηλεηό ηνπο ηειέ-
θσλν ή αλ ρξεηαζηεί λα ην θιείζνπλ 
θάπνηα ζηηγκή. Πώο άξαγε επηθνη-
λσλνύζαλ νη άλζξσπνη δύν κόιηο 
δεθαεηίεο πξηλ; Δπηθνηλσλνύζαλ 
ιηγόηεξν απ' όηη εκείο; Μπνξεί έλα 
κήλπκα SMS λα είλαη ζεκαληηθό, 
γηα λα θαλνλίζνπκε κηα ζπλάληεζε 
ή γηα λα εθθξάζνπκε έλα ζπλαί-
ζζεκα, δελ κπνξεί όκσο λα ππνθα-
ηαζηήζεη έλα βιέκκα, έλα άγγηγκα ή 
κηα ρεηξαςία. 

Πνιινί άλζξσπνη νλεηξεύνληαη 
λα απνθηήζνπλ έλα απηνθίλεην 
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πνπ λα έρεη κέγηζηε ηαρύηεηα πάλσ 
από 250 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. Γελ 
ζθέθηνληαη όκσο όηη ε κέζε 
ηαρύηεηα ζε κηα πόιε κπνξεί λα 
είλαη 10-20 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα, 
ιόγσ ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθό-
ξεζεο. Άιινη ζέινπλ λα εμνπιίζνπλ 
ην απηνθίλεην ηνπο κε ζύγρξνλεο 
ηερλνινγίεο GPS, γηα λα έρνπλ κε 
ηε βνήζεηα δνξπθόξνπ θαη ελόο 
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηελ 
απαξαίηεηε θαζνδήγεζε ζε 
άγλσζηεο δηαδξνκέο ή ζεκαληηθή 
πιεξνθόξεζε, ώζηε λα επηιέμνπλ 
ηελ πην ζύληνκε δηαδξνκή κε ηε 
ιηγόηεξε θίλεζε. Ζ πξνζθνξά 
ηέηνησλ ηερλνινγηώλ είλαη ζεκα-
ληηθή, ηδίσο ζε απηνύο πνπ ηαμη-
δεύνπλ ζπρλά, αιιά κεξηθέο θνξέο 
ε εμεξεύλεζε κηαο δηαθνξεηηθήο 
δηαδξνκήο κπνξεί λα θξύβεη επρά-
ξηζηεο εθπιήμεηο. Δμάιινπ, νξηζκέ-
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λεο θνξέο ην ίδην ην ηαμίδη έρεη 
πεξηζζόηεξε ζεκαζία από ηνλ 
ηειηθό πξννξηζκό. 

Αλακθηζβήηεηα, ε ηερλνινγία 
έρεη βειηηώζεη θαηά πνιύ ηηο ζπλζή-
θεο δηαβίσζεο καο. Πόζνη, άξαγε, 
ζα ήζειαλ λα μαλαγπξίζνπκε ζηελ 
επνρή πνπ πιέλακε ηα ξνύρα ζην 
πνηάκη κε ηνλ θόπαλν ή πνπ αλά-
βακε θσηηά κε μύια, γηα λα καγεηξέ-
ςνπκε ην κεζεκεξηαλό. Ζ απόθηε-
ζε, όκσο, όιν θαη πεξηζζόηεξσλ 
ηερλνινγηθώλ αγαζώλ δελ νδεγεί 
απαξαίηεηα θαη ζε έλαλ αλώηεξν 
πνιηηηζκό. Λανί πνπ δε δηαζέηνπλ 
πςειή ηερλνινγία κπνξεί λα έρνπλ 
έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθό πνιηηηζκό, 
πνπ απιώο είλαη δηαθνξεηηθόο από 
ην δηθό καο θαη δπζθνιεπόκαζηε λα 
ηνλ θαηαλνήζνπκε. Έλα πνίεκα, ή 
έλα ινγνηέρλεκα δελ είλαη απαξαί-
ηεην λα είλαη γξακκέλν ζηνλ 
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Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ, γηα λα 
ζεσξείηαη ζεκαληηθό θαη όκνξθν. Ζ 
κνπζηθή πνπ παξάγεηαη από έλα 
αλαινγηθό όξγαλν (κία αθνπζηηθή 
θηζάξα) είλαη ζε πνιιέο πεξηπηώ-
ζεηο αλώηεξε από ηε κνπζηθή ελόο 
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Αλ έλαο 
λένο ζπκκαζεηήο καο ζην ζρνιείν 
πξνέξρεηαη από κία ρώξα ζηελ 
νπνία δε δηαζέηνπλ θηλεηά ηειέθσ-
λα ή εμειηγκέλνπο ππνινγηζηέο, δε 
ζεκαίλεη όηη δελ έρεη θάηη ζεκαληηθό 
λα καο πξνζθέξεη. Μπνξεί λα είλαη 
έλαο θαιιηηέρλεο πνπ παίδεη 
όκνξθα έλα κνπζηθό όξγαλν ή 
γξάθεη εμαηξεηηθά πνηήκαηα ζηε 
γιώζζα ηνπ. 

Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα ζπνπδαίν 
κέζν αληαιιαγήο πνιηηηζηηθώλ 
ζηνηρείσλ κεηαμύ ησλ ιαώλ. Δίλαη 
αλαγθαίν όκσο λα έρνπκε ηελ 
θαηάιιειε παηδεία, γηα λα ην 
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αληηιεθζνύκε. Σν Γηαδίθηπν 
απνηειεί έλα παξάζπξν ζηνλ 
θόζκν. Όκσο, είλαη εύθνιν κέζα 
ζηνλ θπθεώλα ησλ πιεξνθνξηώλ 
λα ραζνύκε. ' απηό κπνξνύλ λα 
καο βνεζήζνπλ νη κεγαιύηεξνη ζε 
ειηθία άλζξσπνη πνπ καο πεξηβάι-
ινπλ. Πνιύ ζπρλά απνξξίπηνπκε 
εύθνια ηηο γλώζεηο ελόο ειηθησκέ-
λνπ πνπ δελ μέξεη λα ρεηξίδεηαη ηηο 
Νέεο Σερλνινγίεο, απνξώληαο κε 
ηελ αδπλακία ηνπ λα θαηαλνήζεη 
απιά γηα καο πξάγκαηα. Ζ γλώζε 
ηνπ, όκσο, κπνξεί λα καο βνεζήζεη 
ζηελ επηινγή ησλ ζσζηώλ πιεξν-
θνξηώλ. Δκείο κε ηε ζεηξά καο 
κπνξνύκε λα ηνπ παξέρνπκε 
ζεκαληηθό γη’ απηόλ πιηθό από ην 
Γηαδίθηπν- θάπνην βηβιίν, πνπ ίζσο 
ρξεηάδεηαη, θάπνην κνπζηθό ζέκα ή 
εηδήζεηο από δηάθνξα κέξε ηνπ 
πιαλήηε. Κάζε άλζξσπνο είλαη 
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ηδηαίηεξνο θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη 
θάηη κνλαδηθό ζηελ θνηλσλία. 
Αλεμάξηεηα από ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 
επηθάλεηα, ηελ θαηαγσγή ηνπ, ην 
ρξώκα, ην θύιν ή ηελ ειηθία ηνπ 
κπνξεί λα έρεη θάηη ζεκαληηθό λα 
καο πξνζθέξεη. 
 

 

Σηο παδάρι ηες δωρεάν 
μοσζικής! 

«Μνπζηθνί θαη δηζθνγξαθηθέο εηαη-
ξείεο δηαζέηνπλ ρηιηάδεο ηξαγνύδηα 
ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο γηα δσξεάλ α-
ληηγξαθή ζηνλ ππνινγηζηή. Οη 
θαιιηηέρλεο θαη νη αλεμάξηεηεο 
δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο έρνπλ βξεη 
ηελ επθαηξία λα πξνσζήζνπλ ηε 
δνπιεηά ηνπο κέζα από ηα 
πξνζσπηθά ηνπο sites.» 

