
 

ΔΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ, ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΑΝΔΡΑΣ 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 
 

Καθηγήτρια Δέσποινα Μακρίδου-Μπούσιου : Επιβλέπουσα 
Καθηγήτρια Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου : Μέλος Τριμελούς Επιτροπής 
Καθηγητής Δημήτριος Παπαναστασίου : Μέλος Τριμελούς Επιτροπής 
Καθηγητής Αναστάσιος Κάτος : Εξεταστής 
Καθηγήτρια Μάνθου Βασιλική : Εξετάστρια 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ευγενία : Εξετάστρια 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δουλκέρη Αναστασία : Εξετάστρια 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Θεσσαλονίκη 

 
Ιούνιος 2008 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Χρήστος Π. Άνδρας, 2008 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

 
 

Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των 

απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. 



 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
1o. Εισαγωγή -Μεθοδολογία…............................................................................….10 

1.1 Επιλογή θέματος............................................................................................…..10 

1.2 Ο σκοπός της έρευνας.........................................................................................12 

1.3 Συνεισφορά και Πρωτοτυπία...............................................................................13 

1.4 Υποθέσεις............................................................................................................13 

1.5 Εννοιολογικό πλαίσιο......................................................................................…14 

1.5.1 Τα χαρακτηριστικά της «κυρίαρχης ιδεολογίας»....................................………..16 

1.5.2 Νοοτροπίες…………………………………….......................................………..22 

1.5.3 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις…………………….....................................………23 

1.5.4 Χαρακτηριστικά των κοινωνικών αναπαραστάσεων…..................................…..26 

1.6 Η σημασία της αφήγησης, διήγησης...................................................................29 

1.7 Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία εργασίας........................................................31 

1.8 Μέθοδος Ανάλυσης Περιεχομένου.....................................................................35 

1.8.1 Ο Προσδιορισμός των μονάδων ανάλυσης (items)....................................……...38 

1.8.2 Ο προσδιορισμός των κατηγοριών.............................................................……...39 

1.8.3 Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων...................................................……….40 

1.8.4 Επαλήθευση...........................................................................................…………46 

1.9 Η δομή της εργασίας...........................................................................................46 

1.10 Πίνακες ποσοτικοποίησης αποτελεσμάτων Ανάλυσης Περιεχομένου.............48 

 

2o. (1η Κατηγορία) Ο Θαυμαστός, “νέος κόσμος” του Δια-δικτύου.....................53 

Εισαγωγή...................................................................................................................53 

2.1 Το γόητρο του δια-δικτύου..............................................................................…59 

2.1.1 Απλές αναφορές.........................................................................................………61 

2.1.2 Αναφορές ισχυρής επιρροής, εμπέδωση αυτόνομης παρουσίας...............………63 

2.1.3 Συμπέρασμα..............................................................................................……….65 

2.2 Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη.................................................................…..66 

2.2.1 Εκπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα..................................................………….68 

2.2.2 «Google, το μυαλό του θεού είναι … πονηρό».........................................………69 

2.2.3 Εικονική πραγματικότητα και προσομοίωση.............................................…...…73 



 4

2.2.4 Σπάνιες Ευκαιρίες κάθε είδους...................................................................……...74 

2.2.5 Το δια-δίκτυο, πηγή κινημάτων πολιτών και δημοκρατικών επαναστάσεων…...75 

2.2.6 Επιστημονικά στοιχεία ερευνών σφραγίζουν την εικόνα της παντοδυναμίας…..77 

2.2.7 Συμπεράσματα...................................................................…......................……..78 

2.3 Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας......................….80 

2.3.1 Αλλαγές στην Παιδεία – Εκπαίδευση..................................................…………..82 

2.3.2 Αλλαγές στο κράτος, δημόσια διοίκηση.........................................……………...86 

2.3.3 Αλλαγές στο επικοινωνιακό περιβάλλον.........................................……………..92 

2.3.4 Αλλαγές στην Ενημέρωση και τα ΜΜΕ........................................……………...97 

2.3.5 Συμπεράσματα.........................................…..........................................………..100 

2.4 Η νομοτέλεια του δια-δικτύου................................................................……...102 

2.4.1 Συμπεράσματα..........................................................................................……...106 

2.5 Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα...............................................…...108 

2.5.1 Έρευνες για την πορεία της διείσδυσης του δια-δικτύου στην Ελλάδα..............110 

2.5.2 Αυτόνομες απόψεις και αναφορές.......................................................................111 

2.5.3 Συμπεράσματα.....................................................................................................116 

 

3o. (2η Κατηγορία) Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών..........................................121 

Εισαγωγή.................................................................................................................121 

3.1 Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο.............................................................126 

3.1.1 Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της διοίκησης του δια-δικτύου............128 

3.1.2 Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες132 

3.1.3 Η Αλ Κάιντα, το δια-δίκτυο και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.....................140 

3.1.4 Συμπεράσματα.....................................................................................................142 

3.2 Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα.......................................................................145 

3.2.1 Δια-δίκτυο, άσκηση και προβολή της κυβερνητικής πολιτικής..........................147 

3.2.2 Κομματικές Αντιπαραθέσεις...............................................................................155 

3.2.3 Συμπεράσματα.....................................................................................................163 

3.3 Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο.....................................................….164 

3.3.1 Το δια-δίκτυο αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά με νέες ευκαιρίες 

οικονομικού κέρδους...........................................................................................................166 

3.3.2 Το δια-δίκτυο μετατρέπεται σε ένα νέο πεδίο μάχης.....................................…..169 



 5 

3.3.3 Τα «λάφυρα» της μάχης, και η εξαργύρωση των προσδοκιών του δια-δικτύου στο 

χρηματιστήριο................................................................................................................….171 

3.3.4 Το δια-δίκτυο ως προνομιακό επενδυτικό περιβάλλον και το ζήτημα της 

καινοτομίας.........................................................................................................................172 

3.3.5 Η εμπορική κατεύθυνση της έρευνας, της τεχνολογίας και οι χρήστες..............174 

3.3.6 Συμπεράσματα.....................................................................................................175 

3.4 Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα..................................................................178 

3.5 Δια-δίκτυο και Διαφήμιση........................................................................……..181 

3.5.1 Άμεσες Διαφημίσεις............................................................................................185 

3.5.2 Έμμεσες Διαφημίσεις.................................................................................…….187 

3.5.3 Συμπέρασμα.........................................................................................................190 

 

4o. (3η Κατηγορία) Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά...........................193 

Εισαγωγή.................................................................................................................193 

4.1 Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης.................................................200 

4.1.1 Επιθέσεις από Χάκερ. Ο «αξιοθαύμαστος κακός» της εικονικής γειτονιάς μας.205  

4.1.1.1 Συμπεράσματα: Τα χαρακτηριστικά της  εικόνας του Χάκερ…………209 

4.1.2 Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου................……..212 

4.1.2.1 Η λειτουργία του τύπου....................................................................214 

4.1.2.2 Ο ρόλος της  Ελληνικής Αστυνομίας και η ιδιαίτερη σχέση της με τον  

τύπο...........................................................................................................215 

4.1.2.3 Η αδυναμία των τραπεζών και γενικά των μεγάλων οργανισμών-

επιχειρήσεων..............................................................................................221 

4.1.2.4 Ο τρόπος παρουσίασης των Πολιτών.................................................223 

4.1.3 Επιχειρήματα εφησυχασμού............................................................................…224 

4.1.3.1 Ο καθησυχαστικός ρόλος των τραπεζών. Προσπάθειες αποκατάστασης 

της εικόνας...........................................................................................…..226 

4.1.3.2 Η καθησυχαστική λειτουργία της  Ελληνικής Αστυνομίας..................228 

4.1.3.3 Εργαλεία Πειθούς............................................................................230 

4.1.3.4 Κάλυψη αναγκών που δημιουργεί η ανασφάλεια μέσω προϊόντων και 

υπηρεσιών....................................................………………...............…...231 

4.1.4 Πνευματικά δικαιώματα (Πειρατεία ταινιών, μουσικής, λογισμικού)................233 

4.2 Παιδεραστία – Πορνογραφία............................................................................239 



 6

4.2.1 Συμπεράσματα.....................................................................................................244 

4.3 Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές............................................245 

4.4 Γενικά Συμπεράσματα.......................................................................................250 

 

5o. Συμπεράσματα:Το περιεχόμενο και η συγκρότηση της κυρίαρχης, 

τεχνοκρατικής λογικής .....………………………………………….......................253 

Εισαγωγή : Η προέλευση της κυρίαρχης λογικής : Οι ρίζες, καταβολές της τεχνοκρατικής 

λογικής..............................................................................................................……254 

5.1 Ιστορικό πλαίσιο. Οι καταβολές της δυτικής σκέψης…...................................255 

5.2 Το Μηχανιστικό Κοσμοείδωλο.........................................................................257 

5.3 Εξουσία και έλεγχος της φύσης, η επεκτατική ορμή του δυτικού πολιτισμού.260 

5.4 Μορφές άσκησης εξουσιαστικού ελέγχου........................................................263 

5.4.1 Περιορισμός του κόπου. Αυτοματοποίηση....................................……….…....263 

5.4.2 Θέληση για τάξη (Μηχανιστικός τρόπος σκέψης)......……………............……264 

5.4.3 Έλεγχος του χρόνου.....................................................................………………265 

5.4.4 Έλεγχος του χώρου......................................................................………………266 

5.5 Τα απαραίτητα εργαλεία για την άσκηση του ελέγχου της φύσης....................267 

5.4.1 Επιστήμη.…………………………………...................................………...…...268 

5.4.1.1 Κύρια χαρακτηριστικά της δυτικής επιστήμης..........................................269 

5.4.1.2 Η προσφορά της...................................................…………………….….270 

5.4.1.3 Οι συνέπειες της λειτουργίας της...................................................………271 

5.4.2 Καινοτομία......……………………………………………………….......…….274 

5.4.3 Τεχνολογία...........…………........................................................………………277 

5.6 Το πέρασμα στην μετα-νεωτερικότητα, η ανάδειξη της πληροφορίας και η 

εμφάνιση του δια-δικτύου................................................................……………….....279 

5.7 Ο ρόλος του Καπιταλισμού....................…........................................……………284 

5.7.1 Η γέννηση του καπιταλισμού και η στενή σχέση με τον προτεσταντισμό.........284 

5.7.2 Οι φάσεις ανάπτυξης του καπιταλισμού......……………….…………........…...286 

5.7.3 Η ανάδειξη της πληροφορίας και των δικτύων στο πλαίσιο του ύστερου 

καπιταλισμού.....................................................................………………………….………291 

5.7.4 Συμπεράσματα για την  σχέση  καπιταλισμού και νέων  τεχνολογιών  

πληροφορίας...........................................................................................................................293 

5.8 Ο μύθος της ουδετερότητας της τεχνολογίας....................….........................….294 



 7 

5.9 Η Παγκοσμιοποίηση....................…........................................…………………...295 

5.10 Φθάνοντας στο δια-δίκτυο....................…........................……...............………297 

5.11 Συμπέρασμα : Ο τεχνοκρατούμενος δυτικός πολιτισμός.................................298 

5.12 Τα χαρακτηριστικά του τεχνοκρατικού πνεύματος..................…....................301 

5.12.1 Τα δομικά στοιχεία.................................…………………………...….……...301 

5.12.2 Η «τεχνοκρατική» αντίληψη της προόδου......……………………............…..303 

     5.12.2.1 Συνέπειες της «τεχνοκρατικής» αντίληψης της προόδου.......................307 

5.12.3 Η αγοραία λογική.............................................................…....……...………..308 

5.12.4 Συμπέρασμα...........................................................…………..………………..308 

 

6o. Η κυρίαρχη λογική του δια-δικτύου......................…….......................................311 

6.1 Το ισχυρό γόητρο του δια-δικτύου.….......…………………............................311 

6.2 Η υπερπληροφόρηση του δια-δικτύου ταυτίζεται με την γνώση......................313 

   6.3 Η αντίληψη του θαυμασμού της «επικοινωνίας»………..………………...….317 

6.4 Η άνοδος της εικονικότητας..............................................................................318 

6.5 Απελευθέρωση έναντι Καταπίεσης...............................................................…324 

6.5.1 Η αντίληψη του χαοτικού και ανεξέλεγκτου..............……….........................324 

6.5.2 Η αντίληψη της Ελευθερίας..............………............................................…325 

6.5.3 Δημοκρατικά Κινήματα Πολιτών..............………........................................325 

6.5.4. Η επάνοδος της εξουσίας και η αίσθηση των δεσμών ελέγχου..............……326 

 6.5.5 Η τελική σύγκρουση. Ελευθερία εναντίον «μεγάλου αδελφού» .......……….326 

6.6 Η εικόνα του Χάκερ..............................................................……....................329 

6.7 Το επικίνδυνο δια-δίκτυο..................................................................................332 

6.8 Η αντίληψη ότι το δια-δίκτυο αλλάζει τον κόσμο προς το καλό......................333 

6.9 Ο προοδευτισμός του δια-δικτύου ως πολιτική ιδεολογία.....................……...335 

6.10 Ο άξονας τεχνολαγνείας – τεχνοφοβίας..........................................................337 

6.11 Η Ελλάδα και το δια-δίκτυο......................………………...................……...340 

6.12 Συμπεράσματα σε σχέση με τις υποθέσεις εργασίας...........................……...341 

6.13 Εν κατακλείδι................................................................................…………..343 

 

Βιβλιογραφία..................................................................................………………..346 

 



 8

Πρόλογος - Ευχαριστίες 
 

Προερχόμενος από βασικές σπουδές (απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) που είχαν περισσότερο σχέση με 
αυτό που αποκαλούμε θετικές επιστήμες, βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον να κινηθώ 
παράπλευρα σε ένα χώρο που σχετίζεται με την μελέτη των επιδράσεων της 
τεχνολογίας στον άνθρωπο και στην κοινωνική του ζωή. Στην κατεύθυνση αυτή 
σημαντικό ρόλο έπαιξε ένα παλιό μου ενδιαφέρον για τις θεωρητικές επιστήμες 
(Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία). Αυτό ξεκίνησε από εφηβικούς προβληματισμούς που 
οδήγησαν στην αναζήτηση απαντήσεων στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. 
Κάτι το οποίο διατηρήθηκε στην πορεία του χρόνου, παράλληλα με την 
επαγγελματική ζωή (ως εκπαιδευτικός, καθηγητής πληροφορικής στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), με προσωπική μελέτη σχετικών συγγραμμάτων και 
συγγραφέων, στον βαθμό που επιτρέπει στον καθένα ο ελεύθερος χρόνος. 

Κατά συνέπεια, όταν προέκυψε η δυνατότητα μιας έρευνας-διατριβής, ο χώρος 
που συναντιούνται η τεχνολογία και η κοινωνία αποτέλεσε άμεσα το επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός μου. Σχεδόν άμεσα, το διαδίκτυο κυριάρχησε ως ένα προκλητικό 
πεδίο έρευνας. Ξεκινώντας την αναζήτηση (2002), το διαδίκτυο αποτελούσε πλέον 
μια επανάσταση που διαμόρφωνε πολλούς κοινωνικούς προβληματισμούς. Αρχικά 
δοκίμασα να εξετάσω αν με ενδιαφέρει ο χώρος της προσωπικής επαφής (chat) στο 
διαδίκτυο. Μετά από μια έρευνα και έναν προσωπικό πειραματισμό κατέληξα πως 
όχι. Η παρότρυνση της κυρίας Κωνσταντοπούλου να επιχειρήσω μια μελέτη 
ιδεολογίας μέσω του τύπου που αφορά στο διαδίκτυο μου κέντρισε το ενδιαφέρον. 
Κυρίως γιατί από την πρώτη στιγμή διαισθάνθηκα ότι πρόκειται για μια εργασία που 
απαιτούσε μια ισορροπία από πρακτική εργασία με ερευνητικά στοιχεία και μια 
προσπάθεια θεωρητικής αναζήτησης και παράλληλα κατανόησης μιας σύγχρονης 
πραγματικότητας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια κυρία Χριστιάνα 
Κωνσταντοπούλου για την καθοδήγηση που μου προσέφερε ώστε να ολοκληρωθεί η 
παρούσα διδακτορική διατριβή. Περισσότερο όμως την ευχαριστώ γιατί είναι η αιτία 
ύπαρξης αυτής της πορείας - εργασίας. Ευχαριστώ, επίσης, την καθηγήτρια κυρία 
Δέσποινα Μακρίδου Μπούσιου και τον καθηγητή κύριο Δημήτριο Παπαναστασίου 
για την πολύτιμη βοήθειά τους. Τέλος, αλλά πρώτιστα, ευχαριστώ την σύντροφό μου 
Μάγδα υποσχόμενος να αναπληρώσω τα απογεύματα που δεν κατάφερα να τη 
συνοδέψω σε μια βόλτα.  

Χρήστος Άνδρας, 21-06-2008 

 

 

 

 

 



 9 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το διαδίκτυο, ιδιαίτερα μετά την δεκαετία του 90’, έχει εισβάλει δυναμικά 
στην ζωή (κυρίως) των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Νέες προκλήσεις και 
ερωτήματα συνδέονται με ένα μεγάλο φάσμα των επιστημών του ανθρώπου. 
Η έλευση του διαδικτύου τροποποιεί τον τρόπο που επικοινωνούμε, τον τρόπο 
που συναλλασσόμαστε, το είδος των λύσεων που αναζητούμε σε ατομικά και 
κοινωνικά προβλήματά μας. Επίσης, διαμορφώνει νέες καταστάσεις, 
προβλήματα για τα οποία καλούμαστε να βρούμε κανόνες συμπεριφοράς και 
ίσως νέους ηθικούς και νομικούς κώδικες. Ο Τύπος αποτελεί μια εξαιρετική 
πηγή στοιχείων ιδιαίτερα σε σχέση με μελέτες ιδεολογίας. Η παρούσα 
κοινωνιολογική έρευνα επιχειρεί μια Ανάλυση Περιεχομένου σε ένα δείγμα 
δύο μηνών (Οκτώβριος 2005 & Μάιος 2006) προερχόμενο από τον Ημερήσιο 
Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα από τις εφημερίδες Βήμα και Καθημερινή. 
Στόχος μας είναι η κατανόηση και παρουσίαση των κυρίαρχων αντιλήψεων 
(κυρίαρχης ιδεολογίας) που συνδέονται με την έλευση του διαδικτύου στην 
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Επιχειρούμε να ανακαλύψουμε το «τι 
πιστεύεται για το διαδίκτυο σήμερα στην Ελλάδα». Μέσα από την έρευνα των 
114 συνολικά εντύπων του δείγματός μας, εντοπίσαμε 733 (άμεσες ή έμμεσες) 
αναφορές (φράσεις ή παραγράφους) στον τύπο και τις κατηγοριοποιήσαμε σε 
τρεις (3) κύριες και δεκατέσσερις (14) δευτερεύουσες υποκατηγορίες. 
Ακολούθως, αναλύουμε λεπτομερώς ποσοτικά και ποιοτικά τις παραπάνω 
κατηγορίες της ανάλυσης περιεχομένου. Επίσης επιχειρούμε συγκρίσεις σε 
σχέση με τον χρόνο και τα δύο έντυπα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, επιχειρούμε 
(σχετικά σύντομα-κωδικοποιημένα, μιας και δεν αποτελεί το επίκεντρο της 
έρευνά μας) να προσδιορίσουμε τις ρίζες προέλευσης αυτών των αντιλήψεων, 
να κατανοήσουμε βαθύτερα το «πώς» και το «γιατί». Πως διαμορφώθηκαν 
αυτές οι αντιλήψεις που συναντήσαμε; Μέσα σε ποιο ιστορικό, κοινωνικό, 
φιλοσοφικό πλαίσιο; Παράλληλα ασχολούμαστε ως ένα βαθμό με κάποιους 
προβληματισμούς που αφορούν το παρόν και το μέλλον ζητημάτων που 
εγείρει η έλευση του διαδικτύου. Δεν διστάζουμε, σε κάποια από τα ζητήματα 
να παρουσιάσουμε την προσωπική μας θέση και φυσικά την λογική που την 
συνοδεύει. Τέλος, παραθέτουμε, σχετικά κωδικοποιημένα και συμπυκνωμένα, 
τα συμπεράσματά μας και παρουσιάζουμε το «τι πιστεύεται τελικά για το 
διαδίκτυο» σήμερα στον ελληνικό χώρο. Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι 
πραγματοποιήσαμε μια πρωτότυπη εμπειρική έρευνα και παράλληλα 
καταβάλαμε μια θεωρητική προσπάθεια για την βαθύτερη κατανόηση και 
ένταξη σε ένα συγκροτημένο πλαίσιο των όσων στοιχείων συναντήσαμε 
μπροστά μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

 

Εισαγωγή - Μεθοδολογία 

 

1.1 Επιλογή θέματος 

 

Το δια-δίκτυο, αποτελεί ένα από τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογικής και 

ειδικότερα ψηφιακής, «πληροφορικής επανάστασης» που ξεκίνησε τον 20ο αιώνα και 

συνεχίζεται δυναμικά μέχρι σήμερα. Η δυναμική εμφάνισή του στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι πραγματοποιήθηκε μέσα στη δεκαετία του 90. Όπως με την τυπογραφία (οι 

Κινέζοι το 868μ.χ. τύπωσαν το πρώτο «βιβλίο») στην δυτική Ευρώπη έσμιξαν 

τεχνική διαδικασία και κοινωνικές ανάγκες (Σεραφετινίδου Μελίνα, 1991, 127), έτσι 

η ψηφιακή επανάσταση και το δια-δίκτυο συναντούν τις ανάγκες του αχαλίνωτου 

Καπιταλισμού (Edward Luttwak, 2003). Λίγοι, ίσως κανένας, τομείς του σύγχρονου 

πολιτισμού μας μπορούν να ισχυριστούν ότι παραμένουν αδιάφοροι απέναντι στις 

προκλήσεις, στα νέα δεδομένα που εγκαθίδρυσε με την ανάπτυξή του το δια-δίκτυο1. 

Επιπλέον, πολλοί πρωταγωνιστές της σύγχρονης οικονομίας παρουσιάζονται 

ενθουσιασμένοι με τις νέες δυνατότητες που διαφαίνονται.  

Η έντονη οικονομική, κοινωνική δραστηριότητα που παρατηρείται γύρω από το 

νέο πόλο ενδιαφέροντος συναντά σιγά σιγά την ζύμωση που αυτονόητα διενεργείται 

στο χώρο της σκέψης (ακαδημαϊκής και μη), του ευρύτερου κοινωνικού και 

πολιτικού προβληματισμού. Πολλά επιμέρους ερωτήματα γεννιούνται και έχουν 

σχέση με το είδος της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της δημοκρατίας που έχουμε και 

                                                 
1 Για μια εκτενή ανάλυση των επιδράσεων και των γενικότερων προβληματισμών γύρω από την 
έλευση του δια-δικτύου στην ανθρώπινη ιστορία βλέπε το βιβλίο: Θεμπριάν, Χουάν Λουίς, Το 
Δίκτυο, Το Ίντερνετ και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, εκδ. Στάχυ, Αθήνα 2000. 
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μπορούμε να αποκτήσουμε με την αξιοποίηση του νέου εργαλείου. Ο τρόπος 

διασκέδασης, ο τρόπος που επικοινωνούμε  είναι πολύ σημαντικός γιατί εξ ορισμού 

καθορίζει το είδος της κοινωνίας μας. Όλοι οι επιμέρους προβληματισμοί μπορούν να 

συμπυκνωθούν σε ένα κεντρικό ερώτημα που αναπόφευκτα διαμορφώνεται από τα 

ίδια τα πράγματα. Πόσο καθοριστικό είναι και θα είναι για την πορεία του 

ανθρώπινου πολιτισμού το δια-δίκτυο; Μπορεί να έχει την ίδια η περισσότερη 

επιρροή στην συνολική κατεύθυνση της ανθρώπινης ιστορίας, όπως είχε, για 

παράδειγμα, η τυπογραφία ή ο τροχός; 

Η δυναμική και το πλήθος των αλλαγών που συνδέονται με το δια-δίκτυο 

υποδηλώνουν μια σημαντική στιγμή του σύγχρονου πολιτισμού. Πολλοί διατείνονται 

ότι η πορεία των κοινωνιών μας αλλάζει και θα είναι πολύ διαφορετική απ’ όσο 

φανταζόμαστε. Η ποιότητα και η κρισιμότητα των διακυβευμάτων, που συνδέονται 

με την παρουσία του δια-δικτύου στη συλλογική μας ύπαρξη, είναι κορυφαία και 

μπορεί να συγκριθεί με τις εξελίξεις σε άλλους κλάδους αιχμής της επιστημονικής 

έρευνας, όπως, για παράδειγμα, η γενετική, που γεννούν πρωτόφαντα ερωτήματα-

προκλήσεις για το ανθρώπινο είδος. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που 

αναδεικνύει το ζωτικό και το επίκαιρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος για μια 

ανθρωπιστική επιστήμη, όπως η Κοινωνιολογία. Σ’ αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον 

και ερεθιστικό πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα εργασία. Ένας άλλος, τέλος, λόγος 

ενδιαφέροντος αποτέλεσε η προέλευση των βασικών σπουδών του υποψηφίου από το 

χώρο της εφαρμοσμένης πληροφορικής και το προκλητικό της μετάβασης σε μια νέα 

επιστημονική οπτική, μέσω της μελέτης των επιδράσεων της τεχνολογίας. 
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1.2 Ο σκοπός της έρευνας 

 

Ποιός είναι ο ακριβής σκοπός της παρούσας έρευνας; Πως οριοθετείται ο 

επιστημονικός χώρος που θα κινηθεί; Τι ακριβώς αφορά και τι όχι; Γιατί είναι 

σημαντική και καινοτόμος; Ποιες έννοιες εμπλέκονται και πως θεωρείται το 

πραγματικό τους περιεχόμενο; 

Ο αντικειμενικός σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των 

χαρακτηριστικών της «κυρίαρχης λογικής», όπως αυτή σχηματίζεται, αποτυπώνεται 

και περνά από τα Μ.Μ.Ε (μέσω του γραπτού λόγου) στη σύγχρονη συλλογική 

συνείδηση στην Ελλάδα. Θεωρήσαμε ότι για ένα σύγχρονο ζήτημα (διείσδυση του 

δια-δικτύου) που αφορά πτυχές του ατομικού (καθημερινού) και συλλογικού βίου του 

σύγχρονου ανθρώπου, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό να διερευνηθεί 

βαθύτερα τι κρύβεται πίσω από την έλευσή του. Επομένως, ως πρώτος στόχος 

προσδιορίστηκε η διερεύνηση, ο ακριβέστερος δυνατός προσδιορισμός των 

κυρίαρχων αντιλήψεων που συνδέονται με την έλευση του δια-δικτύου. Σ’ αυτό το 

σημείο θεωρήσαμε ότι ο τύπος αποτελεί μια εξαιρετική πηγή τεκμηρίων για την 

έρευνά μας (λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω, στην ενότητα επιλογής της 

κατάλληλης μεθοδολογίας).  

Ως φυσική συνέχεια προέκυψε ο δεύτερος στόχος, δηλαδή η απάντηση στα 

ερωτήματα : από πού πηγάζει η κυρίαρχη λογική που συνδέεται με το δια-δίκτυο; 

Ποιες είναι οι βαθύτερες ρίζες της και πολύ απλά ποιες διαδικασίες, ποια εξέλιξη 

(κοινωνική, οικονομική) οδήγησε στο αποτέλεσμα που διαπιστώσαμε μέσα από την 

έρευνά μας; Σ’ αυτό το σημείο το δυνατό εύρος της ερευνητικής προσπάθειας 

εκτείνεται «επικίνδυνα». Αποφασίσαμε, σχετικά κωδικοποιημένα, να απαντήσουμε 

και στα ερωτήματα αυτά. 
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1.3 Συνεισφορά και Πρωτοτυπία 

 

Αρχικά, θεωρούμε ότι η έρευνά μας προσθέτει εμπειρικά δεδομένα, χρήσιμα 

επιστημονικά στοιχεία στον τομέα κοινωνιολογικής έρευνας που αφορά το δια-

δίκτυο. Επιπλέον, η συνεισφορά της έγκειται στην βαθύτερη κατανόηση της 

προέλευσης των αντιλήψεων που κυριαρχούν σήμερα. Το γεγονός αυτό είναι 

σημαντικό γιατί οι αντιλήψεις αυτές προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πράξεις μας. 

Άρα μια έρευνα, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής επιστήμης όπως η κοινωνιολογία, 

επιχειρώντας να συμβάλλει στην καλύτερη γνώση του πολιτισμού μας, βελτιώνει την 

αυτοσυνειδησία μας και θέλει να πιστεύει ότι συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο. 

Επιπλέον, με βάση την αναζήτηση που πραγματοποιήσαμε στο Εθνικό Αρχείο 

Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) και στο 

διαδίκτυο, όσον αφορά στον υπόλοιπο κόσμο, δεν εντοπίσαμε παρόμοια έρευνα, κάτι 

που θεμελιώνει την πρωτοτυπία της παρούσης διδακτορικής διατριβής. 

 

1.4 Υποθέσεις 

 

Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν ήταν τρεις: 

1. Η πρώτη υπόθεση εργασίας ισχυρίζεται ότι η εικόνα του δια-δικτύου 

στην σύγχρονη συλλογική μας συνείδηση είναι αποτέλεσμα ενός 

συγκροτημένου (ικανού να προσδιοριστεί) σώματος κυρίαρχων αντιλήψεων. 

2. Η δεύτερη υπόθεση εργασίας θεωρεί ότι ο ενθουσιασμός, όσον αφορά 

την υποδοχή του δια-δικτύου στην ζωή μας, επικρατεί, μέσα στο σώμα των 

κυρίαρχων αντιλήψεων, κάτι το οποίο με την σειρά του ερμηνεύεται από το 

γεγονός της εξυπηρέτησης συμφερόντων κυρίαρχων τάξεων. 

http://www.ekt.gr/
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3. Η τρίτη υπόθεση εργασίας αφορά την ιδιαιτερότητα της πρόσληψης 

του δια-δικτύου στην Ελλάδα και ισχυρίζεται ότι το δια-δίκτυο 

αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο «συγχρονισμού» με την πρόοδο η οποία 

εκφράζεται μέσω του πολιτιστικού παραδείγματος του δυτικού πολιτισμού. 

 

Η επαλήθευση ή όχι των υποθέσεων είναι ικανή, σε ένα τελευταίο στάδιο, να 

στηρίξει την γενικότερη και βασική θέση της εργασίας που ισχυρίζεται ότι: «η 

κυρίαρχη λογική που συνδέεται με το δια-δίκτυο αποτελεί φυσική μετεξέλιξη του 

τεχνοκρατικού πνεύματος που διακρίνει ιστορικο-φιλοσοφικά τον δυτικό πολιτισμό 

και αποτελεί έκφραση της εξουσιαστικής διάθεσης και επεκτατικότητας αυτού του 

πολιτισμού». 

Ο χώρος μέσα στο οποίο θα επιχειρήσουμε την διερευνητική προσπάθεια 

προσδιορίζεται από ένα εννοιολογικό πλαίσιο, που είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί 

έτσι, ώστε να είναι κατανοητή και δυνατή η αξιολόγηση της σημαντικότητας ή όχι 

της εργασίας. Παρακάτω, στο πλαίσιο της διασαφήνισης του εννοιολογικού πλαισίου 

θα επισημανθούν οι περιοχές που θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον της έρευνας.  

 

1.5 Εννοιολογικό πλαίσιο 

 

Έννοιες όπως «ιδεολογία», «νοοτροπία», «αναπαράσταση», «συλλογική συνείδηση», 

συναντιούνται και στο καθημερινό λεξιλόγιο και, όπως κάθε επικοινωνιακό σύμβολο, 

κατέχουν την δική τους εύπλαστη και παραλλαγμένη μορφή στο κόσμο των 

αντιλήψεων του καθενός μας. Η ισχύς των σχετικά αόριστων εκφράσεων έγκειται στο 

γεγονός ότι περιλαμβάνουν πολλά, αλλά σε αντίτιμο πληρώνουμε την αβεβαιότητα 

που συνοδεύουν. Η κοινή χρήση όρων από την κοινωνία και την κοινωνιολογία 
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καθιστά αναγκαία την ερμηνεία τους από επιστημονική πλευρά. Θα κινηθούμε με 

βάση το κριτήριο της εμβέλειας από τις μεγαλύτερες, γενικότερες έννοιες στις 

ειδικότερες. Επίσης, οφείλουμε να περιγράψουμε τον τρόπο συσχέτισής τους, κάτι 

απαραίτητο για την κατανόηση του σκοπού της έρευνας. Από τις πλείστες αναλύσεις 

σε σχέση με τους προαναφερθέντες όρους θα υιοθετήσουμε και θα βασιστούμε στην 

προσπάθεια ακριβούς διατύπωσης τους από τον Pierre Sorlin (2004). 

Λέγοντας «Συλλογική συνείδηση» εννοούμε το κοινό υπόβαθρο αναφοράς όλων 

των μελών ενός κοινωνικού συνόλου, εγγεγραμμένες πληροφορίες, γνώσεις, αξίες, 

αξιολογήσεις που αποτελούν κοινό μας κτήμα και τον κοινό τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε την συλλογική μας ύπαρξη και αυτά που μας συνδέουν. Όπως μια 

ομάδα είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των  μελών της, διατηρώντας το δικό 

της ψυχισμό, έτσι και η συλλογική συνείδηση είναι κάτι παραπάνω και πολύ 

διαφορετικό από το άθροισμα ή την κοινή συνισταμένη των ατομικών συνειδήσεων 

των μελών ενός κοινωνικού συνόλου. Η συλλογική συνείδηση δε διαμορφώνεται από 

τα άτομα, αλλά από μια εξίσου «πραγματική» ύπαρξη, το σύνολο του κοινωνικού 

σώματος. «Οι συλλογικές παραστάσεις, συγκινήσεις και τάσεις, έχουν σαν 

δημιουργικά αίτια όχι ορισμένες καταστάσεις της συνείδησης των ιδιωτών, αλλά τις 

συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το κοινωνικό σώμα στο σύνολό του.», (Durkheim, 

1994, 172).  Η καθολικότητά της είναι δεδομένη. 

Ο πολυσήμαντος (κυρίως λόγω της πολιτικής του εκμετάλλευσης) όρος της 

«Ιδεολογίας» είναι ίσως ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος από όλους. Ο πιο απλοϊκός, 

αλλά και γενικός ορισμός, θα έλεγε ότι «ιδεολογία είναι το σύνολο των ιδεών που 

διακινούνται σε μια κοινωνία». Εδώ αφορά «ένα σύνολο εξηγήσεων, πίστεων και 

αξιών τις οποίες αποδέχεται και εφαρμόζει ένας κοινωνικός σχηματισμός», (Pierre 

Sorlin, 2004, 32). Ασφαλώς αυτό το σύνολο αποτελεί ένα υποσύνολο που αντλείται 
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(επιλέγεται) από τη συλλογική συνείδηση, το κοινό υπόβαθρο αναφοράς. Επίσης, εδώ 

μιλούμε για έναν κοινωνικό σχηματισμό, δηλαδή ένα υποσύνολο ανθρώπων που 

συνδέονται με κάποιο τρόπο, έχουν κάποια δεσμά, κοινά συμφέροντα, πιθανότατα 

αποτελούν μια τάξη, έστω και με δυσδιάκριτα όρια. Το πραγματικό υπόβαθρο της 

ιδεολογίας βρίσκεται στην ανισότητα, που αποτελεί θεμελιακό στοιχείο του 

κοινωνικού γίγνεσθαι και μόνο σε μια τελική έκφραση προστατεύεται από την 

προσφυγή σε βίαιες μεθόδους. Η ιδεολογία είναι λοιπόν το, κατά κάποιον τρόπο, 

τελικό, νόμιμο προϊόν της ζύμωσης των άνισων κοινωνικών σχέσεων, μια ευνοϊκή 

εκδοχή για τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. «Κυρίαρχες ιδέες είναι οι ιδέες της 

κυρίαρχης τάξης», (Marx & Engels, 1975, 36). Επομένως η αναφορά στον όρο 

«κυρίαρχη ιδεολογία» ενέχει πλεοναστικά στοιχεία. Εφόσον η ιδεολογία αποτελεί «το 

λόγο τον οποίο αναπτύσσει μια τάξη για τον εαυτό της, τις πρακτικές και τους 

στόχους της», η επιρροή της την καθιστά δύναμη ευρείας κλίμακας και ισχύος2.  

 

1.5.1 Τα χαρακτηριστικά της «κυρίαρχης ιδεολογίας» 

 

Σ’ αυτό το σημείο οφείλουμε να διευκρινίσουμε κάποια χαρακτηριστικά αφενός της 

ιδεολογίας, ώστε εξαιρετικά σύνθετες έννοιες να μη φανούν απλοποιητικές λόγω της 

σύντομης αναφοράς μας στο πλαίσιο μιας έρευνας που δεν αποτελεί το επίκεντρο 

                                                 
2 «Η “ιδεολογική δικαίωση” έχει μεγάλη ζήτηση τελευταία. Ο λόγος για τη ζήτηση αυτή είναι ότι 
αναπτύχθηκαν νέοι θεσμοί με τεράστια δύναμη που δεν έχουν ακόμα νομιμοποιηθεί, ενώ οι παλιές 
δυνάμεις έχουν φθείρει τις παλιές τους νομιμοποιήσεις… Κάθε συμφέρον και κάθε δύναμη, κάθε 
πάθος και κάθε μεροληψία, κάθε μίσος και κάθε ελπίδα, έχουν την τάση να δημιουργούν έναν 
ιδεολογικό μηχανισμό με τη βοήθεια του οποίου ανταγωνίζονται τα συνθήματα, τα σύμβολα, τα 
δόγματα και τις επικλήσεις άλλων συμφερόντων. Καθώς όμως τα μέσα επικοινωνίας γίνονται ταχύτερα 
κι απλώνονται πλατύτερα, η αποτελεσματικότητα των συνθημάτων, με τη συχνή επανάληψη, 
φθείρεται. Δημιουργείται, έτσι, μια συνεχής ζήτηση νέων συνθημάτων, νέων πίστεων και 
ιδεολογιών.», (Mills, 1985, 133-134). 
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μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης, αφετέρου της κοινωνικής πραγματικότητας που 

καλούνται να αποδώσουν.  

1. Η ιδεολογία δεν είναι ένα συνειδητά οργανωμένο σύστημα από την ιθύνουσα 

τάξη, που σκοπεύει στην παραπλάνηση των υποτελών τάξεων, στην διατήρηση 

της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων και στην διαιώνιση της κυριαρχίας της 

(Pierre Sorlin, 2004). Ενσωματώνει συσκοτίσεις, εξαφανίζει μη συμφέρουσες 

πτυχές προβλημάτων, αναδεικνύει ενθουσιωδώς άλλες οπτικές γωνίες. Στην 

ανάλυση περιεχομένου των ποιοτικών στοιχείων των κειμένων του τύπου που 

θα ακολουθήσει, και ιδιαίτερα στα τελικά μας συμπεράσματα, δεν μπορούμε να 

αγνοήσουμε το τί αγνοείται και τί τελικά αναδεικνύεται σε σχέση με το δια-

δίκτυο και το ρόλο που παρουσιάζεται ότι καλείται να παίξει μέσα στη 

σύγχρονη κοινωνία. 

2. Η ιδεολογία δεν αποτελεί μια απλή αντανάκλαση της κοινωνικοοικονομικής 

βάσης της κοινωνίας. Αντίθετα, υφίσταται μια διαρκής αλληλεπίδραση ανάμεσά 

τους. Η ιδεολογία λειτουργεί αφενός ως διαθλαστικό πρίσμα των υφιστάμενων 

κοινωνικών συγκρούσεων και αφετέρου ως δύναμη επαναπροσανατολισμού του 

τόπου όπου διεξάγεται η συζήτηση ή η αντιπαράθεση και των κανόνων που 

ορίζουν ποιά είναι τα διακυβεύματα. Αναπόφευκτα, η δημόσια, κατά κάποιον 

τρόπο, συζήτηση-διήγηση που πρόκειται να αναλύσουμε πρέπει να λάβει υπόψη 

της ποια διακυβεύματα σε σχέση με το δια-δίκτυο τελικά αναδεικνύονται. Το 

γεγονός αυτό με την σειρά του δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τυχαίο, γιατί 

αποκαλύπτει ποιες κοινωνικές δυνάμεις ικανοποιούν τα συμφέροντά τους και 

ταυτόχρονα διαθέτουν την ισχύ να τα προωθήσουν3. 

                                                 
3 «Το δικαίωμα κάποιου να δημιουργεί μηνύματα πηγάζει από την κοινωνική δύναμη, ενώ η κοινωνική 
δύναμη αυξάνεται από το δικαίωμα παραγωγής μηνυμάτων», (Shanahan & Morgan, 1999, 53). 
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3. Στις κοινωνίες μας δεν υπάρχει μια ενιαία ιδεολογία. Λόγω της ανάπτυξης του 

καπιταλισμού έχουν δημιουργηθεί εξαιρετικά σύνθετες δομές σε σχέση με πιο 

απλές στη δομή κοινωνίες του παρελθόντος, οι οποίες οδηγούν σε μια ευρεία 

ποικιλομορφία που εκδηλώνει διαφορετικές ιδεολογίες. Ο ισχυρισμός για την 

ύπαρξη μιας γενικής, ενιαίας ιδεολογίας της κοινωνίας μόνο συμβατικός μπορεί 

να είναι και αν υφίσταται λειτουργεί αφαιρετικά. Αυτό σημαίνει ότι η 

οποιαδήποτε προσπάθεια εντοπισμού της κυρίαρχης ιδεολογίας είναι μόνο σε 

θέση να αποκαλύψει κάποιες ψηφίδες ενός πολύπλοκου συνολικού πλέγματος. 

Από την άλλη μεριά, οφείλουμε να σημειώσουμε και τις τεράστιες 

ομογενοποιητικές τάσεις που λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση και 

αναφέρονται κυρίως στη μαζική πολιτιστική βιομηχανία, αλλά και ενημέρωση. 

4. Η δύναμη της κυρίαρχης τάξης δεν αποκαλύπτεται μέσα από επιφανειακές 

εκφράσεις ενός ιδεολογικού περιεχομένου, αλλά μέσα από τη δομική 

διάρθρωση που ορίζουν τα «ιδεολογικά πλαίσια», δηλαδή οι νοητικές 

κατηγορίες που καθορίζουν τον τρόπο οργάνωσης και τις προτεραιότητες της 

σκέψης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι παρέχουμε όλα τα απαραίτητα 

τεχνικά μέσα, το χρόνο και την απόλυτη ελευθερία επιλογών σε μια ομάδα 

ανθρώπων με αντίθετη άποψη για το πώς εκδίδεται μια εφημερίδα και ποιο 

πρέπει να είναι το περιεχόμενο των μηνυμάτων και η γενικότερη θέση της στα 

πράγματα. Το πιθανότερο είναι ότι παρ’ όλες τις διαφορές στις θέσεις, στο λόγο, 

στο περιεχόμενο, στα συνθήματα, θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια νοητικά 

εργαλεία, την ίδια «αυτονόητη» δομή μιας εφημερίδας που ιεραρχεί με 

συγκεκριμένο τρόπο τα σημαντικά (π.χ. πολιτικά, οικονομικά θέματα) και τα 

ασήμαντα. Η όλη τους λειτουργία διενεργείται σε «προδιαγεγραμμένα πλαίσια», 

τα οποία είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικά, από την όποια ελευθερία 
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στο σχολιασμό ενός θέματος, με αποτέλεσμα να μιλούνε όλοι πάνω στην ίδια 

ατζέντα και να αγνοούν τα ίδια πράγματα. Συμπερασματικά, η ύπαρξη 

«ιδεολογικών πλαισίων», έχει σαν αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το βαθμό 

ελευθερίας μας, να μην διαθέτουμε εναλλακτικά εργαλεία σκέψης4. Το 

ιδεολογικά πλαίσια που αναπτύσσονται σε σχέση με το δια-δίκτυο, οφείλουμε 

να τα περιγράψουμε στα τελικά συμπεράσματα της εργασίας μας. 

5. «Η ιδεολογία είναι πρωτογενώς πειστική και μονάχα δευτερογενώς είναι 

“παραγγελματική”. Από την άποψη αυτή είναι σαν το μύθο του Αισώπου. 

Επιφανειακά είναι μύθος, αν και μύθος που λέει ένα δίδαγμα. Αν υπήρχε 

μονάχα ο μύθος, και όχι το δίδαγμα, δε θα είχαμε ιδεολογία. Ο μύθος είναι 

πάντα εκείνος που εκφράζεται με τα λόγια και όχι πάντα το δίδαγμα. Επιπλέον ο 

αφηγητής του μύθου μπορεί και να μη θέλει να βγάλει δίδαγμα. Εκείνο που 

κάνει ιδεολογικό το μύθο είναι πως το ακροατήριό του, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, αντλεί απ’ αυτόν ένα δίδαγμα», (Plamenatz, 1970, 90). 

6. «Πολλά ιδεολογικά σύνολα δοξασιών ή θεωριών είναι επίσης φανερά 

“παραγγελματικά”. Περιέχουν εντολές και συμβουλές προς τους ανθρώπους για 

το πώς να συμπεριφερθούν και διατυπώνουν αξιολογικές κρίσεις. Όμως οι 

εντολές, οι συμβουλές και οι αξιολογικές κρίσεις υποστηρίζονται από ισχυρούς 

που αποσκοπούν στην περιγραφή ή εξήγηση συναφών γεγονότων. Αν δε 

γινόταν αυτό το σύνολο των δοξασιών δε θα ήταν ιδεολογικό. Επίσης δε θα 

ήταν ιδεολογικό, αν, κοντά στα περιγραφικά και παραγγελματικά του στοιχεία, 

απλώς εξέφραζε τα αισθήματα όσων το διαδίδουν. Για να είναι ιδεολογικό 

πρέπει να είναι ένα σύνολο δοξασιών, στο οποίο καταφεύγει συνήθως μια 
                                                 
4 «Η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει μια αρκετά μεγάλη ελευθερία να αγοράζει και να πουλάει, να 
ψάχνει και να διαλέγει μια εργασία. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους και να 
κινούνται ελεύθερα, αλλά οι γνώμες τους δεν υπερβαίνουν ποτέ το κατεστημένο κοινωνικό σύστημα 
που καθορίζει τις ανάγκες τους, τις επιλογές τους και τα φρονήματά τους.», (Marcuse, 1965, 37-38). 
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κοινότητα ή μια κοινωνική ομάδα σε καταστάσεις ορισμένου είδους. Ίσως 

βέβαια οι άνθρωποι να καταφεύγουν σ’ αυτό (ή σ’ ένα του μέρος) για να 

εκφράσουν ή να ανακουφίσουν τα αισθήματά τους. Το ότι καταφεύγουν, όμως 

σ’ αυτό το καθιστά ιδεολογικό. Μ’ αυτήν την έννοια, η ιδεολογία είναι κτήμα ή 

εφόδιο της κοινωνικής ομάδας που χρησιμοποιείται στις κατάλληλες 

περιπτώσεις.», (Plamenatz, 1970, 90). Η ερευνητική μας προσπάθεια οφείλει με 

ιδιαίτερη προσοχή να κινηθεί στην κατεύθυνση εντοπισμού τέτοιων 

χαρακτηριστικών «πειστικότητας» ή διδαγμάτων ενός μύθου ή ακόμη και 

«παραγγελματικών» στοιχείων, που συμβουλεύουν για τρόπους συμπεριφοράς. 

 

Η «ιδεολογία», τα χαρακτηριστικά της οποίας αναλύσαμε, διακρίνεται, στο 

τέλος, από ένα βασικό χαρακτηριστικό. Στο πλαίσιο του ηγεμονικού συστήματος του 

Gramsci είναι απαραίτητη για την κυρίαρχη τάξη5. Μια τάξη, για να διατηρήσει την 

ηγεμονία της συνδυάζει τις απαραίτητες για κάθε περίσταση δόσεις ισχύος και 

συναίνεσης6. Η «κυρίαρχη» ιδεολογία, λοιπόν, αποτελεί το (ασυνείδητο πάντα) 

εργαλείο μέσω του οποίου κατευθύνεται η κοινή γνώμη, ώστε να επιτευχθεί ένας 

βαθμός ισορροπίας των αντιθέσεων και η απαραίτητη συναίνεση. Αν δεν υφίσταται 

αυτός ο μηχανισμός (κατά κάποιο τρόπο ένα αμορτισέρ), ώστε να γίνεται η 

απαραίτητη διαχείριση των φυγόκεντρων τάσεων, η κυρίαρχη τάξη θα ήταν αδύναμη 

                                                 
5 «Σήμερα πια δεν είναι δυνατό να υποθέσουμε πως οι άνθρωποι κυβερνιούνται με τη συγκατάθεσή 
τους. Ανάμεσα στα μέσα που η εξουσία έχει σήμερα στη διάθεσή της είναι και η δύναμη να διευθύνει 
και να χειραγωγεί τη συγκατάθεση των ανθρώπων. Το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τα όρια αυτής της 
δύναμης – κι ότι ελπίζουμε πως πράγματι υπάρχουν όρια – δεν αναιρεί τη διαπίστωση πως άφθονη 
τέτοια δύναμη ασκείται με επιτυχία χωρίς την επικύρωση της λογικής και της συνείδησης αυτών που 
υποκύπτουν» (Mills, 1985, 71). 
6 «Τα ΜΜΕ ως θεσμοί είναι σχεδιασμένα, για να λειτουργούν ως “μηχανικοί” συναίνεσης», (Shanahan 
& Morgan, 1999, 207) αναφερόμενοι σε Lippman, Public Opinion και Chomsky N. 
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και αναγκασμένη να προσφεύγει αποκλειστικά στη βία για να διατηρήσει την 

ηγεμονία της7. 

«Πολυάριθμες έρευνες κατέδειξαν πόσο αποφασιστικό ρόλο στη διαιώνιση των 

ιδεολογικών πλαισίων διαδραματίζουν οι “ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους”, 

δηλαδή συνολικά οι φορείς που ελέγχονται από το κράτος – κι επομένως, ελέγχονται 

τουλάχιστον έμμεσα από την κυρίαρχη τάξη - και ιδιαίτερα η εκπαίδευση. Δίπλα σ’ 

αυτούς του μηχανισμούς, ελάχιστα έχουν μελετηθεί τα άλλα συστήματα διακίνησης 

ιδεολογιών, όπως ο τύπος …», (Pierre Sorlin, 2004, 38). Μιας τέτοια είδους 

«πρωτότυπη» μελέτη του τύπου, μέσω της διήγησής του, ως ένα σύστημα διακίνησης 

ιδεολογίας, αποτελεί και το επίκεντρο της παρούσας έρευνας8. Όχι γενικά, αλλά σε 

σχέση με τον ρόλο, τη θέση του δια-δικτύου στο σύμπαν των ιδεών. Επομένως, κατά 

κάποιο περισσότερο εικονοπλαστικό τρόπο, σε σχέση με την εικόνα του δια-δικτύου, 

όρο που θα χρησιμοποιούμε κατά κόρο εννοώντας και παραπέμποντας στο παρόν 

πλαίσιο σκέψης. 

Η παρούσα έρευνα δεν αφορά στο αν ένα φαινόμενο είναι «καλό» ή «κακό» για 

κάποιο υποκείμενο του κοινωνικού ιστού ή το πως συνίσταται και πρέπει να 

λειτουργεί στην ουσία του. Η διάκριση του «πρέπει» από το «τι είναι στην 

πραγματικότητα» αποτελεί βήμα σταθμό για τη μετάβαση από τη φιλοσοφία στη 

συγκρότηση της κοινωνιολογίας ως επιστήμης9.  

 

                                                 
7 «Κάθε κοινωνία διαμορφώνει κάποιες εικόνες σχετικές με την ίδια της τη φύση. Ιδιαίτερα εικόνες και 
συνθήματα που δικαιώνουν το σύστημα εξουσίας και τις μεθόδους των ισχυρών» (Mills, 1985, 132-
133). 
8 Μιας και οφείλουμε να προσθέσουμε, παραφράζοντας τους Gerbner & Gross στην άποψή τους για 
την τηλεόραση, ότι «ο τύπος, γενικά, προσφέρει για πρώτη φορά από την εποχή της προβιομηχανικής 
θρησκείας, ένα ισχυρό πολιτιστικό σύνδεσμο μεταξύ των ελίτ και όλων των άλλων ακροατηρίων», 
(Shanahan & Morgan, 1999, 204). 
9 «Το πνεύμα των νόμων (1748)» δύναται να θεωρηθεί ως το πρώτο έργο της πολιτικής 
κοινωνιολογίας, όπου βρίσκουμε την σαφή διαβεβαίωση : «Ενταύθα αναφέρεται το τι υπάρχει και όχι 
το τι έπρεπε να υπάρχει.», (Duverger, 1978, 27). 
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1.5.2 Νοοτροπίες 

 

Επιχειρώντας να προσδιορίσουμε την έννοια της «νοοτροπίας», οφείλουμε πάλι 

να σημειώσουμε την ευκολία της χρήσης της λόγω της αοριστίας που την διακρίνει. 

Η ιδεολογία, όπως προείπαμε, λειτουργώντας σε μια μεγα-κλίμακα και λόγω των 

πολλαπλών και πιθανά αλληλοσυγκρουόμενων εκφράσεων της, δεν είναι δυνατό να 

αφομοιωθεί αυτούσια και απ’ ευθείας από κάποιο υποκείμενο, άτομο ή κοινωνική 

ομάδα. Μεταφερόμενοι σε μια σαφώς μικρότερη κλίμακα από αυτή του επιπέδου 

σύγκρουσης των κοινωνικών τάξεων και μετάφρασης των σχεσιακών συστημάτων σε 

ιδεολογία, συναντούμε τις «νοοτροπίες», κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο 

επηρεασμός τους και η εύκολη διάκρισή τους σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον. 

Σ’ αυτό το επίπεδο αναφερόμαστε περισσότερο σε ομάδες, που σαφώς και 

συνδέονται με το κοινωνικό όλον και προσλαμβάνουν την ιδεολογία του. Αλλά, το 

βασικό είναι ότι το όλον αρχίζει και φιλτράρεται, μεταλλάσσεται, διαφοροποιείται, 

επανερμηνεύεται εξαρτώμενο από τις ειδικές συνήθειες, πρακτικές που συνδέονται με 

την κάθε συγκεκριμένη ομάδα. 

Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο υφίσταται ο ρόλος των νοοτροπιών, οι οποίες 

λειτουργούν σαν εργαλείο φιλτραρίσματος και επανερμηνείας των ιδεολογιών. Οι 

νοοτροπίες, λοιπόν, συνίστανται στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ή οι ομάδες 

δομούν τον κόσμο, ούτως ώστε να βρουν μια θέση και να χαράξουν την πορεία τους 

μέσα σ’ αυτόν10. Η ανάγκη του κάθε ατόμου να λάβει θέση απέναντι σε κάθε 

εξωτερικό ερέθισμα, να προσδιορίσει τη στάση του, ποια συμπεριφορά απλά θα 

                                                 
10 Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε μια συσχέτιση με την θεωρία ρόλων όπου ουσιαστικά διατείνεται 
ότι είμαστε «απλοί ηθοποιοί που δρούμε σύμφωνα με τους κανονισμούς που βρίσκει κανείς σ’ ένα 
σενάριο που μας έχει δοθεί απ’ έξω», επίσης «διαχειριζόμαστε τις προσδοκίες των ομάδων αναφοράς 
μας». βλέπε Κουζέλης Γεράσιμος, Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας, εκδ. 
Κριτική, Αθήνα 1996. 
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αποδεχτεί και σε ποιο βαθμό, ποια θα επιλέξει να υιοθετήσει ως τρόπο 

δραστηριοποίησης, διαμορφώνει σταδιακά μια «οπτική γωνία» του καθενός απέναντι 

στα πράγματα. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις νοοτροπίες ως ένα δομημένο 

σύστημα δυνητικής παραγωγής νέων στάσεων και συμπεριφοράς, που διαμορφώνεται 

και εξελίσσεται κάθε στιγμή από συγκεκριμένες εμπειρίες και έχει εξαιρετική 

ικανότητα προσαρμογής σε εξωτερικά ερεθίσματα. 

Όταν συμβαίνει κάποιο γεγονός ή κατάσταση, κάθε τμήμα του κοινωνικού 

συνόλου το αξιολογεί με το δικό του τρόπο, το επανερμηνεύει, το μεταφράζει μέσα 

από τα διαφορετικά εργαλεία και μέσα που διαθέτει και επιτρέπουν στα μέλη του να 

επικοινωνήσουν σε σχέση με το εν λόγω γεγονός. Υπάρχουν νοητικά εργαλεία που 

είναι κοινά σε ολόκληρη την κοινωνία, όπως επίσης και κάποια που μοιράζονται μόνο 

τα μέλη κάποιας ομάδας. Αυτά λοιπόν, τα ιδιαίτερα και διαφοροποιημένα εργαλεία, 

είναι τα μέσα εκείνα που μας οδηγούν απ’ ευθείας στην αποκάλυψη μιας νοοτροπίας. 

Η ιδιαίτερη φρασεολογία, στάσεις, συμπεριφορές, σύμβολα, τελετές αποτελούν 

τέτοιου είδους νοητικό εξοπλισμό που συνδέεται άμεσα με κοινωνικές ομάδες που 

μοιράζονται μια κοινή νοοτροπία, δηλαδή με άλλα λόγια, έναν τρόπο αντίληψης. 

 

1.5.3 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις11 

 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις (Social Representations) αποτελούν αντικείμενο 

έρευνας, εδώ και 30 χρόνια, από ρεύμα επιστημόνων (κυρίως στην Ευρώπη) και 

αφορούν κυρίως την Κοινωνική Ψυχολογία. Υφίσταται ήδη μια μεγάλου εύρους 

επιστημονική μεθοδολογία και ανάλογα εργαλεία από επιστήμονες, όπως ο Pascal 

                                                 
11 Στο βιβλίο «Καταρέλος Δ. Γιάννης (Επιμέλεια), Δυναμική των κοινωνικών αναπαραστάσεων, εκδ. 
Οδυσσέας, 1996» στηρίζεται η ανάλυση της ενότητας αυτής. 
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Moliner, για την αποκάλυψη του ακριβούς περιεχομένου και της δομής μιας 

αναπαράστασης. 

Βασική προϋπόθεση κάθε είδους επικοινωνίας στις ανθρώπινες κοινωνίες είναι 

η ύπαρξη μιας «συναλλαγής». Η ανταλλαγή κάποιου πράγματος με ένα άλλο 

σημαίνει ότι το ένα γίνεται σημείο του άλλου. Επομένως, ουσιαστικά, η επικοινωνία 

δομείται πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα σημείων. Κάθε σημείο παραπέμπει είτε σε ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο της απτής πραγματικότητας, για παράδειγμα «αυτό το 

παράθυρο», είτε σε μια περισσότερο αφηρημένη έννοια, όπως π.χ. «αγάπη». Κάθε 

αντικείμενο ή έννοια, λοιπόν, αντιστοιχεί σε κάποιο σημαίνον σημείο. Μπορούμε να 

ορίσουμε σαν «αναπαράσταση» «το σύνολο των πραγματικών ή δυνητικών 

δεδομένων, που συνθέτουν το υπόβαθρο μιας έννοιας» (Pierre Sorlin, 2004, 38). Τα 

δεδομένα αυτά μπορεί να είναι λέξεις, εικόνες, συναισθήματα που συνδέονται, σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από μόνα τους ή αλληλοσχετιζόμενα, με την 

αναπαράσταση μιας έννοιας.  

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο μιας επικοινωνίας12, όταν μας δοθεί ένα ερέθισμα, 

σήμα που εκφράζεται με τη λέξη «καρέκλα», κατά βάση συνειρμικά,  αναπαριστούμε 

στο μυαλό μας, συνθέτουμε αυτό το αντικείμενο της πραγματικότητας συνδέοντάς το 

με κάποια χαρακτηριστικά. Στο παράδειγμά μας, μια καρέκλα πρέπει απαραίτητα να 

έχει κάποιου είδους πόδια και κάθισμα, ώστε να επιτρέπεται η στήριξη ενός 

ανθρώπου. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά δεν είναι απαραίτητα. Μπορούμε να μην τα 

συναντήσουμε σε μια περιγραφή και παρόλα αυτά η συγκρότηση της έννοιας ενός 

αντικειμένου δεν αλλοιώνεται. Για παράδειγμα το υλικό της καρέκλας μπορεί να είναι 

ξύλινο ή μεταλλικό ή επίσης να έχει οποιοδήποτε χρώμα. Επομένως υφίσταται μια 
                                                 
12 Νοούμενης κοινωνικά, γιατί μπορεί, ασφαλώς να νοηθεί με πολλούς τρόπους και από πολλές 
επιστήμες, (Κωνσταντοπούλου, 1995, 15). «Η κοινωνική επικοινωνία που ενδιαφέρει την 
κοινωνιολογία νοείται σα μια διαδικασία με βασικό το “σχεσιακό” στοιχείο (όπου υπάρχει 
“διαντίδραση”, συνείδηση, και επιπλέον “συνείδηση της συνείδησης”)». 
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ιεραρχία στη σύνδεση των χαρακτηριστικών με την αναπαράσταση κάποιας έννοιας. 

Επίσης κάποια χαρακτηριστικά είναι, εκ των ουκ άνευ, δομικά στοιχεία της 

αναπαράστασης, πραγματικά, ενώ άλλα περισσότερο περιφερειακά, δυνητικά. Μια 

βασική παραδοχή των επιστημόνων του ρεύματος των κοινωνικών αναπαραστάσεων, 

χρήσιμη για την έρευνά μας, και όσον αφορά τη δομή, αποτελεί η διάκριση των 

στοιχείων μια αναπαράστασης σε αυτά του κεντρικού πυρήνα (που δεν αλλάζουν) και 

στα υπόλοιπα της περιφέρειας που υπόκεινται αλλαγές. 

Οι ίδιες συνειρμικές λειτουργίες συγκρότησης μιας αναπαράστασης συμβαίνουν 

όχι μόνο με το σήμα ενός πραγματικού αντικειμένου, αλλά και μιας περισσότερο 

αφηρημένης έννοιας. Για παράδειγμα, όταν συναντούμε στο πλαίσιο μιας 

επικοινωνίας τη λέξη «ευτυχία», συγκροτούμε αμέσως, όπως προαναφέρθηκε, ένα 

σύστημα από πραγματικά ή δυνητικά δεδομένα (λέξεις, εικόνες, συναισθήματα) που 

αναπαριστούν το πραγματικό περιεχόμενο αυτής της έννοιας. Τέτοιες συνδέσεις, στο 

παράδειγμά μας, θα μπορούσαν να είναι άλλες αφηρημένες έννοιες όπως «χαρά», 

«ευημερία», «αγάπη» ή άλλες «πραγματικές» (με την έννοια ότι παραπέμπουν άμεσα 

σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της πραγματικότητας), όπως «ένα συγκεκριμένο 

αυτοκίνητο», «η εικόνα ενός πλούσιου εξοχικού», «η εικόνα ενός ρούχου» κ.τ.λ.  

Ο εντοπισμός, λοιπόν, των δομικών στοιχείων (λέξεων, εικόνων, εννοιών) της 

αναπαράστασης της έννοιας του «δια-δικτύου», όπως αυτή συγκροτείται στο πλαίσιο 

της μαζικής επικοινωνίας που πραγματοποιείται μέσω του τύπου, αποτελεί ένα από τα 

επίκεντρα του εγχειρήματος της παρούσης έρευνας. Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται 

απαραίτητο να διευκρινίσουμε ορισμένα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά και 

λειτουργίες των αναπαραστάσεων που αναδεικνύουν το ενδιαφέρον της έρευνας μας 

και ενισχύουν την βαρύτητα και «χρησιμότητά» της με όρους κοινωνικής ωφέλειας. 
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1.5.4 Χαρακτηριστικά των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

 

• Δεν υπάρχει μια «αντικειμενική πραγματικότητα». Όλη η πραγματικότητα 

αναπαρίσταται και επανερμηνευμένη, αφομοιώνεται από το άτομο ή την 

ομάδα. Μέσω των αναπαραστάσεων η «αντικειμενική πραγματικότητα» 

υποβάλλεται σε μια διαδικασία ανακατασκευής. 

• Οι αναπαραστάσεις είναι κατά βάση κοινωνικές και γι’ αυτό κρίνεται 

απαραίτητο να αποκαλούνται ως «κοινωνικές αναπαραστάσεις». Αυτό 

σημαίνει ότι υφίστανται καθολικές δυνάμεις που καθορίζουν το περιεχόμενο 

των αναπαραστάσεων με τρόπο κοινό και πέρα από τις ατομικές προθέσεις ή 

διαθέσεις διαφοροποίησης του καθενός. Αυτές οι δυνάμεις έχουν σχέση με το 

κοινό γνωστικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μελών μιας κοινωνίας. 

• Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις επιτρέπουν την κατανόηση και την εξήγηση 

της πραγματικότητας. Αποτελούν κατά κάποιον τρόπο την «κοινή μας 

λογική». 

• Μπορούν να καθορίσουν την ταυτότητα μιας κοινωνικής ομάδας, επομένως 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση κοινωνικών ιεραρχιών και στις 

διεργασίες κοινωνικής σύγκρισης. «…Η αναπαράσταση της ίδια της ομάδας 

είναι πάντα στιγματισμένη από μια υπερεκτίμηση ορισμένων από τα 

χαρακτηριστικά της ή από τις παραγωγές της.», (Mann, 1963). 

• Σε τελευταίο επίπεδο, κατευθύνουν τις συμπεριφορές και τις πρακτικές των 

ατόμων, αποτελώντας έναν, κατά κάποιο τρόπο, «οδηγό δράσης». Μέσω της 

αναπαράστασης μιας έννοιας, το κάθε άτομο συγκροτεί αυτόματα μια 

δεοντολογική άποψη της «πραγματικότητας», καθορίζοντας τι είναι αποδεκτό, 

καλό ή όχι. Μπορούμε να παρομοιάσουμε το σκηνικό δράσης με «ένα παιχνίδι 
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που είναι φτιαχτό απ’ την αρχή». Στο τελευταίο στάδιο, μετά την κατεύθυνση 

της συμπεριφοράς, τον καθορισμό της στάσης ατόμων και ομάδων, σαν 

επιβεβαίωση, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αντικειμένων ή εννοιών 

επιτρέπουν και την εκ των υστέρων επαλήθευση της επιλεγμένης 

συμπεριφοράς, με την «αυτονόητη» δικαιολόγησή της, μέσω κατάλληλων 

επιχειρημάτων, όποτε και αν χρειάζεται η πραγματοποίηση της επίκλησής 

τους. 

 

Είναι σαφές όμως, πέρα από τον κοινωνικό χαρακτήρα μιας αναπαράστασης, 

ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε όλες τις 

κοινωνικές ομάδες, η αναπαράσταση μιας έννοιας ταυτίζεται. «Η ομοιογένεια ενός 

πληθυσμού δεν είναι καθορισμένη από την συναίνεση ανάμεσα στα μέλη του, αλλά 

σαφώς από το γεγονός ότι η αναπαράσταση τους οργανώνεται γύρω από τον ίδιο 

κεντρικό πυρήνα, από την ίδια βασική αρχή της έννοιας που δίνουν στην κατάσταση 

ή στο αντικείμενο με το οποίο βρίσκονται σε αντιπαράθεση», (Καταρέλος, 1996, 70). 

Σε ποιο βαθμό τα Μ.Μ.Ε, άρα και ο τύπος, μέσω του μεγάλου χρόνου που 

καταλαμβάνουν ως οι σύγχρονοι αφηγητές μας, επιβάλλουν ορισμένες 

αναπαραστάσεις ή τροποποιούν σήματα, συνδέσεις λέξεων, εικόνων τροποποιώντας 

το περιεχόμενο και τη δομή υφιστάμενων αναπαραστάσεων; Επίσης, μήπως 

υπάρχουν αναπαραστάσεις που διακινούνται σε μια κοινωνία και την επηρεάζουν 

χωρίς κατ’ ανάγκη να μας δίνουν ενδείξεις ότι εκφράζονται σε σημαίνουσες 

εκφράσεις; Δίπλα στα ξεκάθαρα σήματα που μας προδίδουν οι λέξεις μέσα στα 

κείμενα του τύπου που θα αναλύσουμε, οφείλουμε να κρατήσουμε μια ξεχωριστή 

θέση για το «υποδόριο» μήνυμα, για το αυτονόητο πλαίσιο σκέψης και αξιών που 

εγκαθιδρύεται. 
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Μια σημαντική πτυχή των αναπαραστάσεων είναι η στενή σχέση τους με την 

εικόνα, με μια οπτική απόδοση που υφίσταται σε κάποιο βαθμό κάθε έννοια. Η 

σημασία των φωτογραφιών, ως σημείων επικοινωνίας, αποδεικτικών σημαδιών μιας 

σχέσης μεταξύ των ανθρώπων, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα προσπάθειας 

σταθεροποίησης μιας αφηρημένης σχέσης, έννοιας. Η σύνδεση συγκεκριμένων 

θεσμών, κοινωνικών σχέσεων, αντικειμένων της «πραγματικής» κοινωνικής ζωής με 

συγκεκριμένες εικόνες, είναι σε θέση να αποκαλύψει στον ερευνητή μια πραγματική 

δομή, κοινωνική οργάνωση. Αυτό μεταφράζεται απλά στον ισχυρισμό ότι, για 

παράδειγμα, δεν είναι καθόλου τυχαία η πολεοδομική εικόνα μια πόλης. Αποτελεί μια 

αναπαράσταση που μπορεί να αποκαλύψει βαθύτερες κοινωνικές αντιθέσεις, σχέσεις, 

αξίες. Σε μικρότερη κλίμακα, δεν είναι καθόλου τυχαία η αναπαράσταση του σπιτιού 

ενός ανθρώπου. Η οπτική αντίληψη που έχει διαμορφώσει για την εικόνα του σπιτιού 

του υποδηλώνει βαθύτερες αντιλήψεις και μπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέροντα 

στοιχεία για την κοινωνική του θέση. «Οι αναπαραστάσεις πηγάζουν, εν μέρει 

τουλάχιστον, από την οπτική αντίληψη. Μεταδίδονται μέσα από εικόνες: 

ανακαλύπτουμε λοιπόν την παρέμβασή του βλέμματος στα δύο άκρα, στην 

συγκρότηση και τη διαιώνισή τους.», (Pierre Sorlin, 2004, 46). 

Επομένως, επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντός μας αποτελεί η ανίχνευση 

του βαθμού που κάθε κείμενο, οι λέξεις, στο τέλος ο αφηγηματικός λόγος του τύπου 

για το δια-δίκτυο, διαμορφώνει εικόνες, σύμβολα, λέξεις (αναπαραστάσεις), που 

συνδέονται λιγότερο ή περισσότερο (αγγίζοντας την ταύτιση) μ’ αυτό13. Ο ρόλος του 

τύπου, γι’ αυτό τον σκοπό, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αποκαλυπτικός14 γιατί 

                                                 
13 «Η ανακάλυψη υπόρρητων προτύπων στα μαζικά παραγόμενα μηνύματα “δεν είναι απαραίτητο ότι 
θα μας εξηγήσει τι σκέφτονται ή πράττουν οι άνθρωποι”. Θα μας πληροφορήσει τι σκέφτονται οι 
περισσότεροι σχετικά με κάποιο θέμα ή τι κάνουν», (Shanahan & Morgan, 1999, 81). 
14 Μια από τις βασικές θέσεις της Θεωρίας Καλλιέργειας Προτύπων (George Gerbner, “Toward a 
general Model of Communication”, AV Communication, τευχ 3, 1956) αποτελεί ότι:  «”Οι απόψεις για 
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δημιουργεί και αναπαράγει σε μεγάλη κλίμακα το πρωτογενές υλικό (λέξεις, 

εκφράσεις, εικόνες) με βάση το οποίο συγκροτούνται οι αναπαραστάσεις μας για το 

δια-δίκτυο. Επίσης, σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων, έχοντας 

σαν δεδομένο τον ομογενοποιητικό ρόλο των μαζικών μέσων και το μεγάλο βαθμό 

κοινών και ταυτόχρονα αποδεκτών και αρεστών εικόνων που μεταδίδονται, 

διαμορφώνονται μακροπρόθεσμα οι νοοτροπίες, που στο τέλος αποτελούν 

ουσιαστικά μια συνάρθρωση των αναπαραστάσεων. 

Κλείνοντας την ανάλυση του εννοιολογικού πλαισίου που αφορά τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις, θα προτείνουμε να κρατήσουμε ως πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 

τους το γεγονός ότι κατευθύνουν τις συμπεριφορές και τις πρακτικές των ατόμων, 

αποτελώντας έναν, κατά κάποιο τρόπο, «οδηγό δράσης». Πρόκειται για ένα στοιχείο 

που τις καθιστά επίκεντρο του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος και κρίσιμο σύνδεσμο 

με το κυρίως θέμα της έρευνας που αφορά το δια-δίκτυο. Τέλος, αυτό είναι το 

κυριότερο χαρακτηριστικό των κοινωνικών αναπαραστάσεων που αναδεικνύει τη 

«χρησιμότητα» και το ενδιαφέρον της παρούσης έρευνας. 

 

1.6 Η σημασία της αφήγησης, διήγησης 

 

Λειτουργώντας με μια άλλη οπτική, στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας θα 

έρθουμε αντιμέτωποι με μια «αφήγηση», τον τρόπο, δηλαδή, που ο τύπος «διηγείται» 

το δια-δίκτυο στο κοινό. Γι’ αυτό το λόγο, αξίζει, πολύ συνοπτικά, να 

υπογραμμίσουμε πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της αφήγησης για τον 

πολιτισμό. Πρώτιστα, όπως αναλύεται σχετικά από τους (Shanahan & Morgan, 1999, 

                                                                                                                                            
τον κόσμο”, που περιέχονται στις ιστορίες, είναι απόψεις εκείνων που κατέχουν ή ελέγχουν τη 
διαδικασία παραγωγής των ιστοριών (ελίτ)», (Shanahan & Morgan, 1999). 
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48-49), η σημαντικότητά της αφήγησης έγκειται στο γεγονός ότι μέσω αυτής 

«γνωρίζουμε χωρίς την παρέμβαση της προσωπικής εμπειρίας, διαμορφώνουμε ένα 

σύμπαν πάνω στο οποίο χτίζεται ο προσωπικός κόσμος και η κοινωνία». Με λίγα 

λόγια, αποτελεί επιφανειακή αντίδραση και αφελή άποψη ο ισχυρισμός οποιουδήποτε 

ότι: «και τι έγινε που ο τύπος αναφέρεται ή παρουσιάζει ή υπονοεί αυτό το μήνυμα σε 

σχέση με το δια-δίκτυο15;». Πάλι, κατά την Θεωρία Καλλιέργειας Προτύπων (George 

Gerbner), υφίστανται τρία είδη αφήγησης, που αντιστοιχούν σε τρία είδη λόγου.  

Πρώτα έχουμε τους μύθους, όπου διακρίνουμε έναν αναφορικό λόγο (π.χ. η 

«κοκκινοσκουφίτσα»), έπειτα την περιγραφή καταστάσεων (π.χ. Ειδήσεις) που 

συνοδεύονται από έναν συναισθηματικό και αξιολογικό λόγο και τέλος βρίσκουμε 

ένα είδος αφήγησης, που με παρακινητικό ή παραγγελματικό λόγο, μας λέει «τι 

πρέπει να κάνουμε», μας «δίνει οδηγίες», μας υποδεικνύει «τι είναι επιθυμητό». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού τους είδους αφήγησης αποτελεί η διαφήμιση. 

Στην ανάλυσή των κειμένων της «διήγησης» του δια-δικτύου, από τον τύπο στο 

κοινό, την οποία θα επιχειρήσουμε, θα βρισκόμαστε κάθε στιγμή απέναντι σε ένα από 

αυτά τα τρία είδη αφήγησης και λόγου. Επίσης, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο 

εντυπωσιασμός στον τύπο αποτελεί ένα δοκιμασμένο συστατικό της αφήγησης, που 

αναμένουμε να το συναντήσουμε ως κοινή σταθερά στα αποσπάσματα που αφορούν 

την παρούσα έρευνα. Κοινό σημείο, πέραν του τρόπου που άλλοτε είναι περισσότερο 

και άλλοτε λιγότερο άμεσος, αποτελεί το γεγονός ότι : «όλα τα κείμενα, ιδιαίτερα 

στην μαζική επικοινωνία και την τέχνη είναι αφηγήσεις, απόψεις για την 

πραγματικότητα» (Gerbner, 1956).  

                                                 
15 «Η συλλογική συνήθεια … εκφράζεται μια για πάντα σ’ ένα τύπο, ο οποίος επαναλαμβάνεται … και 
μάλιστα αποκρυσταλλώνεται στον γραπτό λόγο.», (Durkheim, 71). 
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Ιστορικά, ο πολιτισμός μας πέρασε από την αφήγηση πρόσωπο με πρόσωπο, 

στην αξιοποίηση του βιβλίου ως μέσου αφήγησης, όπου αρχίζει και η 

βιομηχανοποίηση της διαδικασίας αφήγησης ιστοριών, φθάνοντας σήμερα στο μαζικό 

κοινό και σε αντίστοιχες σύγχρονες διαδικασίες που περιλαμβάνουν τον τύπο, την 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο. Τέλος, συμπληρωματικά, πρέπει 

να σημειωθεί ότι: «σήμερα η διαδικασία της αφήγησης είναι μια διαδικασία μαζικής 

παραγωγής που κατευθύνεται από το κέρδος», (Shanahan & Morgan, 1999, 48-49). 

Κάτι που οφείλουμε να το έχουμε σταθερά υπόψη στην διάρκεια της ανάλυσής μας 

και των τελικών συμπερασμάτων. 

 

1.7 Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία εργασίας 

 

Όπως αναλύσαμε παραπάνω, η εικόνα του δια-δικτύου στη συλλογική συνείδηση 

καθώς και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του αποτελούν ένα «κοινωνικό γεγονός» 

που μπορεί να ανιχνευθεί με τις κατάλληλες μεθόδους έρευνας και ανάλυσης16. «Τα 

τεκμήρια επί των οποίων τα κοινωνικά φαινόμενα καταλείπουν τα ίχνη τους είναι 

πολυάριθμα και ποικίλα: αρχεία, στατιστικοί, τύπος, εικόνες, φωτογραφίες, 

κινηματογραφικές ταινίες…», (Duverger, 1978, 14). Η μέθοδος έρευνας τεκμηρίων 

κρίθηκε η αποδοτικότερη γι’ αυτό τον σκοπό και γι’ αυτό επιλέχθηκε. «Σαν τεκμήριο 

(ντοκουμέντο) θεωρούμε κάθε γραπτό που χρησιμεύει για απόδειξη ή πληροφορία – 
                                                 
16 Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι, επιστημολογικά, δεν θεοποιούμε κάθε μεθοδολογική 
διαδικασία. Δεν θεωρούμε την ύπαρξη μεθοδολογίας πανάκεια στην προσπάθεια αναζήτησης της 
«αλήθειας». Σχετικά παραθέτουμε απόσπασμα από την κοινωνιολογική φαντασία του Mills: «O 
Polykarp Kusch, βραβείο Νόμπελ στη φυσική, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει “επιστημονική μέθοδος” και 
ότι αυτό που αποκαλείται έτσι δεν ισχύει παρά μόνο για εντελώς απλά προβλήματα. Ο Percy Bridgman, 
ένας άλλος φυσικός με Νόμπελ, προχωρεί ακόμη πιο πέρα: “Δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος 
καθεαυτή. Ο επιστήμονας δεν υπακούει παρά σε μια και μόνη μεθοδολογική αρχή: να χρησιμοποιεί όσο 
γίνεται καλύτερα το μυαλό του χωρίς καμιά επιφύλαξη”. “Οι μηχανισμοί μιας εφεύρεσης”, παρατηρεί ο 
William S. Beck, “δεν είναι γνωστοί… Νομίζω ότι η δημιουργική διαδικασία είναι τόσο στενά δεμένη με 
τη συγκινησιακή δομή ενός ατόμου… ώστε… είναι ένα θέμα απρόσφορο για γενικεύσεις…”», (Mills, 
1985, 99). 
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και κατ’ επέκταση κάθε σύστημα επικοινωνίας που χρησιμεύει σαν απόδειξη ή 

μαρτυρία», (Κωνσταντοπούλου, 1985, 31). 

Για να προσεγγίσουμε το θέμα μας θεωρήσαμε ότι η αξιοποίηση του τύπου ως 

πηγής τεκμηρίων αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή, «ο τύπος είναι αναντικατάστατη 

πηγή πληροφόρησης ιδίως όσον αφορά τις μελέτες ιδεολογίας…», 

(Κωνσταντοπούλου, 1985, 33). Βέβαια, ο τύπος θεωρούμενος ως πηγή γνώσης 

διαχωρίζεται σε γραπτό, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό «πράγμα που όμως τελικά δεν 

έχει μεγάλη αξία γιατί τα μέσα αυτά έχουν λίγο πολύ τις ίδιες λειτουργίες.», 

(Κωνσταντοπούλου, 1985, 32). Επίσης, υφίσταται όλο και περισσότερο κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και εξάρτηση από λίγα μεγάλα πρακτορεία τύπου (Associated 

Press, United Press, Reuter). Γι’ αυτό, επιλέξαμε τον γραπτό τύπο ως αντικείμενο 

εργασίας και το επόμενο πρόβλημα που αναπόφευκτα προέκυψε ήταν, η επιλογή από 

το σύνολο των εντύπων αυτών που θα αποτελούσαν το δείγμα της έρευνά μας. 

Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος,  

επιδιώχθηκε να ικανοποιηθούν, όσο γίνεται καλύτερα, τα κριτήρια της  

• απήχησης – υψηλής κυκλοφορίας 

• της ημερήσιας (κυριακάτικης και καθημερινής) έκδοσης 

• ιδεολογικής κατεύθυνσης 

Με βάση την μελέτη των στοιχείων από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων 

Εφημερίδων Αθηνών, για την μέση ετήσια, πανελλήνια, κυκλοφορία του έτους 2005, 

επιλέχθηκαν οι εφημερίδες «Καθημερινή» και «Βήμα», για να αποτελέσουν το δείγμα 

της έρευνάς μας. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 2005 

A/A Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ 

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Πρωινές (περιλαμβάνονται οι εκδόσεις της 

Κυριακής) 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 TRAFFIC NEWSPAPER   3.112 2,47% 

2 ΑΝΩ ΚΑΤΩ 3.440 1.483 4.923 3,91% 

3 Η ΑΥΓΗ 1.477 727 2.204 1,75% 

4 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 31.229 17.813 49.042 38,90% 

5 Η ΝΙΚΗ 473 36 509 0,40% 

6 Ο ΛΟΓΟΣ 466 30 496 0,39% 

7 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 5.612 5.599 11.210 8,89% 

8 ΤΟ ΒΗΜΑ 26.010 28.561 54.571 43,29% 

  ΣΥΝΟΛΟ 70.408 55.659 126.067 100,00% 

Απογευματινές (δεν περιλαμβάνονται οι 

εκδόσεις της Κυριακής)     

1 ESPRESSO 8.504 9.426 17.931 5,75% 

2 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (Δ. ΡΙΖΟΣ) 6.905 3.555 10.460 3,35% 

3 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΜΗΤΣΗΣ) 585 236 821 0,26% 

4 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 11.489 9.870 21.359 6,84% 

5 ΑΠΟΦΑΣΗ 2.424 1.494 3.917 1,26% 

6 ΑΥΡΙΑΝΗ 2.380 1.656 4.036 1,29% 

7 ΕΘΝΟΣ 18.642 27.598 46.240 14,82% 

8 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 2.587 115 2.703 0,87% 

9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 5.039 1.236 6.275 2,01% 

10 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 16.110 20.199 36.310 11,64% 

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 35.443 38.042 73.485 23,55% 

12 ΕΣΤΙΑ 2.323 606 2.929 0,94% 

13 Η ΒΡΑΔΥΝΗ 3.221 1.192 4.413 1,41% 

14 Η ΧΩΡΑ 1.997 2.057 4.054 1,30% 

15 ΤΑ ΝΕΑ 43.034 34.105 77.139 24,72% 

  ΣΥΝΟΛΟ 160.684 151.387 312.072 100,00% 

Κυριακάτικες     

1 ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14.946 24.251 39.198 3,35% 

2 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 634 327 961 0,08% 

3 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 6.250 3.499 9.749 0,83% 

4 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 12.461 16.006 28.467 2,44% 

5 ΑΥΡΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 2.248 1.668 3.916 0,34% 

6 ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 72.579 98.533 171.111 14,64% 
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7 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3.630 164 3.794 0,32% 

8 Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6.954 8.833 15.786 1,35% 

9 Η ΕΠΟΧΗ 1.517 769 2.286 0,20% 

10 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 77.019 58.348 135.367 11,58% 

11 Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ 2.630 1.945 4.574 0,39% 

12 Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 537 64 601 0,05% 

13 Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5.580 7.727 13.307 1,14% 

14 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 93.042 112.328 205.370 17,57% 

15 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 430 59 489 0,04% 

16 ΠΡΙΝ 994 796 1.789 0,15% 

17 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 93.732 121.616 215.348 18,43% 

18 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ 12.276 16.548 28.824 2,47% 

19 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 100.355 120.641 220.996 18,91% 

20 ΤΟ ΠΑΡΟΝ 8.133 5.351 13.484 1,15% 

21 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21.626 31.567 53.193 4,55% 

  ΣΥΝΟΛΟ 537.571 631.039 1.168.610 100,00% 

 

Όσον αφορά την επιλογή του χρονικού διαστήματος, για την συλλογή και 

επεξεργασία των δεδομένων – τεκμηρίων των δύο εφημερίδων και την καλύτερη 

δυνατή εξασφάλιση αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος:  

• Επιδιώχθηκε να συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός όγκος δεδομένων και γι’ 

αυτό επιλέχθηκε να αναλυθούν όλα τα φύλλα των δύο εφημερίδων για 

χρονικό διάστημα δύο μηνών. 

• Έγινε προσπάθεια για την αποφυγή εποχιακών ιδιαιτεροτήτων (διακοπές το 

καλοκαίρι), πολιτικών (πιθανές εκλογές ή άλλα έκτακτα γεγονότα σχετικά 

μεγάλης διάρκειας, που θα στρέβλωναν το σύνηθες ενδιαφέρον του τύπου), 

κοινωνικών (γιορτές Χριστούγεννα-Πάσχα), ώστε να διασφαλιστεί η 

«κανονικότητα» σε σχέση με το ενδιαφέρον - ή τις προτιμήσεις - του κοινού. 

Και αυτό γιατί πρόκειται για χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η 

κυκλοφορία και η αναγνωσιμότητα δεν είναι η φυσιολογική και υφίστανται οι 

ελληνικές και όχι μόνο ιδιαιτερότητες στην εν γένει κοινωνική κινητικότητα, 



 35 

συμπεριφορά, και αναγνωσιμότητα, κάτι που διαπερνά και τη λειτουργία του 

τύπου. Αυτό με την σειρά του εγκυμονεί ανεπιθύμητους κινδύνους, που 

μεταφράζονται στην πρόσκαιρη αλλαγή του προσανατολισμού του 

περιεχομένου της θεματολογίας, την αποσταθεροποίηση της κυκλοφορίας και 

του όγκου των εκδόσεων των υπό μελέτη εφημερίδων.  

• Όσον αφορά την επιλογή των δύο μηνών της έρευνας, επιδιώχθηκε μια 

κανονικότητα και μια σχετική απόσταση (στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της 

έρευνας) με τη διάσπαση του χρονικού διαστήματος (έξι μήνες απόσταση 

μεταξύ των μηνών). 
 

Με βάση αυτά τα κριτήρια, επιλέχθηκαν οι μήνες Οκτώβριος του 2005 και 

Μάιος του 2006 ως οι μήνες συγκέντρωσης τεκμηρίων για την διεξαγωγή της 

έρευνας. Συνολικά, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν και αποδελτιώθηκαν τα έντυπα από 1-

10-2005 έως και 31-10-2005 («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 21 καθημερινά και 10 έντυπα 

Σαββατοκύριακου, «ΒΗΜΑ» 16 καθημερινά και 10 έντυπα Σαββατοκύριακου), όπως 

επίσης τα έντυπα από 1-05-2006 έως και 31-05-2006 («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 23 

καθημερινά και 8 έντυπα Σαββατοκύριακου, «ΒΗΜΑ» 18 καθημερινά και 8 έντυπα 

Σαββατοκύριακου). Σημειώνεται ότι η εφημερίδα «Βήμα» δεν εκδίδεται κάθε 

Δευτέρα. 
 

 

1.8 Μέθοδος Ανάλυσης Περιεχομένου 
 

Αφού προσδιορίσαμε τα ακριβή «τεκμήρια» (το «corpus» της ανάλυσής μας), (το 

αντικείμενο της έρευνάς μας), οφείλουμε να επιλέξουμε τη μέθοδο ανάλυσης αυτών 

των τεκμηρίων. «Δεν αρκεί να αναγνώσουμε ένα τεκμήριο για να αντλήσουμε τα 
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βασικά στοιχεία… αυτή η ανάγνωση πρέπει να γίνει σύμφωνα με συγκεκριμένους 

κανόνες, οι οποίοι επιτρέπουν τη διαπίστωση της αξίας του τεκμηρίου, το βαθμό της 

ακρίβειάς του, την αληθή του έννοια και την πραγματική του σημασία.», (Duverger, 

1978, 57). Ως μέθοδος ανάλυσης των αποδελτιωμένων αποσπασμάτων των 

εφημερίδων του δείγματός μας επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου17. Σύμφωνα με 

τον «πατέρα» της ανάλυσης περιεχομένου, τον Berelson (1948), ανάλυση 

περιεχομένου είναι «η αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του 

φανερού περιεχομένου των επικοινωνιών με σκοπό την ερμηνεία τους.», (Φίλιας, 

1977, 196) και (Κωνσταντοπούλου, 1985, 40 και 1989, 152). 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε την εικόνα του δια-δικτύου στη σύγχρονη 

συλλογική συνείδηση, έτσι όπως αυτή περνά μέσα από τον τύπο, αποδελτιώσαμε όλο 

το υλικό του δείγματος που προαναφέρθηκε και σχηματίσαμε ένα σώμα υλικού προς 

ανάλυση, με κριτήριο την αναφορά (άμεση ή έμμεση) στο δια-δίκτυο, με 

οποιαδήποτε μορφή. Το υλικό αυτό στη συνέχεια υποβλήθηκε σε μια θεματική 

ανάλυση περιεχομένου του λόγου των κειμένων και συμπληρωματικά μόνο των 

συνοδευτικών εικόνων των άρθρων. Πέρα από την ποσοτική ανάλυση που μας 

προσφέρει η μέθοδος, υποσκελίζοντας υποκειμενικούς επηρεασμούς του ερευνητή, 

παρέχει και μια διέξοδο στην ανάγκη της ποιοτικής εμβάθυνσης, μιας και αφορά 

περισσότερο τις εκφραζόμενες ιδέες (ζητούμενο της παρούσης έρευνας), κάτι που δεν 

μπορούν να πραγματοποιήσουν οι απόλυτα μηχανικές μέθοδοι της ποσοτικής 

έρευνας18. 

                                                 
17 Επιλέξαμε την μέθοδο Ανάλυσης Περιεχομένου αν και διακρίνεται από το μειονέκτημα δυσκολίας 
εμπειρικής διαπίστωσης της ισχύος της (επαλήθευση), (Κωνσταντοπούλου, 1985, 46), γιατί θεωρούμε 
ότι είναι καταλληλότερη για το θέμα της τρέχουσας διατριβής. 
18 Η συνείδηση, από την πλευρά του ερευνητή, του νοήματος και της αξίας που προσδίδει στην 
ποιότητα της εργασίας του, η αναζήτηση και επίκληση της μεγαλύτερης δυνατής ακρίβειας είναι 
αναγκαία. Η απώλεια της συνείδησης των δυνατοτήτων, που μπορεί να προσφέρει η ακρίβεια, 
εγκυμονεί παγίδες και σοβαρή πιθανότητα ατέρμονου εγκλωβισμού σε μη ουσιαστικές πτυχές της 
έρευνας. «Η ακρίβεια δεν είναι το μόνο κριτήριο για την επιλογή μια μεθόδου. Και βέβαια η ακρίβεια 
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Η ανάλυση περιεχομένου κάθε ντοκουμέντου αποτελεί το μεθοδολογικό 

εργαλείο που μας παρέχει τη δυνατότητα να απαντήσουμε «στα πέντε βασικά 

ερωτήματα που θέτει κάθε ανάλυση επικοινωνίας», δηλαδή, «Ποιος μιλάει; Για να πει 

τι; Με ποια μέσα; Σε ποιόν; Με ποιο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα;», 

(Κωνσταντοπούλου, 1985, 41). Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί 

ότι το μήνυμα που μεταδίδεται από ένα κείμενο είναι πολύ-επίπεδο, πολυδιάστατο, 

εμφανές και υπολανθάνον, και υφίσταται πολλές φορές χωρίς την συνειδητή πρόθεση 

κάποιου επιδιωκόμενου, χρησιμοθηρικού αποτελέσματος εκ μέρους του 

αρθρογράφου. Είναι, επίσης, πολύ σημαντική η διασύνδεση με το συγκεκριμένο 

περιβάλλον. 

Επίσης, όσον αφορά την μάχη ποσοτικού - ποιοτικού στις κοινωνικές επιστήμες 

(αν και θεωρείται πλέον ξεπερασμένη), και σε σχέση με την παρούσα έρευνα, ο όγκος 

εικόνων γύρω από ένα ζήτημα είναι σημαντικός, αλλά πολύ περισσότερο σημαντικό 

για ένα τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα μόνο ιδιαίτερο άρθρο που σε 

δεδομένο περιβάλλον αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Μπορεί πάντα σε σχέση με 

διάφορες παραμέτρους να προκαλέσει διαφορετικές επιρροές. Επίσης το έντονο 

συναισθηματικό βάρος ανάλογα με το αντικείμενο και το πώς παρουσιάζεται, 

καθιστά εξίσου σημαντικά και μικρά άρθρα με ισχυρή ταυτότητα. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
δεν πρέπει να συγχέεται, όπως συμβαίνει συνήθως, με το “εμπειρικό” ή το “αληθινό”. Πρέπει να είμαστε 
όσο το δυνατό ακριβέστεροι στην εργασία μας για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Καμία μέθοδος, 
όμως δεν πρέπει να περιορίζει τα προβλήματα με τα οποία καταπιανόμαστε. Αν όχι γι’ άλλο λόγο, γιατί 
τα πιο ενδιαφέροντα και δύσκολα θέματα “μεθόδου” προκύπτουν συνήθως εκεί όπου οι καθιερωμένες 
τεχνικές δεν μπορούν πια να εφαρμοστούν», (Mills, 1985, 121). 
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1.8.1 Ο προσδιορισμός των μονάδων ανάλυσης (items) 
 

Ένα επόμενο μεθοδολογικό ζήτημα αφορά σε μια κεντρική επιλογή της τεχνικής της 

ανάλυσης περιεχομένου. Και αυτό στο βαθμό που η τεχνική βασίζεται στην 

ομαδοποίηση και ταξινόμηση σε προκαθορισμένες κατηγορίες των προς ανάλυση 

στοιχείων του κειμένου. 

Αν επιλέγαμε να μετρήσουμε κάθε σχετική λέξη με το δια-δίκτυο (ανάλυση 

λόγου) θα είχαμε μέσω της μηχανιστικής λογικής απόλυτη ακρίβεια αποτελεσμάτων, 

μη αμφισβητήσιμη. Από την άλλη πλευρά, όμως, θα είχαμε απώλεια πληροφορίας 

που προκύπτει από την αδυναμία της μηχανής (Η/Υ), όπως άγνοια έμμεσων 

αναφορών, χρήση αντωνυμιών όπως «αυτό» κ.α. 