Ημερήζιος Τύπος,  
Πέμπηη 13/01/2005 
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2ε Δραζηεριόηεηα 
Πεξίεξγν πξάγκα νη ιέμεηο θαη ηη 
κπνξείο λα θηηάμεηο ζπλδπάδνληάο 
ηεο. Μνπ αξέζεη λα παίδσ κ' απηέο. 
Γξάθσ πνηήκαηα. Γε κε ελδηαθέξεη, 
αλ θάπνηνη ηα βξίζθνπλ θαιά ή θα-
θά. Με ελδηαθέξεη, όκσο, λα ηα κνη-
ξάδνκαη. Πηζηεύσ όηη κε θάπνηνπο 
αλζξώπνπο κπνξνύκε λα επηθνη-
λσλήζνπκε κε θνηλνύο θώδηθεο. 
ηελ ηζηνζειίδα κνπ δεκνζηεύσ ηα 
«πλεπκαηηθά κνπ παηδηά», κηαο θαη 
μέξσ όηη δελ πξόθεηηαη πνηέ λα 
εθδνζνύλ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό 
γηα κέλα θάπνηνη θίινη, γλσζηνί ή 
άγλσζηνη, λα ηα δηαβάδνπλ θαη λα 
ηνπο αξέζνπλ. Γηώξγνο, 16 εηώλ. 
1. Πόζνη άλζξσπνη κπνξνύλ λα 
επηζθεθηνύλ ηελ ηζηνζειίδα πνπ 
έρεη δεκνζηεύζεη ν Γηώξγνο ζην 
Γηαδίθηπν; 
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2. Τπήξρε παιαηόηεξα ε 
δπλαηόηεηα λα δεκνζηνπνηήζνπκε 
ηελ πλεπκαηηθή καο δνπιεηά ζε 
επξύηεξν θνηλό, ρσξίο λα 
μνδέςνπκε ρξήκαηα; 
3. Πόζν ζεκαληηθό είλαη απηό γηα 
θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα έρεη 
πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο ή δεη ζε 
έλα απνκαθξπζκέλν κέξνο; 
4. Μπνξεί θάπνηνο λα εθδώζεη ηα 
πνηήκαηα ηνπ Γηώξγνπ σο δηθά ηνπ; 
5. Πώο κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί ν 
Γηώξγνο; 
 
Ο θόζκνο αιιάδεη κε ηε ζπλερή 
εμέιημε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο Πιε-
ξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη 
ν ζύγρξνλνο πνιίηεο δελ κπνξεί 
λα ζηακαηήζεη απηή ηελ αιιαγή. 
Παξόι' απηά ν άλζξσπνο δελ 
πξέπεη λα αηζζάλεηαη όκεξνο ησλ 
αιιαγώλ. Απνθηώληαο θξηηηθή 
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ζηάζε απέλαληη ζηηο ηερλνινγίεο 
πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη, πξέπεη 
λα ζθέθηεηαη πνηεο ζα πηνζεηήζεη 
θαη κε πνηνπο όξνπο. Απηό δε ζε-
καίλεη όηη πξέπεη λα θνβόκαζηε 
νπνηνδήπνηε λέν ηερλνινγηθό επί-
ηεπγκα παξνπζηάδεηαη. Με όπιν ηε 
γλώζε, πνπ παξάγεηαη από ηε ζπ-
ζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, κπνξνύκε 
λα δηεξεπλνύκε ηε ρξεζηηθόηεηα 
θάζε ηερλνινγίαο, λα ηελ απνξξί-
πηνπκε ή λα ηελ πξνζαξκόδνπκε 
ζηηο πξαγκαηηθέο καο αλάγθεο. 
 

3ε Δραζηεριόηεηα 
15.000.000 βιβλία ζηο Διαδίκησο! 
Πέληε από ηηο πιένλ πεξίθεκεο 
βηβιηνζήθεο ηνπ θόζκνπ κεηέρνπλ 
ζην γηγάληην εγρείξεκα γλσζηήο 
Μεραλήο Αλαδήηεζεο. «Όια ηα 
βηβιία, νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 
θαη ηα πνιύηηκα ρεηξόγξαθα ηνπ 
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θόζκνπ ζα απνηεινύλ ζύληνκα κηα 
ηεξάζηηα ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, 
ζηελ νπνία ζα έρεη ειεύζεξε 
πξόζβαζε όπνηνο δηαζέηεη 
ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.» 
Ζκεξήζηνο Σύπνο, Πέκπηε 
16/12/2004 
 