Αν επιλέγαμε να μετρήσουμε τα άρθρα στο σύνολό τους ως οντότητες, θα 

πραγματοποιούσαμε μια «χοντροκομμένη» ομαδοποίηση των κειμένων, που θα 

διαστρέβλωνε την πραγματικότητα απλοποιώντας πολυσύνθετες έννοιες και 

εξαφανίζοντας τις εσωτερικές διακυμάνσεις των μηνυμάτων. 

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, επιλέχθηκε μονάδα με γραμματική βάση ως 

μονάδα ανάλυσης των κειμένων και συγκεκριμένα η «ανάλυση των φράσεων ή 

παραγράφων». Σ’ αυτή την μεθοδολογική επιλογή στόχος είναι να εντοπιστούν όσο 

το δυνατό αυτόνομα τμήματα φράσεων – εννοιών που μπορούν να αναχθούν σε ένα 

«θέμα». Για παράδειγμα, αν σε μία παράγραφο επαναλαμβάνεται το ίδιο θέμα, αυτό 

θα μετρηθεί μόνο μία φορά. Αν σε μία παράγραφο αναπτύσσονται δύο ή τρία θέματα 

θα μετρηθούν χωριστά ως ανεξάρτητες οντότητες μιας και συνιστούν ένα αυτόνομο 

μήνυμα που εντάσσεται σε ένα «θέμα», κατηγορία του υπό μελέτη αντικειμένου. 

Επιλέξαμε, να μην κάνουμε μια γλωσσολογική ανάλυση, αλλά μια σημασιολογική 
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ανάλυση περιεχομένου που θεωρούμε ότι είναι κάτι παραπάνω, γιατί λαμβάνει υπόψη 

και τη γλωσσολογική ανάλυση. 
 

1.8.2 Ο προσδιορισμός των κατηγοριών 
 

Μετά τον προσδιορισμό των μονάδων ανάλυσης (items), σε δεύτερο στάδιο, 

ακολουθεί ο προσδιορισμός των κατηγοριών. Πρόκειται για το σημαντικότερο τμήμα 

της εργασίας, μιας και όπως είπε ο Berelson: «μια ανάλυση περιεχομένου, αξίζει ότι 

αξίζουν οι κατηγορίες της», (Κωνσταντοπούλου, 1985, 45). Οι κατηγορίες πρέπει να 

είναι «εξαντλητικές», «αποκλειστικές», «συγκεκριμένες», «κατάλληλες». 

Από τις 733 συνολικά αναφορές που αναλύθηκαν προέκυψαν σε ένα πρώτο 

επίπεδο τρεις (3) θεματικές κατηγορίες αναφορών: 

 

 
1. Ο θαυμαστός, «νέος κόσμος» του Δια-δικτύου 
2. Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών 
3. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά 

 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι τρεις κατηγορίες αναλύονται σε 14 συνολικά 

υποκατηγορίες διαμορφώνοντας το παρακάτω τελικό σχήμα κατηγοριών και 

υποκατηγοριών της ανάλυσης περιεχομένου. 

 

 
1. Ο θαυμαστός, «νέος κόσμος» του Δια-δικτύου 
 Α. Το γόητρο του δια-δικτύου 
 Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη 
 Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας 
 Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου 
 Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα 
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2. Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών 
 Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 
  1. Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της Διοίκησης του Δια-δικτύου 
  2. Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες 
  3. Αλ Κάιντα και μυστικές υπηρεσίες 
 Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα 
  1. Δια-δίκτυο, πεδίο άσκησης και προβολής της κυβερνητικής πολιτικής 
  2. Κομματικές συγκρούσεις 
 Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 
 Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα 
       Ε. Δια-δίκτυο και Διαφήμιση 
        1. Άμεσες Διαφημίσεις 
        2. Έμμεσες Διαφημίσεις 
3. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά 
 Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης 
  1. Επιθέσεις Χάκερ 
  2. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου 
  3. Επιχειρήματα εφησυχασμού 
  4. Πνευματικά δικαιώματα, Πειρατεία ταινιών, Πειρατεία λογισμικού 
 Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία 
 Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές 

 

1.8.3 Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων 
 

Η ποσοτική ανάλυση που θα επιχειρήσουμε σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία δεν 

αποκλείει την ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών που ακολουθεί. Αφορά, απλά την 

ποσοστιαία αντιστοιχία, συμμετοχή κάθε κατηγορίας στο σύνολο ή κάθε 

υποκατηγορίας στην κατηγορία της. Επίσης θα επιχειρήσουμε συγκρίσεις στοιχείων 

στο χρόνο, δηλαδή ανάμεσα στους δύο μήνες του δείγματος της έρευνά μας και στον 

χώρο, εννοώντας σύγκριση των στοιχείων μεταξύ των δύο εφημερίδων, Καθημερινής 

και Βήματος. 

Πριν από την επιμέρους ανάλυση, από το επόμενο κεφάλαιο, κάθε κατηγορίας 

θα δώσουμε σ’ αυτό το σημείο μια πρώτη συνολική ποσοτική εικόνα της συμμετοχής 
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κάθε κατηγορίας της έρευνας. Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε τις τρεις κατηγορίες 

και την ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε μιας. 
 

Σύνολο του Ερευνητικού Υλικού
Ποσοστιαία κατανομή των αναφορών σε ομάδες

Δια-δίκτυο  και 
άσκηση 
εξουσιών

34,0%

Ο θαυμαστός, 
"νέος κόσμος" 
του Δια-δικτύου

42,4%

Δια-δίκτυο και 
Παραβατική  
Συμπεριφορά

23,6%

 

 

Λειτουργώντας σε ένα πρώτο επίπεδο σχετικά εισαγωγικά και απλοποιητικά, 

σχηματοποιούμε το σύνολο το υλικού σε αντίστοιχες τρεις κατευθύνσεις: 

Η πρώτη και ισχυρότερη κατεύθυνση (42,4%) αντιπροσωπεύεται από την ομάδα 

«Ο θαυμαστός, “νέος κόσμος” του δια-δικτύου» και συνδέει την εικόνα του δια-

δικτύου στη σύγχρονη συλλογική συνείδηση με θετικά έως εξαιρετικά θετικά 

χαρακτηριστικά. Κεντρικές συνδεόμενες έννοιες, αναπαραστάσεις που παραπέμπουν 

συνειρμικά στο δια-δίκτυο είναι  «η πρόοδος», «το μέλλον». Επίσης το δια-δίκτυο 

παρουσιάζεται ως «αναπόφευκτο» και «αναγκαίο», φέρει ισχυρές «προσδοκίες», 

«ελπίδες» μεταμόρφωσης της κοινωνίας των προβλημάτων, του «παλαιού κόσμου». 

Τέλος διακρίνουμε έντονη την εικόνα του «μύθου» και της «θρησκείας». 

Η δεύτερη σε παρουσία (34%) ομάδα αναφορών «Δια-δίκτυο και άσκηση 

εξουσιών» ενισχύει την εικόνα της 1ης κατεύθυνσης-ομάδας με την κατά βάση έντονα 
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θετική υποδοχή του δια-δικτύου στην κοινωνική πραγματικότητα. Μάλιστα 

προσφέρει τα απαραίτητα ρεαλιστικά στοιχεία με την εμπλοκή πολλών επίσημων και 

ισχυρών δυνάμεων στην αξιοποίηση του δια-δικτύου, που εμπεδώνουν αυτή την 

εικόνα. Όμως η εμπλοκή ισχυρών εξουσιών προσγειώνει αρκετά τις προσδοκίες ενός 

ιδανικού κόσμου και εμφανίζονται αρκετοί προβληματισμοί, ερωτηματικά, 

αποστάσεις που διαμορφώνουν μια συνολικά αρκετά πιο ουδέτερη, συγκριτικά με την 

1η, επιφυλακτική εικόνα του δια-δικτύου.  

Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση, συνιστώσα της συνολικής εικόνας του δια-δικτύου, 

αντιπροσωπεύεται ποσοτικά με 23,6%  από την 4η ομάδα αναφορών «Δια-δίκτυο και 

παραβατική συμπεριφορά». Το στίγμα της τρίτης συνιστώσας είναι γενικά αρνητικό 

έως πολύ αρνητικό για την εικόνα του δια-δικτύου, η οποία συνδέεται πρώτιστα στις 

συλλογικές μας παραστάσεις με «τον κίνδυνο», «την ανασφάλεια», «τις διαταραχές», 

συγκεντρωτικά με «το κακό». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σίγουρα υφίστανται, και θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ανάλυσης, 

επιμέρους χαρακτηριστικά της εικόνας του δια-δικτύου εξαιρετικά ενδιαφέροντα, 

αλλά σε ένα δεύτερο ή επόμενο επίπεδο. Όχι τόσο κεντρικά όσο χρειαζόμαστε εδώ, 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Στοιχεία 42,4% 34,0% 23,6%

Ο θαυμαστός, νέος κόσμος 
του Δια-δικτύου

Δια-δίκτυο και άσκηση 
εξουσιών

Δια-δίκτυο και Παραβατική 
Συμπεριφορά
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για να δώσουμε μια εποπτική, τελική και σύντομη εικόνα. Αν επιχειρούσαμε το 

συνολικό ισοζύγιο, την δημιουργία της τελικής συνισταμένης από τις τρεις 

κατευθύνσεις – συνιστώσες, θα λέγαμε ότι σίγουρα υπερισχύουν ποσοτικά τα θετικά 

χαρακτηριστικά. Αυτό, ίσως αποτελεί και έναν δείκτη της «ωριμότητας» της έννοιας 

του δια-δικτύου στις συλλογικές μας παραστάσεις η οποία είναι αρκετά νέα. 

Υποθέτουμε ότι μια παρόμοια έρευνα αν επαναλαμβανόταν σταθερά στην πορεία του 

χρόνου θα διαπίστωνε μια σταδιακή εξισορρόπηση των συναισθημάτων περισσότερο 

προς το ουδέτερο. Θεωρούμε ότι με την ωρίμανση της έννοιας, τη δοκιμή της μέσα 

στην σκληρή κοινωνική πραγματικότητα και όλων των προσδοκιών που κομίζει, θα 

μειώνονταν ο σχετικά άκρατος ενθουσιασμός που διαπιστώνεται σήμερα.   

Για να αποδώσουμε πιο εποπτικά την εικόνα των ευρημάτων της έρευνας θα 

επιχειρήσουμε έναν απλοποιητικό δείκτη θετικών και αρνητικών αναπαραστάσεων 

που αντιπροσωπεύει το στίγμα κάθε μιας από τις τρεις συνιστώσες - κατευθύνσεις – 

ομάδες της ανάλυσης περιεχομένου της έρευνας. Αυτός θα αναπαρασταθεί σε μια 

κλίμακα από το +10 (απόλυτα θετικό) μέχρι το –10 (απόλυτα αρνητικό). Σαν 

αποτέλεσμα θα διαμορφώναμε το παρακάτω απλοποιητικό σχήμα, όπου συμβολικά 

από το φως του θετικού προς τις σκιές του αρνητικού θα τοποθετούσαμε τις ομάδες 

της ανάλυσης περιεχομένου της έρευνά μας με τον ανάλογο δείκτη-βαθμολογία. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θαυμαστός, 
νέος κόσμος του 
Δια-δικτύου 

Δια-δίκτυο και 
άσκηση εξουσιών 

Δια-δίκτυο και 
παραβατική 
συμπεριφορά 

+10 απόλυτα 
θετικά 

-10 απόλυτα 
αρνητικά 

8 

Κλίμακα υποδοχής του Δια-δικτύου 

2 -5 0 
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Παρουσίαση των υποκατηγοριών της ανάλυσης περιεχομένου 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συγκριτικά ταξινομημένες από την 

μεγαλύτερη στην μικρότερη, όλες οι υποκατηγορίες εργασίας της έρευνας. Ο αριθμός 

με τον οποίο ξεκινά η περιγραφή τους υποδηλώνει την κεντρική ομάδα, στην οποία 

ανήκουν. 

1. Ο θαυμαστός, “νέος κόσμος” του Δια-δικτύου 

2. Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών 

3. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά 

 

Κάποιες υποκατηγορίες, ειδικά οι πρώτες, είναι τόσο σημαντικές (πάντα 

ποσοτικά) ώστε να πλησιάζουν την ισχύ μιας ομάδας από μόνες τους. 

 
Πίνακας 1.1. Ποσοτική παρουσία των 14 υποκατηγοριών αναφορών κατά 

φθίνουσα ταξινόμηση. 

15,0% 1.Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας

14,9% 3.Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης 

12,6% 1.Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα 

10,4% 2.Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 

9,0% 2.Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 

7,2% 1.Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη 

7,2% 2.Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα 

5,6% 4.Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία 

4,5% 1.Α. Το γόητρο του δια-δικτύου 

3,1% 1.Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου 

3,1% 4. Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές 

2,7% 3.Α. Άμεση διαφήμιση 

2,5% 2.Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα 

2,2% 3.Β. Έμμεση διαφήμιση 
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Τέλος στον επόμενο πίνακα, πέραν των 14 βασικών υποκατηγοριών που είδαμε 

πριν, προστίθενται τεχνητά και υπογραμμισμένες οι 9 ακόμη περαιτέρω ενότητες- 

υποκατηγορίες υποομάδων του προηγούμενου πίνακα, ώστε να έχουμε μια εποπτική 

εικόνα του ποια θα ήταν η βαρύτητά τους αν είχαν θεωρηθεί από μόνες τους 

υποκατηγορίες. 

 
 

Πίνακας 1.2. Ποσοτική παρουσία των 14+9 υποκατηγοριών & ενοτήτων. 

Κατά φθίνουσα ταξινόμηση. 

15,0% 1.Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας 

14,9% 4.Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης 

12,6% 1.Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα 

10,4% 2.Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 

9,0% 2.Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 

7,2% 1.Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη 

7,2% 2.Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα 

5,6% 2.Α.2. Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες 

5,6% 4.Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία 

5,3% 4.Α.1. Επιθέσεις Χάκερ 

4,9% 2.Β.1. Δια-δίκτυο, πεδίο άσκησης και προβολής της κυβερνητικής πολιτικής 

4,5% 1.Α. Το γόητρο του δια-δικτύου 

3,8% 2.Α.1. Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της Διοίκησης του Δια-δικτύου 

3,5% 4.Α.4. Πνευματικά δικαιώματα 

3,1% 1.Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου 

3,1% 4.Α.2. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου 

3,1% 4. Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές 

2,9% 4.Α.3. Επιχειρήματα εφησυχασμού 

2,7% 3.Α. Άμεση διαφήμιση 

2,5% 2.Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα 

2,3% 2.Β.2. Κομματικές συγκρούσεις 

2,2% 3.Β. Έμμεση διαφήμιση 

1,0% 2.Α.3. Αλ Κάιντα και μυστικές υπηρεσίες 
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1.8.4 Επαλήθευση 
 

Όσον αφορά την επαλήθευση της έρευνας, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας 

μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου, πραγματοποιήθηκε ένας έμμεσος έλεγχος 

πιστότητας των κατηγοριών, με την βοήθεια ενός ανεξάρτητου ερευνητή19 σε ένα 

τυχαίο, αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου του υλικού, ώστε να γίνουν κάποιες 

διορθώσεις, εφόσον προκύψουν σημαντικές διαφορές κωδικοποίησης και γενικότερης 

προσέγγισης του θέματος. Επίσης, η επιλογή της λήψης στοιχείων του δείγματος με 

χρονική απόσταση έξι μηνών, θεωρούμε ότι αυξάνει την αξιοπιστία της ανάλυσης, 

γιατί μπορεί κάλλιστα να ειδωθεί ως η διενέργεια μιας δεύτερης έρευνας, μέσα στην 

ίδια, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. 
 

1.9 Η δομή της Εργασίας 
 

Παρακάτω, στο υποκεφάλαιο 1.8 παρατίθενται αναλυτικά οι στατιστικοί πίνακες με 

τα δεδομένα της επεξεργασίας της ποσοτικής παρουσίας των επιμέρους κατηγοριών 

και υποκατηγοριών της ανάλυσης περιεχομένου. Στο συνέχεια, στο 2ο κεφάλαιο της 

εργασίας θα ξεκινήσουμε με την ανάλυση της 1ης κατηγορίας αναφορών, της 

ανάλυσης περιεχομένου «Ο θαυμαστός, “νέος κόσμος” του δια-δικτύου». Στο 3ο 

Κεφάλαιο θα ακολουθήσει η ανάλυση της 2ης κατηγορίας «Δια-δίκτυο και άσκηση 

εξουσιών». Στο 4ο κεφάλαιο θα τελειώσουμε την ανάλυση περιεχομένου με την τρίτη 

και τελευταία κατηγορία «Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά». Στην πορεία 

των τριών αυτών κεφαλαίων, θα σημειώνουμε τα συμπεράσματα που εξάγονται από 

κάθε υποκατηγορία και τέλος, στο 5ο και 6ο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε μια πιο 

                                                 
19 Για την βοήθειά της, ευχαριστώ την κυρία Αναστασία Δεληγκιαούρη, Διδάκτορα της σχολής 
Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
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συγκεντρωτική και δεύτερου επιπέδου ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

ποια είναι η εικόνα του δια-δικτύου στην σύγχρονη συλλογική συνείδηση και ποιες 

είναι οι βασικές συνιστώσες που την διαμορφώνουν. 

 



 

1.10 Παράρτημα Πινάκων ποσοτικοποίησης αποτελεσμάτων Ανάλυσης Περιεχομένου 

Πίνακας 1.3. Στοιχεία Οκτωβρίου 2005
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82 83 165 38,5% 38,5% 44,9% 44,9% 41,46% 41,46% 1. Ο θαυμαστός, "νέος κόσμος" του Δια-δικτύου
12 1 13 14,6% 5,6% 1,2% 0,5% 7,9% 3,3% Α. Το γόητρο του δια-δικτύου
4 18 22 4,9% 1,9% 21,7% 9,7% 13,3% 5,5% Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη

21 27 48 25,6% 9,9% 32,5% 14,6% 29,1% 12,1% Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας
8 8 16 9,8% 3,8% 9,6% 4,3% 9,7% 4,0% Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου

37 29 66 45,1% 17,4% 34,9% 15,7% 40,0% 16,6% Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα
54 68 122 25,4% 25,4% 36,8% 36,8% 30,65% 30,65% 2. Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών
24 18 42 44,4% 11,3% 26,5% 9,7% 34,4% 10,6% Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
16 11 27 66,7% 7,5% 61,1% 5,9% 64,3% 6,8% 1. Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της Διοίκησης του Δια-δικτύου

7 1 8 29,2% 3,3% 5,6% 0,5% 19,0% 2,0% 2. Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες
1 6 7 4,2% 0,5% 33,3% 3,2% 16,7% 1,8% 3. Αλ Κάιντα και μυστικές υπηρεσίες
0 21 21 0,0% 0,0% 30,9% 11,4% 17,2% 5,3% Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα
0 10 10 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,0% 47,6% 5,4% 47,6% 2,5% 1. Δια-δίκτυο, πεδίο άσκησης και προβολής της κυβερνητικής πολιτικής
0 11 11 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,0% 52,4% 5,9% 52,4% 2,8% 2. Κομματικές συγκρούσεις

27 17 44 50,0% 12,7% 25,0% 9,2% 36,1% 11,1% Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα
3 12 15 5,6% 1,4% 17,6% 6,5% 12,3% 3,8% Ε. Δια-δίκτυο και Διαφήμιση
2 2 4 66,7% 0,9% 16,7% 1,1% 26,7% 1,0% 1. Άμεσες Διαφημίσεις
1 10 11 33,3% 0,5% 83,3% 5,4% 73,3% 2,8% 2. Έμμεσες Διαφημίσεις

77 34 111 36,2% 36,2% 18,4% 18,4% 27,89% 27,89% 3. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά
45 22 67 58,4% 21,1% 64,7% 11,9% 60,4% 16,8% Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης
18 11 29 40,0% 8,5% 50,0% 5,9% 43,3% 7,3% 1. Επιθέσεις Χάκερ
10 3 13 22,2% 4,7% 13,6% 1,6% 19,4% 3,3% 2. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου
14 2 16 31,1% 6,6% 9,1% 1,1% 23,9% 4,0% 3. Επιχειρήματα εφησυχασμού
3 6 9 6,7% 1,4% 27,3% 3,2% 13,4% 2,3% 4. Πνευματικά δικαιώματα

22 12 34 28,6% 10,3% 35,3% 6,5% 30,6% 8,5% Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία
10 0 10 13,0% 4,7% 0,0% 0,0% 9,0% 2,5% Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές

213 185 398 100,0% 100,0%



 

 

Πίνακας 1.4. Στοιχεία Μαΐου 2006
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77 69 146 46,1% 46,1% 41,1% 41,1% 43,58% 43,58% 1. Ο θαυμαστός, "νέος κόσμος" του Δια-δικτύου
10 10 20 13,0% 6,0% 14,5% 6,0% 13,7% 6,0% Α. Το γόητρο του δια-δικτύου
8 23 31 10,4% 4,8% 33,3% 13,7% 21,2% 9,3% Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη

50 12 62 64,9% 29,9% 17,4% 7,1% 42,5% 18,5% Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας
4 3 7 5,2% 2,4% 4,3% 1,8% 4,8% 2,1% Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου
5 21 26 6,5% 3,0% 30,4% 12,5% 17,8% 7,8% Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα

52 75 127 31,1% 31,1% 44,6% 44,6% 37,91% 37,91% 2. Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών
17 17 34 32,7% 10,2% 22,7% 10,1% 26,8% 10,1% Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
1 0 1 5,9% 0,6% 0,0% 0,0% 2,9% 0,3% 1. Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της Διοίκησης του Δια-δικτύου

16 17 33 94,1% 9,6% 100,0% 10,1% 97,1% 9,9% 2. Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες
0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3. Αλ Κάιντα και μυστικές υπηρεσίες

13 19 32 25,0% 7,8% 25,3% 11,3% 25,2% 9,6% Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα
12 14 26 92,3% 7,2% 73,7% 8,3% 81,3% 7,8% 1. Δια-δίκτυο, πεδίο άσκησης και προβολής της κυβερνητικής πολιτικής
1 5 6 7,7% 0,6% 26,3% 3,0% 18,8% 1,8% 2. Κομματικές συγκρούσεις

16 6 22 30,8% 9,6% 8,0% 3,6% 17,3% 6,6% Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
2 16 18 3,8% 1,2% 21,3% 9,5% 14,2% 5,4% Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα
4 17 21 2,4% 2,4% 22,7% 10,1% 16,54% 6,3% Ε. Δια-δίκτυο και Διαφήμιση
4 12 16 100,0% 2,4% 70,6% 7,1% 76,2% 4,8% 1. Άμεσες Διαφημίσεις
0 5 5 0,0% 0,0% 29,4% 3,0% 23,8% 1,5% 2. Έμμεσες Διαφημίσεις

38 24 62 22,8% 22,8% 14,3% 14,3% 18,51% 18,51% 3. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά
30 12 42 78,9% 18,0% 50,0% 7,1% 67,7% 12,5% Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης
7 3 10 23,3% 4,2% 25,0% 1,8% 23,8% 3,0% 1. Επιθέσεις Χάκερ
4 6 10 13,3% 2,4% 50,0% 3,6% 23,8% 3,0% 2. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου
2 3 5 6,7% 1,2% 25,0% 1,8% 11,9% 1,5% 3. Επιχειρήματα εφησυχασμού

17 0 17 56,7% 10,2% 0,0% 0,0% 40,5% 5,1% 4. Πνευματικά δικαιώματα
5 2 7 13,2% 3,0% 8,3% 1,2% 11,3% 2,1% Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία
3 10 13 7,9% 1,8% 41,7% 6,0% 21,0% 3,9% Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές

167 168 335 100,0% 100,0%



 

 

Πίνακας 1.5. Σύγκριση Στοιχείων Δύο Μηνών (Οκτώβριος 2005 - Μάιος 2006)
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165 146 38,5% 46,1% 44,9% 41,1% 41,5% 43,6% 41,5% 43,6% 1. Ο θαυμαστός, "νέος κόσμος" του Δια-δικτύου
13 20 14,6% 13,0% 1,2% 14,5% 7,9% 13,7% 3,3% 6,0% Α. Το γόητρο του δια-δικτύου
22 31 4,9% 10,4% 21,7% 33,3% 13,3% 21,2% 5,5% 9,3% Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη
48 62 25,6% 64,9% 32,5% 17,4% 29,1% 42,5% 12,1% 18,5% Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας
16 7 9,8% 5,2% 9,6% 4,3% 9,7% 4,8% 4,0% 2,1% Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου
66 26 45,1% 6,5% 34,9% 30,4% 40,0% 17,8% 16,6% 7,8% Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα

122 127 25,4% 31,1% 36,8% 44,6% 30,7% 37,9% 30,7% 37,9% 2. Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών
42 34 44,4% 32,7% 26,5% 22,7% 34,4% 26,8% 10,6% 10,1% Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
27 1 66,7% 5,9% 61,1% 0,0% 64,3% 2,9% 6,8% 0,3% 1. Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της Διοίκησης του Δια-δικτύου
8 33 29,2% 94,1% 5,6% 100,0% 19,0% 97,1% 2,0% 9,9% 2. Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες
7 0 4,2% 0,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 1,8% 0,0% 3. Αλ Κάιντα και μυστικές υπηρεσίες

21 32 0,0% 25,0% 30,9% 25,3% 17,2% 25,2% 5,3% 9,6% Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα
10 26 #ΔΙΑΙΡ/0! 92,3% 47,6% 73,7% 47,6% 81,3% 2,5% 7,8% 1. Δια-δίκτυο, πεδίο άσκησης και προβολής της κυβερνητικής πολιτικής
11 6 #ΔΙΑΙΡ/0! 7,7% 52,4% 26,3% 52,4% 18,8% 2,8% 1,8% 2. Κομματικές συγκρούσεις
44 22 50,0% 30,8% 25,0% 8,0% 36,1% 17,3% 11,1% 6,6% Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
0 18 0,0% 3,8% 0,0% 21,3% 0,0% 14,2% 0,0% 5,4% Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα

15 21 5,6% 7,7% 17,6% 22,7% 12,3% 16,5% 3,8% 6,3% Ε. Δια-δίκτυο και Διαφήμιση
4 16 66,7% 100,0% 16,7% 70,6% 26,7% 76,2% 1,0% 4,8% 1. Άμεσες Διαφημίσεις

11 5 33,3% 0,0% 83,3% 29,4% 73,3% 23,8% 2,8% 1,5% 2. Έμμεσες Διαφημίσεις
111 62 36,2% 22,8% 18,4% 14,3% 27,9% 18,5% 27,9% 18,5% 3. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά

67 42 58,4% 78,9% 64,7% 50,0% 60,4% 67,7% 16,8% 12,5% Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης
29 10 40,0% 23,3% 50,0% 25,0% 43,3% 23,8% 7,3% 3,0% 1. Επιθέσεις Χάκερ
13 10 22,2% 13,3% 13,6% 50,0% 19,4% 23,8% 3,3% 3,0% 2. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου
16 5 31,1% 6,7% 9,1% 25,0% 23,9% 11,9% 4,0% 1,5% 3. Επιχειρήματα εφησυχασμού
9 17 6,7% 56,7% 27,3% 0,0% 13,4% 40,5% 2,3% 5,1% 4. Πνευματικά δικαιώματα

34 7 28,6% 13,2% 35,3% 8,3% 30,6% 11,3% 8,5% 2,1% Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία
10 13 13,0% 7,9% 0,0% 41,7% 9,0% 21,0% 2,5% 3,9% Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές

398 335



 

  

Πίνακας 1.6. Σύγκριση Στοιχείων Δύο Εφημερίδων (Βήμα - Καθημερινή)
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159 152 41,8% 43,1% 41,8% 43,1% 1. Ο θαυμαστός, "νέος κόσμος" του Δια-δικτύου
22 11 13,8% 7,2% 5,8% 3,1% Α. Το γόητρο του δια-δικτύου
12 41 7,5% 27,0% 3,2% 11,6% Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη
71 39 44,7% 25,7% 18,7% 11,0% Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας
12 11 7,5% 7,2% 3,2% 3,1% Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου
42 50 26,4% 32,9% 11,1% 14,2% Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα

106 143 27,9% 40,5% 27,9% 40,5% 2. Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών
41 35 38,7% 24,5% 10,8% 9,9% Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
17 11 41,5% 31,4% 4,5% 3,1% 1. Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της Διοίκησης του Δια-δικτύου
23 18 56,1% 51,4% 6,1% 5,1% 2. Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες
1 6 2,4% 17,1% 0,3% 1,7% 3. Αλ Κάιντα και μυστικές υπηρεσίες

13 40 12,3% 28,0% 3,4% 11,3% Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα
12 24 92,3% 60,0% 3,2% 6,8% 1. Δια-δίκτυο, πεδίο άσκησης και προβολής της κυβερνητικής πολιτικής

1 16 7,7% 40,0% 0,3% 4,5% 2. Κομματικές συγκρούσεις
43 23 40,6% 16,1% 11,3% 6,5% Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
2 16 1,9% 11,2% 0,5% 4,5% Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα
7 29 6,6% 20,3% 1,8% 8,2% Ε. Δια-δίκτυο και Διαφήμιση
6 14 85,7% 48,3% 1,6% 4,0% 1. Άμεσες Διαφημίσεις
1 15 14,3% 51,7% 0,3% 4,2% 2. Έμμεσες Διαφημίσεις

115 58 30,3% 16,4% 30,3% 16,4% 3. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά
75 34 65,2% 58,6% 19,7% 9,6% Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης
25 14 33,3% 41,2% 6,6% 4,0% 1. Επιθέσεις Χάκερ
14 9 18,7% 26,5% 3,7% 2,5% 2. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου
16 5 21,3% 14,7% 4,2% 1,4% 3. Επιχειρήματα εφησυχασμού
20 6 26,7% 17,6% 5,3% 1,7% 4. Πνευματικά δικαιώματα
27 14 23,5% 24,1% 7,1% 4,0% Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία
13 10 11,3% 17,2% 3,4% 2,8% Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές

380 353



 

Πίνακας 1.7. Τελικά Αποτελέσματα Ομάδων - Υποομάδων
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311 42,4% 42,4% 1. Ο θαυμαστός, "νέος κόσμος" του Δια-δικτύου
33 10,6% 4,5% 10 Α. Το γόητρο του δια-δικτύου
53 17,0% 7,2% 7 Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη

110 35,4% 15,0% 1 Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας
23 7,4% 3,1% 11 Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου
92 29,6% 12,6% 3 Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα

249 34,0% 34,0% 2. Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών
76 30,5% 10,4% 4 Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
28 36,8% 3,8% 1. Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της Διοίκησης του Δια-δικτύου
41 53,9% 5,6% 2. Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες

7 9,2% 1,0% 3. Αλ Κάιντα και μυστικές υπηρεσίες
53 21,3% 7,2% 6 Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα
36 67,9% 4,9% 1. Δια-δίκτυο, πεδίο άσκησης και προβολής της κυβερνητικής πολιτικής
17 32,1% 2,3% 2. Κομματικές συγκρούσεις
66 26,5% 9,0% 5 Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο
18 7,2% 2,5% 13 Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα
36 14,5% 4,9% 9 Ε. Δια-δίκτυο και Διαφήμιση
20 55,6% 2,7% 1. Άμεσες Διαφημίσεις
16 44,4% 2,2% 2. Έμμεσες Διαφημίσεις

173 23,6% 23,6% 3. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά
109 63,0% 14,9% 2 Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης
39 35,8% 5,3% 1. Επιθέσεις Χάκερ
23 21,1% 3,1% 2. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου
21 19,3% 2,9% 3. Επιχειρήματα εφησυχασμού
26 23,9% 3,5% 4. Πνευματικά δικαιώματα
41 23,7% 5,6% 8 Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία
23 13,3% 3,1% 12 Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές

733
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

 

1η Κατηγορία:Ο Θαυμαστός, “νέος κόσμος” του Δια-δικτύου 
 
Εισαγωγή 
 
Η πρώτη και μεγαλύτερη ποσοτικά κατηγορία των αναφορών που αποδελτιώθηκαν 

και αναλύθηκαν τιτλοφορείται «Δια-δίκτυο: ο θαυμαστός, νέος κόσμος». Τα 

αποσπάσματα των άρθρων αυτής της κατηγορίας επιτυγχάνουν να συγκροτήσουν 

σταδιακά στην συλλογική συνείδηση τα βασικά χαρακτηριστικά, της κυρίαρχης 

αντίληψης όσον αφορά το τι είναι το δια-δίκτυο, τι σημαίνει για όλους μας, τι 

προσφέρει, τι προσδοκούμε από την έλευσή του. Η επιλογή για την ονοματοδοσία της 

τρέχουσας κατηγορίας έγινε γιατί, η κοινή συνισταμένη όλων των τμημάτων του 

περιεχομένου οριοθετεί ξεκάθαρα έναν καινούριο χώρο με τη δική του εμβέλεια, έναν 

ξεχωριστό κόσμο με τους δικούς του κανόνες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα 

βασικά, πέρα από τα επιμέρους, χαρακτηριστικά που κυριαρχούν είναι το «νέο» και 

το «θαυμαστό». Κάθε ενέργεια σε σχέση με το δια-δίκτυο εμφανίζεται ως 

«καινοτόμος» και άξια δημοσιοποίησης. Ο θαυμασμός για τον καινούριο κόσμο που 

οριοθετείται είναι διάχυτος. 

Το υλικό της τρέχουσας κατηγορίας χωρίζεται σε πέντε υποκατηγορίες 

αναφορών, κάτι που αποκαλύπτει παράλληλα τα σταδιακά βήματα παρουσίασης της 

«κατασκευής» του νέου κόσμου. Στην πρώτη κατηγορία, «Το γόητρο του δια-

δικτύου», ξεκινά σιγά, σιγά με σύντομες, απλοϊκές και ουδέτερες αναφορές να 

δηλώνεται ότι κάτι άλλο, διαφορετικό ζει μεταξύ μας. Αυτές οι αναφορές γίνονται 

όλο και πιο «έγχρωμες», έντονες, ζωντανές φωνάζοντας για την διαφορετικότητα και 

την ταυτότητα ενός εικονικού χώρου. Στην συνέχεια, περνώντας στο πλαίσιο της 2ης 

υποκατηγορίας αναφορών «Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη», γινόμαστε 

μάρτυρες του εξαιρετικού ενθουσιασμού για τα εκπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα 

που παρουσιάζονται. Η επίδειξη της δύναμης τους προκαλεί την εκδήλωση 

αισθημάτων τεχνολογικής λατρείας. Σ’ αυτό το σημείο παρατηρούμε να γίνονται 

δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ της πραγματικότητας και της εικονικότητας, της 

προσομοίωσης που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της παρουσίασης του νέου 

περιβάλλοντος του δια-δικτύου. Σε όλη τη διαδρομή, τα νούμερα, τα επιστημονικά 
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στοιχεία αποτελούν το ισχυρότερο εργαλείο πειθούς για τους όποιους ισχυρισμούς 

και επιχειρήματα θέλουν να πείσουν. 

Προχωρώντας, στο πλαίσιο της 3ης υποκατηγορίας με τίτλο «Το δια-δίκτυο ως 

παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας», παρατηρούμε να παρουσιάζεται στην 

πράξη ο σαφής διαχωρισμός δύο κόσμων, δύο εποχών. Το παλιό και το καινούριο 

που κομίζει το δια-δίκτυο και οι νέες τεχνολογίες. Γινόμαστε μάρτυρες της σταδιακής 

μετάβασης στο περιβάλλον του νέου κόσμου. Εντοπίζονται αλλαγές σε όλο το φάσμα 

της κοινωνικής δραστηριότητας, στην εκπαίδευση, στην δημόσια διοίκηση, στον 

πολιτισμό, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ο νέος κόσμος αντικαθιστά όλο και 

περισσότερο τον παλιό σαν το δέρμα του φιδιού που αλλάζει. Έρχεται σταδιακά αλλά 

και δυναμικά στο προσκήνιο των συλλογικών παραστάσεών μας γεμάτο με πολλές 

προσδοκίες και υποσχέσεις (όπως θα δούμε με λεπτομέρειες παρακάτω). Στο πλαίσιο 

της 4η υποκατηγορίας με τίτλο «Η νομοτέλεια του δια-δικτύου» παρουσιάζεται μια 

πτυχή, αυτού του κόσμου που ξετυλίχτηκε μπροστά μας, που τον συνδέει 

αναπόφευκτα με το μέλλον της πορείας των σύγχρονων κοινωνιών. Ουσιαστικά, ο 

τεχνολογικός ορθολογισμός μεταφράζεται σε ιστορικό και κοινωνικό ορθολογισμό 

και νομοτέλεια. 

Τέλος, στον βαθμό που η έρευνά μας έχει ως αντικείμενο μελέτης τον ημερήσιο 

ελληνικό τύπο, αναμενόμενο είναι ένα εύλογο ποσοτικά τμήμα των σχετικών 

δημοσιευμάτων να διαπραγματεύεται την στάση όλων μας, ως εθνική οντότητα, 

απέναντι στα νέα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος, κόσμου που περιγράφονται. Η 

ύπαρξη σημαντικού αριθμού αναφορών στο πλαίσιο της 5ης υποκατηγορίας με τίτλο 

«Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα» προσφέρει ακόμη μία απόδειξη για 

τον ξεκάθαρο σχηματισμό μέσα στις συλλογικές μας παραστάσεις αυτού του νέου, 

θαυμαστού κόσμου του δια-δικτύου. Τα δημοσιεύματα αυτής της υποκατηγορίας θα 

μας αποκαλύψουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές της εθνικής μας ταυτότητας, για τις 

οποίες δεν μπορούμε να επεκταθούμε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Επιπλέον 

θα μας προσφέρουν πολύ χρήσιμα στοιχεία για το ψηφιδωτό της εικόνας του δια-

δικτύου που επιθυμούμε να σχηματίσουμε. 

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων  

 

Η κατηγορία «Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του Δια-δικτύου» καταλαμβάνει το 

42,4% του συνόλου του υλικού και αποτελεί την πρώτη σε ποσοτική παρουσία 
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κατηγορία αναφορών από τις τέσσερις. Η ισχυρή ποσοτική παρουσία της τρέχουσας 

κατηγορίας, σε συνδυασμό με τα ποιοτικά της στοιχεία, μας υποχρεώνει να την 

αξιολογήσουμε ως την βασική πηγή των ιδεών που φέρει ο τύπος για την εικόνα του 

δια-δικτύου. Επίσης την καθιστά τον κεντρικό πυρήνα των συλλογικών 

αναπαραστάσεων που αναζητούμε σε σχέση με την εικόνα του δια-δικτύου. Ο 

πυρήνας αυτός είναι, κατά βάση, πολύ θετικός για την πραγματικότητα που 

παρουσιάζεται ότι φέρει το δια-δίκτυο και θα αναλυθεί παρακάτω. Απλά, οφείλουμε 

να κρατήσουμε, όσον αφορά την αξιολόγηση των τελικών συμπερασμάτων μας, το 

γεγονός της ισχυρής συνολικά ποσοτικής παρουσίας. 
 

Σύγκριση εντύπων 
 

Επιχειρώντας να συγκρίνουμε την παρουσία της κατηγορίας σε σχέση με τα δύο 

έντυπα του δείγματός μας, παρατηρούμε μια σχεδόν απόλυτη ταύτιση της ποσοτικής 

παρουσίας τους. 
 

Πίνακας 2.1  Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο των 
αναφορών της κατηγορίας «Ο θαυμαστός, νέος 

κόσμος του Δια-δικτύου» 
Καθημερινή 41,8% 
Βήμα 43,1% 

 
Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εικόνα της ομοιογένειας της κατηγορίας και της 

κοινής της συμπεριφοράς και παρουσίας. Η ισχυρή της παρουσία είναι αισθητή 

ανεξάρτητα από έντυπο. Η κυρίαρχη αντίληψη διαπερνά με τον ίδιο τρόπο τα έντυπα 

και παρουσιάζει με μεγάλη συχνότητα και ενδιαφέρον τον κόσμο του δια-δικτύου ως 

νέο, θαυμαστό, με τα επιμέρους συστατικά της προόδου, της ταύτισης με το μέλλον, 

της μυθοποίησης, που θα αναλυθούν παρακάτω. 

Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο έντυπα σε σχέση με την παρουσία 

των 5 υποκατηγοριών που διαμορφώνουν την συνολική εικόνα της ποσοστιαίας 

ταύτισης (41,8%, 43,1%), παρατηρούμε επίσης μια εν γένει κοινή συμπεριφορά, 

εκτός από δύο σχεδόν αλληλοσυμπληρωματικές διαφοροποιήσεις. 
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Πίνακας 2.2 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του 

Δια-δικτύου» των πέντε υποκατηγοριών της ανά έντυπο 

Υποκατηγορίες Καθημερινή Βήμα 
Α. Το γόητρο του δια-δικτύου 13,8% 7,2% 
Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη 7,5% 27,0% 
Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας 44,7% 25,7% 
Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου 7,5% 7,2% 
Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα 26,4% 32,9% 

 

Η διαφορά περισσότερης προβολής εκ μέρους του Βήματος των 19,5 

ποσοστιαίων μονάδων της υποκατηγορίας «Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη», 

ισοσταθμίζεται από την υπεροχή της Καθημερινής κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες στην 

υποκατηγορία «Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας». Το 

γεγονός της περισσότερο μυθοποιητικής κατεύθυνσης στην παρουσίαση του δια-

δικτύου του Βήματος, της ισχυρής εμφάνισης τεχνολατρικών αναφορών μπορεί να 

εξηγηθεί από την ισχυρή παρουσία ανάλογης κατεύθυνσης συντακτών του ομίλου 

Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη που προέρχονται από συναφή τεχνολογικά 

περιοδικά, εκδόσεις όπως το RAM. Επίσης, η «προοδευτικότητα» του Βήματος 

μπορεί να συνδεθεί περισσότερο εύκολα με μια μεγαλύτερη διάθεση ευνοϊκής 

υποδοχής των υποσχέσεων του νέου κόσμου του δια-δικτύου και με ένα περισσότερο 

εύφλεκτο κλίμα ενθουσιασμού. Η περισσότερο «γήινη» παρουσία της Καθημερινής 

σε αναφορές που ασφαλώς εκπέμπουν ενθουσιασμό, αλλά περισσότερο ρεαλιστικό, 

βασιζόμενο σε παρουσιαζόμενες αλλαγές του παλιού κόσμου, μπορεί να συνδεθεί με 

ένα πιο «συντηρητικό» έντυπο με την έννοια του «γήινου» που αναφέραμε. 

 
Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 

 
Πίνακας 2.3 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006, 

όσον αφορά την ποσοστιαία συμμετοχή της κατηγορίας 

«Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του Δια-δικτύου» στο 

σύνολο 

Μήνας Ανάλυσης 
Καθημερινή Βήμα 

 
Σύνολο 

Οκτώβριος 2005 38,5% 44,9% 41,5% 
Μάιος 2006 46,1% 41,1% 43,6% 

 

Επιχειρώντας μια σύγκριση των στοιχείων στον χρόνο, ανάμεσα στους δύο 

μήνες του δείγματός μας, παρατηρούμε επίσης μια σχεδόν απόλυτη ταύτιση 
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(Οκτώβριος 2005: 41,5, Μάιος 2006: 43,6) στην παρουσία των αναφορών της 

κατηγορίας. Αυτό είναι ένα γεγονός που ισχυροποιεί απόλυτα την ομοιόμορφη 

συμπεριφορά της κατηγορίας ως προς όλες τις παραμέτρους, έντυπα, χρόνο. Επίσης 

υποδηλώνει την βαθιά, σταθερή, ανεξάρτητα από εποχιακές ειδησεογραφικές 

διαφοροποιήσεις,  παρουσία στις συλλογικές μας παραστάσεις του νέου κόσμου του 

δια-δικτύου και των χαρακτηριστικών που τον συνοδεύουν μέσα από την διήγησή 

του. 

Υποκατηγορίες Εργασίας 

 

Περνώντας στις υποκατηγορίες εργασίας της κατηγορίας «Ο θαυμαστός, νέος 

κόσμος του δια-δικτύου», συμπεραίνουμε ότι οι τρεις μικρότερες σε ποσοτική 

παρουσία υποκατηγορίες (Α, Β, Δ) είναι ταυτόχρονα και λογικά και οι πιο 

συνεκτικές, σαφείς στο μήνυμα που μεταφέρουν (ισχυρή παρουσία, μυθοποίηση, 

ταύτιση με το μέλλον). Οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες (Γ, Ε) που καταλαμβάνουν 

σχεδόν τα 2/3 της κατηγορίας (35,4%+29,6%=65%) εμπεριέχουν τα μηνύματά που 

διαμορφώνουν την εικόνα του δια-δικτύου μέσα από την «συναναστροφή» του δια-

δικτύου με τα ενδιαφέροντα του τύπου που άπτονται της ευρύτερης κοινωνικής 

δραστηριότητας και ειδησεογραφίας. Έτσι είναι φυσιολογικό αλλαγές (κυρίαρχο 

στοιχείο της Γ υποκατηγορίας), που έχουν έντονο το ειδησεογραφικό στοιχείο και η 

γενικότερη στάση της χώρας μας (Ε υποκατηγορία) απέναντι στο δια-δίκτυο να έχουν 

τόσο έντονη παρουσία. 

 
Πίνακας 2.4 Ποσοστιαία Συμμετοχή των πέντε υποκατηγοριών της κατηγορίας «Ο 

θαυμαστός, ‘νέος κόσμος’ του Δια-δικτύου» 

Υποκατηγορίες 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

στην 
Κατηγορία 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή στο 

Σύνολο 

Α. Το γόητρο του δια-δικτύου 10,6% 4,5% 
Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη 17,0% 7,2% 
Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας 35,4% 15% 
Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου 7,4% 3,1% 
Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα 29,6% 12,6% 
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Ποσοστιαία κατανομή των υποκατηγοριών της 
ομάδας "Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του Δια-δικτύου"

Ε. Η πρόσληψη του 
δια-δικτύου στην 

Ελλάδα
30%

Δ. Η νομοτέλεια του 
δια-δικτύου

7,4%

Γ. Το δια-δίκτυο ως 
παράγοντας ριζικής 

αλλαγής της κοινωνίας
35,4%

Β. Το δια-δίκτυο ως 
μύθος και πίστη

17,0%

Α. Το γόητρο του δια-
δικτύου
10,6%

 
 

Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 
 

Πίνακας 2.5 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Ο θαυμαστός, ‘νέος κόσμος’ του 

Δια-δικτύου» των πέντε υποκατηγοριών της ανά μήνα 

Υποκατηγορίες 

Οκτώβριος 
2005 % 
στην 

Κατηγορία 

% στο 
Σύνολο

Μάιος 
2006  
% στην 

Κατηγορία

% στο 
Σύνολο 

% 
μεταβολή 
επί του 
συνόλου 

Α. Το γόητρο του δια-δικτύου 7,9% 3,3% 13,7% 6,0% 82,8% 
Β. Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη 13,3% 5,5% 21,2% 9,3% 67,4% 
Γ. Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής 
αλλαγής της κοινωνίας 

29,1% 12,1% 42,5% 18,5% 53,5% 

Δ. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου 9,7% 4,0% 4,8% 2,1% -48,0% 
Ε. Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα 40,0% 16,6% 17,8% 7,8% -53,2% 

 
Επιχειρώντας μια σύγκριση της συμπεριφοράς των υποκατηγοριών σε σχέση με 

τους δύο μήνες συγκέντρωσης υλικού του δείγματος, παρατηρούμε γενικά μια 

σημαντική μεταβλητότητα στον χρόνο. Αυτό υποδηλώνει μια ευαισθησία, εξάρτηση 

από την τρέχουσα ειδησεογραφία ειδικά της Ε υποκατηγορίας, η οποία σαν 

μεγαλύτερη, εξαρτάται πολύ από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ερευνών για την 

διείσδυση του δια-δικτύου στην Ελλάδα. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο 

μεταβαίνουμε σε μικρότερο επίπεδο ανάλυσης οι απόλυτοι αριθμοί γίνονται 

μικρότεροι (για παράδειγμα για την Α κατηγορία Οκτώβριος:13 αναφορές και 

Μάιος:20) και άρα περισσότερο ευαίσθητοι σε υψηλές ποσοστιαίες μεταβολές. Το 

σημαντικό, όμως παραμένει η συνολικά ομοιογενής συμπεριφορά της κατηγορίας. 
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Ανάλυση υποκατηγοριών 

 

2.1 Το γόητρο του δια-δικτύου  
(…παρουσίασαν την προσωπική τους σελίδα στο δια-δίκτυο και κατά την παρουσίαση παρευρέθηκαν 

πολλές από τις αθλήτριες του χώρου) 

 

Η πρώτη υποκατηγορία αναφορών ομαδοποιείται με βάση το γεγονός, ότι επιτυγχάνει 

να εμπεδώσει στην σύγχρονη συλλογική συνείδηση την παρουσία του χώρου του δια-

δικτύου ως ανεξάρτητου, επικοινωνιακού και ευρύτερου κοινωνικού χώρου δράσης. 

Τα δημοσιεύματα αυτής της υποκατηγορίας με την κοινωνική πολυσυλλεκτικότητά 

τους, «φωνάζουν» καθιστώντας σαφή και υποχρεωτική, σε κάθε πιθανό δέκτη 

μηνυμάτων, τη δήλωση ότι «είμαι το δια-δίκτυο, και είμαι μια πραγματικότητα που 

δεν μπορείς να αγνοήσεις. Είμαι οριστικά παρών, ένας σημαντικός τομέας κοινωνικής 

δραστηριότητας και η απόδειξη είναι ότι οι πάντες θεωρούν πολύ ζωτική (άξια 

δημοσιοποίησης) την ύπαρξής τους σε μια ιστοσελίδα, στα όρια της αρμοδιότητά 

μου, στον κυβερνοχώρο». Το δια-δίκτυο καθίσταται πόλος ενδιαφέροντος, γίνεται 

γνωστό, αξιόπιστο σημείο αναφοράς, χώρος παράλληλης παρουσίας οργανισμών, 

διάσημων προσώπων, θεσμών. Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται, σε πρώτο και 

απαραίτητο επίπεδο, η οριοθέτηση και η ανεξάρτητη παρουσία του δια-δικτύου στην 

συλλογική μας συνείδηση. Από εδώ ξεκινούν δειλά, δειλά να μορφοποιούνται οι 

πρώτες εικόνες για το τι είναι το δια-δίκτυο.  

 
Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 

 
Αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της παρουσίας των 

δύο εντύπων: 
Πίνακας 2.6 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος κόσμος 
του Δια-δικτύου»  

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 13,8% 5,8% 
Βήμα 7,2% 3,1% 

 

Παρατηρούμε ότι στην Καθημερινή εμφανίζονται λίγο περισσότερες σχετικές 

αναφορές 13,8% ως συμμετοχή στην κατηγορία έναντι 7,2% του Βήματος και αρκετά 

περισσότερες, σχεδόν διπλάσιες (5,8% – 3,1%) αν ιδωθούν σε σχέση με το σύνολο. 

Δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποιο ιδιαίτερο συμπέρασμα, μιας και οι αριθμοί για 
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τους οποίους μιλάμε, σε μικρές υποκατηγορίες σαν αυτή, είναι σχετικά μικροί 

(σύνολο 33 αναφορές) και επομένως όχι αξιόπιστοι για την απόδειξη ιδιαίτερων 

τάσεων σε τέτοιας κλίμακας διαφορές. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 2.7 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος 
κόσμος του Δια-δικτύου» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 7,9% 3,3% 
Μάιος 2006 13,7% 6,0% 

 

Παρατηρούμε μια ελαφρώς μεγαλύτερη παρουσία των αναφορών τον Μάιο του 

2006 που μπορεί απλά να αποδοθεί σε εξάρτηση από την τρέχουσα ειδησεογραφία 

και όχι κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. 

Συνολικά, η ποσοτική παρουσία της υποκατηγορίας δεν είναι ιδιαίτερα 

σημαντική (9η), με 4,5% του συνόλου του υλικού και 10,6% του συνόλου της 

κατηγορίας «Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του Δια-δικτύου» (4η από τις 5 

υποκατηγορίες της). Η ποσοτική της εικόνα, σε σχέση και με τα ποιοτικά στοιχεία, 

μας αφήνει μια «λιτή» αλλά και σαφή, συνεκτική συνολική παρουσία και συμμετοχή 

στην διαμόρφωση του ψηφιδωτού της εικόνας του δια-δικτύου. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών στοιχείων 

 

Το σύνολο των αναφορών της υποκατηγορίας κυμαίνεται (και έτσι θα 

παρουσιαστεί) από απλές, σχετικά ουδέτερες αναφορές, χωρίς μεγάλη επιρροή, που 

έχουν σαν αποτέλεσμα την οριοθέτηση της παρουσίας του νέου κόσμου του δια-

δικτύου δίχως κάποια ιδιαίτερη ακτινοβολία, μέχρι κάποιες ποιο ισχυρές αναφορές 

που κινούνται στην κατεύθυνση της αυστηρής οριοθέτησης της αυτονομίας του 

χώρου του δια-δικτύου. 
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2.1.1 Απλές αναφορές 
 

Σε ένα πρώτο επίπεδο διακρίνουμε δεκαοχτώ απλές, άχρωμες κατά τα άλλα, σύντομες 

αναφορές, όπου καθώς περιγράφεται κάποιο γεγονός, δραστηριότητα, μας 

αναφέρεται μια σχετική ιστοσελίδα ως παραπομπή, όπου μπορούμε να βρούμε 

σχετικές πληροφορίες για το εν λόγω θέμα. Επίσης, άλλες φορές, μας υποδεικνύεται 

η σχετική ιστοσελίδα και ο λόγος που φτιάχτηκε, με σκοπό την προώθηση κάποιου 

ζητήματος έτσι, ώστε να την επισκεφτούμε. Συγκεκριμένα αναφέρονται το μουσείο 

Μπενάκη, ένα βιβλιοπωλείο στην Τουρκία, η ιερά σύνοδος, μια εταιρεία λογισμικού, 

έξι αναφορές σε δείκτες, στοιχεία, πίνακες πανεπιστημίων, οργανισμών, στατιστικών 

υπηρεσιών, η ευρωπαϊκή επιτροπή, ένας καλλιτέχνης που προσφέρει μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας του ένα τραγούδι του, δύο αθλήτριες, δύο απλοί πολίτες. 

Κύριο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας των αναφορών 

αποτελεί το μονόστηλο20, με τον αποκαλυπτικό τίτλο «Παρουσία στο Δια-δίκτυο», όπου 

μας αναφέρεται ότι δύο επαγγελματίες αθλήτριες του μπιτς βόλεϊ «…παρουσίασαν την 

προσωπική τους σελίδα στο δια-δίκτυο και κατά την παρουσίαση παρευρέθηκαν πολλές από τις αθλήτριες 

του χώρου. Παρούσες ήταν …». Η παρουσία στο εικονικό χώρο του δια-δικτύου αποτελεί 

είδηση και αξιομνημόνευτο γεγονός. Εμφανίζεται σαν το πέρασμα σε μια νέα υψηλού 

επιπέδου διάσταση, η οποία ταυτόχρονα προσδίδει κύρος, σεβασμό, υψηλότερο status 

και γόητρο. Μοιάζει με το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης, την έναρξη μιας 

καινούριας εικονικής ύπαρξης σε έναν νέο κόσμο, που γιορτάζεται και αναγγέλλεται 

αναλόγως.  

Επίσης δύο αναφορές σε e-mail, στο πλαίσιο περιγραφής κάποιων άρθρων, ενός 

αρχαιολόγου και ενός πρεσβευτή παρουσιάζουν την αποδοχή και της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας ως αποδεκτού και αναγνωρισμένου τρόπου επικοινωνίας. Αυτού του 

είδους η παρουσία και δημοσιοποίηση στον τύπο, σίγουρα αντανακλά τη λειτουργία 

του δια-δικτύου μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα 

στην κοινωνία.  Όμως, όσον αφορά την κυρίαρχη αντίληψη και τις συλλογικές μας 

παραστάσεις, με τις συχνές τέτοιου είδους αναφορές εξοικειώνεται ο κόσμος των 

εικόνων μας με μια καινούρια εικόνα, αυτή του δια-δικτύου. «Επισημοποιείται» η 

ένταξή της εικόνας αυτής στο κοινό μας σύμπαν. 

Το γεγονός της υπερτίμησης της δυνατότητας επικοινωνίας, του θαυμασμού της 

διαδικασίας και των μέσων, είναι μια πρώτη κυρίαρχη αντίληψη που περνά μέσα από 

                                                 
20 (Καθημερινή, 17-05-2006) 
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τα δημοσιεύματα και αφορά, φυσικά, όχι μόνο το δια-δίκτυο αλλά κάθε πτυχή της 

σύγχρονης τεχνολογίας21. Πρόκειται για ένα γενικότερο «μύθο» που αφήνει το 

αποτύπωμά του και στο δια-δίκτυο, ως μέσο επικοινωνίας. Η εικόνα που 

διαμορφώνεται είναι ότι το δια-δίκτυο είναι παντού γύρω μας. Κανένας δεν 

εξαιρείται, κάθε λογής πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμοί δημόσιου, ιδιωτικού τομέα, 

είναι περήφανοι που έχουν να επιδείξουν μια ιστοσελίδα και να μας παραπέμψουν σ’ 

αυτή. Είναι αυτονόητη, για κάθε αξιομνημόνευτο υποκείμενο της πραγματικής ζωής, 

η ύπαρξή του και η δήλωση συμμετοχής στο πεδίο του δια-δικτύου, της «εικονικής» 

μας κοινωνίας. Το απλό, κατά τα άλλα, γεγονός της δημιουργίας ενός web site 

αποτελεί δημοσιεύσιμη είδηση στον τύπο. Αυτό από μόνο του, δηλώνει απερίφραστα 

πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχεις στο δια-δίκτυο και επαναεπιβεβαιώνει κάθε 

μέρα, την παράλληλη στην καθημερινή ζωή, ισχυρή παρουσία του22. Πολύ δε 

περισσότερο, όταν ένα τετράστηλο23 ασχολείται με τις τεχνοκρατικές διαδικασίες για 

την δημιουργία της δια-δικτυακής πύλης του ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός 

Τουρισμού). Συμβολικά, πόσο σημαντικό φαντάζει το γεγονός της ύπαρξης ενός site, 

όταν γίνεται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και προβολής η τεχνική διαδικασία 

ανάληψης του έργου! 

Οι διαφημιστική λειτουργία τέτοιων και ανάλογων δημοσιευμάτων σίγουρα 

αποτελεί μια σημαντική παράμετρο. Αλλά και αυτό το γεγονός δε παύει να ενισχύει 

την «νομιμοποιητική» κατεύθυνση των αναφορών των δημοσιευμάτων. Όλοι οι 

παράγοντες του κοινωνικού γίγνεσθαι (κοινωνικά υποκείμενα δράσης, πρόσωπα) 

αναγνωρίζουν ότι το γεγονός της ύπαρξής τους στο δια-δίκτυο, χωρίς να κάνουν 

απαραίτητα κάτι καινούργιο σε σχέση με πριν, αποτελεί το πέρασμα σε ένα νέο 

κόσμο και θα καλυφθεί ως γεγονός από τον τύπο. Θα τους ενισχύσει το κοινωνικό ή 

επαγγελματικό status. Ασφαλώς, πηγή της δύναμης αποτελεί το δια-δίκτυο, λόγω της 

δυνατότητας να μας χαρίσει μια θέση θέασης στο παγκόσμιο χωριό. Η ακόρεστη 

τάση εξωστρέφειας του ανθρώπου, για διάθεση, για «επικοινωνία» και προβολή 

                                                 
21 «Η σχηματική αναφορά στην επικοινωνία (που οφείλεται στην υπερτίμηση των μέσων) είναι ένα 
αμερικανικό πολιτιστικό δημιούργημα που έχει επιβληθεί σ’ όλο τον κόσμο (τουλάχιστον στις 
κυρίαρχες δομές της μαζικής πολιτιστικής αναφοράς) και που είναι πολύ δύσκολο ν’ αντιμετωπιστεί 
“μαζικά” σε σωστό επίπεδο, δεδομένου ότι λειτουργεί σαν ένας σύγχρονος “μύθος”», 
(Κωνσταντοπούλου, 1995, 25). 
22 (Βήμα, 25-05-2006) «Το ΙΜΕ (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) αξιοποίησε τις πιο πρωτοποριακές 
εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, και συγκεκριμένα το Δια-δίκτυο, και παρουσίασε στην Ελληνική και 
στη διεθνή κοινότητα την “Ελληνική Ιστορία” (www.hellenic-history,gr) από την εποχή του λίθου ως 
σήμερα». 
23 (Καθημερινή, 14-10-2006). 
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επιβεβαιώνεται. Μ’ αυτό τον τρόπο το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως ένας “in” χώρος 

που θέλουν να συχνάζουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, καθημερινά, αλλά και 

διάσημα μέλη (προπονητές, αθλητές) της κοινωνίας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η 

νομιμοποίηση του στην συλλογική συνείδηση, η εμπέδωση της ισχυρής παρουσίας 

και της αντίστοιχης εικόνας του δια-δικτύου, πρώτα ως αυτόνομου χώρου και σιγά, 

σιγά με τα χαρακτηριστικά του «χρήσιμου», «αποτελεσματικού μέσου προβολής». Ο 

καθένας μπορεί να έχει πλέον την «εικονική» εκδοχή του24. Ο θαυμαστός, νέος, 

εικονικός κόσμος χτίζεται δειλά, δειλά αλλά και δυναμικά, προσελκύοντας μέλη από 

όλο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι. Σε αντάλλαγμα, προσφέρει έναν εικονικό 

τόπο κατοικίας και λίγη υπόσχεση αφιέρωσης χρόνου για παγκόσμια προβολή και 

«επικοινωνία» σε κάθε ένοικο του. Η ύπαρξη πολλών υποψηφίων ενοίκων και το 

γεγονός της προβολής από τον τύπο της εκμίσθωσης τους, αποδεικνύει την 

εξωστρέφεια του ανθρωπίνου είδους. 

 

2.1.2 Αναφορές ισχυρής επιρροής, εμπέδωση αυτόνομης παρουσίας 

 

Περνώντας, σε ένα δεύτερο επίπεδο βρίσκουμε αναφορές που δεν αναφέρουν, 

σχετικά ουδέτερα το δια-δίκτυο. Παρουσιάζουν μια πιο ισχυρή, επίσημη, αυτόνομη 

εικόνα που δεν έχει συμπληρωματική λειτουργία, όπως στην προηγούμενη ενότητα 

των απλών αναφορών. Υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση της ισχύος του 

μεταδιδόμενου μηνύματος. Πάντα, όμως προς την ίδια κατεύθυνση, της δήλωσης εκ 

μέρους του δια-δικτύου της αυτόνομης παρουσίας του ως χώρου δράσης. Εδώ, το 

δια-δίκτυο αποτελεί από μόνο του επιλεγμένο χώρο συνεντεύξεων, που δεν μπορούμε 

να τις βρούμε σε άλλο μέσο ενημέρωσης. Εμφανίζεται ανταγωνιστικό, προς τα 

παραδοσιακά, μέσο και συνειδητή επιλογή κινήσεων πολιτών. Επίσης παρουσιάζεται 

ότι αποτελεί την μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη πηγή γνώσης, διασταύρωσης 

στοιχείων και ενίσχυσης της επιχειρηματολογίας κάποιου.  

Συγκεκριμένα, τρεις συνεντεύξεις προσωπικοτήτων από τον αθλητικό χώρο25 

δίνονται αποκλειστικά σε δικτυακούς τόπους, προσωπικές σελίδες ή ηλεκτρονικές 

εκδόσεις εφημερίδων. Αυτή η τάση αποτελεί μια απόδειξη της αυτονόμησης του δια-

                                                 
24 (Βήμα, 14-05-2006) «a.antonopoulou.art. Κοντά στην πλατεία… βρίσκεται η a.antonopoulou.art η 
οποία ως τις 30 Ιουνίου παρουσιάζει την ομαδική έκθεση “Tattoo my art” με την συμμετοχή πολλών 
ελλήνων καλλιτεχνών…». 
25 (Βήμα, 18-05-2006), Προπονητής της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. (Βήμα, 12-05-2006), ένας τεχνικός 
διευθυντής, (Καθημερινή, 27-05-2006), Διεθνής Μπασκετμπολίστας. 
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δικτύου ως μέσο ενημέρωσης κάτι που με την σειρά του ενισχύει και εμπεδώνει στην 

συλλογική συνείδηση την εικόνα της αντίστοιχης ύπαρξης και αυτονομίας του, ως 

νέου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης. 

Το δια-δίκτυο, σε τέσσερις αναφορές, παρουσιάζεται όλο και περισσότερο ως 

πηγή αξιόπιστων πληροφοριών ή παράγοντας ενίσχυσης επιχειρηματολογίας που 

συμπυκνώνεται στη φράση «αφού το βρήκα και στο δια-δίκτυο δεν χωρά αμφιβολία». 

Αποτελεί το υπέρτατο σημείο που μπορεί να φθάσει κάποιος για να βρει κάποια 

πληροφορία που αναζητεί26. Εκεί βρίσκεται η πηγή της γνώσης, άρα η αναφορά σ’ 

αυτήν ενισχύει την αξιοπιστία κάποιου27. Πέρα από τις αξιοπιστία που προσδίδει 

στην επιχειρηματολογία κάποιου, αποτελεί και μία πηγή ψιθύρων, κουτσομπολιών 

κάτι που δεν πρέπει να υποτιμάται μιας και έχει αποδειχθεί η αξία των ψιθύρων ως 

μέσου επικοινωνίας και πηγής πληροφοριών σε μια κοινωνία28.  

Συμπερασματικά, ο νέος αυτός κόσμος παρουσιάζεται να αποτελεί αυτόνομη 

πηγή γνώσης, αναφορών και ενίσχυσης αξιοπιστίας. Επίσης, πηγή παραγωγής και 

διακίνησης «αναξιόπιστων» πληροφοριών, ψιθύρων που έχουν την δική τους 

σημαντική επικοινωνιακή λειτουργία μέσα στην κοινωνία. Συνολικά, ο χώρος του 

δια-δικτύου παρουσιάζεται όλο και περισσότερο να μοιάζει με το εικονικό καφενείο 

της παγκόσμιας γειτονιάς μας, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα ενός αυτόνομου 

νέου κόσμου. Επίσης η αναφορά29 στοιχείων έρευνας δημοσκόπησης σε 10 χώρες, 

όπου το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως τρίτη επιλογή με 9% από τους ερωτηθέντες 

στην ερώτηση «ποια είναι για σας η πρώτη πηγή ενημέρωσης», εμπεδώνει ακόμη 

περισσότερο την παρουσία και αξιοπιστία του. 

Τέλος, το γεγονός ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν ενεργή παρουσία στο δια-

δίκτυο, θεμελιώνει την ισχυρή αυτονομία του ως χώρου ύπαρξης κάθε είδους 

κοινωνικής δράσης30. Βλέπουμε, «αξιοσέβαστους» πόλους εξουσίας, όπως οι 

μυστικές υπηρεσίες να κινούνται με φιλικές διαθέσεις στους χώρους του δια-δικτύου, 

προσπαθώντας να ανανεώσουν την «κακή» εικόνα τους στις συλλογικές μας 

                                                 
26 (Καθημερινή, 16-10-2005), «…Σε κάποιες χώρες μάλιστα ψάχνουν μέχρι και στο… Δια-δίκτυο». 
27 (Καθημερινή, 28-05-2006, «…Και προς επίρρωσιν αυτής της επιχειρηματολογίας διάβασα σ’ ένα 
σχετικό αμερικανικό άρθρο ότι αν ψάξεις στο Google πληκτρολογώντας τις λέξεις “not your mother’s” 
θα παρουσιαστούν περίπου 200000 λήμματα…». (Βήμα, 19-05-2006), «…οι δικοί μας όμως μπήκαν στο 
site του Γκοτιέ, γιατί στο star κάνουμε ρεπορτάζ και το βρήκαν ολόκληρο». 
28 (Καθημερινή, 20-05-2006) «Η ώρα του “Everything”: Σε “πηγαδάκια” στο Internet έγινε λόγος για 
όχι καλή απόδοση ήχου στα πρώτα δέκα τραγούδια του ημιτελικού…». 
29 (Καθημερινή, 04-05-2006). 
30 (Βήμα, 14-10-2005) «Λονδίνο. Διεύθυνση στο Internet έχουν από χθες οι βρετανικές μυστικές 
υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν ένα πιο “φιλικό” προς τους πολίτες πρόσωπο». 
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παραστάσεις. Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται να αποτελεί έναν αγαπητό, καθώς είναι 

νέος και σχετικά άφθαρτος, κόσμο, φιλικό, προσιτό. Αποτελεί ένα είδος 

«κολυμβύθρας του Σηλωάμ» για «πρόσωπα» του παλιού κόσμου, όπου μπαίνοντας 

ανανεώνουν το προφίλ τους, ξεκινούν μια νέα πορεία μαζί του, σχεδόν από το μηδέν. 

Κληρονομούν το σύγχρονο και ελπιδοφόρο προφίλ της εικόνας του δια-δικτύου, 

οικειοποιούνται το γόητρό του ως μέλη του. 

  

2.1.3 Συμπέρασμα 
 

Συνολικά, σ’ αυτήν την υποκατηγορία βρίσκουμε αναφορές που ξεκινούν να 

παρουσιάζουν τον κόσμο του δια-δικτύου. Συνεχίζουν και καλλωπίζουν την εικόνα 

του δια-δικτύου, προσδίδοντας στοιχεία αυτονομίας, ισχύος, αξιοπιστίας, ισχυρού 

γοήτρου. Σαν ένα παιδί (νέο κόσμο) που γεννήθηκε και κάνει τα πρώτα βήματά του, 

αρχίζει να αναπτύσσει την δική του ξεκάθαρη προσωπικότητα και γίνονται 

ευδιάκριτα τα σημάδια μιας λαμπρής πορείας. Αποτελεί αντικείμενο έντονου 

ενδιαφέροντος. Κερδίζει τον σεβασμό των άλλων. Παρουσιάζεται από τον τύπο 

ακόμα και λόγω της προοπτικής δημιουργίας ενός site! Συγκροτείται ξεκάθαρα ως 

οντότητα στην συλλογική μας συνείδηση, κατακτώντας μια ξεκάθαρη θέση. 

Όσον αφορά την εικόνα του δια-δικτύου, η συνεισφορά των αναφορών της 1η 

υποκατηγορίας έχει σαν αποτέλεσμα την οριοθέτηση των ορίων, σε ένα χαοτικό, 

ομιχλώδες τοπίο εννοιών και παραστάσεων. Τα δημοσιεύματα της παρούσας 

υποκατηγορίας μορφοποιούν στις συλλογικές μας παραστάσεις την ευδιάκριτη 

παρουσία ενός νέου, αυτόνομου χώρου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον 

καθιστούν αξιοπρόσεκτο τμήμα της συλλογικής μας προσοχής. Πρόκειται για τις 

λιγότερο αποκαλυπτικές της κυρίαρχης αντίληψης αναφορές, σε σχέση με τις 

επόμενες υποκατηγορίες. Είναι οι πιο τυπικές και άχρωμες αναφορές. Τα μηνύματα 

που εκπέμπονται είναι περισσότερο υπολανθάνοντα και συντείνουν στην κατεύθυνση 

ότι «κάτι σημαντικό κρύβεται πίσω από το δια-δίκτυο. Όλο και περισσότεροι 

ασχολούνται με αυτό, το χρησιμοποιούν, αναφέρονται σ’ αυτό και διαφημίζουν την 

παρουσία τους. Άρα αποτελεί πηγή γενικότερης ισχύος και δύναμης». Αυτά τα 

υπολανθάνοντα και σε γενικότερη μορφή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου κόσμου 

που διαφαίνονται στην 1η υποκατηγορία, θα αποκαλυφτούν από περισσότερο 

συγκεκριμένες και «έγχρωμες» αναφορές στις επόμενες υποκατηγορίες της ανάλυσης 

περιεχομένου. Εκεί, που το δια-δίκτυο επιδεικνύει την δύναμη του και γίνεται φορέας 
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πολλών ελπίδων και υποσχέσεων για ένα καλύτερο παρόν αλλά και μέλλον της 

σύγχρονης κοινωνίας. 

 

2.2 Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη 
(“Google: Το ‘μυαλό του θεού’ είναι… πονηρό”) 

 

Στην 2η  την υποκατηγορία αναφορών, η παρουσίαση του δια-δικτύου ξεφεύγει από 

τα απλά πλαίσια της απλής επιβεβαίωσης της αυτόνομης ύπαρξής του. Οι αναφορές 

αυτής της υποκατηγορίας δεν μπορούν να περάσουν εύκολα απαρατήρητες από τον 

αναγνώστη, όπως ίσως αυτές της 1η κατηγορίας. Προκαλούν αίσθηση, εντύπωση και 

λειτουργούν αποκαλυπτικά για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσης της εικόνας 

του δια-δικτύου, που έχει ήδη οριοθετηθεί. Σιγά, σιγά ξετυλίγονται τα περισσότερο 

εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του. Ο θαυμασμός είναι κυρίαρχος και διάχυτος. Μας 

προβάλλονται τα «ταλέντα» του και περνά στην πιο ουσιαστική, για την μελέτη της 

εικόνας του, τη διάσταση του μύθου. Ο μύθος, που αγγίζει τα όρια της θρησκείας, της 

ταύτισης με το «θεϊκό», διαμορφώνεται μέσω της επίδειξης εκπληκτικών, απίστευτων 

επιτευγμάτων που παρουσιάζονται και μπορούν να γίνονται χάρη στο δια-δίκτυο. 

Ταυτόχρονα, το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως άμεση πηγή και φορέας τεράστιας 

δύναμης που προσφέρει κυριολεκτικά τα «πάντα» και περνά σε άλλη διάσταση τις 

ανθρώπινες δυνατότητες. Σαν αποτέλεσμα, οι υποσχέσεις και προσδοκίες που γεννά 

στο συλλογικό μας φαντασιακό, για το παρόν και το μέλλον, είναι τεράστιες.  

 
Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 

 
Αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της παρουσίας των 

δύο εντύπων: 
Πίνακας 2.8 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος κόσμος 
του Δια-δικτύου»  

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 7,5% 3,2% 
Βήμα 27% 11,6% 

 

Εντοπίζουμε μια πολύ σημαντική διαφορά κάλυψης υπέρ του βήματος, η οποία 

είναι περίπου τριπλάσια, είτε την δούμε ως συμμετοχή στην κατηγορία (7,5% – 27%), 

είτε ως συμμετοχή στο σύνολο του υλικού της έρευνας (3,2% – 11,6%). Η διαφορά 

αυτή μπορεί να ερμηνευτεί, από τεχνική άποψη, με την παρουσία περισσότερο 
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τεχνολατρικών αρθρογράφων που διαθέτει (με ανάλογα περιοδικά) το Βήμα. Ο 

μεγαλύτερος ενθουσιασμός και αισιοδοξία (όπως θα δούμε στο περιεχόμενο της 

υποκατηγορίας) για την έλευση του δια-δικτύου και των προσδοκιών που το 

συνοδεύουν από το Βήμα, είναι ένα στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ως πιο 

«προοδευτικό». Επίσης, μπορεί να μας φανεί χρήσιμο ως πιθανή ερμηνεία 

σημαντικών διαφοροποιήσεων σε άλλες υποκατηγορίες όπως οι διαφημίσεις, 

παρακάτω, όπου στο Βήμα συναντούμε πολύ περισσότερες, σε σχέση με το δια-

δίκτυο από ότι στην Καθημερινή. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 2.9 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος 
κόσμος του Δια-δικτύου» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 13,3% 5,5% 
Μάιος 2006 21,2% 9,3% 

 

Παρατηρούμε μια μεγαλύτερη παρουσία των αναφορών τον Μάιο του 2006 που 

δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να την αποδώσουμε, πέρα από λογικές 

διακυμάνσεις στον χρόνο. 

Συνολικά, η ποσοτική παρουσία της υποκατηγορίας είναι αρκετά σημαντική. 

Πρόκειται για την 3η σε παρουσία από τις 5 της κατηγορίας «Ο θαυμαστός, νέος 

κόσμος του Δια-δικτύου» με 17% συμμετοχή και 7,2% επί του συνόλου του υλικού. 

Το στοιχείο αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίσουμε ως σημαντικό, για το 

βάρος της επιρροής που έχουν, στην συνολική εικόνα του δια-δικτύου, δημοσιεύματα 

στην σαφή κατεύθυνση της μυθοποίησης και της κυριαρχίας του τεχνολατρικού 

πνεύματος, ως τμήματος της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η τρέχουσα κατηγορία αποτελεί 

μια σημαντική συνεισφορά στην ανασύνθεση και ανακατασκευή της εικόνας που 

επιχειρούμε και λόγω της σημαντικής ποσοτικής παρουσίας της, αλλά και λόγω των 

ιδιαίτερα ενδιαφερόντων ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα αναλύσουμε παρακάτω. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών στοιχείων 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας υποκατηγορίας, η διήγηση του δια-δικτύου κινείται 

σε επιμέρους θεματικές κατευθύνσεις. Η κάθε μια, με την σειρά της, μας προσφέρει 
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την δική της συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα της συγκρότησης μιας εικόνας του δια-

δικτύου που κατακλύζεται από επίδειξη δύναμης και αγγίζει τα όρια του μύθου και 

της θρησκείας. 

 
2.2.1 Εκπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα  
 

 
Τρία άρθρα τριών, δύο και μιας παραγράφου αντίστοιχα μας εντυπωσιάζουν 

δεδομένου ότι γινόμαστε μάρτυρες εκπληκτικών επιτευγμάτων και δυνατοτήτων 

μέσω του δια-δικτύου31. Ο θαυμασμός για την υψηλή τεχνολογία κυριαρχεί. Αφορά 

το ίδιο το γεγονός αλλά και τον τρόπο πραγματοποίησής του, τόσο απλά και εύκολα 

μέσω δια-δικτύου. Το δια-δίκτυο, στις συλλογικές μας παραστάσεις, μεταμορφώνεται 

σε ένα παραμυθένιο χώρο εντυπωσιακών, μαγικών δυνατοτήτων. Χαρακτηριστικό 

δείγμα της μαγικής επίδρασης που ασκεί αποτελεί το γεγονός ότι, τα επιτεύγματα της 

υψηλής τεχνολογίας επιδεικνύονται σε δημόσιες εκδηλώσεις μέσα σε μια ατμόσφαιρα 

με έντονα τα χαρακτηριστικά του αξιοπερίεργου, διασκεδαστικού, σπάνιου, 

αξιολάτρευτου32. Τα επιτεύγματα της υψηλής τεχνολογίας παρουσιάζονται ως οι 

κύριοι και πιο διάσημοι πρωταγωνιστές στο σύγχρονο θέατρο πρόκλησης 

εντυπώσεων. Αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως αντικείμενα σεβασμού και 

θαυμασμού. Ο άνθρωπος και ο ρόλος του στην διαμόρφωση της κοινωνικής 

δυναμικής, μοιραία, έχουν παραμεριστεί33. Ο ενθουσιασμός για την επίτευξη 

ηλεκτρονικής «επικοινωνίας» είναι διάχυτος και γίνεται αντικείμενο δημοσιοποίησης 

και επίδειξης. Το γεγονός της απλής ηλεκτρονικής σύνδεσης ταυτίζεται με την πολύ 

ανώτερη και πολύπλοκη λειτουργία της «επικοινωνίας»34. 

Μια επόμενη κατεύθυνση των άρθρων λειτουργεί επίσης στην ενίσχυση του 

θαυμασμού των τεχνολογικών επιτευγμάτων, κυρίως όμως μέσω της δύναμης των 

                                                 
31 (Βήμα, 04-05-2006) «Αγόρασε μαχητικό αεροπλάνο Mig-21F για το γραφείο του!…Ένα μαχητικό 
αεροπλάνο… κινέζος επιχειρηματίας για να διακοσμήσει το γραφείο του! Η αγορά έγινε μέσω της 
ιστοσελίδας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών του “e-bay” στη συμφέρουσα τιμή των…». 
32 (Βήμα, 27-05-2006) «Ένας σταρ της υψηλής τεχνολογίας στη Σεούλ: … ο διευθύνων σύμβουλος 
της Microsoft Στιβ Μπάλμερ…Ο ενθουσιασμός οφείλεται στην ηλεκτρονική επικοινωνία που πέτυχε με 
νοτιοκορεάτη χρήστη του Internet κατά τη διάρκεια επίδειξης των επιτευγμάτων της υψηλής τεχνολογίας 
που έγινε χθες έξω από το παλάτι στη Σεούλ για διαφημιστικού σκοπούς». 
33 «Ο σύγχρονος “μύθος” της επικοινωνίας, οφείλεται στο πέρασμα που περιγράφεται από την Sh. 
Turkle (1986) από τον “φροϋδικό πολιτισμό στον “πληροφοριακό”, από τη σημασία δηλαδή της 
“εσωτερικής πλευράς του ανθρώπου” στην “επικοινωνιακή” (νοούμενη σα “μηχανική”) του 
διάσταση», (Κωνσταντοπούλου, 1995, 26). 
34 «Πρόκειται για μια πολιτιστική ανακατάταξη που μόλις αρχίζει να λειτουργεί σε “μαζικό” επίπεδο 
και που εξηγεί (ως ένα μέρος) την ιδεολογική υπερτίμηση της επικοινωνίας: όπως το αναλύει ο Ph 
Breton (1992) Η επικοινωνία υπερτιμάται ιδεολογικά γιατί αποτελεί μια ουτοπία – δεδομένης της 
υποκατάστασης του ανθρώπου από την ‘επικοινωνιακή μηχανή’…», (Κωνσταντοπούλου, 1995, 27). 
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αριθμών του νέου κόσμου που παρουσιάζεται. Το αποτέλεσμα είναι η πρωτοφανής 

επίδειξη ισχύος του δια-δικτύου να μυθοποιεί ακόμη περισσότερο την εικόνα του. 

Επίσης γινόμαστε μάρτυρες των εκπληκτικής δυναμικής που κρύβει το δια-δίκτυο35. 

Πλέον η ατομική μας συνείδηση δεν αισθάνεται μια απλή παρουσία, αλλά 

εντυπωσιάζεται από τα μεγέθη και τους αριθμούς. Αν απλές αναφορές στο δια-δίκτυο 

θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες, πολύ δύσκολα θα το καταφέρουν κάποιες 

άλλες, όταν για παράδειγμα διαβάζουμε ότι «…η ιστοσελίδα εξεύρεσης εργασίας… με 900.000 

επισκέπτες το δίμηνο… είναι ήδη η πλέον δημοφιλής διεύθυνση...». Το χαρακτηριστικό του 

θαυμαστού για τον νέο κόσμο γίνεται πλέον χειροπιαστό. Τα εκπληκτικά 

επιτεύγματα, που κινούνται μεταξύ της πραγματικότητας και της προσδοκίας, έχουν 

στον πυρήνα της ακτινοβολίας τους το δια-δίκτυο. Όταν, για παράδειγμα, το 

πρόβλημα της ανεργίας αποτελεί χρόνιο αντικείμενο προβληματισμού του συνόλου 

του παλιού κόσμου, με πενιχρά αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπισή του, η 

υπόσχεση της λύσης του τόσο απλά, μέσα από την διακίνηση της πληροφορίας και 

την δικτύωση (και από τα πλέον επίσημα χείλη), είναι κάτι που μυθοποιεί το δια-

δίκτυο στο βάθος της συλλογικής μας συνείδησης. Επί της ουσίας, αν το πρόβλημα 

της εξεύρεσης εργασίας, της ανεργίας είναι «επικοινωνιακό» και λύνεται δια-

δικτυακά είναι κάτι που διαφεύγει του αντικειμένου της παρούσας έρευνας, η οποία 

οφείλει να παραμείνει στα όρια της διερεύνησης της εικόνας του δια-δικτύου, όπως 

διαμορφώνεται από τον τύπο. 

 

2.2.2 «Google, το μυαλό του θεού είναι … πονηρό» 

 

Τα προγράμματα των μηχανών αναζήτησης, κύριο εργαλείο-πρωταγωνιστής των 

δυνατοτήτων του δια-δικτύου, αναδεικνύονται σε αντικείμενο θαυμασμού, 

επιτυγχάνοντας θεϊκά επιτεύγματα. Βρίσκουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα σχετικά 

άρθρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα δύο σελίδων και ένα μικρό άρθρο τριών 

παραγράφων36. Η εικόνα των εκπληκτικών δυνατοτήτων που παρέχουν οι αόρατες 

μηχανές (λογισμικό αναζήτησης) στο πλαίσιο του δια-δικτύου μας αφήνει άφωνους. 

                                                 
35 (Βήμα, 10-05-2006) με τίτλο «Ευρωπαϊκό γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ένα εκατομμύριο θέσεις 
υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεύθυνση eures.europa.eu.» 
36 (Βήμα, 16-05-2006)  «Το Google “αποκαλύπτει” όσα αναζητούμε στο Δια-δίκτυο: …για να μπορεί 
ο καθένας επώνυμος να βλέπει την απήχηση που έχει στην κοινή γνώμη, ο γίγαντας των δια-δικτυακών 
υπηρεσιών, η Google, δημιούργησε μια νέα υπηρεσία στην οποία αποκαλύπτονται το τι αναζητούν οι 
χρήστες του Internet σε κάθε χώρα… Η υπηρεσία προσφέρει επιπλέον την δυνατότητα να βρει κάποιος 
γενικότερα στοιχεία για τις τάσεις που επικρατούν σε κάθε χώρα». 
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Γίνονται αφηρημένα υποκείμενα που αποκτούν και διαχέουν γνώση για το τι 

πραγματικά είμαστε και πως λειτουργούμε ως χρήστες. Ξέρουν τα πάντα για εμάς, 

προσομοιάζοντας το θεό. Παράλληλα, η κοινή γνώμη θεοποιείται και παρουσιάζεται 

σαν το υπέρτατο κριτήριο αναφοράς. Ο απόλυτος έλεγχος της πληροφορίας, των 

προτιμήσεων των χρηστών, του τι είμαστε τελικά από το τι επιλέγουμε στο δια-

δίκτυο, που μπορούν να προσφέρουν οι μηχανές, αποτελεί την υπέρτατη επίδειξη 

δύναμης που σαγηνεύει ένα τμήμα της φαντασίας μας. 

Η εταιρεία Google (με την διάσημη μηχανή αναζήτησης της) αναδεικνύεται ως 

το επίκεντρο του θαυμασμού και της μυθοποίησης των μηχανών. Ο όγκος των 

δημοσιευμάτων - αφιερωμάτων που βρίσκουμε στον τύπο αποδεικνύει το ενδιαφέρον 

του37. Αλλά και όσον αφορά το περιεχόμενο συναντούμε ένα παραμυθένιο, θαυμαστό 

κόσμο υποσχέσεων που αγγίζει το παραλήρημα. Συνοδευτικές του κλίματος που 

δημιουργείται είναι δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη βλέπουμε το εξώφυλλο ενός 

επιστημονικού περιοδικού (Technology Review) με την παραλλαγή της αρχής του 

ονόματος της εταιρείας ώστε να φαίνεται το «God» - θεός. Στην μεγαλύτερη στο 

κέντρο του δισέλιδου αφιερώματος μας παρουσιάζεται ο ένας από τους δύο ιδρυτές 

της εταιρείας ζωγραφισμένος σαν θρησκευτική εικόνα, σαν θεός, με απόκοσμο 

βλέμμα και παρουσία38.  

 

Α. Πίσω από την δύναμη του δια-δικτύου κρύβεται μια θαυμαστή μηχανή 
(τεχνολαγνεία) 

 

Η έκπληξη και ο θαυμασμός του ανθρώπου μπρος στη δύναμη των μηχανών 

είναι μεγάλες. Οι υπολογιστές και τα υποπρογράμματα που λειτουργούν στο πλαίσιο 

της μηχανής αναζήτησης περιγράφονται με όλο και πιο ανθρωπόμορφους όρους. «Ο 

μετροπόντικας», το «κτήνος», «το κτηνάκι». Οι μηχανές προσομοιάζουν όλο και 

                                                 
37 Δισέλιδο αφιέρωμα, (Βήμα, 02-10-2005), «GOOGLE Το “μυαλό του θεού” είναι …πονηρό». Ο 
υπότιτλος μας εξηγεί «Οι ιδρυτές του θέλουν τη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στο Δια-δίκτυο σαν το 
μυαλό του θεού, που τα έχει όλα μέσα. Γι’ αυτό περισσότεροι από 50000 υπερυπολογιστές δουλεύουν 
μέρα νύχτα μαζί με μερικούς από τους καλύτερους κομπιουτεράδες της αγοράς. Μια ματιά όμως στο 
εσωτερικό της εταιρείας που πριν από λίγες μέρες έσβησε επτά κεράκια αφήνει έκπληκτο τον μη 
υποψιασμένο κάτοχο κομπιούτερ». 
38 Η λεζάντα της φωτογραφίας επίσης αποκαλυπτικά αναφέρει: «Ο Σεργκέι Μπριν είναι ένας από τους 
δύο συνιδρυτές και συνιδιοκτήτες της Google. Έχει στο μυαλό του τι θέλει ένας νέος που τελειώνει το 
πανεπιστήμιο και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να τον δελεάσει. Μεταξύ των άλλων διατηρεί 
στη εταιρεία του ένα γήπεδο βόλεϊ, στο οποίο παίζει και ίδιος. Γενικώς, κατηγορείται ότι δεν 
προσλαμβάνει υπαλλήλους πάω από 40 ετών». 
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περισσότερο ανθρώπινες λειτουργίες και παραπέμπουν σε ανάλογες περιγραφές39. 

Όμως παρουσιάζονται αν έχουν κάτι παραπάνω από τον, πεπερασμένων 

δυνατοτήτων, άνθρωπο. Πρόκειται για την δυνατότητα διαχείρισης τεράστιων 

δεδομένων. Οι τεράστιοι αριθμοί προβάλλονται πάλι και εντυπωσιάζουν40.  

Αναπόφευκτα, μετά την ενθουσιώδη εκδήλωση θαυμασμού, ερχόμαστε αντιμέτωποι 

με το κορυφαίο και ουσιαστικό ερώτημα του αν σκέφτονται οι μηχανές. Το 

δημοσίευμα απαντά, φυσικά όχι, αλλά έπειτα αφήνει μια σαφή χροιά θαυμασμού με 

τρία θαυμαστικά, για το ότι είμαστε κοντά στην μηχανική σκέψη, μιας και η μηχανή 

κάνει κάτι κοντά στα ανθρώπινα, διερευνά πολλούς παράγοντες πριν αποφασίσει. 

Έχει «ανθρώπινα» χαρακτηριστικά41.  

Κατά βάση, το ζήτημα της δυνατότητας επίτευξης από τον άνθρωπο τεχνητής 

νοημοσύνης περιφέρεται συνεχώς, διαμορφώνοντας την ατμόσφαιρα γύρω από τις 

μηχανές αναζήτησης και κατ’ επέκταση το δια-δίκτυο, μέσω μιας από τις 

σημαντικότερες παραμέτρους του. Η έντονη διάθεση να πιστέψουμε ότι οι μηχανές 

είναι πιο αποτελεσματικές, πιο τέλειες από τον άνθρωπο, κρύβει ίσως την εσωτερική 

ανάγκη εξυπηρέτησης της αυτό-ικανοποίησής μας για τα δημιουργήματά μας42. 

Θυμίζει τον άκρατο αλλά πρόχειρο ενθουσιασμό ενός παιδιού όταν βλέπει μπροστά 

στα μάτια του να λειτουργεί ικανοποιητικά το πρώτο του δημιούργημα, ένα παιχνίδι. 

Η «τεχνοκρατική παράσταση» της ανθρώπινης ύπαρξης43 αποτελεί το βασικό φόντο, 

το ιδεολογικό πλαίσιο που διαμορφώνεται και μέσα στο οποίο διενεργούνται οι 

όποιοι προβληματισμοί των διακινούμενων μηνυμάτων. Η αναπόφευκτη σύγκριση 

των δύο δημιουργών (ανθρώπου και θεού) με βάση τα δημιουργήματά τους οδηγεί σε 

συμπεριφορές και μια ατμόσφαιρα που ενέχει τα χαρακτηριστικά της θρησκείας. 

 

                                                 
39 «Όμως (όπως το παρατήρησε η Sh. Turkle) πρόκειται για μια κατάσταση, όπου ο παραγωγός είναι 
προϊόν και παραγωγός ταυτόχρονα (πρόκειται για παλιό φαντασιακό που αφορά τον Frankenstein: τον 
“εκμηχανισμένο άνθρωπο” ή την “ανθρώπινη μηχανή”)», (Κωνσταντοπούλου, 1995, 26). 
40 «…ιδιαίτερα δυνατούς κομπιούτερ χρησιμοποιούν για την όλη υπόθεση έτσι, ώστε άλλοι να πιστεύουν 
ότι χρησιμοποιούν 50000 και άλλοι ως 250000». 
41 «Σκέπτονται οι μηχανές; Όχι βέβαια κι ας φαντασιώνονται πολλοί περί του αντιθέτου. Κάνουν όμως 
πολλούς συνδυασμούς πλέον, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και αυτό καταπλήσσει τον άνθρωπο. Η 
μηχανή του Google, για να καταλήξει στη σειρά των διευθύνσεων που μας συνιστά να επισκεφτούμε για 
να πάρουμε απαντήσεις…, εξετάζει για κάθε σελίδα περισσότερους από 100(!!!) παράγοντες» 
42 «Αυτή η σκέψη του “μηχανικού ανθρώπου” υπάρχει σαν ιδέα από την αρχαιότητα. Σα μοντέρνα 
δημιουργία γεννήθηκε στις ΗΠΑ (δεκαετία του 50) και φυσικά προξένησε πολλές επιστημονικές 
συγκρούσεις.», (Κωνσταντοπούλου, 1995, 81). 
43 «Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο όπου υπάρχει η λεγόμενη “τεχνοκρατική παράσταση” της ανθρώπινης 
ύπαρξης, (που συρρικνώνει την ανθρώπινη νόηση σε πολύ σχηματικές λειτουργίες) το 
“αντιστάθμισμα” (στις “τεχνοκρατικές αλλοιώσεις”!) είναι το ίδιο σχηματικό, και υπερβολικό», 
(Κωνσταντοπούλου, 1995, 27). 
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Β. Μυστικοπάθεια και Θρησκεία44 
 
 
Το χαρακτηριστικό της ιερότητας, της θρησκείας, που έχουμε συναντήσει πολλές 

φορές, το συναντάμε και πάλι45. Η λειτουργία των εταιρειών που διατείνονται ότι 

παράγουν καινοτόμες ιδέες και διαχειρίζονται υψηλού επιπέδου και όγκου γνώση 

αντιστοιχεί και παραπέμπει στην λειτουργία ενός αρχαίου ιερατείου. Στο πλαίσιο μιας 

θρησκείας έχουμε συναντήσει ιστορικά την δημιουργία ενός πέπλου μυστηρίου, 

μυστικισμού, μύθου. Η ανάγκη διαφύλαξης της «κρυφής» γνώσης προκαλεί μια 

αντίστοιχη ατμόσφαιρα, με αντίστοιχους ρόλους. Το ιερατείο είναι τα «ακριβά», 

επίλεκτα στελέχη της εταιρείας. Μόνο που στο πλαίσιο της θρησκείας του νέου 

κόσμου είναι αυστηρά πολύ νέα, κάτω από 40 ετών. Βασικό στοιχείο της νέας 

θρησκείας είναι η απόλυτη πίστη σ’ αυτά που υπόσχεται ο νέος, εικονικός κόσμος 

του δια-δικτύου. Η δικτύωση από μόνη της ίσως είναι ο νέος θεός. Θαύματα, για να 

πειστούμε υπάρχουν πολλά. Είναι τα εκπληκτικά επιτεύγματα που γινόμαστε 

μάρτυρες καθημερινά, είτε οφείλονται αυστηρά στην τεχνολογία και το δια-δίκτυο, 

είτε στο εκρηκτικό μείγμα που περιλαμβάνει  την δραστηριοποίηση ανθρώπων και 

ομάδων αλλά και το θαυματουργό νέο περιβάλλον που μεταμορφώνει τα πάντα, το 

δια-δίκτυο. Οι υποσχέσεις και οι ελπίδες, σε όλα τα επίπεδα ανθρώπινης δράσης, για 

έναν καλύτερο κόσμο από τον παρόντα δεν αφορούν, όπως συνήθως, τον 

μεταθανάτιο κόσμο, αλλά έναν πιο κοντινό, τον νέο, θαυμαστό κόσμο του δια-

δικτύου και της εικονικότητας. 

 

 

 

                                                 
44 «…επέρχεται σιγά-σιγά η θεοποίηση του υπολογιστή: σε συμβολισμό, η θεοποίηση αυτή αντιστοιχεί 
στα πρώτα κείμενα ιεράς γραφής των πολιτισμών της βίβλου που πιστευόταν ότι δεν είναι 
δημιουργήματα ανθρώπου. Έτσι και στην περίπτωση του υπολογιστή, ισχύει η νοοτροπία που την 
ανθρώπινη δημιουργία κάτω από το προσωπείο του “αλάνθαστου” υπολογιστή (νοοτροπία που περνάει 
αγόγγυστα στην καθημερινότητα μέσα από εκφράσεις όπως: “κοπή μαλλιών σύμφωνα με το τι 
προτείνει ο υπολογιστής”, “αποτελέσματα βγαλμένα από το κομπιούτερ” κλπ) που θεωρεί δεδομένο το 
αλάνθαστο της μηχανής – αφαιρώντας εντελώς το πρόγραμμα, το οποίο όπως είναι γνωστό, στηρίζεται 
σε (απλά) κοινωνικά κα τεχνικά δεδομένα!  

Η τεχνοκρατική κοινωνία παραδίδεται “για σφαγή” μέσα απ’ αυτήν (τη φαινομενικά ανώδυνη) 
δοξασία που νομιμοποιεί οτιδήποτε προέρχεται από τον υπολογιστή. Και οι παλιές συντηρητικές αξίες 
ανανεώνονται μέσα από το μύθευμα της “νέας” τεχνολογίας… Κι όπως έγραφε (κάτω από άλλες 
συνθήκες αλλά με τρόπο που φαίνεται τόσο επίκαιρος) ο αλεξανδρινός ποιητής, περιμένει τους 
βαρβάρους (που παράδοξα στα τέλη του 20ου αιώνα φαίνεται πως υπάρχουν…)», (Κωνσταντοπούλου 
Χρ., 1995, 75-76). 
45 «…Ιδιαίτερα οι άνθρωποι της Google… είναι τόσο μυστικοπαθείς που αρνούνται να πουν ακόμη και 
πόσους servers…». 
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Γ. Οι εταιρείες του δια-δικτύου και τα στελέχη τους είναι οι πιο επιτυχημένες 
 

 
Τα πάντα περιγράφονται εκπληκτικά. Η εταιρεία Google είναι μόλις 7 χρονών και 

έχει φέρει τα πάνω κάτω στο χρηματιστήριο. Οι ιδιοκτήτες της ήταν μόλις απόφοιτοι, 

όταν την ίδρυσαν, είναι οι πιο νέοι και επιτυχημένοι ταυτόχρονα. Κατάφεραν αυτά 

για τα οποία εταιρείες του παλιού κόσμου πασχίζουν δεκαετίες. Η ίδια η εταιρεία 

είναι το σύμβολο του νέου σε όλα τα επίπεδα. Δεν προσλαμβάνεται κανείς πάνω από 

40 ετών. Οι μέθοδοί διοίκησης της είναι νεωτεριστικοί και απελευθερώνουν τον 

άνθρωπο. Οι συνθήκες εργασίας μας παρουσιάζονται όπως θα τους ονειρευόταν κάθε 

εργαζόμενος από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Γήπεδα βόλεϊ για να 

παίζουν και «επιτρέπει το 20% του πληρωμένου χρόνου τους να το καταναλώνουν όπως θέλουν 

προκειμένου να κατεβάσουν ιδέες». Απελευθέρωση από την δουλεία! Τα πάντα είναι 

αντισυμβατικά46. Το μήνυμα, του οποίου γινόμαστε δέκτες είναι ότι, στο νέο κόσμο 

δεν ισχύει τίποτα από τα γνωστά του παλιού. Συμβαίνουν εκπληκτικά, επαναστατικά 

φαινόμενα. Πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο, ονειρικό κόσμο. Αξίζει να γίνεις 

μέλος αυτού του ιερατείου γιατί καρπώνεσαι μια αξιοθαύμαστη επαγγελματική ζωή. 

 

2.2.3 Εικονική πραγματικότητα και προσομοίωση 
 

Τρεις σύντομες, αλλά πολύ περιεκτικές αναφορές, δύο, μιας και μιας παραγράφου, 

τονίζουν μια σημαντική πτυχή της εικόνας του δια-δικτύου και των βασικών 

χαρακτηριστικών της μεταμοντέρνας επικοινωνίας. Η εικονική πραγματικότητα και η 

προσομοίωση47 προκαλεί θαυμασμό, επεκτείνοντας έξω από τους περιορισμούς της 

ύλης τις ανθρώπινες δυνατότητες, προκαλώντας περαιτέρω την φαντασία48. Το δια-

δίκτυο μας προσφέρει δυνατότητες να ζήσουμε καταστάσεις που μας περνούν σε 

                                                 
46 «Οι δύο ιδρυτές αμείβονται σήμερα με 1 δολάριο τον χρόνο (!!!) αλλά είναι ήδη δισεκατομμυριούχοι». 
47 «Τα προσομοιωτικά “σενάρια” αναμιγνύουν την πραγματικότητα με το μύθο (κάτι που φυσικά δεν 
είναι καθόλου νέο, και που όμως προσλαμβάνει σήμερα μια ιδιαίτερη διάσταση): την εποχή όπου 
“πιστεύω” αποτελεί η “επιστήμη” και η “διαφάνεια” δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη 
γνωστική συσκότιση!», (Κωνσταντοπούλου, 1995, 28). 
48 (Καθημερινή, 15-10-2005) «Στο πλαίσιο της πρόληψης και της ενημέρωσης για τις αρνητικές 
επιπτώσεις του θορύβου στον επαγγελματικό χώρο μπορεί κανείς επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα του 
οργανισμού… να δοκιμάσει τον μετρητή θορύβου και να ακούσει τους διάφορους ήχους και τις ηχητικές 
εντάσεις καθημερινών εργαλείων και λειτουργιών». Επίσης, (Καθημερινή, 18-10-2005) «…Όσοι το 
επιθυμούν θα μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα του αγώνα και να διαγωνιστούν σε δικτυακό 
ηλεκτρονικό παιχνίδι, βασισμένο στον πραγματικό αγώνα. Η κούρσα ίσως τελικά οδηγήσει σε 
απομυθοποίηση των διαστημικών ταξιδιών, επιτρέποντας σε όλους μα να τα βιώσουμε». 
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άλλη διάσταση ύπαρξης49. Τα όρια του πραγματικού κόσμου μεταλλάσσονται. 

Εικονικές εμπειρίες και βιώματα υπόσχονται πολλά και μας δείχνουν ξεκάθαρα το 

γιατί είναι θαυμαστός αυτός ο νέος κόσμος, που δεν του λείπει τίποτα. 

Πρόκειται για μια «πρόταση πολιτισμού» που συνδέεται άμεσα με το δια-

δίκτυο50. Προσομοίωση και στο διάβασμα. Δεν χρειάζεται να κουραστούμε. 

Μπορούμε να ενδιαφερόμαστε αλλά και να μην κουραζόμαστε για να αποκτήσουμε 

γνώση. Για όλα υπάρχει μια συνταγή μέσω δια-δικτύου που τα συνδυάζει όλα. 

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Πολύ πιο σημαντικό στοιχείο είναι η πολιτισμική 

κυριαρχία της εικόνας έναντι στο «είναι». Δεν έχει σημασία τι πραγματικά έχουμε 

κάνει, πόσο έχουμε προσεγγίσει την γνώση, για εμάς. Σημασία έχει να είμαστε σε 

θέση, για να έχουμε νομιμοποίηση, να απαντήσουμε ότι «το είδαμε». Το βλέμμα και 

η εικόνα κυριαρχούν πολιτισμικά και το δια-δίκτυο συμβαδίζει με αυτή την πορεία 

προσφέροντας τις λύσεις που επιζητούμε. Πρόκειται για την κυρίαρχη αντίληψη και 

κουλτούρα ενός ολόκληρου πολιτισμού. 

 

2.2.4 Σπάνιες Ευκαιρίες κάθε είδους 
 

Τρεις σύντομες αναφορές μιας παραγράφου και μια δύο παραγράφων, 

συγκεκριμενοποιούν την ατμόσφαιρα των εκπληκτικών δυνατοτήτων που παρέχονται 

στον κόσμο του δια-δικτύου με την μορφή των ευκαιριών. Το δια-δίκτυο είναι ένας 

κόσμος που παρέχει τις καλύτερες ευκαιρίες αγορών51. Τα έχει όλα και συμφέρει. 

Είναι μια άλλη αγορά, όπου δεν ισχύουν οι παραδοσιακές, κανονικές τιμές του 

πραγματικού κόσμου, αλλά άλλες προνομιακές, ακριβώς, επειδή πρόκειται για έναν 

                                                 
49 «Όμως εκτός από τα έντονο μυθικό στοιχείο και τα μυθεύματα που υποστηρίζουν την τεχνοκρατική 
λογική (όπως π.χ. η αντικατάσταση της “επικοινωνιακής συμμετοχής” από την έννοια της καλωδίωσης 
ή η πίστη στη δυνατότητα “προσομοίωσης” της ανθρώπινης συμπεριφοράς από τη μηχανή) και που 
είναι φαντασίωση “πρώτου βαθμού” υπάρχει και η συσσωρευτική φαντασίωση (δευτέρου βαθμού) των 
σύγχρονων φαντασιακών εκφράσεων που οργιάζουν μέσα στα διάφορα “σενάρια” επιστημονικής 
φαντασίας (που ενστερνίζονται και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια). Π καθένας (ή εν πάσει περιπτώσει οι 
περισσότεροι) καταλαβαίνει τη “μυθική διάσταση” αυτών των αναφορών που λειτουργούν σαν 
αντιστάθμισμα στον στερητικό ορθολογισμό. Υπάρχει όμως μια διαφορά με τους “μύθους” άλλων 
εποχών: ενώ άλλοτε οι “ήρωες” ήταν έκφραση της καθημερινότητας τους οι σημερινοί δρουν 
καταφανώς “εξωπραγματικά” – η φαντασίωση είναι μεγαλύτερη και η δράση περιβάλλεται από 
υπεράνθρωπη χροιά.», (Κωνσταντοπούλου Χρ., 1995, 179). 
50 (Βήμα, 04-05-2006) «Αν βαριέστε το διάβασμα αλλά είναι απαραίτητη η ενημέρωσή σας για τα 
καινούρια βιβλία πολιτικής (στα αγγλικά) να γίνεται συνδρομητής στο www.capitolreader.com. Με 99,95 
δολάρια τον χρόνο θα λαμβάνετε σε περίληψη το βιβλίο της εβδομάδας. Όταν θα σας ρωτούν “το 
διάβασες;” Θα δίνετε τη δημοφιλή απάντηση “το είδα”». 
51 (Καθημερινή, 04-05-2006) και (Βήμα, 14-05-2006)  «…ενώ άλλο σκεύασμα που ο ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο 
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας) διαθέτει σε ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία προς 230 
ευρώ, στο δια-δίκτυο μπορεί να αγορασθεί μόλις 99 ευρώ». 
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προνομιακό κόσμο52. Όλα είναι σχεδιασμένα και προσανατολισμένα στις ανάγκες 

του πολίτη. Παρέχεται τέτοια ευκολία κίνησης και εύρεσης της καλύτερης λύσης, 

ώστε πρέπει να είναι ηλίθιος κάποιος για να μη τα καταφέρει. Δεν έχει κανένα λόγο 

να μη χρησιμοποιεί το δια-δίκτυο. Είναι ο ιδανικός κόσμος και στον τομέα των 

αγορών και της καταναλωτικής συμπεριφοράς53. Η ευκολία της σύγκρισης και των 

πολλαπλών επιλογών που παρέχεται συμβολικά με την απλότητα ενός κλικ, 

αντιστοιχεί με την περήφανη εξαγγελία του πλουραλισμού που επικρατεί στα ΜΜΕ, 

όπου ο καθένας μπορεί να επιλέξει ότι θέλει. Βέβαια αποσιωπείται το γεγονός των 

περιορισμένων, προδιαγεγραμμένων και εν πολλοίς ομοιόμορφων επιλογών. 

 
 
2.2.5 Το δια-δίκτυο, πηγή κινημάτων πολιτών και δημοκρατικών επαναστάσεων 

 

Πέντε πολύ σημαντικές αναφορές τεσσάρων, δύο, δύο, μιας και μιας παραγράφου 

εκπέμπουν τεράστια ενέργεια και δυναμική εκ μέρους του δια-δικτύου, 

συμβάλλοντας καίρια στην συνολική εικόνα του μύθου, μέσω της επίδειξης δύναμης 

της παρούσας υποκατηγορίας. Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται να αποτελεί γονιμοποιό 

μήτρα κινημάτων πολιτών, ακτιβιστών, μικρών επαναστάσεων. Υποδηλώνεται κάτι 

πολύ συμπαθητικό στα συλλογικά αντανακλαστικά μας. Ότι το δια-δίκτυο, μέσω της 

ευκολίας παγκόσμιας επικοινωνίας που φέρει, είναι χώρος δημοκρατικής πάλης και 

αντίστασης στις εξουσίες. Αποτελεί χώρο αυτό-οργάνωσης των αδύναμων που χάρη 

σ’ αυτό ισχυροποιούνται σε βαθμό τέτοιο, ώστε να προκαλούν την απειλή στις 

ακλόνητες εξουσίες του παλιού κόσμου. Μας παρουσιάζεται ότι η αμεσότητα, η 

ευκολία, η παγκοσμιότητα της επικοινωνίας στο δια-δίκτυο συγκροτεί «εικονικές 

κοινωνίες» πολύ πιο ισχυρές από τις παραδοσιακές κοινωνίες. Αυτές οι «εικονικές 

κοινωνίες» συγκροτούν πολύ πιο άμεσα κοινούς στόχους, μέσα από τους οποίους 

αυτοπροσδιορίζονται, και δραστηριοποιούνται για την ικανοποίησή τους με 

εξαιρετική ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Στον νέο, θαυμαστό κόσμο οι πολίτες 

θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη παρέμβασης στις μακροεξελίξεις χάρη στο δια-δίκτυο. 

Η εικόνα του δια-δικτύου μυθοποιείται ακόμη περισσότερο, μιας και αποτελεί φορέα 

                                                 
52 (Βήμα, 14-05-2006) «Αν το παραγγείλετε απευθείας από τον εκδοτικό οίκο, www.phaidon.com, θα το 
έχετε στην προνομιακή τιμή των 23,95€, ενώ η κανονική τιμή του είναι 29,95€.» 
53 (Καθημερινή, 27-05-2006) «Μια δεύτερη εξέλιξη είναι η ταχεία αύξηση της διαφάνειας στις 
καταναλωτικές αγορές, σε μεγάλο βαθμό χάρις στο Internet. Όταν οι συγκρίσεις τιμών απέχουν μόλις ένα 
“κλικ” του ποντικιού, θεωρείται αν μη τι άλλο ένδειξη εξυπνάδας η εξεύρεση της καλύτερης τιμής.» 
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τόσο μεγάλων δυνατοτήτων και ταυτόχρονα εκδημοκρατικών και άρα συμπαθητικών 

αλλαγών. 

Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως φορέας δυναμικών κινημάτων ποικίλης 

κοινωνικής προέλευσης και σκοπιμότητας54. Η παγκοσμιότητά του είναι η δύναμή 

του και αποτελεί πηγή ιδιότυπης «κοινωνικότητας» και θαυμαστής κοινωνικής 

δυναμικής. Στους εμπνευσμένους πολίτες που αξιοποιούν αυτή την δύναμη, είναι σε 

θέση να χαρίζει απίστευτη επιτυχία και μέρος από την δύναμη και επιρροή του.  

Μετά το «αξιοπερίεργο» για πολλούς γεγονός της νίκης ενός «ιδιαίτερου» 

συγκροτήματος στον διαγωνισμό της Eurovision 2006, παρατηρούμε ένα πολύ 

ενδιαφέρον άρθρο που αναζητά την εξήγηση για το γεγονός, που αποδίδει τελικά στο 

δια-δίκτυο, τον φορέα αυτής της δυναμικής55. Ο αρθρογράφος παρουσιάζεται 

άναυδος με την δυναμική του δια-δικτύου. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι δεν 

πρόκειται απλά για ένα νέο κόσμο παράλληλα με τον πραγματικό, αλλά για έναν 

θαυμαστό κόσμο με δυναμική τέτοια που εκπλήσσει, γίνεται κινητήριος μοχλός 

κινημάτων, εκστρατειών και επαναστάσεων. Τα μέλη του, ωσάν θρησκεία, 

αυτονομούνται, οργανώνονται και παρεμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, κάνουν 

πλέον κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία τους. Αλλάζουν ορατά, μπρος στην 

τηλεόρασή μας, την ροή γεγονότων. Τα μέλη αυτής της θρησκείας του νέου κόσμου 

είναι κυρίως νέοι και καταπολεμούν το κατεστημένο και το παλιό. Παρουσιάζονται 

πολύ συμπαθητικοί μιας και διαθέτουν χιούμορ. 

Η ενίσχυση της εικόνας του δια-δικτύου ως αυτόνομου χώρου δράσης που 

ανέρχεται και αποτελεί από μόνο του υποκείμενο παραγωγής αξίας, ενισχύεται με 

                                                 
54 (Καθημερινή, 27-05-2006) «Το μανιφέστο της Μητρότητας γράφτηκε από την… και δημιουργό του 
ακτιβιστικού site MoveOn.org, Που μετρά 3 εκατομμύρια επίσημα μέλη (!), και την… Το γεγονός πως το 
σχετικό site με το οποίο συνόδευσαν το βιβλίο τους, momsrising.org, συγκέντρωσε 40.000 μέλη σε πέντε 
ημέρες, επιβεβαιώνει την τεράστια δυναμική του». 
55 (Καθημερινή. 26-05-2006) «Η επανάσταση των Lordi: …Πολλοί εξήγησαν… Άλλοι εξήγησαν… Το 
μυστικό μάλλον κρύβεται στη δύναμη του Δια-δικτύου και στην μεγάλη παρέμβαση που έχουν τα 
ηλεκτρονικά ημερολόγια (blogs) στη νεολαία. Το ιστορικό: πριν από αρκετό καιρό μια ομάδα νέων 
ανθρώπων ξεκίνησε ένα δια-δικτυακό αστείο. Έφτιαξε ένα site (www.votelordi.org) όχι για να 
υποστηρίξει το συγκεκριμένο συγκρότημα (…), αλλά για να γελοιοποιήσει τον θεσμό της “Γιουροβίζιον”. 
Το μανιφέστο τους εξάλλου είναι χαρακτηριστικό… Αυτή η σελίδα και εσύ… έχει μια αποστολή 
“ΨΗΦΙΣΤΕ LORDI!” …Ας εξετάσουμε πόσο μεγάλη επιρροή μια (ενδεχομένως) ογκώδης δια-δικτυακή 
εκστρατεία μπορεί να έχει. Στείλε μέσω email, blog, SMS, IRC το μήνυμα σε όλους τους δια-δικτυακούς 
φίλου σας… Ας κάνουμε την Eurovision ιστορία… Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε στις τηλεοπτικές μας 
οθόνες το περασμένο Σάββατο, δείχνοντας ανάγλυφα τη δύναμη που αποκτά το νέο μέσο που ονομάζεται 
Internet.» 
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δημοσιεύματα όπου παρουσιάζεται να αποτελεί καταφύγιο και χώρο οργάνωσης 

αδύναμων και κινήσεων οργάνωσής τους56.  

Η τελευταία απόδειξη της επιρροής της δύναμης του δια-δικτύου και των 

φορέων αυτής της δύναμης είναι ένα μικρό εξώφυλλο – εικόνα περιοδικού (The 

Spectator), στο αφιέρωμα για το Google57. Είναι τέτοια η δύναμη, ώστε κράτη και 

πρωθυπουργοί τους σκιάζονται στην σκέψη και στην θέα της. Αρχίζει να εμφανίζεται 

το ερώτημα και η απειλή ταυτόχρονα του απόλυτου ελέγχου, της συγκέντρωσης 

τεράστια εξουσίας των μηχανών, της παγκόσμιας κυριαρχίας. Πρόκειται για 

ζητήματα που εξετάζονται ως επίκεντρο σε επόμενο κεφάλαιο (3.1.2 «Δια-δίκτυο 

και άσκηση πολιτικών εξουσιών σε διεθνές επίπεδο. Ηλεκτρονικές 

παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες»), αλλά τα 

εντοπίζουμε να συνδέονται παράπλευρα και σ’ αυτό το σημείο, ως άμεση συνέπεια 

και προβληματισμό λόγω της επίδειξης τεράστιας δύναμης και της ανάδειξης του δια-

δικτύου σε μύθο και πίστη. 

 

2.2.6 Επιστημονικά στοιχεία ερευνών σφραγίζουν την εικόνα της παντοδυναμίας  

 

Δύο άρθρα τεσσάρων και δύο παραγράφων58 ασχολούνται με τη δημοσιοποίηση 

στοιχείων επιστημονικών ερευνών για την πορεία της γιγάντωσης του δια-δικτύου. 

Εμπεδώνουν την εικόνα της παγκοσμιότητας, της καθολικής αποδοχής και επιρροής 

πέρα από σύνορα, ηλικίες, χρώματα ή θρησκείες. Αυτό έχει σαν συνέπεια την 

                                                 
56 (Βήμα, 20-05-2006) «έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ευρύτατα  e-mail που καλεί το κοινό σε αντάρτικο 
κατά της ΕΡΤ – καλεί δηλαδή να καταβάλλουμε, όταν έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, μόνο το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ηλεκτρικό ρεύμα και όχι την εισφορά για την ΕΡΤ. Αφορμή για το δικτυακό 
αντάρτικο είναι τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ που θα πληρώσει την επόμενη τριετία η δημόσια 
τηλεόραση σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την αναμετάδοση των αγώνων τους.». (Καθημερινή, 14-
05-2006) «30άρηδες με περιττά εφόδια: Ο Κλαούντιο είναι ήρωας του ηλεκτρονικού best Seller “Η 
γενιά των 1000 ευρώ” (www.generazione1000.com) … Το βιβλίο γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην 
Ιταλία … το έχουν κατεβάσει 23397 άτομα.». (Βήμα, 15-05-2006), «…Αποκαλούν την κίνηση που 
δημιούργησαν μέσω του Δια-δικτύου και των Blog, “Generation Precaire” (“Αβέβαιη Γενιά”) και 
αναφέρουν ότι σήμερα στη Γαλλία 800.000 νέοι κάνουν πρακτική άσκηση με τον παραπάνω μισθό (360 
ευρώ)…». 
57 όπου η λεζάντα αναφέρει «Θα κυβερνήσει το Google τον κόσμο; Οι Βρετανοί άρχισαν να το 
φοβούνται και από παντού διατυπώνονται ανάλογα ερωτήματα: θα κρατούν αιώνια τα στοιχεία που 
αποθηκεύουν; Θα εγκαθιστούν κατασκόπους στα μηχανήματά μας; Θα καταλήξουν σαν την παντοδύναμη 
μηχανή στην “Οδύσσεια του Διαστήματος”;» 
58 (Βήμα, 06-05-2006) «694 εκατομμύρια είναι οι χρήστες του Δια-δικτύου σε όλον τον κόσμο: …το 
14% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με έρευνα του ComScoreNetworks, oι Αμερικανοί 
παραμένουν πρώτοι… με δεύτερους τους κινέζους…». (Βήμα, 23-05-2006) «Ξεπέρασαν το 1 
δισεκατομμύριο οι χρήστες: Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη είναι οι 
χρήστες του Δια-δικτύου… έρευνα της εταιρείας eMerketer…Στην Ευρώπη οι “ιντερνετιστές” 
ανέρχονται…». 



 78 

ενίσχυση της εικόνας της απόλυτης παντοδυναμίας, του ραγδαία εξελισσόμενου 

φαινομένου, του μύθου του. Μάλιστα (ίσως μέσα στον γενικότερο παροξυσμό) τα 

στοιχεία από διαφορετικές πηγές έρχονται σε αρκετή αντίφαση. 

Σαν αποτέλεσμα η επίδειξη δύναμης, της οποίας γίναμε μάρτυρες στις 

προηγούμενες ενότητες της τρέχουσας υποκατηγορίας αναφορών, έρχεται να 

σφραγιστεί με ότι πιο αξιόπιστο διαθέτει το σύγχρονο οπλοστάσιο πειθούς. Την 

επίκληση στην αυθεντία της επιστήμης, την ακρίβεια των μαθηματικών και του 

ορθολογισμού59. Τα επιστημονικά στοιχεία, αποτέλεσμα ερευνών, αποδεικνύουν 

αδιαμφισβήτητα τη τεράστια δυναμική του νέου, εικονικού κόσμου του δια-δικτύου, 

αφού παρουσιάζεται να κερδίζει τόσα πολλά μέλη. 

 

2.2.7 Συμπεράσματα 

 

Τα δημοσιεύματα της τρέχουσας υποκατηγορίας αναφορών με τίτλο «Το δια-δίκτυο 

ως μύθος και πίστη» παρέχουν τα ισχυρότερα σημεία, συστατικά στοιχεία της 

συνολικής εικόνας του δια-δικτύου που αναζητούμε. Η περιγραφή του κόσμου που 

ξεκίνησε με την 1η υποκατηγορία αναφορών και το κατέστησε ως «νέο» και 

αυτόνομο, με ισχυρό γόητρο, συνεχίζεται εδώ αποκαλύπτοντας τα χαρακτηριστικά 

που τον καθιστούν «θαυμαστό». Η τεράστια επιρροή των αριθμών συνδέεται με την 

δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η πραγματικότητα των μεγάλων αριθμών, 

μετασχηματίζεται αυτόματα μέσα από την κυριαρχία της μηχανιστικής λογικής, σε 

ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες ποιότητας και διάχυτης αισιοδοξίας για έναν 

καλύτερο κόσμο. 

Η επιδεικνυόμενη δύναμη του δια-δικτύου σχετίζεται άμεσα στις συλλογικές 

μας παραστάσεις με τους νέους, με την επαναστατικότητα, την αξιοπιστία, την 

ταχύτητα και την απόδοση των μηχανών. Αυτές αποτελούν την νέα θρησκεία του 

νέου κόσμου. Οι μηχανές αναζήτησης ειδικότερα είναι αυτές που παρομοιάζονται με 

το μυαλό του θεού. Η πίστη στη αξιοπιστία των μηχανών και στον δικαιότερο, 

καλύτερο κόσμο που μας υπόσχονται ότι μπορούν να οργανώσουν, παραπέμπει κατ’ 

αναλογία σε παραμερισμό του ανθρώπου από το επίκεντρο της ζωής ως αδύναμου 

κρίκου της. Όλα τα συνοδευτικά χαρακτηριστικά μιας θρησκείας που διατηρεί το 
                                                 
59 «Κι ενώ αντίθετα με ότι πιστεύεται (και με την άνευ προηγουμένου “μονοδρόμηση” των ιδεών της 
Κυβερνητικής) δε χρειάζονται πάντα μαθηματικά για να υπάρξει η απαραίτητη ακρίβεια στην ανάλυση 
ενός συστήματος, η “μαθηματική φαντασία” μονοπωλεί (στο όνομα της “ακρίβειας” και του 
ορθολογισμού) την κοινωνική οργάνωση», (Κωνσταντοπούλου , 1995, 45). 
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ιερατείο της, την διαφύλαξη και μυστικότητα της γνώσης της, τις υποσχέσεις ως 

αντάλλαγμα της πίστης της, ξετυλίγονται μπροστά μας από τους λάτρεις της τεχνικής. 

Η κυριαρχία του τεχνολαγνικής λογικής μάλλον αποδεικνύει την, προς το παρόν, 

ήττα του «ανθρώπου» που δεν έχει κάτι ελκυστικότερο να επιδείξει ως όραμα και 

προσδοκία στην ίδια του την κοινωνία. 

Η εικόνα του δια-δικτύου εκτοξεύεται και φθάνει τα όρια του μύθου. Σαν 

παραμύθι, όπου κυριαρχούν μαγικές εικόνες και δυνατότητες, μας περιγράφονται 

επιτεύγματα που πραγματοποιούνται από απόσταση με την συμμετοχή εκατομμυρίων 

ανθρώπων. Όλα παρουσιάζονται τόσο απλά, εύκολα, γρήγορα, αποδοτικά. Και όλα 

χάρη στην δυνατότητα παγκόσμιας δια-σύνδεσης, δικτύωσης που παρέχει το δια-

δίκτυο. Το δια-δίκτυο εμφανίζεται ως ένας σταθμός, μια επανάσταση στην ανθρώπινη 

ιστορία που απελευθερώνει την ανθρωπότητα από δεσμά αιώνων, γίνεται μήτρα 

κινημάτων και μιας νέας «κοινωνικότητας». Η εικονικότητα και οι δυνατότητες 

προσομοίωσης συναρπάζουν και μαγεύουν, όσο εύκολα ξεγελιέται ένα μικρό παιδί με 

ένα παιχνίδι. Ο κόσμος του δια-δικτύου, σαν ένα παιδικό παιχνίδι μας ενθουσιάζει, 

παρουσιάζεται ότι πάει την ζωή μας παραπέρα, λόγω της αποτελεσματικότητας των 

μηχανών. Ο ανθρωπομορφισμός των μηχανών που χρησιμοποιούνται για την 

διαχείριση πληροφορίας αυξάνεται μέσα από τους χαρακτηρισμούς που τους 

αποδίδονται. Επιπλέον, όλο και πιο δύσκολα προδίδουν πλέον την πραγματική τους 

μηχανική ταυτότητα λόγω της συρρίκνωσης τους. Σαν αποτέλεσμα, αρχίζουν και 

θολώνουν στις συλλογικές μας παραστάσεις τα όρια της μηχανής, της γνώσης, της 

νοημοσύνης.  

Η εικόνα του δια-δικτύου επωφελείται από την παράλληλη λαγνεία των 

μηχανών και την σύγχυση βασικών εννοιών στις συλλογικές παραστάσεις  και φθάνει 

να συγχέεται με θεϊκές δυνατότητες. Αυτό το παραλήρημα, αυξάνει εκθετικά τις 

προσδοκίες που γεννιούνται από το δια-δίκτυο. Η επένδυσή του συνόλου της 

κοινωνίας πάνω στις ελπίδες που γεννούν οι δυνατότητες που εξαγγέλλονται, είναι 

αναπόφευκτη. Η πίστη στην νέα θρησκεία εξαργυρώνεται από όλες αυτές τις 

δυνάμεις, που θα δούμε παρακάτω, σε άλλες ενότητες, οι οποίες σπεύδουν να 

καρπωθούν φως από την ακτινοβολία των ελπίδων του δια-δικτύου. Αργά ή γρήγορα, 

όλοι οι τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας προσαρμόζονται στο πλαίσιο των 

νέων απαιτήσεων που διαμορφώνει το πολλά υποσχόμενο νέο δικτυακό περιβάλλον. 

Ο νέα εποχή είναι πραγματικότητα και αποτελεί το αναπόφευκτο μέλλον. Γι΄ αυτό το 

παλιό οφείλει να αντικατασταθεί από τις ρίζες και μάλιστα πανηγυρικά. Αυτό μας 
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περιγράφεται, ως λογική συνέχεια της δύναμης του παρόντος, στην παρακάτω 

υποκατηγορία αναφοράς, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα των χαρακτηριστικών του 

θαυμαστού νέου κόσμου. 

 

2.3 Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας 
(Το παρελθόν μας “ξαναχτίζεται” ψηφιακά) 

 

Όπως είδαμε, μία σαφής κατεύθυνση του περιεχομένου των άρθρων είναι η 

εμπέδωση της παρουσίας, της σημαντικότητας του δια-δικτύου. Μας παρουσιάζεται, 

αρχικά όπως εμφανίζεται μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ σε ένα επόμενο επίπεδο 

γίνεται αντικείμενο θαυμασμού για τις εκπληκτικές του δυνατότητες (δηλαδή περνάει 

στο στάδιο του μύθου), υπόσχεται και γεννά προσδοκίες, ταυτίζεται με την πρόοδο. 

Δεν θα είχαν κανένα νόημα όλα αυτά από μόνα τους αν δε μεταφράζονταν σε 

πραγματική κοινωνική δράση, αλλαγές, διεργασίες μετάβασης από το παλιό στο 

καινούριο. Μία μεγάλη ενότητα άρθρων, λοιπόν, παρέχει τις αποδείξεις, 

συμπυκνώνει σε πράξη το διάχυτο αίτημα τόσων προσδοκιών που έχουν 

καλλιεργηθεί, τμήμα της κυρίαρχης αντίληψης πλέον, για αλλαγή του παλιού με το 

καινούριο. Επίσης, περιγράφει με διάχυτο αίσθημα επιτυχίας εγχειρήματα μετάβασης 

από το παλιό στο ψηφιακό (που συνδέεται άμεσα με το δια-δίκτυο). Οι λέξεις 

«αλλαγή», «αναδιάρθρωση», «διείσδυση», «τέλος», «ψηφιακό», «ξαναχτίζεται» 

κυριαρχούν για να περιγράψουν την νέα κοσμογονία που πραγματοποιείται ή 

επιχειρείται. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και φιλόδοξα σχέδια «ριζικών» 

αλλαγών, που επίσης υπόσχονται σαρωτικές λύσεις προβλημάτων και πρόοδο, 

δημοσιοποιούνται μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο του ενθουσιασμού που εκπέμπεται. Οι 

αλλαγές που αναγγέλλονται με ενθουσιασμό καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και αποτελούν μεγάλο τμήμα, ποσοστό των συνολικών αναφορών.  

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 
Η τρέχουσα υποκατηγορία «Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της 

κοινωνίας» είναι η μεγαλύτερη σε όγκο αναφορών από όλες (14) τις υποκατηγορίες 

της έρευνας. Καλύπτει το 15% (το ένα έβδομο) του συνόλου του υλικού και το 35,4% 

(το ένα τρίτο) της 1η κατηγορίας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα οφείλουμε 

κρατήσουμε για αξιοποίηση στα τελικά συμπεράσματα της έρευνας. Τεχνικά, είναι 
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ένα στοιχείο που ερμηνεύεται λόγω του ότι στην τρέχουσα υποκατηγορία 

περιλαμβάνονται αρκετά, καταρχήν, περιγραφικές, «κλασικές» ειδήσεις προς 

ενημέρωση, οι οποίες λογικά αποτελούν το κορμό κάθε ενημερωτικού εντύπου. 

Αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της παρουσίας των 

δύο εντύπων: 
Πίνακας 2.10 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος κόσμος 
του Δια-δικτύου»  

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 44,7% 18,7% 
Βήμα 25,7% 11% 

 

Διακρίνουμε μια σαφέστατη υπεροχή της Καθημερινής που πλησιάζει, και από 

τις δύο οπτικές γωνίες που μπορούμε να συγκρίνουμε την συμπεριφορά των εντύπων, 

την διπλάσια σχεδόν παρουσία. Αυτό το στοιχείο μας αποκαλύπτει μια πιο «κλασικά» 

 ενημερωτική, «συντηρητική» φυσιογνωμία της Καθημερινής, έναντι του 

«προοδευτικού», «μυθοποιητικού» Βήματος, όπως είδαμε πριν. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 2.11 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος 
κόσμος του Δια-δικτύου» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 29,1% 12,1% 
Μάιος 2006 42,5% 18,5% 

 

Διακρίνουμε μια σαφή αύξηση σχετικών αναφορών τον Μάιο του 2006, η οποία 

αναδεικνύει μια σχετική ευαισθησία στον χρόνο, που οφείλουμε να την θεωρήσουμε 

λογική, λόγω του ιδιαίτερα ειδησεογραφικού και ενημερωτικού χαρακτήρα που 

αποτελεί ο πυρήνας της προέλευσης της τρέχουσας υποκατηγορίας. Επίσης, η πτώση 

της έντασης της παρουσίας άλλων σημαντικών υποκατηγοριών, όπως της «4.1 

Ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής φύσης» και της «2.5 Η πρόσληψη του δια-

δικτύου στην Ελλάδα», συμβάλει στην τελική εικόνα της αύξησης του βάρους της 

τον Μάιο του 2006. 

 

 

 



 82 

Ανάλυση Ποιοτικών στοιχείων 

 

Στην συνέχεια, θα αναλύσουμε τις αλλαγές όπως παρουσιάζονται σε διάφορους 

τομείς του κοινωνικού γίγνεσθαι έτσι, ώστε να σχηματίσουμε την συνολική εικόνα 

της μεταμόρφωσης του παλιού κόσμου μέσα από θεματικές ενότητες που 

καταδεικνύουν το βάθος και το πλάτος των διεργασιών. 

 

2.3.1 Αλλαγές στην Παιδεία – Εκπαίδευση 
 
«Γιατί μόνο όταν έχουμε συνείδηση ποιοι είμαστε και τι θέλουμε, μόνο τότε μπορούμε να προσλάβουμε 

οτιδήποτε (κάθε καινούρια γνώση, επιστήμη, μέθοδο, πρακτική) χωρίς να υποτασσόμαστε στο 

πρόσλημμα, αλλά αφομοιώνοντας οργανικά το κάθε πρόσλημμα στις δικές μας ανάγκες και στους δικούς 

μας στόχους», Χρήστος Γιανναράς46 

 

Ένας τομέας αξιοσημείωτου ενδιαφέροντος για τον τύπο, που μπορεί να ωφεληθεί 

και άμεσα ωφελείται από τις νέες τεχνολογίες και το δια-δίκτυο είναι η εκπαίδευση, η 

παιδεία. Η απαίτηση για καλύτερη παιδεία είναι έντονη στην ελληνική κοινωνία και η 

πρόσβαση στο δια-δίκτυο, με την συνοδευόμενη γι’ αυτό τον σκοπό παροχή 

κινήτρων, υπολογιστών Laptop στους φοιτητές και μαθητές, έρχεται να δώσει λύση 

στα χρόνια προβλήματά της. Μας παρουσιάζεται, ως η αναγκαία κομβική αλλαγή για 

το πέρασμα σε μια νέα εποχή παιδείας και εκπαίδευσης, ανάλογης με ότι κομίζει το 

δια-δίκτυο. 

Έντονη είναι η συσχέτιση του ζητήματος με την υποκατηγορία «2.5 Η 

πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα» και την υποκατηγορία «3.2 Δια-δίκτυο και 

άσκηση πολιτικών εξουσιών στην Ελλάδα» μιας και το ζήτημα της προώθησης και 

προβολής αλλαγών εφάπτεται άμεσα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής και 

γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια της. Επίσης συνδέεται άμεσα με την διάχυτη γκρίνια 

ότι είμαστε πίσω από την Ευρώπη και πρέπει γρήγορα να προχωρήσουν οι αλλαγές. 

Τα αισθήματα εθνικής μειονεξίας, διαρκούς σύγκρισης με την προοδευμένη Ευρώπη 

εκφράζονται παράπλευρα και μέσα στο πλαίσιο αυτής της υποκατηγορίας, στον 

βαθμό που και τα ζητήματα παιδείας αποτελούν ένα ακόμη λόγο αυτό-αξιολόγησής 

μας και ζήτημα εθνικού αυτό-προσδιορισμού και αυτοπεποίθησης. 

Το σύνολο των αναφορών της ενότητας ομαδοποιείται σε δύο κατευθύνσεις. Η 

μία (τριτοβάθμια εκπαίδευση) αφορά κυρίως το ζήτημα της παροχής στους φοιτητές 

της χώρας κινήτρων αγοράς Η/Υ και φθηνής πρόσβασης στο δια-δίκτυο. Η άλλη 
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κατεύθυνση είναι περισσότερο προσανατολισμένη σε αλλαγές στην δευτεροβάθμια 

και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με πρωτεύον ζήτημα την δημιουργία ενός φθηνού 

Laptop με δυνατότητα πρόσβασης στο δια-δίκτυο, που θα μπορεί να αποκτήσει κάθε 

μαθητής του κόσμου. 

Εντοπίζουμε οκτώ συνολικά αναφορές σχετικά με τις απαιτούμενες αλλαγές 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πάντα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της νέας 

τεχνολογίας και του δια-δικτύου. Στο ζήτημα δίνεται αρκετή δημοσιότητα μιας και 

βρίσκουμε έξι αναφορές για την παροχή φθηνού Internet στους φοιτητές60. 

Ουσιαστικά περιγράφονται τα σχέδια για την οργάνωση του εγχειρήματος και οι 

προϋποθέσεις παροχής φθηνής πρόσβασης στο δια-δίκτυο. Αξιοσημείωτα είναι τα 

σχόλια που αποδεικνύουν την αναμονή και το επιτακτικό του ζητήματος, υπονοώντας 

πόσο απαραίτητη για την αναβάθμιση της παιδείας είναι η πρόσβαση στο δια-δίκτυο. 

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ…», «Μετά πολλών βασάνων…». Επίσης σχετίζονται, χωρίς να 

αποτελούν το επίκεντρο του μηνύματος των άρθρων, με την εκδήλωση αισθημάτων 

εθνικής μειονεξίας, που αποτελούν κεντρική υποκατηγορία ανάλυσης. Μια ακόμη 

παράπλευρη χροιά των αναφορών, που συνδέεται άμεσα με το συγκεκριμένο ζήτημα, 

έχει να κάνει με την πολιτική, κομματική εκμετάλλευση του θέματος από τις 

εφημερίδες, κάτι που θα αναλυθεί κεντρικά στο πλαίσιο της κατηγορίας αναφορών 

«3ο Κεφάλαιο: Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών». Δεν μπορεί να περάσει 

απαρατήρητο το ύφος του τίτλου του Βήματος «Στις ελληνικές καλένδες παραπέμπεται το 

φθηνό Internet στους φοιτητές» σε σχέση με την πιο θετική στάση της Καθημερινής, 

απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. 

Όλο το περιεχόμενο της κυρίαρχης αντίληψης θα μπορούσε να συμπυκνωθεί σε 

μια πρόταση του αποσπάσματος του δημοσιεύματος της εφημερίδας61. «Ο στόχος της 

κρατικής επιδότησης δεν είναι απλώς ένα φθηνό Laptop σε κάθε πρωτοετή φοιτητή, αλλά κυρίως η 

προσπάθεια γεφύρωσης του τεχνολογικού χάσματος της νέας γενιάς με τους εξαιρετικά προωθημένους 

δείκτες χωρών της Ε.Ε., η προώθηση των ευρυζωνικών συνδέσεων αλλά και ενός νέου μοντέλου 

εκπαίδευσης και απασχόλησης». Ο laptop παρουσιάζεται να αποτελεί ουσιαστικά τη λύση 

του προβλήματος της παιδείας. Σε συμβολικό επίπεδο, γεφυρώνει με μια απλή κίνηση 

                                                 
60 Ένα πρωτοσέλιδο μονόστηλο (Καθημερινή, 06-10-2005) με τίτλο «Internet για φοιτητές με 15€ τον 
μήνα» που παραπέμπει σε ένα εκτενές άρθρο μισή σελίδας στο εσωτερικό με τίτλο «Τελικό σχέδιο για 
παροχή φθηνού Internet στους φοιτητές» και τρεις ανεξάρτητες ειδήσεις, μονόστηλα (Βήμα, 26-10-
2005) «Στις ελληνικές καλένδες παραπέμπεται το φθηνό Internet στους φοιτητές», (Καθημερινή, 
21-10-2005) «Φθηνό Internet για φοιτητές» και «Το φοιτητικό Internet», (Καθημερινή, 18-05-2006) 
«…διάθεση φορητών υπολογιστών σε πρωτοετείς φοιτητές». 
61 (Καθημερινή, 12-05-2006), «Φθηνοί υπολογιστές σε 80000 φοιτητές», όπου αναφέρει ότι 
σχεδιάζεται να επιδοτηθούν με 200-300 ευρώ οι πρωτοετείς φοιτητές για απόκτηση φορητού PC.  
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το τεχνολογικό χάσμα της νέας γενιάς. Μας δίνει αυτό που δεν έχουμε. Θυμίζει την 

μάσκα ανθρώπων αρχαίων πολιτισμών, που φορώντας την οικειοποιούνται τις 

ιδιότητες που επιθυμούν, μεταμορφώνονται, αποκτώντας τεράστια δύναμη. Σήμερα 

αυτή η πηγή δύναμης, μεταμόρφωσης είναι ο νέος θεός, η νέα θρησκεία που είδαμε 

παραπάνω, είναι η τεχνολογία. Τέλος, και τα ΑΕΙ βρίσκουμε να κινούνται επιτακτικά 

στην κατεύθυνση της αλλαγής, που μεταφράζεται απλά σε ανανέωση εξοπλισμού62. 

Η κυρίαρχη αντίληψη που διαμορφώνεται, θεωρεί το ζήτημα μιας καλύτερης παιδείας 

ως πρόβλημα τεχνικών δυνατοτήτων περιορίζοντάς το προκλητικά σε ένα 

επιφανειακό, σχηματικό επίπεδο, όπου το δια-δίκτυο και ένα Laptop έρχονται να 

δώσουν την σωτήρια λύση. Ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των εύκολων, τεχνικών 

λύσεων που προτείνονται και της κατεύθυνσης των συμφερόντων του παγκόσμιου 

οικονομικού συστήματος, θεωρούμε ότι μπορεί να ερμηνεύσει με επάρκεια τον 

βαθμό ευκολίας της παρουσίασης των προτεινόμενων λύσεων και τον 

συμπληρωματικό ρόλο που έρχεται να καλύψει το δια-δίκτυο ως εκπαιδευτική 

δυνατότητα. 

Αφήνοντας, αλλά όχι εντελώς, την τριτοβάθμια εκπαίδευση συναντούμε το 

ζήτημα που κυριαρχεί όσον αφορά την εκπαίδευση και γενικότερα την παιδεία της 

νέα γενιάς. Πρόκειται για το σχέδιο ενός πολύ φθηνού φορητού υπολογιστή που 

υπόσχεται να αλλάξει τον κόσμο, μεταμορφώνοντας την παιδεία63. Οι ελπίδες και οι 

υποσχέσεις που καλλιεργούνται είναι τεράστιες64. Ο θαυμασμός της επιστήμης, της 

μηχανικής, της τεχνολογίας είναι πάλι διάχυτος. Πρόκειται για την νέα «θρησκεία» 

που μας προσφέρει τα σύγχρονα οράματα. Οι επιστήμονες είναι οι σύγχρονοι ιερείς 

αυτού του νέου κόσμου που φέρνουν την σωτηρία και πραγματοποιούν τα σύγχρονα 

θαύματα65. Την εικόνα της σαρωτικής αλλαγής και την ανατροπή του παλιού κόσμου, 

έρχεται να συμπληρώσει συμβολικά ένα μικρό άρθρο με τίτλο «το τέλος (;) της σχολικής 

                                                 
62 Στην (Καθημερινή, 18-05-2006) «Αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ΑΕΙ» διαβάζουμε 
«Ουσιαστικά το ζήτημα που απασχολεί τις πρυτανικές αρχές είναι η ανανέωση των εξοπλισμών των 
ιδρυμάτων (Η/Υ, συστήματα σύνδεσης ADSL κ.ο.κ.)» 
63 Συναντούμε ένα ολοσέλιδο άρθρο (Βήμα, 16-10-2005) με τίτλο «HDL, Ο κουρδιστός υπολογιστής 
που θα αλλάξει τον κόσμο», ένα μονόστηλο (Βήμα, 01-10-2005) «Λάπτοπ 83 ευρώ από τον Ν. 
Νεγρεπόντε!». 
64 Διαβάζουμε σχετικά «Ένα νέο είδος ηλεκτρονικού υπολογιστή (Laptop) το οποίο θα μπορεί να 
αγοράζει ο καθένας με μόλις 83€ εφηύρε ο Νίκολας Νεγρεπόντε …”θέλω να μάθω όλον τον κόσμο να 
περιηγείται το Δια-δίκτυο” λέει ο ίδιος… ανακοίνωσε την ίδρυση οργάνωσης υπό την επωνυμία “Ένας 
φορητός για κάθε παιδί” που θα υλοποιούσε το όραμα». 
65 «…Τελικά οι μηχανικοί έκαναν το θαύμα τους…Ο HDL είναι ταυτόχρονα υπολογιστής, τετράδιο, 
τηλεόραση, και πινακίδα ζωγραφικής». 
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τσάντας»66, όπου εμφανίζονται τρεις μαθητές μπροστά σε φορητούς υπολογιστές και 

εξαιρετικά συμβολικά «…ένας αμερικανός μαθητής τοποθετεί στον φορητό υπολογιστή μια συσκευή 

αποθήκευσης δεδομένων (USB)… μεταφέρει ότι θα έβαζε και στην σχολική του τσάντα… αποφάσισε την 

πλήρη ενσωμάτωση των USB στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου…». Τέλος, οι αλλαγές 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση προωθούνται με την περήφανη 

ανακοίνωση67 των σχετικών προθέσεων και σχεδίων. Στα σχέδια αυτά, που 

ουσιαστικά διατείνονται ότι θα μεταμορφώσουν την παιδεία προς μια ποιοτικότερη 

κατεύθυνση, το δια-δίκτυο κατέχει την κεντρική θέση του φορέα της αλλαγής. 

Προσφέρει το αξιόπιστο στήριγμα και την απαραίτητη νομιμοποίηση στους 

θεσμικούς φορείς των εξαγγελιών, ότι οι ελπίδες για μια καλύτερη παιδεία και ίσες 

ευκαιρίες όλων των παιδιών του κόσμου έχουν βάση. 

Συμπερασματικά, η τελική εικόνα που μας παρουσιάζεται είναι ότι η φθηνή 

πρόσβαση στο δια-δίκτυο με όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία που το 

συνοδεύουν (Laptop, USB sticks, ADSL) αποτελούν το απαραίτητο μέσο για την 

μετάβαση σε μια νέα, θαυμαστή, καλύτερη εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, που 

αποτελεί κομμάτι ενός αντίστοιχου νέου κόσμου. Έτσι η τεχνολογία γενικά και το 

δια-δίκτυο συγκεκριμένα, ως μια υπέρτατη ολοκλήρωση και έκφανσή της, αποτελούν 

την νέα θρησκεία αυτού του νέου κόσμου. Στο πλαίσιο της διήγησης που γινόμαστε 

μάρτυρες, ο σεβασμός που τρέφεται, ο θαυμασμός που εκπέμπεται ως αποτέλεσμα 

των προσδοκιών και των ελπίδων που καλλιεργούνται και υπόσχονται υποδεικνύει 

χαρακτηριστική θρησκευτική σχέση. Δεν λείπουν τα θαύματα των μηχανικών ως 

αναπόσπαστο κομμάτι του υπερφυσικού. Οι επιστήμονες αντιμετωπίζονται και 

προβάλλονται ως ιερείς αυτής της «θρησκείας», φορείς απίστευτων δυνατοτήτων και 

γνώσεων. Θέτουν νέα συλλογικά οράματα, για μια καλύτερη παιδεία. Ο νέος κόσμος, 

λοιπόν, είναι εν μέρει γεγονός, σχεδιάζεται να έρθει όλο και πιο δυναμικά και 

σαρωτικά, σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, εξαφανίζοντας κάθε παλιά συλλογική 

παράσταση, όπως η μαθητική σάκα.  

Στο πλαίσιο της αλλαγής του παλιού κόσμου, εισάγονται σιγά, σιγά οι νέες 

συλλογικές μας εικόνες και παραστάσεις για την παιδεία. Λέγοντάς μας κάποιος 

σχολείο, δε θα σκεφτόμαστε συνειρμικά την εικόνα ενός παιδιού που περπατά 

κουβαλώντας μια βαριά για την ηλικία του τσάντα, ούτε την εικόνα ενός φοιτητή που 

                                                 
66 (Βήμα, 12-10-2005) 
67 (Καθημερινή, 18-05-2006), «…προτείνει τη διασύνδεση 10000 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με υψηλής ταχύτητας Internet…». 
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είναι πνιγμένος μέσα σε χαρτιά και μπροστά σε μια στοίβα βιβλία, για να εκπονήσει 

την εργασία του. Η νέα συλλογική παράσταση θα είναι ποιο ομογενοποιητική, πιο 

κοινή. Από μικρό παιδί μέχρι και ενήλικος φοιτητής, κάθε άνθρωπος στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής του διαδρομής θα λειτουργεί μπροστά σε μια οθόνη ενός laptop. Εκεί 

θα ζωγραφίζει, θα διαβάζει, θα γράφει. Η εικόνα του δια-δικτύου στις αντίστοιχες 

συλλογικές παραστάσεις, είναι σε μεγάλο βαθμό και όλο περισσότερο γίνεται 

ταυτόσημη με την γνώση. Αν το βιβλίο αποτελούσε για αιώνες το σύμβολο της 

γνώσης στην ανθρώπινη κοινωνία, το εικονικό μας σύμβολο μετεξελίσσεται σταδιακά 

στην εικόνα μιας οθόνης, όπου διακριτικά εμφανίζεται το περιεχόμενο μιας 

ιστοσελίδας με σχετικές διευθύνσεις και μας παραπέμπει στην αφηρημένη παγκόσμια 

εικόνα του δια-δικτύου. Το ερώτημα, πόσο δίκαια η εικόνα του δια-δικτύου 

ταυτίζεται με την επίτευξη γνώσης και μια καλύτερη παιδεία, αποτελεί ένα πολύ 

ενδιαφέρον ερευνητικό ζήτημα που διαφεύγει του πλαισίου της παρούσης έρευνας, 

αλλά αξίζει μιας νύξης68. 

 

2.3.2 Αλλαγές στο κράτος, δημόσια διοίκηση 

 

Η αλλαγή του παλιού κόσμου δεν θα μπορούσε να εξαιρέσει έναν παραδοσιακό, 

κομβικής σημασίας θεσμό. Αυτός είναι το κράτος, ο στενός και ευρύτερος δημόσιος 

τομέας με τις πάμπολλες υπηρεσίες, υπουργεία μας παρουσιάζεται ότι προσπαθεί να 

εκσυγχρονιστεί προς όφελος των πολιτών, έτσι ώστε να καταφέρει μια 

αποδοτικότερη λειτουργίας. Βλέπουμε να σχεδιάζεται και να αλλάζει ριζικά το παλιό 

και γεμίζουμε ελπίδες ότι χρόνια προβλήματα της δημόσιας διοίκησης ταυτισμένα 

στις συλλογικές μας παραστάσεις με αναποτελεσματικότητα, γραφειοκρατία, 

καθυστέρηση θα λυθούν μια για πάντα. Φυσικά και εδώ ο φορέας των λύσεων και 

των αλλαγών είναι η διείσδυση του δια-δικτύου και η ηλεκτρονική μεταμόρφωση των 

παλιών λειτουργιών και κάθε είδους διοικητικών σχημάτων. Το ζήτημα των αλλαγών 

που εμπεδώνονται στην παρούσα ενότητα γειτονεύει άμεσα με την προβολή της 

                                                 
68 «Χρειαζόμαστε παιδεία για τον δικό μας τόπο. Όχι πια αυτή την εξαθλιωτική διαιώνιση του 
μεταπρατισμού, όχι άλλον πιθηκισμό, αγκομαχητό και λαχάνιασμα πίσω από ξένες φανταχτερές μόδες, 
εφήμερες ιδεολογίες, χρεοκοπημένους “φωταδισμούς”… Να συνεννοηθούμε επιτέλους κάποτε οι 
Νεοέλληνες για μια παιδεία με δικής της ραχοκοκαλιά, με δική της ταυτότητα. Γιατί μόνο όταν έχουμε 
συνείδηση ποιοι είμαστε και τι θέλουμε, μόνο τότε μπορούμε να προσλάβουμε οτιδήποτε (κάθε 
καινούρια γνώση, επιστήμη, μέθοδο, πρακτική) χωρίς να υποτασσόμαστε στο πρόσλημμα, αλλά 
αφομοιώνοντας οργανικά το κάθε πρόσλημμα στις δικές μας ανάγκες και στους δικούς μας στόχους», 
Χρήστος Γιανναράς, «Ραχοκοκαλιά ή φιλοσοφία της παιδείας», 1989. Από το Αλφαβητάρι του 
Νεοέλληνα, σελ. 160. 
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κυβερνητικής πολιτικής, που αναλύεται ανεξάρτητα στην κατηγορία αναφορών 

«3.2.2 Δια-δίκτυο και άσκηση πολιτικών εξουσιών στην Ελλάδα». Εδώ δεν αποτελεί το 

επίκεντρο του μηνύματος, αλλά, μια συνειρμική συνέχεια που θα την βρούμε 

μπροστά μας παρακάτω, για να συμπληρωθεί η συνολική εικόνα. Το σύνολο των 

αλλαγών ομαδοποιείται σε δύο θεματικές υπό-ενότητες.  

 
Α. Αλλαγές στις σχέσεις-συναλλαγές φορολογούμενου πολίτη με το Υπουργείο 

Οικονομικών (TaxisNet) 

 
Και σ’ αυτή την ενότητα, παρατηρούμε την σημαντική παρουσία των οικονομικών 

λειτουργιών γενικά, που σε κάθε πτυχή της έρευνας αυτονομούνται ευδιάκριτα σε 

ανεξάρτητο πόλο ενδιαφέροντος επαναεπιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της 

οικονομικής όψης του σύγχρονου πολιτισμού. Το υπουργείο οικονομικών, μέσω της 

γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζεται να κινείται έντονα 

στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικοποίησης και εισαγωγής του δια-δικτύου, για την 

οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών και συναλλαγών των πολιτών μ’ αυτές. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων του είναι μια πύλη (web site) στο δια-δίκτυο που 

ονομάζεται TaxisNet. Επτά άρθρα σχετίζονται με τις εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες 

που αλλάζουν την οικονομική ζωή μας, ως πολίτες, προς το καλύτερο69.  

Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως κομβικός παράγοντας αλλαγής μακροχρόνια 

δυσκίνητων και αναποτελεσματικών δομών. Ο ενθουσιασμός, εκδηλωμένος με 

αρκετά θαυμαστικά, και το αξιομνημόνευτο της απλής λειτουργίας ή τεχνικής 

διακοπής μιας διαδικασίας, ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποδηλώνει την ικανοποίηση ότι 

πάμε καλά, προοδεύουμε σαν κράτος. Επίσης, οι πολίτες παρουσιάζονται να 

ακολουθούν με επιτυχία και ενθουσιασμό τα ηλεκτρονικά εγχειρήματα της διοίκησης 

και η νέα κοινωνία του νέου δια-δικτυακού κόσμου που μορφοποιείται σιγά, σιγά 

γίνεται καλύτερη. Διαφημίζεται η παροχή κινήτρων για την συμμετοχή όλων σε δια-

                                                 
69 Ένα ολοσέλιδο άρθρο (Βήμα, 19-05-2006) με τίτλο «”Μεγάλος Αδελφός” κατά φοροφυγάδων». 
Ένα τετράστηλο άρθρο μισής σελίδας (Καθημερινή, 14-10-2005) με τίτλο «Συνωστισμός στην… 
πύλη του TAXISNET! ΠΕΤΥΧΕ το σημαντικό εγχείρημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
υλοποιείται από τη ΓΓΠΣ.». Ένα ανάλογο (Καθημερινή, 31-05-2006) «Φορολογική ενημέρωση μέσω 
SMS», ένα μικρότερο τριών παραγράφων (Καθημερινή, 18-05-2006) «Την ηλεκτρονική υποβολή 
προτίμησαν πάνω από 200.000 φορολογούμενοι», και τέσσερα μονόστηλα (Καθημερινή, 04-05-2006) 
«Τετράωρο μπλακ άουτ στη πύλη TaxisNet», (Βήμα, 27-05-2006) «Έκπτωση για την υποβολή της 
ηλεκτρονικής δήλωσης», (Βήμα, 18-05-2006) «Κατά 50% αυξήθηκε η υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISnet», (Καθημερινή, 14-10-2005) 
«Συνωστισμός στο TaxisNet» που παραπέμπει στο κύριο άρθρο. 
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δικτυακές υπηρεσίες70. Η πορεία παρουσιάζεται αναπότρεπτη και επιθυμητή. Οι 

αλλαγές που φέρνει το δια-δίκτυο μας υπόσχονται πολλά και στο τομέα των 

οικονομικών συναλλαγών71.  

Η διαφάνεια των διαδικασιών και η δικαιοσύνη απέναντι στους πολίτες, 

παρουσιάζονται ως αρετές που θα έρθουν, τεχνητά και εύκολα επιβαλλόμενες μέσω 

της τεχνολογίας. Θα εισαχθούν σαν ένα φάρμακο μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, 

που θα λύσει όλα τα προβλήματα, έστω και στην οικονομική πτυχή τους. Το 

φάρμακο αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στην λειτουργία των μηχανών και την έλευση 

του δια-δικτύου. Οι άνθρωποι, τα μοναδικά υποκείμενα που ευθύνονται για την 

ποιότητα της συγκρότησης των κοινωνιών τους απουσιάζουν από την ευθύνη για την 

ύπαρξη ή όχι επιθυμητών αρετών. Παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος, η συλλογική 

ευθύνη της εξέλιξης της τύχης μας απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το 

επίκεντρο της αναζήτησης λύσεων. Την θέση τους καταλαμβάνει η μηχανιστική 

λογική, οι μηχανές, η διείσδυση του δια-δικτύου ως φορέας των αλλαγών. Το μήνυμα 

που περνά βαθύτερα και μένει είναι ότι, τα όποια κοινωνικά προβλήματά μας δεν 

είναι αποτέλεσμα βαθύτερων κοινωνικών δομών, σχέσεων εξουσίας, ανισοτήτων, 

αλλά ανυπαρξίας των κατάλληλων μηχανών και εργαλείων, που τώρα πλέον 

υπάρχουν. Μήπως πρόκειται για το αποτέλεσμα της άκρατης αισιοδοξίας μας; για την 

ικανοποίηση μιας αφελούς επιθυμία μας; ή για μια, όχι τόσο αφελούς προέλευσης, 

εύκολη πώληση οραμάτων;  

Το γεγονός της προβολής του έργου μιας υπηρεσίας είναι εμφανές και σ’ αυτή 

την ενότητα (ανάλογη παρουσία παρατηρούμε με την Ελληνική Αστυνομία στην 

κατηγορία αναφορών «4. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά»). Η γενική 

γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων και ο προϊστάμενός της, παρουσιάζεται στα 

πέντε από τα έξι άρθρα με πρωταγωνιστικό ρόλο εξαγγελίας του έργου της ή 

μελλοντικών σχεδίων. Η άμεση συσχέτιση των αλλαγών με την προβολή της 

κυβερνητικής πολιτικής αναλύεται στην ενότητα «3.2.1 Δια-δίκτυο και άσκηση 

εξουσιών -- Προβολή της κυβερνητικής πολιτικής -- Προβολή δράσεων, μέτρων, 

πολιτικών για την υλοποίηση της στρατηγικής». Η υπηρεσία «διαφημίζει» το έργο 

                                                 
70 «Η έκπτωση για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω δια-δικτύου είναι 1,5%…». 
71 «…Ο γενικός γραμματέας πληροφοριακών συστημάτων… είχε υποστηρίξει πρόσφατα ότι πρόκειται για 
“ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία γιατί αξιοποιεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και ταυτόχρονα, μέσω 
πλήρους διασταύρωσης αγοραστών και πελατών, συμβάλλει στην επίτευξη φορολογικής διαφάνειας και 
δικαιοσύνης”». 
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της72 παρουσιάζοντάς το πλήρως ενταγμένο στο πλαίσιο των στόχων των 

προϊσταμένων αρχών της, που είναι το υπουργείο οικονομικών και η κυβέρνηση 

συνολικά. Μ’ αυτό τον τρόπο, ως υπηρεσία ανεβάζει τις μετοχές της στενά 

διοικητικά, αλλά και τα πρόσωπα γίνονται φορείς της επιτυχίας και της αίγλης που 

παρέχει το δια-δίκτυο. 

Το μεγαλύτερο εγχείρημα που παρουσιάζεται να αποδεικνύει την αλλαγή που 

αναγγέλλεται, είναι η αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου 

οικονομικών, όσον αφορά τον έλεγχο των επιχειρήσεων για φοροδιαφυγή73. Μας 

παρουσιάζεται μια εικόνα όπου οι προϊστάμενες αρχές διατείνονται ότι θα 

αντιμετωπιστεί επιτυχώς η φοροδιαφυγή μέσω 4000 ελεγκτών και 1848 laptop με 

δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο internet, καθώς θα γίνονται έκτακτοι έλεγχοι με 

πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία στοιχεία από απόσταση74. Καλούμαστε να πιστέψουμε 

και ίσως αφελώς και υπερβολικά αισιόδοξα πιστεύουν και οι αρμόδιοι, ότι το 

πρόβλημα της φοροδιαφυγής και η πλημμελής λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών 

είναι τεχνικό ζήτημα και όχι βαθύτερο σύμπτωμα ανυπαρξίας κοινωνικής συνείδησης 

και δεσμών. Για μια ακόμη φορά, τα βάρη της αδυναμίας μας και οι ευθύνες 

αποκατάστασή τους αποδίδονται στις μηχανές. 

Με την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίησή τους οι έλεγχοι αποκτούν τα όπλα 

που πριν δεν είχαν, ανακτούν  την χαμένη του αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα 

και μπορούν να αυτοδιαφημίζονται από θέση ισχύος και απειλής προς τους 

παραβάτες. Ο εξοπλισμός, οι επικοινωνίες, το δια-δίκτυο με την έλευσή τους 

αλλάζουν το τοπίο κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο παράγοντας άνθρωπος 

είναι η αιτία των κακών. Τα μηχανήματα με την έλευσή τους, τον παραμερίζουν και 

λύνουν τα προβλήματα, κομίζουν στο κοινωνικό σύνολο ανθρώπινες αρετές 

(αποτελεσματικοί έλεγχοι) που λείπουν. Η δυνατότητα δικτύωσης, ανταλλαγής 
                                                 
72 Ενδεικτικά, διαβάζουμε ότι «Περισσότερες από 200.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έχουν 
υποβληθεί μέσω του δια-δικτύου, γεγονός που καταδεικνύει αφενός τη διείσδυση του Internet στη ζωή 
των Ελλήνων, αφετέρου την ευελιξία των νέων προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί από τη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.», αλλού «…Σημειώνεται ότι η υπηρεσία (υποβολής του 
εντύπου Ε1) σχεδιάστηκε εσωτερικά από τη ΓΓΠΣ με νέες δυνατότητες, ώστε να συμπληρώνεται εύκολα 
και απλά, χωρίς λάθη.», «…Πέτυχε το σημαντικό εγχείρημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
υλοποιείται από τη ΓΓΠΣ». 
73 Σε ένα εκτενές άρθρο μιας σελίδας (Βήμα, 19-05-2006) με τίτλο «”Μεγάλος Αδελφός” κατά 
φοροφυγάδων: Έλεγχοι επιχειρήσεων από 4000 εφοριακούς με ηλεκτρονικό εξοπλισμό», 
74 Συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άρθρο «Το υπουργείο οικονομικών θα εφοδιάσει με τα 
πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά όπλα 4000 ελεγκτές… Οι ελεγκτές θα επισκέπτονται τις επιχειρήσεις με έναν 
φορητό υπολογιστή ανά χείρας, μέσω του οποίου θα συνδέονται ασύρματα με την κεντρική μονάδα του 
Taxis αντλώντας πληροφορίες… Ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
ανακοίνωσε χθες την προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού… προμήθεια, την εγκατάσταση και την 
παραγωγική λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών…». 
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πληροφοριών, το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως αυτόνομο εργαλείο – μηχανή, αλλά 

και ως το ενοποιητικό στοιχείο, το ολοκληρωμένο περιβάλλον όπου όλα αυτά θα 

λάβουν χώρα. Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι, η κορωνίδα της πορείας της 

τεχνολογίας, της συγκέντρωσης και του ελέγχου των πληροφοριών. 

 

Β. Αλλαγές στην ευρύτερη δημόσια διοίκηση 

 

Τα πάντα αλλάζουν και πέρα από τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους. Η δημόσια 

διοίκηση με την συνακόλουθη στις συλλογικές μας εικόνες γραφειοκρατία 

παρουσιάζεται να αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά σοβαρά. Αιτία της βελτίωσης 

αποτελεί το δια-δίκτυο και η αλλαγές προς το ψηφιακό. Και εδώ οι λέξεις, φράσεις 

«Αλλαγή», «Εξυγίανση», «Διαφάνεια», «Ηλεκτρονική ασπίδα», «Ηλεκτρονική 

έκδοση» δίνουν το στίγμα της σταδιακής αντικατάστασης του παλιού κόσμου, των 

ατέρμονων προβλημάτων που μας έχουν κουράσει, με τον νέο καλύτερο κόσμο που 

φέρει το δια-δίκτυο και οι νέες τεχνολογίες. Εφτά άρθρα εντοπίζονται σε σχέση με 

την ενότητα75.  

Από τους τίτλους και μόνο διακρίνουμε ότι μας αναγγέλλεται περήφανα το νέο 

πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης που ντύθηκε ουσιαστικά τις νέες τεχνολογίες. Σε 

επίπεδο πολιτικών εξαγγελιών και σχεδίων αλλαγής, επισημαίνεται το ακριβές 

περιεχόμενο της κατεύθυνσης των αλλαγών από τον αρμόδιο υπουργό κ. 

Παυλόπουλο Πρ.76 Δηλώνεται σαφώς η αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος 

της γραφειοκρατίας από την ίδια την κοινωνία. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

παρουσιάζεται ως η μόνη ελπίδα διαχείρισης των προβλημάτων. Σαν αποτέλεσμα, 

διαφημίζονται και μας παρουσιάζονται πράξεις, έργα που θα συμβάλλουν στην λύση 

προβλημάτων77. Εμφανίζονται σαν η τελευταία ελπίδα για εξυγίανση. Γινόμαστε 

                                                 
75 Δύο μισής σελίδας (Καθημερινή, 16-05-2006) με τίτλο «Τέσσερα έργα εξυγίανσης του εμπορίου 
και διαφάνειας στους διαγωνισμούς», (Καθημερινή, 16-05-2006) «Αποκτά δυναμική προώθηση η 
“Κοινωνία της Πληροφορίας”», τρία τρίστηλα-τετράστηλα των πέντε, έξι παραγράφων περίπου με 
τίτλους (Καθημερινή, 18-05-2006), «Τρίπτυχο διείσδυσης του Internet», (Καθημερινή, 10-05-2006), 
«Αλλάζει το Εθνικό Τυπογραφείο», (Βήμα, 18-05-2006), «Δωρεάν πρόσβαση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως», (Καθημερινή, 06-05-2006) «Ηλεκτρονική ασπίδα κατά του λαθρεμπορίου από την 
Ε.Ε» και ένα μονόστηλο (Καθημερινή, 08-10-2005) «Οι νέες τεχνολογίες στο Δημόσιο». 
76 «Η αναγκαιότητα της σωστής και έγκαιρης εφαρμογής των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων κράτους – 
πολίτη… μόνο μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
η γραφειοκρατία και να μεταμορφωθεί η δημόσια διοίκηση από δυνάστη σε υπηρέτη του πολίτη.» 
77 «Εντός του 2008 επιδιώκεται να γίνουν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Όλα τα σχετικά με τους 
διαγωνισμούς έγγραφα θα μπορούν να υποβάλλονται ή και να δημοσιοποιούνται ηλεκτρονικά… η 
ηλεκτρονική διενέργεια των διαγωνισμών πιστεύεται ότι θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και 



 91 

μάρτυρες μιας εικόνας όπου βάσεις δεδομένων με την ταυτόχρονη αξιοποίηση δια-

δικτυακών υποδομών θα γίνουν η αιτία να συγκεντρώνονται στοιχεία. Έτσι θα 

επιτύχουμε την αυτοματοποίηση, την ταχύτητα, την αξιοπιστία, την άνεση, την 

εργασία από απόσταση προς όφελος του πολίτη και της εν γένει διαφανούς 

λειτουργίας του κράτους78.  

Το ψηφιακό και το δια-δίκτυο ανάγονται, στις συλλογικές μας παραστάσεις, 

ταυτόσημα με την πρόοδο, την βελτίωση των κακώς κειμένων, την λύση 

προβλημάτων. Αποτελούν  ένα είδος από μηχανής θεού, σωτήρα από χρόνια 

προβλήματα79. Υποδηλώνεται ότι για πρώτη φορά οι κανόνες του παιχνιδιού 

αλλάζουν προς όφελος του κοινού καλού. Το κακό μπορεί να αντιμετωπιστεί και να 

εξαλειφθεί χάριν στις τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας και του δια-δικτύου. 

Πρόκειται ασφαλώς για έναν άλλο κόσμο, καλύτερο χάρη στο δια-δίκτυο. Τα πάντα 

αλλάζουν προς αυτή την κατεύθυνση ακόμα και ισχυρά σύμβολα, παραδοσιακοί 

θεσμοί, όπως το Εθνικό Τυπογραφείο, μιας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των καιρών, όπως επισημαίνεται80.  

Συμπερασματικά, η τελική εικόνα που μας παρουσιάζεται είναι ότι και το 

κράτος, με το ιδιαίτερο μέγεθος και συμβολικό του βάρος, αποδέχεται και 

καλωσορίζει τον νέο κόσμο, αξιοποιεί τις εκπληκτικές δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών και του δια-δικτύου και μεταμορφώνεται σε ένα δικτυωμένο κράτος. 

Παρακινεί του πολίτες, δίνοντάς τους κίνητρα, ώστε να συμμετάσχουν σ’ αυτή την 

αλλαγή. Πανηγυρίζει την επιτυχή έκβαση εγχειρημάτων ηλεκτρονικής 

                                                                                                                                            
των καθυστερήσεων που προκύπτουν… γεγονός που αυξάνει τη διαφάνεια του συστήματος». Επίσης, 
«…το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) χαρακτηρίζεται επίσης ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο 
εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην προσπάθεια εξυγίανσης του εμπορίου…», επίσης «…διαγωνισμός για το 
παρατηρητήριο τιμών… πιστεύεται ότι θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή για τα 
επίπεδα τιμών…», τέλος «…οι διαδικασίες για το παρατηρητήριο σημάτων… και παρατηρητήριο 
εμπορίου». 
78 «…ήδη εντάχθηκαν 117 έργα που προσφέρουν περισσότερες από 40 ψηφιακές υπηρεσίες, όπως έκδοση 
πιστοποιητικών, ενημέρωση συνταξιούχων… Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι ένας από τους άξονες 
στους οποίους κινήθηκε η αναδιάρθρωση… εντάχθηκαν έργα που συνδέονται με τη βελτίωση της ζωής 
των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες…» 
79 (Καθημερινή, 06-05-2006) «Ηλεκτρονική ασπίδα κατά του λαθρεμπορίου από την Ε.Ε», μας 
παρουσιάζεται ότι η δημιουργία ενός δια-δικτυωμένου ηλεκτρονικού τελωνείου, που θα είναι σε θέση 
να ανταλλάσσει και να διασταυρώνει On line στοιχεία,  θα αποτελέσει «ηλεκτρονική ασπίδα» κατά του 
λαθρεμπορίου, που επιφέρει τεράστια οικονομική ζημιά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
80 «Στο άρθρο 12 του νόμου κατοχυρώνεται και νομικά η ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, από το Εθνικό Τυπογραφείο καθώς και οι απαιτούμενες νομικές προϋποθέσεις για την 
ηλεκτρονική και δια-δικτυακή λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου… έπαψε πλέον να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των καιρών… με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την διασπορά 
των πληροφοριών … θα δίνουν περαιτέρω διαφάνεια…». Επίσης «Δωρεάν πρόσβαση μέσω δια-δικτύου 
για ανάγνωση όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως … θα έχουν εφεξής όλοι οι 
πολίτες…». 
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διακυβέρνησης. Διαφημίζει σχέδια και προθέσεις επικείμενων αλλαγών 

προμηνύοντας το ακόμη πιο εντυπωσιακό μέλλον. Το κυριότερο όμως, συνοδεύει 

αυτή την αλλαγή με τεράστιες υποσχέσεις και ανάλογη αισιοδοξία για την λύση 

χρόνιων προβλημάτων που έχουν βαθιές ρίζες μέσα στις κοινωνικές δομές και στην 

συλλογική μας συνείδηση. Το εγχείρημα είναι πολύ φιλόδοξο, έντονα επικοινωνιακό 

και επενδύει εξαιρετικό ειδικό βάρος πάνω στην εικόνα του δια-δικτύου. 

Το δια-δίκτυο εμφανίζεται να έχει επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στην φιλοσοφία 

λειτουργίας πολλών υπηρεσιών. Επωμίζεται τον ρόλο του απελευθερωτή του πολίτη 

από την δυναστεία της γραφειοκρατίας. Είναι το όχημα της σωτηρίας μας, που μας 

εκτοξεύει μακριά από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος προς ένα αυτόματο, 

ευέλικτο, ταχύτατο, εξυπηρετικό μέλλον, όπου όλοι θα έχουμε άμεσα ισότιμη και 

διαφανή πρόσβαση στις πληροφορίες και σε κάθε είδους στοιχεία που αφορούν τις 

συναλλαγές μας με το κράτος. Ο εικονικός κόσμος του δια-δικτύου μας 

απελευθερώνει από την δυσάρεστη ανάγκη επαφής πρόσωπο με πρόσωπο με τους 

καθημερινούς δυνάστες μας. Θα μπορούμε από το σπίτι να έχουμε ποιοτικές 

υπηρεσίες. Ο θαυμαστό νέος κόσμος βασίζεται σε ένα αντίστοιχο μεταμορφωμένο 

νέο, φιλικό, θαυμαστό κράτος. Η γραφειοκρατία αποτελεί και θα αποτελέσει ένα 

φαινόμενο που ανήκει στον χώρο της ιστορικής μνήμης. Η διαφθορά επίσης. Οι 

μηχανές έρχονται να φέρουν διαφάνεια, δικαιοσύνη διώχνοντας από την μέση το 

αίτιο κάθε παλιού κακού, τον αδύναμο κρίκο που λέγεται «άνθρωπος» και κοινωνία.  

Μήπως όλο αυτό το σκηνικό εξυπηρετεί την συντήρηση του καθεστηκυίας 

τάξης πραγμάτων; Με την τροφοδότηση εξαιρετικών ελπίδων και προσδοκιών, που 

βασίζονται στην τεχνολογία γενικότερα αλλά και στην έλευση του δια-δικτύου, 

μήπως έχουμε σαν αποτέλεσμα την καλλιέργεια ενός κλίματος ικανοποιητικής 

συναίνεσης; 
 

2.3.3 Αλλαγές στο επικοινωνιακό περιβάλλον 

 

Τα χαρακτηριστικά του νέου κόσμου που φέρνει το δια-δίκτυο και η μετάλλαξη 

παραδοσιακών λειτουργιών εντοπίζονται και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Έξι 

αναφορές εντοπίζουμε στην συγκεκριμένη ενότητα. Όλες είναι σύντομες αναφορές 

μίας παραγράφου, αλλά τουλάχιστον τρεις από αυτές είναι ιδιαίτερα σαφείς και 

ισχυρές σε συμβολικό επίπεδο.  
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Συγκεκριμένα, εντοπίζουμε την συμβολική είσοδο του δια-δικτύου σε 

καταναλωτικούς δείκτες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε δύο άρθρα 

κυριαρχεί στους τίτλους η λέξη «αλλαγή», που εντοπίζεται μεταξύ άλλων και στην 

επίσημη παρουσία του δια-δικτύου στους νέους δείκτες του νέου κόσμου81.  

Αναφέρεται σε σχετικούς πίνακες ότι ανάμεσα στα νέα είδη που προστέθηκαν και 

μετρούνται από εδώ και πέρα στον στατιστικό δείκτη τιμών καταναλωτή, που 

ονομάζεται «καλάθι της νοικοκυράς», είναι η «Πρόσβαση στο Δια-δίκτυο» ως 

μέρος της κατηγορίας «Επικοινωνίες» και το «Internet café» ως μέρος της 

«Αναψυχής». Επίσης συμπληρωματικά της εικόνας μετάβασης που δημιουργείται, 

στην ίδια κατηγορία «Αναψυχή» παρουσιάζονται για πρώτη φορά άλλες έξι ψηφιακές 

μικροσυσκευές και ο φορητός Η/Υ (Laptop).  Στην ίδια σελίδα, σε άλλο πίνακα 

δίπλα, αλλά πλέον τόσο μακριά, στο παρελθόν, ανάμεσα στα είδη της ίδιας 

κατηγορίας (Επικοινωνίες), που διαγράφηκαν από τον δείκτη και ανήκουν στον παλιό 

κόσμο που φεύγει οριστικά, εντοπίζουμε το «τηλεγράφημα» και τον «αυτόματο 

τηλεφωνητή». Αξιοσημείωτο είναι ότι στα διαγραφόμενα είδη της κατηγορίας 

«Αναψυχή» εντοπίζουμε το «Βίντεο» την «βιντεοκάμερα» και την «Φωτογραφική 

μηχανή» με την χαρακτηριστική, κάτω από το όνομά τους, ιδιότητα που τα καθιστά 

παρελθόν. Είναι «Μη ψηφιακές». Το ψηφιακό αποτελεί το διαβατήριο για τον νέο 

κόσμο. Η εμπέδωση στην συλλογική συνείδηση της μετάβασης σε ένα καινούριο 

περιβάλλον, όπου το δια-δίκτυο είναι οριστικά και παντού παρόν αντικαθιστώντας το 

παλιό γίνεται ξεκάθαρη. 

Σε άμεση συνέχεια με το «τηλεγράφημα» και σε σχέση με τους δείκτες, 

γινόμαστε μάρτυρες της εμπέδωσης των αλλαγών σε καθημερινές συζητήσεις και 

περιστατικά. Η νέα εποχή αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικούς τίτλους, «εποχή των 

email» κάτι που θα τον συναντήσουμε παρακάτω σε άλλο τμήμα της έρευνας «3.2.2 

Δια-δίκτυο και άσκηση πολιτικών εξουσιών στην Ελλάδα -- Κομματικές 

Συγκρούσεις -- Λένιν, η κοινωνία των πολιτών και τα … e-mail».  Ένα τέτοιο 

τίτλο, μεταξύ άλλων σχολίων συναντούμε στο (Βήμα, 11-05-2006), όπου σε ένα 

σχόλιο της εφημερίδας στην δεύτερη της σελίδα διαβάζουμε ένα αποκαλυπτικό 

κείμενο-επικήδειο, που αποκρυσταλλώνει την συλλογική συνείδηση. «Νοσταλγία με 

πλημμύρισε διαβάζοντας το ρεπορτάζ για τις αλλαγές στον δείκτη τιμών καταναλωτή… Αποσύρονται και 

τα τηλεγραφήματα – είχα ξεχάσει ότι υπήρχαν ώσπου πέρυσι μου ήρθαν καμιά δεκαριά μαζεμένα, 

                                                 
81 (Βήμα, 10-05-2006), «Αλλάζουν το “καλάθι της νοικοκυράς”». (Καθημερινή, 10-05-2006), 
«Μεγάλες αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες τα τελευταία έξι χρόνια». 
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συλλυπητήρια δυστυχώς. Το περίεργο είναι πως τα έφερε το ταχυδρομείο : Στα ΕΛΤΑ έχει αναθέσει ο 

ΟΤΕ τον μπελά της διανομής των γραπτών κειμένων στην εποχή των email… ήσαν επί αιώνες 

διασημότητες… η κυβέρνηση γκρεμίζει όλες αυτές τις παλιές καταναλωτικές θεότητες και εισάγει νέες. 

Πολύ πιθανό – αλλά του άξιζε μικρός επικήδειος, να μη γίνει εντελώς στα μουγκά η ταφή τους.». Το 

δια-δίκτυο αποδεικνύεται ότι ταυτίζεται με την νέα εποχή στις συλλογικές μας 

παραστάσεις. Αποτελεί όχι μόνο αναπόσπαστο στοιχείο της, που την καθιστά κάτι 

καινούριο, αλλά προσδιοριστικό και της φύσης της και του τίτλου της, «εποχή των 

email». 

Στην ίδια κατεύθυνση των σαρωτικών αλλαγών, αλλά πολύ περισσότερο 

συμβολικά, ακούγεται η είδηση σε μεγάλο, τετράστηλο άρθρο δώδεκα παραγράφων 

με τίτλο «Οι Εσφιγμενίτες στον κυβερνοχώρο»82. Η συμβολική δύναμη τέτοιων άρθρων 

είναι εξαιρετική. Όταν το δια-δίκτυο κατακτά τους πιο φανατικούς και συντηρητικούς 

από τους μοναχούς της εκκλησίας, τι άλλο απομένει να κατακτήσει; Το πιο ισχυρό 

σύμβολο της παράδοσης και του παρελθόντος που αποκαλεί «σατανικό» το Internet, 

το χρησιμοποιεί για την επίτευξη των σκοπών του. Ο νέος κόσμος έχει εισβάλει και 

στον χώρο της θρησκείας μεταμορφώνοντας κάθε τι παλιό. Οι «βαριές πόρτες» και τα 

«άδυτα της αγιορείτικης κοινωνίας» συντάσσονται με την εξέλιξη και αποκομίζουν 

τα, αδιαφιλονίκητα πλέον, οφέλη του δια-δικτύου. 

Επίσης, σε άλλα σημεία γινόμαστε δέκτες του κύματος αλλαγών της νέας 

εποχής, που θέλει όλο και μεγαλύτερο τμήμα ατομικών συνηθειών και ευρύτερα 

κοινωνικών δραστηριοτήτων να πραγματοποιείται από απόσταση, εικονικά μέσω του 

δια-δικτύου. Στο πλαίσιο του νέου κόσμου του δια-δικτύου, αλλάζουν τα πάντα, 

ακόμα και ο τρόπος που λύναμε τις διαφορές μας πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα μέσω 

δια-δικτύου θα υπάρχει η δυνατότητα μιας πιο εικονικής, αντικειμενικής επίλυσης. 

Επίσης, αλλάζουν οι ατομικές συνήθειες, οι τρόποι και η κουλτούρα επιλογής 

τουριστικών προορισμών.  

Η γενικότερη εικόνα που μας παρουσιάζεται είναι πολλές, βαθιές αλλαγές που 

συναντιούνται σε όλο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι, της ατομικής και 

κοινωνικής ύπαρξης και δράσης. Γνώση, καταναλωτικές συνήθειες, τρόποι 

διασκέδασης και επικοινωνίας εντάσσονται στην επικράτεια του νέου μέσου που 

                                                 
82 (Καθημερινή, 28-10-2006), «Οι φανατικοί Εσφιγμενίτες ζηλωτές μοναχοί του Αγίου Όρους μπορεί να 
καταριούνται τον… διάβολο της παγκοσμιοποίησης, διαθέτουν όμως δική τους ιστοσελίδα στο δια-δίκτυο 
απ’ όπου ενημερώνουν και κινητοποιούν ανά πάσα στιγμή τους ανά τον κόσμο παλαιοημερολογίτες. Οι 
ίδιοι λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τέτοια “σατανικά πράγματα”, αλλά το site esphigmenou.com 
διαθέτει άριστη πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα πίσω από τις βαριές πόρτες του μοναστηριού και τα 
άδυτα της αγιορείτικης κοινωνίας.» 
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είναι το δια-δίκτυο. Η μετάβαση αντικατοπτρίζεται συμβολικά στους δείκτες της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που ουσιαστικά αποτελούν την εικόνα της 

κοινωνίας του καταναλωτικού σύμπαντός μας. Ο παλιός κόσμος του «μη ψηφιακού» 

και του «τηλεγραφήματος» φαίνεται να τελειώνει. Η «εποχή των emails» είναι 

γεγονός. Ήδη αρκετοί κάνουμε διακοπές μέσω δια-δικτύου83. Θα λύνουμε ως 

καταναλωτές τις διαφορές μας και θα μαλώνουμε εικονικά με τους προμηθευτές 

μέσω δια-δικτύου84. Οι περισσότερο συντηρητικοί μοναχοί της ορθοδοξίας 

χαρακτηρίζουν «σατανικό» το δια-δίκτυο και την παγκοσμιοποίηση, αλλά 

χρησιμοποιούν τα οφέλη του για να προβάλλουν τα αιτήματά τους. Η χρήση του δια-

δικτύου κατακτά σταδιακά, αλλά ταυτόχρονα δυναμικά, κάθε πτυχή της κοινωνικής 

δραστηριότητας αλλάζοντας άρδην ή μεταλλάσσοντας καθοριστικά τον παλιό κόσμο, 

που σιγά, σιγά μας προκαλεί νοσταλγία. 

Ούτε ο χώρος του πολιτισμού μένει έξω από το κύμα των επιρροών και 

αλλαγών που επιβάλλει ο νέος κόσμος του δια-δικτύου και της συνοδευόμενης 

ψηφιοποίησης. Ο «κατεξοχήν χώρος του ανθρωπισμού» προσαρμόζεται στις ανάγκες 

και απαιτήσεις της νέας εποχής επωφελούμενος με την σειρά του των 

πλεονεκτημάτων της νέας τεχνολογίας. Στην μικρή σχετικά ενότητα των αλλαγών 

στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού85 συναντούμε χαρακτηριστικά ως κύριο και 

αντιπροσωπευτικό ρήμα τη λέξη «ξαναχτίζεται», που υποδηλώνει το κύριο μήνυμα 

της μετάβασης, αλλαγής στο νέο κόσμο. Η απαραίτητη ψηφιοποίηση αποτελεί την 

προϋπόθεση για την μετάβαση στον κόσμο του δια-δικτύου86.  

Σαν αποτέλεσμα, σχηματίζονται σαφέστατα στο μυαλό μας δύο διακριτοί 

κόσμοι. Από την μια μεριά, ο παραδοσιακός-ανθρωπιστικός και από την άλλη, ο 

νέος-τεχνολογικός που σχετίζεται άμεσα με το ψηφιακό και το δια-δίκτυο. Μας 

παρουσιάζεται ότι υπάρχει όφελος η αναπόφευκτη μετάβαση να πραγματοποιηθεί 

ειρηνικά. Δεν έχει νόημα μια πιθανή, σε κάθε άλλη περίπτωση, σύγκρουση. Το 
                                                 
83 «τέσσερις στους δέκα είτε έλαβαν πληροφορίες η και έκαναν κράτηση διακοπών μέσω του Internet με 
προορισμό την Αθήνα». 
84 (Καθημερινή, 14-10-2005) με τίτλο «Στο e-dispute για επίλυση διαφορών», (Καθημερινή, 10-05-
2006) «Οι τουρίστες δεν γνωρίζουν τις παραλίες της Αττικής». Συγκεκριμένα διαβάζουμε «Μέσω 
internet θα επιλύουν τις διαφορές τους καταναλωτές και προμηθευτές στο εξής με την βοήθεια του νέου 
ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος e-Dispute. Όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα…από προμηθευτή για 
προϊόν ή υπηρεσίες… θα δίνουν όλα τα στοιχεία… θα προσδιορίζουν και την επιθυμητή λύση. Το 
σύστημα θα ειδοποιεί την επιχείρηση μέσω email και θα την καλεί να το αντιμετωπίσει.» 
85 ένα μεγάλο άρθρο μισής σελίδας (Καθημερινή, 16-05-2006), ένα μικρότερο τριών παραγράφων 
(Καθημερινή, 12-10-2005) και μία μικρή αναφορά μίας παραγράφου (Βήμα, 07-05-2006),  «Το 
παρελθόν μας “ξαναχτίζεται” ψηφιακά: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας διευρύνονται τα όρια 
καταγραφής και μελέτης των παλιών χαρτών» 
86 «Εκατομμύρια χάρτες… θα διακινούνται στο εξής από το δια-δίκτυο…». 
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σημαντικό είναι η εμπέδωση των ορίων (μέχρι τώρα) του παλιού με το νέο και ο 

αυτονόητος δρόμος της αλλαγής χάριν του οφέλους87. Η ανθρωπιστικός και ο 

επιστημονικό-τεχνολογικός κόσμος δεν διακρίνονται μόνο στα όρια της 

συγκεκριμένης επιστήμης της χαρτογραφίας. Αντανακλούν έναν ευρύτερο 

πραγματικό και συμβολικό διαχωρισμό στην συλλογική μας συνείδηση. Η εικόνα του 

δια-δικτύου βρίσκεται στον πυρήνα και την αιχμή της αναπαράστασής μας για τον 

επιστημονικό-τεχνολογικό κόσμο. 

Ένα πρώτο και βασικό συμπέρασμα από τα, έστω λίγα, τρία άρθρα-αναφορές88 

της ενότητας που αφορά θέματα πολιτισμού είναι ότι εμπεδώνεται η μετάβαση προς 

τον νέο κόσμο ως γεγονός. Οι γραμμές του παλιού και του νέου γίνονται σαφείς μέσω 

της γλώσσας. Αυτό, υπερβαίνει την μικρή ποσοτική παρουσία και αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα μιας και ο χώρος του πολιτισμού, στις συλλογικές μας παραστάσεις, είναι 

ταυτισμένος με τον «ανθρωπιστικό» τρόπο σκέψης που πατά σε άλλα κριτήρια και 

προτεραιότητες. Στο μυαλό μας, αποτελεί ίσως το τελευταίο κάστρο του παλιού, 

παραδοσιακού κόσμου. Όταν κι αυτός ο κόσμος συνάπτει ειρήνη με τον νέο, για να 

προσπορίσει οφέλη, προσυπογράφει την οριστική ήττα του παλιού. Η εικόνα του δια-

δικτύου ενισχύεται αφού αποκτά ευρεία αποδοχή από τον χώρο του πολιτισμού. Η 

επιρροή της πλαταίνει και βαθαίνει στην κοινωνική συνείδηση. Ο νέος κόσμος έχει 

αλλάξει και τα τελευταία απομεινάρια του παλιού κόσμου. Έχει κερδίσει την 

αποδοχή και τον σεβασμό και των πιο δύσπιστων. Με ένα πιο επιθετικό βλέμμα,  έχει 

επιβάλει τους κανόνες του παντού.  

 

 

                                                 
87 «Η μέχρι τώρα προσέγγιση στο χαρτογραφικό υλικό στηριζόταν αποκλειστικά στην παραδοσιακή 
σκέψη της ανθρωπιστικής μεθοδολογίας…Το συνέδριο… έρχεται να αμβλύνει και τις όποιες επιφυλάξεις 
προέκυψαν ανάμεσα στους δύο κόσμους της χαρτογραφίας : τον “ανθρωπιστικό” από τη μια και τον 
“επιστημονικό-τεχνολογικό” από την άλλη… Μπροστά στα πολλαπλά οφέλη, η λεγόμενη “μορφωτική 
επιφύλαξη” από τους κόσμους της ανθρωπιστικής και της τεχνολογικής επιστήμης μοιάζει να έχει 
ημερομηνίας λήξης». 
88 Στο δεύτερο άρθρο (Καθημερινή, 12-10-2005) με τίτλο «Ψηφιακή λογοτεχνική βιβλιοθήκη» μας 
παρουσιάζεται πόσο αλλάζει η προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω του δια-δικτύου και των νέων 
δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης. «Μια ηλεκτρονική διεύθυνση που κρύβει κολοσσούς της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας (www.snell.gr)… Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα 
κείμενα λογοτεχνών, αλλά και με ηχογραφήσεις αναγνώσεων…». Τέλος, (Βήμα, 07-05-2006), 
βρίσκουμε μια αυτόνομη αναφορά που αντικατοπτρίζει τον προβληματισμό που υφίσταται, σε ένα 
μικρό βαθμό, για την εξάπλωση του δια-δικτύου. Μας εκπέμπει την αισιοδοξία ότι η αλλαγή από το 
παλιό (βιβλίο) στο νέο (δια-δίκτυο), της οποίας γινόμαστε καθημερινοί μάρτυρες, δεν θα μειώσει τον 
αριθμό των αναγνωστών. «Η δικαιολογία ότι η εξάπλωση του δια-δικτύου αφαιρεί αναγνωστικό κοινό 
από το βιβλίο δεν ευσταθεί, αφού η τεχνική και τεχνολογική πρόοδος κατά το παρελθόν προσέθεταν και 
δεν αφαιρούσαν αναγνώστες…» 
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2.3.4 Αλλαγές στην Ενημέρωση και τα ΜΜΕ 
 

Σημαντικό χώρο καταλαμβάνουν άρθρα89 που αντικατοπτρίζουν τον προβληματισμό 

που επικρατεί για τις αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της ενημέρωσης και των 

ΜΜΕ ως αποτέλεσμα της επίδρασης του δια-δικτύου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα 

άλλη μια πτυχή της επιρροής του. Με ένα εξαιρετικά περιεκτικό, για το αντικείμενο 

της τρέχουσας ενότητας, κείμενο90 επισημαίνονται οι τεράστιες αλλαγές που 

φοβίζουν τις παραδοσιακές δυνάμεις, συγκροτήματα της ενημέρωσης. Η σύζευξη των 

δυνάμεων της νέας γενιάς και το δια-δικτύου παρουσιάζονται να συγκροτούν μια 

επανάσταση στον χώρο.  