1. Πώο κπνξεί θαλείο λα βξεη ζην 
Γηαδίθηπν έλα ζπγθεθξηκέλν βηβιίν 
πνπ επηζπκεί λα δηαβάζεη; 
2. ε ηη κνξθή ζα είλαη 
απνζεθεπκέλα ηα βηβιία απηά; 
3. Πνηνλ κπνξεί θαλείο λα 
ζπκβνπιεπηεί γηα ην είδνο ηνπ 
βηβιίνπ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα 
ηελ ειηθία θαη γηα ηα ελδηαθέξνληα 
ηνπ; 
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ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

                1. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηή-
καηα ηεο αγνξάο πξντόλησλ κέζα 
από ην Γηαδίθηπν; 
2. Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 
αγνξάο πξντόλησλ κέζα από ην 
Γηαδίθηπν; 
3. Γηαηί πξέπεη λα έρνπκε θξηηηθή 
ζηάζε απέλαληη ζε κηα λέα ζπζθεπή 
πνπ πξνσζείηαη από ηηο 
δηαθεκίζεηο; 
4. Πώο κπνξνύλ δηαθνξεηηθνί ιανί 
λα αληαιιάζζνπλ πνιηηηζηηθά 
ζηνηρεία κέζσ Γηαδηθηύνπ; 
5. Γηαηί ε θαηάρξεζε ηεο 
ηερλνινγίαο κπνξεί λα καο θάλεη 
ππόδνπινύο ηεο; Αλαθέξεηε έλα 
παξάδεηγκα από ηελ θαζεκεξηλή 
δσή. 
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ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ 
 
1. ην δηάινγν «Φαίδξνο» ηνπ 
Πιάησλα, ν σθξάηεο αζθεί αξλε-
ηηθή θξηηηθή ζ' απηόλ πνπ εθεύξε ηε 
γξαθή, ιέγνληαο όηη ζα παξακειε-
ζεί ε εμάζθεζε ηεο κλήκεο κε ζπλέ-
πεηα ηελ εμαζζέληζή ηεο. «Γηόηη 
ηνύην ζα παξέρεη ιεζκνζύλε ζηηο 
ςπρέο, επεηδή ζα παξακειεζεί ε 
εμάζθεζε ηνπ κλεκνληθνύ ησλ, 
αθνύ κε ηελ εκπηζηνζύλε ζηε 
γξαθή ζα ζπκνύληαη ηα πξάγκαηα 
εθ ησλ έμσ, κε μέλνπο ραξαθηήξεο 
θαη όρη γηαηί ηα ελλόεζαλ ζε βάζνο 
ζηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο». 
Κάζε λέα εθεύξεζε έρεη ζεηηθέο 
αιιά θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 
ηνλ άλζξσπν. Πξέπεη, ινηπόλ, λα 
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είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηε 
ρξήζε θάζε θαηλνύξγηαο ηερλνιν-
γίαο θαη λα ηελ αληηκεησπίδνπκε κε 
θξηηηθή καηηά. Με αθνξκή απηή ηε 
ζέζε ζπδεηήζηε γηα ηηο ζεηηθέο αιιά 
θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ 
λέσλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθν-
ξίαο, επηιέγνληαο θάπνηα λέα 
κνξθή ηερλνινγίαο (π.ρ. θηλεηό 
ηειέθσλν). 
2. Με ηε βνήζεηα κηαο Μεραλήο 
Αλαδήηεζεο βξείηε ειιεληθά 
ειεθηξνληθά βηβιία. Πνηα είλαη ηα 
πιενλεθηήκαηα ςεθηνπνίεζεο ησλ 
βηβιίσλ θαη δεκνζίεπζήο ηνπο ζην 
Γηαδίθηπν; Πξνηηκάηε έλα ραξηό-
δεην βηβιίν ή έλα ειεθηξνληθό 
βηβιίν; 
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Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππώλνληαη 
από ηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδαθηη-
θώλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ 
βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε ηεο γλεζηόηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πώιεζε θαη δε θέξεη βηβιηόζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηώθεηαη ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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