Ο τύπος, ως υποκείμενο και ταυτόχρονα αντικείμενο της παρούσας έρευνας, δεν 

θα μπορούσε να μην ασχοληθεί και με τις αλλαγές που φέρνει η διείσδυση του δια-

δικτύου και αφορούν τα του οίκου του. Η μάχη του παλιού με το καινούριο είναι 

σαφής (η λέξη «απειλή» είναι χαρακτηριστική) και στο ευρύτερο τοπίο των ΜΜΕ, 

της ενημέρωσης της κοινής γνώμης, του ανταγωνισμού αξιοπιστίας. Τα παραδοσιακά 

μέσα ενημέρωσης εφημερίδες και τηλεόραση αρχίζουν να χάνουν τα σκήπτρα της 

ενημέρωσης από το δια-δίκτυο91. Οι Εφημερίδες του παραδοσιακού παλιού κόσμου 

αναγκάζονται να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες, δημιουργώντας αντίστοιχες του 

χαρτιού ιστοσελίδες ενημέρωσης, που κερδίζουν το κοινό. Ηλεκτρονικοποιούνται και 

αυτές για να επιβιώσουν. Προσπαθούν να ανανεώνουν συχνά τις παραδοσιακές 

εκδόσεις τους, για να συγκρατήσουν το κοινό και να διαφυλάξουν την επιρροή τους. 

Ταυτόχρονα μάχονται και στο πλαίσιο του παλιού κόσμου - τρόπου και του νέου - 

δια-δικτύου.  

                                                 
89 Δύο ολοσέλιδα (Βήμα, 02-10-2002) «Η φθινοπωρινή κολεξιόν των εφημερίδων: Ξεφυλλίζοντας το 
Δια-δίκτυο» και (Βήμα, 16-10-2006) «Δημοσιογραφία χωρίς δημοσιογράφους: Το μονοπώλιο των 
ΜΜΕ στην πληροφόρηση απειλείται από τους αυτόκλητους ρεπόρτερ και αρθρογράφους, χρήστες των 
τεχνολογικών επιτευγμάτων. Μπλοκ, προσωπικοί δικτυακοί τόποι, ερασιτεχνικές φωτογραφίες και βίντεο 
στην υπηρεσία των καναλιών.» και ένα μικρότερο τριών παραγράφων (Βήμα, 08-10-2006) «Θα 
αλλάξουν την τηλεόραση οι live τηλεμετρήσεις;» 
90 (Καθημερινή, 05-05-2006) με τίτλο «Το Internet απειλεί τα ΜΜΕ». «Λονδίνο. Σιωπηρή 
επανάσταση πραγματοποιείται στις ημέρες μας, ενώ στην αιχμή της βρίσκεται η νέα γενιά, που μεγάλωσε 
σε δικτυωμένο, ψηφιακό κόσμο, όπου το Internet είναι τρόπος ζωής. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν 
δύο σύγχρονοι ειδησεογραφικοί κολοσσοί, το βρετανικό BBC και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, 
έπειτα από σφυγμομέτρηση που παρήγγειλαν». 
91 «Όλο και περισσότεροι αναγνώστες τις ΗΠΑ επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των εφημερίδων. Η 
επιτυχία των ιστοσελίδων των εφημερίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λαμβάνει διαστάσεις 
θριάμβου… Οι χρήστες του δια-δικτύου στην πλειονότητά τους προτιμούν τις ιστοσελίδες των 
μεγαλύτερων εφημερίδων… αφήνοντας πίσω μεγάλες δικτυακές πύλες και ιστοσελίδες άλλων μέσων 
ενημέρωσης». 
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Το άμεσο συμφέρον μιας εφημερίδας, όπως αυτές της έρευνάς μας, να 

δημοσιεύει μια τέτοια είδηση που αυξάνει τις μετοχές της, όσον αφορά την 

αξιοπιστία της πληροφόρησής της, αξίζει να σημειωθεί. Το γεγονός της προβολής 

μιας εικόνας, όπου και στο νέο κόσμο του δια-δικτύου που διαμορφώνεται, στο νέο 

περιβάλλον της ενημέρωσης που μεταφέρεται η πληροφόρηση, οι παραδοσιακές 

εφημερίδες με την ηλεκτρονική τους μορφή είναι νικητές της πληροφόρησης και της 

αξιοπιστίας, βελτιώνει την εικόνα τους και την επιρροή τους, Το σημαντικότερο όμως 

είναι ότι εμπεδώνει στην συλλογική συνείδηση τον χώρο του δια-δικτύου ως το νέο, 

οριστικό πλαίσιο μάχης της ενημέρωσης. Μ’ αυτό τον τρόπο ενδυναμώνει την 

επιρροή της εικόνας του ως καθολικού χώρου δράσης. Η συζήτηση πλέον γίνεται σε 

ένα νέο περιβάλλον και αυτό δεν μπορεί να αποκρυφτεί ή να ξεπεραστεί. 

Το κοινό από την πλευρά του όλο και περισσότερο ενημερώνεται από το δια-

δίκτυο. Όλο και περισσότερο εμπιστεύεται σαν πηγή ενημέρωσης το δια-δίκτυο. Οι 

νέοι, άρα το αναπόφευκτο μέλλον, είναι πρωταγωνιστές στην σταδιακή επιβολή του 

δια-δικτύου και ταυτισμένοι με το γκρέμισμα του παλιού κόσμου92. Η ισχύς των 

αλλαγών που φέρνουν οι νέοι και το δια-δίκτυο είναι τέτοια ώστε απειλείται το 

απόλυτο σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, η τηλεόραση93! Είναι, λοιπόν, πολλά τα 

σημάδια σε συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό επίπεδο για την έλευση του νέου 

κόσμου. Η εικόνα του δια-δικτύου είναι ταυτισμένη με την νέα γενιά. Ο δυναμικός 

συνδυασμός τους απεικονίζει στις συλλογικές μας παραστάσεις ένα χείμαρρο που 

πλησιάζει ακάθεκτος για να σαρώσει στο τέλος τα πάντα. 

Σε άλλα σημεία94, μας παρουσιάζεται μια εικόνα αυτού του νέου κόσμου, όπου 

γκρεμίζεται το μονοπώλιο των ΜΜΕ και χάρη στα τεχνολογικά επιτεύγματα 

επανεξετάζεται ολόκληρος ο κόσμος των ρόλων, των επαγγελμάτων, των εννοιών 

όπως τις ξέραμε στον παλιό κόσμο. Υφίσταται μια γενικότερη εικόνα αμηχανίας95. 

                                                 
92 «Ένας στους πέντε ερωτηθέντες, ηλικίας 18-24 ετών, ανέφεραν ότι ενημερώνονται για τις τρέχουσες 
εξελίξεις από το Δια-δίκτυο, ενώ μόλις 3% των 55 με 64 ετών χρησιμοποιούν το Internet για το λόγο 
αυτό». 
93 «Η τάση, όμως, στους νέους οδηγεί στην υποκατάσταση των παραδοσιακών ΜΜΕ με τις νέες 
τεχνολογίες του Internet, που απειλούν πλέον ευθέως την πρωτοκαθεδρία της TV». 
94 (Βήμα, 16-10-2006) «Δημοσιογραφία χωρίς δημοσιογράφους:», (Βήμα, 08-10-2006) «Θα 
αλλάξουν την τηλεόραση οι live τηλεμετρήσεις;», 
95 «Θα αλλάξουν την τηλεόραση οι live τηλεμετρήσεις; Εφιάλτης για τους παρουσιαστές η 
“ζωντανή” μετάδοση ποσοστών. Η τηλεπαρουσιάστρια ρίχνει μια κλεφτή ματιά στο laptop που έχει στο 
στούντιο. Και τρομοκρατείται: βλέπει ότι η τηλεθέαση της εκπομπής της καταρρέει την ίδια στιγμή. 
Πρέπει να δράσει, να κάνει κάτι για να τονώσει τα νούμερά της… Δεν πρόκειται για μια εικόνα του 
κοντινού (τηλεοπτικού) μέλλοντος. Συμβαίνει στην γαλλική TV εδώ και λίγες εβδομάδες… Δύο παροχείς 
Internet… δίνουν απ’ ευθείας τις μετρήσεις τηλεθέασης για κάθε κανάλι. Είναι μια παγκόσμια 
πρεμιέρα… “Θα αλλάξει αυτό την τηλεόραση;” Αναρωτήθηκε προχθές η εφημερίδα “Liberation”. Η 
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Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται να αποτελεί φορέα ριζικών αλλαγών. Επίσης 

εμφανίζεται ως πηγή προκλήσεων για τις παραδοσιακές δυνάμεις του παλιού κόσμου 

που οφείλουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. 

Διακρίνουμε μια κριτική στάση προβληματισμού με αρκετές τάσεις προβολής 

αρνητικών, όσον αφορά την έλευση του νέου. Σαφέστατα δεν παρατηρούμε την 

συνήθη άκρατη αισιοδοξία των προηγούμενων ενοτήτων. Η απειλή που αισθάνεται ο 

τύπος, αποτελεί μια ερμηνεία της κριτικής στάσης και εγκράτειας αυτής. Η σύνδεση 

του ζητήματος με την κατηγορία αναφορών «3.3 Δια-δίκτυο και άσκηση οικονομικών 

εξουσιών σε διεθνές επίπεδο» είναι έμμεση αλλά σαφής, χωρίς να είναι το επίκεντρο. 

Και αυτό στον βαθμό που και τα εκδοτικά συγκροτήματα, ως οικονομικοί 

οργανισμοί, επιχειρούν να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, μέσα στο νέο 

οικονομικό πλαίσιο του νέου κόσμου, που διαμορφώνει το δια-δίκτυο96. 

Προβάλλονται όμως και τα αρνητικά97 στοιχεία της εμπλοκής του δια-δικτύου στον 

κόσμο της ενημέρωσης. Οι αλλαγές στο νέο περιβάλλον γίνονται σαφείς σε μία 

ακόμη, σύγχρονη πτυχή ανθρώπινης δραστηριότητας, βαθαίνοντας την διείσδυση της 

εικόνας του δια-δικτύου στην συλλογική συνείδηση. 

Όσον αφορά επιμέρους στοιχεία της εικόνας του δια-δικτύου, αυτό που μας 

μένει είναι το γεγονός ότι χάρη σ’ αυτό δημιουργούνται, φαινόμενα ενδεικτικά ενός 

νέου κοινωνικού περιβάλλοντος, μιας νέας εποχής, νέων κανόνων συμπεριφοράς. Οι 

άνθρωποι, ως αποτέλεσμα της ισχύος που φέρουν ως κόμβοι ενός δια-δικτυωμένου 

κόσμου, μπορούν και δρουν με νέους περίεργους τρόπους στην ανθρώπινη ιστορία 

της συμπεριφοράς. Αλλάζουν οι κανόνες το παιχνιδιού, η κατανομή ισχύος όπως την 

γνωρίζαμε στον παλιό κόσμο. Παραδοσιακοί πυλώνες, μονοπώλια της παλιάς εποχής 

υποχωρούν μπροστά στο δια-δίκτυο. Δημιουργούνται καινούργιοι όροι, φράσεις, 

λέξεις για να περιγράψουν την μετάβαση. Τώρα έχουμε την «συμβατική» και την 

«νέου είδους» δημοσιογραφία, που ψάχνουμε τα χαρακτηριστικά της. Τα όρια όλο 
                                                                                                                                            
απάντηση δεν μπορεί να δοθεί ακόμη… Αλλά η ενημέρωση του παρουσιαστή για την “απόδοση” του live 
είναι αναμφίβολα ένας νέος παράγοντας που θα καθορίσει τη ροή και την ποιότητα των εκπομπών.» 
96 «Όπως δηλώνει ο… μετά την καταστροφή του τσουνάμι στη Νοτιοανατολική Ασία, το κανάλι είχε 
λάβει περισσότερα από 12 ερασιτεχνικά βίντεο τα οποία είχαν γυρίσει περαστικοί και επιζώντες. “Με τον 
τρόπο αυτόν η τεχνολογία φέρνει ένα είδος εκδημοκρατισμού της ενημέρωσης, η οποία παύει πια να είναι 
τομέας των ολίγων και γίνεται τομέας όλων των πολιτών”». 
97 «Η δημοσιογραφία του πολίτη όπως την αποκαλούν, έχει και αυτή τους κινδύνους της και υπόκειται 
στις ίδιες – ή και μεγαλύτερες – εκτροπές που μπορεί να παρατηρηθούν και στην “συμβατική” 
δημοσιογραφία. Πολλά από τα ιστολόγια του δια-δικτύου είναι απολύτως αναξιόπιστα, ενώ πολλές 
φωτογραφίες που εμφανίζονται σε διάφορες ιστοσελίδες είναι πλαστές. Οι “πολίτες-δημοσιογράφοι” 
πολλές φορές δεν τηρούν τους κανόνες της δεοντολογίας και συχνά επιδιώκουν το κέρδος με κάθε 
τίμημα… παράδειγμα… καθυστέρησε επίτηδες να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, ώστε να μπορέσει να 
τραβήξει τις φωτογραφίες που στη συνέχεια πούλησε στα μέσα ενημέρωσης». 
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και περισσότερο μορφοποιούνται. Όλο το σκηνικό δείχνει ένα εντελώς νέο 

περιβάλλον. Φορέας αυτής της αλλαγής και στον χώρο των ΜΜΕ, που αποτέλεσαν 

σημαντικό πυλώνα της νεωτερικής εποχής, είναι το δια-δίκτυο και οι νέες 

τεχνολογίες.  

Συμπερασματικά, πέρα από το αυταπόδεικτο αυτό γεγονός, στον τομέα της 

ενημέρωσης δεν διακρίνουμε την θετική έως και ενθουσιώδη υποδοχή της νέας 

εποχής που συναντήσαμε σε όλους τους υπόλοιπους τομείς-υποκατηγορίες παρουσίας 

του δια-δικτύου. Συνολικά, οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που ανακύπτουν, 

παρουσιάζονται πιο σημαντικά από τα οφέλη και τις υποσχέσεις για μια καλύτερη 

ενημέρωση. Είναι ο μόνος τομέας, πεδίο αλλαγών του παλιού κόσμου που υπάρχει 

αυτοσυγκράτηση έως σκεπτικισμός. Πως εξηγείται αυτό; Δεν είναι κάπως περίεργο; 

Το ένστικτο αυτοσυντήρησης και του ελληνικού τύπου, η άμεση ανάγκη για 

περιφρούρηση κεκτημένων συμφερόντων, ερμηνεύει αυτή την έντονα επιλεκτική 

διαφοροποίηση της στάσης του απέναντι στις αλλαγές που γκρεμίζουν τον παλιό 

κόσμο. Γιατί, στον βαθμό της μη ηλεκτρονικοποίησής του, αποτελεί και ο τύπος 

μέρος του παλιού κόσμου που κρίνει και κρίνεται. 

 

2.3.5 Συμπεράσματα 

 

Η μεγάλη ποσοτική παρουσία του υλικού της τρέχουσας υποκατηγορίας αναφορών 

και η ποικιλία των θεμάτων που καλύπτει τονίζουν την ισχυρή δυναμική του δια-

δικτύου ως παράγοντα αλλαγής. Η παρούσα υποκατηγορία προσφέρει ισχυρές 

αποδείξεις πραγματικής δράσης, που έχουν ως αποτέλεσμα την στερέωση των 

χαρακτηριστικών της εικόνας του δια-δικτύου όπως εμφανίστηκαν μέχρις εδώ. Η 

παρούσα υποκατηγορία μας παρουσιάζει ότι η πρόοδος μέσω του δια-δικτύου είναι 

γεγονός, μεταλλάσσει παλιές πρακτικές, παραμερίζει παραδοσιακές, συνυφασμένες 

με την καθυστέρηση και την αναποτελεσματικότητα, μεθόδους. 

Όλο αυτό το κλίμα της αλλαγής σαρώνει κάθε τομέα κοινωνικού 

ενδιαφέροντος. Τίποτα δεν μένει απ’ έξω. Η παρουσίαση μας κάνει να ζούμε το 

σταδιακό και πλήρες γκρέμισμα του παλιού κόσμου στην παιδεία, στον πολιτισμό, 

στις σχέσεις κράτους –πολίτη. Κάθε είδους οργανισμός μεταβαίνει στην ψηφιακή του 

εκδοχή, μας το ανακοινώνει με την βοήθεια του τύπου, όχι απλά (όπως σε άλλη 

υποκατηγορία αναφορών για να δηλώσει παρών στην νέα πραγματικότητα)  αλλά με 

τον σαφή συνοδευτικό ισχυρισμό ότι αυτή η μετάβαση αλλάζει ουσιαστικά προς το 
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καλύτερο την λειτουργία του και παρέχει όφελος στον πολίτη άμεσα ή έμμεσα, 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του δια-δικτύου, 

πλέον «δείχνει τα δόντια του», όχι μόνο προβάλλοντας απλά την παρουσία και την 

μηχανική του δύναμη, αλλά παρεμβαίνοντας σαρωτικά μέσα στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Γινόμενος δράση και πράξη. Είναι άμεσα αντιληπτός και πραγματικός, 

είναι ο φορέας των αλλαγών, είναι η ίδια η αλλαγή. Αποτελεί μια νέα εποχή που 

γκρεμίζει τον παλιό κόσμο για να εγκαθιδρύσει την κυριαρχία της.   

Το πνεύμα της ισχυρής πίστης, στο πλαίσιο της κυρίαρχης αντίληψης που φέρει 

ο τύπος, ότι η τεχνική μετάβαση, αλλαγή από το παλιό στο καινούριο σημαίνει 

αυτόματα μια καλύτερη κοινωνία αποδεικνύεται αφενός από τον διάχυτο θαυμασμό 

και πανηγυρισμό, αφετέρου από το γεγονός ότι εντοπίζονται κυριολεκτικά ελάχιστα 

σημεία προβληματισμού, αμφισβήτησης ή έστω εναλλακτικής σκέψης98. Πρόκειται 

για κάποια σημεία στίξης (ερωτηματικό), που είναι ασύγκριτα λιγότερα από τα 

θαυμαστικά, ή στιγμιαίες σκέψεις που αποτελούν φρένο σε μια κυρίαρχη ατμόσφαιρα 

τεχνολαγνείας, άκρατου ενθουσιασμού για τις αλλαγές που γινόμαστε μάρτυρες και 

αυτές που σχεδιάζονται99. Ουσιαστικά δεν εντοπίστηκε μία συγκροτημένη 

εναλλακτική άποψη, ένας περισσότερο επιφυλακτικός προβληματισμός, που θα 

μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα περισσότερο ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας 

                                                 
98 Σε άρθρο (Καθημερινή, 12-05-2006) με τίτλο «Λίγα για την Πραγματικότητα», εντοπίζουμε έναν 
έντονο προβληματισμό για αυτόν τον νέο κόσμο της όλο και μεγαλύτερης εικονικότητας. Ο 
αρθρογράφος με αφορμή ένα δημοσίευμα όπου «…Επιχειρηματίας οργανώνει στη Μόσχα εικονικά 
ταξίδια, με χαμηλές τιμές, προσιτές στο μέσο Ρώσο. Το γραφείο του εφοδιάζει, λέει, τον πελάτη με 
φυλλάδια ενημερωτικά… διαβατήρια, φωτογραφίες του στα αξιοθέατα… και όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
που αποδεικνύουν τη μετάβαση και διαμονή του σε ένα μέρος που δεν πήγε ποτέ.», καταθέτει τον 
προβληματισμό του «…Αλλά τελικά ποιος μπορεί να αδιαφορήσεις στις μέρες μας για την εικονική 
πραγματικότητα που παραπλανά τη σκέψη και αναστατώνει τις αισθήσεις; Και πόσο εύκολα 
αμφισβητούνται ή διαψεύδονται όσα δημιουργεί το λογισμικό…; Ναι, αραιώνουν τώρα οι αναφορές στην 
εσωτερική ουσία των πραγμάτων…» και συνεχίζει περιγράφοντας μια σκηνή που φέρνει αντιμέτωπους 
τους δύο κόσμους,  κωδικοποιώντας τις αλλαγές προς το εικονικό που επέρχονται στην ζωής μας, 
«Γέλασαν όσοι τον άκουσαν. Επέμεινε εκείνος και πρόσθεσε : “Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, θα 
έρθει η μέρα που θα κάνουμε τη δουλειά μας στο σπίτι, καθισμένοι μπροστά στον υπολογιστή μας, που θα 
λειτουργεί σαν εικονικό γραφείο…”. Οι άλλοι τον άκουσαν σιωπηλοί. Ίσως και να μην είχαν 
επιχειρήματα, για να αντικρούσουν τη γνώμη του.». Τελειώνει με ερωτηματικά που αποκαλύπτουν τη 
προβληματισμένη οπτική μιας μικρής (αν κρίνουμε από το μερίδιο της στο σύνολο των 
δημοσιευμάτων) μερίδας της συλλογικής συνείδησης. Ταυτόχρονα αποκρυσταλλώνονται ξεκάθαρα 
την κενά που αφήνει η πραγματοποίηση της μετάβασης στον εικονικό κόσμο του δια-δικτύου: «Είναι 
δυνατό να διαγραφούν με μια μονοκοντυλιά όλα όσα ήταν συνυφασμένα με τη ζωή και σεβάστηκε ως 
τώρα ο χρόνος; Μήπως ήγγικεν η ώρα να αναρωτηθεί καθένας, αν είχε δίκιο ή όχι εκείνος που είπε ότι 
αντιμετωπίζουμε κιόλας “ένα τελείως καινούριο είδος πραγματικότητας”; Υπάρχει, άραγε, απάντηση που 
να συμφωνεί με τη λογική και να λύνει τέτοιες απορίες;» 
99 «Η μόνη περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή αντιμετωπίζεται θετικά είναι όταν εννοείται ως 
“πρόοδος” – ή “εκπολιτισμός” -, δηλαδή ως τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη, η οποία με την 
σειρά της ταυτίζεται με τον ανώτερο – “πιο πολιτισμένο” – δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό.», (Αβδελά Ε., 
1997, 58). 
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είναι πολύ βαθύτερα στα αίτιά τους και δεν αντιμετωπίζονται με μια απλή αλλαγή της 

διαδικασίας, του τρόπου δράσης των μηχανισμών. Η γραφειοκρατία, η ποιότητα της 

παιδείας και τόσα άλλα δεν είναι τεχνικά προβλήματα αλλά προβλήματα κοινωνικών 

και οικονομικών δομών, συμφερόντων, προτεραιοτήτων, της υφιστάμενης κυρίαρχης 

νοοτροπίας και ιδεολογίας, που προσανατολίζει σε μια συνολική κατεύθυνση τους 

κοινωνικούς σχηματισμούς. 

 

2.4 Η νομοτέλεια του δια-δικτύου 
(το Internet σε δέκα χρόνια θα αλλάξει τον τρόπο που σκεπτόμαστε) 

 

Κύριο στοιχείο και συνεισφορά της τρέχουσας υποκατηγορίας αναφορών είναι η 

σύνδεση της εικόνας του δια-δικτύου με το μέλλον. Το «θα», η «σιγουριά» και το 

«αναπόφευκτο» κυριαρχούν. Στις προηγούμενες ενότητες δημοσιευμάτων, ο 

θαυμαστός νέος κόσμος, σε ένα σημαντικό βαθμό μέσα από την παρουσίασή του, 

οριοθετείται στο σύμπαν των συλλογικών αναπαραστάσεών μας και περιγράφονται 

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του. Μέσα από αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται η 

διάχυτη αισιοδοξία, βεβαιότητα έως και προσμονή ότι θα αποτελέσει το μελλοντικό 

μας περιβάλλον. Παρουσιάζεται μια ακόμη περισσότερο θαυμαστή και υποσχόμενη, 

από την σημερινή, πραγματικότητα, που ανήκει στο μέλλον. Αγγίζει τα στοιχεία ενός 

ιδανικού κόσμου, μέσα από τον οποίο το συλλογικό φαντασιακό μας αποκαλύπτεται 

και ταυτόχρονα τον προβάλει μέσα από τον τύπο «όπως ακριβώς θα επιθυμούσε να 

είναι». Κατασκευάζει δηλαδή και ζει αυτό που επιθυμεί, ικανοποιώντας πρωτογενείς 

ανάγκες. 

 
Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 

 
Η συνολική ποσοτική παρουσία της τρέχουσας υποκατηγορίας την φέρνει στην 

10η θέση με 3,2% επί του συνόλου των αναφορών και 7,4% σαν ποσοστιαία 

συμμετοχή στην κατηγορία «Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του Δια-δικτύου». Από την 

άλλη πλευρά, η ισχυρή συνοχή, σαφήνεια, ένταση και εξειδίκευση του μηνύματος 

που φέρει και αφορά συγκεκριμένα την ταύτιση της εικόνας του δια-δικτύου με το 

«Μέλλον», δεν μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ασήμαντη την ποσοτική της παρουσία. 

Κάτι τόσο πολύ συγκεκριμένο, δύσκολα θα μπορούσε να καταλαμβάνει πολύ 

περισσότερο χώρο στο φάσμα κάλυψης του τύπου. 
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Αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της παρουσίας των 

δύο εντύπων: 
Πίνακας 2.12 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος κόσμος 
του Δια-δικτύου»  

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 7,5% 3,2% 
Βήμα 7,2% 3,1% 

 

Παρατηρούμε μια σχεδόν απόλυτη ταύτιση των δύο εντύπων, γεγονός που 

ενισχύει την εικόνα της ισχυρής συνεκτικότητας τρέχουσας υποκατηγορίας. Η κοινή 

ποσοτικά κάλυψη από τα δύο έντυπα ισχυροποιεί την διαπίστωση για το βάθος και 

την δύναμη της αναπαράστασης που ταυτίζει το δια-δίκτυο απευθείας με το μέλλον. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 2.13 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος 
κόσμος του Δια-δικτύου» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 9,7% 4% 
Μάιος 2006 4,8% 2,1% 

 

Διακρίνουμε μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τον χρόνο, η οποία 

χάνει σοβαρό μέρος της αξίας της, λόγω του μικρού συνολικού αριθμού των 

αναφορών (23), που καθιστούν εύκολη την αλλαγή στο χρόνο. Πέρα από αυτό, δεν 

έχουμε κάποιο στοιχείο που να μας οδηγεί σε χρήσιμο συμπέρασμα και να εξηγεί 

αυτή την διαφορά ανάμεσα στους δύο μήνες. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών στοιχείων 

 
Στο πλαίσιο της διήγησης από τον τύπο της υποκατηγορίας «Η νομοτέλεια του 

δια-δικτύου», παρουσιάζονται και κυριαρχούν τεχνολατρικές απόψεις, κυρίως 

ειδικών που έχουν ενεργό συμμετοχή στην βιομηχανία του δια-δικτύου. 

Προβληματισμός ή αντίθετη άποψη σ’ αυτή την άκρατη αισιοδοξία δεν εντοπίζεται. 

Ουσιαστικά, γίνεται μια αναδρομή της λαμπρής πορείας του δια-δικτύου100 μέχρι 

                                                 
100 Κυριαρχεί ένα μεγάλο ολοσέλιδο αφιέρωμα στην τελευταία σελίδα (Καθημερινή, 30-10-2005) με 
έναν αποκαλυπτικό τίτλο, γεμάτο αυτοπεποίθηση: «Ο κόσμος του 2015 θα είναι δικτυακός» και 
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στιγμής, ως μήνυμα για το μέλλον, όπου «περιγελούνται» αποτυχημένες προβλέψεις 

γιγαντιαίων σε αξιοπιστία περιοδικών στο παρελθόν101, γιατί δεν στάθηκαν ικανά να 

προβλέψουν την επιτυχή πορεία του. Συναντούμε διάχυτο έναν αλαζονικό τόνο 

γεμάτο σιγουριά και αυτοπεποίθηση, που προέρχεται από τους «εκπροσώπους» του 

πανίσχυρου δια-δικτύου - ιερατείου102. Η διήγηση, οι περιγραφές παραπέμπουν σε 

αρχαία ελληνική μυθολογία. Σαν να γεννιέται ξαφνικά κάποιος από τους Τιτάνες (ο 

Δίας ή κάποιος άλλος θεός103). Αφού γίνεται μια αναδρομή στο παρελθόν και στην 

αδυναμία των επικριτών του δια-δικτύου να προβλέψουν το μέλλον, γίνεται μια 

αναφορά στα θαυμαστά κατορθώματα στο παρόν, συμπυκνωμένα στους τεράστιους 

αριθμούς ιστοσελίδων, χρηστών και ποικιλίας ευκαιριών. Ο παραμυθένιος κόσμος 

των μαγικών παράθυρων, των «βασιλιάδων»104 ξεδιπλώνεται σαν όνειρο. Επίσης 

διαφημίζεται, με διάθεση ανάδειξης της επαναστατικότητας και δημοκρατικότητας, 

το γεγονός ότι το δια-δίκτυο δεν είναι αντρικό105, αλλά κυριαρχούν οι νέοι και οι 

γυναίκες. 

 Όλη η αναδρομή στο παρελθόν και η αναφορά στο παρόν, αφήνει σαφές το 

μήνυμα της σύνδεσης με το μέλλον και έχει σαν στόχο την ανάλογη προετοιμασία 

μας, μιας και ο χρόνος αντιμετωπίζεται σαν συνέχεια και οι αποδείξεις για το μέλλον 

πηγάζουν αναπόφευκτα από το παρελθόν. Συνεχίζοντας και περνώντας πλέον 

απόλυτα στο μέλλον106, παρουσιάζεται μια παραμυθένια κοινωνία107. Πόσο σίγουρο 

άραγε είναι ότι «κάθε άνθρωπος» θα μπορεί να απολαμβάνει τέτοιων δυνατοτήτων, 

όταν υφίστανται πολύ πιο πρωτογενή, βιοτικά προβλήματα παγκοσμίως; Η 
                                                                                                                                            
υπότιτλο «Ο δημιουργός του Netscape IPO, Κέβιν Κέλι, πιστεύει πως το Internet σε δέκα χρόνια θα 
αλλάξει τον τρόπο που σκεπτόμαστε». 
101 «Πριν από δέκα χρόνια το περιοδικό Time εξηγούσε γιατί το Internet δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ 
μαζικό ρεύμα “δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορικές ανταλλαγές και δεν υποδέχεται τους νέους επισκέπτες 
του.” Λίγους μήνες αργότερα το Newsweek αναφερόταν στο δια-δίκτυο με τον χαρακτηρισμό 
“κουραφέξαλα!”. Σήμερα το Internet έχει ένα δις. Χρήστες...». 
102 «τα δέκα χρόνια που άλλαξαν τον κόσμο και τα επόμενα δέκα, που θα αλλάξουνε τον τρόπο που 
σκεπτόμαστε.». 
103 «Μια μέρα πριν από το IPO δεν υπήρχε δια-δίκτυο, μια μέρα μετά ήταν ήδη σε δράση… πριν το 
“ψαχτήρι” της Netscape φωτίσει το δια-δίκτυο…». 
104 «…Γιατί όμως δεν είμαστε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από όλα αυτά; Οι βασιλιάδες του παρελθόντος 
πήγαιναν στον πόλεμο για λιγότερα πράγματα. Μόνο μικρά παιδιά έχουν φανταστεί ένα ανάλογο μαγικό 
παράθυρο στον κόσμο…». 
105 με υπότιτλο: «περισσότερες γυναίκες: το 52% των χρηστών είναι γυναίκες, ενώ κυριαρχούν οι 
νέοι.» 
106 στο αφιέρωμα με υπότιτλο «2015 η απόλυτη Μηχανή αρχίζει να μαθαίνει» 
107 : «Με ένα πρόχειρο υπολογισμό βγαίνει το συμπέρασμα ότι στο άμεσο μέλλον κάθε άνθρωπος θα 
μπορεί να συνθέσει ένα τραγούδι, να γράψει ένα βιβλίο, να γυρίσει μια βιντεοταινία, να δημιουργήσει ένα 
web log (προσωπικές διαδραστικές σελίδες), να κωδικοποιήσει ένα πρόγραμμα… Στο δια-δίκτυο αυτό 
που μετράει είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής δημιουργικότητας. Οι παραγωγοί θα είναι και το κοινό, η 
τέχνη της δημιουργίας είναι η τέχνη της παρακολούθησης και κάθε σύνδεση θα είναι ταυτόχρονα ένας 
τόπος άφιξης και ένας τόπος αναχώρησης της πληροφορίας». 
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τεχνοκρατική λογική της μηχανής, των «υπολογισμών», κυριαρχεί ακόμα και για το 

επισφαλέστατο εγχείρημα της πρόβλεψης μιας δυναμικής μελλοντικής 

πραγματικότητας. Ο θαυμασμός του βλέμματος, του πλήθους των συνδέσεων και της 

διακίνησης πληροφοριών ωσάν να αποτελούν επικοινωνία, όλα αυτά συγχέονται με 

την τέχνη και την δημιουργικότητα. Οι υποσχέσεις που συνοδεύουν το 

περιγραφόμενο και επιθυμητό μέλλον είναι πολλές, μαγικές και ελκυστικές. Η 

διήγηση θυμίζει ένα μεθύσι με κρασί την ποσότητα και την μηχανική επαφή. Μας 

περιγράφεται μια ιδανική κοινωνία, όπου σίγουρα είναι περισσότερο 

«επικοινωνιακή», οι άνθρωποι είναι περισσότερο «κοινωνοί» επειδή έχουν 

περισσότερες διαθέσιμες συνδέσεις108.  

Τέλος, στο αποκορύφωμα του ονείρου και της άκρατης αισιοδοξίας, 

αποκαλύπτεται το πραγματικό όνειρο του φαντασιακού σύμπαντος της τεχνολατρικής 

σκέψης. Ο ανθρωπομορφισμός της μηχανής θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Ο 

άνθρωπος θα δώσει ανθρώπινες ιδιότητες στις μηχανές, θα επιτύχει την τεχνητή 

νοημοσύνη και έτσι θα γίνει αντάξιος του δημιουργού του109. Ένας ιδιαίτερος 

συμβολισμός γίνεται από μια εικόνα που παρουσιάζει τον πλανήτη περικυκλωμένο με 

φωτισμένα δικτυακά καλώδια, έναν άνθρωπο από κάτω της και την επιγραφή 

“Internet”. Παραπέμπει έντονα σε θρησκευτική αναπαράσταση εκπέμποντας μια 

καθολικότητα, μια ισχύ έναν σεβασμό που φτάνει τα όρια της ιερότητας. Ο 

θαυμασμός και οι προσδοκίες μας για έναν καλύτερο κόσμο σκιαγραφούν την σχέση 

μας  με έναν «νέο θεό». 

Η άμεση ταύτιση της εικόνας του δια-δικτύου με το μέλλον, επιτυγχάνεται με 

δυο ακόμη εκτενή δημοσιεύματα μισής και μιας σελίδας αντίστοιχα που 

συμπληρώνουν την εικόνα του μέλλοντος με αντίστοιχες αναπαραστάσεις110. Φυσικά 

το κείμενο συνοδεύουν εικόνες από το διάστημα. Η επέκταση στο διάστημα 
                                                 
108 «…το 2014 η χρήση του Internet θα αυξήσει το μέγεθος των κοινωνικών δικτύων πολύ περισσότερο 
από ότι είχαμε σκεφτεί». 
109 «Όμως το πιο σημαντικό θα είναι η μεταμόρφωση της ίδιας της μηχανής, πάνω στην οποία στηρίζεται 
το Internet. Η μηχανή υπάρχει τώρα σε πρωτόγονο στάδιο. Προωθεί ένα εκατ. Ηλεκτρονικά μηνύματα το 
δευτερόλεπτο. Η συνολική της μνήμη RAM είναι περίπου 200 terabytes. Σε δέκα χρόνια η δύναμή της θα 
απογειωθεί. Θα παραμένει πάντα ανοιχτή και θα αρχίσει να μαθαίνει… Μπορεί να αποτελέσει ένα νέο 
μυαλό για ένα πολύ παλιό είδος, προωθώντας ένα νέο τρόπο σκέψης». 
110 Στο πρώτο, το δια-δίκτυο αποτελεί την πρώτη απαίτηση ενός τεχνολογικού μελλοντικού σπιτιού. 
(Καθημερινή, 06-05-2006) «Το σπίτι του μέλλοντος θέλει τον “δάσκαλό” του: … Η βρετανική 
εταιρεία… ανέλαβε έναν πελάτη που είχε μόλις ανακαινίσει ένα βικτωριανό σπίτι… Το αρχικό αίτημα 
ήταν να έχει πρόσβαση σε κάθε δωμάτιο από το δια-δίκτυο…». Στο δεύτερο, μας παρουσιάζονται τα 
σχέδια για την επέκταση του δια-δικτύου στις διαστημικές μας επικοινωνίες. (Βήμα, 07-05-2006) 
«Διαστημική εκτόξευση Ευρυζωνικού Δικτύου: … η NASA θέτει τα θεμέλια για το πρώτο ευρυζωνικό 
διαστημικό δίκτυο… είναι το MRO ένα καθοριστικό πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός διαστημικού 
“Internet” υψηλής ταχύτητας …». 
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συμβολίζει για την ανθρωπότητα το υπέρτατο, μέχρις στιγμής, βήμα προόδου, άμεσα 

συνυφασμένο με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Συνειρμικά εξακολουθεί να 

αποτελεί την μελλοντική πορεία του ανθρωπίνου γένους. Η επέκταση του δια-δικτύου 

στο διάστημα αυξάνει την παγκοσμιότητά του έξω από τα όρια του πλανήτη, 

κάνοντάς το ακόμη πιο καθολικό και ισχυρό από ότι ήταν, ενισχύοντας την επιρροή 

της εικόνα του, την ταύτισή του με το μέλλον, την πρόοδο. 

Συμπληρωματικά μεταδίδεται η βεβαιότητα πρόβλεψης μεγάλων επερχόμενων 

αλλαγών111. Το μέλλον θα είναι πολύ διαφορετικό και το δια-δίκτυο θα είναι η αιτία 

γι’ αυτό. Μετά την θαυμαστή επικράτηση στον παρελθόν και παρόν, τίποτε δεν θα 

αντισταθεί στο μελλοντικό του πέρασμα. Θα αλλάξουν όλα112. Πέρα από το 

«αναπόφευκτο της νέας πραγματικότητας» είναι ευδιάκριτη η χαρά του ερχομού της, 

η πίστη ότι είναι καλύτερη και η διάχυτη ικανοποίηση του σαρωτικού περάσματος 

και της επικείμενης καταστροφής του παλιού113. Υπάρχουν στοιχεία που θυμίζουν 

σύγχρονη καταναλωτική λειτουργία. Βαριόμαστε εύκολα το παλιό και επιζητούμε 

την αντικατάστασή του με νέα προϊόντα. Πετάμε εύκολα το παλιό και ο ερχομός του 

νέου μας ανανεώνει την διάθεση. Αδημονούμε να δώσουμε νέο νόημα στον 

ατέλειωτο κύκλο των εθιστικών αλλαγών του τρόπου ζωής μας. Η μνήμη, η 

συνείδηση του ιστορικού χρόνου, η σύνδεση με το παλιό όλο και πιο εύκολα ξεφτίζει 

από μια όλο και πιο δυναμική προς τα μπρος κοινωνία αλλαγών και όχι 

σταθερότητας. 

 

2.4.1 Συμπεράσματα 

 

Συνολικά, η εικόνα που μας παρουσιάζεται από την τρέχουσα κατηγορία αναφορών, 

εμπεδώνει την ταύτιση δια-δικτύου και μέλλοντος. Το δια-δίκτυο είναι το 

αναπόφευκτο μέλλον. Μάλιστα, με μια κυρίαρχη πεποίθηση ότι αυτό το μέλλον είναι 

εξαιρετικό, με ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, χάρη στις μηχανές, και ευκαιρίες για 

κάθε άνθρωπο. Δεν είναι ένα απλό μέλλον. Είναι ένα μέλλον που υπόσχεται πολλά.  

Οι υποσχέσεις που δηλώνονται άμεσα και οι πολλοί περισσότερες που υπονοούνται, 

                                                 
111 Στο (Βήμα, 02-10-2005), βρίσκουμε ένα άρθρο μισής σελίδας με τίτλο «Δωρεάν από το 2010 οι 
τηλεφωνικές κλήσεις : Το Internet θα αναμορφώσει το σκηνικό των τηλεπικοινωνιών».   
112 «Ενώπιον της αναπόφευκτης πραγματικότητας στο μέλλον όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις να είναι 
δωρεάν βρίσκονται οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών…Η δια-δικτυακή τηλεφωνία… θα κυριαρχήσει 100% 
επισημαίνει σε άρθρο του το περιοδικό “The Economist”». 
113 «…το σίγουρο είναι ότι θα καταστρέψει την υφιστάμενη τιμολόγηση τηλεφωνημάτων… το σίγουρο 
είναι ότι η δια-δικτυακή τηλεφωνία θα εξαφανίσει τα κέρδη από τις παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις.» 
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μας μαγεύουν και μας γεμίζουν ελπίδες ότι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος με την 

βοήθεια, ίσως την κυριαρχία του δια-δικτύου. Σαν αποτέλεσμα, συνειρμικά, η εικόνα 

του δια-δικτύου ταυτίζεται και με την πρόοδο. Αφού το δια-δίκτυο προκαλεί αυτή την 

βελτίωση, σε βαθμό να είναι αναπόδραστη η επικράτησή του στο μέλλον, άρα είναι η 

προσωποποίηση της προόδου της ανθρωπότητας,  ο κύριος φορέας της. 

Όμως, πραγματοποιείται μια υπόγεια συσχέτιση στην συλλογική συνείδηση, 

που θεωρεί πρόοδο κάθε τι που αποδίδεται στις δυνατότητες των μηχανών114. Η 

κυριαρχία της ποσοτικής, μηχανιστικής λογικής, μέσω της αύξησης του πλήθους των 

συνδέσεων, των δυνητικών ευκαιριών μεταφράζεται αυτόματα σε ενθουσιασμό, 

άκρατη αισιοδοξία ότι αλλάξαμε την παλιά κοινωνία και φτιάξαμε μια καινούρια 

πολύ καλύτερη. Ο ενθουσιασμός αυτός είναι τόσο ασυγκράτητος που αγγίζει την 

αλαζονεία, την ύβρη. Μεταφράζεται σε αβασάνιστες βεβαιότητες, που διαμορφώνουν 

μια παραμυθένια κοινωνία ανθρώπων με μόνη θρησκεία το δια-δίκτυο, τη δύναμη 

των μηχανών και σύγχρονο ιερατείο τους γνώστες και διαχειριστές των μηχανών. Η 

παράβλεψη στοιχειώδους παράλληλου προβληματισμού, όσον αφορά τις θεμελιώδεις 

ανθρωπολογικές ανάγκες για τη επίτευξη του πολυπόθητου «ευ ζειν», τα εγγενή 

προβλήματα που δυσχεραίνουν την συγκρότηση και ευημερία κοινωνιών των 

ανθρώπων, αποδεικνύει την επιφανειακότητα της αντιμετώπισης τόσο ισχυρών 

προκλήσεων, από την πλευρά της τεχνολατρικής σκέψης, που εκπροσωπείται στην 

παρούσα υποκατηγορία αναφορών. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου που σκιαγραφείται, 

ο απόλυτος προκαθορισμός της κοινωνικής εξέλιξης παραπέμπει απ’ ευθείας σε έναν 

κοινωνικό ορθολογισμό, φυσική απόρροια της καθολικής επικράτησης του 

τεχνολογικού ορθολογισμού. 

Τέλος, πέρα από την ταύτιση με την πρόοδο και με το πολλά υποσχόμενο 

μέλλον, η εικόνα του δια-δικτύου, μέσα από τις αναφορές της τρέχουσας 

υποκατηγορίας, αναβαθμίζεται «επικίνδυνα» στην ιεραρχία του σεβασμού που της 

πρέπει από την συλλογική μας συνείδηση. Δημιουργείται ένας μύθος με 
                                                 
114 «Το επιφανειακότερο επίπεδο της σκέψης γύρω από την τεχνολογία δείχνει τη διαμάχη ανάμεσα σε 
δύο απόψεις: στην “τεχνοκρατική” και στην “κοινωνιοκεντρική”. Η “τεχνοκρατική” άποψη (που 
θεωρεί ότι “πρόοδος” και τεχνολογική ανάπτυξη είναι συνώνυμα) είναι κυρίαρχη αντίληψη 
(ουσιαστικά από τον 19ο αιώνα και μετά, και εκφράζεται – χωρίς να θεωρείται ότι μπορεί να υπάρξει 
“λογική” αντίρρηση σ’ αυτό- από τον πολιτικό λόγο ως την κοινή καθημερινότητα εννοώντας σαν 
αδιαφιλονίκητη αλήθεια την “επιστήμη” και ταυτίζοντας σύγχρονη τεχνολογία και πολιτισμό). Η 
“κριτική» (ή κοινωνιοκεντρική) άποψη φαίνεται ότι είναι “αντίθετη” στην τεχνολογική “πρόοδο” ενώ 
στην πραγματικότητα αναντιώνεται σ’ ένα ορισμένο προσανατολισμό της τεχνολογίας (πράγμα που 
δεν είναι το ίδιο…). Η δεύτερη αυτή άποψη τονίζει τη σημασία των κοινωνικών δομών που παίζουν 
καθοριστικό ρόλο (δυστυχώς όμως, εκφράζερται μέσα από μία “ηθικολογία” που φαίνεται εντελώς 
αταίριαστη στη “σύγχρονη πορεία).», (Κωνσταντοπούλου, 1995, 66). 
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«βασιλιάδες», «παιδιά», «μαγικά», «έξυπνες μηχανές», που περνά στα όρια της 

πίστης του νέου κόσμου που περιγράφεται (ή που πολλοί έτσι τον ονειρεύονται). Το 

δια-δίκτυο είναι ο φορέας όλων αυτών των εξαιρετικών, αλλά και προεξοφλημένων 

προσδοκιών από την έλευση του νέου κόσμου. Γίνεται ο βασικός πρωταγωνιστής της 

διήγησης ενός ονείρου. Η αναπαράσταση της εικόνας του στην συλλογική μας 

συνείδηση παίρνει αρκετή από την αχλή κάθε ονείρου και μύθου, αυξάνει τα 

θελκτικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν σεβαστό έως και ιερό, αλλά και 

φορτώνεται με ένα δυσβάσταχτο βάρος προσδοκιών και απαιτήσεων που το 

συνοδεύουν συνειρμικά.   

 

2.5 Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα 
«Δύστυχη Ελλάδα, να’ ταν οι ξένοι μονάχα. Μα και οι Έλληνες; Και καλά, οι Έλληνες γενικά. Να 

βλέπουν τον τόπο τους με συγκατάβαση, σα μια οποιαδήποτε μικρή χώρα της Μέσης Ανατολής; Επειδή 

τα Πανεπιστήμια δεν έχουν συγχρονισμένα εργαστήρια, για να μην πω: κι επειδή τα ουρητήρια δεν 

διαθέτουν ηλεκτρονικό μάτι;», Οδυσσέας Ελύτης106 

 

Μέχρις αυτού του σημείου της ανάλυσής μας, ο θαυμαστός, νέος κόσμος του δια-

δικτύου ξετυλίγεται μπροστά μας με όλα τα απλά ή μυθώδη χαρακτηριστικά της 

παρουσίας του. Επιπλέον, κάνει δυναμικά την παρουσία του, επιφέροντας σημαντικές 

αλλαγές και ρήξη με το παρελθόν. Μας δείχνει τον δρόμο προς την πρόοδο. 

Βρίσκεται εκεί στο μέλλον και μας καλεί.  Πολλές φορές επιδεικνύει την ισχύ του και 

τον μύθο του. Γινόμαστε μάρτυρες μιας παραμυθένιας διήγησης που υπόσχεται 

πολλά και διαμορφώνει όλο και περισσότερο το πλαίσιο δράσης, τους κανόνες του 

παιχνιδιού. Μας παρουσιάζεται ως το καθοριστικό κριτήριο που θα διαχωρίσει 

αυτούς που θα προχωρήσουν και αυτούς που θα μείνουν πίσω, είτε είναι άτομα, 

περιφέρειες, χώρες ολόκληρες. Αναπόφευκτο και αρκετά επιτακτικό, για κάθε 

ατομική ή συλλογική οντότητα, διαμορφώνεται το ζήτημα της θέσης της απέναντι σ’ 

αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ο ελληνικός τύπος γίνεται φορέας ενός εθνικού 

προβληματισμού, μιας ενδοσκόπησης, για το ποια είναι η θέση της Ελλάδος και των 

Ελλήνων μέσα σ’ αυτόν τον θαυμαστό κόσμο. Πόσο προχωρά ή θα έπρεπε να 

προωθείται και με ποιους τρόπους η διείσδυση του δια-δικτύου στο εσωτερικό της 

χώρας; Πόσο ανταποκρίνονται οι έλληνες και ποιοι ακριβώς (με ποια 

χαρακτηριστικά); Γίνεται μια προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για την υπανάπτυξη 

που παρατηρείται. Αναζητούνται παραδείγματα από την προηγμένη Ευρώπη και 
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γίνονται (πικρές τις περισσότερες φορές) συγκρίσεις επιδόσεων. Βρίσκουμε μια 

κατηγορία αναφορών, όπου η προσπάθεια αυτό-προσδιορισμού σε σχέση με το δια-

δίκτυο αποκαλύπτει ενδιαφέροντα εθνικά χαρακτηριστικά και αποκρυσταλλώνει 

πτυχές τις εικόνας του δια-δικτύου που αναζητούμε.  

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 

Η τρέχουσα υποκατηγορία είναι η τρίτη σε μέγεθος από όλες της έρευνας 

καλύπτοντας το 12,7% του συνόλου του υλικού (περίπου 1 στις 8) και το 29,6% (1 

στις 3) της 1η και μεγαλύτερης κατηγορίας «Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του Δια-

δικτύου». Αυτό το στοιχείο μας επιτρέπει να ιεραρχήσουμε ως ιδιαίτερα σημαντικά 

τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την ανάλυσή της. Σε πρώτο επίπεδο, φαίνεται 

ότι απασχολεί πάρα πολύ η πορεία της χώρας και όλων μας γενικά, σε σχέση με την 

πρόοδο στις νέες τεχνολογίες και την διείσδυση του δια-δικτύου. Αυτό με την σειρά 

του ενισχύει την αξία του βάρους που έχει η εικόνα του δια-δικτύου, την οποία 

αναζητούμε. Γιατί το βάρος και η επίδραση αυτής της εικόνας είναι που προκαλεί 

τόσο ενδιαφέρον, κινητοποίηση, γίνεται αφορμή για αλλαγή και απαίτηση αλλαγών 

σε στάσεις, πρακτικές σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της παρουσίας των 

δύο εντύπων: 
Πίνακας 2.13 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος κόσμος 
του Δια-δικτύου»  

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 26,4% 11,1% 
Βήμα 32,9% 14,2% 

 

Παρατηρούμε μια ελαφρά μεγαλύτερη παρουσία σχετικών αναφορών τον Μάιο 

του 2006, που δεν είναι ικανή να μας οδηγήσει σε κάποιο αξιοσημείωτο φαινόμενο 

και κατά συνέπεια συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σταθερά ισχυρή κατηγορία 

αναφορών, την τρίτη από όλες, με συνολική παρουσία 12,6% επί του συνόλου του 

υλικού. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 
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Πίνακας 2.14 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Ο θαυμαστός, νέος 
κόσμος του Δια-δικτύου» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 40% 16,6% 
Μάιος 2006 17,8% 7,8% 

 

Παρατηρούμε μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση, κάτι που οφείλεται στο 

γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2005 υπήρχε μια έξαρση σχετικών αναφορών λόγω 

δημοσίευσης αποτελεσμάτων ερευνών της κοινής γνώμης, για την πορεία της 

διείσδυσης του δια-δικτύου στην Ελλάδα (αναλύεται παρακάτω στα ποιοτικά 

στοιχεία). Πρόκειται για ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό φαινόμενο που δικαιολογεί 

την έντονη ευαισθησία της υποκατηγορίας στον χρόνο. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών στοιχείων 

 

Το σύνολο των αναφορών χωρίζεται σε δύο ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Πρώτα 

και κυρίαρχα, συναντούμε δημοσίευση αποτελεσμάτων ερευνών διαφόρων φορέων 

για την διείσδυση και την στάση των ελλήνων απέναντι στο δια-δίκτυο και στην 

συνέχεια κάποιες ανεξάρτητες απόψεις και αναφορές, δημοσιογράφων, πολιτικών, 

πολιτών στα πλαίσια επιστολών, συνεντεύξεων. 

 

2.5.1 Έρευνες για την πορεία της διείσδυσης του δια-δικτύου στην Ελλάδα 
(Μόνο 22% των νοικοκυριών στο Δια-δίκτυο) 
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Είναι σημαντικό ότι βρίσκουμε εκτενείς σε όγκο και πολλές αναφορές στο ζήτημα115. 

Η εξαιρετική προσήλωση στην περιγραφή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων 

ερευνών, αποδεικνύει την έντονη ανάγκη να ελέγχουμε συνεχώς το πόσο προχωράμε 

μπροστά, πόσο προοδεύουμε. Κάθε θετικός δείκτης που ανακοινώνεται εκπέμπει 

αισιοδοξία για την πορεία της χώρας, ενώ κάθε αρνητικό στοιχείο αποτελεί 

καμπανάκι κινδύνου, που πρέπει να κινητοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας, ώστε να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προόδου των καιρών. Οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε 

σε ότι έχει σχέση με την διείσδυση και προώθηση του δια-δικτύου. Επίσης, μας 

νοιάζει πολύ η εσωτερική διάρθρωση της ανάπτυξης. Πως τα πηγαίνει η περιφέρεια 

σε σχέση με τα αστικά κέντρα, γιατί θέλουμε ισόρροπη ανάπτυξη για όλους και 

ασφαλώς τη βαθύτερη δυνατή διείσδυση. Επίσης, ο τύπος ασχολείται πάρα πολύ με 

την πρόοδο κάθε ηλικιακής κατηγορίας και τις συνήθειές της. Η εικόνα μοιάζει πολύ 

με τους βαθμούς που πάει ο γονέας να πάρει από το σχολείο και ο δάσκαλος του 

εξηγεί την πρόοδο του παιδιού του. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διήγησης και 

εικόνας που σχηματίζεται, η ελληνική κοινωνία είναι ο μαθητής, το δια-δίκτυο είναι 

το σύνολο των μαθημάτων και των κριτηρίων προόδου που οφείλει να τα πάει καλά 

και η ελληνική κοινωνία πάλι είναι ο γονέας που ακούει τα αποτελέσματα της 

προόδου της από τον δάσκαλο, που υποδύονται οι οργανισμοί που εκδίδουν εκθέσεις 

και ο τύπος που τις προβάλει. Πηγές εκπόνησης των ερευνών παρουσιάζονται το 

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η ιδιωτική εταιρεία Focus Bari, 

ο ΟΟΣΑ, η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και σε ένα 

δημοσίευμα δεν αναφέρεται πηγή116.  

 

                                                 
115 Μία αναφορά στην πρώτη σελίδα (Καθημερινή, 12-10-2005) με τίτλο «Χρήστες Internet μόνο το 
20% των νοικοκυριών» που παραπέμπει για λεπτομέρειες σε εσωτερική σελίδα. Ένα μεγάλο κεντρικό 
αφιέρωμα δώδεκα σελίδων (με τις σχετικές διαφημίσεις), που μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα, (Βήμα  
Κυριακή, 16-10-2006). Μέσα σ’ αυτό βρίσκουμε δύο άρθρα που καλύπτουν από μία σελίδα με τίτλους 
«Υστερεί η Ελλάδα στις ψηφιακές υπηρεσίες» και «Ουραγοί στα ευρυζωνικά δίκτυα: Γιατί η Ελλάδα 
είναι “πάτος” στην Ευρώπη των 25». Ένα εκτενές άρθρο δύο σελίδων (Καθημερινή, 01-10-2005) 
«Επιδοτώντας τον “homo-Internet”». Ένα μεγάλο άρθρο μισής σελίδας (Καθημερινή, 07-10-2005) 
με τίτλο «Οι Έλληνες δεν έχουν λόγο και κίνητρα για το Δια-δίκτυο». Πέντε μεσαίου μεγέθους άρθρα 
των τεσσάρων έως έξι παραγράφων: (Βήμα, 04-05-2006) «Χρήστες υπολογιστή οι μισοί Έλληνες: Στο 
33,8% έχει ανέλθει το ποσοστό όσων “σερφάρουν” στο Δια-δίκτυο» (Καθημερινή, 13-10-2006) «Οι 
Έλληνες στο Internet για πληροφορίες και online υπηρεσίες» (Καθημερινή, 12-10-2006) «Σε χαμηλά 
ποσοστά η χρήση του Internet», (Βήμα, 19-10-2005) «Μόνο 22% των νοικοκυριών στο Δια-δίκτυο», 
(Βήμα, 20-05-2006) «Ουραγός στο “γρήγορο” Internet η Ελλάδα : Σε κομβικό σημείο η προσπάθεια 
συγχρονισμού της χώρας με τα μέλη της Ε.Ε.». Επίσης δύο μικρές αναφορές μίας παραγράφου : 
(Καθημερινή, 07-10-2005) «Χαμηλή διείσδυση του Δια-δικτύου, υψηλή της κινητής τηλεφωνίας», 
(Βήμα, 18-05-2006) «Σερφάρει και η περιφέρεια». 
116 (Καθημερινή, 19-10-2006) 
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2.5.2 Αυτόνομες απόψεις και αναφορές  

 

Σ’ αυτή την ενότητα αναφορών βρίσκουμε απόψεις, κυρίως αρθρογράφων, σε ένα 

πλαίσιο όπου δεν είναι επίκεντρο η στάση της χώρας απέναντι στο δια-δίκτυο, αλλά 

θίγεται παράλληλα με άλλα ζητήματα και απόψεις. Οι σαφείς πρώτες κατευθύνσεις, 

της παρουσίασης της εικόνας του δια-δικτύου και της σχέσης της με τη χώρας μας, 

από τους τίτλους117, επιβεβαιώνονται μελετώντας μέσα στις γραμμές των κειμένων. 

Θα επιχειρήσουμε να τις παρουσιάσουμε σε μικρές θεματικές ενότητες που μας 

δίνουν και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του περιεχομένου. 

 

Α. Η συνεχής σύγκριση με το παράδειγμα της προηγμένης Δύσης-Ευρώπης118 

 

Το κλίμα έντονης αυτοκριτικής, έλλειψης εθνικής αυτοπεποίθησης ξεκινά από το 

γεγονός της συνεχούς σύγκρισης με τις προηγμένες χώρες της δύσης, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης119. Περιγράφονται σας απλησίαστα πρότυπα ανάπτυξης, που αξιοποίησαν το 

δια-δίκτυο. Το σημαντικότερο όμως, για την έρευνά μας, η ευρεία διείσδυση και 

χρήση του δια-δικτύου λειτουργεί και αντίστροφα, ως μια ακόμη απόδειξη της 

ανάπτυξης. Το υπολανθάνον μήνυμα που περνάει είναι: «για να χρησιμοποιείται τόσο 

πολύ το δια-δίκτυο στις οικονομικά εύρωστες χώρες, σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ 

ωφέλιμο, συμβαδίζει με την πρόοδο, που στις μέρες μας μεταφράζεται οικονομική 

πρόοδο». Το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι η ανάπτυξη αισθημάτων μειονεξίας, 

που παράγει γκρίνια, διάθεση απόδοσης ευθυνών (που αναζητούνται κυρίως στο 

κράτος) και ένα διάχυτο κλίμα απαισιοδοξίας. Πολλά και εξαιρετικά χαρακτηριστικά 

είναι τα ενδεικτικά αποσπάσματα του ακριβούς περιεχόμενου των σχετικών 

άρθρων120. 

                                                 
117 (Βήμα, 12-10-2005) «Για την Κοινωνία της Γνώσης», (Βήμα, 21-05-2006) «Η παιδεία πρόβλημα 
για την οικονομία». (Βήμα, 16-10-2005) «Ο κ. Ντράπερ ήρθε για δουλειές : Γόνιμο το έδαφος στην 
Ελλάδα για πρωτοποριακές επενδύσεις». Επίσης, (Βήμα, 27-05-2006)  βρίσκουμε μια τετράστηλη 
επιστολή ενός πολίτη, που διαμαρτύρεται για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
118 «…Η Ευρώπη και οι ευρωπαίοι αντιπροσωπεύουν ένα φοβικό αντικείμενο και όπως όλα τα φοβικά 
αντικείμενα, καθίσταται ταυτόχρονα πηγή γοητείας και αποστροφής. Αποτελούν την ίδια στιγμή 
αντικείμενο εξιδανίκευσης και φθόνου», (Δραγώνα Θ., 1997, 74). 
119 «… Μπορεί να μη ζούμε μέσα στο Internet - όπως οι ήρωες του “Matrix”- αλλά σχεδόν όλη η δυτική 
οικονομία έχει δεθεί μ’ αυτό. Εκτός από την ελληνική, βέβαια, που – ως γνωστόν – πόρρω απέχει της 
ψηφιακής μετάλλαξης των συνεταίρων της!». 
120 (Βήμα, 20-05-2006) «Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του προβλήματος αρκεί να σημειωθεί ότι 
σε χώρες όπως η Δανία και η Ολλανδία το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί ευρυζωνικές 
υπηρεσίες υπερβαίνει το 22%». (Βήμα, 30-10-2005) «Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα, 
οι αγορές μέσω Internet αποτελούν το 1% των συνολικών αγορών. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Μεγάλη 
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Β. Ελάχιστες νότες αισιοδοξίας 

 

Παρατηρούμε και μια ελάχιστη, σε σχέση με τον όγκο των αναφορών, νότα 

αισιοδοξίας ότι δειλά, δειλά τα πηγαίνουμε καλά. Αλλά δεν διαρκεί πολύ. Μέσα στο 

ίδιο άρθρο επανεμφανίζεται η κυρίαρχη απογοήτευση και απαισιοδοξία121. Μια 

ακόμη μικρή νότα αισιοδοξίας αποτελεί η πίστη στον Έλληνα, στο ταλέντο του, το 

οποίο αποτελεί εφόδιο που τον έχει κάνει επιτυχημένο κάτω υπό αντίξοες συνθήκες. 

Η άποψη, όμως, που κυριαρχεί στο τέλος είναι ότι στην Ελλάδα, το κράτος δεν τον 

αφήνει να προοδεύσει να ανοίξει τα φτερά του122.  

 
Γ. Η εσωτερική διάρθρωση της διείσδυσης του δια-δικτύου στον πληθυσμό και 

στις περιφέρειες της χώρας 

 

Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για την εξακρίβωση της ακριβούς κατάστασης που 

επικρατεί, που αναλύονται δείκτες και στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των 

ερευνών, για την πρόοδο της περιφέρειας σε σχέση με την Αττική, για την σύνθεση 

του πληθυσμού των ελλήνων που χρησιμοποιούν το δια-δίκτυο και σε ποια ακριβώς 

κατεύθυνση ενδιαφερόντων123. Η λατρεία των αριθμών αναδεικνύει την υστέρηση 

                                                                                                                                            
Βρετανία είναι 35% και στην Ισλανδία 32%». (Βήμα, 16-10-2005) «…κατατάσσουν την Ελλάδα στις 
τελευταίες θέσεις μεταξύ των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση αυτή του ουραγού… 
αποτελούσε έναν καθρέφτη των ευκαιριών που χάνουν η Ελλάδα και οι πολίτες της. Για την ακρίβεια, 
“πάτος” στη διάδοση των ευρυζωνικών δικτύων σημαίνει…». (Βήμα, 19-10-2005) «…Καταλαμβάνουμε 
μία από τις χειρότερες θέσεις στην κατάταξη των χωρών της Ευρώπης…». (Βήμα, 27-05-2006) 
«Ευρυζωνικές υπηρεσίες... Στην Ολλανδία πληρώνουν 5 ευρώ ανά μήνα, εδώ πληρώνουμε 40 ευρώ. 
Στην Ολλανδία κάνουν δύο ημέρες για να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία ADSL, εδώ δεν φθάνουν ούτε 
δύο μήνες… η Ελλάδα είναι ακόμη υπανάπτυκτη;» (Καθημερινή, 01-10-2005)  «Ουραγός η Ελλάδα. Στη 
Βρετανία οι  εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνειο (διάρκειας 36 μηνών) από την εταιρεία 
τους, για να αγοράσουν υπολογιστή και σχετικό εξοπλισμό…τα στελέχη της αγοράς (που έχουν κάθε λόγο 
να πιέζουν για την εφαρμογή ενός αντίστοιχου μοντέλου και στην Ελλάδα…) επισημαίνουν το 
παράδειγμα της Βρετανίας…Παρόμοια πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει από το 1998 η κυβέρνηση της 
Σουηδίας…Το 2003 οι πωλήσεις υπολογιστών εκτοξεύτηκαν στα ύψη στην Ιταλία…Το 2001, η Γαλλική 
κυβέρνηση ανακοίνωσε…Η εταιρεία συμβούλων αναφέρει και το παράδειγμα της Γερμανίας…». 
121 (Βήμα, 04-05-2006) «Παρά τα αργά βήματα και στην Ελλάδα ο ηλεκτρονικό υπολογιστής αποκτά 
πλέον τη θέση που του αρμόζει ως απαραίτητης «μηχανής» στον σύγχρονο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο 
σχολείο…Εξάλλου, το ποσοστό αγορών μέσω του δια-δικτύου παραμένει σε χαμηλά επίπεδα…». 
122 (Καθημερινή, 12-10-2005) «Οι  αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Έλληνες εμφανίζονται θετικοί απέναντι 
στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά το δημόσιο… Υπάρχουν όμως και ελπιδοφόρα 
μηνύματα…». 
123 (Καθημερινή, 19-10-2005) «Ο “τυπικός” Έλληνας χρήστης του Internet είναι νέος, μεταξύ 16 και 34 
ετών, απόφοιτος Λυκείου και εργαζόμενος (υπότιτλος)». (Βήμα, 16-05-2006) «Τι ψάχνουν οι Έλληνες 
στον παγκόσμιο ιστό: Στην Ελλάδα πρωταθλήτρια στις αναζητήσεις σχετικά με το σεξ αναδεικνύεται η 
Καβάλα… Στις αναζητήσεις σχετικά με την Τουρκία… η Αλεξανδρούπολη… Για τον Τζ. Μπους το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον δείχνουν οι χρήστες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Για την Eurovision… το 
ερχόμενο Μουντιάλ…οι οπαδοί του “Κώδικα Ντα Βίντσι” …». (Βήμα, 18-05-2006) «Το 34% των 
νοικοκυριών στην Αττική διαθέτει σύνδεση στο Δια-δίκτυο, αλλά το αντίστοιχο ποσοστό στη Στερεά 
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της χώρας μας. Επίσης επαναεπιβεβαιώνεται ότι το δια-δίκτυο το χρησιμοποιούν οι 

νέοι, σχετικά μορφωμένοι, εργαζόμενοι, δηλαδή μάλλον επιτυχημένοι με βάση τα 

κυρίαρχα πολιτισμικά πρότυπα (οικονομικά). Οι αναπαραστάσεις μας για το δια-

δίκτυο συνδέονται άμεσα με την φρεσκάδα και το μέλλον (νεολαία), τον κόσμο της 

παραγωγής και της εργασίας (επιτυχία), τον κόσμο της γνώσης και της μόρφωσης 

(πρόοδος).  

Ταυτόχρονα, μέσα από την παρουσίαση στοιχείων ερευνών, διαφαίνεται ένας 

ιδιάζων τεχνολογικός ρατσισμός. Και αυτό γιατί διαμορφώνονται σαφέστατες 

διαχωριστικές γραμμές που αποδίδουν ή όχι αξία σε μια συγκεκριμένου είδους 

γνώση. Η τεχνολογική γνώση, η γνώση του δια-δικτύου και ευρύτερα των νέων 

τεχνολογιών είναι ανώτερες, από άλλου είδους κατηγορίες ανθρώπινης γνώσης. Σαν 

αποτέλεσμα έχουμε την χάραξη μιας τεχνολογικής κατηγοριοποίησης. Κάποιοι 

πολίτες με κάποια χαρακτηριστικά εντάσσονται μέσα στα όρια της προνομιακής και 

σεβάσμιας κατηγορίας των χρηστών της νέας τεχνολογίας και κάποιοι άλλοι 

αποκλείονται με σαφέστατο το αποτύπωμα (ίσως στίγμα) της ανεπάρκειας και του 

επιτακτικού της ανάγκης ένταξης και συμμόρφωσης με το αποδεκτό ρεύμα προόδου. 

Η ανωτερότητα της γνώσης δημιουργεί την αναγκαιότητά της κάτι που εντείνει, με 

την σειρά της, την επιτακτικότητα και καθιστά «εκ των ων ουκ άνευ» το κύριο ρεύμα 

της κατεύθυνσης διοχέτευσης της ανάπτυξης. 

 

Δ. Η αναζήτηση ευθυνών στο κράτος και η πολιτική χροιά124 

 
                                                                                                                                            
Ελλάδα περιορίζεται στο 16%».  (Καθημερινή, 01-10-2005) «…τα δυσάρεστα συμπεράσματα για το 
ψηφιακό χάσμα μεταξύ των κατοίκων στα μεγάλα αστικά κέντρα και των ανθρώπων που ζουν στην 
ελληνική επαρχία». 
124 Μια σύντομη και περιεκτική ανάλυση για την εμφάνιση του κρατισμού στην Ελλάδα και του 
φαινομένου της απόδοσης ευθυνών σ’ αυτό (που συναντούμε και στην έρευνά μας), βρίσκουμε στο 
παρακάτω απόσπασμα: «…Μια απ’ αυτές τις περιφερειακές παραδόσεις, ο δυτικός εθνοκρατικός 
συγκεντρωτισμός, είναι από την εποχή των Βαυαρών, η κυρίαρχη πολιτειακή παράδοση στην Ελλάδα. 
Η ιστορία του ελλαδικού κράτους αναδεικνύεται, από την άποψη αυτή, ως αδυσώπητος αγώνας 
καταστροφής της κοινοτικής παράδοσης, των θεσμών και της συνείδησης της. Αυτό είναι άλλωστε, 
στο δικαιοπολιτικό επίπεδο, το ακριβές περιεχόμενο του αγώνα για το λεγόμενο “εκσυγχρονισμό” και 
“εξευρωπαϊσμό”. Η κυριαρχία μια εισαγόμενης περιφερειακής παράδοσης επί μιας κεντρικής δεν 
οδηγεί, κατ’ ανάγκη, σε πλήρη καταστροφή της πρώτης, ούτε σε “καθαρή” επιβολή της δεύτερης. Το 
αποτέλεσμα είναι πάντα μια καρικατούρα, ένα εξάμβλωμα, και στην νεοελληνική περίπτωση, μια 
γελοιογραφία του δυτικού κράτους δικαίου και μια βαθιά αλλοτρίωση του ελληνικού κοινοτισμού. Η 
αλλοτρίωση του νεοελληνικού κοινοτισμού γίνεται φανερή στην κοινωνιστική του μετάλλαξη που τον 
μετέτρεψε στο αντίθετό του: σε κρατισμό. Ενώ πάντοτε οι Έλληνες μάχονταν για την αυτοδιοίκησή 
τους, τώρα τα περιμένουν από όλα από το κράτος. Ακόμα και όταν καίγονται τα σπίτια τους, 
Συγχρόνως όμως είναι βαθύτατα αντικρατιστές και στην πρώτη ευκαιρία ποδοπατούν κάθε έννοια 
κράτους.», Θεόδωρος Ζιάκας, «Η έκλειψη του υποκειμένου», 1996. Από το «Αλφαβητάρι του 
Νεοέλληνα», σελ. 212. 
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Μετά την διαπίστωση των υστερήσεων, ως αποτέλεσμα κυρίως των ερευνών, αρκετή 

ενέργεια κατευθύνεται στην απόδοση των ευθυνών για την υπανάπτυξη της χώρας 

στον τομέα των υποδομών και κινήτρων για την γενικότερη προώθηση του δια-

δικτύου125. Το κράτος-δημόσιο αναδεικνύεται πανηγυρικά και χωρίς καμία αντίθετη 

άποψη ο υπαίτιος της κακής υπάρχουσας κατάστασης126. Στοιχείο που ιστορικά το 

συναντούμε συχνότατα και σε μεγάλο βαθμό αποτελεί «ίδιον της φυλής». 

Ταυτόχρονα το ίδιο το κράτος με τις αδυναμίες, την αναποτελεσματικότητά του και 

τις απαρχαιωμένες δομές αναδεικνύεται σε κύριο κομβικό σημείο απαίτησης για την 

αλλαγή. Οι πολιτικοί εν γένει γίνονται οι άμεσοι δέκτες των πιέσεων για μέτρα.  Η 

ενίσχυση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών θεωρείται το «μάνα εξ ουρανού». Η 

προώθηση τους δεν γίνεται αντικείμενο προβληματισμού, θεωρείται «εκ των ουκ 

άνευ» αναγκαία, ταυτίζεται απόλυτα με την πρόοδο. 

Σίγουρα, στο όλο κλίμα και τον τόνο των δημοσιευμάτων διακρίνουμε και ένα 

υπολανθάνον πολιτικό παιχνίδι, φορέας του οποίου γίνεται ο τύπος, και έχει σχέση με 

κομματικά οφέλη και την πολιτική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων ερευνών. Σ’ αυτό 

το σημείο όμως δεν είναι κυρίαρχο. Οφείλουμε να το σημειώσουμε, για την ενίσχυση 

των συγκεντρωτικών συμπερασμάτων, γιατί θα το συναντήσουμε και σε άλλα 

τμήματα της έρευνας που έχουν να κάνουν με το δια-δίκτυο ως μέσο άσκησης 

εξουσίας (και πολιτικής), όπου αποτελεί το επίκεντρο. Τέλος, όσον αφορά το 

ευρύτερο του στενού κράτους ζήτημα της πίεσης που δέχονται οι πολιτικοί, είναι 

χρήσιμο να το κρατήσουμε σαν ερωτηματικό. Και αυτό, για να απαντήσουμε σε 

                                                 
125 (Βήμα, 27-05-2006) «…Ο συγχρονισμός της με τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθεί 
εν πολλοίς από την υιοθέτηση πολιτικών που θα επιτρέψουν την μείωση του σημερινού χάσματος…». 
(Καθημερινή, 12-10-2005) «Σε χαμηλά ποσοστά η χρήση του Internet. Το δημόσιο καθυστερεί στην 
υλοποίηση των έργων ή των θεσμικών παρεμβάσεων που θα μετατρέψουν τα τεχνολογικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες σε εργαλεία δουλειάς, ενημέρωσης, και ψυχαγωγίας. Πρόκειται για την γνωστή διαπίστωση…» 
Με «κυνικό» τρόπο σημειώνεται ότι πρόκειται για γνωστή (έχουμε βαρεθεί) διαπίστωση. Στον βαθμό 
που ο ΟΤΕ θεωρείται δημόσια υπηρεσία εντάσσεται μέσα στα γενικά πυρά και του αποδίδονται 
ευθύνες. (Βήμα, 27-05-2006) «Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι στο Χαλάνδρι “δεν υπάρχουν πόρτες” 
και μέχρι αυτές να εγκατασταθούν από τον ΟΤΕ η παροχή υπηρεσιών ADSL σε εμάς είναι αδύνατη… Τι 
περιμένει ο ΟΤΕ για να αναβαθμίσει το δίκτυό του; …να διατηρήσουμε την δικαιολογία της “ελληνικής 
διαφορετικότητας” για την τεμπελιά και την ανικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών και των ΔΕΚΟ και 
να μην αντιδρούμε.». (Καθημερινή, 12-10-2005) «Οι  αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Έλληνες 
εμφανίζονται θετικοί απέναντι στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά το δημόσιο δεν έχει 
επενδύσει προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, παρά τα εκατομμύρια ευρώ…». (Βήμα, 16-10-2005) «…η 
δημόσια διοίκηση λειτουργεί με απαρχαιωμένες δομές, κάτι το οποίο έχει συνέπειες…η μεγάλη ευθύνη 
του κράτους και των κυβερνήσεων…». 
126 «Η υποτίμηση της εθνικής ταυτότητας είναι κυρίαρχη ιδεολογική κατασκευή που αποδεικνύεται 
από το φαινόμενο της εγκυρότητας και “νομιμότητας” (με τη Βεμπεριανή σημασία) που φαίνεται να 
έχει η καταγγελία της Ελληνικής Κοινωνίας και κουλτούρας», (Κουζέλης Γ., 1997, 184). 
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επόμενες ενότητες σε ποιο βαθμό προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

καιρών, του δια-δικτύου. 

 

Ε. Δια-δίκτυο: το όχημα της χώρας για ένα καλύτερο μέλλον 

 

Τέλος, ένα μεγάλο μέρος των αποσπασμάτων αυτής της υποκατηγορίας, αφήνει κατά 

βάση τα προβλήματα του παρελθόντος και του παρόντος, την γκρίνια και την 

διαπιστωτική διάθεση αυτοκριτικής και κοιτάζει στο μέλλον127. Το δια-δίκτυο είναι ο 

μόνος δρόμος για την ευημερία της χώρας, συνδυάζεται άμεσα με την εθνική 

επιτυχία, την γνώση, το επίπεδο της κοινωνίας. Τα «πρέπει» κυριαρχούν 

επιβάλλοντας, σχεδόν καταπιεστικά, την εικόνα πρότυπο της διαδρομής της 

επιτυχίας. Εκτός από την «αθώα» πίστη σ’ αυτή την προοπτική, διαφαίνονται (σχεδόν 

αποκαλύπτονται) τα πραγματικά οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από 

αυτή την πίεση για πρόοδο προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση και όχι για 

παράδειγμα μια περισσότερο ανθρωπιστική. Βλέπουμε δείγματα αιτίων που εξηγούν 

γιατί το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα έχει μεγάλα συμφέροντα στην 

κατεύθυνση της προώθησης των νέων τεχνολογιών και του δια-δικτύου σε κάθε 

χώρα. Το γιατί αυτή η ανάγκη, παρουσιάζεται σαν τεράστιο όφελος των πολιτών, των 

χωρών, τίθεται ως μονόδρομος ανάπτυξης και εμφανίζεται να δημιουργεί τόσο άγχος 

και πίεση σε όλους να ανταποκριθούν σαν καλοί μαθητές, οι αξιοσέβαστοι αναλυτές 

το εξηγούν ως «άυλα οφέλη»128!  

                                                 
127 (Βήμα, 12-10-2005) «Για την Κοινωνία της Γνώσης. Η χώρα μας παρουσιάζει αδυναμία 
προσαρμογής στο πλαίσιο του νέου διεθνούς περιβάλλοντος… Βασικός δυσμενής παράγοντας είναι η 
υστέρηση της ελληνικής κοινωνίας στην ενσωμάτωση και χρήση της σύγχρονης γνώσης και τεχνολογίας, 
δηλαδή η αδυναμία της να μετατραπεί σε μια σύγχρονη Κοινωνία της γνώσης… Το τρίπτυχο Κοινωνία 
και Οικονομία της Γνώσης – Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομία – Προϊόντα και Υπηρεσίες Υψηλής 
Προστιθέμενης Αξίας πρέπει να αποτελέσει το όχημα της χώρας για ένα καλύτερο μέλλον.» (Βήμα, 21-
05-2006) «…στοιχεία του ΟΟΣΑ…το 25% - το μεγαλύτερο ποσοστό στο πλαίσιο της Ευρώπης – των 
15χρονων ελληνοπαίδων δυσκολεύεται να διαβάσει. Και βέβαια το διάβασμα συνδέεται με …το γενικό 
μορφωτικό επίπεδο, τη χρήση υπολογιστών και Internet, τις δυνατότητες κρίσης και αξιολόγησης και 
τελικά το επίπεδο της κοινωνίας μας.». (Βήμα, 16-10-2005) «… Έτσι έλκει τους ξένους επενδυτές, οι 
οποίοι έχοντας κατανοήσει ότι η διάχυση της τεχνολογίας και στην χώρα μας είναι πλέον μονόδρομος 
ποντάρουν…». (Βήμα, 16-10-2005) «Πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού 
σχετικά με την χρησιμότητα του δια-δικτύου. Θα πρέπει να αναδειχθεί η αξία του…ακόμα θα πρέπει 
να…». (Βήμα, 01-10-2005) «Επιδοτώντας τον “homo-Internet”» Σε ένα εκτενέστατο άρθρο δύο 
σελίδων μας παρουσιάζονται όλα τα οφέλη που μπορεί να έχει μια χώρας αν επιδοτήσει τα νοικοκυριά 
της για τη απόκτηση Η/Υ και Internet. Υπότιτλοι αναφέρουν: «Εξαιρετικά αποτελεσματική η 
χρηματοδότηση καταναλωτών για αγορά οικιακού υπολογιστή και σύνδεση με το Δια-δίκτυο: 
Μακροπρόθεσμη Επένδυση». 
128 (Βήμα, 01-10-2005) «…Αναλυτές επισημαίνουν τα “άυλα οφέλη”…όσο μεγαλύτερη είναι ο αριθμός 
των χρηστών Δια-δικτύου, τόσο πιο εύκολη είναι η ανάπτυξη των αγορών που συνδέονται μ’ αυτό, όπως 
η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος μέσω του Internet και γενικότερα η ανάπτυξη υπηρεσιών». 
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2.5.3 Συμπεράσματα 
 

Από τους τίτλους, το πλήθος και την έκταση των δημοσιευμάτων παρατηρούμε να 

κυριαρχούν λέξεις όπως «ουραγός», «υστέρηση», «μόνο», «χαμηλά», «χάσμα» μέχρι 

και «πάτος». Παρουσιάζεται έντονα μια χώρα οπισθοδρομική, με έλλειψη 

προσανατολισμού και αυτοπεποίθησης, υπανάπτυκτη129. Ο εκσυγχρονισμός και η 

πρόοδος της χώρας έχει μόνο ένα δρόμο και ταυτίζεται με την τεχνολογική ανάπτυξη 

και την προώθηση των ψηφιακών και δια-δικτυακών υπηρεσιών130. Στον βαθμό που 

η χώρα και οι πολίτες δεν παρουσιάζουν την αναγκαία πρόοδο, υπάρχει πρόβλημα 

μείζονος σημασίας που επισημαίνεται επιτακτικά. Το «πρέπει» είναι διάχυτο πίσω 

από το κλίμα που διαμορφώνεται131. Σε επίπεδο εθνικού στόχου και πιθανού 

οράματος για μια καλύτερη κοινωνία, δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση προόδου. 

Πρόοδος είναι ο εκσυγχρονισμός και εκσυγχρονισμός σημαίνει τεχνολογική 

ανάπτυξη. Η τεχνολογική ανάπτυξη μεταφράζεται στην μετάβαση στον ψηφιακό 

κόσμο των υπολογιστών και ολοκληρώνεται με την διάδοση του δια-δικτύου. Φορέας 

και μέτρο σύγκρισης αυτής της προόδου είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα ο 

προηγμένος Δυτικός Κόσμος που αποτελεί «Παράδειγμα». 

Σαν αποτέλεσμα, καλλιεργείται μια πίεση στην συλλογική μας συνείδηση, που 

αγγίζει τα όρια του άγχους να κινητοποιηθούμε, για να μη μείνουμε πίσω. Είμαστε 

ήδη ανεπίτρεπτα καθυστερημένοι. Κινδυνεύουμε να χάσουμε το τρένο της προόδου, 

της ανάπτυξης (υπονοείται, κατά βάση οικονομικής). Ο δρόμος για την πρόοδο είναι 

ένας και μεταφράζεται στην διείσδυση και διάδοση του δια-δικτύου σε όλα τα μήκη 

και πλάτη της επικράτειας. Πρέπει να συμμετέχουν με την ίδια ένταση και τα αστικά 

κέντρα και η περιφέρεια, όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως διαφοροποιήσεων. Το δια-
                                                 
129 «Ο στερεοτυπικός χαρακτήρας της “μικρής και φτωχής χώρας” που αποδίδεται στην Ελλάδα 
προδίδει μειονεκτική αυτοεικόνα – οικονομικής και τεχνολογικής κατά κύριο λόγο – καθυστέρησης 
αλλά κα πολιτικής αδυναμίας σε διεθνές επίπεδο», (Ασκούνη Ν., 1997, 286). 
130 Χαρακτηριστικό για την εικόνα που περνά, το κλίμα που διαμορφώνεται είναι το παρακάτω 
απόσπασμα εθνικής αυτοκριτικής και αυτοσυνειδησίας του Οδυσσέα Ελύτη: «Δύστυχη Ελλάδα, να’ 
ταν οι ξένοι μονάχα. Μα και οι Έλληνες; Και καλά, οι Έλληνες γενικά. Να βλέπουν τον τόπο τους με 
συγκατάβαση, σα μια οποιαδήποτε μικρή χώρα της Μέσης Ανατολής; Επειδή τα Πανεπιστήμια δεν 
έχουν συγχρονισμένα εργαστήρια, για να μην πω: κι επειδή τα ουρητήρια δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό 
μάτι; Έ, λοιπόν, κι εγώ θα το εξομολογηθώ με μιαν ειλικρίνεια που δεν αξίζει να την ειρωνευτεί 
κανείς: νιώθω ένα αριστοκράτης που έχει – ο μόνος που έχει – το προνόμιο να λέει τον ουρανό 
«ουρανό» και τη θάλασσα «θάλασσα», ακριβώς όπως η Σαπφώ, ακριβώς όπως ο Ρωμανός, εδώ και 
χιλιάδες χρόνια, και μόνο έτσι να βλέπω αλήθεια το γαλάζιο του αιθέρος ή ν’ ακούω το ρόχθο του 
πελάγους.», (Οδυσσέας Ελύτης, «Το χρονικό μιας δεκαετίας», 1974). Από το «Αλφαβητάρι το 
Νεοέλληνα», σελ. 126, Ανθολόγηση: Χρήστος Γιανναράς, εκδ: Πατάκη, Αθήνα 1999. 
131 «…Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες, η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει ακολουθώντας το παράδειγμα 
άλλων χωρών…». 
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δίκτυο καθίσταται, μ’ αυτό τον τρόπο, ένα σύγχρονο πεδίο διαμόρφωσης του λόγου 

για την εθνική μας ταυτότητα, η οποία, ασφαλώς, «οργανώνεται γύρω από μια θετική 

στάση απέναντι στη σύνδεση με την Ευρώπη132». 

Το αποτέλεσμα, όσο αφορά την εικόνα του δια-δικτύου, είναι η ενίσχυση της 

αναγκαιότητά του, του μύθου του, της ταύτισής του με την πρόοδο, την ανάπτυξη, το 

μέλλον. Η πρόοδος, πλέον δεν έχει μια γενική εικόνα, συγκεκριμενοποιείται ως 

στόχος ενός έθνους και όλων των εθνών ταυτόχρονα. Είναι πρόοδος ατομική, 

κοινωνική, τώρα ταυτίζεται και με την εθνική πρόοδο. Οι νέες τεχνολογίες και το δια-

δίκτυο ταυτίζονται με την γνώση, με τον ίδιο τρόπο που η επικοινωνία ταυτίζεται με 

την σύνδεση. Η χρήση υπολογιστών και Internet συνδέεται με το επίπεδο μιας 

κοινωνίας, με τον ίδιο τρόπο που η χρήση της τηλεόρασης συνδέεται με τον 

πλουραλισμό και την Δημοκρατία. 

Επιπλέον, μια ιδιαίτερη πτυχή της λειτουργίας του δια-δικτύου που επιδρά στην 

εικόνα του και μας αποκαλύπτεται από τις «εθνικές» αναφορές, αφορά στον 

ενοποιητικό του ρόλο133. Το γεγονός της μεγάλης έκτασης των προβληματισμών που 

δημοσιοποιούνται και της ταυτόχρονης εμφάνισης καθολικής ταύτισης απόψεων, στο 

εσωτερικό της χώρας, προς την αποδοχή του καθοριστικού ρόλου του δια-δικτύου, 

αναδεικνύει έναν ιδιότυπο εθνο-ενοποιητικό ρόλο του. Ιστορικά, εκτός των 

πολεμικών περιόδων, λίγοι υποψήφιοι «εθνικοί» στόχοι διεκδίκησαν καν έναν τόσο 

καθολικό τίτλο και από όσους τον διεκδίκησαν λίγοι κατάφεραν τέτοιας ευρείας 

αποδοχής. Αν η έλευση του δια-δικτύου γίνει η αιτία να συμφωνήσει η ελληνική 

κοινωνία σε ένα στόχο και πολύ περισσότερο να ενωθεί γι’ αυτόν, τότε βρισκόμαστε 

μπροστά σε κάτι πολύ αξιοσέβαστο και ισχυρό. Στον βαθμό που το δια-δίκτυο 

αποτελεί κοινό όραμα και μέσο εθνικής ολοκλήρωσης, η εικόνα του γίνεται 

πανίσχυρη και αγγίζει την επίδραση μιας θρησκείας. Βέβαια, πίσω από την 

εγκαθίδρυση αυτής της νέας πίστης εντοπίσαμε τα «άυλα οφέλη» της κοινωνίας, που 

μεταφράζονται στην ανάπτυξη νέων αγορών και υπηρεσιών. Αν κρατήσουμε μόνο 

αυτό, σαν συμπέρασμα, θα μπορούσε να μας εξηγήσει, σε μεγάλο βαθμό, τα 

βαθύτερα αίτια αυτής της παγκόσμιας κινητοποίησης, αναταραχής που μεταφέρεται 

                                                 
132 (Κουζέλης Γ., 1997, 128) 
133 Προς επιβεβαίωση των παραπάνω και σύνδεση με την γενικότερη κοινωνική ανάγκη «προταγμάτων 
ενότητας» αναφέρεται χαρακτηριστικά μια φράση του Marx από τον κ. Κουζέλη στο (Άννα 
Φραγκουδάκη – Θάλεια Δραγώνα, Τι είν’ η πατρίδα μας; Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997), σελ.110: «…Σε μια τέτοια κοινωνία “χειραφετημένων” αλλά και 
απομονωμένων ατόμων εμφανίζεται αντίστοιχα μεγαλύτερη ανάγκη για τη δημιουργία ενός 
συνεκτικού ιστού, για την προβολή ενός πλασματικού αλλά αποτελεσματικού προτάγματος ενότητας»,  
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στο εσωτερικό σαν μονόδρομος εθνικός στόχος ευημερίας για το μέλλον και 

μεταφράζεται σε άγχος παρακολούθησης των δεικτών, βαθμών προόδου μας. Βέβαια, 

χωρίς μια συγκροτημένη, εναλλακτική πολιτική πρόταση το κλίμα της προόδου δεν 

έχει αντίπαλο, αλλά αυτό είναι κάτι που διαφεύγει του αντικειμένου της παρούσης 

έρευνας. 

Κλείνοντας, συμπεραίνουμε ότι οι νέες τεχνολογίες και το δια-δίκτυο 

λειτουργούν πλέον και ως εθνικά οράματα, προσφέρουν εθνικούς στόχους σε μια 

μετανεωτερική εποχή που απουσιάζουν προσανατολισμοί. Μπορούν να 

λειτουργήσουν και ενοποιητικά, ομογενοποιητικά. Γι’ αυτό η εικόνα του δια-δικτύου 

συνδέεται με το μέλλον, συμβολίζει την πρόοδο, την ανάπτυξη, την ευημερία. Είναι 

σε θέση να καθορίζει τον ρου της πολιτικής, της οικονομικής και κοινωνικής 

στοχοθέτησης και αυτό σημαίνει τεράστια δύναμη, που αγγίζει την πίστη σε μια 

«θρησκεία». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

 

2η Κατηγορία: Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών 
 
Εισαγωγή 
Η δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία αναφορών μετά την κατηγορία «Ο θαυμαστός, νέος 

κόσμος του δια-δικτύου» τιτλοφορείται «Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών». Αφορά 

δημοσιεύματα, όπου το δια-δίκτυο εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τον ανταγωνισμό 

εξουσιών. Οι εξουσίες αυτές είναι πολιτικές και οικονομικές. Και για τις δύο η 

ανάλυση πραγματοποιείται ανεξάρτητα στο διεθνές και στο εγχώριο, ελληνικό 

περιβάλλον, οπότε προκύπτουν τέσσερις υποκατηγορίες αναφορών και αντίστοιχης 

ανάλυσης. Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως όλο και πιο ζωτικής σημασίας πεδίο 

ενδιαφέροντος, όπου αυξάνονται οι ευκαιρίες που διατίθενται. Μεταμορφώνεται σε 

ένα είδος νέου εικονικού γεωπολιτικού χώρου, όπου διαπραγματεύονται ζωτικά 

στρατηγικά συμφέροντα ολόκληρων κρατών και όχι μόνο. Επίσης χρησιμοποιείται 

πολύ άμεσα και ξεκάθαρα σαν μέσο για την άσκηση ελέγχου, παρακολουθήσεων, 

λογοκρισίας εκ μέρους πολιτικών εξουσιών. 

Μετά την «παραμυθένια» παρουσίαση που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

στην τρέχουσα κατηγορία αναφορών κάνουν την εμφάνισή τους (εμπλέκοντας 

αναπόφευκτα την εικόνα τους με αυτή του δια-δικτύου) ισχυρά, παγκόσμιας 

εμβέλειας, πολύ επίσημα σύμβολα εξουσίας. Ονόματα κρατών, διεθνών οργανισμών, 

κυρίαρχων εταιρειών μεταφέρουν με την παρουσία τους σαφέστατα το μήνυμα ότι το 

δια-δίκτυο δεν είναι μόνο ένα απλό μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, ένα άναρχο, 

ανεξέλεγκτο εργαλείο. Είναι ή γίνεται πλέον όσο ωριμάζει, κάτι περισσότερο σοβαρό 

από όσο αρχικά φαινόταν, που αφορά τους κάθε λογής ισχυρούς αυτού του κόσμου. 

Αφορά κάθε έναν που, στον βαθμό που αποτελεί οικονομικό υποκείμενο, θέλει να 

κερδίσει χρήματα. Επίσης, για κάθε έναν πολιτικό ή κόμμα που νοιάζεται για την 

επικοινωνιακή πολιτική για την εικόνα του, το δια-δίκτυο αποτελεί χρυσή πηγή, 

φαρέτρα συμβόλων, η ταύτιση με τα οποία προσφέρει τεράστια πολιτικά οφέλη. 
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Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 

 

Η ποσοτική παρουσία της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών» 

καταλαμβάνει την δεύτερη θέση από το σύνολο των τεσσάρων κατηγοριών 

αναφορών με ποσοστό 29,1% επί του συνόλου του υλικού. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει, κατά κάποιο τρόπο, τον βαθμό της ωρίμανσης της χρήσης του δια-

δικτύου, όσον αφορά το ενδιαφέρον θεσμικών και επίσημων (πολιτικών και 

οικονομικών) εξουσιών σε μεγάλη κλίμακα. Μια εύλογη υπόθεση που θα μπορούσε 

να γίνει και να ελεγχθεί μελλοντικά θα ισχυριζόταν ότι με την πάροδο του χρόνου 

αναμένεται να αυξάνεται η παρουσία της παρούσας κατηγορίας, καθώς όλο και 

περισσότερο το δια-δίκτυο θα γίνεται επίκεντρο περισσότερο ζωτικών συμφερόντων 

και θα συνδέεται με σοβαρά διακυβεύματα της συλλογικής μας ύπαρξης. Ρίχνοντας 

μια ματιά στην ποσοστιαία σύνθεση της κατηγορίας διαπιστώνουμε ότι οι δύο 

υποκατηγορίες (Α, Γ) που συνδέονται με άσκηση εξουσιών σε διεθνές επίπεδο 

αποτελούν τα 2/3 (35,7+31=66,7%) των αναφορών και το υπόλοιπο 1/3 της πίτας 

αφορά εσωτερικές εξελίξεις είτε σε πολιτικό είτε σε οικονομικό επίπεδο.  

 

 

Πρόκειται για ένα λογικό στοιχείο μιας και το επίκεντρο του προβληματισμού, 

των καθοριστικών εξελίξεων που αφορούν την πορεία και την χρήση του δια-δικτύου 

από τους ισχυρούς του πλανήτη, βρίσκεται έξω από την χώρα μας. 

 

Σύγκριση εντύπων 
 

Επιχειρώντας να συγκρίνουμε την παρουσία της κατηγορίας σε σχέση με τα δύο 

έντυπα του δείγματός μας, παρατηρούμε μια ελαφρά υπεροχή του Βήματος. 

 

Πίνακας 3.1 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Δια-δίκτυο 

και άσκηση εξουσιών» των τεσσάρων υποκατηγοριών 

Υποκατηγορίες 

Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

υποκατηγοριών 
Α. Πολιτικών εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 35,7%
Β. Πολιτικών εξουσίες στην Ελλάδα 24,9%
Γ. Οικονομικών εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 31,0%
Δ. Οικονομικών εξουσίες στην Ελλάδα 8,5%
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Πίνακας 3.2 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο 
των αναφορών της κατηγορίας «Δια-

δίκτυο και άσκηση εξουσιών» 
Καθημερινή 26,1% 
Βήμα 32,3% 

 
Αν αναζητήσουμε τα αίτια της βαθύτερα στην συμπεριφορά των 

υποκατηγοριών που συγκροτούν την κατηγορία, διαπιστώνουμε μια σαφή τάση. Η 

Καθημερινή καλύπτει περισσότερο θέματα από τον διεθνή χώρο και στις δύο 

σχετικές κατηγορίες (Α, Γ) και το Βήμα αντίθετα θέματα από τον ελληνικό χώρο (Β, 

Δ). Αυτό, πρώτα, αποδίδεται στην εν γένει φυσιογνωμία των εντύπων στοιχεία της 

οποίας έχουμε συναντήσει και σε άλλα σημεία της έρευνας (περισσότερο 

οικονομοστρεφή και διεθνή θεματολογία για την Καθημερινή). Όμως οφείλουμε να 

δώσουμε μερίδιο και στην θέση του Βήματος σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, 

όπου γίνεται εμφανής μια «αντιπολιτευτική» τάση κριτικής. 

 
Πίνακας 3.3 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Δια-δίκτυο και 

άσκηση εξουσιών» των τεσσάρων υποκατηγοριών της ανά έντυπο 

Υποκατηγορίες Καθημερινή Βήμα 
Α. Πολιτικών εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 41,4% 30,7%
Β. Πολιτικών εξουσίες στην Ελλάδα 13,1% 35,1%
Γ. Οικονομικών εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 43,4% 20,2%
Δ. Οικονομικών εξουσίες στην Ελλάδα 2,0% 14,0%

 
Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 

 
Πίνακας 3.4 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006, 

όσον αφορά την ποσοστιαία συμμετοχή της κατηγορίας 

«Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών» στο σύνολο 

Μήνας Ανάλυσης 
Καθημερινή Βήμα 

 
Σύνολο 

Οκτώβριος 2005 23,9% 30,3% 26,9% 
Μάιος 2006 28,7% 34,5% 31,6% 

 

Επιχειρώντας μια σύγκριση των στοιχείων στον χρόνο, ανάμεσα στους δύο 

μήνες του δείγματός μας, παρατηρούμε μια ελαφρά ισχυρότερη παρουσία σχετικών 

αναφορών τον Μάιο του 2006 από τον Οκτώβριο του 2005. Δεν πρόκειται, όμως για 

μια διαφορά που κρίνεται σημαντική, ικανή να δηλώσει μια τάση. Συμπεραίνουμε ότι 
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η ποσοτική παρουσία της κατηγορίας σε σχέση με τον χρόνο είναι ουσιαστικά 

ομοιογενής και παρουσιάζει μια σταθερότητα, κάτι που ενισχύει το συμπέρασμα ότι 

πρόκειται για μια κατηγορία με ενιαία χαρακτηριστικά και σαφή κατεύθυνση, 

συμπεριφορά, όσον αφορά την αντιμετώπισή της από τον τύπο. 

 

Υποκατηγορίες Εργασίας 

 

Παρατηρώντας το βάρος των υποκατηγοριών εργασίας της κατηγορίας «Δια-

δίκτυο και άσκηση εξουσιών», διακρίνουμε τρεις μεγάλες υποκατηγορίες και μια 

αρκετά μικρότερη (Δ, 8,5%). Το συμπέρασμα είναι ότι η άσκηση πολιτικών εξουσιών 

γενικά και σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα (35,7+24,9=60,5%) απολαμβάνει 

μεγαλύτερης προβολής σε σχέση με τη θεματολογία που συνδέεται με την άσκηση 

οικονομικών εξουσιών (31+8,5=39,5). Αυτό το ποσοτικό στοιχείο, σε σχέση και με 

το περιεχόμενο (όπως θα δούμε παρακάτω) αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την 

βαρύτητα που έχει πλέον το δια-δίκτυο ως μέσο και πεδίο ανταγωνισμού 

συμφερόντων σε παγκόσμιο πολιτικό επίπεδο. Τέλος, αν ομαδοποιήσουμε το βάρος 

των υποκατηγοριών σε ελληνικά (24,9+8,5=33,3%) και διεθνή θέματα 

(35,7+31=66,7%), διακρίνουμε μια σαφέστατη υπεροχή της διεθνούς προέλευσης 

θεματολογίας, κάτι που αποκαλύπτει και την κύρια πηγή ενδιαφερόντων ειδήσεων. Ο 

καθορισμός των εξελίξεων, όσον αφορά το δια-δίκτυο, και το επίκεντρο της πάλης 

των εξουσιών (πολιτικών και οικονομικών) βρίσκεται έξω από την Ελλάδα και αυτό 

καταγράφεται στον τύπο, έστω και αν είναι ελληνικός. Ο ελληνικός χώρος 

καταγράφεται περισσότερο ως κέντρο μικρών διαχειριστικών ζητημάτων, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, γιατί στην πολιτική σκηνή πάντα υπάρχει ένα 

σημαντικό ενδιαφέρον. 

  
Πίνακας 3.5 Ποσοστιαία Συμμετοχή των πέντε υποκατηγοριών της 

κατηγορίας «Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών» 

Υποκατηγορίες 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή στην 
Κατηγορία 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
στο Σύνολο

Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 35,7% 10,4%
Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα 24,9% 7,2%
Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 31,0% 9,0%
Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα 8,5% 2,5%
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Ποσοστιαία κατανομή των υποομάδων της ομάδας «Δια-
δίκτυο και άσκηση εξουσιών»

Δ. Οικονομικές 
εξουσίες στην Ελλάδα

8,5%

Γ. Οικονομικές 
εξουσίες σε διεθνές 

επίπεδο
31,0%

Β. Πολιτικές εξουσίες 
στην Ελλάδα

24,9%

Α. Πολιτικές εξουσίες 
σε διεθνές επίπεδο

35,7%

 
 

Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 
 

Πίνακας 3.6 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Δια-δίκτυο, και άσκηση εξουσιών» 

των πέντε υποκατηγοριών της ανά μήνα 

Υποκατηγορίες 

Οκτώβριος 
2005 % 
στην 

Κατηγορία 

% στο 
Σύνολο

Μάιος 
2006  
% στην 

Κατηγορία

% στο 
Σύνολο 

% 
μεταβολή 
επί του 
συνόλου 

Α. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 39,3% 10,6% 32,1% 10,1% -3,8% 
Β. Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα 19,6% 5,3% 30,2% 9,6% 81,0% 
Γ. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 41,1% 11,1% 20,8% 6,6% -40,6% 
Δ. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα 0,0% 0,0% 17,0% 5,4% - 

 
Επιχειρώντας μια σύγκριση της συμπεριφοράς των υποκατηγοριών σε σχέση με 

τους δύο μήνες συγκέντρωσης υλικού του δείγματος, παρατηρούμε μια σημαντική 

μεταβλητότητα. Εκτός από την Α Υποκατηγορία που παρουσιάζει μια σταθερότητα 

οι υπόλοιπες τρεις εμφανίζουν μια έντονη μεταβλητότητα, τόσο στην ποσοστιαία 

συμμετοχής τους στο πλαίσιο της κατηγορίας, όσο και στην ανεξάρτητη ποσοστιαία 

συμμετοχής τους στο σύνολο του υλικού. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει μια 

σημαντική εξάρτηση των στοιχείων από την τρέχουσα επικαιρότητα. Για παράδειγμα, 

όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, οι περίοδοι ανακοίνωσης οικονομικών 

αποτελεσμάτων γίνονται πηγή ειδήσεων και αφορμή για σχετικά άρθρα. Επίσης, η 

Υποκατηγορία που αφορά την άσκηση πολιτικών εξουσιών στην Ελλάδα, είναι 
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λογικό να έχει μεγάλη εξάρτηση από την τρέχουσα κατά περίοδο ειδησεογραφία 

(ανακοινώσεις σχεδίων, κυβερνητικών προγραμμάτων, συζητήσεις στην βουλή). 

Ανάλυση Υποκατηγοριών 

 

3.1 Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 
 

Ο Θαυμαστός νέος κόσμος του δια-δικτύου, όπως είδαμε, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο 

ευκαιριών, δυνατοτήτων. Οι παραδοσιακές πολιτικές εξουσίες του παλιού κόσμου 

μεταφέρουν ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντός τους και της επιρροής 

τους, στο πλαίσιο του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνει το δια-

δίκτυο. Προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Στην παρούσα 

υποκατηγορία αναφορών μεταφερόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διεθνή πολιτική 

σκακιέρα. Φορείς πολιτικής εξουσίας όπως κυβερνήσεις, μυστικές υπηρεσίες, 

τρομοκρατικές οργανώσεις, πολιτικοί αποτελούν τους πρωταγωνιστές που 

διαγκωνίζονται πάνω στο φόντο του δια-δικτύου, με στόχο τον έλεγχο του, τον 

περιορισμό των αλλαγών που επιφέρει, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Το 

δια-δίκτυο καθίσταται πεδίο διεξαγωγής ισχυρών ανταγωνισμών μεταξύ κρατών, με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται η εικόνα πολεμικής μάχης. Επίσης, παρατηρούμε τη 

χρησιμοποίηση του δια-δικτύου ως μέσου για την άσκηση πολιτικής εξουσίας προς 

τους πολίτες. 

Αν, για κάποιο λόγο, θα έπρεπε να εξαλείψουμε από το λεξιλόγιο μας τη λέξη 

«εξουσία», θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «έλεγχος». Αυτή η λέξη  

κυριαρχεί και στην παρούσα υποκατηγορία άρθρων, υποδηλώνοντας την δίψα για 

εξουσία που διαφαίνεται μέσα από τα αποσπάσματα του τύπου. Η αυξανόμενη 

τεχνολογική πρόοδος μέσω της αυτοματοποίησης, της δυνατότητας διαχείρισης 

τεραστίων όγκων πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης των δικτύων,  παρέχει όλο και 

πιο αποτελεσματικές δυνατότητες ελέγχου. Για τις πολιτικές εξουσίες, το γεγονός 

αυτό καθιστά όλο και πιο προκλητική, σχεδόν μονόδρομο, την επιλογή της άσκησης 

αποτελεσματικού ελέγχου. Ο ακτίνα δράσης και επιρροής τους επεκτείνεται 

παράλληλα με τον βαθμό επέκτασης των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ποιους αγγίζει 

αυτή η αυξανόμενη πίεση ; 

Η συνολική εικόνα της κατεύθυνσης των βελών άσκησης εξουσίας μπορεί να 

ειδωθεί σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρατηρούμε οριζόντια κίνηση από βέλη, 
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ασφαλώς όχι της ίδιας ισχύος και αυτό γιατί αφορούν ανταγωνισμούς κυβερνήσεων 

για τον έλεγχο της διοίκησης του δια-δικτύου. Διοίκηση η οποία καθίσταται όλο και 

περισσότερο στρατηγικής σημασίας γιατί το δια-δίκτυο αποτελεί πεδίο ανάπτυξης 

υποδομών ποικίλης διεθνούς δραστηριότητας. Η ηγεμονική παρουσία των Ηνωμένων 

Πολιτειών μεταφέρεται από τον παλιό κόσμο και κληρονομείται στον νέο, 

αναδεικνύοντάς την σε πρωταγωνιστή της αφήγησης των δημοσιευμάτων.  

Ένα δεύτερο επίπεδο κατεύθυνσης επιρροής αφορά κάθετη, από πάνω προς τα 

κάτω, άσκηση κρατικής εξουσίας με στόχο τους πολίτες και άμεση επίπτωση στις 

ατομικές τους ελευθερίες. Παρακολουθήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

διασφάλιση προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η 

ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των ορίων ανάμεσα στην ασφάλεια των πολιτών και 

τα περιθώρια ελεύθερης, μη ελεγχόμενης από εξουσίες δράσης, διαφαίνεται μέσα από 

τη νομική διάσταση που παρουσιάζεται. Παρατηρούμε, βέβαια, διαφοροποιήσεις 

στην παρουσίαση της συμπεριφοράς των κρατών, κάποια εκ των οποίων επιχειρούν 

να διαμορφώσουν νέα μοντέλα διαχείρισης της χρήσης του δια-δικτύου. Η ιδιαίτερη 

συμπεριφορά χωρών με πρωτεργάτη την Κίνα αναδεικνύει το ζήτημα της κρατικής 

λογοκρισίας και του ελέγχου της διακίνησης της πληροφορίας στο δια-δίκτυο. 

Ζητήματα αυστηρά εσωτερικής πολιτικής ξένων χωρών που να σχετίζονται 

ταυτόχρονα με το δια-δίκτυο, ανάλογα με την φύση όσων συναντούμε στην 

υποκατηγορία που αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, είναι φυσικό να μην 

ενδιαφέρουν και δεν φτάνουν στις σελίδες των ελληνικών εφημερίδων εκτός από ένα. 

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 

Αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της παρουσίας των 

δύο εντύπων: 
Πίνακας 3.7 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και άσκηση 
Εξουσιών»  

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Καθημερινή 41,4% 10,8% 
Βήμα 30,7% 9,9% 

 

Βρίσκουμε ένα μικρό προβάδισμα της Καθημερινής, που αποδίδεται στον πιο 

«εξωστρεφή» (κάλυψη θεμάτων από τον διεθνή χώρο) της χαρακτήρα. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 
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Πίνακας 3.8 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και άσκηση 
Εξουσιών» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 39,3% 10,6% 
Μάιος 2006 32,1% 10,1% 

 

Παρατηρούμε, πάλι, μια μικρή αύξηση τον Οκτώβριο του 2005 έναντι του 

Μαΐου 2006, που δεν δικαιολογεί κάποια ιδιαίτερη τάση ή αξιομνημόνευτο 

φαινόμενο.  

Συμπερασματικά, η υποκατηγορία «Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο» 

είναι πολύ σημαντική ποσοτικά για την έρευνά μας, αφού βρίσκεται 4η στο σύνολο 

όλων των υποκατηγοριών, καλύπτοντας το 10,4% του συνόλου των αναφορών και το 

35,7% της 2ης κατηγορίας «Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών». Επίσης παρουσιάζει 

μια αξιόλογη ενιαία συμπεριφορά στον χρόνο και ανάμεσα στα δύο έντυπα. Όλα αυτά 

τα στοιχεία ενισχύουν την αξιοπιστία και βαρύτητα των όποιων συμπερασμάτων 

εξαχθούν από την ανάλυση της τρέχουσας υποκατηγορίας. Η πρώτη εικόνα που 

διαμορφώνεται από τα ποσοτικά στοιχεία, αποκαλύπτει ότι ο τύπος αποδίδει έντονο 

και ομοιογενές ενδιαφέρον στην μάχη που λαμβάνει χώρα παγκοσμίως μεταξύ των 

πολιτικών εξουσιών του κόσμου, για τον έλεγχο ή την αξιοποίηση του δια-δικτύου 

προς όφελός τους. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών στοιχείων 

 

Το σύνολο του υλικού θα το παρακολουθήσουμε σε τρεις θεματικές ενότητες : 

Η μάχη των Κυβερνήσεων για τον έλεγχο της διοίκησης του δια-δικτύου, 

ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες και η 

Αλ Κάιντα, το δια-δίκτυο και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. 

 

3.1.1 Μάχη των κυβερνήσεων για τον έλεγχο της διοίκησης του δια-δικτύου 
(“οι ΗΠΑ ανακάλυψαν το Δια-δίκτυο και σε αυτές θα παραμείνει η διαχείριση των ονομάτων του”) 

 

Η ανάδειξη του δια-δικτύου ως πεδίου άσκησης εξουσιών πραγματοποιείται στο 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο παγκοσμίως, με την ανάγλυφη παρουσίαση των 

συγκρούσεων πολλών κυβερνήσεων ισχυρών κρατών για τον έλεγχο της διοίκησής 
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του. Τέσσερα αρκετά εκτενή και κυρίως εξαιρετικά εύληπτα και αποκαλυπτικά άρθρα 

παρουσιάζουν το ζήτημα134. Η Δια-δικτυακή Εταιρεία Ονοματοδοσίας και 

Αριθμοδότησης (ICANN), ο μη κερδοσκοπικός αμερικανικός οργανισμός που 

καθορίζει τις προδιαγραφές του παγκόσμιου Δια-δικτύου αναδεικνύεται το επίκεντρο 

των ανταγωνισμών των κρατών. Που έγκειται όμως η διοίκηση του δια-δικτύου; Σε τι 

αναφέρεται, πόσο σημαντική λειτουργία είναι και τι νόημα έχει135;  

Η έγκριση απόδοσης ονομάτων διευθύνσεων ή καταλήξεων (π.χ. com, edu, gr, 

eu)  δεν είναι πλέον απλά μια τεχνική υπόθεση. Αποτελεί μια όλο και πιο σημαντική 

εξουσία, στον βαθμό που στο πλαίσιο του νέου κόσμου του δια-δικτύου και της 

αγοραίας αξιοποίησής του συνδέεται με την απόκτηση πλούτου. Η απόκτηση μιας 

κατάληξης για έναν κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας ή γενικότερων 

συμφερόντων, τον καθιστά επικοινωνιακά αναγνωρίσιμο παγκοσμίως δίνοντάς του το 

διαβατήριο για την επιτυχία. Είναι κάτι που, στον παλιό κόσμο, αντιστοιχεί με την 

αγορά ενός καλού μαγαζιού σε εξαιρετική τοποθεσία. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη 

σημασία, όσον αφορά την χώρο της καπιταλιστικής οικονομίας. 

Επιπλέον και στο παραδοσιακό επίπεδο κρατικής λειτουργίας, όλο και 

μεγαλύτερο τμήμα των υποδομών μιας χώρας βασίζεται στην λειτουργία του δια-

δικτύου. Φορολογικοί μηχανισμοί, χρηματοπιστωτικό σύστημα, επικοινωνίες, 

λειτουργία του κράτους. Η ύπαρξη και μόνο της δυνατότητας από κάποιον να μπορεί 

να «βγάλει» εκτός λειτουργίας τις διευθύνσεις μιας χώρας, αποτελεί εν δυνάμει 

                                                 
134 Ένα ολοσέλιδο (Βήμα, 30-10-2005) άρθρο με τίτλο «Το ΔΙΚΤΥΟ της αράχνης», ένα δεύτερο μισής 
σελίδας (Καθημερινή, 09-10-2005) «Το Internet σπάει τον κλοιό των ΗΠΑ. Κυβερνήσεις απ’ όλο τον 
κόσμο θα ελέγχουν το επαναστατικό μέσο επικοινωνίας. Το δια-δίκτυο παίζει κεντρικό ρόλο στην 
υποδομή πολλών χωρών ενώ το ζήτημα ποιος το ελέγχει είναι πλέον καθοριστικής σημασίας. Μία 
μεγάλη αναδημοσίευση έξι παραγράφων από το “Economist” (Καθημερινή, 15-10-2005) «The 
Economist. Τα σχέδια για παγκόσμια διαχείριση του Δια-δικτύου απειλούν το μέλλον του» και τέλος 
μια μικρή αναφορά μιας παραγράφου (Βήμα, 07-10-2005) «e-ταξίδια» που μας φέρνει απλά σε επαφή 
με το ρόλο και την λειτουργία της σημερινής διοικητικής αρχής του δια-δικτύου, της ICANN (Δια-
δικτυακή Εταιρεία Ονοματοδοσίας και Αριθμοδότησης). 
135 (Βήμα, 07-10-2005) «e-ταξίδια. Αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, γραφεία ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και τα ταξίδια μπορούν πλέον να 
κατοχυρώνουν δια-δικτυακές διευθύνσεις με τη νέα κατάληξη .travel. Τη νέα κατάληξη θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένες επιχειρήσεις… Πάντως, το επιχειρηματικό ιστορικό και η 
φερεγγυότητα των νέων δικτυακών τόπων δεν θα ελέγχονται. Η Δια-δικτυακή Εταιρεία Ονοματοδοσίας 
και Αριθμοδότησης (ICANN), ο μη κερδοσκοπικός αμερικανικός οργανισμός που καθορίζει τις 
προδιαγραφές του παγκόσμιου Δια-δικτύου, ενέκρινε το νέο όνομα χώρου και ανέθεσε τη διαχείρισή του 
στην εταιρεία…» και «Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το Δια-δίκτυο είναι αποκεντρωμένο, άρα και 
ανεξέλεγκτο και αυτό σε μεγάλο βαθμό αληθεύει. Εν τούτοις, η υποδομή του προϋποθέτει συντονισμό, 
άρα και κάποιου βαθμού διακυβέρνηση… Εν πολλοίς, το έργο του (ICANN) είναι ανιαρά τεχνικό, 
εφόσον συντονίζει θέματα όπως ονόματα δικτυακών τόπων (τύπου .com και . net) ... Οι διαμάχες 
επιλύονται ειρηνικά και ως αποτέλεσμα έχει δημιουργηθεί ένα δια-δίκτυο ανοιχτό στην καινοτομία και 
την ελεύθερη έκφραση του οποίου την καθοδήγηση αναλαμβάνουν ιδιώτες και δεν υπάρχει πολιτική 
παρέμβαση». 
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απειλή για την ακεραιότητα μιας χώρας και την καθιστά εξαρτημένη. Μπορούμε να 

φανταστούμε πόσο ισχυρό μέσο πίεσης ή εκβιασμού θα ήταν μελλοντικά κάτι τέτοιο, 

ακόμη και σε ένα ενδεχόμενο ηλεκτρονικού πολέμου136.  

Τέλος, η διαφύλαξη του πολύτιμου καταλόγου των διευθύνσεων από μια 

«ανεξάρτητη» εταιρεία ισοδυναμεί με φύλαξη των ασκών του Αιόλου. Η απόκτηση 

τέτοιου είδους πληροφοριών από επιχειρήσεις αποτελεί τεράστια δυνατότητα 

άσκησης επιλεκτικής διαφημιστικής πολιτικής και πωλήσεων. Τα κίνητρα και οι 

ευκαιρίες για εύκολο πλουτισμό δεν είναι λίγα. Μάλιστα παρουσιάζεται ότι έχουν 

εντοπιστεί ήδη περιστατικά διαφθοράς από ανεξάρτητους ερευνητές137.  

Η ηγεμονία των Ηνωμένων πολιτειών, όσον αφορά τον ουσιαστικό έλεγχο της 

διοίκησης του δια-δικτύου, έχει σίγουρα και ιστορικές καταβολές μιας και το δια-

δίκτυο αναπτύχθηκε στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναπόφευκτα, ο 

τύπος γίνεται φορέας της αμφισβήτησης της ηγεμονίας των ΗΠΑ από πολλές άλλες 

χώρες που βλέπουν να διακυβεύονται συμφέροντά τους. Επιζητούν μερίδιο στην 

διακυβέρνηση του δια-δικτύου, λόγο στον έλεγχο της διοίκησής του. Η περιγραφή 

της αμφισβήτησης και της σύγκρουσης εξουσιών κυμαίνεται από ερωτήματα και 

προβληματισμούς, μέχρι πάρα πολύ έντονους διαξιφισμούς138.  

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός της προέλευσης των κρατών αμφισβητιών των 

ΗΠΑ. Οι παραδοσιακές σε πολιτικό επίπεδο «αντικαθεστωτικές» δυνάμεις όπως η 

Κούβα, Β. Κορέα και άλλες ισχυρές, ώστε να είναι σε θέση να σηκώσουν το 

ανάστημά τους (Βραζιλία, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση) δεν αποτελούν έκπληξη και μας 

διαμορφώνουν μια κλασική εικόνα ανταγωνισμού του παλιού κόσμου. Η παρουσία 

της Βρετανίας, παραδοσιακής συμμάχου των ΗΠΑ, στο αντίθετο στρατόπεδο 

                                                 
136 «Το internet… κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης.», «Το δια-δίκτυο παίζει κεντρικό ρόλο 
στην υποδομή πολλών χωρών ενώ το ζήτημα ποιος το ελέγχει είναι πλέον καθοριστικής σημασίας.», 
«… Οι Αμερικανοί, πάντως προσέφεραν κλάδο ελαίας στους επικριτές τους. Εφέτος το καλοκαίρι 
αναγνώρισαν το ότι έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τις εθνικές τους διευθύνσεις τα εκάστοτε κράτη και ότι 
ποτέ δεν θα παρακωλύσουν το σύστημα, όπως, λόγου χάριν, το να θέσουν εκτός της διεύθυνση .fr της 
Γαλλίας. Αυτό ακούγεται υπέροχο…». 
137 «Ανακάλυψαν ότι ο κατάλογος με τις διευθύνσεις τους – το περίφημο WHOIS – έπεφτε κατά περίεργο 
τρόπο στα χέρια επιχειρήσεων που τους βομβάρδιζαν με διαφημιστικά μηνύματα… (Κρυφά 
Συμφέροντα)… Ο Καρλ Αουερμπαχ εξετάζοντας το πώς δούλευε ο οργανισμός (ICANN) κατέληξε στο ότι 
κυριαρχούσαν η αυθαιρεσία και η εξυπηρέτηση κρυφών συμφερόντων… διαπίστωσε ότι είχε να κάνει με 
ένα βουνό ατασθαλιών. Κατηγόρησε τον…  και το “κρυφό αφεντικό” του… ότι θησαύρισαν με το να 
παραχωρήσουν τη διαχείριση του μεγαλύτερου τομέα διευθύνσεων (του .com) στην εταιρεία …». 
138 (Καθημερινή, 15-10-2005) «The Economist. Τα σχέδια για παγκόσμια διαχείριση του Δια-δικτύου 
απειλούν το μέλλον του. Γιατί η ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγξουν το Δια-δίκτυο; Ολοένα περισσότερες 
κυβερνήσεις υποβάλλον αυτό το προφανές ερώτημα… Οι άλλες χώρες σαφώς και αντιδρούν στην 
αμερικανική ηγεμονία όσον αφορά κάτι τόσο σημαντικό για το δικό τους μέλλον. Πάντως, το ότι τελεί 
υπό την αιγίδα των ΗΠΑ ενοχλεί ορισμένες χώρες και αντιπροτείνουν να υπαχθεί στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών…». 
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αναδεικνύει μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ακόμη 

πιο ανατρεπτικό το σκηνικό που διαμορφώνει το δια-δίκτυο και επιδρά άμεσα στην 

εικόνα του139. Οι διαξιφισμοί παρουσιάζονται εξαιρετικά έντονοι αναδεικνύοντας ένα 

σκηνικό που καθιστά το δια-δίκτυο πεδίο πολεμικών συγκρούσεων των ισχυρών του 

κόσμου140.  

Μπροστά σ’ αυτό το σκηνικό της μάχης των κυβερνήσεων οι απλοί πολίτες 

παρουσιάζονται αδύναμοι και αδιάφοροι για τα παιχνίδια των μεγάλων εξουσιών, δεν 

έχουν κανένα ενδιαφέρον141. Η διάδοση του δια-δικτύου έχει ωριμάσει και έχει 

περάσει στο επίπεδο του να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ζωτικά 

συμφέροντα των ισχυρών εξουσιών. Η παρουσία και ο ρόλος της Ελλάδας μέσα στον 

διεθνή πολιτικό στίβο είναι πολύ μικρός και φθάνει στην γεωγραφική εγκατάσταση η 

μη κάποιων οργανισμών. Απλά, συμπληρώνεται με περιφερειακά στοιχεία η κεντρική 

εικόνα της σύγκρουσης εξουσιών, κυβερνήσεων στο ευρύτερο πεδίο του δια-

δικτύου142.   

                                                 
139 (Καθημερινή, 09-10-2005) «Το Internet σπάει τον κλοιό των ΗΠΑ. Κυβερνήσεις απ’ όλο τον 
κόσμο θα ελέγχουν το επαναστατικό μέσο επικοινωνίας …όσα είπε θα επηρεάσουν σημαντικά τις 
επόμενες γενιές… Ο κ. Χέντον… εκπροσωπώντας την Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση… είχε μόλις 
ανακοινώσει ένα πολιτικό πραξικόπημα σε ότι αφορά τη διαχείριση του Internet… Παραδοσιακοί 
σύμμαχοι στη διεθνή πολιτική σκηνή, οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, είχαν 
καθίσει δίπλα, δίπλα, όμως κοίταζαν ευθεία μπροστά όση ώρα ο Χέντον εξηγούσε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποφάσισε να δοθεί τέλος στον αποκλειστικό έλεγχο του Internet από την αμερικανική κυβέρνηση 
και να δημιουργηθεί από την Ευρώπη πια, νέο όργανο, το οποίο θα ελέγχει αυτό το επαναστατικό μέσο 
επικοινωνίας. … Μια ομάδα χωρών που έστειλαν εκπροσώπους στη Γενεύη, μεταξύ των οποίων η 
Βραζιλία (στηρίζει το 90% της φορολογίας της στο δια-δίκτυο), η Κίνα, η Κούβα, το Ιράν και αρκετές 
αφρικανικές χώρες, επέμειναν στην ιδέα να παραδώσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο… Ο Αμερικανός 
εκπρόσωπος πέρασε στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι “δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να επιτρέψει 
αλλαγές οι οποίες θα αντιβαίνουν τον ιστορικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στον έλεγχο του 
Internet… Το θέμα θα τεθεί επισήμως στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ… Έπειτα υπάρχει το ζήτημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κίνα έχει δεχτεί επικρίσεις για το γεγονός ότι φιλτράρει το περιεχόμενο του 
δια-δικτύου εντός των συνόρων της. Η Τυνησία… έχει δεχθεί επικρίσεις ότι ασκεί λογοκρισία… όμως 
όλες οι απαντήσεις δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση: ότι οι κυβερνήσεις θα αρχίσουν να αποφασίζουν 
για το μέλλον του Internet. Και το Internet δεν θα είναι πια ποτέ το ίδιο.» 
140 (Βήμα, 30-10-2005) Ολοσέλιδο άρθρο «…Η οργισμένη απάντηση του αμερικανού εκπροσώπου ήταν 
περίπου ότι “οι ΗΠΑ ανακάλυψαν το Δια-δίκτυο και σε αυτές θα παραμείνει η διαχείριση των ονομάτων 
του”. Αλλά αυτή τη φορά μόνος!» 
141 Χαρακτηριστικά, σε μια φωτογραφία παρουσιάζεται ένας «χαλαρός» χρήστης μπροστά στον Η/Υ 
και η λεζάντα αναφέρει : «Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το Internet 
το μόνο πραγματικά που τους ενδιαφέρει είναι η πρόσβασή τους. Για τις κυβερνήσεις όμως ο 
έλεγχος του Δια-δικτύου είναι στρατηγικής σημασίας». 
142 (Καθημερινή, 03-05-2006) «Χωρίς βρετανικές “σκιές” ο κοινοτικός Οργανισμός Ασφαλείας 
Δικτύων στο Ηράκλειο… Απερρίφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η αίτηση που είχε καταθέσει η 
Βρετανία για ακύρωση της απόφασης περί εγκατάστασης στο Ηράκλειο, του κοινοτικού Οργανισμού 
Ασφαλείας Δικτύων και πληροφοριών… ο οργανισμός έχει σαν αποστολή τη συλλογή πληροφοριών και 
την ανάλυση κινδύνων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα και τη διαθεσιμότητα 
των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και στην “αυθεντικότητα, ακεραιότητα και 
εμπιστευτικότητα” των πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω δικτύου». 
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Η ξεκάθαρα αποτυπωμένη από τον τύπο μάχη των ισχυρών του κόσμου για τον 

έλεγχο της διοίκησης του δια-δικτύου, αποδεικνύει το πόσο πολύτιμο στοιχείο είναι  

για την υποδομή του παρόντος και μελλοντικού κόσμου που χτίζεται πάνω του. 

Αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο σαν ένα εργαλείο διασκέδασης ενημέρωσης και 

παιχνιδιού αλλά πολύ σοβαρά. Οι έριδες για τον έλεγχό του σε τόσο υψηλό επίπεδο 

το καθιστούν στις συλλογικές μας παραστάσεις κάτι σαν το «πετρέλαιο του 

μέλλοντος», ένα πεδίο εικονικών πλέον γεωπολιτικών συμφερόντων και εν δυνάμει 

πολέμων. Η εικόνα του δια-δικτύου ενισχύει την δυναμική της ως καθοριστικού 

παράγοντα του μέλλοντος, αναβαθμίζεται πολύ σοβαρά μπαίνοντας και στο πεδίο 

δράσης των μεγάλων και νομιμοποιείται ακόμη περισσότερο στην συλλογική 

συνείδηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής σε όλα της τα επίπεδα. Από 

το παιχνίδι ενός μικρού παιδιού μέχρι το ενδιαφέρον του ΟΗΕ και των μεγαλύτερων 

δυνάμεων του κόσμου. Από την άλλη πλευρά, αυτή η συσχέτιση του δια-δικτύου με 

τέτοιας κλίμακας συμφέροντα, σε τόσο υψηλό επίπεδο, καλλιεργεί στους απλούς 

πολίτες κάποια συναισθήματα δυσπιστίας, επιφύλαξης, πιθανόν φόβου που έρχονται 

σε αντίφαση με άλλα που λειτουργούν στην κατεύθυνση του ότι το δια-δίκτυο είναι 

άναρχο, ελεύθερο, επαναστατικό. Τι είδους επανάσταση είναι αυτή που ερίζουν οι 

κυβερνήσεις του κόσμου να την ελέγξουν; Ίσως οι παλιές καλές μέρες να έχουν φύγει 

ανεπιστρεπτί και οι μεγάλοι του κόσμου να είναι πλέον τα αφεντικά του δια-δικτύου. 

Παίρνοντάς το στα χέρια τους μεταλλάσσουν και βασικά στοιχεία της επαναστατικής 

εικόνα του. 

 

3.1.2 Ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές 

ελευθερίες  

(ο φόβος του “Μεγάλου αδερφού”) 

 

Στην παρούσα ενότητα, παρατηρούμε να δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην άσκηση 

εξουσίας σε ένα κάθετο επίπεδο, από πάνω προς τα κάτω. Η άσκηση εξουσίας 

χρησιμοποιεί το δια-δίκτυο ως μέσο και μεταφράζεται σε δυνατότητα 

παρακολούθησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των πολιτών και άσκησης 

λογοκρισίας. Οι πρωταγωνιστές της αφήγησης περιγράφονται ουσιαστικά σε δύο 

στρατόπεδα. Στον ρόλο του θύτη εντοπίζουμε τις κυβερνήσεις είτε άμεσα, είτε 

έμμεσα μέσω μυστικών υπηρεσιών. Στο ρόλο των θυμάτων περιγράφονται οι πολίτες 

όλου του κόσμου. Τα δικαιώματά και οι ελευθερίες τους, στον βαθμό  που οι πράξεις 
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τους μπορούν να περνούν απαρατήρητες, δέχονται ασφυκτικές πιέσεις. Ένας κύριος 

συντελεστής για την αυξανόμενη ένταση της δυνατότητας ελέγχου αναδεικνύεται η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και του δια-δικτύου.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι κύριοι πρωταγωνιστές μεταφράζονται ουσιαστικά 

στις θεματικές ενότητες της παρουσίασης της τρέχουσας υποκατηγορία αναφορών. 

Αυτές περιλαμβάνουν την ηγεμονία των ΗΠΑ, όσον αφορά το ζήτημα των 

παρακολουθήσεων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών παγκοσμίως και χωρίς 

εξαιρέσεις. Την άσκηση κρατικής λογοκρισίας από την Κίνα. Μια ενότητα που 

παρουσιάζει την νομική διάσταση του ζητήματος, όπως περνά στην χώρα μας, και 

αποκαλύπτει ουσιαστικά ένα σκηνικό επαναπροσδιορισμού δικαιωμάτων και 

εννοιών, δείγμα ενός νέου κόσμου που αλλάζουν οι κανόνες του, λόγω της επίδρασης 

της τεχνολογίας. Τέλος, φωνές που απηχούν τον προβληματισμό και τις αντιδράσεις 

των πολιτών για την πίεση που δέχονται τα δικαιώματά τους και τον περιορισμό των 

ελευθεριών τους. 

 

Α. Η ηγεμονία των ΗΠΑ και της NSA143 
(“επιχείρηση Shamrock” – ο απόγονος του “Μαύρου Θαλάμου” και πρόγονος του περιβόητου Echelon) 

 

Τρεις αναφορές του Βήματος, επηρεασμένες από το γενικότερο κλίμα του ζητήματος 

των υποκλοπών κινητών τηλεφώνων μελών της κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2006, 

παρουσιάζουν τις ΗΠΑ και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA) ως το 

επίκεντρο ενός δικτύου παρακολούθησης. Το δια-δίκτυο εμφανίζεται και αυτό, μέσα 

στο σύνολο, ως μέσο και χώρος υπό παρακολούθηση, κυρίως τα email των πολιτών. 

Τα χαρακτηριστικά που τονίζονται είναι η παγκοσμιότητα της παρακολούθησης, η 

ύπαρξη κορυφαίας τεχνολογίας και η δυνατότητά της να διαχειρίζεται «έξυπνα» 

τεράστιους όγκους πληροφοριών. Το αστυνομικό και φοβικό κλίμα ενισχύεται με την 

αναφορά τίτλων επιχειρήσεων αστυνομικού τύπου144.  

                                                 
143 National Security Agency (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών) 
144 (Βήμα, 05-05-2006) «Η ταυτότητα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA)… Ουσιαστικά 
πρόκειται για την κορυφαίας τεχνολογίας μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ η οποία έχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθεί εκατομμύρια τηλεφωνικές επικοινωνίες σε όλον τον κόσμο, να ελέγχει e-mail, φαξ κτλ.» 
σε φωτογραφία οι εγκαταστάσεις της με λεζάντα «Το στρατηγείο της NSA, οκτώ χιλιόμετρα από την 
πόλη… στην οποία η ΑΔΑΕ εντόπισε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς προς τους οποίους έγιναν 11 κλήσεις 
και εστάλη ένα SMS από τα δύο καρτοκινητά - “σκιές” της ΤΙΜ». (Βήμα, 06-05-2006) «Ο ψυχρός 
πόλεμος των… καλωδίων… Επιστρέφοντας “δαφνοστεφανωμένοι” στις ΗΠΑ το 1945, οι ειδικοί 
“στεγάστηκαν” σε μια νέα υπηρεσία, την Υπηρεσία Ασφαλείας Στρατού (ASA), στην οποία ανατίθεται 
από τον πρόεδρο Τρούμαν η δημιουργία ενός δικτύου παγκόσμιας παρακολούθησης επικοινωνιών με 
σταθμούς σε όλον τον κόσμο που έλαβε το όνομα “επιχείρηση Shamrock” – ο απόγονος του “Μαύρου 
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Αυτό που μένει σαν εικόνα στην συλλογική συνείδηση είναι η εμπέδωση ενός 

πανίσχυρου συστήματος πάνω από τον απλό πολίτη που τον ελέγχει. Καλλιεργείται η 

αίσθηση της αδυναμίας μπρος στα πανίσχυρα δεσμά της τεχνολογίας. Η εικόνα της 

απόλυτης ελευθερίας του δια-δικτύου που ανοίγεται σε τεράστιες δυνατότητες, 

μετριάζεται και εμπλέκεται με την ανασφάλεια. Ξεκάθαρες σκιές εμφανίζονται που 

ξεθωριάζουν την λαμπρή εικόνα της ελευθερίας του δια-δικτύου. Το δια-δίκτυο δεν 

είναι πια τόσο ανεξέλεγκτο όσο παρουσιαζόταν. Τα μάτια των ισχυρών του κόσμου 

επεκτείνονται και εδώ και μπορούν να ελέγχουν κάθε μας ηλεκτρονική κίνηση. 

Η παρουσίαση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ηγεμονικής, αυτοκρατορικής 

δύναμης αποτελεί το επίκεντρο των δημοσιευμάτων. Εμφανίζεται ως η απόλυτη 

παγκόσμια εξουσία, αιτία ταυτόχρονα της δημιουργίας όλων αυτών των μηχανισμών 

και του κλίματος παρακολούθησης. Το δια-δίκτυο δεν είναι τόσο ελεύθερο και 

άναρχο όσο νομίζαμε. Χρησιμοποιείται για έλεγχο και ελέγχεται το ίδιο από τα 

«κακά» αφεντικά του κόσμου και τις υπηρεσίες πληροφοριών τους. Η εικόνα του 

καθαρού, ελεύθερου δια-δικτύου, εργαλείου των απλών πολιτών αναμειγνύεται με 

εικόνες δυσπιστίας, δεσμών και ασφυκτικού ελέγχου των ισχυρών. Ο θαυμαστός 

«νέος κόσμος», μάλλον φαίνεται να έχει και αυτός κάποιες κηλίδες που μεταφέρονται 

από τον παλιό κόσμο σιγά, σιγά. Όπως κάθε όνειρο μοιάζει να έχει το τέλος του. Η 

σκληρή πραγματικότητα επανεμφανίζεται στιβαρά. 

 

 Β. Κρατική Λογοκρισία στην Κίνα 
(50000 πράκτορες είναι Online, μπλοκάρουν ιστοσελίδες, διαγράφουν σχόλια και συλλαμβάνουν 

ανθρώπους με την κατηγορία του αντικαθεστωτικού και αντικοινωνικού λόγου) 
 

                                                                                                                                            
Θαλάμου” και πρόγονος του περιβόητου Echelon, ενός συστήματος που με συνεχείς προσθήκες και 
βελτιώσεις παρακολουθεί καθημερινά… δισεκατομμύρια μηνύματα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, 
φαξ και email, τα οποία στη συνέχεια “ξεσκαρτάρονται” από υπερυπολογιστές. Όπως απέδειξε και 
σχετική έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το λόγω μεγέθους … παροιμιωδώς αναποτελεσματικό 
Echelon χρησιμοποιείται συστηματικά για στρατιωτική και βιομηχανική κατασκοπία σε βάρος εχθρών 
και “φίλων”» 
(Βήμα, 07-05-2006) «Τι επιδιώκει και πως το πετυχαίνει η NSA. Ο τζέιμς Μπάμφορντ, ο κορυφαίος 
αμερικανός ειδικός σε θέματα υποκλοπών, μιλάει στο “Βήμα”. Στην NSA φτάνουν τεράστιες 
ποσότητες πληροφοριών καθημερινά, αλλά χρησιμοποιούνται φίλτρα, με τη βοήθεια των οποίων 
ξεφορτώνονται το 98% περίπου της πληροφορίας. Τελικά μένει ένα 2% πληροφορίας που πρέπει να 
αναλύσουν. Ονόματα υπόπτων, τηλέφωνα, διευθύνσεις email, οτιδήποτε… Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση 
για το λογισμικό νόμιμης συνακρόασης… Πρόκειται βασικά για λογισμικό που εγκαθίσταται στις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όπως η ΑΤ&Τα στην Αμερική. Όταν το ενεργοποιήσουν, μπορούν να 
υποκλέψουν οποιαδήποτε πληροφορία περνάει μέσα από τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, 
είτε αυτό είναι e-mail είτε τηλέφωνο.» 
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Ένα εκτενές άρθρο μισής σελίδας και δύο μικρότερα αποσπάσματα δύο παραγράφων 

συνδέουν, στην παρουσίασή τους, το δια-δίκτυο με προσπάθειες «εξυγίανσης» ή 

λογοκρισίας, θεωρούμενες από άλλη οπτική γωνία, που επιχειρεί η Κίνα ως κρατικός 

μηχανισμός. Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως διαβρωτικός παράγοντας κλειστών 

κοινωνιών ελεγχόμενων από αντίστοιχα καθεστώτα. Έχει τη δύναμη, μέσω της 

ανεξέλεγκτης ανταλλαγής πληροφοριών, να υποσκάπτει τα θεμέλια των 

«περιχαρακωμένων κρατών» προσφέροντας ελευθερία. Οι νέοι, για μια ακόμη φορά, 

παρουσιάζονται ως κύριοι φορείς της διαβρωτικής δύναμης του δια-δικτύου. Ισχυρά 

καθεστώτα στέκονται έντρομα, νιώθοντας έντονη την απειλή ανεξέλεγκτων αλλαγών 

που διαμορφώνει η ανάπτυξη του δια-δικτύου145. 

Από την άλλη μεριά, ως φυσική αντίδραση, μας παρουσιάζεται ένας εξαιρετικά 

οργανωμένος αμυντικός μηχανισμός περιορισμού και ελέγχου της δύναμης του δια-

δικτύου. Ο παλιός κόσμος αντιστέκεται. Παρουσιάζονται πράκτορες σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, κλείσιμο σελίδων, προσανατολισμός 

συζητήσεων. Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους τρόπους ελέγχου του δια-δικτύου στο 

κατεξοχήν χώρο της ελεύθερης έκφρασης, το πανεπιστήμιο146.  

                                                 
145 «… οι “σοφοί σύμβουλοι” του Πενταγώνου, της CIA και του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ 
προείδαν σίγουρα τη διαβρωτική δράση στις κλειστές κοινωνίες ενός δικτύου ελεύθερης ανταλλαγής 
σκέψεων και διοχέτευσης ανεξέλεγκτης πληροφορίας… Όλος ο πολιτισμένος κόσμος βρέθηκε να συζητεί 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας και όλος ο κατατρεγμένος “τρίτος” βάλθηκε να εκλιπαρεί για το 
συντομότερο δυνατό γεφύρωμα του “ψηφιακού χάσματος”.  Τα “κλειστά καθεστώτα” όπως οι 
τριτοκοσμικές δικτατορίες ή οι τελευταίοι των κομμουνιστών – Κίνα, Β. Κορέα κ.α.- είδαν έντρομα τη 
νέα γενιά τους να βυθίζεται με μανία στα όσα “αιρετικά” της έλεγαν τα μυριάδες στόματα του Δια-
δικτύου. Αλλά και στην ίδια τη Δύση σημειώθηκαν οι πρώτες αψιμαχίες για το “σε ποιον ανήκει αυτό το 
όνομα” και “ποιος αποφασίζει τελικά”… Τα “περιχαρακωμένα κράτη” κατέφυγαν – όσα είχαν την 
τεχνολογική επάρκεια – στο δρακόντειο φιλτράρισμα… Ήλεγχαν οτιδήποτε ελάμβανε ή έστελνε ο κάθε 
πολίτης τους αλλά δεν είχαν τον κατάλογο με τις πραγματικές ταυτότητες όσων κρύβονταν πίσω από τις 
“αντικαθεστωτικές” διευθύνσεις…». 
146 Στην δεύτερη σελίδα (Καθημερινή, 12-05-2006), εντοπίζουμε ένα εκτενές άρθρο 
μισής σελίδας. «Επιχείρηση “σοσιαλιστική αρετή” στο κινεζικό Internet…η Χου Γινγκγίνγκ 
μοιάζει με κλασική πρωτοετή… Μόλις συνδεθεί, ακολουθώντας τις υποδείξεις καθηγητών και 
μεγαλύτερων φοιτητών, εισάγει πολιτικώς ορθά ή αθώα θέματα για συζήτηση… Οι πολιτικές συζητήσεις, 
ακόμη και αυτές που αφορούν στην πανεπιστημιακή πολιτική ζωή, είναι απαγορευμένες σε 
πανεπιστημιακά δικτυακά φόρουμ. Η Χου επισημαίνει πως η ίδια και οι συνάδελφοί της, επιθεωρητές του 
Internet, προσπαθούν να στρέψουν πιθανές αρνητικές συζητήσεις σε μια θετική κατεύθυνση με ένα 
καίριο σχόλιο… Κάτι μεταξύ μπάτσου, πληροφοριοδότη και συντονιστή συζητήσεων η Χου είναι κομμάτι 
μιας τεράστιας προσπάθειας στην ηπειρωτική Κίνα να εξυγιάνει το Internet. Επί μακρόν η Κίνα διέθετε 
τη δική της αστυνομία του δια-δικτύου, συμπεριλαμβανομένων 50000 πρακτόρων, που είναι Online, 
μπλοκάρουν ιστοσελίδες, διαγράφουν σχόλια και συλλαμβάνουν ανθρώπους με την κατηγορία του 
αντικαθεστωτικού και αντικοινωνικού λόγου… Οι κινεζικές αρχές λένε ότι πάνω από δύο εκατομμύρια 
φερόμενες ως “ανθυγιεινές” απεικονίσεις έχουν ήδη αποσυρθεί και τουλάχιστον 600 “ανθυγιεινά” chat 
rooms έχουν κλείσει… διενήργησαν επιμορφωτικά σεμινάρια… για τον αποτελεσματικό τρόπο 
χαλιναγώγησης του Internet… η Χου φουσκώνει από περηφάνια για την συνδρομή της στην οικοδόμηση 
“μιας αρμονικής κοινωνίας”… μεγάλος αριθμός φοιτητών έχει στρατολογηθεί… Οι περισσότεροι 
επιθεωρητές έχουν πειστεί ότι δεν συμμετέχουν σε λογοκρισία, ούτε ασκούν έλεγχο…» 
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Συμπερασματικά, γινόμαστε μάρτυρες άλλοτε μια μάχης και άλλοτε μιας 

σύμπνοιας μεταξύ παραδοσιακών ισχυρών εξουσιών του παλιού κόσμου και του δια-

δικτύου με στρατολογήσεις, αστυνομικούς, πράκτορες, αντικαθεστωτικές κινήσεις. 

Αναδεικνύεται ένα ξεκάθαρο δίπολο, όπου, από την μια μεριά υπάρχουν εξουσίες που 

συγχέονται με τον κομμουνισμό, την διάθεση κεντρικού ελέγχου της πορείας της 

ανάπτυξης της κοινωνίας και από την άλλη βρίσκεται ο ανεξέλεγκτος χείμαρρος 

ελευθερίας του δια-δικτύου. Το σύμβολο της απόλυτης ελευθερίας στην διακίνηση 

των απόψεων. Σε πιο απλοϊκή απόδοση, η εικόνα μοιάζει να παρουσιάζει την μάχη 

του καλού με το κακό, του παλιού με το καινούριο. Ο τελικός νικητής δεν μπορεί 

παρά να είναι το καινούριο, απλά το παλιό καθυστερεί την διείσδυσή του και 

προσπαθεί να κερδίσει περισσότερο χρόνο ζωής. Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται να έχει 

θετικές επιδράσεις στην παγκόσμια κοινωνία, μιας και κάνει δύσκολη τη ζωή των 

σκληρών εξουσιαστών αναγκάζοντάς τους να εκτεθούν ασκώντας τόσο καταφανή 

λογοκρισία. Γίνεται παράγοντας διάχυσης της ελευθερίας στον κόσμο συμβάλλοντας 

στην ενίσχυση των όπλων της νέας γενιάς, που επιζητεί την απελευθέρωσή της. 

 

Γ. Η νομική διάσταση 
(πρόστιμο 150.000€) 

 

Οι τεχνολογικές αλλαγές γενικότερα και η παρουσία του δια-δικτύου συντελούν στην 

σταδιακή διαμόρφωση ενός πλαισίου κοινωνικής δραστηριότητας με νέες πτυχές. 

Εισάγονται νέοι τρόποι και πρακτικές λειτουργίας οργανισμών, επιχειρήσεων, 

προσώπων. Οι πολίτες συναλλάσσονται όλο και πιο ηλεκτρονικά με το κράτος και 

μεταμορφώνονται σε όλο και πιο εικονικές και ψηφιακές οντότητες.  Νέες 

δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης παρουσιάζονται. Η ανάγκη ορισμού νέων 

εννοιών, επαναπροσδιορισμού των αποδεκτών ορίων συμπεριφοράς, νέων κανόνων 

που θα διευθετήσουν τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μας, έρχεται να καλυφθεί 

από τον τύπο και την άμεσα ή έμμεσα νομική διάσταση που έχουν άρθρα της 

παρούσας υποκατηγορίας αναφορών. Το γεγονός ότι εντοπίσαμε δύο δημοσιεύματα 

που αφορούν σχετικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στην ελληνική βουλή, δεν αναιρεί 
                                                                                                                                            
Επίσης μια αναφορά δύο παραγράφων (Βήμα, 13-05-2006), «Λογοκρίνεται η κινεζική ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια. Πεκίνο. Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της γνωστής 
“Wikipedia”, με τι “μικρή” διαφορά ότι θα είναι αυστηρά λογοκριμένη, ξεκίνησε να λειτουργεί στο δια-
δίκτυο στην Κίνα… απαγορεύεται ρητώς “κάθε κακόβουλη αξιολόγηση του εθνικού συστήματος 
διακυβέρνησης” και “οποιαδήποτε επίθεση κατά των κυβερνητικών θεσμών”. Οι κινεζικές αρχές 
μπλόκαραν το 2005 τη λειτουργία της ελεύθερης “Wikipedia”, η οποία είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής». 
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τον διεθνή χαρακτήρα της νομικής διάστασης του ζητήματος μιας και αφορά 

προσαρμογή στις επιταγές ευρωπαϊκής οδηγίας και γενικότερα εισαγόμενους ώριμους 

νομικούς προβληματισμούς. Σαν πολιτική πράξη δεν εντάσσεται στο πλαίσιο 

εσωτερικού προβληματισμού και πρωτοβουλιών αλλά αποτελεί ένδειξη των 

ανακατατάξεων σε διεθνές επίπεδο. 

Παρατηρούμε, άμεσα, την ίδια μέρα και από τις δύο εφημερίδες, να 

παρουσιάζονται δύο άρθρα πέντε και έξι παραγράφων, που ασχολούνται με σχετικό 

νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο έρχεται να διευθετήσει νομοθετικά νέες 

ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία και έχουν σχέση με το δια-

δίκτυο και την προσαρμογή της χώρας μας σε κοινοτικές οδηγίες147.  

Σαν αποτέλεσμα, διαμορφώνεται μια εικόνα σεβασμού των ατομικών 

δικαιωμάτων και κατοχύρωσης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των 

ηλεκτρονικών πολιτών του δια-δικτύου. Μας παρουσιάζεται ότι ο νόμος πλέον 

έρχεται να επιβάλλει τάξη και να προσφέρει ασφάλεια. Και ο εικονικός κόσμος, όσο 

καινοφανής και θαυμαστός να είναι, έχει παράνομους και απαιτούνται νόμοι, 

πρόστιμα, όρια. Είναι και αυτός ένας κόσμος με προβλήματα ανάμεσα στους 

εικονικούς κοινωνούς του. Κατοχυρώνεται το απόρρητο των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Όμως είναι αμφίβολη η αποτελεσματικότητα της επίδρασης της 

παρουσίασης τέτοιων νομοθετικών πρωτοβουλιών μέσα σε ένα γενικότερο, πολύ 

ισχυρότερο κλίμα παρουσίασης των δυνατοτήτων των εξουσιών για λογοκρισία, 

έλεγχο και παρακολούθηση. Το δια-δίκτυο επισημοποιείται όλο και περισσότερο, 

μιας και γίνεται αντικείμενο θεσμικών, νομοθετικών παρεμβάσεων, σημάδι 

ωρίμανσης και τελικής εγκαθίδρυσης στα θεμέλια του τεχνολογικού μας πολιτισμού. 

Η εικόνα του, με την σειρά της, γίνεται μόνιμο και απερίσπαστο κομμάτι των 

συλλογικών αναπαραστάσεων μας. 
                                                 
147 (Βήμα, 24-05-2006) «Επικυρώνεται η κοινοτική οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα… ο 
υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αν. Παπαληγούρας για να καταθέσει στη βουλή το νομοσχέδιο για το απόρρητο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς 
και επικοινωνίες στο Δια-δίκτυο)… Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η χρήση διατάξεων, όπως αυτές που 
αφορούν τα cookies, επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς… επεκτείνονται οι περιορισμοί που 
ισχύουν για τις τηλεπικοινωνίες σε ότι αφορά την εμπορική εκμετάλλευση ή προώθηση προϊόντων με τα 
στοιχεία χρηστών και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου…» (Καθημερινή, 24-05-2006) 
«Ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυστηρά χρηματικά πρόστιμα που φθάνουν τα 150.000€, ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για τους παραβάτες και σαφή προσδιορισμό του πλαισίου υποχρεώσεων 
των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ζητήματα ασφαλείας περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που 
κατέθεσε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αν. Παπαληγούρας για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων… Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στοχεύουν… απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και δια-δίκτυο) και ενσωματώνουν στην ελληνική έννομη τάξη την ευρωπαϊκή 
οδηγία 2002/58/Ε.Κ., “σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών”…». 
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Τέλος, η ενσωμάτωση στην ελληνική πραγματικότητα όλων των σχετικών 

ρυθμίσεων, λόγω συμμόρφωσης σε κοινοτικές οδηγίες και υποχρεώσεις, χωρίς 

αυτόβουλη, ανεξάρτητη πρωτοβουλία, απλά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχει 

αναλυθεί σε σχετική υποκατηγορία ανάλυσης και αφορά την εικόνα της χώρας μας σε 

σχέση με το δια-δίκτυο: «2.5 Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα». 
 

Δ. Αντιδράσεις, κριτική, η φωνή των πολιτών 
(Ο έλεγχος και η βία θα ασκούνται, για άλλη μια φορά, αλλά τώρα παγκόσμια, μέσα από την 

πληροφορία) 

 

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν υπήρξαν τόσο τέλειες τεχνικές δυνατότητες στην 

διάθεση των εξουσιών για έλεγχο της συμπεριφοράς των πράξεων των πολιτών. 

Ταυτόχρονα, μας παρουσιάζεται ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του δια-δικτύου 

απελευθερώνει τον σύγχρονο άνθρωπο επεκτείνοντας το φάσμα των δυνατοτήτων 

του. Στον βαθμό που είναι σύμφυτη με τον ρόλο κάθε εξουσίας η ανάγκη διατήρησης 

του ελέγχου (όσον αφορά τους πολίτες της επικράτειάς της) διαμορφώνεται μια μάχη 

εξισορρόπησης που λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα: όσο ικανοποιείται πιο 

αποτελεσματικά η ανάγκη ελέγχου της εξουσίας, τόσο αυτόματα περιορίζεται το 

βεληνεκές ελεύθερης δράσης των πολιτών. Ίσως δικαιούμαστε να μιλάμε για το 

κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες, σε αντιστάθμισμα των νέων 

δυνατοτήτων που τους προσφέρονται. Τελικά ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι : τα 

οφέλη του δια-δικτύου ως φορέα προόδου που προβάλλονται ποιες κατευθύνσεις 

συμφερόντων εξυπηρετούν σε μεγαλύτερο βαθμό; Ποιος κερδίζει περισσότερο από 

την νέα αναδιανομή δυνατοτήτων που πραγματοποιείται; Ο άνθρωπος ως πολίτης των 

σύγχρονων κοινωνιών και τα κάθε είδους δικαιώματά του; ή μήπως μεγαλύτερου 

μεγέθους οικονομικοί, πολιτικοί οργανισμοί και εξουσίες;  

Στην παρούσα θεματική ενότητα ο τύπος μας παρουσιάζει μέσα από ποικίλους 

φορείς την φωνή των πολιτών. Η ασφυκτική πίεση που δημιουργείται πάνω στα 

περιθώρια ελεύθερης κίνησης των πολιτών και έχει πηγή τις πολιτικές εξουσίες του 

κόσμου, διαμορφώνει ένα μείγμα διάχυτων συναισθημάτων προβληματισμού, 

κριτικής στάσης, αντίδρασης που εκπροσωπείται σε ένα σημαντικό τμήμα των 

αναφορών που αφορούν την τρέχουσα υποκατηγορία (Ηλεκτρονικές 

παρακολουθήσεις, κρατική λογοκρισία και ατομικές ελευθερίες). 
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Σε πρώτο επίπεδο η φωνή των «αδύναμων πολιτών» παρουσιάζεται μέσω μιας 

αναφοράς μίας παραγράφου σε μια συνέντευξη ενός διανοούμενου, συγγραφέα, 

ενταγμένη σε μια συνολική κριτική της πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης148. 

Ακολούθως εντοπίζουμε ένα άρθρο τεσσάρων παραγράφων που ασκεί μια έντονη 

κριτική και εκπέμπει μια έκπληξη για μέτρα που λαμβάνονται στην κατεύθυνση του 

«μεγάλου αδελφού»149. Στη συνέχεια, ένα μεγαλύτερο άρθρο επτά παραγράφων 

εκφράζει, περισσότερα χαρακτηριστικά από όλα, τον έντονο κοινωνικό 

προβληματισμό για την παρούσα και πολύ περισσότερο μελλοντική πορεία των 

πραγμάτων150.  

Τα σημεία που προβάλλονται και προβληματίζουν αφορούν, την εμβέλεια της 

παρακολούθησης που τώρα μπορεί να πραγματοποιείται σε παγκόσμιο πλανητικό 

επίπεδο, την ανικανότητα της προστασίας μέσω των νόμων, το αίσθημα αδυναμίας 

των απλών ανθρώπων μπροστά στα τεράστια μεγέθη και συμφέροντα των πολιτικών 

εξουσιών που διακυβεύονται. Κοινό σημείο, και στην αμερικανική και στην 

                                                 
148 (Βήμα, 27-05-2006) «Υπονομεύει τα θεμέλια της δημοκρατίας ο Μπους. Ο ειδικός στην πολιτική 
της επικοινωνίας καθηγητής… επικρίνει τον “πόλεμο κατά της τρομοκρατίας”…Η κυβέρνηση Μπους 
μιλάει για εξάπλωση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στον κόσμο τη στιγμή που ακυρώνει τις 
πολιτικές ελευθερίες και υπονομεύει τα θεμέλια της δημοκρατίας στις ΗΠΑ με τον Patriot Act (σ.σ.: τον 
αντιτρομοκρατικό νόμο που ψηφίστηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου), το πρόγραμμα των παρακολουθήσεων 
τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων χωρίς άδεια εισαγγελέα …» 
149 (Βήμα, 13-05-2006), «Τι ισχύει στην Ευρώπη…Η γνωστή περυσινή οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (την προσυπέγραψαν τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και οι υπουργοί Δικαιοσύνης των 
“25”) προβλέπει την καταγραφή και αποθήκευση τηλεφωνικών επικοινωνιών, χρηστών Δια-δικτύου, 
τηλεφωνικών μηνυμάτων, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όλων των πολιτών. Οι σχετικές βάσεις 
δεδομένων θα είναι διαθέσιμες στις κυβερνήσεις προς αναζήτηση πιθανών τρομοκρατών ή και 
κακοποιών… Η διαφορά με το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι στις 
Βρυξέλλες ο «Μεγάλος Αδελφός» έδρασε με διαφάνεια, ενώ στην Ουάσιγκτον, χωρίς να ανακοινωθεί 
τίποτε δημοσίως». 
150 (Καθημερινή, 14-10-2005), «Αόρατα δίκτυα. Το φακέλωμα ήταν πάντα… Το ηλεκτρονικό 
φακέλωμα που είναι πολύ πιο μαζικό από το εθνικό… είναι πρωτόφαντο στα πλανητικά χρονικά, 
σαρωτικό και επικίνδυνο, με άγνωστες ακόμη συνέπειες στην αναδιάταξη των συσχετισμών, αυτή τη 
φορά, ανάμεσα στις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις… Οι νόμοι για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων δεν βοηθούν, πρώτα από όλα γιατί δεν εφαρμόζονται ούτε από τις εθνικές κυβερνήσεις ούτε 
από την Ε.Ε… Η προχθεσινή πρόταση της Κομισιόν για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των εθνικών διωκτικών αρχών των “25” χωρίς δικαστική άδεια…για την παρακολούθηση και το 
φακέλωμα όλων… των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των Ευρωπαίων… Ένα νέου τύπου φακέλωμα, 
επικίνδυνο, συντριπτικό. Εκούσια – τα ¾ των Βρετανών δέχονται να θυσιάσουν τις ατομικές ελευθερίες 
τους για χάρη της ασφάλειας. Όμως πως θα είναι μια κοινωνία όπου οι κινήσεις του κάθε μέλους της θα 
ιχνηλατούνται και θα καταγράφονται;… ένα γκρίζο, αφανές κράτος οικοδομημένο πάνω σε αχανή 
ψηφιακά αρχεία. Αρχεία-εργαλεία για τον ασφυκτικό έλεγχο προσώπων και πραγμάτων… Ο έλεγχος και 
η βία θα ασκούνται, για άλλη μια φορά, αλλά τώρα παγκόσμια, μέσα από την πληροφορία… Οι ιδιωτικές 
εταιρείες θα είναι τα νέα αφεντικά των μυστικών υπηρεσιών, οι “Πλανητάρχες” ενός κόσμου με λίγο ως 
πολύ συμβολικά εθνικά σύνορα και αβυσσαλέες ανισότητες. Τι ρόλο θα παίξει το ηλεκτρονικό φακέλωμα 
στη διαμόρφωση νέων ισορροπιών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων; Πόσο θα συμβάλει στο νέο μοίρασμα 
της “πίτας”; Το πιθανότερο είναι να διαμορφωθούν νέου τύπου ιμπεριαλισμοί, με άξονα – αυτή τη φορά- 
το ποιος κατέχει και ελέγχει τα μέσα παρακολούθησης…» 
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Ευρωπαϊκή εκδοχή των ληφθέντων μέτρων προς τον έλεγχο και την παρακολούθηση, 

αποτελεί η προβολή του επιχειρήματος της απειλής των κακών και κυρίως της 

τρομοκρατίας. Η προσπάθεια πειθούς των εξουσιών φθάνει μέχρι και του κινδύνου 

της δημιουργίας ηθελημένης διάθεσης παρακολούθησης από τους πολίτες για τους 

ίδιους. Τέλος, οι πολίτες παρουσιάζονται σαν θύματα «επιθετικού Μάρκετινγκ» από 

πολιτικούς (Νικολά Σαρκοζί) και αμύνονται με το μόνο όπλο που διαθέτουν, την 

καταγγελία τέτοιων πρακτικών151.  

Ο «μεγάλος αδελφός» βρίσκεται στο κέντρο της διάχυτης φοβίας των 

υποψιασμένων πολιτών που αφορά μια καταπιεστική, πλήρως παρακολουθούμενη 

και ελεγχόμενη κοινωνία. Οι νέες τεχνολογίες και το δια-δίκτυο παρουσιάζονται 

άμεσα συνυφασμένες με αυτή την φοβική, απειλητική προοπτική καθώς αποτελούν 

τα εξελιγμένα μέσα που καθιστούν εφικτή την νέα πραγματικότητα. Εμφανίζονται ως 

τα πολύ χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των ισχυρών κυβερνήσεων, των δυνητικών 

καταπιεστών μας. Σαν αποτέλεσμα δημιουργείται μια αρνητική ταύτιση. Το δια-

δίκτυο πέρα από τα θαυμαστά στολίδια της νέας πραγματικότητας που μας 

υπόσχεται, εσωκλείει και κινδύνους για τις ατομικές ελευθερίες. Όσο το δια-δίκτυο 

επεκτείνεται και γίνεται μέσο και αντικείμενο άσκησης εξουσιών, τόσο οι κίνδυνοι 

αυτοί γίνονται πραγματικοί αντιληπτοί και αναπτύσσεται ένα ασφυκτικός κλοιός που 

δημιουργεί δυσπιστία, προβληματισμούς, φόβους. Η εικόνα του δια-δικτύου υπάρχει 

σαν μια ηλιόλουστη μέρα στις συλλογικές μας αναπαραστάσεις, αλλά σκιάζεται από 

όλο και περισσότερα σύννεφα στο βάθος του ορίζοντα (που συγκρατούν εν μέρει τον 

αρχικό ενθουσιασμό και προβληματίζουν έντονα για την πορεία της καλής ημέρας). 

 

3.1.3 Η Αλ Κάιντα, το δια-δίκτυο και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ 
(“Η Φωνή του Χαλιφάτου”) 

 

Πέρα από τις επίσημες εξουσίες που ασκούν την επιρροή τους στον χώρο του δια-

δικτύου, τρομοκρατικές οργανώσεις ή απελευθερωτικά κινήματα για άλλους, άλλες 

επίσης ισχυρές εξουσίες στον χώρο τους, προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα 

πλεονεκτήματα του δια-δικτύου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους μέσα 

                                                 
151 (Βήμα, 19-10-2005) «Ενοχλούν τα e-mail του φιλόδοξου Σαρκοζί. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη 
Γαλλία η επικοινωνιακή εκστρατεία του υπουργού Εσωτερικών Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος προωθεί την 
υποψηφιότητα του για τις προεδρικές εκλογές του 2007 αποστέλλοντας εκατομμύρια e-mail. Πολιτικοί 
αναλυτές μιλούν για “επιθετικό μάρκετινγκ” που θα έχει μιμητές. Χρήστες του Internet όμως 
καταγγέλλουν παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων». 
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στο πλαίσιο της παρανομίας.  Το δια-δίκτυο γίνεται το αποδοτικότερο εργαλείο στα 

χέρια τους, ως μέσο επικοινωνίας και διάδοσης των απόψεών τους. Συνδυάζει τα 

στοιχεία της παγκοσμιότητας στην εμβέλεια, της δυνατότητας απόκρυψης ιχνών, του 

ελάχιστου βαθμού ελέγχου του. 

Στην τρέχουσα ενότητα εντοπίζουμε τρεις αναφορές που συνδέουν την Αλ 

Κάιντα με την χρήση του δια-δικτύου ως μέσου για την επίτευξη των σκοπών της. 

Στην μία αναφορά εμπλέκονται και οι άμεσοι αντίπαλοί της, οι αμερικανικές 

μυστικές υπηρεσίες152. Σε ένα εκτενές άρθρο έντεκα παραγράφων, που ασχολείται με 

μια επιστολή ενός υπαρχηγού της Αλ Κάιντα και γενικότερη ανάλυση των σχεδίων 

της τρομοκρατικής οργάνωσης, βλέπουμε πάλι σε κινηματογραφικές υποθέσεις και 

σενάρια του αρθρογράφου την ύπαρξη του δια-δικτύου ως απαραίτητο μέρος του 

φαντασιακού του. Η εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών και του πολέμου που 

διεξάγεται δημιουργούν ένα σκηνικό, όπου τα δια-δίκτυο γίνεται τακτικό όπλο στα 

χέρια των αντιπάλων και πολεμιστών, περισσότερο σημαντικό από μια ρουκέτα153.  

Η σύνδεση του δια-δικτύου επικοινωνιακά με την παρουσιαζόμενη ως 

μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση, της προσφέρει μια «αναβάθμιση» για την 

κοινή γνώμη, μια περαιτέρω νομιμοποίηση, ένα υψηλότερο επίπεδο σεβασμού, κάτι 

που εξυπηρετεί τους στόχους της να εμφανίζεται σαν ένας όλο και πιο σεβαστός 

πόλος εξουσίας, με την αντίστοιχη επιρροή. Το γεγονός ότι η Αλ Κάιντα 

χρησιμοποιεί μέσα στα βουνά το δια-δίκτυο, υπονοεί υψηλό επίπεδο οργάνωσης, 

                                                 
152 Ξεκινώντας, βρίσκουμε μία μικρή αναφορά που δημοσιοποιείται από την εφημερίδα με 
θαυμαστικό. (Βήμα, 04-10-2005) «Η Αλ Κάιντα ζητεί υπαλλήλους! Αγγελία με την οποία ζητεί 
υπαλλήλους στον “τομέα της επικοινωνίας” δημοσίευσε στο Internet η Αλ Κάιντα.» Στη συνέχεια, 
εντοπίσαμε ένα τρίστηλο τεσσάρων παραγράφων με αντίστοιχη φωτογραφία ιστοσελίδας με αραβικά 
γράμματα, σκιώδη πρόσωπα του Μπιν Λάντεν και άλλων στελεχών της Αλ Κάιντα και λεζάντα 
«ακόμη και αυτό το περιοδικό στο Internet διέθετε το παράρτημα της Αλ Κάιντα στο Ιράκ». (Βήμα, 07-
10-2005) «Ιστοσελίδα της Αλ Κάιντα με αγγελίες στρατολογιών. Ντουμπάϊ. Η Αλ Κάιντα εμφανίζεται 
αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαύλους επικοινωνίας του Δια-δικτύου, προσβλέποντας 
στην διάδοση της ιδεολογίας του “ιερού πολέμου” και στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Η 
ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Μετώπου για την Ισλαμική Ενημέρωση (GIMF) τη δεύτερη έκδοση της 
“ενημερωτικής” εκπομπής με τίτλο “Η Φωνή του Χαλιφάτου”, την οποία παρουσιάζει κουκολοφόρο 
στέλεχος της Αλ Κάιντα… η οργάνωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν δημοσιεύει στην παραπάνω ιστοσελίδα 
αγγελίες για τη στελέχωσή της». 
153 (Βήμα, 07-10-2005) «Άκρως αποκαλυπτική είναι η επιστολή του Αϊμάν Ζαουάχρι… Σπάνια εν 
καιρώ πολέμου έχει κανείς τη δυνατότητα να κρυφοκοιτάξει πάνω από τον ώμο του εχθρού και αν 
ανακαλύψει τις πιο μύχιες σκέψεις του για τη μάχη… Το γράμμα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα… 
από το γραφείο του νέου διευθυντή των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών… είναι από τα πλέον 
συναρπαστικά ντοκουμέντα… Μπορούμε απλά να εικάσουμε πως αναδύθηκε η επιστολή… και η δική μου 
υπόθεση είναι η εξής: … στη συνέχεια εξήχθη στα βουνά με τη βοήθεια των αγγελιοφόρων του. Σε 
κάποιο σημείο δακτυλογραφήθηκε στα αραβικά σε έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet. 
Μεταδόθηκε εγγύτερα στο Ιράκ, αποθηκεύτηκε και διαβιβάστηκε στο Ζαρκάουι. Κάπου κατά μήκος της 
αλυσίδας αυτής, η CIA ή κάποια άλλη φιλική μυστική υπηρεσία κατάφερε να διεισδύσει και να υποκλέψει 
το περιεχόμενό της». 
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γνώσης των νέων τεχνολογιών, άρα και υψηλού επιπέδου μαχητική ικανότητα. 

Ταυτίζεται με μια μοντέρνα, σύγχρονη οργάνωση και όχι παραδοσιακούς αντάρτες 

που πολεμούν με τις πέτρες. Αποτελεί αξιοσέβαστο αντίπαλο, ικανό για ισχυρά 

πλήγματα τώρα και στο μέλλον. Ακόμα και αν δεν στηρίζονταν σε πραγματικές 

ανάγκες τέτοια δημοσιεύματα, θα αποτελούσαν ένα αξιόλογο τμήμα μια συνολικής 

επικοινωνιακής πολιτικής για την αναβάθμιση της εικόνας της οργάνωσης και της 

απειλής που διατείνεται. 

Συμπερασματικά, η οικειοποίηση του δια-δικτύου από την Αλ Κάιντα ως 

απαραίτητου εργαλείου για την λειτουργία της, εμπεδώνει στην συλλογική συνείδηση 

την ισχύ του δια-δικτύου μέσα από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως: Η 

παγκοσμιότητα, το ανεξέλεγκτο, το σχετικά απόκρυφο, το άναρχο, η 

αποτελεσματικότητα. Επίσης αποδεικνύει ότι αποτελεί προνομιακό χώρο άσκησης 

εξουσιών κάθε είδους σε πλανητικό επίπεδο. Μάλιστα, δημιουργείται η αίσθηση ότι 

όσο ωριμάζει η ύπαρξή και η χρήση του στην συλλογική συνείδηση, με το πέρασμα 

του χρόνου, τόσο αυξάνεται η συμμετοχή θεσμικών πολιτικών εξουσιών, αλλά και 

μη, σε έναν αγώνα αξιοποίησης, αλλά και ίσως αναπόφευκτου ελέγχου του. Η εικόνα 

του δια-δικτύου κερδίζει σε σεβασμό εφόσον αυτό γίνεται απαραίτητο εργαλείο των 

πάντων, νόμιμων και παράνομων, εκσυγχρονιστών αλλά και μουσουλμάνων 

φονταμενταλιστών. Για όλους, ανεξαρτήτως χαοτικών διαφορών και αντιπαλοτήτων, 

αποτελεί κοινό τόπο δράσης. Επομένως, η σύνδεση του δια-δικτύου με την φερόμενη 

ως μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση, επεκτείνει εξαιρετικά το φάσμα των 

υποκειμένων που το αξιοποιούν, προσδίδοντας του ταυτόχρονα μια ακόμη 

μεγαλύτερη εμβέλεια και νομιμοποίηση ως το απόλυτο περιβάλλον, το απαραίτητο 

συστατικό στοιχείο του νέου κόσμου του παρόντος και του μέλλοντος μας.  

 

3.1.4 Συμπεράσματα  

 

Η εμπλοκή και σύνδεση πολιτικών εξουσιών με τη χρήση του δια-δικτύου ως πεδίου 

και μέσου άσκησης εξουσιών προσφέρει πολύτιμα στοιχεία στην έρευνά μας για την 

εικόνα του δια-δικτύου στην σύγχρονη συλλογική συνείδηση. 

Σε πρώτο επίπεδο, εμπεδώνεται το γεγονός ότι το δια-δίκτυο είναι πολύτιμο για 

την πορεία του πολιτισμού και των κρατών ως οντοτήτων. Αποκτά μια πιο σεβαστή 

υπόσταση και εικόνα. Απέναντι στα αρχικά ελεύθερα βήματα, την επαναστατικότητα 

και την αναρχία που πρεσβεύει το δια-δίκτυο, προστίθεται, με τα αποσπάσματα αυτής 
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της υποκατηγορίας, οι ισχυρές εξουσίες του κόσμου, δείχνοντας σαφέστατα τις άγριες 

προθέσεις τους για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που τους παρέχονται. 

Επιπλέον, το δια-δίκτυο δείχνει να μεταμορφώνεται όλο και πιο πολύ σε μια γευστική 

πίτα, για το μοίρασμα της οποίας μάχονται οι εξουσίες όλων των ειδών. Επίσημες 

κυβερνήσεις όλων των πολιτικών ιδεολογιών, δυτικές (ΗΠΑ, χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης), ανατολικές (Κίνα), αναπτυσσόμενες κ.τ.λ. Ακόμα τρομοκρατικές ή 

απελευθερωτικές οργανώσεις του μουσουλμανικού κόσμου. Η παρουσία τέτοιου 

είδους και τόσο πολυσυλλεκτικών δυνάμεων αποδεικνύει καταφανέστατα την ισχύ 

και την καθολικότητα της δύναμης του δια-δικτύου, στην κατεύθυνση της 

διαμόρφωσης ενός νέου κοινωνικού περιβάλλοντος. Το δια-δίκτυο καθίσταται ένα 

νέο πεδίο συγκρούσεων γεωπολιτικής τάξης των μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων, 

κάτι τόσο πολύτιμο, με βάση προηγούμενες συλλογικές μας παραστάσεις, όπως το 

πετρέλαιο. Δίπλα του, η πληροφορία διεκδικεί, στο πλαίσιο του νέου κόσμου, όλο και 

πιο επάξια την θέση του χρυσού. 

Ταυτόχρονα, αυτή η, σε πρώτο επίπεδο, ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της 

ακτινοβολίας της εικόνας του δια-δικτύου, δέχεται και αρνητικά σχόλια λόγω της 

παρουσίας των ισχυρών εξουσιών που παρουσιάζονται από τον τύπο. Οι εξουσίες 

δηλώνουν ένα ισχυρό παρόν, αποφασισμένες να ελέγξουν όσο ποτέ άλλοτε κάθε 

κίνηση των πολιτών. Η τεχνολογία με την σειρά της, όσο ποτέ άλλοτε, αποτελεί 

τον καλύτερο σύμμαχό τους. Η απειλή της λογοκρισίας, της ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης, του ψηφιακού φακελώματος, του γενικότερου περιορισμού των 

ατομικών ελευθεριών παρουσιάζεται ήδη παρούσα σε χώρες όπως η Κίνα, αλλά και 

οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα επιχειρήματα και λόγοι που χρησιμοποιούνται πολλά, με 

κυρίαρχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την εμπέδωσης κλίματος 

ασφαλείας. Μια σαφέστατη μάχη διεκδίκησης ζωτικού χώρου μεταξύ δύο 

στρατοπέδων, της κοινωνίας των πολιτών και των ελευθεριών τους και των 

κυβερνήσεων – εξουσιών του κόσμου διαφαίνεται. 

Το δια-δίκτυο λόγω των αλλαγών που επιφέρει με την χρήση του, 

αναδεικνύεται σε έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές αυτής της μάχης, που ίσως 

καθορίσει βασικά χαρακτηριστικά της μελλοντικής κοινωνίας. Νέες πρακτικές 

γεννιούνται, νέες συμπεριφορές και έννοιες χρειάζονται επαναπροσδιορισμό των 

ορίων δράσης τους. Ο νομικός πολιτισμός προσπαθεί να ανταποκριθεί και να 

διαμορφώσει νέους κανόνες. Η τωρινή εικόνα έκβασης αυτής της διαμάχης μεταξύ 

εξουσιών και πολιτών με αντικείμενο το δια-δίκτυο, παρουσιάζει σε πλεονεκτική 
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θέση τους ισχυρούς, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν και να υποκλέπτουν όποια 

ηλεκτρονική επικοινωνία θέλουν και όποτε το θέλουν. Επίσης οι νομοθετικές 

παρεμβάσεις, μέσα στο γενικότερο αντιτρομοκρατικό κλίμα, κινούνται στην ίδια 

κατεύθυνση της καταγραφής και αποθήκευσης όλο και περισσότερων στοιχείων 

πολιτών. Ενώ βλέπουμε να παρουσιάζονται ιστορικές κατακτήσεις του νομικού 

πολιτισμού, όπως η άδεια εισαγγελέα για κάποιον έλεγχο, ταυτόχρονα γινόμαστε 

μάρτυρες δημοσιευμάτων που κινούνται στην κατεύθυνση της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η μάχη των αντίρροπων δυνάμεων, ελέγχου 

και ελευθερίας μεταφέρεται και στο νομικό στίβο. Οι πολίτες εμφανίζονται αδύναμοι 

απέναντι στο σύστημα ελέγχου. Κάποιοι πρώτοι προβληματισμοί και φωνές 

διαμαρτυρίες διαφαίνονται μέσα από τον τύπο. 

Αυτό που αφήνει, στην εικόνα του δια-δικτύου, η παρουσίαση της διεξαγωγής 

αυτής της μάχης είναι ερωτηματικά, κίνδυνοι, ανασφάλειες που αποκρυσταλλώνονται 

σχηματικά στην φοβία για την «κοινωνία του μεγάλου αδελφού». Το δια-δίκτυο 

παρουσιάζεται να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της φοβικής κατάστασης, κάτι 

που έχει αρνητικές συνέπειες στην ακτινοβολία της γενικά θετικής του 

αναπαράστασης. Η προσφορά της παρούσας υποκατηγορίας αναφορών στην έρευνά 

μας, έγκειται στο ότι αναδεικνύει ξεκάθαρα στα μάτια του κάθε αναγνώστη, το 

σκληρό εξουσιαστικό πρόσωπο των ανθρώπινων κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μυστικές υπηρεσίες, φανερές, παλιές και νέες εξουσίες υπάρχουν πάντα, αποτελούν 

υποκείμενα δράσης και δεν πρέπει να υποτιμάται ο ρόλος τους στην εξέλιξη των 

κοινωνιών. Ο δρόμος του δια-δικτύου, όπως παρουσιάζεται στις περισσότερες 

κατηγορίες αναφορών, στην κατεύθυνση της αύξησης των ευκαιριών των πολιτών, 

της προώθησης της ελευθερίας, της προόδου δεν μοιάζει τόσο ορθάνοιχτος 

μονόδρομος. Βασικά ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία συγκρότησης 

ανθρώπινων κοινωνιών φαίνεται ότι δεν αλλάζουν εύκολα και θα ήταν πολύ αθώο να 

ελπίζουμε σαν πολίτες ότι μπορούμε εύκολα να απαλλαχτούμε από αυτά, χάρη και 

μόνο στην παρουσία ενός νέου τεχνολογικού εργαλείου μας.  

Η εικόνα του δια-δικτύου περιπλέκεται και γίνεται πιο σύνθετη. Ο κάθε 

αναγνώστης μπορεί να σκεφτεί και να αναρωτηθεί μέσα από τα δημοσιεύματα της 

τρέχουσας υποκατηγορίας. «Το δια-δίκτυο βοηθά και τους μεν (εξουσίες) και τους δε 

(πολίτες): μήπως δεν βοηθά με τον ίδιο τρόπο, αλλά αναλογικά με την προϋπάρχουσα 

δύναμη τους και το ειδικό εξουσιαστικό βάρος; Σε μια τέτοια περίπτωση βαδίζουμε 

σε ακόμη πιο ανελεύθερες κοινωνίες από τις σημερινές; Το δια-δίκτυο επέτρεψε έναν 
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αρχικό ενθουσιασμό στους πολίτες και την ελευθερία, όταν ακόμα δεν διαφαινόταν η 

σοβαρή ενασχόληση των εξουσιών του κόσμου μαζί του. Όταν ωρίμασαν οι 

συνθήκες και βλέπουμε να ασχολούνται πολύ σοβαρά πλέον μαζί του, μετριάζονται 

και οι ελπίδες για το νέο. Ο παλιά, ίδια κοινωνία είναι ξανά εδώ. Μήπως γίνει ακόμα 

πιο δυνατή; Μήπως αυτό που είναι ο άνθρωπος πραγματικά (ανθρωπολογικά ή 

πολιτισμικά) δεν θα αλλάξει ποτέ; Η τεχνολογία υπακούει και αυτή με την σειρά της 

σ’ αυτό που πραγματικά είμαστε και θέλουμε να φτιάξουμε ως κοινωνίες;» Ο φόβος 

του «μεγάλου αδελφού» είναι το φεγγάρι, που χάνεται και ξανάρχεται αλλά είναι 

πάντα εκεί, γυρίζει, απέναντι στην ακτινοβολία των υποσχέσεων και ελπίδων του 

ήλιου του δια-δικτύου. Η ανάγνωση των αποσπασμάτων της υποκατηγορίας 

«Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο», συμβάλλει στην δημιουργία της 

πανσελήνου. 

 

3.2 Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα 
 

Μετά την ανάλυση της υποκατηγορίας που αφορά την διεθνή πολιτική σκηνή, στην 

δεύτερη υποκατηγορία αναφορών, που έχει πάλι σχέση με την άσκηση πολιτικών 

εξουσιών, κριτήριο διαχωρισμού και ομαδοποίησης των άρθρων αποτελεί η 

προέλευσή τους από το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Εδώ παρατηρούμε τη 

χρησιμοποίηση του δια-δικτύου ως μέσου για την άσκηση πολιτικής εξουσίας και για 

την επικοινωνιακή προώθηση κομματικών και προσωπικών πολιτικών. Το δια-δίκτυο 

παρουσιάζεται να αποτελεί ένα ανεξάρτητο θαυμαστό κόσμο, όπως αποδείξαμε, και 

μεταξύ άλλων απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις, όσον αφορά τις κατευθύνσεις 

αξιοποίησης όλων όσων μας υπόσχεται. Η κυρίαρχη λογική παρουσιάζει το δια-

δίκτυο ως το μέλλον, το κριτήριο που θα ορίσει τα κράτη που θα προοδεύσουν και 

αυτά που θα μείνουν πίσω. Οι ελπίδες της κοινωνίας δημιουργούν μια πίεση στους 

πολιτικούς να ανταποκριθούν στα αιτήματα του παρόντος και πολύ περισσότερο του 

μέλλοντος. Οι ίδιοι προσπαθούν να ανταποκριθούν και να προβάλλουν τον επιτυχή 

βαθμό της ανταπόκρισής τους.  
 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 
Η συνολική ποσοτική παρουσία της υποκατηγορίας κρίνεται σημαντική μιας 

και είναι 6η στην σχετική λίστα όλων των υποκατηγοριών, καλύπτοντας το 7,2% του 
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συνόλου των αναφορών της έρευνας και το 24,9% της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και 

άσκηση Εξουσιών». Αυτό μεταφράζεται με την σειρά του στο συμπέρασμα ότι το 

δια-δίκτυο έχει διεισδύσει σε σημαντικό βαθμό στην ατζέντα των πολιτικών 

κομμάτων ως αντικείμενο πολιτικής επικοινωνίας και αξιοποίησης, αλλά και 

κομματικών συγκρούσεων. Κάτι που αναδεικνύει και έναν δείκτη ωρίμανσης της 

εικόνας του δια-δικτύου στην συλλογική συνείδηση. 

Αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της παρουσίας των 

δύο εντύπων: 
Πίνακας 3.9 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και άσκηση 
Εξουσιών»  

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 13,1% 3,4% 
Βήμα 35,1% 11,3% 

 

Παρατηρούμε μια σαφέστατη μεγαλύτερη κάλυψη των ζητημάτων της 

υποκατηγορίας από το Βήμα, με τριπλάσια σχεδόν παρουσία και στους δύο δείκτες. 

Μια τόσο σημαντική διαφορά μας οδηγεί στην επιλογή της απόδοσης ενός 

χαρακτήρα του εντύπου ως περισσότερο «εσωστρεφούς». Επίσης, η περαιτέρω 

διερεύνηση της διαφοράς στις δύο υποενότητες της υποκατηγορίας αποκαλύπτει 

σαφέστατα την πολιτική κατεύθυνση των δύο εντύπων. 

Συγκεκριμένα, στην 1η ενότητα «Δια-δίκτυο, άσκηση και προβολή της 

κυβερνητικής πολιτικής», όπου έχουμε (θα αναλύσουμε παρακάτω) μια σαφέστατη 

θετική προβολή του κυβερνητικού έργου, διακρίνουμε μια σαφέστατη υπεροχή της 

Καθημερινής, ενώ το βάρος της κάλυψης του Βήματος κλίνει περισσότερο προς την 

ενότητα κομματικές συγκρούσεις, όπου προβάλλεται περισσότερο (όπως θα δούμε 

παρακάτω) το ΠΑΣΟΚ. 

 
Πίνακας 3.10 Σύγκριση Καθημερινής – Βήματος 

Συμμετοχή στην Υποκατηγορία «Πολιτικές εξουσίες στην 
Ελλάδα» 

Έντυπο 

1. Δια-δίκτυο, άσκηση και 
προβολή της κυβερνητικής 
πολιτικής 

2. Κομματικές 
συγκρούσεις 

Καθημερινή 92,3% 7,7% 
Βήμα 60% 40% 

 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 
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Πίνακας 3.11 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και άσκηση 
Εξουσιών» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 19,6% 5,3% 
Μάιος 2006 30,2% 9,6% 

 

Παρατηρούμε μια σημαντική, σχεδόν διπλάσια, διαφορά υπέρ του Μαΐου του 

2006, κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι υπάρχει σημαντική εξάρτηση της 

τρέχουσας υποκατηγορίας από την ειδησεογραφία (πολιτική στην συγκεκριμένη 

περίπτωση).  

 

Ανάλυση Ποιοτικών στοιχείων 

 
3.2.1 Δια-δίκτυο, άσκηση και προβολή της κυβερνητικής πολιτικής 

 

Ο ρόλος της διακυβέρνησης, στο πλαίσιο κάθε πολιτικού συστήματος, είναι 

συνώνυμος με την διαχείριση της εξουσίας και την χάραξη πολιτικής. Στην παρούσα 

ομάδα άρθρων, παρατηρούμε την προνομιακή εμπλοκή κυβερνητικών αποφάσεων, 

πολιτικών, υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων, αρμόδιων υπουργών για την χάραξη 

στρατηγικής καθώς και «χαμηλότερων στελεχών» (κυρίως γενικών γραμματέων 

υπουργείων). Όλοι αυτοί συνδέονται άμεσα με το δια-δίκτυο και την προώθησή του 

(και έμμεσα μέσω χάραξης και προώθησης γενικότερων στρατηγικών προγραμμάτων 

και επιλογών, που εμπεριέχουν και προϋποθέτουν την διείσδυση του δια-δικτύου). 

Αναπόφευκτα, το δια-δίκτυο γίνεται εργαλείο άσκησης και προβολής της 

κυβερνητικής πολιτικής-εξουσίας. Επίσης, συγκεκριμένα πολιτικά-κομματικά 

στελέχη παρουσιάζονται ως οι κύριοι φορείς των πολιτικών για την ανάπτυξη και την 

πρόοδο της χώρας που συνδέεται, με την σειρά της, άμεσα με την προώθηση του δια-

δικτύου, την χρηματοδότηση και δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και 

υπηρεσιών. Το δια-δίκτυο, μ’ αυτό τον τρόπο, σε ένα βαθμό γίνεται και μέσο 

ενίσχυσης του πολιτικού προφίλ και της καριέρας προσώπων, οι οποίοι 

οικειοποιούνται (επιδιώκοντας ή μη) την έλευση της προόδου, που αντιπροσωπεύει 

το δια-δίκτυο. 
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Η ισχυρή παρουσία της κυβερνητικής εξουσίας, ξεκινά από το υψηλότερο 

επίπεδο της χάραξης στρατηγικής και προβολής πολιτικού οράματος, που αφορά 

παρεμβάσεις του πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών και φθάνει σε επί μέρους 

δράσεις, μέτρα και υλοποιήσεις στόχων από υπουργούς και χαμηλότερα (κομματικά) 

στελέχη υπουργείων και  οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Καταλήγει 

μέχρι και σε εθιμοτυπικές τελετές-εγκαίνια συγκεκριμένων έργων.  

 

Α. Η πολιτική έκφραση του οράματος και της τεχνολογικής στρατηγικής της 

χώρας  
(ο κ. Αλογοσκούφης, οποίος κάλεσε όλους τους πολίτες να ζητούν τις νέες τεχνολογίες) 

 

Τέσσερα παρόμοιου μεγέθους τετράστηλα άρθρα τεσσάρων έως έξι παραγράφων 

παρουσιάζουν ως επίκεντρο την στρατηγική της κυβερνητικής πολιτικής154. Η ισχυρή 

παρουσία του νέου ψηφιακού κόσμου του δια-δικτύου και το μέγεθος των 

υποσχέσεων και απαιτήσεων που καλλιεργούνται, καθώς και το ευρύ φάσμα των 

αλλαγών, καθιστούν απαιτητική την οργάνωση της πορείας του συνολικού 

εγχειρήματος μιας χώρας. Η βαθύτερη ανάγκη του καπιταλιστικού μοντέλου 

ανάπτυξης προς αυτού του είδους την πρόοδο, ωθεί την παγκόσμια οικονομία 

συμπαρασύροντας και τις εγχώριες πολιτικές, προς την ικανοποίηση των απαιτήσεών 

του. Το μέγεθος της μετάβασης απαιτεί οργανωτικό σχεδιασμό σε υψηλό επίπεδο, 

που φθάνει μέχρι την χάραξη τεχνολογικής πολιτικής μιας χώρας. Οι πολιτικοί 

γίνονται οι τελικοί φορείς και εκφραστές αυτής της κυρίαρχης ανάγκης155. Ασφαλώς, 

η τεχνολογική πολιτική είναι συνυφασμένη με το ψηφιακό και υπονοεί στην 

ολοκληρωμένη της έκφραση το δια-δίκτυο. 

Η επικοινωνιακή κωδικοποίηση της απαιτούμενης τεχνολογικής πολιτικής 

παίρνει την μορφή συνθημάτων και τίτλων προγραμμάτων: «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», «Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013», «Ψηφιακό άλμα», «Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση». Μέσω της συχνής επανάληψης τους, η περιγραφή της 

πραγματικότητας του νέου θαυμαστού κόσμου γίνεται αυταπόδεικτη. Πρόκειται για 

                                                 
154 . (Καθημερινή, 06-05-2006) «Αναθεωρείται το περιεχόμενο της Ψηφιακής στρατηγικής», (Βήμα, 
26-10-2005) «Τέλος στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ψηφιακή στρατηγική 2006-2013 με έξι 
στόχους ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας.», (Βήμα, 19-10-2005) «Διοικητική αναδιάρθρωση για 
να μη χαθούν χρήματα από το Δ’ ΚΠΣ», (Καθημερινή, 26-10-2005) «Οι στόχοι της ψηφιακής 
Στρατηγικής από τον κ. Γ. Αλογοσκούφη…» 
155 «…Το σχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής είναι η σπονδυλική στήλη του μοντέλου που θα διέπει την 
τεχνολογική πολιτική της χώρας…» 



 149 

τον κόσμο του δια-δικτύου, που μας παρουσιάστηκε μέσα από τις αναφορές της 1ης 

κατηγορίας. Η αποδοχή του οράματος αυτού του νέου μελλοντικού κόσμου με τις 

εκπληκτικές δυνατότητες και υποσχέσεις πραγματοποιείται και στο κορυφαίο δυνατό 

επίπεδο. Στο επίπεδο της χάραξης μελλοντικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων 

από την κυβέρνηση ενός τόπου. Η εικόνα του δια-δικτύου κυριαρχεί, άμεσα ή 

έμμεσα, και σε συμβολικό επίπεδο μιας και την βρίσκουμε με διάφορες μορφές στα 

στόματα των πιο επίσημων πολιτικών προσώπων156. Η εμπέδωση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της εικόνας του δια-δικτύου στην σύγχρονη συλλογική συνείδηση 

(που συγκροτήθηκε με τα άρθρα της 1ης κατηγορίας), έρχεται να σφραγιστεί με μια 

ισχυρή θεσμική νομιμοποίηση, μέσω της επίσημης πολιτικής έκφρασης στόχων και 

οραμάτων για την μελλοντική κοινωνία. 

Το περιεχόμενο του οράματος που παρουσιάζεται στην ελληνική κοινωνία έχει 

καταρχήν σχέση με μια «κοινωνία» ψηφιακή, ευρυζωνική κ.α. Η κυριαρχία του 

τεχνοκρατικού πνεύματος, που προσδιορίζει πολύ αυστηρά και αποκλειστικά τους 

κανόνες λειτουργίας αυτής της κοινωνίας-στόχου, δεν έχει επίκεντρο και 

προτεραιότητα τον άνθρωπο, αλλά υψηλότερου και πιο αφηρημένου επιπέδου 

ανάγκες που σχετίζονται με την επιβολή της λειτουργίας απρόσωπων συστημάτων. 

Επιπλέον, πρόκειται για ένα όραμα δοτό απ’ έξω, που δεν έχει αναφορές σε πηγαίες 

ανάγκες και τάσεις ενός δυναμικού συνόλου κοινωνών ανθρώπων να πάνε κάπου. Το 

δοτό πολιτικό όραμα, στόχος είναι παγκόσμιο, ισχυρό, ομογενοποιητικό και γι’ αυτό 

επιβαλλόμενο και αυταρχικό στον βαθμό που η απόρριψή του από μια κοινωνία την 

περιθωριοποιεί ανεπιστρεπτί157. Ο δρόμος της προόδου παρουσιάζεται ως 

μονόδρομος. Το συλλογικό και το ατομικό μέλλον περνάει οπωσδήποτε από αυτό το 

μονοπάτι. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά περιθώρια. 

Στον βαθμό που η χάραξη πολιτικής απαιτεί τους ανάλογους πόρους, η χώρα 

μας εξαρτάται άμεσα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα των 

αντίστοιχων περιόδων158. Η ύπαρξη διαθέσιμων πόρων σε συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις, καθορίζει και τους τομείς ενεργοποίησης της εγχώριας οικονομίας και 

                                                 
156 «… ο κ. Αλογοσκούφης, οποίος κάλεσε όλους τους πολίτες να ζητούν τις νέες τεχνολογίες… 
Παρουσίασε, επίσης, το σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής για την περίοδο 2006-2013. Η κυβέρνηση έχει ήδη 
αποφασίσει…». 
157 «…η ευρυζωνικότητα αποτελεί το απαραίτητο όχημα μιας χώρας για να την καταστήσει 
ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο της ψηφιακής επανάστασης της πληροφορίας». 
158 «Οι πόροι για το “ψηφιακό άλμα” έχουν εξασφαλιστεί μέσω του Δ’ Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης… 
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των… στόχων αποτελεί η διασύνδεση, η οποία σχετίζεται με την 
έννοια της ευρυζωνικότητας. Σύντομα θα αρχίσει μια “μεγάλη καμπάνια εξοικείωσης των πολιτών με τις 
νέες τεχνολογίες”…». 
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στρατηγικής ανάπτυξης, που σε τελικό επίπεδο εκφράζεται από την πολιτική της 

χώρας. Μάλιστα, προκειμένου να μην χαθούν χρήματα αλλάζουν τεχνητά οι 

περιφέρειες της χώρας και οργανωτικά σχήματα159. Όλες δυνάμεις και οι πολιτικές 

αποφάσεις προσανατολίζονται στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το 

δια-δίκτυο, θεωρούμενο ως υποκείμενο, και η αξιοποίησή του, γίνονται χωρίς να το 

θέλουν κριτήριο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, κάτι που με την σειρά του οδηγεί 

στον προσανατολισμό της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, αλλά και του 

πολιτικού οράματος που οφείλει να την συνοδεύει. 

 
Β. Ευρυζωνικότητα160, η νέα εκδοχή του εξηλεκτρισμού της χώρας 
(η ευρυζωνικότητα αποτελεί το απαραίτητο όχημα μιας χώρας για να την καταστήσει ανταγωνιστική στον 

παγκόσμιο στίβο της ψηφιακής επανάστασης της πληροφορίας) 

 

 Πέραν των σύντομων αναφορών, στο πλαίσιο στόχων που υλοποιούν μια 

συνολικότερη στρατηγική, τέσσερα άρθρα έχουν επίκεντρο την προβολή της 
                                                 
159 (Βήμα, 19-10-2005) «Διοικητική αναδιάρθρωση για να μη χαθούν χρήματα από το Δ’ ΚΠΣ: Σε 
πέντε “υπερπεριφέρειες” ή “μείζονες περιφέρειες” χωρίζει την Ελλάδα η κυβέρνηση προκειμένου να 
κατεβάσει το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα και να μη χάσει πόρους από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης, το οποίο θα είναι ο βασικό μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης την περίοδο 2007-2013. Αυτό 
αποφάσισε χθες η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή 
μετά την σχετική εισήγηση των υπουργών Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη και Εσωτερικών κ. Πρ. 
Παυλόπουλου… Επίσης υποδομές επιχειρηματικότητας, τηλεπικοινωνίες, e-Business, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης». 
160 Ορισμός Ευρυζωνικής Πρόσβασης & Ευρυζωνικών υπηρεσιών (Πηγή: Ιστοσελίδα της 
Κοινωνίας της πληροφορίας. http://www.broad-band.gr/orismos.php?language=el)  
  
Ευρυζωνικότητα ορίζεται με ευρεία έννοια ως το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, 
κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από:  
   

• την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Δια-δίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές (με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού), χωρίς εγγενείς 
περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων 
άκρων  

• την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων 
και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη 
δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες 
των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και δ) είναι ικανή να 
αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις 
ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται 
από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών  

• την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που 
ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και γ) μεταξύ 
διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του 
πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών  

• το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες 
και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία 
του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής 
να προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 
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προώθησης της ευρυζωνικότητας, η οποία παρουσιάζεται ως θεμελιακή 

προτεραιότητα πάνω στην οποία μπορούν να χτιστούν τα περαιτέρω βήματα 

ανάπτυξης του δια-δικτύου161. Το γενικότερο πνεύμα των άρθρων, όπως μας 

παρουσιάζονται, είναι ότι η ευρυζωνικότητα αποτελεί το αντίστοιχο του 

εξηλεκτρισμού της χώρας την εποχή του δια-δικτύου.  

Όσο σημαντικό, για την μετάβαση σε μια νέα αποχή, ήταν να «πάει» το 

ηλεκτρικό ρεύμα σε κάποια περιοχή της χώρας, το ίδιο σήμερα αποτελεί η προώθηση 

των ευρυζωνικών δικτύων, του γρήγορου Internet162.  Αν κάποια στιγμή, στην 

ιστορική πορεία της χώρας, δείκτης πολιτισμού και κριτήριο διαχωρισμού των 

περιοχών σε εκσυγχρονισμένες και εγκαταλελειμμένες ήταν το ηλεκτρικό ρεύμα της 

Δ.Ε.Η (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού), σήμερα τον ανάλογο δείκτη και κριτήριο 

διαχωρισμού συγκροτούν οι υποδομές για τα ευρυζωνικά δίκτυα και ο ΟΤΕ, ο 

αντίστοιχος τηλεπικοινωνιακός οργανισμός. Το σκηνικό προσομοιάζεται με την 

εποχή του εξηλεκτρισμού. Ο ενθουσιασμός για το ότι έφθασε η ανάπτυξη-

ευρυζωνικότητα είναι παρόμοιος έτσι, ώστε η έλευσή της δημοσιοποιείται και 

γιορτάζεται επίσημα163, με αναπόφευκτα και τα ίδια πολιτικά οφέλη των 

πρωταγωνιστών της. Αν ο σύγχρονος πολιτισμός και όλα όσα υπόσχεται έχουν σαν 

βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ο νέος κόσμος του δια-

δικτύου και όλα όσα θαυμαστά υπόσχεται απαιτούν τηλεπικοινωνιακές υποδομές και 

υψηλές ταχύτητες, τα ευρυζωνικά δίκτυα. 

                                                 
161 (Βήμα, 03-05-2006), «Στο συνέδριο απέστειλε μήνυμα ο πρωθυπουργός κ Κ. Καραμανλής, ο οποίος 
υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διάδοση με προσιτούς όρους της ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο Δια-δίκτυο, με στόχευση στην περιφέρεια και στους φοιτητές… Την έναρξη των εργασιών 
του συνεδρίου κήρυξε ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών  κ. Μ. Λιάπης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, 
επεσήμανε ότι στόχος είναι να αυξηθεί η γεωγραφική κάλυψη των ευρυζωνικών υποδομών στο 60% ως 
το 2008 από 13% που είναι σήμερα …». «Ο δεκαπλασιασμός της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας … 
είναι ένας από τους βασικούς φιλόδοξους στόχους (κ. Γ. Αλογοσκούφης)». 
Ένα εκτενές άρθρο επτά παραγράφων (Βήμα, 03-05-2006) με τίτλο «Επενδύσεις 946 εκατ. Ευρώ σε 
δίκτυο και ευρυζωνικότητα από τον ΟΤΕ», ένα δύο παραγράφων (Καθημερινή, 05-05-2006) 
«Ενισχύεται η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών με προγράμματα 450 εκατ. Ευρώ» και δύο 
μονόστηλα (Βήμα, 05-05-2006) «Ενισχύεται η διείσδυση του γρήγορου Internet», (Βήμα, 19-10-
2005) «Ευρυζωνικές υπηρεσίες στη Ζάκυνθο». 
162 «Με έργα ανάπτυξης δικτυακών υποδομών ή άλλα προγράμματα, συνολικού ύψους 450 εκατ. Ευρώ, 
επιχειρεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών… Μεταξύ των έργων 
περιλαμβάνεται η κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων σε 75 δήμους της χώρας, για τη διασύνδεση 
σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος». 
163 (Βήμα, 19-10-2005) «Ευρυζωνικές υπηρεσίες στη Ζάκυνθο. Τον πρώτο δήμο της χώρα, στον οποίο 
εγκαινιάστηκε έργο του μεγάλου προγράμματος επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών της Κοινωνίας της 
πληροφορίας… Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακυνθίων από τον 
δήμαρχο… και τον ειδικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών… κ. 
Ασημακόπουλο». 
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Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, λοιπόν, στην εποχή της εξασφάλισης των 

απαραίτητων χρημάτων και της σταδιακής συγκρότησης αυτών των υποδομών, οι 

οποίες διαφημίζονται ως εντελώς απαραίτητες, το αυτονόητο όχημα της χώρας για το 

μέλλον, ο μονόδρομος προς την ανάπτυξη164. Ο δρόμος της ανάπτυξης και της 

προόδου είναι μονόδρομος. Η ανάπτυξη νοείται αυτονόητα ως τεχνολογική, 

ευρυζωνική και δια-δικτυακή. Ο στόχος μιας χώρας είναι να ανταγωνιστεί σε ένα 

στίβο με συγκεκριμένους προκαθορισμένους όρους. Το αδιαπραγμάτευτο του 

διακυβεύματος είναι ο νέος, θαυμαστός κόσμος του ψηφιακού και του δια-δικτύου. 

Αυτός, στον βαθμό που νοείται ως υποκείμενο, ορίζει την πορεία των χωρών προς το 

μέλλον.  

 

Γ. Προβολή δράσεων, μέτρων, πολιτικών για την υλοποίηση της στρατηγικής  
(”Μόνο μέσα από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 

γραφειοκρατία και να μεταμορφωθεί η δημόσια διοίκηση από δυνάστη σε υπηρέτη του πολίτη”) 

 

Τέλος, όσον αφορά την θεώρηση του δια-δικτύου ως μέσου και πεδίου άσκησης 

κυβερνητικής πολιτικής, μετά την χάραξη στρατηγικής σε υψηλό επίπεδο, φθάνουμε 

σε ένα χαμηλότερο επίπεδο που αφορά στην προώθηση συγκεκριμένων πλέον 

δράσεων, στην υλοποίηση μέτρων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και το δια-

δίκτυο. Η κυβέρνηση γενικά, αλλά και συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη εμπλέκουν, 

αναπόφευκτα, συνειδητά ή ασυνείδητα, την δράση τους με τις ευκαιρίες άσκησης 

εξουσίας και προβολής επιτυχούς έργου, που προσφέρει το πεδίο του δια-δικτύου. 

Στο πλαίσιο της μετάβασης στον νέο κόσμο του δια-δικτύου, παρατηρήσαμε 

αλλαγές στο κράτος και στην παιδεία, που εμπεδώνουν στην συλλογική συνείδηση το 

κλίμα της αλλαγής με πρωταγωνιστή το δια-δίκτυο. Οι αλλαγές αυτές καταγράφηκαν 

μέσα από την ανάλυση των ενοτήτων «Αλλαγές στο κράτος, δημόσια διοίκηση» και 

«Αλλαγές στην Παιδεία – Εκπαίδευση» της υποκατηγορίας «2.3 Το δια-δίκτυο ως 

παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας». Σε άμεση συνάφεια με τις αλλαγές 

αυτές και συμπληρωματικά στο πλαίσιο των ίδιων άρθρων (κυρίως σε εισαγωγικές 

παραγράφους) παρουσιάζεται και προωθείται η κυβερνητική (αναπόφευκτα 

κομματική) πολιτική συμμετοχή με ποικίλες μορφές. Κάποιες φορές απρόσωπα 

                                                 
164 Το παρακάτω απόσπασμα μας δίνει συμπυκνωμένη την κυρίαρχη λογική που επικρατεί : «… ο 
πρόεδρος της ΕΕΤΤ, καθηγητής κ. Ν. Αλεξανδρίδης, τόνισε ότι η ευρυζωνικότητα αποτελεί το απαραίτητο 
όχημα μιας χώρας για να την καταστήσει ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο της ψηφιακής 
επανάστασης της πληροφορίας». 
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χαρακτηριζόμενη κυβερνητική, άλλες μέσω αρμοδίων υπουργών και άλλες μέσω 

υπηρεσιών και γενικών γραμματέων υπουργείων. Μας παρουσιάζεται ότι, πέραν του 

ίδιου του δια-δικτύου, φορέας των ευνοϊκών αλλαγών είναι η «σύγχρονη» 

κυβερνητική πολιτική που κοιτά μπροστά, αξιοποιεί το δια-δίκτυο, προωθεί τα 

απαιτούμενα μέτρα. Το δια-δίκτυο, λόγω της ακτινοβολίας του, γίνεται μέσο άσκησης 

πολιτικής εξουσίας. Τα πολιτικά κόμματα γενικά, και συγκεκριμένα η κυβέρνηση, 

που διαθέτει την ευχέρεια των πρωτοβουλιών, προσπαθούν να πάρουν από αυτό, να 

μοιραστούν μαζί του, την ελπίδα και τις υποσχέσεις που αφήνει για το μέλλον. Οι 

τομείς που εντοπίζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις είναι κύρια, το 

στενό κράτος μέσω της δημόσιας διοίκησης και του υπουργείου οικονομικών, ο 

χώρος της παιδείας και δευτερευόντως άλλα υπουργεία και οργανισμοί του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

• Κράτος, Δημόσια Διοίκηση και Υπουργείο Οικονομικών 
 

Ο πρώτος χώρος που γίνεται αισθητή η άσκηση πολιτικής εξουσίας, σε σχέση 

με την αξιοποίηση και προβολή του δια-δικτύου είναι ο χώρος της δημόσιας 

διοίκησης. Ο υπουργός δημόσιας Διοίκησης κ. Πρ. Παυλόπουλος εμφανίζεται πολύ 

συχνά ως κύριος φορέας της κυβερνητικής πολιτικής στην κατεύθυνση των αλλαγών, 

όντας βέβαια αρμόδιος υπουργός για ένα ζωτικό τμήμα του παλιού κόσμου που 

εκπροσωπεί την καρδιά τους κράτους, την δημόσια διοίκηση165.  

Η γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί την βιτρίνα του 

εκσυγχρονιστικού προσώπου του υπουργείου οικονομικών. Ο γενικός γραμματέας 

του υπουργείου εμφανίζεται πολύ συχνά ως κύριος φορέας της επιτυχημένης 

πολιτικής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία προβάλλεται ως το πρωτοπόρο 

                                                 
165 (Βήμα, 18-05-2006), «Δωρεάν πρόσβαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως …περιλαμβάνεται 
στο νομοσχέδιο… αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός εσωτερικών 
κ. Π. Παυλόπουλος». (Καθημερινή, 10-05-2006), «Αλλάζει το Εθνικό Τυπογραφείο. Με στόχο την 
έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη και την άσκηση αποτελεσματικότερου κοινωνικού ελέγχου, αλλά και την 
αξιοποίηση των εκδοτικών δυνατοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από 
τον υπουργό Εσωτερικών και Δημόσια Διοίκησης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, το σχέδιο νόμου που αφορά 
… την ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως». (Καθημερινή, 08-10-2005), «”Μόνο 
μέσα από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 
γραφειοκρατία και να μεταμορφωθεί η δημόσια διοίκηση από δυνάστη σε υπηρέτη του πολίτη”, 
υπογράμμισε ο κ. Παυλόπουλος...» 
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παράδειγμα και ο πιλότος για την μελλοντική πορεία όλων των δημοσίων 

οργανισμών166. 

 

• Παιδεία-Εκπαίδευση 
 

Ο δεύτερος μεγάλος τομέας τελικής έκφρασης και προβολής της στρατηγικής 

της κυβερνητικής πολιτικής αφορά τα ζητήματα παιδείας και ουσιαστικά το λεγόμενο 

ζήτημα του «φοιτητικού Internet». Ο υφυπουργός επικοινωνιών και άλλοτε η 

κυβέρνηση γενικά παρουσιάζονται να προωθούν το συγκεκριμένο ζήτημα που 

συνδυάζεται με το μέλλον της χώρας. Η αξιοποίηση ευκαιριών για προσπορισμό 

πολιτικών κερδών είναι αναπόφευκτη. Το δια-δίκτυο γίνεται εργαλείο άσκησης 

εξουσίας και πηγή συσχέτισης με θετικές αναπαραστάσεις που αποφέρουν ευνοϊκή 

πολιτική μεταχείριση από τους πολίτες167.  

                                                 
166 (Καθημερινή, 14-10-2005), «Πέτυχε το σημαντικό εγχείρημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
υλοποιείται από τη ΓΓΠΣ. Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο υπουργείο 
Οικονομίας, Δημ. Αναγνωστόπουλος …». (Καθημερινή, 18-05-2006) «Περισσότερες από 200.000 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έχουν υποβληθεί μέσω του Δια-δικτύου, γεγονός που καταδεικνύει 
αφενός τη διείσδυση του Internet στη ζωή των Ελλήνων, αφετέρου την ευελιξία των νέων προγραμμάτων 
που έχουν δημιουργηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων». (Καθημερινή, 31-
05-2006), «Φορολογική ενημέρωση μέσω SMS. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών 
Συστημάτων κ. … το επόμενο έτος θα σχεδιαστούν και νέες υπηρεσίες … αναπτύχθηκαν από το 
προσωπικό της Γραμματείας, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος και ως σήμερα όλες έχουν λειτουργήσει 
αποτελεσματικά.». (Βήμα, 19-05-2006), «Το υπουργείο οικονομικών προμηθεύεται ηλεκτρονικό υλικό 
για να περιορίσει την οικονομική αιμορραγία από την εκτεταμένη φοροδιαφυγή… Ειδικότερα η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε 
χθες… Όπως τονίζει ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ. …το έργο είναι εξαιρετικής 
σημασίας, αφού αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των ελεγκτικών υπηρεσιών σε σύγχρονο 
εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, με άμεσο στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας… 
αποτελούσε χρόνιο αίτημα… Αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνει ότι το 
συγκεκριμένο έργο,… θα συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των ελέγχων…» 
 
167 (Καθημερινή, 21-10-2005) «Το φοιτητικό Internet… Ο υφυπουργός Επικοινωνιών Α. Νεράτζης 
επισημοποίησε χθες στη Βουλή τη θέση της Κυβέρνησης – ετοιμάζεται συγκεκριμένο σχέδιο, είπε – για το 
φοιτητικό Internet… Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή ερώτηση του προέδρου του Συνασπισμού Α. 
Αλαβάνου.». (Καθημερινή, 21-10-2005) «Φθηνό Internet για φοιτητές… Μέχρι τα τέλη του μήνα 
αναμένεται να εκδοθεί η κυβερνητική απόφαση για την παροχή φθηνού Internet στους φοιτητές 
…Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του ΣΥΝ κ. Αλ. Αλαβάνου, ο υφυπουργός Μεταφορών Αν. 
Νεράτζης… παρέπεμψε για απαντήσεις στη δημοσιοποίηση του συνόλου του προγράμματος μέχρι τα τέλη 
του μήνα.». (Καθημερινή, 06-10-2005) «Internet για φοιτητές με 15€ τον μήνα… Στην Κυβέρνηση 
υποστηρίζουν ότι το εγχείρημα ενδέχεται αν οδηγήσει σε χαμηλότερες χρεώσεις από τα 15€ επειδή…». 
(Καθημερινή, 12-05-2006) «Φθηνοί υπολογιστές σε 80.000 φοιτητές… Κυβερνητικό σχέδιο για την 
απόκτηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από περίπου 80.000 πρωτοετείς φοιτητές της νέας 
ακαδημαϊκής χρονιάς εκπονείται με την πρόβλεψη της κρατικής επιδότησης… Σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες της “Κ” το σχέδιο… βρίσκεται στο στάδιο της τελικής του επεξεργασίας από τα τρία 
υπουργεία (Ανάπτυξης, Μεταφορών – Επικοινωνιών και Παιδείας) και είναι πιθανόν να ανακοινωθεί 
πριν από τον Σεπτέμβριο, αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί να περιληφθεί στις σημαντικές εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΔΕΘ… Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει τα τελευταία χρόνια 
αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις…» 
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• Υπόλοιπα υπουργεία - τομείς κυβερνητικής πολιτικής 
 

Κατά τον ίδιο τρόπο και τα υπόλοιπα υπουργεία παρουσιάζουν στον βαθμό που 

μπορούν τις δραστηριότητές τους στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων του δια-δικτύου.  

Στην πρώτη περίπτωση και στις δύο εφημερίδες την ίδια μέρα παρουσιάζεται σε 

κορυφαίο επίπεδο, με την παρουσία της αρμόδιας υπουργού τουριστικής ανάπτυξης, 

μια πύλη στο δια-δίκτυο. Το εγχείρημα προβάλλεται ως καθοριστικό βήμα στην 

ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου. Το μήνυμα που εισπράττουμε είναι ότι 

πρόκειται για μια πρωτοπόρα πολιτική πράξη προς την πρόοδο, το καλό της υπαίθρου 

και το μέλλον168. Τέλος, στην ίδια κατεύθυνση, κυρίαρχη λογική και το υπουργείο 

εμπορίου προβάλει το εκσυγχρονιστικό έργο του169.  

 

3.2.2 Κομματικές Αντιπαραθέσεις 

 

Το γεγονός της κυριαρχίας στο πεδίο των πολιτικών πρωτοβουλιών και της άσκησης 

διοίκησης και εξουσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση, την καθιστά πρωταγωνιστή 

όσον αφορά την μελέτη μας για την εικόνα του δια-δικτύου, θεωρούμενη ως 

εμπλεκόμενη σε ένα πεδίο άσκησης εξουσιών. Πέραν του πεδίου άσκησης 

κυβερνητικής εξουσίας, η παρουσία των υπόλοιπων κομμάτων στον χώρο της βουλής 

και στον ευρύτερο πολιτικό στίβο προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την εικόνα του 

δια-δικτύου, μέσω της στάσης των κομμάτων απέναντί του, του χειρισμού του ως 

εργαλείο άσκησης κριτικής, της έντονης προσπάθειας οικειοποίησης των 

χαρακτηριστικών του και των θετικών αναπαραστάσεων που προκαλεί στην 

συλλογική συνείδηση. Η κυβέρνηση συμμετέχει και σ’ αυτή την ενότητα μιας και δεν 

μπορεί να αποποιηθεί την ταυτόχρονη λειτουργία της ως κομματικός μηχανισμός 
                                                 
168 Σε ένα τετράστηλο άρθρο έξι παραγράφων, (Βήμα, 25-05-2006) «Το Internet απέκτησε 
“αγροτουριστική” πύλη. Τη νέα δια-δικτυακή πύλη με επωνυμία www.agrotravel.gr παρουσίασαν χθες 
η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και η πρόεδρος της Αγροτουριστικής 
κυρία Μπριγκίτα Παπασταύρου. “Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη του 
τουρισμού της υπαίθρου (αγροτουρισμού)” είπε η κυρία Πετραλιά, η οποία αναφέρθηκε στην επικείμενη 
κατάθεση στην βουλή …». Στο κέντρο του άρθρου διακρίνουμε και φωτογραφία της υπουργού από την 
επίσημη συνέντευξη τύπου. (Καθημερινή, 25-05-2006) «… χθες η υπουργός τουριστικής ανάπτυξης… 
Επίσης η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της “αγροτουριστικής” κ. …όπως τόνισε η “πύλη” 
περιλαμβάνει 3 ξεχωριστά sites: Το επενδυτικό site …το ταξιδιωτικό …και το εταιρικό». 
169 (Καθημερινή, 16-05-2006) «Τέσσερα έργα εξυγίανσης του εμπορίου και διαφάνειας στους 
διαγωνισμούς… “Η αξιολόγηση των προσφορών προχωράει κα ως τον Νοέμβριο πιστεύω ότι θα έχει 
γίνει η συμβασιοποίηση”, αναφέρει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ…». 
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(ΝΔ). Η αντιπολίτευση (ΠΑ.ΣΟ.Κ) εμφανίζει αξιοσημείωτο ρόλο και 

πρωταγωνιστικά χαρακτηριστικά, κυρίως μέσω του επικοινωνιακού, 

εκσυγχρονιστικού προφίλ του αρχηγού της κ. Παπανδρέου και των αλλαγών που 

επιχειρεί στο κόμμα ως νέος αρχηγός και μετά από μια μακρά κυβερνητική θητεία. 

Τέλος το Κ.Κ.Ε εμπλέκεται σε μια ισχυρή συμβολική διαμάχη που μας προσφέρει 

πολύτιμα, κωδικοποιημένα χαρακτηριστικά της εικόνας του δια-δικτύου. Θα 

αναλύσουμε σε τέσσερις ενότητες το υλικό που μας προσφέρεται από τον τύπο και το 

δείγμα της έρευνά μας. 

 

Α. Κυβερνητικές (ΝΔ), κομματικές βολές στην αντιπολίτευση (ΠΑ.ΣΟ.Κ)  
(Κοινωνία της Πληροφορίας εναντίον Ψηφιακής Στρατηγικής) 

 

Στο πλαίσιο της άσκησης πολιτικής εξουσίας της κυβέρνησης και παράλληλα με την 

ανακοίνωση (σε συνεντεύξεις τύπου) στρατηγικών ή συγκεκριμένων μέτρων, δεν 

λείπουν από υπουργούς, κομματικά στελέχη οι ευθείες βολές προς την προηγούμενη 

κυβέρνηση. Της προσάπτονται καθυστερήσεις, κακή στρατηγική, γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις, που δεν άφησαν την χώρα να αξιοποιήσει με το καλύτερο τρόπο τις 

ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια. 

Παρουσιάζεται ότι το δια-δίκτυο, αυτό καθ’ αυτό και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της 

προώθησης των υποδομών και των υπηρεσιών των νέων τεχνολογιών, δεν 

προωθήθηκε όσο θα έπρεπε στην ελληνική κοινωνία. Ο ελληνικός λαός δεν 

απολαμβάνει στον βαθμό που θα του άξιζε τις δυνατότητες και τα οφέλη του νέου 

θαυμαστού κόσμου του δια-δικτύου. Για οργανωτικά προβλήματα και 

καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις σχεδίων, εντοπίζονται ευθύνες και προσάπτονται, 

σαφέστατα και άμεσα, κατηγορίες στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ170. 

Ο βαθμός πολιτικής επιτυχίας των επιδόσεων του κάθε κόμματος κρίνεται από 

τον δείκτη απορροφητικότητας των αντίστοιχων, σε κάθε τομέα, κοινοτικών 

κονδυλίων. Κάθε αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία απορροφητικότητας της νέας 
                                                 
170 (Καθημερινή, 06-05-2006) «Από ουσιαστική αναθεώρηση, όχι των στόχων, αλλά του πολιτικού 
περιεχομένου της Ψηφιακής Στρατηγικής συνοδεύεται η εξάμηνη καθυστέρηση στην παράδοσή της. Όπως 
επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες τα έργα πληροφορικής έμειναν, 
στην πλειοψηφία τους, “στον αέρα” γιατί οι υπεύθυνοι ακολούθησαν μια καταστροφική λογική … Το ίδιο 
επιχειρήθηκε, βεβαίως και στο Γ’ ΚΠΣ, αλλά η “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε”, που ιδρύθηκε για τον 
σκοπό αυτό, “σκάλωσε” στα γρανάζια της γραφειοκρατίας» και «Τη συγκεκριμένη άποψη διατύπωσε 
χθες ο υπουργός  Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης κατά την παρουσίαση των αλλαγών 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, που παρέμενε βαλτωμένο για πολλούς μήνες. Ο κ. Αλογοσκούφης 
υποστήριξε ότι κατά τους 18 μήνες της νέας κυβέρνησης, η απορροφητικότητα στο πρόγραμμα 
“Κοινωνία της πληροφορίας” αυξήθηκε από 11% σε 25,5%…» 
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κυβέρνησης σε σχέση με την παλιά αποτελεί ουσιαστικά ευθεία βολή για την 

«υποαπόδοση» του αντίπαλου κόμματος. Αυτό, με την σειρά του, μεταφράζεται 

απλοποιητικά στο εξής μήνυμα : «εμείς είμαστε πιο εκσυγχρονιστές, ανήκουμε στο 

μέλλον, νοιαζόμαστε και προωθούμε τις νέες τεχνολογίες, την μετάβαση στην νέα 

κοινωνία της πληροφορίας (άρα αυτονόητα του δια-δικτύου). Αυτός είναι ο 

μονόδρομος που περνά η ανάπτυξη και η πρόοδος της κάθε χώρας. Κοίταξε ελληνικέ 

λαέ, εμείς υπηρετούμε καλύτερα αυτόν τον ρόλο και αξίζουμε την πολιτική εύνοιά 

σου». 

 Μετά την αλλαγή των κυβερνητικών καθηκόντων (τον Μάρτιο του 2004) και 

στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών που επιφέρει κάθε νέο κόμμα, αξιοσημείωτο 

κρίνεται το γεγονός της συμβολικής αλλαγής της επωνυμίας του τεχνολογικού 

οράματος της χώρας. Το στρατηγικό πρόγραμμα και ο αντίστοιχος κυβερνητικός 

οργανισμός που διαχειρίζεται την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και την 

προώθηση των ανάλογων δράσεων, αλλάζει όνομα (από «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» σε «Ψηφιακή Στρατηγική») με την αλλαγή της κυβέρνησης. Με αυτόν 

τον τρόπο συμβολικά και ουσιαστικά κηρύσσεται το τέλος της παλιάς διακυβέρνησης 

με τους δικούς της οργανισμούς και συνθήματα171. 

Το ευρύτερο τεχνολογικό πλαίσιο, που αποτελεί αντικείμενο πολιτικής δράσης  

και περιλαμβάνει υπηρεσίες, υποδομές, οργανωτικά σχήματα και ολοκληρώνεται με 

την διείσδυση του δια-δικτύου γίνεται και χώρος άσκησης κομματικών 

ανταγωνισμών. Ο ανταγωνισμός του ποιος είναι ο καλύτερος στην οργανωτική 

διαχείριση του όλου εγχειρήματος, πολύ περισσότερο ποιος είναι αυτός που κοιτάζει, 

για λογαριασμό της χώρας και των πολιτών της, μπροστά, ανοίγει νέους δρόμους για 

το μέλλον, ανάγει το δια-δίκτυο σε προνομιακό μέσο πολιτικής εκμετάλλευσης. Το 

δια-δίκτυο, ως ο κύριος εκφραστής των στρατηγικών πολιτικών στόχων της χώρας, 

αναδεικνύεται σε «μήλον της έριδος» των πολιτικών κομμάτων (κάτι που θα δούμε 

και παρακάτω). Και αυτό σε σχέση με τον προσεταιρισμό των προσφερόμενων 

οραμάτων που επιδιώκουν τα κόμματα έτσι, ώστε να τα εξαργυρώσουν άμεσα για 

πολιτική χρήση και αντίστοιχο όφελος. 

 

Β. Οι βολές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση 
(Άλμα στο κενό το “ψηφιακό άλμα” λέει το ΠΑ.ΣΟ.Κ) 

                                                 
171 (Βήμα, 26-10-2005) «Τέλος στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ψηφιακή στρατηγική 2006-2013 
με έξι στόχους ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας». 
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Στο πλαίσιο της γενικότερης αντιπολιτευτικής τακτικής και το κόμμα της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης αξιοποιεί το πεδίο του δια-δικτύου, για να 

εκμεταλλευτεί πολιτικά κάθε σημείο αδυναμίας που, κατά την κρίση του, 

αντιμετωπίζεται. Στον βαθμό που αξιοποιείται και προβάλλεται σε πρώτη γραμμή 

από την κυβέρνηση το ζήτημα της χορήγησης υπολογιστών και φθηνού Internet, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ επιχειρεί την επίτευξη της ανάλογης επικοινωνιακής ισορροπίας δυνάμεων 

επικρίνοντας την κυβέρνηση172. Αλλά και σε επίπεδο στρατηγικής, ακόμη 

περισσότερο, στον βαθμό που (όπως είδαμε παραπάνω) δέχεται επικρίσεις για την 

κυβερνητική τεχνολογική πολιτική του γενικά, απαντά ουσιαστικά και συμβολικά, 

απέναντι στα επικοινωνιακά συνθήματα της κυβέρνησης, ασκώντας έντονη 

κριτική173.  

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ, ως αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι τα σχέδια της κυβέρνησης δεν 

έχουν φιλοδοξίες και στρατηγική, άρα δεν προφέρουν όραμα στην χώρα. Επίσης, 

στον βαθμό που οι στρατηγικές αυτές είναι σωστές, δεν ταιριάζουν με την ελληνική 

πραγματικότητα και άρα πάλι δεν συμβάλουν στην πρόοδο της χώρας. Τέλος, όποιες 

είναι καλές ιδέες έχουν αντιγραφεί από τα αντίστοιχα κείμενα των προηγούμενων 

κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ, τα οποία επίσης μας προσφέρουν εξαιρετικούς 

επικοινωνιακούς τίτλους, παραπέμποντας στο μέλλον: «Ψηφιακή Υπόσχεση» και σε 

ιερότητα, αξιοπιστία: «Λευκή Βίβλος». Κρινόμενο και από την πλευρά της 

αντιπολίτευσης, το δια-δίκτυο χρησιμοποιείται, πάλι, ως μέσο αντιπολιτευτικής, 

κομματικής τακτικής. Μεταμορφώνεται σε ένα χώρο κομματικής μάχης για την 

απόκτηση της καλύτερης θέσης επιρροής. 

 

Γ. Ο Λένιν, η κοινωνία των πολιτών και τα … e-mail 
(η γλώσσα των βιβλίων αντικαθίσταται από τη γλώσσα των e-mail) 

 

                                                 
172 (Βήμα, 27-05-2006) «Ο κ. Παπανδρέου επέκρινε την κυβέρνηση για τη μη πραγματοποίηση του 
εθνικού διαλόγου για την παιδεία, αλλά και για τις εξαγγελίες, που όπως είπε δεν υλοποιήθηκαν, για 
χορήγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στους αριστούχους και φθηνού Internet στους φοιτητές». 
173 (Βήμα, 27-10-2005) «Άλμα στο κενό το “ψηφιακό άλμα” λέει το ΠΑΣΟΚ. Έντονη κριτική στις 
εξαγγελίες Αλογοσκούφη… Όπως υποστηρίζει ο Τομέας Οικονομίας και ο Τομέας Συμμετοχικής 
Δημοκρατικής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΠαΣοΚ “η νέα Ψηφιακή 
Στρατηγική στερείται φιλοδοξίας, συρρικνώνεται σε εξαγγελίες δράσεων οι οποίες ήδη υπάρχουν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και δεν έχει σχέση με τις ανάγκες της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας”… Στο κείμενο που παρουσίασε ο κ. Αλογοσκούφης 
επαναλαμβάνονται… ιδέες και προτάσεις που ήδη έχουν διατυπωθεί στο κείμενο της “ψηφιακής 
υπόσχεσης του 2003” ή στη “Λευκή Βίβλο του 2000” των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ…». 
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Τρεις αναφορές στις 27-05-2006, και στις δύο εφημερίδες, έχουν δυσανάλογο 

ενδιαφέρον, σε σχέση με την ποσοτική τους παρουσία. Κι αυτό γιατί, αφορούν 

συζήτηση στην βουλή, για θέματα παιδείας, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, αυτό 

των αρχηγών κομμάτων. Μας παρουσιάζεται μια οξεία μάχη μεταξύ των αρχηγών 

του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ174. Και το Βήμα κάλυψε σε δύο ανεξάρτητα σημεία της 

εφημερίδας το γεγονός, ειδησεογραφικά175  και με δημοσιογραφικό σχόλιο176. 

Ουσιαστικά, γινόμαστε μάρτυρες της διεξαγωγής και παρουσίασης μιας 

συμβολικής μάχης μεταξύ του παλιού και του νέου. Ο κ. Παπανδρέου με την 

πολιτική του επίθεση θέλει να αναδείξει ξεκάθαρα τα διαχωριστικά όρια. Από την μια 

μεριά έχουμε το παλιό, τον πολιτικό συντηρητισμό, την οπισθοδρόμηση, το 

παραδοσιακό σχολείο, την εθνική εσωστρέφεια που αντιπροσωπεύει το ΚΚΕ και από 

την άλλη μεριά έχουμε το νέο, την πολιτική προοδευτικότητα, το μέλλον, το email, το 

δια-δίκτυο, την εξωστρέφεια, που αντιπροσωπεύει ο ίδιος ως αρχηγός και το ΠΑΣΟΚ 

ως κόμμα. Επίσης, η παρομοίωση του δια-δικτύου με τον εξηλεκτρισμό της 

Σοβιετικής Ένωσης, είναι κάτι που το συναντάμε και στον τρόπο αντιμετώπισης της 

ευρυζωνικότητας από την κυβέρνηση. 

Το πιο σημαντικό όμως για την έρευνά μας είναι το γεγονός ότι σε ένα τόσο 

επίσημο και υψηλό επίπεδο λειτουργίας του κοινού μας βίου, αντικατοπτρίζεται 

συμβολικά τόσο ξεκάθαρα το τι συμβολίζει το δια-δίκτυο πλέον στην συλλογική μας 

συνείδηση. Συνοπτικά, αποκαλύπτεται το περιεχόμενο της κυρίαρχης λογικής, που 

έχει κατακτήσει και την ελληνική βουλή. Το δια-δίκτυο είναι η αναπόφευκτη 

πρόοδος, όπως η έλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Όποιος δεν το αποδέχεται, ανήκει 

στο παρελθόν και είναι συντηρητικός. Ταυτόχρονα, «αριστερός» με την πραγματική, 
                                                 
174 (Καθημερινή, 27-05-2006) «Και μετωπική ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ για παιδεία με φόντο τις Δημοτικές… 
Ιδιαίτερη αίσθηση … προκάλεσαν η οξεία επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην 
γραμματέα του ΚΚΕ και η αντιπαράθεση των δύο αρχηγών που ακολούθησε. Εν όψει και των δημοτικών 
εκλογών, ο Γ. Παπανδρέου χαρακτήρισε άκρως συντηρητική και, πάντως, όχι αριστερή τη στάση του 
ΚΚΕ εναντίον των μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ απάντησε σκωπτικά στην Αλ. Παπαρήγα που είχε 
σημειώσει ότι με τα νέα προγράμματα στα σχολεία χάνονται ώρες της ελληνικής γλώσσας “υπέρ της 
γλώσσας των email”. “Με αυτό που λέτε για το email, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ελληνιστί, είναι σαν να 
λέτε στο Λένιν να μην προχωρήσει στον εξηλεκτρισμό της Σοβ. Ένωσης”. “Εμείς δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ, 
να δηλώνουμε ότι είμαστε σοσιαλιστές και να στηρίζουμε άλλα”, επισήμανε λίγη ώρα αργότερα η 
γραμματέας του ΚΚΕ, ενώ με αφορμή τη διαφορά ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ για τον κοινωνικό έλεγχο επί των 
σχολείων είπε: “κ. Παπανδρέου εάν δεν καταλάβατε τα είπαμε σας συμπαρίσταμαι, εάν όμως 
καταλάβατε μην κάνετε το άσπρο μαύρο”». 
175 (Βήμα, 27-05-2006) «Ο Λένιν, η κοινωνία των πολιτών και τα … e-mail… η γλώσσα των βιβλίων 
αντικαθίσταται από τη γλώσσα των e-mail, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ακόμη πιο καυστικός …» 
176 (Βήμα, 27-05-2006) «…Για τις διαμάχες με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου 
σχετικά με το μονοπώλιο της προοδευτικότητας, την ασφάλεια των email, ποιος δικαιούται να 
επικαλείται τον Λένιν…» 
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επαναστατική και ανατρεπτική έννοια του όρου, είναι αυτός που αποδέχεται την 

αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό και την νέα τεχνολογία, δηλαδή την ανατροπή του 

παλιού.  

Στον σκληρό πυρήνα αυτής της αντίληψης βρίσκεται η αυτονόητη αποδοχή της 

άποψης, ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι συνυφασμένη με την πρόοδο των κοινωνιών 

και των ανθρώπων. Από τον άνθρωπο, τις πρωτογενείς ανάγκες της ολοκλήρωσής του 

και τα χαρακτηριστικά της ποιότητας των κοινωνιών που συγκροτεί, περνάμε σε όλο 

και πιο πολύπλοκα και σε υψηλότερο επίπεδο τεχνουργήματα – δημιουργήματά του, 

τα οποία καθίστανται το επίκεντρο του διακυβεύματος της ζωής. Η πρόοδος των 

δημιουργημάτων του ανθρώπου γίνεται η αφετηρία και ο οδηγός του καθορισμού των 

όρων της ζωής. Αυτή συνεπάγεται αυτόματη κοινωνική πρόοδο. Ωστόσο, οφείλουμε 

να αναρωτηθούμε: Μήπως έχει μεταφερθεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τα 

κριτήρια προόδου έξω από τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, σε αντικείμενα και 

αφηρημένα δημιουργήματα που αποκτούν όλο και περισσότερο εξουσίες ενός 

υποκειμένου; Μήπως αυτό μαρτυρά μια συνολική πολιτισμική μεταβολή; 

 

Δ. Το εκσυγχρονιστικό πρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ 
(Αποσταλινοποίηση) 

 

Σε άμεση συνέχεια με την παρουσίαση του παραπάνω επεισοδίου στην βουλή, μεταξύ 

του κ. Παπανδρέου και της κ. Παπαρήγα, που αναδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθησία 

και το εκσυγχρονιστικό πρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ και του αρχηγού του ειδικά, 

βρίσκουμε τρεις αναφορές που ενισχύουν την επικοινωνιακή τάση του ΠΑ.ΣΟ.Κ να 

προβάλει ένα προφίλ εκσυγχρονιστικό, ταυτισμένο με τις νέες τεχνολογίες, το δια-

δίκτυο, την πρόοδο, την συμμετοχική κοινωνία των πολιτών. Επίσης, πρέπει να 

επισημανθεί ότι και οι τρεις αναφορές προέρχονται από το «Βήμα». 

Στην αρχή, παρουσιάζονται πολύ ισχυροί συμβολισμοί (Στάλιν) σε ένα 

γενικότερο κλίμα αλλαγής και ανανέωσης177. Γίνεται μια προσπάθεια αυτονόητης 

σύνδεσης του δια-δικτύου με το νέο κόμμα, ενός νέου αρχηγού σε νέους χώρους και 

γραφεία, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των νέων. Πάλι βρίσκουμε μπροστά μας την 

σύνδεση της εικόνας του δια-δικτύου με το πιο δυναμικό τμήμα της κοινωνίας, τους 

                                                 
177 (Βήμα, 24-05-2006) «Αποσταλινοποίηση... Πέραν των ανοιχτών χώρων, τα νέα γραφεία του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ διαθέτουν (αυτονόητο) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύνδεση με το Internet για ελεύθερη 
πλοήγηση αλλά και για εντοπισμό θέσεων εργασίας για τους άνεργους νέους». 
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νέους, που αποτελούν το μέλλον, μιας και η πολιτική χρήση του δια-δικτύου που 

επιλέχθηκε να προβληθεί, αφορά την εξεύρεση εργασίας από άνεργους νέους. Κάτω 

από το καινούριο και εκσυγχρονιστικό κόμμα, που ταξιδεύει ταχύτατα στο μέλλον, 

πάνω στο άρμα του δια-δικτύου, βρίσκονται γκρεμισμένα τα ερείπια του παλιού 

αγκυλωμένου κόμματος του παρελθόντος, που παραπέμπουν στον Στάλιν, το 

σύμβολο της οπισθοδρόμησης, της αυταρχικότητας, της μονοκρατορίας. 

Στην ίδια κατεύθυνση με την κυρίαρχη λογική του κόμματος και στο πλαίσιο 

ενός μεγάλου αφιερώματος-φακέλου του Βήματος, που αναζητά την κατεύθυνση της 

χώρας, βρίσκουμε μια συνέντευξη ενός παραδοσιακού στελέχους, του κ. Ι. 

Παπαντωνίου. Δίπλα σε παραδοσιακά θέματα πολιτικής συζήτησης και προτάσεων, 

όπως «Οικονομία», «Εξωτερική Πολιτική», συναντούμε την «κοινωνία της γνώσης», 

ως ισότιμο πεδίο και όρο προβληματισμού178. Παράλληλα με την σταδιακή αλλαγή 

του παλιού κόσμου με τον νέο, θαυμαστό του δια-δικτύου, παρατηρούμε αλλαγές στο 

μερίδιο που καταλαμβάνουν τομείς πολιτικής συζήτησης και προβληματισμού. Το 

ευρύτερο πεδίο της μελλοντικής κοινωνίας του δια-δικτύου κερδίζει όλο και 

περισσότερο ζωτικό χώρο στο λόγο των πολιτικών. Πρώτον, στην κατεύθυνση να 

προσφέρει τα απαραίτητα πειστικά και ασφαλή οράματα που χρειάζονται οι πολιτικοί 

για να «πουλήσουν» την πραμάτεια τους και να ενισχύσουν την επιρροή τους. 

Δεύτερη και αναπόφευκτη ίσως συνέπεια αποτελεί η ανάδειξη της εικόνας του δια-

δικτύου (με τις τόσες συνοδευτικές θετικές αναπαραστάσεις, άρα καταλληλότατη για 

την συγκρότηση μελλοντικού οράματος), ως περιζήτητου λάφυρου κομματικών 

πολέμων. 

Τέλος, το γενικότερο εκσυγχρονιστικό προφίλ του κόμματος ενισχύεται στην 

πράξη με την προβολή μέτρων, που αξιοποιούν το δια-δίκτυο σε εσωτερικές 

κομματικές διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων του. Μ’ αυτό τον τρόπο η εικόνα του 

δια-δικτύου προσφέρει στο κόμμα τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της ανοιχτής, 

δημοκρατικής διαδικασίας, όπου όλοι οι πολίτες αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Και αυτό, 

απέναντι στο παλιό, που συμβολίζουν συνεδριάσεις με κλειστές κομματικές κλίκες 

                                                 
178 (Βήμα, 02-10-2005) «Φάκελος “ΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΟΥΜΕ”, Η ανάπτυξη και η απασχόληση στο 
μέλλον θα στηριχτούν στην οικονομία της γνώσης, σε νέες τεχνολογίες και σε υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας… Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών δεν συμβαδίζει με γραφειοκρατικές και 
απαρχαιωμένες διοικητικές δομές». 
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και επιλογές σκληρών κομματικών στελεχών, μακριά από την κοινωνία των ισότιμων 

πολιτών που εκφράζει το δια-δίκτυο179.  

 

Ε. Παραπολιτικά σχόλια, κριτικές 
(Οι αρχές και οι αξίες της θρησκευτικής και παραδοσιακής οικογένειας σε Ιντερνετικό βιογραφικό) 

 

Τέλος, όσον αφορά την ενότητα των κομματικών αντιπαραθέσεων, εντοπίζουμε τρεις 

αναφορές που προέρχονται από παραπολιτικά σχόλια δημοσιογράφων. Πέραν του 

γεγονότος ότι ασκούν σαφή κομματική κριτική, κινούνται, ενισχύοντάς την, στην ίδια 

κατεύθυνση που περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή, από την μια μεριά βρίσκουμε 

το παρελθόν, τις παλιές πρακτικές, το συντηρητισμό, «τις αξίες της θρησκευτικής 

παράδοσης και της οικογένειας» και από την άλλη το νέο, που συμβολίζει το Internet 

και το e-mail. Οι προσπάθειες των κομμάτων και συγκεκριμένων πολιτικών να 

κινηθούν, πολλές φορές ταυτόχρονα, ανάμεσα στους δύο κόσμους δημιουργεί 

αντιφάσεις στον συμβολικό μας σύμπαν και στην συλλογική συνείδηση, που οι 

δημοσιογράφοι προσπαθούν να αναδείξουν αποκομίζοντας κομματικά και πολιτικά 

οφέλη180. 

Επίσης, το δια-δίκτυο χρησιμοποιείται, όλο και περισσότερο, από τους 

κομματικούς μηχανισμούς σαν εργαλείο επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών. Μ’ 

αυτό τον τρόπο μεταλλάσσονται παλιοί τρόποι κομματικών αντεκδικήσεων και 

«μαχαιρωμάτων». Εκσυγχρονίζεται και ο τρόπος του κομματικού πολέμου, γίνεται 

πιο ηλεκτρονικός. Το δια-δίκτυο γίνεται και μέσο άσκησης κομματικής εξουσίας181. 

 Τέλος, όπως είδαμε και στις προηγούμενες ενότητες, ο επικοινωνιακός 

ανταγωνισμός των κομμάτων για την προσέλκυση δυνητικών ψηφοφόρων, 

μεταφέρεται και στο πεδίο των νέων τεχνολογιών και του δια-δικτύου. Τα ελκυστικά 
                                                 
179 (Βήμα, 06-05-2006) «Η κυρία Καραχασάν ήταν μία από τις δύο γυναίκες μουσουλμάνες που είχαν 
υποβάλει πρόπερσι αίτηση για να είναι υποψήφιες ευρωβουλευτές – τότε που όποιος/α ήθελε έστελνε e-
mail και αυτοπροτεινόταν- αλλά ήταν νωρίς ακόμη φαίνεται». 
180 (Βήμα, 04-10-2005) «Τεχνολογίες και πελατείες. Την ώρα ακριβώς που ο Κώστας Καραμανλής με 
είχε συγκινήσει καθώς υπενθύμιζε με πάθος ότι απαιτείται ρήξη με “τις πρακτικές του παρελθόντος”, 
ήρθε στο κινητό μου sms: “μετά από ενέργειες μου η Ύδρα θα έχει καλή ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση και τον 
χειμώνα με συμβατικό πλοίο. Παν. Μελάς, βουλευτής ΝΔ”… Δεν ξέρω αν το κράτος επανιδρύεται, αλλά 
σίγουρα οι πελατειακές σχέσεις εκσυγχρονίζονται και οι παλιές καραβάνες της πολιτικής χρησιμοποιούν 
όλες τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες – ιδιαίτερα όταν έχουν γαλουχηθεί “με τις αρχές και τις αξίες της 
θρησκευτικής και παραδοσιακής οικογένειας”, όπως αναφέρει ο κ. Μελάς στο Ιντερνετικό βιογραφικό 
του». 
181 (Βήμα, 05-10-2005) «…Email με καταγγελίες για “γαλάζια παιδιά” στις στρατιωτικές σχολές Ικάρων 
και Ευελπίδων με αποδέκτη τον ειδικό σκανδαλολόγο του κόμματος κ. …Κυβερνητικοί παράγοντες 
έσπευσαν αμέσως να ζητήσουν αντίγραφο για να μάθουν το όνομα του αποστολέα (που αναφερόταν 
φαρδιά πλατιά στο ηλεκτρονικό μήνυμα), ώστε να μάθουν το “χρώμα” του πληροφοριοδότη…» 
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και όλο πιο δυναμικά χαρακτηριστικά που συμβολίζει το δια-δίκτυο και έχουν σχέση 

με την πρόοδο, το μέλλον αποτελούν υλικό επιρροής πρώτης γραμμής για τις 

πολιτικές εξουσίες. Επίσης, διαμορφώνουν μια δυναμικά αυξανόμενη πίτα και 

αποτελεί εξαιρετική επένδυση για τα κόμματα η συμβολική ταύτισή τους με τις νέες 

τεχνολογίες. Ο διαγωνισμός για το ποιος διατηρεί τις καλύτερες επιδόσεις στο χώρο 

γίνεται όλο και πιο κεντρικό ζήτημα του κομματικού ανταγωνισμού182.  

 

3.2.3 Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά, η επικοινωνιακή τακτική των κομμάτων, όπως μα παρουσιάζεται, ο 

μεγάλος βαθμός εμπλοκής τους στο πεδίο του δια-δικτύου και η προσπάθεια 

αξιοποίησής του ως μέσου άσκησης στενής κομματικής πολιτικής τακτικής, 

αποδεικνύει την ισχύ της εικόνας του δια-δικτύου στην συλλογική συνείδηση. 

Επιβεβαιώνει τα ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά που ταυτίζονται με την εικόνα του 

δια-δικτύου και αποκαλύφτηκαν από την 1η κατηγορία αναφορών. Το δια-δίκτυο 

στον χώρο των συλλογικών μας αναπαραστάσεων είναι ταυτισμένο με την πρόοδο, 

την ανάπτυξη, το μέλλον. Οι αναφορές της παρούσας υποκατηγορίας ενισχύουν την 

εικόνα αυτή, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι γύρω από τις νέες 

τεχνολογίες και το δια-δίκτυο συγκροτείται ένα πολιτικό, εθνικό όραμα και 

αντίστοιχοι επιμέρους στόχοι. Όλα τα κόμματα, εκτός του ΚΚΕ, ξεκάθαρα 

συσπειρώνονται γύρω από αυτό το όραμα. Κάνουν ότι μπορούν, για να το 

προωθήσουν. Μάχονται για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής αυτού του 

οράματος της προτεινόμενης προόδου. 

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο η ταύτιση της εικόνας του δια-δικτύου με την πρόοδο, 

την ανάπτυξη και το μέλλον, το καθιστά εξαιρετικό επικοινωνιακό μέσο προβολής 

και ανάδειξης επιτυχούς πολιτικού έργου. Η δημιουργία ενός site στο δια-δίκτυο, 

αρκεί για έναν πολιτικό προϊστάμενο να καλέσει συνέντευξη τύπου και να προβάλει 

το έργο του υπουργείου του ως ένα τεράστιο βήμα, που πρόκειται να λύσει 

προβλήματα, πολλές φορές χρόνια. Η αξιοποίηση του δια-δικτύου θεωρείται από την 

κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα ως ύψιστη πράξη πολιτισμού, εκσυγχρονισμού και 

απόδειξη επιτυχούς πολιτικής θητείας, που φυσικά οφείλει να προβληθεί ανάλογα. 

Στην ίδια κατεύθυνση, η ιδιαίτερη προτεραιότητα που δίνεται, στην ιεραρχία της 
                                                 
182 (Βήμα, 05-10-2005) «Παρά τις επιδόσεις του προέδρου στις νέες τεχνολογίες, οι πασόκοι δεν είναι 
καλύτεροι από νεοδημοκράτες όπως ο Παναγιώτης Μελάς που του ξέφυγε, όπως γράφαμε χθες…». 
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επικοινωνιακής τακτικής του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά την ταύτιση του κόμματος και 

του αρχηγού του με συμμετοχικές διαδικασίες, τους νέους, τις νέες τεχνολογίες και 

ιδιαίτερα το δια-δίκτυο, αποδεικνύει την ισχύ της επιρροής της εικόνας του δια-

δικτύου, καθώς επίσης και το μέγεθος της αξιοποίησής του ως εργαλείου άσκησης 

επικοινωνιακής προβολής και ευρύτερα πολιτικής εξουσίας. 

Τέλος, οι συμβολικές μάχες στις οποίες παρουσιάζεται να πρωταγωνιστεί το 

δια-δίκτυο, απέναντι σε καθολικά και ισχυρά σύμβολα (Λένιν, Στάλιν, 

εξηλεκτρισμός) αποδεικνύει το αντίστοιχο μέγεθός της ακτινοβολίας που εκπέμπει. Η 

ευρύτερη ταύτισή του με τον μονόδρομο της προόδου αποδεικνύεται και από την 

θέση που παίρνει στην παραδοσιακή μάχη, το κλασικό διαχωριστικό δίπολο της 

πολιτικής σκηνής. «Συντηρητισμός» και «Προοδευτικότητα». Το δια-δίκτυο και οι 

νέες τεχνολογίες οικειοποιούνται με ζήλο και παρουσιάζονται σαν το λάβαρο από 

όσους πολιτικούς επιθυμούν να προτάξουν το στίγμα τους και να χαρακτηριστούν 

«προοδευτικοί». Το δια-δίκτυο, στον χώρο της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, 

καθίσταται ένα από τα ισχυρά και ξεκάθαρα επικοινωνιακά ενδύματα, που 

προσδίδουν ταυτότητα σαφές θετικό στίγμα σε κάθε πολιτική οντότητα. Γι’ αυτό και 

γίνεται αντικείμενο ισχυρών αντιπαραθέσεων.  

Σαν συνολικό αποτέλεσμα η θετική εικόνα του ισχυροποιείται μέγιστα, μιας και 

το όραμα του νέου, θαυμαστού κόσμου που μας παρουσιάστηκε σε προηγούμενες 

ενότητες, επιβεβαιώνεται επίσημα από πράξεις του συνόλου σχεδόν του πολιτικού 

φάσματος. Το όραμα της προόδου παίρνει συγκεκριμένη μορφή και γίνεται στόχος 

ενός συγκροτημένου κράτους μέσω της πολιτικής ηγεσίας του. Στην τρέχουσα 

κατηγορία αναφορών δεν εντοπίζουμε την παραμικρή αρνητική χροιά ή πιθανή 

κηλίδα στην εικόνα του δια-δικτύου που σχηματίζεται. 

 

3.3 Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 

 

Μετά την ανάλυση των δύο υποκατηγοριών που σχετίζονται με την άσκηση 

πολιτικής εξουσίας στο πεδίο του δια-δικτύου, θα περάσουμε στον άλλο ισχυρό πόλο 

ισχύος, την οικονομική εξουσία. Από τον τύπο, παρουσιάζεται με ενδιαφέρον η 

δράση ιδιωτικών εταιρειών που είναι σε θέση να αλλάξουν με τις αποφάσεις και 

στρατηγικές τους την καθημερινότητά μας, τις καταναλωτικές επιλογές και συνήθειές 

μας. Φυσικά αυτό αφορά κάποιες ηγετικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

γιγάντωσή ισχυρών ιδιωτικών εταιρειών, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου 
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λειτουργίας, τις καθιστά όλο και περισσότερο ισότιμους ή και από θέση ισχύος 

παράγοντες ορισμού της πορείας των πραγμάτων στον τομέα της έρευνας, του 

καθορισμού των στόχων των προϊόντων, της κατεύθυνσης των πόρων. Το δια-δίκτυο, 

στο πλαίσιο αυτού του περιβάλλοντος, που κυριαρχεί το κίνητρο του κέρδους, γίνεται 

πεδίο δραστηριοποίησης γιγαντιαίων συμφερόντων και μέσο αξιοποίησης ευκαιριών 

από τη αντίστοιχη βιομηχανία. Η ύπαρξη πλέον εταιρειών, που ταυτίζουν απόλυτα 

την λειτουργία τους με τον χώρο του δια-δικτύου, (Google, Yahoo) καθιστά σαφές 

ότι το δια-δίκτυο αποτελεί ένα ανεξάρτητο, δυναμικά αναπτυσσόμενο οικονομικό 

περιβάλλον, που απορροφά ισχύ από παραδοσιακές πηγές κέρδους (ψυχαγωγία, 

διαφήμιση) και σηκώνει το ανάστημά του δίπλα σε οικονομικούς γίγαντες του παλιού 

κόσμου. Η χρησιμοποίηση του δια-δικτύου ως μέσου για την άσκηση οικονομικής 

επιρροής, το εμφανίζει σαν επίκεντρο της διεξαγωγής ανταγωνισμών και οικονομικού 

πολέμου. 

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 

Η ποσοτική παρουσία της υποκατηγορίας «Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές 

επίπεδο» είναι αρκετά σημαντική, μιας και την βρίσκουμε 5η στην σχετική κατάταξη 

των 14ων υποκατηγοριών αφού καλύπτει το 9% του συνόλου των αναφορών της 

έρευνας  και το 31% (1/3) της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών». 

Αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της παρουσίας των 

δύο εντύπων: 
Πίνακας 3.12 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και άσκηση 
εξουσιών»  

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 43,4% 11,3% 
Βήμα 20,2% 6,5% 

 

Παρατηρούμε μια σχεδόν διπλάσια παρουσία της Καθημερινής, που 

επιβεβαιώνει το συμπέρασμα, που προκύπτει και από άλλες υποκατηγορίες, του 

περισσότερο «εξωστρεφούς» εντύπου. 

Αν συγκρίνουμε και τα δύο έντυπα, σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 3.13 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και άσκηση 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
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εξουσιών» αναφορών 
Οκτώβριος 2005 41,1% 11,1% 
Μάιος 2006 20,8% 6,6% 

 

Παρατηρούμε μια διπλάσια σχεδόν παρουσία τον Οκτώβριο του 2005, κάτι που 

σημαίνει ότι υπάρχει αρκετή ευαισθησία των αναφορών της τρέχουσας 

υποκατηγορίας σε εποχιακές εξάρσεις ειδήσεων. Η περίοδοι οικονομικών κύκλων, 

όπου ανακοινώνονται αποτελέσματα κερδών εταιρειών και γενικότερα σχέδια και 

στόχοι με αφορμή αυτά, ίσως ερμηνεύει σε ένα βαθμό την έντονη διακύμανση που 

παρουσιάζεται στον χρόνο. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων 

 

3.3.1 Το δια-δίκτυο αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά με νέες 

ευκαιρίες οικονομικού κέρδους 
(Τα τυχερά παιχνίδια στο δια-δίκτυο είναι μια αγορά 12 δις. δολαρίων και αναπτύσσεται ταχύτητα) 

 

Το δια-δίκτυο μας παρουσιάζεται να αποτελεί ένα πεδίο τεράστιων επιχειρηματικών 

ευκαιριών. Οι όρος νέα ευκαιρία μεταφράζεται ουσιαστικά σε μια νέα, δυναμικά 

αναπτυσσόμενη, παγκόσμια, όλο και πιο ομοιογενή αγορά. Η δυναμικότητα με την 

σειρά της έγκειται, στην αύξηση του αριθμού των χρηστών παγκοσμίως και της 

εξοικείωσή τους με την χρήση του εικονικού κόσμου που τους ανοίγεται. Νέες 

μεγάλες ευκαιρίες δημιουργούνται σχηματικά με δύο τρόπους. Πρώτον, με την 

μετάλλαξη προς το ηλεκτρονικό και δια-δικτυακό παλιών, γνωστών οικονομικών 

δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα του τζόγου183. 

Η μετάλλαξη αυτή, αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ευελιξίας του καπιταλισμού 

στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, γίνεται αφορμή για την σύγκρουση ισχυρών 

οικονομικών εξουσιών – συμφερόντων. Οι παραδοσιακές δυνάμεις – ηγήτορες του 

παλιού κόσμου (στο παράδειγμά μας τα Καζίνο) αισθάνονται αισθητή την απειλή των 

συμφερόντων τους και ασκούν την επιρροή τους για τον έλεγχο της κατάστασης. Το 
                                                 
183 (Βήμα, 26-05-2006) δύο παράγραφοι, «Online τζόγο 12 δις. δολαρίων θέλουν να ελέγχουν οι 
ΗΠΑ. Αυστηρότερη νομοθεσία για τον τζόγο στο Internet προτίθεται να υιοθετήσει η αμερικανική 
κυβέρνηση. Τα τυχερά παιχνίδια στο δια-δίκτυο είναι μια αγορά 12 δις. δολαρίων και αναπτύσσεται 
ταχύτητα… Ιστοσελίδες σε μέρη όπως το Γιβραλτάρ και η Αντίγκουα συσσωρεύουν… Πρόκειται για 
χρήματα που συνήθως δεν μπορούν να φορολογηθούν. Μένει να διαπιστωθεί πως ακριβώς θα ελέγχονται 
οι ιστοσελίδες-καζίνα που βρίσκονται σε μη αμερικανικό έδαφος. Μία εναλλακτική λύση που συζητείται 
είναι να επιτραπεί στα μεγάλα αμερικανικά καζίνα να ανοίξουν τις δικές τους online ιστοσελίδες τυχερών 
παιχνιδιών». 
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κράτος, ιδωμένο και ως οικονομικό υποκείμενο, μιας και λειτουργεί καταλυτικά στην 

ρύθμιση της οικονομίας με πολλούς τρόπους (φορολογικός μηχανισμός, επενδύσεις 

κ.τ.λ.) γίνεται δέκτης των σχετικών πιέσεων, ενώ απειλούνται και τα δικά του 

συμφέροντα λόγω της απώλειας εσόδων, αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και του 

ανεξέλεγκτου της λειτουργίας του δια-δικτύου. Σαν αποτέλεσμα της σύγκρουσης 

οικονομικών εξουσιών με φόντο το δια-δίκτυο, δύο δρόμοι ανοίγονται. Ο πρώτος 

βρίσκεται στην αναζήτηση λύσεων στην κατεύθυνση συντήρησης του παλιού 

καθεστώτος, προσπαθώντας να επανακτηθεί ο χαμένος έλεγχος της κατάστασης. Ο 

δεύτερος, που δείχνει ως ο πιο πιθανός, μιας και οι εξελίξεις δείχνουν να 

διαμορφώνουν νέα παγιωμένα δεδομένα, βρίσκεται στην κατεύθυνση να 

μεταλλάξουν την λειτουργία τους και οι παραδοσιακές οικονομικές εξουσίες, 

μεταφέροντας το βάρος του ενδιαφέροντός τους, αναγκαστικά από τα πράγματα, στο 

πεδίο οικονομικού ανταγωνισμού που διαμορφώνει το δια-δίκτυο184. 

Ο δεύτερος τρόπος διαμόρφωσης νέων ευκαιριών οικονομικού κέρδους 

πραγματοποιείται με το άνοιγμα των αγορών, την επέκταση των δυνητικών μελών της 

εικονικής κοινότητας του δια-δικτύου σε όλο και μεγαλύτερο πληθυσμό. Κάτι τέτοιο 

έχει ασφαλώς μακροπρόθεσμα οφέλη συνολικής συντήρησης του συστήματος και 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας. Πέρα από 

αυτό, παρατηρούμε ότι και άμεσα οι οικονομικές εξουσίες μάχονται για το ποια θα 

επικρατήσει στην κούρσα για την χρήση της τεχνολογίας από τους φτωχούς. Το 

«ανθρωπιστικό» ζήτημα της διακήρυξης ενός φιλόδοξου σχεδίου κάλυψης του 

«ψηφιακού χάσματος» (το έχουμε ξαναδεί σε άλλες υποκατηγορίες ανάλυσης) 

αποτελεί μια εξέχουσα επιχειρηματική ευκαιρία για επενδύσεις. Επίσης διαμορφώνει 

μια τεράστια διαμάχη συμφερόντων μεταξύ αντίπαλων στρατοπέδων, για το ποιο 

                                                 
184  (Βήμα, 09-05-2006), δύο παράγραφοι, «Innertube, το πρώτο δωρεάν ευρυζωνικό κανάλι από το 
CBS… Το “Innertube”, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσα από΄την ιστοσελίδα του καναλιού 
www.cbd.com, θα μεταδίδει αρχικώς νέες σειρές αποκλειστικά για το Internet… βλέπουν ότι το παιχνίδι 
των διαφημίσεων και της ψυχαγωγίας παίζεται πλέον στο Internet… Μπορεί η πρόσβαση στο 
“Innertube” να είναι δωρεάν, ο τηλεθεατής-χρήστης όμως είναι “υποχρεωμένος” να παρακολουθήσει 
και τις διαφημίσεις τις οποίες δεν θα μπορεί να αποφύγει». 
(Βήμα, 27-10-2005), τρεις παράγραφοι, «”Όχι” στην μπάλα μέσω Internet και κινητών… (οι 
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες) ζητούν η ενημέρωση με εικόνα για τα ποδοσφαιρικά δρώμενα να γίνεται 
αποκλειστικά από τα κανάλια που εκπέμπουν ελεύθερα και να μην παραχωρηθούν δικαιώματα στο 
Internet και στην κινητή τηλεφωνία. Όπως υποστηρίζουν η επόμενη πηγή εσόδων για το ποδόσφαιρο θα 
προέλθει από την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τις οποίες παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και η 
παράνομη διακίνηση εικόνας μέσω του Internet ήδη προκαλεί οικονομική ζημιά στις ομάδες». 
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μοντέλο θα έπρεπε να επικρατήσει. Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θίγει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα185. 

Τέλος, στην ίδια κατεύθυνση με την εικόνα που μας παρουσιάζεται κυρίαρχα 

στην 1η κατηγορία αναφορών (Ο θαυμαστός, νέος κόσμος του Δια-δικτύου), 

παρουσιάζονται και επιχειρηματικές επιλογές ως μονόδρομος προς το μέλλον, την 

ανάπτυξη, την πρόοδο. Το κλίμα που δημιουργείται στα δημοσιεύματα και απηχεί την 

κυρίαρχη αντίληψη, είναι ότι, αλλαγές που βλέπουμε να πραγματοποιούνται στον 

παλιό κόσμο, καθιστούν απαραίτητες επιχειρηματικές επιλογές προς την κατεύθυνση 

των επενδύσεων στο χώρο του δια-δικτύου. Παράλληλα, λοιπόν, με το κυρίαρχο 

κλίμα των καινούριων επιχειρηματικών ευκαιριών με τις οποίες συνδέεται ο χώρος 

του δια-δικτύου, παρατηρούμε και μια σύνδεση του με το «απαραίτητο», το 

«αναπόφευκτο». Μάλιστα, σε βαθμό τέτοιο, ώστε να δικαιολογούνται «άτεγκτες», 

επιθετικές κινήσεις άσκησης οικονομικής εξουσίας και διοικητικών αποφάσεων 

επιχειρηματιών186.  

Σαν αποτέλεσμα, το δια-δίκτυο καθίσταται χώρος και μέσο άσκησης όλο και 

περισσότερων (παλιών και νέων) οικονομικών εξουσιών, λόγω της τροφής που 

παρέχει στο καπιταλιστικό σύστημα για περαιτέρω ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες 

κερδών σε παγκόσμια κλίμακα187. Προσελκύει όλο και μεγαλύτερη ροή 

                                                 
185 (Καθημερινή, 16-10-2005), τέσσερις παράγραφοι, «Διεθνής κούρσα για τη χρήση τεχνολογίας από 
τους φτωχούς : Οι ισχυροί της πληροφορικής δεν βλέπουν με καλό μάτι την πρόταση του ελληνικής 
καταγωγής Νίκολας Νεγροπόντε, για χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα… Το σχέδιο για την δημιουργία 
του φορητού υπολογιστή των 100 δολαρίων… αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη από τον Bill Gates… κατά 
τη διάρκεια ομιλίας του… η χρήση ενός κινητού τηλεφώνου που θα συνδέεται με την τηλεόραση είναι πιο 
αποτελεσματική για την διείσδυση της τεχνολογίας στα φτωχά νοικοκυριά… η Intel ανακοίνωσε ότι θα 
δαπανήσει περί το ένα δις. δολάρια… με στόχο σε ένα χρόνο από σήμερα να διαθέσει στα σχολεία του 
αναπτυσσόμενου κόσμου έναν φορητό υπολογιστή που θα κοστίζει μόλις 400 δολάρια… “κανένας δεν 
θέλει να περιορίσει το ψηφιακό χάσμα με χρήση απαρχαιωμένων τεχνολογιών” είναι η απάντηση του 
διευθύνοντος συμβούλου της Intel. Αλλά και ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής έχει αρκετούς ισχυρούς 
συμμάχους, όπως η AMD, ο κύριος ανταγωνιστής της Intel στην αγορά μικροεπεξεργαστών, ο κολοσσός 
στον τομέα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Nortel και η μηχανή αναζήτησης στο Δια-δίκτυο Google. Οι 
ισχυροί της πληροφορικής, όπως η Intel και η Microsoft, δεν βλέπουν με καλό μάτι την ιδέα του 
Νεγροπόντε για χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, όπως το γνωστό Linux… Το θέμα έχει λάβει 
πολιτικές και επιχειρηματικές διαστάσεις. Ουδείς μπορεί να προβλέψει το μοντέλο που θα 
επικρατήσει…» 
 
186 (Καθημερινή, 18-10-2005), δύο παράγραφοι, «Το στοίχημα με την Telstra… Συγκεκριμένα, η πιο 
κερδοφόρος δραστηριότητά του, αυτή της σταθερής τηλεφωνίας, δεχόταν πλήγματα από την κινητή 
τηλεφωνία και την τηλεφωνία μέσω Internet… ο Μεξικανοαμερικανός επιχειρηματίας έπρεπε να φανεί 
περισσότερο άτεγκτος. Μέσα στα σχέδιά του ήταν η κατασκευή ενός ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών 
αξίας 3 δις. Δολαρίων, ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι ιδιαίτερες βραδείες συνδέσεις με το Δια-δίκτυο, 
τις οποίες διατηρεί η Αυστραλία…» 
187 «Πυρήνας του “Viral Marketing” κατά τον κ. Ντρέιπερ, είναι η άποψη ότι οι μικρές εταιρείες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δια-δίκτυο για να επικοινωνήσουν τα προϊόντα τους και να αυξήσουν τα 
έσοδά τους, χωρίς μεγάλη δαπάνη… Το δια-δίκτυο προσφέρει τα εργαλεία για την ανάπτυξη νέων 
εταιρειών και στην ουσία δημιουργεί μια νέα βιομηχανία… αρκετοί τομείς που συνδέονται με το δια-
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ενδιαφέροντος και παρουσιάζεται ως «ο κήπος της Εδέμ», που προσφέρει εξαιρετικές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες ακόμα και σε μικρές, αδύναμες εταιρείες να αναπτυχθούν 

και να επιτύχουν. Εξαργυρώνει κατά κάποιο τρόπο την φήμη, που προείδαμε να 

συγκροτείται μέσα από τα δημοσιεύματα της 1η κατηγορίας. 

3.3.2 Το δια-δίκτυο μετατρέπεται σε ένα νέο πεδίο μάχης 
(ΣΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ “επίθεση” εναντίον της Microsoft προχωρούν η Google και η Sun…) 

 

Η εμφανέστερη απόδειξη της άσκησης οικονομικών εξουσιών με μέσο και φόντο το 

δια-δίκτυο, αποτελεί η παρουσίαση από τον τύπο μιας εικόνας με όλα τα 

επικοινωνιακά χαρακτηριστικά μιας μάχης. Ξεκάθαρα στρατόπεδα αντιμαχομένων, 

έντονη επιθετικότητα, στρατηγικές αποφάσεις συμμαχιών και συγχωνεύσεων. 

Περιγράφεται ένας πόλεμος κινήσεων, προληπτικών κινήσεων που θα προλάβουν τον 

αντίπαλο. Όλα αυτά με στόχο την περαιτέρω επικράτηση και άσκηση επιρροής, την 

προσέλκυση πελατών, την κυριαρχία στο νέο πεδίο μάχης του δια-δικτύου που 

διαμορφώνεται και υπόσχεται πολλά κέρδη. Κέρδη, τα οποία πραγματοποιούνται και 

προβάλλονται αναλόγως ως εντυπωσιακά λάφυρα του πολέμου, όπως αποδεικνύεται 

στην παρακάτω ενότητα. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, ιδιαίτερα στους τίτλους που προσπαθούν να 

συμπυκνώσουν και να μεταδώσουν μια εικόνα, κυριαρχούν τα ονόματα των 

μαχόμενων εταιρειών, λέξεις επιθετικότητας όπως «μάχη», «κοντράρω», 

«επιτίθενται», και αντίστοιχη πολεμική φρασεολογία και κλίμα188. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η νέα αγορά που διαμορφώνεται προσφέρει κίνητρα για 

την δημιουργία και πώληση νέων υπηρεσιών. Η διάθεση για συνεργασία, 

συγχωνεύσεις δυνάμεων αποδίδει μια άλλη πτυχή της εικόνας του πεδίου της μάχης. 
                                                                                                                                            
δίκτυο, όπως το P2P (που επιτρέπει σε πολλούς υπολογιστές να συνδέονται μεταξύ τους), η μετάδοση 
βίντεο μέσω Internet κ.λ.π., προσφέρουν αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης…». 
188 (Καθημερινή, 06-10-2005), ολοσέλιδο άρθρο «Μάχη για την πρώτη πύλη στο Internet. Google, 
Microsoft και Yahoo! Διαγκωνίζονται για την απόκτηση της AOL – Στόχος η δημιουργία του 
μεγαλύτερου portal… όσο αυξάνονται οι ανά τον κόσμο επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξάγονται 
ηλεκτρονικά, τόσο διαμορφώνεται ένα νέο πεδίο μάχης… Σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν είναι τόσο ότι 
η AOL, παίζει τον ρόλο της “ωραίας του χορού”, αλλά ότι “είναι ένα μεγάλο ακίνητο, το οποίο κανείς 
δεν θέλει να αποκτήσει ο ανταγωνιστής του”…». (Βήμα, 14-10-2005), δύο παράγραφοι, «Google και 
Comcast επιτίθενται στην AOL… μια συμφωνία που αν πραγματοποιηθεί θα δώσει στις δύο εταιρείες 
τεράστιες δυνατότητες στο Δια-δίκτυο. Η Google είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αναζήτησης ιστοσελίδων 
στο Internet και η αγαπημένη εταιρεία των επενδυτών της Wall Street. Η Comcast αποτελεί την 
μεγαλύτερη καλωδιακή εταιρεία… Η νέα εταιρεία θα μπορεί να δίνει στους χρήστες του Internet 
διάφορες υπηρεσίες περιεχομένου, όπως είναι για παράδειγμα παρακολούθηση κινηματογραφικών 
ταινιών μέσω του Δια-δικτύου… Σημειωτέον ότι η Google και η Comcast προσέγγισαν την Time Warner 
αφού έγινε γνωστό ότι ανάλογη κίνηση έχει κάνει και η Microsoft με στόχο πάλι μερίδιο της AOL…». 
(Βήμα, 06-10-2005) ), τέσσερις παράγραφοι,«Google και Sun κοντράρουν τη Microsoft στο “Office”. 
ΣΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ “επίθεση” εναντίον της Microsoft προχωρούν η Google και η Sun…» 
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Η στρατηγική των εταιρειών, η σκέψεις, οι κινήσεις, οι προθέσεις τους, τα τακτικά 

πλεονεκτήματα της μιας έναντι της άλλης, οι διαμάχες για την προ – κατάληψη της 

καλύτερης δυνατής μελλοντικής θέσης αποτελούν το δεύτερο πόλο επικέντρωσης της 

παρουσίασης των σχετικών δημοσιευμάτων. Πρόκειται για μια μάχη εξουσιών με 

σύγχρονα χαρακτηριστικά, μια μάχη με όπλο την ευφυΐα και την αξιοποίηση του 

χρόνου, της πρόβλεψής του189. 

Είσοδος νέων μεγάλων παικτών στην αγορά του Δια-δικτύου συμβάλει στην 

περαιτέρω συγκέντρωση εξουσιών και ομογενοποίηση της πολιτιστικής βιομηχανίας. 

Η νέα εικονική ηλεκτρονική αγορά, που ελκύει παραδοσιακές επιχειρηματικές 

δυνάμεις του παλιού κόσμου παρουσιάζεται να συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον της βιομηχανίας της διασκέδασης (τηλεόραση, κινηματογράφος). Το 

ζήτημα της διανομής της πίτας των διαφημίσεων αναδεικνύεται σε ένα από τα κύρια 

διεκδικούμενα λάφυρα στην εικόνα της μάχης των οικονομικών εξουσιών που 

περιγράφεται190. Το δια-δίκτυο συγκεντρώνοντας όλο και μεγαλύτερο αριθμό 

χρηστών και υπηρεσιών, αυξάνοντας την διείσδυσή του στις καθημερινότητά μας, 

καθίσταται ανερχόμενος διεκδικητής της παγκόσμιας διαφημιστικής δαπάνης, για την 

οποία υπάρχει εύλογα τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διαμορφώνει δύο ευδιάκριτους αντιπάλους σ’ 

αυτή τη μάχη είναι η σαφής διαφοροποίηση των πρωταγωνιστών με κριτήριο το 

επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους. Το «νεανικό» στοιχείο και η «σβελτάδα» 

ταυτίζεται με τις εταιρείες (Google, Yahoo) που έχουν στο επίκεντρο των 

δραστηριοτήτων τους το δια-δίκτυο, ενώ η εμπειρία αποδίδεται στην Microsoft, 

παραδοσιακή πλέον, λίγο παλιά, δύναμη στον χώρο του λογισμικού γενικά191. Για μια 

ακόμη φορά, εντοπίζουμε την ταύτιση της εικόνας του δια-δικτύου με την νιότη, την 

ζωτικότητα, άρα συνειρμικά την δύναμη, αυτό που έρχεται, το μέλλον, την πρόοδο.  
                                                 
189 (Καθημερινή, 14-10-2005), τρεις παράγραφοι, «Διαπραγματεύσεις Google και Comcast με AOL 
για συνεργασία στο Δια-δίκτυο… Η δυνατότητα πρόσβασης περιεχομένου θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
για την Comcast και την Time Warner, καθώς είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης 
στις ΗΠΑ, ενώ η τελευταία κατέχει επίσης των έλεγχο πολυμέσων όπως είναι η Warner Bros., το 
ειδησεογραφικό κανάλι CNN και η HBO… Στόχος της Comcast είναι να αξιοποιήσει την ηλεκτρονική 
αγορά διαφημίσεων όπως και να διερευνήσει για το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί την εμπειρία της στη 
διανομή περιεχομένου βίντεο στο Δια-δίκτυο…». 
190 Ενδεικτικά, (Καθημερινή, 26-05-2005), τρεις παράγραφοι, «Συμφωνία Yahoo-Ebay : ενώ 
φημολογείται συγχώνευση… “Η ισχύς εν τη ενώσει” είναι το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από την 
συμμαχία… Βάσει της συμφωνίας, η Yahoo θα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής διαφημίσεων στον 
οίκο δημοπρασιών ebay. Παράλληλα η Yahoo θα προσφέρει στους χρήστες της το σύστημα ηλεκτρονικών 
πληρωμών της Ebay, PayPal, για την πληρωμή των υπηρεσιών της. Η μηχανή αναζήτησης της Yahoo θα 
ενσωματωθεί στη γραμμή εργαλείων της ebay…”». 
191 «Ωστόσο αντίπαλοί του θα είναι κατά πολύ νεότερες εταιρείες όπως η Yahoo και η Google οι οποίες 
ενδεχομένως να μην έχουν την εμπειρία της Microsoft αλλά διαθέτουν όλη τη “σβελτάδα” της νιότης». 
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Η εμπλοκή στην περιγραφή της μάχης κρατών και υπερεθνικών οργανισμών 

είναι ένα στοιχείο που ενισχύει την εικόνα της. Η γιγάντωση των ιδιωτικών εταιρειών 

που εμπλέκονται στην μάχη που παρουσιάζεται στον χώρο του δια-δικτύου είναι 

τέτοιου βαθμού, ώστε οι εταιρείες περιγράφονται και βρίσκονται στην συλλογική 

συνείδηση σαν ίσος προς ίσο με ισχυρά κράτη. Η εξουσιαστική επιρροή τους έχει 

φθάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε στην μάχη των συμφερόντων να εμπλέκονται η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικές κυβερνήσεις. Ο πόλεμος των εταιρειών, οι 

ανταγωνισμοί και η προώθηση των συμφερόντων τους φθάνουν να αγγίζουν και το 

νομικό σύστημα κρατών. Συνδιαλέγονται πρόσωπο με πρόσωπο από παρόμοια ή και 

ισχυρότερη κάποιες φορές θέση ισχύος, εμπλέκοντας απλά κάποιες φορές ολόκληρα 

κράτη στους ανταγωνισμούς τους192, ή αντιμάχονται απευθείας με κρατικές 

οντότητες193. 

 

3.3.3 Τα «λάφυρα» της μάχης, και η εξαργύρωση των προσδοκιών του δια-

δικτύου στο χρηματιστήριο 
(…τυφλή εμπιστοσύνη των επενδυτών οι οποίοι έχουν εκτινάξει τη χρηματιστηριακή αξία της) 

 

Απαραίτητο κομμάτι για την ολοκλήρωση της εικόνας της μάχης αποτελούν τα 

λάφυρα του πολέμου! Για ποιο λόγο μάχονται τόσο ισχυρές εξουσίες στο πεδίο του 

δια-δικτύου; Γιατί σπεύδουν να αδράξουν ευκαιρίες, να συμμαχήσουν παραδοσιακοί 

γίγαντες και νέοι, υποσχόμενοι βασιλιάδες; Οι νικητές του πολέμου που περιγράφεται 

επιδεικνύουν τα λάφυρά τους, που στην σύγχρονη αξιακή μας πλατφόρμα, στην 

οικονομικοστρεφή αρένα μεταφράζονται σε εταιρικά κέρδη. Εντυπωσιακές 

περιγραφές παρουσιάζουν μια μεγάλη, αξιοπρόσεκτη νίκη: «εταιρεία φαινόμενο», 

«απίστευτο τρίμηνο». Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι ούτε η ίδια η εταιρεία 

μπορούσε να προβλέψει τόσα κέρδη194. Τα κέρδη αυτά, ουσιαστικά αντανακλούν την 

                                                 
192 (Καθημερινή, 03-05-2006), δύο παράγραφοι, «Προσφυγή Google κατά Microsoft στην Κομισιόν. 
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε η Google, καταγγέλλοντας τη Microsoft για την απόφαση της να 
συμπεριλάβει την αναζήτηση MSN στο Internet Explorer 7. Η καταγγελία της Google πραγματοποιείται 
την ίδια ώρα που η Amazon, Ο κολοσσός των λιανικών πωλήσεων μέσω του Δια-δικτύου, αποφάσισε να 
αντικαταστήσει την τεχνολογία αναζήτησης της Google με εκείνη της Microsoft…» 
193 (Καθημερινή, 10-05-2006), μία παράγραφος,  «Η Ν. Κορέα απέρριψε ένσταση της Microsoft… 
Επιπλέον, στην Microsoft επεβλήθη πρόστιμο 34,28 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Microsoft δήλωσε ότι η 
εμπλουτισμένη έκδοση του λογισμικού της ωφελεί τους καταναλωτές και την εγχώρια τεχνολογία, διότι 
δεν παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό…» 
194 (Βήμα, 22-10-2005) «Η Google επταπλασίασε τα κέρδη της. Επιβεβαιώνεται η στροφή των 
διαφημιστών προς το Δια-δίκτυο. Τρεις μέρες μετά την Yahoo! Ήλθε η κορυφαία εταιρεία του κλάδου 
αναζήτησης στο δια-δίκτυο για να επιβεβαιώσει την τάση που διαμορφώνεται… την στροφή των μεγάλων 
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δυναμική του δια-δικτύου. Αποτελούν, μέσα στο σύνολο της διήγησης του από τον 

τύπο, την καλύτερη, την πιο απτή σε τελική ανάλυση απόδειξη όλων όσων 

χαρακτηρισμών και περιγραφών διαμορφώνουν τον μύθο του δια-δικτύου. Μ’ αυτό 

τον τρόπο δικαιολογείται και όλο το πολεμικό σκηνικό που περιγράφηκε παραπάνω.  

Πέρα από τα απτά κέρδη-λάφυρα του οικονομικού πολέμου, που δικαιολογούν 

και εκτρέφουν εν πολλοίς την μάχη των οικονομικών εξουσιών στο πεδίο του δια-

δικτύου, μας παρέχεται μια ακόμη απόδειξη ενός βασικού χαρακτηριστικού της 

εικόνας του δια-δικτύου. Οι υποσχέσεις και ελπίδες του νέου, θαυμαστού κόσμου του 

δια-δικτύου, που ξανασυναντήσαμε και σε άλλες υποκατηγορίες ανάλυσης, 

αποδεικνύονται και από το γεγονός της άμεσης εξαργύρωσής τους στο χρηματιστήριο 

της Wall Street. Η Google κυρίαρχα αλλά και άλλες σχετικές, τεχνολογικές εταιρείες, 

άμεσα συνυφασμένες με το δια-δίκτυο, είναι ταυτόχρονα αγαπημένες εταιρείες στο 

χρηματιστήριο, έναν μηχανισμό καθαρά διαχείρισης και προεξόφλησης προσδοκιών. 

Οι προσδοκίες, λοιπόν, των εταιρειών νέων τεχνολογιών και του δια-δικτύου, δίνουν 

“Limit up” στους επενδυτές που τις εμπιστεύονται. Οι «μετοχές» της εικόνας του δια-

δικτύου στις συλλογικές μας παραστάσεις επίσης ενισχύονται εξαιρετικά αυξάνοντας 

τις προσδοκίες μας, την απόδοση αξίας και σεβασμού σε ότι συνδέεται ή 

αντιπροσωπεύεται από το δια-δίκτυο195. 

 

3.3.4 Το δια-δίκτυο ως προνομιακό επενδυτικό περιβάλλον και το ζήτημα της 

καινοτομίας 
(Ο Μπιλ Γκέιτς στέκεται δίπλα σε αφίσα που απεικονίζει μια λάμπα και πάνω η λέξη “Innovation”) 

 

                                                                                                                                            
διαφημιστικών ομίλων από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης – και κυρίως τα έντυπα – προς το δια-
δίκτυο…”απίστευτο τρίμηνο” χαρακτήρισε την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου  η ίδια η Google…η 
κερδοφορία της εκτινάχτηκε στα 381,2 εκατομμύρια δολάρια από 52 εκατ. δολάρια που ήταν το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι… Τα 400 εκατομμύρια άνθρωποι όπως που χρησιμοποιούν κάθε 
μήνα την Google ως μέσο αναζήτησης στο δια-δίκτυο έφεραν διαφημίσεις που ούτε η ίδια η εταιρεία 
μπορούσε να προβλέψει… η Google αποτελεί ως εταιρεία φαινόμενο…». (Καθημερινή, 04-05-2006) 
«Εκτίναξη κερδοφορίας για την Time Warner… Σε ιδιαίτερα αδύναμη θέση βρίσκεται η μονάδα 
παροχής δια-δικτυακών υπηρεσιών AOL, καθώς οι συνδρομητές μεταπήδησαν από τις παλιότερες σ’ 
αυτές ταχύτερης πρόσβασης στο Internet…». 
195 (Καθημερινή, 26-05-2005)  «…Η είδηση ώθησε ανοδικά την τιμή της μετοχής τους, κατά 8% της 
ebay και κατά 4% της Yahoo, πριν από το άνοιγμα της αγοράς…», «Απτόητη συνεχίζει η Google την 
επέλασή της στον κυβερνοχώρο. Ενισχυμένη από την σχεδόν τυφλή εμπιστοσύνη των επενδυτών οι οποίοι 
έχουν εκτινάξει τη χρηματιστηριακή αξία της, η σχετικά νέα εταιρεία είναι σε θέση να κοιτάζει στα μάτια 
πολύ παλαιότερες και πολύ ισχυρότερες, όπως η Microsoft. Μεταξύ των δύο εταιρειών έχουν 
δημιουργηθεί τεράστιοι ανταγωνισμοί…». «…Ευλόγως η μετοχή της επιχείρησης εκτινάχτηκε κατά 12% 
υψηλότερα στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της αγοράς της Νέας Υόρκης αφού ήδη είχαν ενισχυθεί 
κατά 57% από την αρχή του έτους – η Google ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της μετά το 
κλείσιμο της Wall Street». 
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Επειδή η άσκηση οικονομικής εξουσίας έχει κατά βάση σχέση με χρήματα και την 

επιλογή της επένδυσή τους, στην παρούσα ενότητα θα κλείσουμε ένα νοητό κύκλο. Ο 

κύκλος αυτός συνοπτικά διαμορφώνεται με φόντο το δια-δίκτυο και ξεκινά από τις 

ευκαιρίες που παρέχει μια νέα αγορά, προχωρά στη μάχη που πραγματοποιείται για 

την καλύτερη τακτική θέση, συνεχίζει με την απολαβή των καρπών, για τους πιο 

πετυχημένους των πολεμιστών και τελειώνει, για να ξαναρχίσει ο κύκλος 

αναπαραγωγής του χρήματος, με τις επιλογές επένδυσης των οικονομικών εξουσιών 

για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται και αξίζουν προσοχής. Το 

κριτήριο για την επένδυση, σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, φυσικά είναι η 

εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής πιθανότητας αποκόμισης μελλοντικών κερδών. 

Σ’ αυτό το σημείο το δια-δίκτυο αναδεικνύεται σε προνομιακό πεδίο, λόγω της 

νεότητάς του και άρα των μεγάλων περιθωρίων ανάπτυξης που προσφέρει το 

περιβάλλον του196. 

Το ζήτημα της καινοτομίας, προβάλλεται σχετικά έντονα ως το διαβατήριο για 

την προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομική γενικότερα επιτυχία. Για να 

προσελκύσεις χρήματα, πρέπει να υπόσχεσαι υψηλή πιθανότητα απόδοσης κερδών. 

Για να το καταφέρεις αυτό έχεις καλύτερη τύχη αν έχεις μια νέα, καινοτόμο ιδέα που 

μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μια παραδοσιακή και κατά τα άλλα προβλέψιμη 

αγορά. Η καινοτομία, λοιπόν, προβάλλεται ως το διακαώς ποθούμενο ζητούμενο 

όλων197. 

Η καινοτομία αναδεικνύεται σε έννοια κλειδί, που έρχεται να ενώσει την 

ανάγκη του καπιταλισμού για την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον 

χώρο του δια-δικτύου με τις ευκαιρίες που παρέχει για αλλαγές σε πρακτικές και 

συνήθειες της καθημερινότητάς μας198. Το δια-δίκτυο αποκτά μια στενή σχέση με την 

                                                 
196 (Καθημερινή, 23-10-2005) «Τιμ Ντρέιπερ: “Ρισκάρουμε την επένδυση σε νέες, καινοτόμες 
επιχειρήσεις”… Δύο νέα funds συνολικού ύψους περί τα 45 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επενδύσουν σε 
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων… με την συνδρομή της αμερικανικής 
εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών DFJ… ήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα εξαιτίας της μεγάλης 
απόδοσης που εξασφάλισε με την πώληση της εσθονικής προέλευσης Skype (που διαθέτει πρόγραμμα για 
τηλεφωνήματα μέσω Δια-δικτύου) στην αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικών δημοπρασιών ebay, έναντι 
4,1 δις. Δολαρίων…». 
197 (Βήμα, 12-10-2005) «Τριανταρίζει η Microsoft, αυξάνονται οι προκλήσεις. Ο ιδρυτής και 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Microsoft Μπιλ Γκέιτς στέκεται δίπλα σε αφίσα που 
απεικονίζει μια λάμπα και πάνω η λέξη “Innovation” δηλαδή καινοτομία… Στόχος του Γκέιτς είναι να 
κατακτήσει και την αγορά προγραμμάτων όπως επεξεργαστές κειμένου που παρέχονται μέσω του 
Internet.», «…τη “διεθνή εκστρατεία” του για την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας…» 
198 «Ένα βασικό σημείο (που είναι μεν γνωστό αλλά δεν εμπλέκεται στην κυρίαρχη εκλογίκευση, με 
αποτέλεσμα να δρα “ανεξάρτητα” και ανενόχλητα) έχει σχέση με το ότι η “καινοτομία” (και επομένως 
η νέα τεχνολογία) αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, (κατευθύνεται δηλαδή πέρα για 
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εικόνα του καινοτόμου περιβάλλοντος, κάτι που θεωρείται λογικό στην παρούσα 

φάση της σχετικά νεοφερμένης παρουσίας του στην συλλογική συνείδηση. 

Πιθανότατα, κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν ωριμάσει ως παράσταση στην 

συλλογική συνείδηση θα καμφθεί η τωρινή έντονη συσχέτιση του με τον καινοτόμο, 

τους νέους, την ζωτικότητα και θα μεταβεί στον θρόνο της ωριμότητας. 

 

3.3.5 Η εμπορική κατεύθυνση της έρευνας, της τεχνολογίας και οι χρήστες 
(…οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν της ανάπτυξη της τεχνολογίας “click-to-call”) 

 

Μιας και βρισκόμαστε στον χώρο της άσκησης οικονομικών εξουσιών, των επιλογών 

επενδύσεων, της καινοτομίας, η κατεύθυνση της έρευνας και της τεχνολογίας είναι 

ένα μεγάλο ζήτημα που αναδεικνύεται. Ο προσανατολισμός της έρευνας μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω, χωρίς να είναι το επίκεντρο, έχει μια 

πολύ βαθύτερη σχέση με το τελικό αποτέλεσμα του περιεχομένου του δια-δικτύου 

και άρα και της εικόνας του μέσα από την παρουσίασή του199. Όλο και περισσότερο 

μας παρουσιάζονται καινοτόμα προϊόντα με την μορφή τμημάτων λογισμικού, που 

σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά, στον χώρο και στον χρόνο, τον χρήστη, υποψήφιο 

πελάτη με τον δυνητικό προμηθευτή του. Η οικονομικοκεντρική κατεύθυνση των 

διαθέσιμων πόρων υποδηλώνει, σε ένα ακόμη σημείο, πόσο σημαντική είναι άσκηση 

οικονομικής εξουσίας για τον καθορισμό της ταυτότητας του περιεχομένου των 

δραστηριοτήτων μας, κάτι που αφορά και τον προσανατολισμό του δια-δικτύου. Ένα 

ερώτημα, που διαφεύγει όμως του αντικειμένου της έρευνας είναι, σε ποιο βαθμό η 

άσκηση οικονομικής εξουσίας συνιστά πλέον πολιτική εξουσία, άμεσα και έμμεσα. 

Η οικονομία γίνεται και αυτή όλο πιο εικονική σε έναν ανάλογο κόσμο. Οι 

χρήστες κάθε εταιρείας αποτελούν την περιουσία της σε ένα παζάρι 

διαπραγματεύσεων. Πάντα με φόντο το δια-δίκτυο, η μια εταιρεία πουλά στην άλλη 

την πρόσβαση στους χρήστες της, το δικαίωμα στον χρόνο τους, την ευκολία της 

προσοχής τους και του ενδιαφέροντός τους.  Τεράστιες εταιρείες πουλούν η μία στην 

άλλη το δικαίωμα για ένα κλικ ή μια μπάρα στο λογισμικό τους. Με όρους 
                                                                                                                                            
πέρα απ’ αυτές και φυσικά “οι ανάγκες της αγοράς” είναι κυρίως ο σχεδιασμός κέρδους των μεγάλων 
επιχειρήσεων – σύμφωνα μ’ έναν όλο και μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό, που εξασφαλίζει την 
οικονομική επιβίωση των ισχυρότερων, όπως φαίνεται κι από τη λειτουργία της πολιτιστικής 
βιομηχανίας…)», (Κωνσταντοπούλου, 1995, 68). 
199 (Καθημερινή, 26-05-2005), «… ενώ οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν της ανάπτυξη της τεχνολογίας 
“click-to-call”. Η τεχνολογία αυτή παρέχει ένα σύνδεσμο μέσα σε κάθε διαφημιστική καταχώρηση, ο 
οποίος επιτρέπει στον χρήστη, με ένα κλικ του ποντικιού, να καλέσει απευθείας τον διαφημιζόμενο για 
κάποια συναλλαγή…». 
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παραδοσιακής οικονομίας δύσκολα θα καταλαβαίναμε τι αποτελεί «αξία» πλέον. Η 

δυνατότητα της δικτύωσης πλανητικά δυνητικών πελατών και προμηθευτών, της 

συνάντησής τους σε μια αγορά, στον ίδιο χώρο, καθιστά το δια-δίκτυο, όλο και πιο 

δυναμικά, ως το πεδίο διεξαγωγής του οικονομικού πολέμου.  

Οι χρήστες, υποψήφιοι πελάτες παρουσιάζονται ως τα «θηράματα» των 

κυνηγών κέρδους. Γίνεται προσεκτική στοχοθέτηση για το ποιους επιθυμεί να 

προσεγγίσει κάθε εταιρεία. Φυσικά, αυτό, με όρους παραδοσιακής οικονομίας, δεν 

είναι κάτι καινούριο και έχει πραγματοποιηθεί ήδη, σε μεγάλο βαθμό μέσω της 

διαφήμισης και του ανάλογου Marketing. Απλά μέσω δια-δικτύου, η διαδικασία 

προσέγγισης των πελατών εμφανίζεται πιο μαζική, αυτοματοποιημένη, ελεγχόμενη. 

Το δια-δίκτυο και η χρήση των νέων τεχνολογιών γενικότερα προσφέρουν το 

απόλυτο οικονομικό περιβάλλον για την επίτευξη μεγάλων κερδών. Το απλό κλικ των 

χρηστών και η επίσκεψή τους σε μια ιστοσελίδα δεν είναι όσο απλό ίσως θα 

φαντάζονται. Μ’ αυτό τον τρόπο αποτελούν τους επισκέπτες, το δυναμικό μιας 

εταιρείας που πουλιέται σε κάποια άλλη ως περιουσιακό στοιχείο200. 

 

3.3.6 Συμπεράσματα 

 

Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγουμε, αναλύοντας τις αναφορές της υποκατηγορίας 

«Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο», έχει να κάνει με την εμπέδωση στην 

συλλογική συνείδηση της ανάπτυξης και ωρίμανσης του δια-δικτύου ως μέσου 

επικοινωνίας, αλλά και ως ευρύτερου χώρου που αποτελεί και θα αποτελέσει 

αναπόσπαστο κομμάτι του μέλλοντός μας και των δραστηριοτήτων των οικονομικών 

δυνάμεων του πλανήτη. Όλο και περισσότερες νέες εταιρείες δραστηριοποιούνται 

στον χώρο του δια-δικτύου. Παλιές, παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις 

προσαρμόζονται και μεταφέρουν όλο και μεγαλύτερο βάρος των δραστηριοτήτων και 

του ενδιαφέροντός τους σ’ αυτό. Μια απλή σκέψη προκαλείται στον αναγνώστη από 

                                                 
200 (Καθημερινή, 06-10-2005) «…Οι χρήστες αυτοί είναι λιγότερο απαιτητικοί, μεγαλύτεροι σε ηλικία, 
πλην όμως με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, κάτι που αυτομάτως τους καθιστά στόχους των 
μικρών διαφημιστικών καταχωρήσεων κάθε ηλεκτρονικής σελίδας…». «Η συμφωνία προσφέρει στη 
Yahoo πρόσβαση στην τεράστια βάση πελατών της ebay…». (Βήμα, 06-10-2005) «…Από τη στιγμή που 
τα προγράμματα της Sun θα διοχετεύονται στους χρήστες του Internet από την Google, το μεγαλύτερο 
“ψαχτήρι” στο Δια-δίκτυο, στο οποίο διεκπεραιώνεται η συντριπτική πλειονότητα των ιντερνετικών 
αναζητήσεων, ενδεχομένως ακόμη και να ξεπεράσουν το Microsoft Office. Σε αντάλλαγμα για την 
προώθηση και διανομή των προγραμμάτων της μέσω της Google, η Sun θα χρησιμοποιεί μια μπάρα που 
θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα της πρώτης…» 
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την παρουσίαση των δημοσιευμάτων. «Τι τρέχουν να προλάβουν όλοι αυτοί; Κάτι θα 

ξέρουν. Κάποιος όφελος θα έχουν και διαβλέπουν για το μέλλον.» 

Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται να αποτελεί μια ευκαιρία προς κάθε είδους 

επιχειρηματική εκμετάλλευση, κάτι που το καθιστά πεδίο έντονης δραστηριοποίησης 

οικονομικών εξουσιών και επένδυσης κεφαλαίων. Η εικόνα του και οι ανάγκες του 

καπιταλισμού που εξυπηρετεί, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζουν την κατεύθυνση των 

επενδύσεων με βάση την συμφέρουσα ιεράρχηση των αναγκών και των στόχων της 

κοινωνίας από τις κυρίαρχες εξουσίες. Η μεταφορά της κοινής συζήτησης για την 

ιεράρχηση των αναγκών μας και την κατεύθυνση των πόρων που παράγονται μέσα 

στο πλαίσιο της κοινωνίας μας, μεταβαίνει όλο και περισσότερο από την 

συλλογικότητα προς την ιδιωτική σφαίρα, με την έννοια της στενής προοπτικής 

συμφερόντων. Η έντονη σύνδεση της εικόνας του δια-δικτύου με την απόδοση του 

χαρακτηριστικού της «ευκαιρίας» για κέρδος, ενισχύει την σύνδεση του δια-δικτύου 

με αναπαραστάσεις που παραπέμπουν στο μέλλον, στην πρόοδο, στην ανάπτυξη. 

Στον βαθμό που η οικονομική σφαίρα της κοινωνικής δραστηριότητας έχει καταστεί 

το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τουλάχιστον στις σύγχρονες, δυτικές κοινωνίες, η 

παρουσίαση, στην τρέχουσα υποκατηγορία αναφορών, των χαρακτηριστικών της 

ευκαιρίας, του οφέλους που εγκυμονεί η δραστηριοποίηση στο δια-δίκτυο συνδέεται 

με το γενικότερο κοινωνικό όφελος και την πρόοδο του πολιτισμού. 

Ο θαυμαστός, «νέος κόσμος» του δια-δικτύου συνοδεύεται και από ένα νέο 

επιχειρηματικό πλαίσιο, νέες παγκόσμιες ηγέτιδες εταιρείες. Η γιγάντωση των 

εταιρειών σε επίπεδο τουλάχιστον ισότιμης συνδιαλλαγής με κρατικές οντότητες, η 

περιγραφή της έντασης του πολέμου μεταξύ τους, των στρατηγικών συμμαχιών που 

αναπτύσσουν καλλιεργεί μια ατμόσφαιρα που παρέχει ακόμη μια απόδειξη για την 

αύξηση της διείσδυσης του δια-δικτύου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην ζωή 

μας. Επιπλέον, η παρουσία αυτού του κλίματος, βγάζει την εικόνα του δια-δικτύου 

από την εποχή της αθωότητας που βρισκόταν στην συλλογική μας συνείδηση. Η 

εμπλοκή τόσων ισχυρών δυνάμεων, υποδηλώνει την σοβαρότητα των διακυβευμάτων 

που κρίνονται και προσδίδει στην εικόνα του δια-δικτύου το ανάλογο πέπλο 

επισημότητας και σημαντικότητας. Επίσης, γίνεται σαφές το μήνυμα (κάτι που 

ταυτίζεται και με την υποκατηγορία αναφορών «Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα και 

σε διεθνές επίπεδο»), ότι στο πλαίσιο του δια-δικτύου θα βασιστεί κυρίαρχα η 

μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Αυτό θα αποτελέσει το στίβο, όπου θα 

αναδεικνύονται τα κράτη και οι επιχειρήσεις που θα ευημερούν. Η ανάδειξή του σε 
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πεδίο άσκησης εξουσιών και γεωπολιτικών οικονομικών συμφερόντων 

παρουσιάζεται πρόδηλη. Επίσης, αυτό το πεδίο, σε μικρότερη κλίμακα, θα παρέχει 

ευνοϊκές προϋποθέσεις ατομικής επαγγελματικής και οικονομικής επιτυχίας.  

Τα κέρδη των εταιρειών, ιδιαίτερα των αποκλειστικά δια-δικτυακών που 

ταυτίζονται συμβολικά με διάσημες αντίστοιχες ιστοσελίδες, αντανακλούν την 

ευρωστία, τον δυναμισμό του ίδιου του δια-δικτύου ως περιβάλλοντος. Παραπέμπουν 

στην επίδειξη δύναμης, που είδαμε και στην αντίστοιχη υποκατηγορία του 2ου 

κεφαλαίου (2.2 Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη), των ελπίδων και υποσχέσεων που 

πλέον αποδεικνύονται. Αν η βιομηχανία του αυτοκινήτου και των πετρελαϊκών 

εταιρειών χαρακτήρισε οικονομικά τον αιώνα που πέρασε, η εταιρείες λογισμικού, 

υπολογιστών, και ιδιαίτερα αυτές του δια-δικτύου κυριαρχούν επιχειρηματικά στον 

νέο αιώνα. Ο θαυμασμός και η προβολή των επιτευγμάτων των εταιρειών του δια-

δικτύου με αντίστοιχες λέξεις «απίστευτο», «φαινόμενο», «βασιλιάς», «ηγέτης» 

ενισχύει την μυθοποίηση του δια-δικτύου ως επαναστατικού μέσου επίτευξης 

αλλαγών και κερδών. Επίσης για μια ακόμη φορά, συνδέεται αναπόφευκτα με την 

εικόνα της επιτυχίας, της προόδου, του μέλλοντος. 

Συνολικά, οι εξαιρετικά θετικές εικόνες που κυριάρχησαν στην 1η κατηγορία 

αναφορών και μας περιέγραψαν τον θαυμαστό, νέο κόσμο του δια-δικτύου, 

ενισχύονται και εμπεδώνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας υποκατηγορίας. Η ισχυρή 

παρουσία και σημασία, που αποδίδεται στην οικονομική πλευρά της συλλογικής 

ύπαρξής μας, έρχεται να συναντήσει απτές αποδείξεις μέσω της προβολής των 

κερδών και της δραστηριότητας των οικονομικών παραγόντων. Και οι δύο 

παράγοντες λειτουργούν συμπληρωματικά και εξαιρετικά αποτελεσματικά, 

προσθέτοντας ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που ενισχύουν όλα τα χαρακτηριστικά 

της κατά βάση μυθικής εικόνας του θαυμαστού, νέου κόσμου του δια-δικτύου που 

περιγράφηκε ήδη.  

Τέλος, η μόνη αρνητική χροιά που αξίζει να σημειωθεί, έχει σχέση με την 

σύνδεση της εικόνας του δια-δικτύου με μεγάλες, απρόσωπες οικονομικές δυνάμεις. 

Αυτές οι παγκόσμιας εμβέλειας ιδιωτικές εταιρείες, στον βαθμό που αποτελούν 

επιβλητικές εξουσίες, όχι και τόσο συμπαθητικές και λόγω της αμερικανικής-

ηγεμονικής προέλευσής τους, δημιουργούν αισθήματα επιφυλακτικότητας και 

απόστασης σε μια μερίδα των πολιτών και ένα αντίστοιχο τμήμα της συλλογικής 

συνείδησης. 
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3.4. Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα 
 
Οι αναφορές που παρουσιάζονται στην παρούσα υποκατηγορία αποτελούν 

ουσιαστικά μια μικρογραφία της υποκατηγορίας «Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές 

επίπεδο», τόσο σε ποσότητα όσο και σε ακτινοβολία, ισχύ. Στον βαθμό που στην 

ελληνική πραγματικότητα δεν υφίστανται οικονομικές εξουσίες, επιχειρήσεις με 

διεθνή ακτινοβολία και λόγο, όσον αφορά τον καθορισμό της πορείας των εξελίξεων, 

γινόμαστε μάρτυρες εσωτερικών τσακωμών και ανταγωνισμών. Αυτές αφορούν τη 

διαχείριση, το μοίρασμα για την ακρίβεια, της νέας πίτας των προγραμμάτων που 

σχετίζονται με την προώθηση της διείσδυσης του δια-δικτύου στον ελλαδικό χώρο. 

Φορείς των προγραμμάτων είναι κατά βάση το κράτος-κυβέρνηση μέσω των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων (βλέπε σχετική υποκατηγορία «Πολιτικές εξουσίες στην 

Ελλάδα»). 
 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 
Η ποσοτική παρουσία της υποκατηγορίας είναι πολύ μικρή μιας, 13η 

(προτελευταία) από όλες τις υποκατηγορίες της έρευνας καλύπτοντας το 2,5% του 

συνόλου του υλικού και το 8,5% των αναφορών της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και 

άσκηση εξουσιών». Λόγω του μικρού βάρους της δεν μας επιτρέπει να 

προχωρήσουμε σε αξιόπιστα συγκρίσιμα στοιχεία σε χαμηλότερο επίπεδο ανάλυσης, 

μιας και οι αριθμοί γίνονται πολύ μικροί και ευαίσθητοι σε αναξιόπιστες 

διαφοροποιήσεις. 

Παρόλα αυτά, αν επιχειρήσουμε στο σύνολο των στοιχείων μια σύγκριση της 

παρουσίας των δύο εντύπων: 

 
Πίνακας 3.14 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην Κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και άσκηση 
εξουσιών»  

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 2% 0,5% 
Βήμα 14% 4,5% 

 

Παρατηρούμε μια σαφή υπεροχή του Βήματος που επιβεβαιώνει τον 

«εσωστρεφή» του χαρακτήρα. 
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Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 3.15 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και άσκηση 
εξουσιών» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 0% 0% 
Μάιος 2006 17% 5,4% 

 

Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τον Οκτώβριο κάτι που ερμηνεύεται από 

τον μικρό, ούτως ή άλλως όγκο της κατηγορίας και από τον έντονα ειδησεογραφικό 

της χαρακτήρα. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων 

 
Τα δύο στρατόπεδα, στο ελληνικό πεδίο μάχης με φόντο το δια-δίκτυο, 

συγκροτούνται από τον ΟΤΕ (κράτος) και από την άλλη πλευρά από τους 

εναλλακτικούς παρόχους Internet (ιδιωτικές εταιρείες)201. Ουσιαστικά μέσα από την 

μάχη ΟΤΕ και ιδιωτικών εναλλακτικών παρόχων βλέπουμε τον ανταγωνισμό κράτους 

(στον βαθμό που είναι βασικό μέτοχος του ΟΤΕ και επιχειρεί να τον ενισχύσει), 

δημοσίου τομέα και ιδιωτικού202. Η αγορά που ανοίγεται στο πεδίο των 

τηλεπικοινωνιών, του δια-δικτύου και των συνοδευόμενων υπηρεσιών που 

ακολουθούν την κυρίαρχη απαίτηση για γρήγορη διείσδυση και κάλυψη του 
                                                 
201 (Βήμα, 20-05-2006), πέντε παράγραφοι, «Νέος “καβγάς” ΟΤΕ και εναλλακτικών για τα δίκτυα… 
Για υπαναχώρηση από τις αρχικές της αποφάσεις επικρίνει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Ελλάδος (ΣΑΤΠΕ) και οι 
εταιρείες Forthnet και Altec Telecoms, με αφορμή την πρόσβαση των εναλλακτικών στο δίκτυο του 
ΟΤΕ… παρά το γεγονός ότι… πρότεινε την επιβολή στον ΟΤΕ υποχρέωσης πρόσβασης στους παρόχους 
σε υψηλό σημείο ιεραρχικής δομής του δικτύου του, στη συνέχεια ήρε την αρχική της πρόταση και 
διατηρεί την υποχρέωση πρόσβασης σε χαμηλά επίπεδα… Απαντώντας ο ΟΤΕ πέρασε στην αντεπίθεση 
και κατηγορεί του εναλλακτικούς παρόχους ότι έχουν σκοπό να απαλλαχθούν από την υποχρέωσή τους 
να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή. ”Αυτή η προσπάθεια είναι απόλυτα 
κατανοητή, αφού προτιμούν να εκμεταλλεύονται τις επενδύσεις σε υποδομές που πραγματοποιεί ο ΟΤΕ 
για να παρέχουν υπηρεσίες. Έτσι μπορούν να συνεχίζουν τις επενδύσεις τους σε διαφήμιση… με απώτερο 
σκοπό την ανακατανομή της πίτας αντί για τη διεύρυνσή της” πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ο 
οργανισμός». 
202 (Καθημερινή, 06-10-2005) «Μετά πολλών βασάνων και αφού αποσύρθηκαν τα δύο προηγούμενα 
σενάρια, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει την οριστική λύση για το φοιτητικό Internet… Το 
προηγούμενο σενάριο το οποίο προέβλεπε ότι οι γραμμές στους φοιτητές θα παρέχονταν αποκλειστικά 
από τον ΟΤΕ απερρίφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή… Ο ΟΤΕ μετά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα προηγούμενα σχέδια, εμφανίζεται συμβιβασμένος με την ιδέα ότι δεν θα μονοπωλήσει το 
φοιτητικό Internet, υπό το μανδύα της χορηγίας. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η πρώτη όσο και δεύτερη έκδοση 
του σχεδίου για το φοιτητικό internet είχαν προκαλέσει την αντίδραση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, 
αλλά και κυβερνητικών αξιωματούχων, γιατί θεωρήθηκαν ως έμμεση επιδότηση στον ΟΤΕ». 
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ψηφιακού χάσματος, καθιστά το δια-δίκτυο πεδίο άσκησης συγκρούσεων μεταξύ του 

παραδοσιακού «δημόσιου» οργανισμού, που ελέγχει την κατάσταση και τις υποδομές 

και των ανερχόμενων (για τα ελληνικά δεδομένα) ιδιωτικών συμφερόντων που 

ασκούν κάθε δυνατή πίεση, για να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό κομμάτι της πίτας 

του δια-δικτύου.  

Στο πλαίσιο της κριτικής που ασκείται στον ΟΤΕ λόγω της ηγετικής θέσης του 

και του κατά κάποιο τρόπο μονοπωλίου που ασκεί, και στον βαθμό που συνδέεται σε 

κάποιο βαθμό η διοίκηση του με την κυβερνητική πολιτική, εντοπίζουμε ισχυρούς 

διαγκωνισμούς μεταξύ διοικήσεων και ανεξάρτητων αρχών που υποκρύπτουν και 

μικροσυμφέροντα, ίσως και προσωπικά203.  

Τέλος, το ζήτημα της προβολής των κερδών, των τιμών και εν γένει των 

επιδόσεων των εταιρειών του χώρου αντανακλά την συμμετοχή του δια-δικτύου ως 

καθοριστικού παράγοντα διαμόρφωσης της υγιούς οικονομικής κατάστασης κάθε 

σχετικής με τον χώρο εταιρείας204. Το δια-δίκτυο εμφανίζεται να αποτελεί όλο και 

περισσότερο πηγή οικονομικής εκμετάλλευσης και αντίστοιχου κέρδους. Συνδέεται 

όλο και περισσότερο στις συλλογικές μας παραστάσεις με την επιχειρηματικότητα, 

την ευκαιρία. 

Συμπερασματικά, η εικόνα που μας παρουσιάζεται από την τρέχουσα 

υποκατηγορία αναφορών, απλά επιβεβαιώνει εκ νέου τα προηγούμενα συμπεράσματα 

που εξήχθησαν στο πλαίσιο της υποκατηγορίας «Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές 

επίπεδο». Το υλικό του δείγματός μας, που παρουσιάζει ο τύπος, και συνοδεύει τις 

εγχώριες οικονομικές εξουσίες είναι φτωχό σε ακτινοβολία και επιρροή, σε σχέση με 

τα συμβαίνοντα σε παγκόσμια κλίμακα, εκεί που καθορίζονται οι εξελίξεις της 

                                                 
203 (Βήμα, 10-05-2006), επτά παράγραφοι, «Ο ΟΤΕ και η ευρυζωνικότητα… ανύπαρκτη στρατηγική 
της επιχείρησης σε θέματα ευρυζωνικότητας, λόγω των επιδόσεων της επιχείρησης και κατά συνέπεια της 
διοίκησής της στο θέμα… Η άρνηση αυτή δημιουργεί άνισες συνθήκες ανταγωνισμού και δεν προάγει την 
προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών… Ο πρόεδρος της ΟΤΕ Α.Ε. μέμφεται της διοίκηση της ΕΕΤΤ για την 
δημιουργία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο… Η πολιτική της ήταν το άνοιγμα της αγοράς 
προς όφελος του έλληνα καταναλωτή. Σε μια αγορά που ανοίγει λόγω των προσδοκιών που 
δημιουργούνται… Πρώην πρόεδρος της ΕΕΤΤ». 
204 (Βήμα, 12-05-2006), «Οι τιμές του γρήγορου Internet… το κόστος του γρήγορου Internet (ADSL) 
έχει μειωθεί δραστικά. Αυτό συνέβη χάρη στις προσπάθειες των παρόχων που προσπαθούν να 
χαμηλώσουν τις τιμές για να κερδίσουν περισσότερους πελάτες σε μια έντονη ανταγωνιστική αγορά…Η 
Forthnet παρουσιάζει σημαντικό τζίρο από τις συνδέσεις ADSL… αλλά ταυτόχρονα αρνητική 
κερδοφορία, λόγω αυξημένων εξόδων, σημαντικό ποσοστό των οποίων κατευθύνεται στο ΟΤΕ… 
Παρόμοια, προφανώς, θα είναι και αποτελέσματα τριμήνου των άλλων παρόχων. Μήπως, λοιπόν, θα 
έπρεπε και ο ΟΤΕ να βάλει το λιθαράκι του προς την κατεύθυνση του υγιούς ανταγωνισμού;». (Βήμα, 
11-05-2006), «Μειώθηκε η κερδοφορία της Forthnet», (Καθημερινή, 31-05-2006), «ΟΤΕ: αύξηση 
ενοποιημένων κερδών 38,3% : Τα έσοδα του οργανισμού ενισχύθηκαν μέσω τιμολογιακών πακέτων 
αλλά και από τις συνδέσεις ADSL που ξεπέρασαν τις 213000…». 
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τεχνολογικής πορείας του δια-δικτύου. Αντανακλά, με την σειρά του την μικρότητα 

και «φτώχεια» των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν έναν καθαρά εγχώριο, 

διαχειριστικό ρόλο εκμετάλλευσης των δεδομένων που είναι ήδη διαμορφωμένα.  

Η εικόνα του δια-δικτύου δεν μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά από την συμβολική 

επιρροή ονομάτων ελληνικών εταιρειών, μετά την εμπλοκή τόσο ισχυρών συμβόλων 

σε διεθνές επίπεδο (π.χ Google). Απλά, επαναεπιβεβαιώνεται η εικόνα της ήδη 

παρούσας και όλο πιο ανερχόμενης δύναμης που φέρει το δια-δίκτυο. Και αυτό, γιατί 

τόσοι πολλοί ερίζουν γύρω από αυτό, προσπαθώντας να κερδίσουν την καλύτερη 

δυνατή θέση στα όρια της επικράτειάς του. Επίσης, λόγω του ότι τα ονόματα των 

ελληνικών εταιρειών που εμπλέκονται είναι πολύ πιο άμεσα, κοντινά στις 

παραστάσεις μας (ως Έλληνες), η εικόνα του δια-δικτύου αποκτά μια όλο και 

περισσότερο στενή οικονομική χροιά. Συνδέεται με την εικόνα της εταιρείας, της 

επιχειρηματικής ευκαιρίας, της δουλειάς, της πηγής κέρδους.  

 

3.5 Δια-δίκτυο και Διαφήμιση 

 

Η μικρότερη ποσοτικά από τις τέσσερις κατηγορίες αναφορών έχει σχέση με την 

διαφήμιση, εννοώντας κατά βάση άμεσες, με την τεχνική έννοια του όρου, 

πληρωμένες καταχωρήσεις για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων που 

εμπλέκουν με κάποιο τρόπο σ’ αυτή τη διαδικασία και το δια-δίκτυο, επηρεάζοντας 

την εικόνα του. Αφορά, όμως και έμμεσες διαφημίσεις. Μιλάμε για άρθρα, όπου η 

κύρια λειτουργία του περιεχομένου του μηνύματος τους, έχει σχέση με την ανάδειξη 

και προώθηση της φήμης κάποιας εταιρείας (με το ίδιο σχεδόν ή καλύτερο 

αποτέλεσμα από εκείνο μιας πληρωμένης διαφήμισης), κάτι που έμμεσα αντανακλά 

και στην εικόνα του δια-δικτύου που αναζητούμε.  

Η πληρωμένη προσπάθεια προώθησης των συμφερόντων ή της φήμης μια 

ιδιωτικής εταιρείας μέσω μιας άμεσης διαφήμισης ή η έμμεση άσκηση επιρροής και 

χρησιμοποίηση του τρόπου λειτουργίας των καναλιών ενημέρωσης του τύπου για 

προώθηση ιδίου οφέλους, μπορεί κάλλιστα να νοηθεί ως μορφή άσκησης 

οικονομικής εξουσίας. Από την άλλη πλευρά το τμήμα της διαφήμισης αποτελεί έναν 

εξαιρετικά αυτόνομο χώρο στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και στο 

πλαίσιο της μαζικής επικοινωνίας. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την 

συγκρότηση της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και διαφήμιση» ως ανεξάρτητης κατηγορίας 
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ανάλυσης. Όσον αφορά τα συνολικά συμπεράσματά μας, θεωρούμε την κατηγορία 

«δια-δίκτυο και διαφήμιση» ως οργανικό μέλος και άμεσο συγγενή της 2ης 

κατηγορίας αναφορών «Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών». Γι’ αυτό και λόγω του 

μεγέθους της παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ίδιου κεφαλαίου (3ου) και όχι κάποιου 

ανεξάρτητου ως κατηγορία.  

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 

 

Η ποσοτική παρουσία της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και διαφήμιση» 

καταλαμβάνει την τελευταία θέση από το σύνολο των τεσσάρων κατηγοριών 

αναφορών με ποσοστό 4,9% επί του συνόλου του υλικού. Δηλαδή περίπου 1 στις 20 

αναφορές που εντοπίσαμε αφορούσε διαφήμιση που συνδέεται με το δια-δίκτυο με 

κάποιο τρόπο. Καταρχήν, θεωρείται μια λογική αντιστοιχία που αναδεικνύει τον 

βαθμό της διείσδυσης του δια-δικτύου ως παραμέτρου της οικονομικής ζωής. 

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που υποδηλώνει έναν σχετικά ικανοποιητικό 

βαθμό ωρίμανσης της εικόνας του δια-δικτύου στις συλλογικές μας παραστάσεις. Οι 

μικροί απόλυτοι αριθμοί που συνοδεύουν την κατηγορία, δημιουργούν συνθήκες 

εύκολου επηρεασμού των ποσοστών με την παρουσία ενός σημαντικού άρθρου, 

διαμορφώνουν μια σχετική αστάθεια και καθιστούν αρκετά επισφαλές κάθε 

συμπέρασμα που θα επιχειρήσουμε και θα συνοδεύεται από αρκετή επιφύλαξη. 

Συγκρίνοντας τις δύο υποκατηγορίες της κατηγορίας διακρίνουμε μια μικρή 

υπεροχή των άμεσων διαφημίσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

Πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός (όπως θα δούμε παρακάτω), που 

δεν μπορούμε να το καταγράψουμε εδώ, ότι υφίσταται έμμεση διαφήμιση, σε δεύτερο 

και παραπέρα επίπεδο σε άρθρα, χωρίς να αποτελεί το επίκεντρο του μηνύματος. Για 

παράδειγμα η έστω και ουδέτερη, παράπλευρη γνωριμία μας με την τεχνολογία μιας 

εταιρείας, ενώ το επίκεντρο του μηνύματος είναι το πόσες υποσχέσεις μας αφήνει για 

Πίνακας 3.16 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία 

«Δια-δίκτυο και διαφήμιση» των δύο υποκατηγοριών 

Υποκατηγορίες 

Ποσοστιαία 
συμμετοχή 

υποκατηγοριών 
Α. Άμεσες Διαφημίσεις 55,6%
Β. Έμμεσες Διαφημίσεις 44,4%
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το μέλλον. Κάτω από αυτή την ευρύτερη οπτική, παρατηρούμε ότι η έμμεση 

διαφήμιση αποτελεί γενικά πολύ σημαντικό (ίσως το μεγαλύτερο) τμήμα της 

συνολικής δυνατότητας προβολής. 

 

Σύγκριση εντύπων 
 

Αν συγκρίνουμε την παρουσία της κατηγορίας σε σχέση με τα δύο έντυπα του 

δείγματός μας, παρατηρούμε μια πολύ σημαντική υπεροχή του Βήματος. 

 
Πίνακας 3.17 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο 
των αναφορών της κατηγορίας 
«Δια-δίκτυο και διαφήμιση» 

Καθημερινή 1,8% 
Βήμα 8,2% 

 
Μπορούμε να υποθέσουμε μόνο το που οφείλετε αυτή η διαφορά στην εισροή 

διαφημίσεων. Γιατί ασφαλώς δεν έχουμε στοιχεία για την λειτουργία του 

διαφημιστικού τμήματος κάθε εντύπου και τις όποιες επιχειρηματικές συνεργασίες 

του. Μπορούμε, όμως, να συνδυάσουμε αυτό το στοιχείο με άλλα ευρήματα της 

έρευνάς μας που φαίνεται να συνάδουν. Η γενικότερη «προοδευτική» τάση της 

εφημερίδας το Βήμα, που έχουμε διαπιστώσει, η εμφανής παρουσία σε πολλά 

εξειδικευμένα άρθρα και αφιερώματα μιας «τεχνολατρικής» ομάδας αρθρογράφων 

(μάλλον προερχόμενων από σχετικό περιοδικό τεχνολογίας του ομίλου, RAM) 

φαίνεται ότι προσελκύει και περισσότερες διαφημίσεις. Για παράδειγμα, μόνο σε ένα 

12σέλιδο αφιέρωμα βρίσκουμε 5 ολοσέλιδες άμεσες διαφημίσεις, που έχουν φυσικά 

συγκεκριμένη στοχοθέτηση τους αναγνώστες που θα ενδιαφερθούν και θα διαβάσουν 

σαν ανεξάρτητο τμήμα το αφιέρωμα – φάκελο. 

Αν συγκρίνουμε το πως συντίθεται η κατηγορία και στα δύο έντυπα, βλέπουμε 

ότι στο Βήμα υπάρχει ισορροπία άμεσων και έμμεσων διαφημίσεων, ενώ στην 

Καθημερινή κυριαρχούν οι άμεσες διαφημίσεις.  

 
Πίνακας 3.18 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Δια-δίκτυο και 

διαφήμιση» των δύο υποκατηγοριών της ανά έντυπο 

Υποκατηγορίες Καθημερινή Βήμα 
Α. Άμεσες Διαφημίσεις 85,7% 48,3%
Β. Έμμεσες Διαφημίσεις 14,3% 51,7%
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Ένα προωθημένο συμπέρασμα θα ήταν ότι η καθημερινή παρουσιάζεται 

περισσότερο «αντικειμενική», κάτι που συνάδει και με την γενικότερη εικόνα του 

περισσότερο «συντηρητικού» εντύπου που έχουμε σχηματίσει στο πλαίσιο της 

έρευνας. 
 

Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 
 

Πίνακας 3.19 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006, 

όσον αφορά την ποσοστιαία συμμετοχή της κατηγορίας 

«Δια-δίκτυο και διαφήμιση» στο σύνολο 

Μήνας Ανάλυσης 
Καθημερινή Βήμα 

 
Σύνολο 

Οκτώβριος 2005 1,4% 6,5% 3,8% 
Μάιος 2006 2,4% 10,1% 6,3% 

 

Επιχειρώντας μια σύγκριση των στοιχείων στον χρόνο, ανάμεσα στους δύο 

μήνες του δείγματός μας, παρατηρούμε μια σταθερά πιο σημαντική παρουσία 

σχετικών αναφορών τον Μάιο του 2006 από τον Οκτώβριο του 2005. Μπορούμε 

μόνο να υποθέσουμε, ότι η μάχη των εταιρειών και επομένως της διαφήμισης δεν 

ήταν ακόμη τόσο ώριμη τον Οκτώβριο του 2005 μιας και ο ΟΤΕ προχώρησε με αργά 

βήματα στην σταδιακή κάλυψη της επικράτειας με «πόρτες», άρα δυνατότητα 

παροχής ευρυζωνικής σύνδεσης (κάτι που το έχουμε συναντήσει και σαν διαμαρτυρία 

πολίτη σε προηγούμενο τμήμα της έρευνας). Οπότε, η μάχη των εταιρειών, 

επεκτάθηκε και στον χώρο της διαφήμισης, αφού σταδιακά δημιουργήθηκαν από τον 

ΟΤΕ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε περισσότερους 

πολίτες. 
 

Υποκατηγορίες Εργασίας 
 

Ελέγχοντας το βάρος των υποκατηγοριών εργασίας της κατηγορίας «Δια-

δίκτυο και διαφήμιση», διακρίνουμε μια σχετική ισορροπία, που δεν χρήζει κάποιας 

ενδιαφέρουσας επισήμανσης. 

 
 Πίνακας 3.20 Ποσοστιαία Συμμετοχή των δύο υποκατηγοριών της 

κατηγορίας «Δια-δίκτυο και διαφήμιση» 

Υποκατηγορίες 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή στην 
Κατηγορία 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
στο Σύνολο
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Α. Άμεσες Διαφημίσεις 55,6% 2,7%
Β. Έμμεσες Διαφημίσεις 44,4% 2,2%

 

Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 
 

Πίνακας 3.21 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Δια-δίκτυο και διαφήμιση» των 

δύο υποκατηγοριών της ανά μήνα 

Υποκατηγορίες 

Οκτώβριος 
2005 % 
στην 

Κατηγορία 

% στο 
Σύνολο

Μάιος 
2006  
% στην 

Κατηγορία

% στο 
Σύνολο 

Α. Άμεσες Διαφημίσεις 26,7% 1,0% 76,2% 4,8% 
Β. Έμμεσες Διαφημίσεις 73,3% 2,8% 23,8% 1,5% 

 
Επιχειρώντας μια σύγκριση της συμπεριφοράς των υποκατηγοριών σε σχέση με 

τον χρόνο, παρατηρούμε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των άμεσων διαφημίσεων τον 

Μάιο του 2006 σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η μόνη αιτία απόδοσης αυτής της 

έντονης μεταβλητότητας, υποθέτουμε ότι οφείλετε στο ιδιαίτερα κομβικό διάστημα 

που διεξήχθη η έρευνα, κατά την διάρκεια της οποίας ξεκίνησε με ένταση η μάχη της 

ευρυζωνικότητας (ADSL). Άλλωστε οι άμεσες διαφημίσεις αφορούν περισσότερο 

πώληση υπηρεσιών ADSL.  

 

3.5.1 Άμεσες Διαφημίσεις 

(Αν αποκτήσατε πρόσφατα ADSL σύνδεση, ήρθε η ώρα να χαρίσετε στο παιδί σας το Jele) 

 

Ως άμεσες διαφημίσεις θεωρήσαμε και μετρήσαμε τις, αυτονόητο για τον μέσο νου, 

εύκολα διακρινόμενες πληρωμένες καταχωρήσεις ιδιωτικών, αλλά και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, εταιρειών με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών, προϊόντων και 

στόχων τους. Το δια-δίκτυο εμπλέκεται με διάφορους τρόπους, άμεσα ή έμμεσα, 

παρέχοντάς μας στοιχεία που αφορούν την εικόνα του, για την οποία προσπαθούμε 

να σχηματίσουμε ένα συνεπές και όσο γίνεται σαφές σχήμα. Το σύνολο του υλικού 

των άμεσων διαφημίσεων, σε σχέση πάντα με τον τρόπο που εμπλέκεται το δια-

δίκτυο, το διακρίνουμε σε τρεις ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα, βρίσκουμε την «κλασική» στις κοινές μας παραστάσεις 

διαφήμιση, όπου κάποια εταιρεία μας προβάλει κάποια υπηρεσία ή προϊόν της. Εδώ, 

λοιπόν, βρίσκουμε διαφημίσεις που προβάλλουν την προσπάθεια πώλησης 
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υπηρεσιών παροχής Internet (ADSL)205. Οι διαφημίσεις αυτές είναι ολοσέλιδες και 

διατείνονται για την καλύτερη τιμή που προσφέρουν ή για τις μεγαλύτερες ταχύτητες 

πρόσβασης που παρέχουν στους πελάτες – χρήστες τους. Ουσιαστικά, σ’ αυτή την 

ενότητα βλέπουμε να διεξάγεται, σε ένα άλλο πεδίο, ο πόλεμος μεταξύ των 

οικονομικών εξουσιών, που περιγράψαμε στο πλαίσιο της 2η κατηγορίας 

«Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα». Οι ιδιωτικοί πάροχοι Internet κάνουν 

δυναμικά την παρουσία τους στον χώρο της διαφήμισης, ώστε να διεκδικήσουν μία 

καλύτερη θέση (απέναντι στον κυρίαρχο ΟΤΕ), στην δυναμικά αυξανόμενη και 

πολλά υποσχόμενη πίτα του δια-δικτύου. Το γεγονός των εντυπωσιακών 

διαφημίσεων (υποσχέσεις υψηλών ταχυτήτων, ωσάν να αλλάζουν άρδην το επίπεδο 

της εικονικής εμπειρίας) και του μεγάλου χώρου που καταλαμβάνουν (ολοσέλιδες) 

ενισχύει το κλίμα της μυθοποίησης του δια-δικτύου, της καλλιέργειας υψηλών 

προσδοκιών για το τι μπορεί να προσφέρει σε ατομικό επίπεδο αλλά και συλλογικά 

στην κοινωνία. Επίσης, συμβάλει στο να συνδεθεί το δια-δίκτυο στις συλλογικές μας 

παραστάσεις ως πολύ σημαντικό, με υψηλό κύρος, «αναγκαίο», «αναπόφευκτο» μιας 

και ένας κατεξοχήν ρόλος της διαφήμισης είναι η καλλιέργεια «τεχνητών αναγκών». 

Σε μια δεύτερη ενότητα άμεσων διαφημίσεων βρίσκουμε την προβολή 

υπηρεσιών που η ύπαρξή τους, η δυνατότητα πώλησή τους, έχει αναγκαία 

προϋπόθεση την πρόσβαση στο Δια-δίκτυο. Πρόκειται για δια-δικτυακές κατά κάποιο 

τρόπο υπηρεσίες, ή αλλιώς για υπηρεσίες βασισμένες στην πλατφόρμα του δια-

δικτύου, μάλιστα στην ευρυζωνική-γρήγορη εκδοχή της. Βρίσκουμε σχετικά: 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου με το αντίτιμο σχετικής συνδρομής 

παρέχεται εκπαιδευτική υπηρεσία σε παιδιά του δημοτικού μέσω Δια-

δικτύου206. 

 Υπηρεσία παρακολούθησης στιγμιότυπων αγώνων ποδοσφαίρου του 

Champions League, με συνδρομή μέσω δια-δικτύου207. 

                                                 
205 (Βήμα, 13,21,27-05-2006), (Καθημερινή, 21-05-2006) 
206 (Καθημερινή, 23-10-2005) διαφήμιση μισής σελίδας περίπου, «Αν αποκτήσατε πρόσφατα ADSL 
σύνδεση, ήρθε η ώρα να χαρίσετε στο παιδί σας το Jele. Το www.jele.gr αποτελεί το καταλληλότερο 
περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά του Δημοτικού, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τη 
σύνδεση ADSL που διαθέτετε ή που πρόκειται να αποκτήσετε. “Εμείς καθοδηγούμε τα παιδιά και 
παίζουμε μαζί τους, τους βοηθάμε όταν κάνουν λάθος και τους επιβραβεύουμε όταν φέρνουν το σωστό 
αποτέλεσμα.”. Το Jele διαθέτει διαδραστικές δραστηριότητες που βασίζονται στην ύλη του σχολείου, 
όπως αυτή προβλέπεται από το υπουργείο παιδείας. Όλες οι δραστηριότητες είναι εμπλουτισμένες με 
κίνηση, ήχους, χαρούμενα χρώματα και έξυπνους διαλόγους, έτσι ώστε τα παιδιά μέσα από την 
εξερεύνηση να νιώθουν ότι ζουν μια περιπέτεια παρέα με τους ήρωες του Jele. Με τις ιστορίες του θα 
μάθουν παίζοντας. Γνωρίστε το μοναδικό μικρόκοσμο του Jele στα παιδιά σας…». 
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 Υπηρεσία παροχής email μέσω κινητού208. 

 

Συνολικά, μέσα από αυτού του είδους τις διαφημίσεις ενισχύεται η εικόνα του 

κύρους του δια-δικτύου, μιας και είναι «αναγκαία πλατφόρμα» για την ύπαρξη τόσο 

ποικίλων υπηρεσιών. Όλο και περισσότερο διαμορφώνεται η εικόνα ότι πρόκειται για 

ένα περιβάλλον «αδιαπραγμάτευτο», «αυτονόητο» για την πρόοδο της οικονομίας. Η 

ταύτιση του επίσης με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες (όπως και οι τρεις που 

καταγράψαμε), διαμορφώνουν μια έντονη σύνδεση με την οικονομία δίνοντάς του 

ανάλογο χαρακτήρα. 

Τέλος, στην τρίτη ενότητα βρίσκουμε κάποιες διαφημίσεις που θα τις 

χαρακτηρίσουμε «πολιτικοοικονομικές». Αν και πρόκειται για άμεσες, πάντα, 

διαφημίσεις, το δια-δίκτυο εμπλέκεται έμμεσα ως εικόνα και έννοια. «Πολιτικές» 

χαρακτηρίζονται γιατί φορείς είναι το υπουργείο πολιτισμού και η «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» ως οργανισμός, εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα αρμόδια για 

την διαχείριση των χρηματοδοτήσεων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης209. 

Η εικόνα του δια-δικτύου συνδέεται με επιχειρηματικές ευκαιρίες, με τον 

ανταγωνιστικό χώρο της οικονομίας, με μια νέα, δυναμικά αναπτυσσόμενη «αγορά», 

όπου σήμα κατατεθέν της είναι το «ψηφιακό» και το «εικονικό». Επίσης ενισχύεται η 

σύνδεση της εικόνας του δια-δικτύου με την εικόνα της «ευκαιρίας», κάτι που 

θεμελιώνει ακόμη περισσότερο «το σύμπαν των προσδοκιών» που έχουν 

δημιουργηθεί από τις παραστάσεις άλλων κατηγοριών ανάλυσης.  

 

3.5.2 Έμμεσες Διαφημίσεις 
(η Google θεωρείται ευρέως ο νέος κληρονόμος του βασιλείου) 

 

                                                                                                                                            
207 (Βήμα, 11-10-2005), ολοσέλιδη διαφήμιση, «Το δωρεάν εισιτήριο για τις μεγαλύτερες στιγμές του 
ποδοσφαίρου στο Internet…». 
208 (Βήμα, 02-10-2005) «Email στο κινητό σας πιο εύκολα από ποτέ!… Η Vodafone παρουσιάζει το 
BlackBerry στην Ελλάδα…Στέλνετε και λαμβάνετε email σε πραγματικό χρόνο… έχετε πρόσβαση στο 
εταιρικό σας δίκτυο και στο Internet…». 
209 Ο τίτλος των διαφημίσεων (Καθημερινή, 28-05-2006), (Βήμα, 21,24-05-2006) είναι «Ψηφιακός 
Πολιτισμός, Αν είστε επιχείρηση που κατέχει ή έχει πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο, αξιοποιείστε 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που σας προσφέρει η Δράση, λάβετε μέρος στην ανάπτυξη του Ελληνικού 
“Ψηφιακού Πολιτισμού”, αποκτήστε παράλληλα το επιθυμητό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται, δίνεται η ευκαιρία στην επιχείρησή σας να 
συμμετάσχει ενεργά… να παράγει οικονομικά αξιοποιήσιμα ψηφιακά πολιτιστικά προϊόντα, να 
αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης, διάθεσης και προβολής 
περιεχομένου». 
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Επειδή τα όρια του πότε προβάλλεται κάποιος, μέσα από ένα άρθρο με πολλαπλά 

μηνύματα, κυμαίνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα, αποφασίσαμε να είμαστε αρκετά 

αυστηροί στην απόφαση του χαρακτηρισμού μιας αναφοράς ως έμμεσης διαφήμισης. 

Θεωρήσαμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, όταν η προβολή κάποιου προσώπου, εταιρείας 

κυρίως, αποτελεί ξεκάθαρα το επίκεντρο του μηνύματος χωρίς εναλλακτικά, 

ανταγωνιστικά μηνύματα. Αλλιώς, όταν φτάνει η επιρροή του μηνύματος να 

υποκαθιστά, να αγγίζει την αξία μιας άμεσης διαφήμισης. Γιατί, οφείλουμε να 

σημειώσουμε ότι η λειτουργία της έμμεσης διαφήμισης ως παράπλευρης συνέπειας 

πολλών ειδών άρθρων υφίσταται στον βαθμό και μόνο που κάποιος γίνεται γνώστης 

σχετικών πληροφοριών. Μέσα σ’ αυτή τη λογική, η ισχύς της επιρροής της 

υποκατηγορίας έμμεσης διαφήμισης είναι πολύ ευρύτερη από την τεχνική της 

απόδοση στο παρόν τμήμα της έρευνας. Πρόκειται για μια σταθερά περιρρέουσα 

πλέον ατμόσφαιρά που δεν μπορούμε να την αποχωριστούμε εύκολα, κάτι σαν το 

αέρα που αναπνέουμε. Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτό το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας η 

ποσοτική παρουσία της υποκατηγορίας είναι μικρή, μόλις το 2,2% του συνόλου του 

υλικού και 14η, τελευταία από όλες τις υποκατηγορίες της έρευνας. 

Χαρακτηριστικό και συμβολικό της αξίας μιας επιχείρησης, της ευκολίας 

αναγνώρισής της, της επικοινωνιακής της διείσδυσης αποτελεί το σήμα της. Τα 

αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας, κατάταξης για τα περισσότερο ελκυστικά 

σήματα εταιρειών ανά τον κόσμο δημοσιεύει το βήμα σε ένα ολοσέλιδο άρθρο, όπου 

ουσιαστικά διαφημίζει εξαιρετικά τις ισχυρότερες εταιρείες του κόσμου210. Το δια-

δίκτυο, μέσω των σχετικών εταιρειών του, διαφημίζεται και αυτό μιας και διαθέτει 

ισχυρή ανοδική πορεία στην κατάταξη, συμβολικό σημάδι της ανερχόμενης δύναμης 

μέσα σε ένα παραδοσιακό χάρτη ισχυρών πόλων οικονομικής εξουσίας. 

Στην συνέχεια, και περνώντας στην προβολή, διαφήμιση συγκεκριμένων 

εταιρειών βρίσκουμε ένα άρθρο, όπου εκθειάζεται η ηγετική φυσιογνωμία της Google 

στον επιχειρηματικό στίβο, σε βαθμό να αναρωτιέται ο οποιοσδήποτε, αν θα 

μπορούσε να πληρώσει η εταιρεία καλύτερη διαφήμιση211. Στην ίδια, ακριβώς 

                                                 
210 (Βήμα, 02-10-2005) «Τα σήματα που μαγνητίζουν τον κόσμο… “Η βασική γεωπολιτική αδυναμία 
των ΗΠΑ εντοπίζεται στην τεράστια ισχύ της” εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι λίγα χρόνια πριν… 
Σημαντική θέση (55η) καταλαμβάνει πλέον το σήμα της εταιρείας δια-δικτυακών δημοπρασιών E-bay, 
που ξεπέρασε σε δημοτικότητα το σήμα της Volkswagen, αλλά και το σήμα της Pizza Hut… Πίνακας 
μισής σελίδας με τα 100 κορυφαία σήματα (brands) του κόσμου το 2005:… 38. Google, 55. Ebay, 
58. Yahoo, 68. Amazon.com.». 
211 (Καθημερινή, 14-05-2006), οχτώ παράγραφοι, μισή σελίδα «Google: Ηγέτης αλλά όχι βασιλιάς.… 
Σήμερα, στην αυγή της νέας αποχής των υπηρεσιών Internet, η Google θεωρείται ευρέως ο νέος 
κληρονόμος του βασιλείου. Η εξέλιξη του νεοσσού σε πανίσχυρο κολοσσό της βιομηχανίας κατέστησε 
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κατεύθυνση, προβάλλεται σε μία μικρή μονόστηλη είδηση με χαρακτηριστική 

φωτογραφία η Yahoo212. Τα όρια μεταξύ είδησης, ανακοίνωσης, ενημέρωσης και 

διαφήμισης αποδεικνύονται εξαιρετικά απροσδιόριστα213. Δύσκολα, θα επιτύγχανε 

(δωρεάν)  καλύτερη διαφήμιση μιας νέας υπηρεσίας της οποιαδήποτε επιχείρηση, 

οποιουδήποτε άλλου παραδοσιακού τομέα της οικονομίας. Γιατί, αυτό επιτυγχάνεται 

τόσο εύκολα με τις δια-δικτυακές υπηρεσίες – εταιρείες; Η ακτινοβολία του δια-

δικτύου, σε σχέση με παραδοσιακούς επιχειρηματικού τομείς είναι τέτοια, ώστε 

μάλλον αισθάνεται ο τύπος ότι του «γίνεται χάρη», όταν δημοσιεύει τόσο 

ενδιαφέρουσες νέες επαναστατικές ειδήσεις, ανακοινώσεις. Παρατηρούμε, λοιπόν, 

ότι οι εταιρείες του δια-δικτύου κληρονομούν άμεσα την ισχύ του δια-δικτύου, 

διαχειρίζονται την ακτινοβολία, τις προσδοκίες, που συναντήσαμε σε προηγούμενα 

τμήματα της ανάλυσής μας, ώστε να κερδίσουν ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση στον 

τύπο. 

Όλα αυτά, παρουσιάζονται να συμβαίνουν κυρίως στον διεθνή χώρο. Όμως 

εντοπίσαμε και ένα αντιπροσωπευτικό απόσπασμα από τον ελληνικό οικονομικό 

χώρο, που συνάδει και ποσοτικά με τα μεγέθη της ελληνικής ιδιωτικής οικονομίας 

και την αντίστοιχη ισχύ της κατηγορίας «Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα». Σε 

ένα άρθρο του Βήματος εντοπίσαμε να διαφημίζεται ελληνική εταιρεία, με 

                                                                                                                                            
κοινή την παραδοχή ότι “Η Google είναι η νέα Microsoft”… η Google είναι η εταιρεία που λαχταρούν 
να εργαστούν οι εξυπνότεροι “μανιακοί” της υψηλής τεχνολογίας. Διαθέτει την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και είναι πασίγνωστη… Για πολλούς η Google είναι η είσοδος στο Internet… Για πολλές 
εταιρείες, η θέση τους στον κατάλογο των αποτελεσμάτων αναζήτησης είναι ζήτημα ζωής και θανάτου… 
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κρίσιμες διαφορές μεταξύ Google και Microsoft. Κατ’ αρχάς, η εταιρεία αυτή 
είναι πολύ πιο καινοτομική και η χρήση μικρών ευέλικτων ομάδων της επέτρεψε προς το παρόν να 
παραμείνει έτσι, παρά την ανάπτυξή της…η Google θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για να παραμείνει στην 
κορυφή…». 
212 (Καθημερινή, 05-05-2006), κάτω από φωτογραφία με το λογότυπο της εταιρείας από τίτλο σχετικού 
site βρίσκουμε την λεζάντα, «Η παγκόσμια ιντερνετική πύληYahoo! Διεκδικεί για λογαριασμό της το 
παγκόσμιο ρεκόρ επισκεψιμότητας. Και ταυτόχρονα έχει επιτύχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ τζίρου και 
εσόδων από συνδρομές και διαφημίσεις. Το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου η εταιρεία πέτυχε αύξηση 
τζίρου 47% σε σχέση με πέρυσι». 
213 (Βήμα, 05-05-2006) «”Ομαδική τηλεφωνία” μέσω Internet…Ακολουθώντας το παράδειγμα της 
δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης Google, η δημοφιλέστερη υπηρεσία δια-δικτυακής τηλεφωνίας, το 
Skype, αρχίζει να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του. Η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη της υπηρεσίας 
“Skypecasts”, η οποία επιτρέπει δωρεάν ομαδικές συζητήσεις με φωνή στις οποίες μπορούν να 
συμμετέχουν ως και 100 χρήστες ταυτόχρονα. Το λογισμικό του Skype χρησιμοποιείται σήμερα από 
δεκάδες χιλιάδες χρήστες για δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Internet. Η υπάρχουσα υπηρεσία 
διασκέψεων επέτρεπε ως και δέκα χρήστες, οι οποίοι μπορούσαν να μιλούν μαζί. Στα Skypecast, 
αντίθετα, η συζήτηση συντονίζεται από έναν “οικοδεσπότη” (host), ο οποίος ελέγχει ποιος θα μιλήσει 
κάθε φορά. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη σε δοκιμαστική μορφή». 
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συνοδευτική του άρθρου φωτογραφία του διοικητικού της συμβουλίου λόγω 

εθιμοτυπικής επίσκεψης ενός υψηλού καλεσμένου214. 

 

3.5.3 Συμπεράσματα 

 

Η άμεση σύνδεση του δια-δικτύου με την οικονομική σφαίρα, την 

επιχειρηματικότητα, την «ευκαιρία» ανάπτυξης, αποκόμισης κερδών, μας επιτρέπει 

να θεωρήσουμε την κατηγορία «Δια-δίκτυο και διαφήμιση» ως οργανικό κομμάτι της 

2ης κατηγορίας αναφορών «Δια-δίκτυο και άσκηση (οικονομικών) εξουσιών». Η όλη 

εικόνα που διαμορφώνεται από την παρουσίαση των διαφημίσεων, συνάδει πλήρως 

με την αντίστοιχη της 2ης κατηγορίας, όπου βασικό στοιχείο αποτελεί ο ανταγωνισμός 

επιχειρήσεων γύρω από το οικονομικό πεδίο που διαμορφώνει το δια-δίκτυο. Απλά, η 

άσκηση οικονομικής εξουσίας παρουσιάζεται περισσότερο τεχνητά στο τμήμα των 

άμεσων διαφημίσεων και διαφαίνεται πολύ έμμεσα στο υπόλοιπο τμήμα της έμμεσης 

διαφήμισης. 

Συμπερασματικά, το δια-δίκτυο παρουσιάζεται εξαιρετικά δυναμικά και στον 

χώρο της διαφήμισης, κάτι που στις συλλογικές μας παραστάσεις συνδέεται με μία 

εικόνα ισχύος, κύρους, επιρροής, σημαντικότητας. Η δύναμη του θαυμαστού, νέου 

κόσμου του δια-δικτύου επιβεβαιώνεται και από την κατηγορία ανάλυσης των 

διαφημίσεων. Ενισχύεται η μυθοποίησή του και γίνεται ακόμη μια φορά το επίκεντρο 

άσκησης οικονομικών εξουσιών. Πρόκειται για μια εικόνα του δια-δικτύου που την 

βρίσκουμε παντού δυναμική και ανερχόμενη. Επίσης, επιβεβαιώνεται στην πράξη, ότι 

το δια-δίκτυο είναι μια δυναμική αγορά, κάτι που ενισχύει τα συμπεράσματα της 2ης 

κατηγορίας «Δια-δίκτυο και άσκηση οικονομικών εξουσιών». Κάθε εταιρεία που 

εμπλέκετε με το δια-δίκτυο παρουσιάζεται πολύ δυναμική, να προοδεύει, να σφύζει 

από φιλοδοξίες, σχέδια, στόχους. Ο πυρήνας, η βασική πηγή όλου αυτού του 

δυναμικού κλίματος είναι το δια-δίκτυο. Αυτό αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για 

όλων των ειδών τις διαφημίσεις, άμεσες και έμμεσες. Αυτό είναι που ακτινοβολεί και 

                                                 
214 (Βήμα, 16-05-2006), τέσσερις παράγραφοι,  «Ο κ. Ν. Negroponte στις εγκαταστάσεις της 
Intracom: Στο κέντρο (φωτογραφίας) ο συνιδρυτής του Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 
Media Laboratory κ. Nicholaw Negroponte και ο Σ. Κόκκαλης… “Τεχνολογίες όπως… μπορεί να 
αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία του επόμενου κύματος εξελίξεων στις τηλεπικοινωνίες” δήλωσε ο 
γενικός διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της Intracom Telecom… επισήμανε ότι “ο όμιλος βρίσκεται 
στην αιχμή της υψηλής τεχνολογίας στους χώρους που έχει εστιάσει…” ο όμιλος την τελευταία πενταετία 
συμμετέχει σε περισσότερα από 120 διεθνή ερευνητικά προγράμματα, έχει κατοχυρώσει πολλές 
ευρεσιτεχνίες σε διεθνές επίπεδο και ήταν η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση στη λίστα των 300 
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών με τις υψηλότερες επενδύσεις…». 
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χαρίζει ισχυρή δύναμη και επιρροή, στον κάθε εμπλεκόμενο (εταιρεία ή πρόσωπο) 

μαζί του. 

Η συνολική εικόνα του δια-δικτύου, όπως παρουσιάζεται είναι απολύτως 

θετική, δυναμική, ελκυστική. Ταυτίζεται με την «επιτυχία», τους «επιτυχημένους», 

μέσω του κέρδους και των εταιρικών επιτευγμάτων. Δεν βρίσκουμε κάποια αρνητική 

σύνδεση. Μέσω της ιδιαίτερης επικοινωνιακής λειτουργίας της διαφήμισης, το δια-

δίκτυο παρουσιάζεται ενισχυμένο και στον χώρο της εικόνας, των παγκόσμια 

αποδεκτών συμβόλων. Οι εταιρείες, που ουσιαστικά το αντιπροσωπεύουν στην 

συλλογική μας συνείδηση, ανέρχονται όλο και πιο δυναμικά στην κοινή κλίμακα  

δημοφιλίας και αναγνωρισιμότητας. Σαν αποτέλεσμα η εικόνα του δια-δικτύου, μέσα 

από τις αναφορές αυτής της κατηγορίας, βγαίνει αρκετά ενισχυμένη στην συλλογική 

μας συνείδηση. Γίνεται περισσότερο οικεία και αποδεκτή, συνώνυμη του 

«δυναμισμού», της «επιτυχίας», του «ανερχόμενου», του «αναπόφευκτου», του 

«αναγκαίου» μέσου, για να προχωρήσει η οικονομία και κατά συνέπεια η κοινωνία 

μπροστά, ώστε να συναντήσει την πρόοδο που μας περιμένει στο μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 

3η Κατηγορία: Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά 
 

Εισαγωγή 
Η τρίτη σε μέγεθος κατηγορία, κατηγορία αναφορών αφορά την περιγραφή από τον 

τύπο «έκνομων» περιστατικών του αστυνομικού δελτίου όπως, απόπειρες και απάτες 

στο πλαίσιο τραπεζικών συναλλαγών, κριτικές, αναλύσεις, συμβουλές και παροχή 

οδηγιών αποφυγής προβλημάτων στο χώρο του δια-δικτύου. Επίσης, εντοπίζουμε 

παρουσίαση άρθρων που αφορούν το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και της 

πειρατείας ταινιών και λογισμικού στην εποχή του δια-δικτύου, καθώς και το 

ευαίσθητο θέμα της παιδεραστίας και πορνογραφίας. Η κυριαρχία του οικονομικού 

χαρακτήρα των ειδήσεων επέβαλλε τον διαχωρισμό της παρουσίασης των 

ηλεκτρονικών εγκλημάτων σε δύο ανεξάρτητες υποκατηγορίες. Τα ηλεκτρονικά 

εγκλήματα οικονομικής φύσης και τα υπόλοιπα που δεν διαθέτουν αυτό το 

χαρακτηριστικό. 

Η νέα πραγματικότητα, ο θαυμαστός, νέος κόσμος του δια-δικτύου, που 

περιγράφηκε στις προηγούμενες κατηγορίες ανάλυσης, εγείρει και ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με τον επαναπροσδιορισμό του τι αποτελεί πλέον παραβατική 

συμπεριφορά. Τα χαρακτηριστικά της «δια-δικτυακής παραβατικής συμπεριφοράς» 

όπως παρουσιάζονται είναι, η παράλλαξη παραδοσιακών μορφών απάτης, όπως της 

κλοπής, μέσω του εμπλουτισμού της με νέες δυνατότητες και εργαλεία, η εμφάνιση 

νέων μορφών εγκληματικότητας (π.χ. διακίνηση παιδικής πορνογραφίας ή 

καλλιέργεια θανατικής ώθησης μέσω Chat Rooms), η εντονότερη παρουσία παλιών 
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όπως η πειρατεία, και το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Η συνάντηση του 

δια-δικτύου με τον χώρο της ανθρώπινης παραβατικότητας κομίζει νέα και 

προκλητικά για τη νομική επιστήμη χαρακτηριστικά. Η αλλοίωση ως και η, σε ένα 

μεγάλο βαθμό, πλήρης απώλεια της έννοιας του φυσικού αυτουργού, υπεύθυνου, η 

μεγαλύτερη δυσκολία ως και αδυναμία των διωκτικών αρχών να εντοπίζουν ίχνη σε 

έναν όλο και πιο εικονικό και αφηρημένο κόσμο δράσης, όπου δυσανάλογα με τη 

εικονικότητά του μπορεί να επιφέρει μαζικού χαρακτήρα παραβάσεις, δημιουργούν 

ένα δυναμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης 

ιδιαίτερων ερεθισμάτων και αντίστοιχων αναπαραστάσεων στην συλλογική μας 

συνείδηση. 

Ο προβληματισμός και το ενδιαφέρον του τύπου για το εκσυγχρονισμένο 

έγκλημα είναι μεγάλος, γιατί καλύπτει πολλά κριτήρια δημοσιευσιμότητας 

δημιουργώντας μια δυναμική χημική ένωση που περιλαμβάνει το κακό και το 

σύγχρονο, το καινούριο και εν πολλοίς άγνωστο, άρα αντικείμενο ανθρώπινης 

περιέργειας. Η επιλογή, από την πλευρά του τύπου, μιας «κακής» είδησης που έχει 

τον χαρακτήρα της εξαίρεσης από τους αποδεκτούς κανόνες της συμβίωσής μας είναι 

πιο εύκολη από ένα «καλό», καθημερινό, αλλά χωρίς έκπληξη γεγονός. Μπορεί να 

ελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων πιο εύκολα, να αυξήσει την κυκλοφορία ενός 

εντύπου. Το έντονα δραματικά στοιχεία της βίας, του φαντασιακού, του απόκοσμου, 

του νεωτερικού, σύγχρονου μπορούν να ενισχύσουν την απήχηση μιας είδησης. 

Πολλά τέτοια στοιχεία έρχεται να φέρει ή έλευση του δια-δικτύου ως πεδίου όλο και 

πιο έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας. Το μερίδιο τέτοιων ειδήσεων, άρθρων 

πάντα είναι σημαντικό στα ΜΜΕ. Σαν αποτέλεσμα, συναντούμε μεγάλους τίτλους, 

εκτενή και πολλά άρθρα, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι, ότι συνδέουν 

άμεσα την εικόνα του δια-δικτύου με έναν αχανή, πολυσυλλεκτικό χώρο 

ανεξέλεγκτης δράσης παρανόμων ατόμων και ομάδων απ’ όλο τον κόσμο με ποικίλα 

χαρακτηριστικά.  

Η σύνδεση δια-δικτύου και παραβατικής συμπεριφοράς στον χώρο της 

συλλογικής μας συνείδησης αποδεικνύεται ως μια σημαντική πτυχή της εικόνας του 

δια-δικτύου. Ένα γεγονός που μεγιστοποιεί την σημασία της είναι, το ότι αποτελεί τη 

σημαντικότερη «αρνητική» αναπαράσταση της εικόνας του δια-δικτύου, λόγω ίσως 

του αναπόφευκτου τιμήματος της καθολικότητά του, της παγκοσμιότητας. Παραπέρα, 

αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον βαθμό που σ’ αυτό το τμήμα συγκροτείται το 

ισχυρότερο ανάχωμα της επιτυχούς προέλασης του δια-δικτύου στην σύγχρονη 
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συλλογική συνείδηση. Από εδώ πηγάζουν οι κυριότερες επιφυλάξεις. Αυτή η 

σύνδεση δια-δικτύου - παραβατικότητας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα και 

συγκροτείται μέσα από επί μέρους συσχετίσεις γεγονότων και παράλληλων εννοιών. 

Σαν αποτέλεσμα, παράγει παράπλευρες (λιγότερο δυναμικές) σχέσεις του δια-δικτύου 

με έννοιες-αισθήματα όπως ο φόβος, το κακό, η ανασφάλεια, το απροσδιόριστο, το 

απρόσιτο, χάος. Επίσης έρχεται να δράσει ενισχυτικά σε άλλα στοιχεία της 

κοινωνικής αναπαράστασης του δια-δικτύου (αναλύθηκαν και σε προηγούμενα 

κεφάλαια) όπως τι σημαίνει δύναμη, τι είναι «καλό» και πρόοδος κ.α. 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων  

 

Το σύνολο των αναφορών που εντάσσονται στην κατηγορία «Δια-δίκτυο και 

Παραβατική Συμπεριφορά» καταλαμβάνει το 23,6% του συνόλου του υλικού, ή 

περίπου 1 στα 4 δημοσιεύματα. Πρόκειται για την τρίτη, όσον αφορά την ποσοτική 

παρουσία, κατηγορία αναφορών, διαμορφώνοντας ουσιαστικά τον αντίστοιχο πυλώνα 

άρθρων με σαφές στίγμα την σύνδεση Δια-δικτύου και κάθε είδους παραβατικής 

συμπεριφοράς των ανθρώπων. Κρινόμενη καθαρά ποσοτικά, λοιπόν, αποτελεί 

σημαντική κατηγορία εξαγωγής πολύτιμων συμπερασμάτων, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι ακόμη και με μια πρώτη ματιά (από τον τίτλο των κατηγοριών) είναι η 

μόνη κατηγορία που δημιουργεί σαφή αρνητικά αντανακλαστικά για την σχέση της 

με το δια-δίκτυο. 

 

Σύνολο του Ερευνητικού Υλικού
Ποσοστιαία κατανομή των αναφορών σε ομάδες

Δια-δίκτυο και 
άσκηση εξουσιών

34,0%

Ο θαυμαστός, 
"νέος κόσμος" 
του Δια-δικτύου

42,4%

Δια-δίκτυο και 
Παραβατική 
Συμπεριφορά

23,6%
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Σύγκριση εντύπων 

 
Πίνακας 4.1 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο 
των αναφορών της κατηγορίας «Δια-
δίκτυο και Παραβατική Συμπεριφορά» 

Καθημερινή 30,3% 
Βήμα 16,4% 

 
Συγκρίνοντας τα δύο έντυπα του δείγματός μας, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 

σημαντική διαφορά (13,9%), στον ποσοστιαίο χώρο που καταλαμβάνουν τα 

δημοσιεύματα, υπέρ της Καθημερινής. Το γεγονός ότι η Καθημερινή προβάλει 

περισσότερο ζητήματα αυτής της κατηγορίας, θα μπορούσε να ερμηνευτεί από τον 

χαρακτηρισμό της ως περισσότερο «συντηρητικού» εντύπου. Σαν αποτέλεσμα, 

διακρίνεται περισσότερο από την τάση να ασχολείται με «σοβαρές» ειδήσεις, 

προβλήματα που απειλούν την κοινωνική ευστάθεια. Δεν έχουμε περισσότερα 

στοιχεία πέρα από τον χαρακτήρα κάθε εντύπου και τις κατευθύνσεις του, για να 

ερμηνεύσουμε το γεγονός.  

Το παραπάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι τρεις 

υποκατηγορίες που αποτελούν την κατηγορία, συμπεριφέρονται εξαιρετικά 

ομοιόμορφα, χωρίς οι διαφορές στην συμμετοχή τους να είναι τέτοιες που να 

προσφέρουν κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο ως αίτιο ερμηνείας.  

 
 

Άρα διακρίνουμε ποσοτικά μια εν γένει καθολική, κοινή τάση σε όλων των 

ειδών τις υποκατηγορίες κάτι που μας επιτρέπει να αποδώσουμε την σαφή 

προδιάθεση απόδοσης περισσότερης δημοσιότητας της Καθημερινής έναντι του 

Βήματος σε εγγενή χαρακτηριστικά τους. Συμπερασματικά, η Καθημερινή είναι πιο 

ευαίσθητη στην προβολή «κακών» ειδήσεων και σε θέματα που έχουν να κάνουν με 

την σύνδεση Δια-δικτύου και Παραβατικής Συμπεριφοράς. 
 
 

Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 

Πίνακας 4.2 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Δια-δίκτυο και 

Παραβατική Συμπεριφορά» των τριών υποκατηγοριών της ανά έντυπο 

Υποκατηγορίες Καθημερινή Βήμα 
Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης 65,2% 58,6%
Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία 23,5% 24,1%
Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές 11,3% 17,2%
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Πίνακας 4.3 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006, 

όσον αφορά την ποσοστιαία συμμετοχή της κατηγορίας 

«Δια-δίκτυο και Παραβατική Συμπεριφορά» στο σύνολο 

Μήνας Ανάλυσης 
Καθημερινή Βήμα 

 
Σύνολο 

Οκτώβριος 2005 36,2% 18,4% 27,9% 
Μάιος 2006 22,8% 14,3% 18,5% 

 

Το πρώτο συμπέρασμα που βγάζουμε συγκρίνοντας τους δύο μήνες του 

δείγματος είναι ότι τον Οκτώβριο 2005 η κατηγορία των άρθρων Παραβατικής 

συμπεριφοράς είχε σαφώς μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα των δημοσιευμάτων, 27,9% 

έναντι του 18,5% το Μάιο 2006. Αυτό το στοιχείο ερμηνεύεται εύκολα από το 

γεγονός της έξαρσης περιστατικών ηλεκτρονικών επιθέσεων σε τράπεζες και χρήστες 

υπηρεσιών τους τον Οκτώβριο, κάτι που υποχρέωσε τον τύπο στην ανάλογη προβολή 

τους. Από την άλλη μεριά, ο Μάιος υπήρξε μάλλον ένας κοινός μήνας χωρίς κάποια 

ιδιαίτερη έξαρση περιστατικών. Αυτό καταδεικνύει και τον αρκετά ευδιάκριτο 

ειδησεογραφικό χαρακτήρα των αναφορών αυτής της κατηγορίας. 

Επίσης συγκρίνοντας στον χρόνο και τα δύο έντυπα, παρατηρούμε ότι η 

Καθημερινή έχει μεγαλύτερη προδιάθεση δημοσίευσης ανάλογων ειδήσεων σε 

περιόδους έξαρσης. Από το 22,8% του χώρου της τον Μάιο, που καταλαμβάνουν τα 

άρθρα Παραβατικής συμπεριφοράς, φτάνει στο 36,2% τον Οκτώβριο (διαφορά 

13,4%), ενώ το Βήμα από 14,3% τον Μάιο ανεβαίνει στο 18,4% τον Οκτώβριο 

(διαφορά 4,1%). Άρα, ιδωμένο και από την οπτική γωνία της συμπεριφοράς στον 

χρόνο, ενισχύεται το προηγούμενο συμπέρασμα της σαφώς μεγαλύτερης ευαισθησίας 

της Καθημερινής στην δημοσίευση άρθρων που συνδέουν το δια-δίκτυο με 

παραβατική συμπεριφορά. 

Το γεγονός αυτό, πέρα από την απόδοση ενός χαρακτηριστικού πιο 

«συντηρητικής» φυσιογνωμίας σε ένα έντυπο, δεν έχουμε κανένα επιπλέον στοιχείο 

ώστε, να το αποδώσουμε στην εμπλοκή του δια-δικτύου στα εν λόγω δημοσιεύματα. 

Και αυτό γιατί δεν έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία που να μην εμπλέκουν το δια-δίκτυο. 

Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι αφορά μια γενική τάση κάλυψης με περισσότερες 

λεπτομέρειες, άρα σε πιο εκτενή άρθρα ειδησεογραφικών περιστατικών. 

 

Υποκατηγορίες Εργασίας 
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Πίνακας 4.4 Ποσοστιαία Συμμετοχή των τριών υποκατηγοριών της 

Κατηγορίας «Δια-δίκτυο και Παραβατική Συμπεριφορά» 

Υποκατηγορίες 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

στην 
Κατηγορία 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
στο Σύνολο

Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης 63% 14,9%
Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία 23,7% 5,6%
Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές 13,3% 3,1%

 

Η πρώτη απόφαση, όσον αφορά την περαιτέρω ομαδοποίηση του υλικού της 

τρέχουσας κατηγορίας, έχει να κάνει με τον διαχωρισμό των ηλεκτρονικών 

εγκλημάτων (όρο που μας οδηγεί η σύζευξη δια-δικτύου και παραβατικής 

συμπεριφορά) σε οικονομικά και μη. Είναι σαφής η κυριαρχία της παρουσίας άρθρων 

που επίκεντρο τους έχουν τις απάτες για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος. 

Αποτελούν το 63% της κατηγορίας, ή 2 στα 3, και το 14,9% του συνόλου του υλικού 

της έρευνας. 

Το ζήτημα της παιδεραστίας, διακίνησης πορνογραφίας έρχεται δεύτερο 

αποτελώντας το 23,7% των αναφορών της κατηγορίας και το 5,6% του συνόλου. 

Τέλος η υποκατηγορία «Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές» 

αποτελεί το 13,3% της κατηγορίας και το 3,1% του συνόλου. Παρόλο την μικρή 

ποσοτική παρουσία τους, έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερη ποιοτική επιρροή και 

συμβολή στην εικόνα του δια-δικτύου που επιθυμούμε να συγκροτήσουμε, λόγω της 

έντασης και της ποικιλίας των περιστατικών. 

 

Σύγκριση εντύπων 

 
Πίνακας 4.5 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Δια-δίκτυο και Παραβατική 

Συμπεριφορά» των τριών υποκατηγοριών της ανά έντυπο 

Υποκατηγορίες 

Καθημερινή 
% στην 

Κατηγορία 

% στο 
Σύνολο

Βήμα 
% στην 

Κατηγορία

% στο 
Σύνολο 

Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης 65,2% 19,7% 58,6% 9,6% 
Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία 23,5% 7,1% 24,1% 4% 
Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές 
διαταραχές 

11,3% 3,4% 17,2% 2,8% 

 

Συγκρίνοντας την συμμετοχή των τριών υποκατηγοριών ανά έντυπο δεν 

παρατηρούμε σοβαρές διαφορές. Η εσωτερική διάρθρωση, κατανομή της συμμετοχής 

των υποκατηγοριών είναι παρόμοια και στα δύο έντυπα. Το συμπέρασμα είναι ότι η 
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κατεύθυνση προς τη κυριαρχία οικονομικού ενδιαφέροντος ζητημάτων είναι πάνω 

από ιδεολογικές διαφοροποιήσεις εντύπων. Είναι μια κυρίαρχη κατεύθυνση, πτυχή 

της κυρίαρχης ιδεολογίας. Το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το ζήτημα της 

παιδεραστίας και διακίνησης πορνογραφίας είναι κοινό και καθολικό. Η μηδενική 

παρουσία της υποκατηγορίας των «συμπεριφορικών διαταραχών» στο Βήμα δεν 

κρίνεται σημαντική, γιατί αναφερόμαστε σε μια μικρή ποσοτικά, ούτως ή άλλως, 

κατηγορία αναφορών. 

 
Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 

 
Πίνακας 4.6 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην Κατηγορία «Δια-δίκτυο και Παραβατική 

Συμπεριφορά» των τριών υποκατηγοριών της ανά μήνα 

Υποκατηγορίες 

Οκτώβριος 
2005 % 
στην 

Κατηγορία 

% στο 
Σύνολο

Μάιος 
2006  
% στην 

Κατηγορία

% στο 
Σύνολο 

Α. Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης 60,4% 16,8% 67,7% 12,5% 
Β. Παιδεραστία-Πορνογραφία 30,6% 8,5% 11,3% 2,1% 
Γ. Παραβατικότητα και συμπεριφορικές 
διαταραχές 

9% 2,5% 21% 3,9% 

 
Επιχειρώντας μια σύγκριση της συμπεριφορά των υποκατηγοριών σε σχέση με 

τους δύο μήνες συγκέντρωσης υλικού του δείγματος, παρατηρούμε μια σαφή ένταση 

(34,3% αύξηση επί του συνόλου του υλικού, από 12,5% σε 16,8%) τον Οκτώβριο 

έναντι του Μαΐου για την υποκατηγορία ηλεκτρονικών εγκλημάτων οικονομικής 

φύσης. Πρόκειται ακριβώς για ένα διάστημα έντονης παρουσίας τέτοιων ειδήσεων 

όπου ο πολλαπλασιασμός αναφορών της υποκατηγορίας επιδρά στην συνολική 

συμπεριφορά της γενικής κατηγορίας «Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά». Οι 

υπόλοιπες δύο υποκατηγορίες δεν εμφανίζουν κάποια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. 

Το συμπέρασμα είναι ότι κάθε ζήτημα που συνδέεται με παραβατική 

συμπεριφορά (και η εικόνα του δια-δικτύου) έχει πρωτογενώς ειδησεογραφικό 

χαρακτήρα και αυτό θα αποτυπώνεται σε ευμετάβλητα στοιχεία μέσα στον χρόνο. 

Κάτι το οποίο και διαπιστώνουμε με μεγάλη ένταση όταν επιχειρούμε συγκρίσεις 

στον χρόνο. Τέτοια ευμετάβλητα ποσοτικά στοιχεία ξεκινούν από τις ρίζες, την πηγή 

των ειδήσεων, την ίδια την πραγματικότητα και περνούν στις υποκατηγορίες 

εργασίας. Φυσικά διαπερνούν το υψηλότερο επίπεδο και ομαδοποιούνται αλλάζοντας 

σημαντικά την συμπεριφορά ενός από του τρεις κεντρικούς πυλώνες των αναφορών 
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(κατηγορία «δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά») κάτι που το διακρίνουμε και 

στην συνολικά κατανομή της εικόνας των στοιχείων. 

 

Ανάλυση Υποκατηγοριών 

 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των επιμέρους υποκατηγοριών 

αναφορών της ανάλυσης περιεχομένου. Πρώτα θα αναλύσουμε το πώς περιγράφονται 

τα ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής φύσης, εννοώντας την άμεση και χωρίς άλλα 

κίνητρα συσχέτιση συμπεριφοράς στο δια-δίκτυο με το «παράνομο» κέρδος-κλοπή. 

Γιατί σίγουρα και το ζήτημα της παιδεραστία-πορνογραφίας έχει πολύ μεγάλη 

συσχέτιση με τον προσπορισμό οικονομικού οφέλους αλλά υφίστανται και άλλα 

κίνητρα ψυχολογικής συγκρότησης, ικανοποίησης ανθρωπίνων αναγκών, ενστίκτων, 

στρεβλώσεων η ανάλυση των οποίων δεν άπτεται της παρούσας έρευνας. Θα 

συνεχίσουμε, λοιπόν, με την παρουσίαση των αναφορών που αφορούν το ζήτημα της 

παιδεραστία-πορνογραφίας στο δια-δίκτυο, ζήτημα όλο και πιο επίκαιρο. Τέλος, το 

τμήμα της «Παραβατικότητας και συμπεριφορικών διαταραχών» αποτελεί μια πολύ 

ενδιαφέρουσα υποκατηγορία ανάλυσης που μας παρέχει, δυσανάλογα προς το 

ποσοτικό της μέγεθος, πολύτιμες πτυχές της εικόνας του δια-δικτύου, λόγω των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της, της έντασης και της πολυσυλλεκτικότητά της. 

 

4.1 Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης 
 

Όλοι μας έχουμε γίνει δέκτες τεχνοκρατικών και δύσπεπτων νεολογισμών που 

καλούνται να περιγράψουν νέες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς όπως : Cracking, 

Hacking, Phising στο internet banking και άλλων περιγραφόμενων στην ελληνική 

γλώσσα, όπου μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί πιθανά φαινόμενα πρόκειται όπως : 

διακίνηση και πειρατεία λογισμικού, ταινιών, μουσικής, διακίνηση ναρκωτικών με 

εργαλείο το δια-δίκτυο, παιδική πορνογραφία, απάτες αλλοίωσης προσωπικών 

δεδομένων, κ.α.. Ως «Ηλεκτρονικό Έγκλημα», θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές 

πράξεις  που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων 

επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές από την ελληνική 

νομοθεσία. Ανάλογα με τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται σε εγκλήματα τελούμενα με τη 

χρήση  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer crime) και σε Κυβερνοεγκλήματα (cyber 
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crime), εάν τελέσθηκε μέσω του Δια-δικτύου215. Στις 23-11-2001 υπογράφηκε η 

συνθήκη της Βουδαπέστης από 26 υπουργούς ευρωπαϊκών κρατών με στόχο την 

αντιμετώπιση των νέων κινδύνων, την χάραξη απαραίτητης διακρατικής συνεννόησης 

και μιας αποτελεσματικής στρατηγικής216. 

Οι μορφές ηλεκτρονικών εγκλημάτων, οι αναφορές των οποίων 

κατηγοριοποιούνται και αναλύονται στο τρέχον κεφάλαιο, χαρακτηρίζονται ως άμεσα 

ή έμμεσα οικονομικής φύσης, έχουν στόχο την απάτη, κλοπή των πολιτών στο 

πλαίσιο της όλο και περισσότερο αυτόματης, ηλεκτρονικής, αφηρημένης λειτουργίας 

του σύγχρονου τραπεζικού, χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κύρια πηγή των 

επιθέσεων και κινδύνων παρουσιάζεται ο «Χάκερ» (σχηματοποιώντας σε ένα 

πρόσωπο παρόμοιες τεχνικές διαφοροποιήσεις), στο προφίλ του οποίου θα δώσουμε 

ιδιαίτερη βαρύτητα μιας και μας προσφέρει πολύτιμη συμβολή στην συγκρότηση της 

εικόνας του δια-δικτύου. Μια άλλη υποκατηγορία παραβατικότητας με κυρίαρχα 

οικονομική χροιά είναι αυτή που περιλαμβάνει αναφορές στο ζήτημα της πειρατείας 

ταινιών, μουσικής και λογισμικού και άπτεται του ευρύτερου θέματος των 

πνευματικών δικαιωμάτων στο δια-δίκτυο. Το κυρίαρχο ζήτημα που αναδεικνύεται 

είναι η μάχη μεταξύ αισθημάτων ασφάλειας και ανασφάλειας που καλλιεργούνται. 

Θα αναλύσουμε τις δύο αντίστοιχες κατηγορίες με οδηγό τους πρωταγωνιστικούς 

θεσμούς ή φορείς επιρροής που εμπλέκονται σ’ αυτό το σκηνικό. Πριν από την επί 

μέρους ανάλυση θα ασχοληθούμε με τα ποσοτικά στοιχεία και τα πρώτα 

συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτά. 

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 

 

Το σύνολο των αναφορών που εντάσσονται στην υποκατηγορία ηλεκτρονικά 

εγκλήματα οικονομικής φύσης καταλαμβάνει το 63% του συνόλου των αναφορών 

της κεντρικής κατηγορίας «Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά», ή περίπου 2 

στα 3 δημοσιεύματα και το 14,9% του συνόλου των αναφορών της έρευνας. 

Πρόκειται για την 2η κυρίαρχη υποκατηγορία άρθρων στο σύνολο του υλικού, κάτι 

που αποδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της οικονομικής λειτουργίας στη κοινωνική 

πραγματικότητα. Κάθε τι που ενέχει οικονομική χροιά, και οι παραβατικές 

                                                 
215 (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,  http://www.ydt.gr/main/Article.jsp?ArticleID=83890) 
216 Στην διεύθυνση http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm μπορείτε να βρείτε το 
πλήρες κείμενο της συνθήκης, που μεταξύ άλλων ορίζει τις μορφές των ηλεκτρονικών εγκλημάτων. 
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συμπεριφορές στο δια-δίκτυο, αποτελεί αντικείμενο εξαιρετικού ενδιαφέροντος 

αποκαλύπτοντας μια αντίστοιχη πτυχή της κυρίαρχης ιδεολογίας, που την 

συναντήσουμε αρκετές φορές και σε άλλα τμήματα-κατηγορίες ανάλυσης της 

έρευνας ως πρωταγωνιστική. 

 

Εσωτερική διάρθρωση (υποκατηγορίες) 
 
 

Προχωρώντας με όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες, λόγω μείωσης της 

σημαντικότητας των αριθμών, σε ένα τελευταίο επίπεδο όπου έχουμε τη δυνατότητα 

περαιτέρω ομαδοποίησης και ανάλυσης και μπορεί να μας παρέχει συμπεράσματα 

χρήσιμα και με νόημα, διακρίνουμε τέσσερις υποκατηγορίες της υποκατηγορίας 

Ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής φύσης με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής. 

 
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαία Συμμετοχή των τεσσάρων υποκατηγοριών της 

υποκατηγορίας «Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής φύσης» 

Υποκατηγορίες 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή στην 
Υποκατηγορία 

Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 
στο Σύνολο

Α. Επίθεση Χάκερ 35,8% 5,3%
Β. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» 
του δια-δικτύου 

21,1% 3,1%

Γ. Επιχειρήματα εφησυχασμού 19,3% 2,9%
Δ. Πνευματικά δικαιώματα 23,9% 3,5%

 
Καταρχήν παρατηρείται μια εν γένει ισορροπία των υποκατηγοριών. Το κυρίως 

ειδησεογραφικό κομμάτι της περιγραφής των επιθέσεων χάκερ κυριαρχεί. 

Ακολούθως, παρατηρούμε επίσης ισορροπημένη μάχη καλλιέργειας συναισθημάτων 

ασφάλειας, εφησυχασμού και ανασφάλειας. Τέλος, το ενδιαφέρον, αρκετά αυτόνομο 

τμήμα του ζητήματος της πειρατείας, πνευματικών δικαιωμάτων.  
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Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης
Ποσοστιαία κατανομή των αναφορών σε 

υποκατηγορίες

Πνευματικά 
δικαιώματα

23,9%

Επιχειρήματα 
εφησυχασμού

19,3%

Προβληματισμοί 
γύρω από τους 
"κινδύνους" του 
δια-δικτύου

21,1%

Επίθεση Χάκερ
35,8%

 
 

 
 
 

 
Σύγκριση εντύπων 

 
Πίνακας 4.8 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Ποσοστιαία συμμετοχή (Ηλ. Εγκλ. 
Οικ. Φύσης στο σύνολο των αναφορών 

της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και 
Παραβατική Συμπεριφορά» 

Καθημερινή 65,2% 
Βήμα 58,6% 

 
Συγκρίνοντας τα δύο έντυπα του δείγματός μας, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 

ελαφρά μεγαλύτερη, κατά 6,6% τάση της Καθημερινής να προβάλει σχετικά 

ζητήματα. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί όμως τόσο σημαντική, ώστε να μας επιτρέψει 

να ισχυριστούμε ότι η καθημερινή είναι σαφώς πιο οικονομικοστρεφές έντυπο. Πιο 

σημαντικό κρίνεται το γεγονός της, εν γένει, κοινής οικονομικοστρεφούς 

συμπεριφοράς του τύπου.  

Όσον αφορά την περαιτέρω εσωτερική διάρθρωση της υποκατηγορίας. 

 
 Πίνακας 4.9 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην υποκατηγορία «Ηλεκτρονικά Εγκλήματα 

Οικονομικής Φύσης» των 4 υποκατηγοριών της, ανά έντυπο 
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Υποκατηγορίες 

Καθημερινή 
% στην 

Υποκατηγορία 

% στο 
Σύνολο

Βήμα 
% στην 

Υποκατηγορία

% στο 
Σύνολο 

Α. Επίθεση Χάκερ 33,3% 6,6% 41,2% 4,0% 
Β. Προβληματισμοί γύρω από τους 
«κινδύνους» του δια-δικτύου 

18,7% 3,7% 26,5% 2,5% 

Γ. Επιχειρήματα εφησυχασμού 21,3% 4,2% 14,7% 1,4% 
Δ. Πνευματικά δικαιώματα 26,7% 5,3% 17,6% 1,7% 

 
 
Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε καμία σοβαρή απόκλιση στην 

συμπεριφορά των δύο εντύπων. Οφείλουμε να επισημάνουμε μόνο μια πολύ ελαφρά 

μεγαλύτερη κάλυψη θεμάτων καλλιέργειας ασφάλειας, επιχειρημάτων εφησυχασμού 

(ουσιαστικά καθησυχαστικές οδηγίες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών) και της 

κατηγορίας των πνευματικών δικαιωμάτων από την Καθημερινή, που δεν μπορεί να 

μας οδηγήσει από μόνη της σε οποιαδήποτε ιδιαίτερα συμπεράσματα. 

 

 

 

 

 

Σύγκριση Μηνών (Κατανομή στον χρόνο) 

 
Πίνακας 4.10 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006, 

όσον αφορά την ποσοστιαία συμμετοχή της 

υποκατηγορίας «Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής 

Φύσης» στην κατηγορία «Δια-δίκτυο και παραβατική 

συμπεριφορά» 

Μήνας Ανάλυσης 
Καθημερινή Βήμα 

 
Σύνολο 

Οκτώβριος 2005 58,4% 64,7% 60,4% 
Μάιος 2006 78,9% 50% 67,7% 

 

Παρατηρούμε μια αξιόλογη γενικά αύξηση των αναφορών τον Μάιο του 2006 

έναντι του Οκτωβρίου του 2005, που οφείλεται στην εξάρτηση του περιεχομένου των 

αναφορών της υποκατηγορίας από τα τρέχοντα-εποχιακά ειδησεογραφικά 

περιστατικά. Τον Οκτώβριο του 2005, θα δούμε παρακάτω στην ανάλυση του 

περιεχομένου, παρατηρείται μια έξαρση περιστατικών ηλεκτρονικών επιθέσεων σε 
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τράπεζες και άρθρων που αναφέρονται στο ζήτημα της παιδεραστίας, κάτι που το 

βλέπουμε να αποτυπώνεται και εδώ στα ευμετάβλητα νούμερα. 

Υποκατηγορίες 
 

Πίνακας 4.11 Ποσοστιαία Συμμετοχή στην υποκατηγορία «Ηλεκτρονικά Εγκλήματα 

Οικονομικής Φύσης» και στο σύνολο των τεσσάρων υποκατηγοριών, της ανά μήνα 

Υποκατηγορίες 

Οκτώβριος 
2005 % 
στην 

Κατηγορία 

% στο 
Σύνολο

Μάιος 
2006  
% στην 

Κατηγορία

% στο 
Σύνολο 

Α. Επίθεση Χάκερ 43,3% 7,3% 23,8% 3,0% 
Β. Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» 
του δια-δικτύου 

19,4% 3,3% 23,8% 3,0% 

Γ. Επιχειρήματα εφησυχασμού 23,9% 4,0% 11,9% 1,5% 
Δ. Πνευματικά δικαιώματα 13,4% 2,3% 40,5% 5,1% 

 
Συγκρίνοντας τους δύο μήνες παρατηρούμε ενδιαφέροντα στοιχεία. Τον 

Οκτώβριο έχουμε μια έξαρση των αναφορών επιθέσεων χάκερ και ταυτόχρονα προς 

εξισορρόπηση σημαντική αύξηση των αναφορών-προσπαθειών καλλιέργειας 

αισθήματος ασφάλειας. Ο σχεδόν τριπλασιασμός (7,3% τον Οκτώβριο έναντι 3% τον 

Μάιο) της ποσοστιαίας συμμετοχής, στο σύνολο του υλικού των αναφορών, 

επιθέσεων χάκερ συνδυάζεται με αντίστοιχο περίπου τριπλασιασμό αναφορών 

σχετικών με επιχειρήματα εφησυχασμού (4% τον Οκτώβριο έναντι 1,5% το Μάιο). 

Αποδεικνύεται λοιπόν μια προσπάθεια διατήρησης, από την πλευρά του τραπεζο-

οικονομικού πόλου επιρροής, ευνοϊκού κλίματος και μιας ισορροπίας ασφάλειας στον 

φόβο των ηλεκτρονικών επιθέσεων που θίγουν άμεσα τα συμφέροντα τους. Επίσης, 

αποδεικνύεται η ύπαρξη μιας ιδιότυπης μάχης ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ 

ασφάλειας και ανασφάλειας, «κινδύνων» και εφησυχασμού. Οι πρωταγωνιστές της 

μάχης και τα κρούσματα-αποτυπώματα που αφήνονται σε σχέση με την εικόνα του 

δια-δικτύου είναι ενδιαφέρον να αναζητηθούν στο ακριβές επικοινωνιακό 

περιεχόμενο των αναφορών. 

 Τέλος, η υπερδιπλάσια αύξηση (5,1% από 2,3%) το Μάιο των αναφορών στο 

ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων ερμηνεύεται από την παρουσία δύο μεγάλων 

άρθρων που, λόγω του μικρού βάρους της κατηγορίας, δημιούργησαν μεγάλη 

διακύμανση. 

Θα συνεχίσουμε με την ανάλυση περιεχομένου των υποκατηγοριών της 

υποκατηγορίας ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής φύσης. 
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4.1.1 Επιθέσεις από Χάκερ. Ο «αξιοθαύμαστος κακός» της εικονικής γειτονιάς 

μας.  
(…είχε εξουδετερώσει του ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Βρετανικής Ακτοφυλακής, έθεσε εκτός 

λειτουργίας 1200 υπολογιστές στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και καθήλωσε στο 

έδαφος τα αεροσκάφη της εταιρείας Delta στην Ατλάντα!) 

 

Πέραν των τεχνικών διαχωρισμών (Cracker, Hacker, διακινητής ιών, υποκλοπέας 

κωδικών, καρτών, παραχαράκτης) που συναντάμε στην πράξη, μια ξεχωριστή γωνιά 

στις συλλογικές μας παραστάσεις κατέχει το πρόσωπο του «Χάκερ», που 

ανταποκρίνεται σχηματοποιημένα σε πολλά σχετικά περιστατικά, είτε αναφέρεται 

άμεσε είτε με παραπλήσιους χαρακτηρισμούς και περιγραφές. Είναι ένας από τους 

κύριους πρωταγωνιστές στο έργο της αφήγησης του Δια-δικτύου, από τον τύπο στο 

κοινό. Συμπυκνώνει και μοιράζεται πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το δια-δίκτυο. 

Άλλωστε, η ύπαρξή του είναι συνυφασμένη με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και την 

δράση από απόσταση, μέσω δικτύου επικοινωνίας, άρα κυρίαρχα με το δια-δίκτυο. 

Μελετώντας το προφίλ του, όπως μας παρουσιάζεται, βλέπουμε στον καθρέφτη 

σημαντικά κομμάτια της εικόνας του δια-δικτύου σε σχέση με παραβατικές 

συμπεριφορές, που αφορούν την κατηγορία των ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Λόγω 

του πρώιμου των κοινών (νομικών) δια-δικτυακών προβληματισμών μας για τα 

καινούρια ζητήματα-προκλήσεις που έχουν προκύψει, σχετικά με τα αποδεκτά όρια 

συμπεριφοράς, ο χάκερ στις συλλογικές μας παραστάσεις παρουσιάζεται να αιωρείται 

πάνω σε δυσδιάκριτα σχοινιά νομιμότητας, μέσα σε πυκνή ομίχλη. Αποτελεί έναν 

ξεκάθαρο πόλο εστίασης των δημοσιευμάτων, όπου ανεξάρτητα μελετημένος θα μας 

προσφέρει μια πολύτιμη οπτική του δια-δικτύου. 

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 

Αν συγκρίνουμε, πάντα για την κατηγορία αναφορών «επιθέσεις χάκερ», στο 

σύνολο των στοιχείων, τις δύο εφημερίδες : 

 
Πίνακας 4.12 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην 
υποκατηγορία «Ηλεκτρονικά 
Εγκλήματα Οικονομικής 
Φύσης» 

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 33,3% 6,6% 
Βήμα 41,2% 4,0% 
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Παρατηρούμε ότι στην καθημερινή εμφανίζονται περισσότερες σχετικές 

αναφορές 6,6% επί του συνόλου του υλικού έναντι 4% του Βήματος. Η διαφορά 

αποδίδεται στο γεγονός του μικρότερου βάρους της κεντρικής κατηγορίας 

παραβατικής συμπεριφοράς, ή αλλιώς μεγαλύτερου βάρους των υπόλοιπων 

κατηγοριών στο Βήμα. Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι και στις δύο εφημερίδες, οι 

αναφορές στη κατηγορία «επιθέσεις χάκερ» αποτελούν ένα παρόμοια σημαντικό 

τμήμα των αναφορών οικονομικών εγκλημάτων (33,3% και 41,2%). Στοιχείο που 

αποδεικνύει ότι το ζήτημα καλύπτεται με το ίδιο βάρος και τρόπο (ποσοτικά) και στις 

δύο εφημερίδες, στο πλαίσιο των οικονομικών εγκλημάτων που είναι το κυρίαρχο. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 4.13 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην 
υποκατηγορία 
«Ηλεκτρονικά Εγκλήματα 
Οικονομικής Φύσης» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 43,3% 7,3% 
Μάιος 2006 23,8% 3,0% 

 

Παρατηρούμε μια έντονη διαφορά των αναφορών τον Οκτώβριο του 2005 που 

περίπου τριπλασιάζεται αν ιδωθεί από την σκοπιά της συμμετοχής στο σύνολο του 

υλικού (7,3% έναντι 3%) και σχεδόν διπλασιάζεται αν ιδωθεί από την σκοπιά της 

ποσοστιαίας συμμετοχής στην υποκατηγορία ηλεκτρονικών εγκλημάτων οικονομικής 

φύσης. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει τον έντονα ειδησεογραφικό χαρακτήρα των 

αναφορών της κατηγορίας «επιθέσεις χάκερ», κάτι που διαπνέει όλη την κατηγορία 

«Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά». Τον Οκτώβριο, λόγω της έξαρσης 

ειδήσεων σχετικών επιθέσεων, παρατηρούμε αυτή την σημαντική διαφορά. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων 
 

 Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε σε τέσσερις κατευθύνσεις (από την αρνητική 

προς την θετική) την διάθεση των δημοσιευμάτων, όσον αφορά την εικόνα-προφίλ 

του χάκερ που μας παρουσιάζουν. Κάτι που φυσικά, όπως αναφέραμε, έχει άμεση 

αντανάκλαση στην εικόνα του δια-δικτύου.  
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Η πρώτη κατηγορία-κατεύθυνση παρουσιάζει τους χάκερ σαφώς ηλεκτρονικούς 

απατεώνες, εγκληματίες οργανωμένους σε κυκλώματα, με αρνητικά αντανακλαστικά 

χωρών προέλευσης (Ρωσία, Ουκρανία), άρα κακούς η δραστηριότητα των οποίων 

συσχετίζεται άμεσα με οικονομικές συναλλαγές, επιθέσεις. Πρόκειται για την 

κατεύθυνση που κυριαρχεί217.  

Σε μια δεύτερη, διαφοροποιημένη κατεύθυνση της παρουσίασης παρατηρούμε 

να εμφανίζονται σαφώς κακόβουλοι (απαλύνεται λίγο η αρνητική χροιά της εικόνας), 

επιφέρουν έμμεσες οικονομικές ζημίες, λόγω προβλημάτων που προκαλούν σε 

μεγάλους οργανισμούς και υποδομές εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος218.  

Στην τρίτη κατεύθυνση της παρουσίασης, παρατηρούμε μια μάλλον ουδέτερη 

στάση, αντικειμενική εμφάνιση, που απλά αφήνει προβληματισμό και αντανακλά 

                                                 
217 (Βήμα, 10-05-2006) «Στα ίχνη διεθνούς κυκλώματος χάκερ τραπεζικών λογαριασμών η 
ΕΛ.ΑΣ.… Οι δράστες έσπαγαν τους κωδικούς πρόσβασης…». (Βήμα, 26-10-2005, πρωτοσέλιδο) «Νέο 
κρούσμα απάτης στο Internet : Χάκερ εναντίον πελατών μεγάλης τράπεζας… Οι κακοποιοί 
σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Ασφάλειας, δρούσαν από τη Ρωσία και την Ουκρανία.». (Βήμα, 26-
10-2005, εσωτερική σελίδα) «Χάκερ “ξαναχτύπησαν” στο Internet : Απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης 
με τραπεζικούς λογαριασμούς: Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες διαμένουν στη Ρωσία και στην 
Ουκρανία, ενώ δεν προκύπτει συμμετοχή Έλληνα στο κύκλωμα… Οι χάκερ έστησαν την δια-δικτυακή 
απάτη με τη μέθοδο phising με θύματα δεκάδες ανυποψίαστους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών της Ασφάλειας Αττικής». 
(Βήμα, 28-10-2005) «Μαζική ηλεκτρονική επίθεση και κατά πελατών της Εθνικής Τράπεζας… Του 
πελάτες και δεύτερης τράπεζας “χτύπησε” μέσα σε τρεις ημέρες η ομάδα των χάκερ που δρα από τη 
Ρωσία και την Ουκρανία… Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., στο κύκλωμα εμπλέκονται 
περισσότερα από 10 άτομα τα οποία καθημερινά μπαίνουν στο Internet μέσω συστημάτων πρόσβασης 
που βρίσκονται σε ΗΠΑ, Ισπανία, και Χονγκ Κονγκ και “χτυπούν” διάφορες χώρες σε όλον τον κόσμο 
αλλάζοντας το “λογότυπο” της τράπεζας με στόχο να εξαπατήσουν όσο γίνεται περισσότερους 
ανυποψίαστους πολίτες. Οι αστυνομικοί ελπίζουν ότι πολύ σύντομα θα εντοπίσουν και θα συλλάβουν 
τους χάκερ που έχουν εξαπολύσει επιχείρηση «ψαρέματος» κατόχων τραπεζικών λογαριασμών». 
(Καθημερινή, 07-10-2005) «Ιδιοκτήτης Internet Café αλίευε από την Κάλυμνο τραπεζικούς 
λογαριασμούς… Καθώς μάλιστα οι “crackers” δεν στοχεύουν σε τράπεζες (οι περισσότερες διαθέτουν 
αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας) αλλά σε μεμονωμένους χρήστες, οι ειδικοί συμβουλεύουν όσους 
πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές μέσω Δια-δικτύου α. να αποκτήσουν έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τον οποίο θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για τις συναλλαγές…» 
218 (Βήμα, 11-05-2006) «Ο “πιο μεγάλος Χάκερ” θα δικαστεί στην Αμερική; …Σύμφωνα με το 
κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών, ο 40χρονος σήμερα ΜακΚίνον επί δυο χρόνια, 2001-2002, 
εισέβαλε στο δίκτυο υπολογιστών της ΝΑΣΑ, του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, όπως επίσης 
και του υπουργείου Άμυνας, όπου προκάλεσε ζημιές ύψους 900.000 δολαρίων…διέγραψε δεδομένα και 
προκάλεσε αχρήστευση 300 Η/Υ… Από τη βάση Ερλ ανεφοδιάζονται πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ με 
τρόφιμα και πυρομαχικά….»,  (Καθημερινή, 22-10-2005) «Απόλυτο χάος είχε προκαλέσει το 2004 και ο 
ιός Σάσερ, τον οποίο είχε “εξαπολύσει” στο δια-δίκτυο ένας 19χρονος Γερμανός… είχε εξουδετερώσει 
του ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Βρετανικής Ακτοφυλακής, έθεσε εκτός λειτουργίας 1200 υπολογιστές 
στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και καθήλωσε στο έδαφος τα αεροσκάφη της 
εταιρείας Delta στην Ατλάντα!».  
(Βήμα, 21-05-2006) «Υπολογιστές με ανοσοποιητικό σύστημα. Βρετανοί επιστήμονες αναπτύσσουν 
ένα καινούριο σύστημα προστασίας των υπολογιστών από τους ιούς ή από κακόβουλους εισβολείς 
(χάκερ) μελετώντας το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα…Το λογισμικό που αναπτύσσουν οι ερευνητές 
αντιδρά ανάλογα (ανθρώπινο) παρακολουθώντας το τι συμβαίνει και τι εισέρχεται στο ηλεκτρονικό 
δίκτυο (χάκερς)…» 
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σεβασμό στην εικόνα των Χάκερ, μιας και ασχολούνται τόσο σοβαροί άνθρωποι και 

συνέδρια ειδικών για χάρη τους219. 

Τέλος, στην τέταρτη κατεύθυνση παρουσιάζονται σαν ενδιαφέροντες τύποι, με 

χιούμορ, συνδεδεμένοι με θετικά αισθήματα επαναστατικότητας. Δεν προκαλούν 

κάποιο οικονομικό ή άλλο ανεπανόρθωτο κακό. Μας αφήνουν μια θετική έως και 

πολύ θετική (αγγίζουν το είδωλο) εικόνα220.  

Συνολικά, κυριαρχούν συντριπτικά οι αρνητικές αναφορές. 34 άμεσα ή έμμεσα 

αρνητικές, 1 ουδέτερη και 4 θετικές. Η ποσοτική κυριαρχία (στο 90% των αναφορών) 

των αρνητικής χροιάς δημοσιευμάτων και της άμεσης ή έμμεσης συσχέτισής τους με 

οικονομικό έγκλημα απέτρεψε την ανεξάρτητη ανάλυσή των 4 θετικών εξαιρέσεων 

ως αυτόνομης υποκατηγορίας. Σ’ αυτό το σημείο όμως οφείλουμε να σημειώσουμε 

ότι, πέρα από την δύναμη επιρροής της ποσοτικής επανάληψης μηνυμάτων, τα 4 

θετικά και το 1 ουδέτερο μήνυμα, λόγω του περιεχομένου τους δημιουργούν μια 

πολλαπλάσια θετική δυναμική στο προφίλ του χάκερ, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι σε όλες τις, σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, αρνητικές αναφορές υπάρχουν 

υπολανθάνοντα μηνύματα. Ένα μήνυμα, σπάνια είναι μονοσήμαντο. Οι Χάκερς 

περιγράφονται ως παράνομοι και κακόβουλοι, αλλά στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία γίνονται πρωταγωνιστές ενός πολέμου με τους δυνατούς, της κάθε λογής 

εξουσίες του κόσμου. Τράπεζες, στρατιωτικές βάσεις, υπουργεία αμύνης. Και αυτοί 

                                                 
219 (Καθημερινή, 06-10-2005, διαφήμιση) «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MD5, “Ηλεκτρονικό Έγκλημα 
2005”, με 3 προβαλλόμενα θέματα εισηγήσεων :“Hackers – Hacking – Hactivism”, “Google Search 
Engine ο καλύτερος φίλος των hackers”, «Πώς να γίνεις αόρατος…» 
220 (Καθημερινή, 04-05-2006) «Εισβολή χάκερ : …Η ηλεκτρονική επιγραφή “ο Στέφεν Χάρπερ 
(Καναδός Πρωθυπουργός) τρώει μωρά”, αναβόσβηνε ασταμάτητα στα τρένα του Τορόντο, εκεί όπου 
κανονικά θα έπρεπε να διαφημίζεται κάποιο Προϊόν… Προσπαθούσαν επί μέρες να αποκαταστήσουν τη 
βλάβη. Κατά τα φαινόμενα επρόκειτο για αστείο αγνώστου χάκερ, από αυτούς που εισβάλλουν στα… 
ανοχύρωτα ηλεκτρονικά δίκτυα και φέρνουν τα πάνω κάτω.». (Βήμα, 14-05-2006, Παρουσίαση 
βιβλίου) «Η κουλτούρα του δώρου, ρηξικέλευθη διακήρυξη αρχών και θέσεων υπέρ της ελεύθερης 
διακίνησης της πληροφορίας. McKenzle Wark, “Ένα μανιφέστο των χάκερ”». (Βήμα, 11-05-2006) 
«Αντιθέτως ο Γκάρι ΜακΚίνον αρνείται… υποστηρίζει ότι σκοπός του ήταν να ανακαλύψει κρυμμένα 
στοιχεία για την ύπαρξη UFO και τεχνολογίες που θα έκαναν τη ζωή πολλών ανθρώπων καλύτερη, αλλά 
κρατούνται μυστικές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ… Δεν ήταν σκοπός μου να διαταράξω την 
ασφάλεια… αρνείται επίσης ότι προκάλεσε τις ζημιές… λέγοντας ότι θα ήταν αδύνατο για έναν άνθρωπο 
να προκαλέσει την κατάρρευση ενός δικτύου». 
(Βήμα, 12-05-2006) «Ο πιο μεγάλος παραχαράκτης παρέχει συμβουλές κατά της απάτης… Ένας 
από τους πιο διάσημους παραχαράκτες… έφθασε στο Λονδίνο για να βοηθήσει την κυβέρνηση του Τόνι 
Μπλερ…Ο 58χρονος Φρανκ Εϊμπανέιλ, η ιστορία του οποίου αποτέλεσε τη βάση για το σενάριο της 
ταινίας “πιάσε με αν μπορείς”, με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ήρθε για να δώσει 
συμβουλές…Το μήνυμά του προς τους Κυβερνώντες είναι μάλλον απαισιόδοξο… ενώ το μήνυμά του 
προς τον καταναλωτή είναι : η παραχάραξη γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, γι’ αυτό μην εμπιστεύεστε τα e-
mails, να καταστρέφετε προσεκτικά και όχι απλώς να πετάτε τα “επικίνδυνα” προς υφαρπαγή 
ηλεκτρονικά έγγραφά σας και καλό είναι να προσλάβετε υπηρεσία ασφαλείας για να ελέγχει συνεχώς το 
ύψος του τραπεζικού λογαριασμού σας – κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι τα χρήματά σας!». 
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πολλές φορές είναι μόνο τους. Ο αδύνατος σε έναν πόλεμο πάντα μας είναι πιο 

συμπαθής, στην εξαιρετική περίπτωση που θεωρούμε ότι τα χτυπήματά του δεν 

κάνουν και πολύ κακό σε σχέση με την πραγματική συνολική ισχύ του δυνατού. Και 

μετά από μια επίθεση και ζημιά το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ θα εξακολουθεί να 

είναι αυτό που είναι. Μάλλον αισθήματα πιθανής εκδίκησης και διεκδίκησης 

ισορροπίας μπορεί να μας γεννιούνται. 

 

4.1.1.1 Συμπεράσματα: Τα χαρακτηριστικά της  εικόνας του Χάκερ 

 

Ο «Χάκερ» μας παρουσιάζεται ότι δρα παντού στο χώρο (χρησιμοποιώντας 

υπολογιστές που βρίσκονται στην άκρη του κόσμου) και τον χρόνο (οποιαδήποτε 

στιγμή). Οι επανειλημμένες αναφορές για την προέλευση των Χάκερς από την Ρωσία 

και την Ουκρανία προσδίδει έντονα αρνητικά στοιχεία. Οι πρώην ανατολικές χώρες, 

έχουν μια εξαιρετική φήμη για τις παράδοσή τους στις θετικές επιστήμες - 

πληροφορική - γνώση221. Επιπλέον, συνειρμικά συνδυάζονται με ευρύτερες δυνάμεις 

του κακού, αλλά και παραδοσιακά ως το σύμβολο των δυνάμεων του κακού (όπως 

είχε καλλιεργηθεί) επί εποχής ψυχρού πολέμου και σύγχρονα ως επίκεντρο του 

οργανωμένου εγκλήματος (βλέπε ρωσική μαφία). Άρα η αναφορά στην Ρωσία και 

την Ουκρανία ενδυναμώνει ξενο-φοβικά συμπλέγματα και εντείνει την αίσθηση 

ανασφάλειας και απειλής, κάτι που αντανακλά άμεσα στην εικόνα του δια-δικτύου. 

Οι «Χάκερ» αποτελούν την συμπυκνωμένη, προσωποποιημένη απόδειξη ότι το δια-

δίκτυο είναι ανασφαλές και άναρχο. Ένα ανοχύρωτο δίκτυο. Επίσης στον μικρό 

βαθμό, που παρουσιάζονται ισχυρισμοί τους, ως απάντηση σε κατηγορίες που τους 

προσάπτονται, συμμετέχουν στην ένταση ενός κλίματος συνωμοσιολογίας των 

κυβερνήσεων και των δυνατών που αποκρύπτουν μυστικά και δεν θέλουν το καλό 

όλης της κοινωνίας.  Αυτές είναι και οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις σε σχέση με την 

εικόνα του δια-δικτύου.  

Ο «Χάκερ», στον πυρήνα της αναπαράστασής του εξακολουθεί να είναι 

«κακός» αφού λειτουργεί παράνομα, ειδικά όταν κλέβει απλούς ανυποψίαστους, 

πολίτες. Αλλά ο βαθμός της κακίας του ξεφτίζει πολύ από το ότι δεν τον βλέπουμε, 

είναι αφηρημένος. Και πολύ περισσότερο, είναι ένας «αγαπημένος» μας κακός με 

τόσα ελκυστικά στοιχεία. Παρουσιάζεται καλός, ιδωμένος από πολλές πλευρές. 
                                                 
221 Βλ. τον πρόλογο του βίβλίου των Yuri B. Chernyak & Robert M Rose, «Το κοτόπουλο από το 
Μίνσκ», Εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2001. 
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Συνήθως περιγράφεται νεαρός, παιδί άρα συνειρμικά σχετικά αθώος και ακίνδυνος, 

καλός222. Αλλά και όταν ένας «Χάκερ» παρουσιάζεται μεγαλύτερος, εμφανίζεται 

χωρίς συνείδηση και προμελέτη του κακού που μπορεί να προκαλέσει. Πάρα πολλές 

φορές στο μυαλό μας, μέσω του τρόπου παρουσίασης, παίρνει την μορφή ενός 

σύγχρονου «Ρομπέν των δασών».  Στο σύγχρονο πλέγμα των γιγαντιαίων μεγεθών 

των ιδιωτικών και κρατικών εταιρειών, οργανισμών, παρουσιάζεται ως ο μόνος που 

μπορεί να αντισταθεί, να βρεθεί έστω προς στιγμήν σε θέση ισχύος και να τους 

προκαλέσει προβλήματα, οικονομικές και πληροφοριακές απώλειες. Ο ατομικός μας 

ψυχισμός δεν δυσαρεστείτε πολύ όταν μαθαίνει ότι ένας «Χάκερ» προκαλεί τόσες 

απώλειες στο υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ, ή στα γραφεία της ευρωπαϊκής επιτροπής, 

ή σε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία. Μάλλον, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες 

να μεταλλαχθεί σε συλλογικό μας ήρωα. 

Όπως και γίνεται. Έτσι παρουσιάζεται. Ο θαυμασμός είναι διάχυτος και 

μάλιστα δηλωμένος γραπτά με συχνότατη την παρουσία του θαυμαστικού ως σημείου 

στίξης! Γυρίζονται ταινίες με θέμα την ζωή ενός πρώην «Χάκερ», με διάσημους 

επίσης πρωταγωνιστές όπως ο Ντι Κάπριο. Γράφουν βιβλία γι’ αυτούς και το 

μανιφέστο τους. Άρα και οι διανοούμενοι ασχολούνται σοβαρά μ’ αυτούς. Όλοι οι 

δημοσιογράφοι κρέμονται από τα χείλη του και τις συμβουλές του. Οι καλύτεροι 

ανταμείβονται από το σύστημα, βρίσκουν δουλειά από την κυβέρνηση, γίνονται 

σύμβουλοι μεγάλων επιχειρήσεων και πρωθυπουργών. Το προφίλ τους έχει ένα 

ελκυστικό μείγμα, δύναμης, άνεσης, χιούμορ. Μας παρουσιάζονται με θαυμασμό να 

«κάνουν πλάκα» πειράζοντας πρωθυπουργούς μέσα από το δια-δίκτυο και δεν μπορεί 

να τους βρίσκει κανείς.   

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, συνειρμικά, από πού αντλούν αυτή τους την ισχύ; 

Φυσικά από τις προσωπικές τους ικανότητες και γνώση, αλλά μέχρι ενός σημείου. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητές τους θα ήταν μηδαμινές χωρίς το δια-δίκτυο. Το 

δια-δίκτυο είναι αυτό που πραγματικά κρύβεται από πίσω και ακτινοβολεί ως 

φωταγωγός έννοια στις συλλογικές μας παραστάσεις. Μέσα σ’ αυτές κυριαρχεί το 

γεγονός ότι οι «Χάκερς» είναι παιδιά του δια-δικτύου. Στο πλαίσιο του νέου, 

                                                 
222 (Βήμα, 28-10-2005), σε φωτογραφία στο κέντρο σχετικού άρθρου βλέπουμε τρεις νεαρούς, σχεδόν 
εφήβους, με καπέλα μαύρα, «trendy» ρούχα, μέσα σε υπολογιστές και καλώδια και η λεζάντα 
αναφέρει: «Ομάδα χάκερ “δουλεύει” κατά τη διάρκεια συνεδρίου που είχε διοργανωθεί στη Νέα Υόρκη 
σε μια προσπάθεια να βρεθούν “τρύπες” στα λογισμικά συστήματα τραπεζών και μεγάλων 
επιχειρήσεων». Επίσης, (Βήμα, 14-05-2006), βλέπουμε σε σχετική φωτογραφία δεκάδες νεαρούς, 
μάλλον φοιτητές, μπροστά σε υπολογιστές, με λεζάντα «Νεαροί προγραμματιστές στις ΗΠΑ 
διαγωνίζονται για μια θέση σε εταιρεία υψηλής τεχνολογίας». 
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θαυμαστού κόσμου του δια-δικτύου παρουσιάζονται ότι μπορούν να καταφέρουν όλα 

αυτά τα θαυμαστά, μαγικά πράγματα. Ποια θεϊκή δύναμη είναι αυτή με την οποία 

μπορεί σήμερα ένας άνθρωπος παίζοντας να έρθει αντιμέτωπος με στρατούς και 

κυβερνήσεις και να τους «χτυπάει» προκαλώντας τόσες απώλειες; Μέσα σε ποιο 

μαγικό κόσμο, μπορεί κάποιος από μας, εν δυνάμει, να αλλάξει τις ταμπέλες σε ένα 

σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας πλάκα με το όνομα του πρωθυπουργού της χώρας; 

Οι «Χάκερς», αυτά τα ημι-πραγματικά μετα-ανθρώπινα πλάσματα223 συμβολίζουν με 

τον ποιο εύληπτο και κωδικοποιημένο τρόπο τις μαγευτικές, αποδεσμευμένες από 

φυσικούς περιορισμούς δυνατότητες, στο πλαίσιο του εικονικού κοινωνικού μας 

περιβάλλοντος, του δια-δικτύου.  

Τέλος επιχειρώντας μια αντιστοιχία με πιο ενσυνείδητες κοινές μας παρατάσεις, 

ο «Χάκερ» με ένα του ανδραγάθημα, επίδειξη δυνατοτήτων, προσφέρει στην εικόνα 

του δια-δικτύου ότι ένας διάσημος ποδοσφαιριστής με ένα εξαίσιο γκολ. 

Αναδεικνύει, ως κοινωνός, στο κοινό τα όρια της ομορφιάς του αθλήματος. Όπως το 

ποδόσφαιρο χαρίζει στον άξιο ποδοσφαιριστή του, φήμη, χρήματα, δόξα, το δια-

δίκτυο ανταποδίδει στον χαρισματικό κοινωνό του φως από την ακτινοβολία του, 

θαυμασμό, μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες, υψηλό status.  

 

4.1.2 Προβληματισμοί γύρω από τους «κινδύνους» του δια-δικτύου 
(Οι μαφιόζοι του κυβερνοχώρου : Μπαράζ ηλεκτρονικών επιθέσεων με στόχο το «πορτοφόλι» 

ανυποψίαστων χρηστών αλλά και τραπεζών) 

 

Η δεύτερη σε ποσοτική παρουσία υποκατηγορία άρθρων αποτελεί λίγο πάνω από το 

1/5 (22,1%) των αναφορών της υποκατηγορίας «ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής 

φύσης» και το 3,2% του συνόλου των αναφορών της έρευνας. Περιλαμβάνει τμήματα 

άρθρων, όπου κεντρικό τους σημείο και αποτέλεσμα είναι η άμεση δράση και 

καλλιέργεια σαφούς κλίματος ανασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το 

γεγονός ότι και η υποκατηγορία «επιθέσεις Χάκερ» προκαλεί σε δεύτερο ή επόμενο 

επίπεδο αισθήματα ανασφάλειας, δεν έχει σχέση με την πρωτεύουσα λειτουργία της 

τρέχουσας υποκατηγορίας αναφορών. Η παρουσία της έχει άμεσες αρνητικές 

επιπτώσεις στην γενικότερη εικόνα του δια-δικτύου, μιας και δημιουργεί ευνοϊκές 

προϋποθέσεις ανάπτυξης απωθητικών αντανακλαστικών μέσω του φόβου και της 
                                                 
223 (Βήμα, 11-05-2006), «Ο “πιο μεγάλος χάκερ” θα δικαστεί στην Αμερική;», εμφανίζεται στο 
κέντρο του άρθρου φωτογραφία του πιο μεγάλου χάκερ που μας θυμίζει το «Mr. Spock» από την σειρά 
επιστημονικής φαντασίας “Star Trek”. 
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συσχέτισης με το επικίνδυνο, το κακό, το έκνομο. Φυσικά και υφίσταται 

«πραγματικό» υλικό-ειδήσεις, που χωρίς το «κατασκευαστικό φίλτρο» κάθε 

επικοινωνιακού μέσου, και του τύπου, θα μπορούσε από μόνο του (αν και πάντα 

παρεμβαίνουν επικοινωνιακές συνθήκες) να προκαλέσει αρνητικά ψυχολογικά, 

αντανακλαστικά. 

 
Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 

 
Αν συγκρίνουμε, για την κατηγορία αναφορών «Προβληματισμοί γύρω από 

τους “κινδύνους” του δια-δικτύου», στο σύνολο των στοιχείων, τις δύο εφημερίδες: 

 
Πίνακας 4.14 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην 
υποκατηγορία «Ηλεκτρονικά 
Εγκλήματα Οικονομικής 
Φύσης» 

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 18,7% 3,7% 
Βήμα 26,5% 2,5% 

 

Δεν παρατηρούμε κάποια σοβαρή διαφοροποίηση που να μας αποκαλύπτει 

κάποια αξιοσημείωτη τάση, συμπεριφορά. Η υποκατηγορία διατηρεί το ίδιο σχεδόν 

μερίδιο παρουσίας με μια ελαφρά υπεροχή του Βήματος στο πλαίσιο της 

υποκατηγορίας «Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης» (18,7% και 26,5%) η 

οποία αντισταθμίζεται από την Καθημερινή όταν ιδωθεί από την σκοπιά της 

συμμετοχής στο σύνολο (3,7% και 2,5%).  

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δυο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 4.15 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην 
υποκατηγορία 
«Ηλεκτρονικά Εγκλήματα 
Οικονομικής Φύσης» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 19,4% 3,3% 
Μάιος 2006 23,8% 3,0% 

 

Παρατηρούμε μια γενικά σταθερή εμφάνιση σχετικών αναφορών στον χρόνο, 

χωρίς κάποια ενδιαφέρουσα διακύμανση, που να μας οδηγεί σε αξιοσημείωτο 

συμπέρασμα. Συμπερασματικά, η παρουσία των αναφορών της υποκατηγορίας 

«Προβληματισμοί γύρω από τους “κινδύνους” του δια-δικτύου» παρουσιάζει μια 
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σταθερότητα στον χρόνο και στον χώρο (έντυπα), κάτι που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα αναγκαίο για το σύστημα και σταθερό πυρήνα 

μηνυμάτων. 

 
 

Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων 

 
 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας υποκατηγορίας αναφορών, διακρίνονται τέσσερις 

κεντρικοί πρωταγωνιστές, πόλοι διαμόρφωσης της συνολικής εικόνας, που έχει σαν 

τελικό αποτέλεσμα την καλλιέργεια αισθημάτων ανασφάλειας, φόβου. Η συσχέτιση, 

αυτών των τεσσάρων πόλων, με την καλλιέργεια αυτού του κλίματος 

πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα δικά τους συνειδητά ή όχι κίνητρα εμπλοκής. 

Επομένως - στα όρια που επιτρέπει ο αντικειμενικός σκοπός της έρευνας –, θα 

εξετάσουμε,  σε τέσσερις αντίστοιχες ενότητες, την λειτουργία των αντίστοιχων 

πόλων ενδιαφέροντος. Πρόκειται για: 

 
Α. Την λειτουργία του τύπου.  

Β. Τον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και την ιδιαίτερη σχέση της με τον 

τύπο. 

Γ. Την στάση αδυναμίας των τραπεζών και γενικά των μεγάλων οργανισμών-

επιχειρήσεων. 

Δ. Τον τρόπο παρουσίασης των πολιτών. 

 

Θα αποτελέσουν τους οδηγούς μας στην περιγραφή των χαρακτηριστικών της 

υποκατηγορίας άρθρων «Προβληματισμοί γύρω από τους “κινδύνους” του δια-

δικτύου» και των αποτυπωμάτων που αυτά αφήνουν στην εικόνα του δια-δικτύου.  

 
4.1.2.1 Η λειτουργία του τύπου 

 

Τα συγκροτήματα του τύπου αποτελούν κοινές επιχειρήσεις με ζωτικό σκοπό 

ύπαρξης το κέρδος. Η έντονη εμπορευματική ανάγκη για «πώληση» νέων δημιουργεί 

ένα πλαίσιο κριτηρίων για το τι είναι δημοσιεύσιμο ή εν δυνάμει δημοσιεύσιμο. Εν 

δυνάμει, σημαίνει ότι θα υποβληθεί, όπως κάθε εμπόρευμα, σε μια κατάλληλη 

επικοινωνιακή σκηνοθεσία, ώστε να αποκτήσει τα αποδοτικότερα δυνατά 

χαρακτηριστικά για μια επιτυχή μεταπώληση. Οι αναφορές σε κοινά συλλογικά 
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σύμβολα και παραστάσεις, διαμορφωμένα όλο και περισσότερο από τους κοινούς μας 

(και γι’ αυτό ομογενοποιητικούς) αφηγητές αποτελεί μια συνταγή εγγυημένης 

επιτυχίας. Η διαμόρφωση ευνοϊκότερου για τον τύπο κλίματος ενδιαφέροντος, είναι 

πιο αποδοτική μέσω της μυθοποίησης του. Η αφήγηση γίνεται πιο ελκυστική και ο 

άνθρωπος είναι έναν επικοινωνιακό ων που επιζητά την αφήγηση ιστοριών. Μ’ αυτές 

μεγαλώνει, μαθαίνει και κοινωνικοποιείται. Το γεγονός της μαζικής σύγχρονης 

επικοινωνίας, αυτόματα προσδιορίζει ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, που λέει ότι όσο 

πιο απλοποιημένο είναι ένα μήνυμα τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει εύληπτο από 

περισσότερους δυνατούς δέκτες. Ερωτηματικά, αμφιβολίες, επιμέρους 

διαφοροποιήσεις, η αναζήτηση περισσότερης ακρίβειας, περιγραφή πολύπλοκων 

καταστάσεων, όπως συναντιούνται στην φύση, έρχονται σε αντίφαση με τον σύμφυτο 

χαρακτήρα της μαζικότητας των μέσων. Αυτό το γενικό περιγραφικό πλαίσιο 

λειτουργίας του τύπου, βρίσκει πρόσφορο έδαφος παραδοσιακά σε παραβατικά 

περιστατικά (βία, έγκλημα) που «πουλάνε». Πολύ περισσότερο, όταν είναι 

ενδεδυμένα με το μανδύα του σύγχρονου, που κομίζει το δια-δίκτυο, πληρούν 

εξαιρετικά τις αφηγηματικές προδιαγραφές ενός επιτυχούς εμπορικά άρθρου. 

Ενδεικτικά, παραθέτουμε έναν υπότιτλο από τους πολλούς ανάλογους που 

παρουσιάζονται διαμέσου των κεφαλαίων224. 

 
4.1.2.2 Ο ρόλος της  Ελληνικής Αστυνομίας και η ιδιαίτερη σχέση της με τον  

τύπο 
(εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής με την κωδική ονομασία “Storm”- 

“Καταιγίδα”) 

 

Πως μπορεί, η παρουσία του κατεξοχήν θεσμού παροχής ασφάλειας στην κοινωνία, 

να δρα στην κατεύθυνση καλλιέργειας κλίματος ανασφάλειας; Καταρχήν ακούγεται 

λίγο παράδοξο. Επίσης δεν αποκλείει και συμβαίνει (θα το δούμε παρακάτω) να 

ισχύει και η αντίθετη ή συμπληρωματική καλύτερα παράλληλη δράση της 

καλλιέργειας αισθημάτων ασφάλειας. Η απόδειξη της προέλευσης, λόγω έντονης 

συμμετοχής της ΕΛ.ΑΣ.225, αρνητικών αισθημάτων ανασφάλειας στηρίζεται στην 

ταυτόχρονη παράλληλη λειτουργία του τύπου και σε δύο κύρια επιχειρήματα.  

                                                 
224 (Καθημερινή, 26-10-2005, υπότιτλος) «Επταπλασιάστηκαν από πέρυσι οι απάτες – ένα βήμα 
μπροστά από τις διωκτικές αρχές βρίσκονται οι απατεώνες». 
225 Ελληνική Αστυνομία 
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Πρώτον, γενικότερα, η επικοινωνιακή λειτουργία και το αποτέλεσμα κάθε 

μηνύματος δεν είναι μονοσήμαντες διαδικασίες και η δράση τους εκτείνεται σε 

πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα, μπορεί ένα μήνυμα σε πρώτο επίπεδο να 

προκαλεί χαρά, αλλά ταυτόχρονα και με την συμβολή του χρόνου και της μνήμης, 

λόγω της εμπλοκής συναισθηματικών, πολύπλοκων παραγόντων, να προκαλεί λύπη. 

Το ανάμεικτο των εικόνων και των συναισθημάτων αποτελεί κοινή ανθρώπινη 

εμπειρία, η απόδειξή της του οποίου έχει αποτυπωθεί και στην γλώσσα, π.χ. 

«Χαρμολύπη», «Τραγέλαφος» κ.α.  

Δεύτερον, το γεγονός της έντονης επικοινωνιακής διάθεσης προβολής των 

«επιτυχιών» της ΕΛ.ΑΣ. και κάθε σχετικού συμβάντος, δημιουργεί (ικανοποιώντας 

και τις ανάλογες διαθέσεις του τύπου) ένα περισσότερο «τρομοκρατικό» σκηνικό, 

από το πραγματικό, που διακρίνεται από μια εμφανή τάση εντυπωσιασμού και μια 

υπερβολή στην χρήση εκτιμήσεων. Το γεγονός αυτής της διάθεσης αποδίδεται στην 

κυριαρχία του φαινομένου της νομιμοποίησης και των επικοινωνιακών κερδών, που 

αποκτά κάθε υποκείμενο, από την προβολή του έργου του στα ΜΜΕ. Οι δυνατότητες 

πρόσβασης στην «Κολυμβύθρα του Σηλωάμ», που έχει αναδειχθεί η δυνατότητα 

προβολής στα μέσα, είναι ευθέως ανάλογες των δυνατοτήτων επιρροής που, με την 

σειρά τους, απορρέουν άμεσα από την ύπαρξη κοινωνικής ισχύος. Η ισχύς τέλος 

μπορεί να πηγάζει από την οικονομική δύναμη, την αναγνωρισιμότητα, το status, την 

θεσμική νομιμοποίηση. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ισχυρή θεσμική νομιμοποίηση και η 

αξιοποίησή της συμμετέχει στην δημιουργία και αρνητικών παράπλευρων εικόνων, 

πέραν των θετικών, που θα δούμε αργότερα. 

 
Α. Έντονη επικοινωνιακή διάθεση προβολής 

 
 

Το αντίστοιχο του παραδοσιακού ηλεκτρονικό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας 

και αρμόδιο για την εξειδικευμένη, νέα μορφή παραβατικότητας είναι το τμήμα 

δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το πρώτο εξαιρετικά ευδιάκριτο χαρακτηριστικό, 

μελετώντας τα άρθρα της τρέχουσας κατηγορίας, είναι ότι κατακλύζονται με την 

παρουσία του τμήματος, των αξιωματικών, του διευθυντή και υποδιευθυντή του, των 

εκτιμήσεων και απόψεών τους. Συγκεκριμένα 10 από τα 16 άρθρα που ασχολούνται 

με αναλύσεις, ειδήσεις σχετικά με ηλεκτρονικές επιθέσεις αναφέρουν ως επίσημη 

πηγή πληροφοριών ή επικαλούνται στις πληροφορίες τους, τουλάχιστον μία φορά, 

την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους εκπροσώπους της. Φυσικά δεν μπορούν 
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να αποκλειστούν έμμεσες επιρροές, χωρίς άμεση αναφορά, στις υπόλοιπες αναλύσεις 

των άρθρων. Ο γενικός ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας ως προμηθεύτριας 

ειδήσεων στον τύπο και ειδικότερα στα τμήματα που αφορούν σύλληψη χάκερ, 

ασφάλεια τραπεζικών συναλλαγών, διακίνησης πορνογραφίας είναι εμφανής και 

υποδηλώνει μία εξαιρετική διάθεση προβολής του επιτυχούς έργου της, στο πεδίο 

παραβατικότητας που αφορά τις νέες προκλήσεις, τεχνολογίες και το δια-δίκτυο. Μια 

διάθεση που φυσικά ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής δημοσιεύσιμων θεμάτων του 

τύπου και έρχεται να συναντήσει τις δικές του ανάγκες. Επίσης, η διοχέτευση 

«έτοιμων», ασφαλών ειδήσεων αποτελεί μια καλή πηγή «αξιόπιστου» καθημερινού 

ρεπορτάζ για τους δημοσιογράφους, υπεύθυνους των ανάλογων στηλών. Η έντονη 

επικοινωνιακή διάθεση προβολής των «επιτυχιών» της ΕΛ.ΑΣ. αποδεικνύεται από τα 

εξής τρία ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία-παρατηρήσεις. 

 

1. Μελετώντας έναν πίνακα226 παρατηρούμε ότι συνολικά σε διάστημα 22 

μηνών, υφίστανται 39 υποθέσεις, 31 συλληφθέντες και 59 κατηγορούμενοι. Άρα, ανά 

μήνα υφίστανται στατιστικά 1,8 υποθέσεις, 1,4 συλληφθέντες, 2,7 κατηγορούμενοι. 

Στο διάστημα-δείγμα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, τα 

ευρήματα εμφανίζουν 4 κεντρικές υποθέσεις, όπου αναφέρονται πολλά 

δημοσιεύματα227.  

Στο ίδιο διάστημα και σε σχέση με τις παραπάνω υποθέσεις228 συνελήφθησαν 

συνολικά 4 άτομα. Κατά συνέπεια αποδεικνύεται ότι : 

 όλα τα περιστατικά, μηδενός εξαιρουμένου, δημοσιεύονται τουλάχιστον 

μια φορά. Πολλές φορές αρκετές υποθέσεις γίνονται πηγή, αφορμή 

πολλών δημοσιεύσεων (7 δημοσιεύματα για τις 2 πρώτες υποθέσεις). Τις 

περισσότερες φορές οι ειδήσεις συναντιούνται σε πολλές εφημερίδες. 

Στην παρούσα έρευνα οι 3 από τις 4 υποθέσεις εμφανίστηκαν και στα 2 

υπό μελέτη έντυπα. Άρα κάθε ενέργεια του σώματος δίωξης 

                                                 
226 (Καθημερινή, 26-10-2006) με τίτλο «Υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος που εξιχνιάσθηκαν, 
από 1-1-2004 έως 5-10-2005, πλην παιδικής πορνογραφίας» 
227    1.    Επιθέσεις σε πελάτες της Alpha Bank την Τρίτη 25-10-2005  

2. Επιθέσεις σε πελάτες της Εθνικής την Πέμπτη 27-10-2005 (τα οποία προκαλούν 7 εκτενή 
δημοσιεύματα από τις 26-10 έως και τις 30-10) 

3. «Ιδιοκτήτης Internet καφέ “αλίευε” από την Κάλυμνο τραπεζικούς λογαριασμού», 
(Καθημερινή, 7-10-2005) 

4. «Εξιχνιάστηκαν ηλεκτρονικές κλοπές τραπεζικών λογαριασμών μέσω Ρωσίας» 
(Καθημερινή, 10-05-2006), (Βήμα, 10-05-2006) 

228 (7-10-2005 και 10-05-2006) 
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ηλεκτρονικού εγκλήματος «αξιολογείται» πολύ σημαντική και 

προβάλλεται. Γιατί βρίσκει τόσο εύκολη, απόλυτη δικαιούμαι να 

χαρακτηρίσω, πρόσβαση στον τύπο; 

 Και συνολικά οφείλουμε να προβληματιστούμε γιατί είναι τόσο 

σημαντική και πολύκροτη η ύπαρξη 39 υποθέσεων και 31 

συλληφθέντων σε 22 μήνες, σε σχέση με τόσους άλλους τομείς 

παραβατικότητας (όπως το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων) που 

περιλαμβάνουν πολλαπλάσιες υποθέσεις, δυνητικούς και πραγματικούς 

συλληφθέντες, σχετίζονται με απώλεια ζωών και με την πρόκληση 

πολλαπλάσιου κοινωνικού άλγους;  

 

2. Υπάρχει ένα θολό κλίμα απροσδιοριστίας, ενδείξεων, συνεχών εκτιμήσεων 

κινηματογραφικού χαρακτήρα. Με ευκολία διαμορφώνεται (και με την συμμετοχή 

του τύπου) το κλίμα των ειδήσεων προς το «εντυπωσιακό» και το «κακό» 

 υπερτονίζοντας εκτιμήσεις, απόψεις και μη αποδεδειγμένα σενάρια229. Η κυριαρχία 

αυτής της θολής αστυνομικής ατμόσφαιρας καλλιεργεί και επιτείνει το κλίμα 

ανασφάλειας και φόβου και επιπλέον συμβάλει στην ενίσχυση της προσλαμβάνουσας 

εικόνας υπερβολικής διάθεσης προβολής. 

3. Τέλος, αξιοσημείωτο κρίνεται το γεγονός ότι σε ένα εκτενές διαφημιστικό 

δημοσίευμα230, συμμετέχει το υπουργείο δημόσιας τάξης (και αξιωματικοί ως 

ομιλητές του), υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιείται σε ετήσια βάση 

πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο «Ηλεκτρονικό έγκλημα 2005» και με την συμμετοχή 

ειδικών και επαγγελματιών του είδους. Άρα η διάθεση της αστυνομίας κινείται σε 

                                                 
229 Συγκεκριμένα και ενδεικτικά, στο δημοσίευμα του βήματος 10 Μαΐου 2006, αναφέρεται 
(επακριβώς, αξιοσημείωτο τα κεφαλαία γράμματα!) ότι «Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αττικής βρίσκεται στα ίχνη 
διεθνούς κυκλώματος… μετά τη σύλληψη τριών Ελλήνων… Έπειτα προχωρούσαν σε ανάληψη χρημάτων 
και απέστελλαν μέρος τους σε συνεργούς τους στο εξωτερικό…». Το γεγονός ότι κατέθεσαν μέρος από 
τα ποσά που κλάπηκαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, χωρίς να έχει συλληφθεί κανείς άλλος εκτός 
των τριών Ελλήνων, απέχει από την εκτίμηση και πάντως δεν έχει αποδειχθεί ότι υφίσταται διεθνές 
κύκλωμα, κάτι που αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί μια αισιόδοξη εκδοχή για τα «θεσμικά 
συμφέροντα» της αστυνομίας. Σε ένα επόμενο της Καθημερινής 10 Μαΐου 2006 αναφέρεται : «Από την 
αστυνομία δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να δρούσαν για το ίδιο κύκλωμα… το ακριβές ύψος των 
χρημάτων δεν έχει διευκρινισθεί… εκτιμούν ότι από την έρευνα θα προκύψουν σημαντικά στοιχεία για 
την δράση τους και τον αριθμό των θυμάτων τους». Σε άρθρο του Βήματος, 28-10-2005 «Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., στο κύκλωμα εμπλέκονται 10 άτομα τα οποία…». Σε άρθρο της 
Καθημερινής 7-10-2005 «Ο συνολικός αριθμός των χρηστών… δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, όπως 
άγνωστο παραμένει και το ποσό που κατάφερε να υπεξαιρέσει… Οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι η ζημιά θα 
ανέλθει…» 
230 Καθημερινή, 06-10-2005. 

Σχόλιο [c1]: 
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όλο τον ευρύτερο του ηλεκτρονικού εγκλήματος χώρο. Με μια άλλη οπτική, σε όλο 

το μήκος και πλάτος της νέας «αγοράς» παροχής ασφάλειας. 

 

Β. Τι κερδίζει η ΕΛ.ΑΣ. από την συσχέτισή της ως θεσμού και ευρύτερα 

κοινωνικού πόλου με το δια-δίκτυο;  

 

Το δια-δίκτυο αποτελεί ένα προνομιακό, σε σχέση με τα παραδοσιακά, πεδίο 

κοινωνικής δράσης και κατά συνέπεια προβολής του έργου της γιατί: 

Η συσχέτιση της αστυνομίας μ’ αυτό της προσφέρει μια ισχυρή πηγή ενίσχυσης 

του γοήτρου της. Γιατί το δια-δίκτυο, όπως ήδη έχουμε δει σε προηγούμενες 

κατηγορίες ανάλυσης, ταυτίζεται στις συλλογικές μας παραστάσεις με το ίδιο το 

μέλλον, μέσα σ’ αυτό, στο περιβάλλον του πιστεύεται ότι θα εντάσσονται όλο και 

περισσότερα τμήματα της δραστηριότητά μας. Είναι ο αναπόφευκτος χώρος 

μελλοντικής οικονομικής, κοινωνικής, ατομικής  ύπαρξης των ανθρώπων. Επιπλέον 

για να δράσει κάποιος επιτυχημένα στο πλαίσιό του απαιτείται εξαιρετική οργάνωση 

λόγω της πολυπλοκότητά του και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Επειδή αυτά ακριβώς 

είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά της κυρίαρχης αντίληψης για το δια-δίκτυο, η 

Ελληνική Αστυνομία λειτουργώντας μέσα σ’ αυτά έρχεται να κερδίσει το μερίδιό της 

στον νέκταρ της επιτυχίας. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δείξεις πόσο καλά 

κάνεις την δουλειά σου, πόσο αποτελεσματικός και αξιόπιστος είσαι από το να 

επιτύχεις σ’ αυτό τον προκλητικό και λαμπερό χώρο. Όντας επιτυχημένος και 

ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις του μέλλοντος, που συμβολίζει το δια-δίκτυο, 

έχεις ένα πανίσχυρο εχέγγυο δύναμης που μπορείς να το πουλάς στο παρόν. Παίρνεις 

δύναμη απ’ την δύναμή του και ομορφιά από την ομορφιά του.  

Ένας δεύτερος λόγος, που ενισχύει τις προϋποθέσεις επιτυχίας και καθιστά 

προνομιακό το πεδίο δράσης των διωκτικών αρχών, είναι το γεγονός ότι δρουν εκ του 

ασφαλούς. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μειωθεί το γόητρο τους ακόμη και στην 

ακραία εξέλιξη της μη σύλληψης κανενός. Δηλαδή, η κουλτούρα των κανόνων του 

παιχνιδιού στο δια-δίκτυο είναι τέτοια που δεν χρεώνει αποτυχία στο παθητικό 

κάποιου αν δεν εξιχνιάσει μια υπόθεση. Θεωρείται από όλους μας αυτονόητο και 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας του, ότι το δια-δίκτυο είναι άναρχο και 

ανεξέλεγκτο. Δεν υπάρχουν μέσα και κανόνες να εντοπίσεις το κακό. Ο καθένας 

μπορεί να κάνει σχετικά ανενόχλητος ότι θέλει. Επίσης δεν υπάρχουν τρόποι και δεν 

έχει κανείς την νομιμοποίηση να εγκαλέσει κάποιον γιατί δεν επιτέλεσε το καθήκον 
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του να αποδώσει δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς αρνητικούς χειρισμούς, 

λάθη και αποτυχημένη εξέλιξη υποθέσεων. Οπότε, κάθε εξιχνίαση παραβατικής 

συμπεριφοράς παρουσιάζεται να αποτελεί εκπληκτική επιτυχία και ανεξάρτητα από 

την σημαντικότητά της, με όρους παραδοσιακά εννοούμενης κοινωνικής ωφέλειας, 

καθίσταται άξιο-δημοσιεύσιμο γεγονός, συνοδευόμενο από πανηγυρισμούς. 

 

Γ. Συμπερασματικά, ποιες αναπαραστάσεις του δια-δικτύου διαμορφώνει η 

ΕΛ.ΑΣ. και με ποιο τρόπο, στο πλαίσιο του βαθμού δράσης και επιρροής της; 

Σχηματικά σκεφτόμενοι, τι αποτυπώματα αφήνει σ’ αυτό; 

 

Από την φύση του ρόλου της, η σύνδεση της Ελληνικής Αστυνομίας με το δια-

δίκτυο, μέσω γενικότερα των υποθέσεων ηλεκτρονικών εγκλημάτων, επιτείνει 

αρνητικά χαρακτηριστικά που υφίστανται και συνδέονται άμεσα με την εικόνα του 

δια-δικτύου, όπως «αναρχία» «ανεξέλεγκτο», «παρανομία», «επιτυχές εργαλείο στα 

χέρια εγκληματιών», «πηγή απροσδιορίστων κινδύνων». Επιπρόσθετα, η ενίσχυση 

αυτών των αρνητικών, για την εικόνα του δια-δικτύου, χαρακτηριστικών οφείλεται 

στην υπερβολική διάθεση προώθησης σχετικών ειδήσεων στον τύπο, για τους λόγους 

που εξηγήσαμε παραπάνω. Σαν αποτέλεσμα, το δια-δίκτυο ταυτίζεται όλο και 

περισσότερο στην συλλογική μας συνείδηση ως φοβικός χώρος. Η εικόνα του 

συνδέεται με την πλήρη ανυπαρξία αν όχι με ελάχιστους μηχανισμούς και μέσα 

ελέγχου της κάθε είδους, παλιάς και νέας, παραβατικότητας. Η εικόνα του 

«ανεξέλεγκτου» κυριαρχεί και πυροδοτεί με την σειρά της αισθήματα ανασφάλειας 

και φόβου που συνδέονται απ’ ευθείας με την λειτουργία του δια-δικτύου. 

Τελειώνοντας, άρθρα, όπου πρωταγωνιστεί η ΕΛ.ΑΣ., με εντυπωσιακούς 

τίτλους231, συμμετέχουν αποφασιστικά στην διαμόρφωση «τρομοκρατικού» 

σκηνικού, επιτείνουν συναισθήματα φόβου, απειλής, εμπεδώνουν την εικόνα του 

ανεξέλεγκτου του δια-δικτύου. Τα χαρακτηριστικά του κινηματογραφικού 

                                                 
231 (Καθημερινή, 26-10-2005) «Οι μαφιόζοι του κυβερνοχώρου : Μπαράζ ηλεκτρονικών επιθέσεων 
με στόχο το «πορτοφόλι» ανυποψίαστων χρηστών αλλά και τραπεζών», (Καθημερινή, 10-05-2006) 
«Εξιχνιάστηκαν ηλεκτρονικές κλοπές τραπεζικών λογαριασμών μέσω Ρωσίας», (Καθημερινή, 27-
10-2005) «Όργιο ηλεκτρονικών κλοπών: Τα μάτια σας δεκατέσσερα στα παραπληνητικά μηνύματα 
του ταχυδρομείου», (Βήμα, 10-05-2006) «Στα ίχνη διεθνούς κυκλώματος χάκερ τραπεζικών 
λογαριασμών η ΕΛ.ΑΣ.», (Βήμα, 26-10-2005) «Νέο κρούσμα απάτης στο Internet, Χάκερ εναντίον 
πελατών μεγάλης τράπεζας.», (Βήμα, 28-10-2005) «Μαζική ηλεκτρονική επίθεση και κατά πελατών 
της Εθνικής Τράπεζας : Ύποπτα μηνύματα με στόχο την εισβολή σε συναλλαγές και 
λογαριασμούς», (Βήμα, 26-10-2005), «Χάκερ ξαναχτύπησαν στο Internet : Απόπειρα ηλεκτρονικής 
απάτης με τραπεζικούς λογαριασμούς». 
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αστυνομικού κλίματος232, που διαμορφώνει η εμπλοκή της αστυνομίας, συμβάλλουν 

αποφασιστικά στο τελικό αποτέλεσμα των άρθρων της υποκατηγορίας 

«Προβληματισμοί γύρω από τους “κινδύνους” του δια-δικτύου». Ο βαρύγδουπος, 

χολιγουντιανός χαρακτηρισμός των επιχειρήσεων της αστυνομίας με την κωδική 

ονομασία “Storm” παραπέμπει σε συλλογικές παραστάσεις του κοινού, 

ομογενοποιητικού, νεωτερικού μας αφηγητή, του κινηματογράφου. Συνειρμικά, η 

«καταιγίδα» μας υποδηλώνει την ισχύ των διωκτικών αρχών, την ταχύτητα και την 

ένταση δράσης τους, την μάχη του καλού και του κακού όπου απονέμονται 

ευδιάκριτα οι ρόλοι. Το δια-δίκτυο αποτελεί το σκηνικό δράσης, είναι φορέας των 

κακών και γι’ αυτό αναπόφευκτα συνδέεται άμεσα με κινδύνους και εν γένει 

αρνητικές αναπαραστάσεις και αντανακλαστικά. 

 

4.1.2.3 Η αδυναμία των τραπεζών και γενικά των μεγάλων οργανισμών-

επιχειρήσεων 
(Το δια-δίκτυο, οι τράπεζες και ο Σουλτάνος του Μπρουνέι) 

 

Ένας από τους ρόλους των τραπεζών ως επιχειρήσεων στο παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα είναι ουσιαστικά να διαχειρίζονται τον όλο και αυξανόμενο όγκο των 

εμπορικών συναλλαγών μας, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τις 

ανάλογες υπηρεσίες. Φυσικά, όντας επιχειρήσεις ζωτικό συστατικό της λειτουργίας 

τους είναι το κέρδος και η δυνατότητα να γίνονται όσο το δυνατόν ηλεκτρονικά και 

αυτόματα συναλλαγές ενέχει τα εξαιρετικά οφέλη που περιγράψαμε παραπάνω και 

αφορούν κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, οι τραπεζικοί όμιλοι, όντας οι κατεξοχήν 

επιχειρήσεις διαχείρισης συναλλαγών, μεγιστοποιούν τα κέρδη τους μέσα από μια 

τέτοια κατεύθυνση της οικονομίας προς την δικτύωση. Σε ένα μακρο-κοινωνιολογικό 

επίπεδο οι τράπεζες αποτελούν φορείς καθολικότερων τάσεων μέσα στις οποίες ο 

καπιταλισμός εν γένει ενισχύει την ευελιξία του και τα μέσα για μια αποδοτικότερη 

παγκόσμια λειτουργία και επίτευξη κερδών, φέρνοντας του πάντες πιο κοντά, 

εκμηδενίζοντας τα εμπόδια του χώρου και του χρόνου. 

                                                 
232 (Βήμα, 19-10-2005), «… το οποίο εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής με την 
κωδική ονομασία “Storm” (“Καταιγίδα”), που διήρκεσε έξι μήνες.». Επίσης (Καθημερινή, 26-10-2005) 
: «Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία “Storm” αποτελεί μία από τις συνολικά 20 που διεξήγαγε στη 
διάρκεια του 2005 (συνολικά 50 από το 2001 μέχρι σήμερα) η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
και έχουν οδηγήσει στη σύλληψη συνολικά 50 ατόμων». 
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Το στοιχείο που κυριαρχεί είναι η αρνητική δημοσιότητα μέσα από τις ειδήσεις 

ηλεκτρονικών επιθέσεων. Οι Τράπεζες εμφανίζονται σε μειονεκτική θέση, αδύναμες 

στα χέρια των δυνάμεων του δια-δικτύου και των «αδηφάγων» πρωταγωνιστών του, 

των «Χάκερ». Είναι τρωτές και αυτό, αποτυπώνεται έντονα και ξεκάθαρα233. Το 

γεγονός ότι εμφανίζονται εξωτικά ονόματα (Σουλτάνος του Μπουρνέι) και έξυπνες 

μέθοδοι παραπλάνησης, μυθοποιεί ακόμη περισσότερο το σκηνικό της προέλευσης 

των απειλών και του χαοτικού χαρακτήρα τους234. Η φράση «σπάσιμο των κωδικών» 

είναι εξαιρετικά χαρακτηριστική, αποκαλυπτική των επικοινωνιακών λογικών του 

δια-δικτύου και αποτελεί όλο και περισσότερο σύμφυτο συμβολικό στοιχείο της 

εικόνας του δια-δικτύου. Ένα απέραντο δίκτυο, δυνατοτήτων, με πόρτες όπου για να 

περάσεις πρέπει να σπάσεις κωδικούς. Το πέρασμα από την μια διάσταση-

δυνατότητα στην άλλη γίνεται με έναν κωδικό, έναν αριθμό, μια συνταγή235. 

(επικοινωνιακή λογική του 0/1236). Το φαινόμενο παρουσιάζεται όλο και πιο έντονο 

στον χρόνο αφήνοντας απειλητικές υποσχέσεις για ένα απροσδιόριστο μέλλον, όπου 

δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε237.  

Τις περισσότερες φορές εμφανίζονται να μην έχουν μερίδιο ευθύνης. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο, υπονοείται ότι το δια-δίκτυο δεν ελέγχεται, είναι πανίσχυρο, δεν μπορούν 

να κάνουν τίποτα. Μερικές φορές όμως, καταφέρνουν να διαφύγουν ερωτηματικά για 

κάποιο πιθανό μερίδιο ευθυνών τους, κάτι που αλλοιώνει πολύ την σεβαστή και 

αξιόπιστη εικόνα τους238. Παρατηρούμε να παρουσιάζεται δύο φορές η εκδοχή ότι οι 

                                                 
233 (Βήμα, Πρωτοσέλιδο, 26-10-2005) «Χάκερ εναντίον πελατών μεγάλης τράπεζας: …θύματα της 
απάτης έπεσαν πελάτες της Alpha Bank…». (Βήμα, 28-10-2005) «Μαζική ηλεκτρονική επίθεση και 
κατά πελατών της Εθνικής Τράπεζας : …Μετά τους πελάτες της Alpha Bank έβαλαν στο 
στόχαστρο και αυτούς της Εθνικής Τράπεζας… Η εθνική τράπεζα ζητεί από τους πελάτες της…». 
(Βήμα, 10-05-2006) «Οι δράστες έσπαγαν τους κωδικούς πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία 
τραπεζικών λογαριασμών και αφαιρούσαν χρήματα τα οποία κατέθεταν σε προσωπικούς τους 
λογαριασμούς». 
234 (Καθημερινή, 26-10-2005) «Το δια-δίκτυο, οι τράπεζες και ο Σουλτάνος του Μπρουνέι : Όπως 
διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση (Alpha Bank) τα μηνύματα προέρχονται από κακόβουλους 
τρίτους…» 
235 (Βήμα, 10-05-2006) «Εξιχνιάστηκαν ηλεκτρονικές κλοπές τραπεζικών λογαριασμών μέσω 
Ρωσίας : …οι τρεις έλληνες… είχαν καταφέρει να σπάσουν τους κωδικούς πελατών της Alpha Bank και 
της Εθνικής Τράπεζας και να πραγματοποιήσουν τραπεζικές συναλλαγές…» 
236 Βλέπε σχετικά, (Κωνσταντοπούλου Χρ, 1995, 69). 
237 (Καθημερινή, 27-10-2005) «…Στη διάρκεια του τελευταίου έτους τα κρούσματα phising σχεδόν 
δεκαπλασιάστηκαν (!) … οι εταιρείες (τράπεζες) επιλέγουν να αποκρύπτουν τα περιστατικά, φοβούμενες 
τις συνέπειες της αρνητικής δημοσιότητας, ακόμα κι όταν αυτό αποβαίνει σε βάρος των πελατών τους.» 
238 (Βήμα, 26-10-2005) «Απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με τραπεζικούς λογαριασμούς : Νέο κρούσμα 
απάτης στο Internet. Αυτή τη φορά θύματα των χάκερ έπεσαν πελάτες της Alpha Bank… Ερωτήματα 
ωστόσο ανακύπτουν για το πώς έφθασαν στα χέρια των απατεώνων τα e-mails των πελατών της 
τράπεζας. Πάντως, όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, οι συναλλαγές μέσω Internet Banking και 
γενικότερα μέσω του δια-δικτύου είναι πιο ασφαλείς από την χρήση πιστωτικών καρτών με την 
παραδοσιακή μέθοδο». 
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τράπεζες προσπαθούν να αποκρύψουν σχετικά περιστατικά, στον βαθμό που μπορούν 

έτσι, ώστε να προστατέψουν την εικόνα τους239. Φυσικά, με αυτό τον τρόπο (να μην 

λεχθεί κάτι) προστατεύουν, στον βαθμό που το επιτυγχάνουν, και την εικόνα του δια-

δικτύου από τον πλεονασμό αρνητικών δημοσιευμάτων. Λειτουργούν, ασυνείδητα 

σαν σύμμαχος του. Το αρνητικό χρώμα γίνεται προσπάθεια να επανορθωθεί, με την 

διαβεβαίωση ύπαρξης εξαιρετικού επιπέδου ασφαλείας των σχετικών συστημάτων, 

που προέρχεται από εξειδικευμένα τραπεζικά στελέχη. 

Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η καλλιέργεια ανασφάλειας, που 

συνδέεται άμεσα με ότι ηλεκτρονικό, με το δια-δίκτυο. Οι τράπεζες, γίγαντες 

πλούτου και πρόσβασης σε τεχνογνωσία δεν μπορούν να προστατευθούν και να 

προστατεύσουν. Άρα, κανείς δεν είναι ασφαλής. Το δια-δίκτυο είναι ο φορέας της 

ήττας τους. Και μοιράζεται μαζί τους την εικόνα της ανασφάλειας. Αλλά ταυτόχρονα 

ενισχύει σε συμβολικό επίπεδο την δύναμή του μιας και αποτελεί τον φορέα αυτής 

της ισχύος που προκαλεί την αναταραχή και αδυναμία κατεστημένων εξουσιών. 

 
4.1.2.4 Ο τρόπος παρουσίασης των Πολιτών 
(Κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι τα χρήματά σας!) 

 

Ο τρόπος που παρουσιάζονται οι απλοί πολίτες (ως καταναλωτές, πελάτες, χρήστες) 

είναι πολύ σημαντικός, όσον αφορά το τελικό κλίμα της καλλιέργειας αισθημάτων 

ανασφάλειας. Και αυτό γιατί αποτελούν συνειρμικά το αντικείμενο άμεσης ταύτισης 

των αναγνωστών. Το κοντινότερο υποκείμενο δράσης στην παρουσίαση κάθε 

περιστατικού είναι ο «ανώνυμος» πολίτης-χρήστης των υπηρεσιών του δια-δικτύου. 

Ο ψυχολογική θέση, λοιπόν, στην οποία τοποθετούνται οι πολίτες, τα χαρακτηριστικά 

που τους αποδίδονται, ο τρόπος σύγκρισή τους με τους υπόλοιπους πόλους του κάθε 

ζητήματος, οι συμβουλές που τους απευθύνονται και το ύφος του οποίου γίνονται 

δέκτες, διαμορφώνουν το πρώτο και καθοριστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται 

οι σκέψεις και τα αντανακλαστικά του κοινού. 

                                                 
239 (Καθημερινή, 26-10-2005) «Μπαράζ ηλεκτρονικών επιθέσεων με στόχο το πορτοφόλι 
ανυποψίαστων χρηστών αλλά και τραπεζών : Εκτεθειμένες στις «αδηφάγες» διαθέσεις των 
εγκληματιών του κυβερνοχώρου βρίσκονται κρίσιμες υπηρεσίες του δημοσίου και ευάλωτοι εμφανίζονται 
μεγάλοι ιδιωτικοί οργανισμοί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις τράπεζες και τις εταιρίες 
Τηλεπικοινωνιών… ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος ωστόσο, υπό 
τον φόβο της αρνητικής δημοσιότητας, τα θύματα αποφεύγουν να καταγγείλουν τα περιστατικά και τα 
παθήματά τους». 
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Οι αναγνώστες βομβαρδίζονται με επιτακτικό τόνο από πάμπολλες πληροφορίες 

και τεχνικές οδηγίες, συμβουλές στην προστακτική240, άλλοτε με έντονα και άλλοτε 

με κεφαλαία γράμματα. Καλλιεργείται ένα κλίμα τρομοκρατίας και φόβου που 

πολλές φορές παραπέμπει σε συλλογικές παιδικές αναπαραστάσεις, όπου η μητέρα 

απειλεί το παιδί για τον «μπαμπούλα που θα το φάει». 

Οι πολίτες, εμείς, παρουσιάζονται πολλοί (2500 θύματα απάτης ή 0,00025% του 

πληθυσμού) «θύματα», «στόχος επιθέσεων», «ανοχύρωτοι». Είναι τόσο «αδύναμοι 

κρίκοι» που τους «χτυπούν», τους «παγιδεύουν», τους «αρπάζουν». Και στόχος είναι 

ότι πιο πολύτιμο έχει ο σύγχρονος άνθρωπος το «πορτοφόλι» του, «τους έχουν βάλει 

στο μάτι τα χρήματά τους!» Δεν υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο και απειλητικό μετά 

ίσως από την απειλή της ζωής, που να αποδεικνύει τον κίνδυνο, να προκαλεί 

αισθήματα ανασφάλειας και φόβου. 

Ο μόνος τρόπος να προφυλαχτούν είναι να ακολουθούν τυφλά σαν μηχανές τα 

πακέτα οδηγιών εν είδει αλγορίθμου. Οδηγίες που παρουσιάζονται απαιτούν έναν 

σημαντικό βαθμό γνώσης και εξοικείωσης με την τεχνολογία και κόστος σε χρόνο 

απασχόλησης και χρήματα241. Ο πολίτης παρουσιάζεται μικρός, αδύναμος, 

αντικείμενο απειλής ισχυρών, τεχνολογικά εξοπλισμένων, σε μεγάλο βαθμό 

απροσδιόριστης προέλευσης, δυνάμεων και η μόνη του δυνατότητα άμυνας, αφού «οι 

διωκτικές αρχές βρίσκονται πάντα ένα βήμα πίσω», είναι ο συνδυασμός της τυφλής του 

υπακοής σε αλγοριθμικούς-στρατιωτικούς κανόνες προσοχής και η αγορά του 

κατάλληλου λογισμικού ή υπηρεσιών. 

 

4.1.3 Επιχειρήματα εφησυχασμού 

                                                 
240 (Βήμα, 26-10-2005, με έντονη υπογράμμιση παράρτημα), «Για την ασφάλειά σας, ΘΩΡΑΚΙΣΤΕ… 
ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ… ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ… ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ… ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ… ΟΤΑΝ ΒΑΖΕΤΕ…». 
Επίσης (Καθημερινή, 07-10-2005, οδηγίες 10 παράγραφοι) «Για να είμαστε βέβαιοι ότι η οθόνη 
εισαγωγής… ελέγχουμε… πατώντας πάνω στο εικονίδιο, έτσι είμαστε βέβαιοι…». (Καθημερινή, 27-10-
2005, υπότιτλος) «Τα μάτια σας δεκατέσσερα στα παραπλανητικά μηνύματα του ταχυδρομείου: … 
φαινόμενο ”αρπαγής” εμπιστευτικών πληροφοριών από καταναλωτές-χρήστες.». (Καθημερινή, 26-
10-2005, υπότιτλος) «Μπαράζ ηλεκτρονικών επιθέσεων με στόχο το “πορτοφόλι” ανυποψίαστων 
χρηστών…ανοχύρωτοι παραμένουν και οι χρήστες». (Βήμα, 28-10-2005, τίτλος) «Μαζική ηλεκτρονική 
επίθεση κατά πελατών της Εθνικής Τράπεζας». (Βήμα, 12-05-2006) «Κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι 
τα χρήματά σας!». (Καθημερινή, 26-10-2005) «Ανοχύρωτοι όμως παραμένουν και οι απλοί χρήστες… 
Οι δράστες χτυπούν κυρίως τον αδύναμο κρίκο, τον πελάτη και χρήστη των υπηρεσιών…». (Καθημερινή, 
26-10-2005) «2500 Έλληνες έχουν πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης πληρώνοντας 4 εκατ. ευρώ το 
χρόνο… την τρίτη “χτύπησαν” πελάτες της …οι επιτήδειοι προσπαθούν να “αρπάξουν” εμπιστευτικές 
πληροφορίες από καταναλωτές-πελάτες…». (Καθημερινή, 07-10-2005) «…παγίδευε τα θύματά του ένας 
40χρονος Δανός… Ο συνολικός αριθμός των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που έπεσαν στην 
παγίδα του 40χρονου δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί». 
241 (Καθημερινή, 22-10-2005) «Ταυτόχρονα όμως, οι χρήστες σήμερα έχουν τον τρόπο να προφυλαχτούν 
εγκαθιστώντας τα κατάλληλα προγράμματα…». 
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(Η διακίνηση χρημάτων με ηλεκτρονικό τρόπο θεωρείται πολύ πιο ασφαλής από την φυσική μεταφορά) 

 

Η τρίτη υποκατηγορία αναφορών αποτελεί το 20,2% (1 στις 5) της υποκατηγορίας 

«ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής φύσης», το 2,9% του συνόλου των αναφορών 

της έρευνας, και σχεδόν ισοδύναμη (22,1%) σε ποσοτική παρουσία με την αντίστοιχη 

που κινείται άμεσα στην αντίθετη κατεύθυνση καλλιέργειας ανασφάλειας. Αφορά 

τμήματα άρθρων, που έρχονται ως απάντηση στο κενό που δημιουργείται από τα 

αντίστοιχα της προηγούμενης κατηγορίας (Προβληματισμοί γύρω από τους 

«κινδύνους» του δια-δικτύου) και κινούνται σαφέστατα (και σε σχέση με το 

αντικείμενο της έρευνας που μας ενδιαφέρει) στην κατεύθυνση να εξωραΐσουν την 

«κακή» εικόνα, γεμάτη ανασφάλεια, που παρουσιάζεται σε σημαντικό βαθμό. Κύριος 

φορέας, προς αυτή την κατεύθυνση, αναδεικνύονται οι τράπεζες και η θεσμική τους 

οργάνωση (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών) ως άμεσα ενδιαφερόμενες επειδή 

πλήττονται τα συμφέροντά τους. Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί σε κάποιες 

περιστάσεις ένα σημαντικό πυλώνα των δημοσιευμάτων που συμμετέχει στην ίδια 

κατεύθυνση. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της υποκατηγορίας, θα ασχοληθούμε με τα 

εργαλεία πειθούς που χρησιμοποιούνται και τους τρόπους κάλυψης των αναγκών που 

δημιουργεί η ανασφάλεια, οι οποίοι με την ύπαρξή τους έρχονται να μας προσφέρουν 

αίσθημα ασφάλειας. 

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 

Συγκρίνοντας την υποκατηγορία αναφορών «Επιχειρήματα εφησυχασμού», στο 

σύνολο των στοιχείων των δύο εφημερίδων: 

 
Πίνακας 4.16 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην 
υποκατηγορία «Ηλεκτρονικά 
Εγκλήματα Οικονομικής 
Φύσης» 

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 21,3% 4,2% 
Βήμα 14,7% 1,4% 

 

Εντοπίζουμε μια σαφώς μεγαλύτερη προβολή από την Καθημερινή, όπου 

καλύπτει το ημιδιπλάσιο περίπου (21,3% έναντι 14,7%) μερίδιο της υποκατηγορίας 

«ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής φύσης» και το τριπλάσιο περίπου (4,2% έναντι 

1,4%) βάρος στο σύνολο των αναφορών. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, λόγω της 
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μεγαλύτερης, εν γένει, κάλυψης ζητημάτων οικονομικού ενδιαφέροντος από την 

Καθημερινή, κάτι που επίσης την καθιστά περισσότερο αποδοτικό και φιλόξενο 

οικοδεσπότη οδηγιών και γενικά ενεργειών ασφάλειας από τους οικονομικούς και μη 

παράγοντες (θα αναλύσουμε στην ποιοτική ανάλυση) για τους πολίτες. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 

 
Πίνακας 4.17 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην 
υποκατηγορία 
«Ηλεκτρονικά Εγκλήματα 
Οικονομικής Φύσης» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 23,9% 4,0% 
Μάιος 2006 11,9% 1,5% 

 

Παρατηρούμε την έντονη ευαισθησία των στοιχείων στον χρόνο (αρκετά 

μεγαλύτερη προβολή τον Οκτώβριο 2005), κάτι που ερμηνεύεται από την γενικότερη 

συμπεριφορά και φύση της κατηγορίας («ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής 

φύσης» στο πλαίσιο «δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά») που ανήκουν οι 

σχετικές αναφορές και κληρονομούνται σε αυτή. Επίσης δικαιούμαστε να 

ισχυριστούμε ότι η κύρια ερμηνεία-λειτουργία της παρούσης υποκατηγορίας άρθρων, 

ο ρόλος των οποίων είναι να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την προβολή 

ειδήσεων που προκαλούν ανασφάλεια, αποδεικνύεται και από τα ποσοτικά στοιχεία. 

Και αυτό επειδή τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Μάιο, που υπήρχε η μεγαλύτερη 

ανάγκη τέτοιων άρθρων λόγω της αντίστοιχης αύξησης αναφορών προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, εμφανίζεται μια έντονη παρουσία της τρέχουσας υποκατηγορίας, που 

προσπαθεί να παράσχει τα απαραίτητα αισθήματα ασφάλειας που διασαλεύονται.. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων 
 
4.1.3.1 Ο καθησυχαστικός ρόλος των τραπεζών. Προσπάθειες αποκατάστασης 

της εικόνας. 
(οι ηλεκτρονικές συναλλαγές παραμένουν ασφαλείς) 

 
Η διασφάλιση από μέρους των τραπεζών, και στον βαθμό των δυνατοτήτων τους, 

κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των ηλεκτρονικών – δικτυακών συναλλαγών 

είναι ζήτημα ζωτικού συμφέροντος. Έχουν κάθε όφελος να προωθούν και να 
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προστατεύουν, σε περίπτωση διασάλευσης, το θετικό κλίμα στην κοινωνία και στους 

πολίτες. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, έρχονται τα προβλήματα επιθέσεων και 

γενικότερης ανασφάλειας (που αναλύθηκαν στην υποκατηγορία «Προβληματισμοί 

γύρω από τους “κινδύνους" του δια-δικτύου») να διαταράξουν το επιθυμητό κλίμα, 

δημοσιεύοντας, άμεσα και έμμεσα, ερωτηματικά για την ικανότητα των τραπεζών να 

αντεπεξέρθουν στον πρόβλημα. Ένα σημαντικό τμήμα των άρθρων καλλιεργεί, 

γενικότερα, αρνητική δημοσιότητα με κύριο πόλο την αδυναμία που παρουσιάζουν 

σημαντικοί διαχειριστές του συστήματος, όπως οι τράπεζες και γενικότερα κρίσιμοι 

για τις υποδομές, μεγάλοι οργανισμοί του δημοσίου. Η ανάγκη να καλυφθεί αυτό το 

κενό αξιοπιστίας είναι έντονη. Ένας κύριο μέσο, για να επιτευχθεί ο σκοπός της 

παροχής ικανοποιητικής αίσθησης ασφάλειας, είναι φυσικά ο τύπος και τα 

δημοσιεύματα που μπορούν να χειριστούν κατάλληλα την κοινή γνώμη. 

Ο τύπος, λοιπόν, ασχολείται ευρέως με το ζήτημα των τραπεζικών –

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα σχετικά άρθρα είναι πολύ μεγάλα σε έκταση και 

απολαμβάνουν αναλυτικής παρουσίασης, ανάλογης του όγκου επιρροής των 

τραπεζών ως πόλων εξουσίας. Με αυτό τον τρόπο, αντανακλάται η ανάγκη των 

κυρίαρχων οικονομικών δυνάμεων και τάξεων να διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα 

κανόνες του παιχνιδιού για το τι είναι «σύγχρονο», καλό, κακό, ασφαλές ή όχι για τον 

σύγχρονο καταναλωτή, οικονομικό πολίτη. Διαμορφώνονται, δηλαδή, ψηφίδα, 

ψηφίδα τα συστατικά στοιχεία των αναπαραστάσεων (δομικά συστατικά της 

οικονομικής κουλτούρας, ιδεολογίας) με βάση της οποίες επηρεάζονται στις 

καθημερινές αποφάσεις και πρακτικές τους τα υποκείμενα. Ποιες είναι οι 

κατευθύνσεις, στοιχεία της εικόνας που περνά μέσα από τον τύπο; 

Παρατηρούμε έναν εύλογο αγώνα να περιοριστούν τα αισθήματα ανασφάλειας 

που δημιουργούνται. Πρώτα, προληπτικά, με την προσπάθεια αποσιώπησης στον 

βαθμού του δυνατού (για την οποία έχουμε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο τμήμα)20, 

κάτι που σημειώνεται και από τον τύπο. Μάλλον όμως και λόγω του βαθμού 

επιρροής της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα είχε κάθε λόγο να παρουσιάσει ότι δεν 

καταγγέλλονται πολλά περιστατικά, ώστε να έχει αρκετές υποθέσεις να ασχοληθεί. 

Κατασταλτικά, παρατηρούμε τρεις τρόπους και αντίστοιχα είδη αναφορών που 

στοχεύουν στην εμπέδωση κλίματος ασφαλείας. 

 

Α. Προώθηση μέσα σε δημοσιεύματα άμεσα στοχευόμενων μηνυμάτων  
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Αυτό επιτυγχάνεται είτε με σαφής σύντομες διαβεβαιώσεις242. Είτε με άρθρο μισής 

και πλέον σελίδας γι’ αυτόν τον σκοπό και μάλιστα δύο και τέσσερις μέρες μετά την 

έξαρση δημοσιευμάτων λόγω σχετικών περιστατικών243. 

 

Β. Εξειδικευμένες οδηγίες για την λήψη από τους χρήστες μέτρων προφύλαξης 

 

Δίνονται σε μεγάλο βαθμό λεπτομερείς και εκτενείς, οδηγίες προστασίας που 

αφορούν στο internet Banking, με πηγή την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών244. 

Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης λογισμικού και προληπτικών 

μέτρων προστασίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη, που δεν κρίνεται 

σκόπιμο να τις παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια. Αρκετές φορές, περιέχουν 

κουραστικούς και μη εύληπτους τεχνικούς όρους, που επικαλούνται το ασφαλές των 

δικτυακών συστημάτων των τραπεζών και των σχετικών αλγορίθμων 

κρυπτογράφησης SSL.  

 

                                                 
242 (Καθημερινή, 30-10-2005) «Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές παραμένουν ασφαλείς : Παρά τα 
τελευταία κρούσματα, το ποσοστό απάτης με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες στην Ελλάδα ανέρχεται 
μόλις σε 0,035% ενώ στο Internet σε 0,1%». (Καθημερινή, 07-10-2005) «Ιδιοκτήτης Internet Café 
αλίευε από την Κάλυμνο τραπεζικούς λογαριασμούς… Καθώς μάλιστα οι “crackers” δεν στοχεύουν 
σε τράπεζες (οι περισσότερες διαθέτουν αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας) αλλά σε μεμονωμένους 
χρήστες, οι ειδικοί συμβουλεύουν …α) να αποκτήσουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τον οποίο θα 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για τις συναλλαγές με την τράπεζα (κυρίως στην περίπτωση 
εταιρειών)…». 
243 (Καθημερινή, 30-10-2005), «οι ηλεκτρονικές συναλλαγές παραμένουν ασφαλείς» υπονοώντας τα 
τελευταία χρονικά κρούσματα απάτης και θέλοντας να μας καθησυχάσει. Μέσα στο κείμενο 
συναντούμε φράσεις όπως «…Η διακίνηση χρημάτων με ηλεκτρονικό τρόπο θεωρείται πολύ πιο 
ασφαλής από την φυσική μεταφορά.», υπονοώντας στοιχεία, αριθμούς επιστημονικής έρευνας αλλά 
χωρίς συγκεκριμένη αναφορά (πιθανόν επιλεκτική χρήση) και χωρίς να στηρίζεται αυτό σε επαρκή, 
συγκρίσιμα στοιχεία. Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει ότι μόλις το 0,1% των χρηστών internet στην 
Ελλάδα έχει πέσει θύμα απάτης, ενώ φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε συγκριτικά στοιχεία για το 
πλήθος των περιστατικών φυσικής μεταφοράς χρημάτων, των αντίστοιχων κλοπών και άρα το 
συγκρίσιμο ποσοστό ασφάλειας. 
Επίσης παρατίθενται στο κέντρο του άρθρου στατιστικοί πίνακες (άρα κάποιας επίσημης έρευνας) που 
αφορούν το προφίλ των ελλήνων χρηστών internet, γιατί δεν κάνουν αγορές μέσω internet, τα 
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις αγορές τους μέσω Internet κ.α. Σ’ αυτούς τους 
πίνακες ποσοστών υπάρχει σε εξέχουσα θέση το ζήτημα της ασφάλειας, και σε μια συνολική οπτική το 
μήνυμα που παίρνει ο αναγνώστης είναι ότι δεν πρέπει να νιώθει ανασφαλής και είναι σχετικά 
υπαρκτό το αίσθημα αυτό στις τρέχουσες έρευνες κοινής γνώμης, αλλά αδικαιολόγητο και 
οπισθοδρομικό, σε σχέση με το πόσο πίσω βρίσκεται η χώρα μας συγκρινόμενη με τις προηγμένες 
χώρες. Για παράδειγμα το ίδιο άρθρο αναφέρει κάνοντας πιο ισχυρή την επιχειρηματολογία του 
«Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα, οι αγορές μέσω internet αποτελούν το 1% των 
συνολικών αγορών. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Μεγάλη Βρετανία είναι 35% και στην Ισλανδία 32%». 
244 Καθημερινή (07-10-2005, 30-10-2005), Βήμα (26-10-2006), (Καθημερινή, 07-10-2005) 
«…κρούσμα ηλεκτρονικής απάτης σε τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet. Η Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για την ασφάλεια στο Internet…». 
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Γ. Διαφημίσεις που στοχεύουν στην εμπέδωση του απειλούμενου κλίματος 

ασφάλειας 

 

Ολοσέλιδη διαφήμιση της Alpha Bank μας εμφανίζει ένα τεράστιο κλειδί με λεζάντα-

σχόλιο «το κλειδί για ασφαλείς συναλλαγές», στοχεύοντας ξεκάθαρα στην 

αποκατάσταση του απαραίτητου, για την προώθηση των σχετικών τραπεζικών 

υπηρεσιών και προϊόντων, κλίματος ασφάλειας245. 

 

4.1.3.2 Η καθησυχαστική λειτουργία της  Ελληνικής Αστυνομίας 

 

Η λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, όσον αφορά την επιρροή της στην 

διαμόρφωση της εικόνας του δια-δικτύου, είναι διττή. Έχει, προηγουμένως αναλυθεί, 

στην υποκατηγορία «καλλιέργεια αισθημάτων ανασφάλειας», η συμβολή της, μαζί με 

τον τύπο, στην διαμόρφωση αντίστοιχων αναπαραστάσεων. Η παραδοσιακή, όμως, 

σύμφυτη με την συγκρότησή της ως θεσμού, λειτουργία έχει σχέση με την παροχή 

υπηρεσιών και αντίστοιχων αισθημάτων ασφάλειας στους πολίτες. Ένα σημαντικό 

τμήμα του τρόπου παρουσίασης της στον τύπο, λειτουργεί με τρόπο που να εμπνέει 

και να καλλιεργεί αισθήματα ασφάλειας. Κι αυτό, μην ξεχνώντας πάντα, τον βαθμό 

που η επικοινωνιακή λειτουργία του κάθε μηνύματος είναι πολυσήμαντη, 

πολυεπίπεδη. Στον βαθμό, λοιπόν, που ανακοινώνονται εξιχνιάσεις εγκλημάτων, 

συλλήψεις, κατηγορίες, εμφανίζεται ότι, παράλληλα, υφίσταται ένας βαθμός 

ικανοποιητικής παρακολούθησης της κατάστασης και μη απώλειας ελέγχου. Περνά 

το μήνυμα ότι υπάρχει κάποιος που ξέρει τι γίνεται, δουλεύει για την ασφάλειά μας,  

έχει κάποιες επιτυχίες, μας προστατεύει σε κάποιο βαθμό. Όμως, πως ερμηνεύεται 

από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας η τόσο έντονη διασύνδεσή της με τα 

ζητήματα ηλεκτρονικού εγκλήματος στο δια-δίκτυο; 

Ο πρώτος, «ωφέλιμος» για την κοινωνική ευστάθεια, σκοπός που επιτελείται, 

συνειδητά, ή ασυνείδητα, με την εμπλοκή στον τύπο της επίσημης αστυνομίας ως 

πηγής ειδήσεων, είναι ο ευρύτερα αποτρεπτικός σε προληπτικό επίπεδο. Κάτι που 

ασφαλώς δεν είναι νέο χαρακτηριστικό και αποτελεί εύλογο και ζωτικό κομμάτι ενός, 

                                                 
245 (Βήμα, 07-05-2006) «Alpha Web Banking με συσκευή πρόσθετου κωδικού ασφαλείας. 
Πραγματοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια γιατί 
τώρα το απαραβίαστο των συναλλαγών σας θωρακίζετε με έναν ακόμη τρόπο. Με τη συσκευή πρόσθετου 
κωδικού ασφαλείας, η οποία με κρυπτογραφημένο αλγόριθμο παράγει μοναδικούς κωδικούς μιας 
χρήσης…». 
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από τους ρόλους με τους οποίους είναι επιφορτισμένος ο θεσμός της αστυνομίας. Το 

καινούριο στοιχείο έγκειται στο ότι ο πόλεμος κακών και καλών, η αντίστοιχη μάχη 

ψυχολογικής επιρροής, η οριοθέτηση παραβατικών και αποδεκτών κανόνων δράσης 

επεκτείνεται και στο πεδίο του δια-δικτύου. Η άμεση, επαναλαμβανόμενη 

υπενθύμιση, αλλά και σε δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, της κακής κατάληξης των 

παράνομων προσφέρει τρεις πολύ σημαντικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, 

ενισχύοντας την σταθερότητα του συστήματος  

• Επιβεβαιώνει τους κανόνες και νόμους που συνιστούν την συμφωνία 

μας να γίνουμε κοινωνοί, να συντάξουμε κοινωνίες, προσφέροντας την 

απόδειξη ότι αυτοί ισχύουν και εφαρμόζονται τελικά. Μ’ αυτό τον 

τρόπο εμπεδώνεται περισσότερο το αίσθημα απόδοσης δικαιοσύνης. 

• Ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, οι οποίοι διαβάζουν και 

βλέπουν ανακουφισμένοι, από το πιο «αξιόπιστο» μέσο ενημέρωσης, ότι 

άλλος ένας «κακός» δεν τους απειλεί πλέον.  

• Παρέχει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό και ανυψώνει έτσι το γόητρο 

των θεσμών, ώστε είναι πιο εύκολο να τους εμπιστευτούμε. Στο πλαίσιο 

του διαρκούς ανταγωνισμού επιρροής και γοήτρου, σε επίπεδο 

συγκρούσεων κοινωνικών δυνάμεων, γινόμαστε μάρτυρες και 

αντικείμενα, σε συμβολικό επίπεδο, μιας επίδειξης ισχύος και 

αποτελεσματικότητας από έναν θεσμό που σε μεγάλο βαθμό έχει 

επωμιστεί και αυτόν τον ρυθμιστικό ρόλο. 

 

Όλες αυτές οι λειτουργίες έρχονται να λειτουργήσουν εξισορροπητικά της 

υφιστάμενης κοινωνικής τάξης, προσφέροντας τα αναγκαία αμορτισέρ σε αντίρροπες 

δυνάμεις. Επαναεπιβεβαιώνουν το πλαίσιο λειτουργίας, και το σημαντικότερο 

τελειώνοντας εκτονώνουν αρνητικές για το σύστημα σκέψεις, διαθέσεις, και 

προθέσεις. 

 
4.1.3.3 Εργαλεία Πειθούς 
 

 
Στις περισσότερες προσπάθειες εμπέδωσης της απολεσθείσας ασφάλειας, 

παρατηρήσαμε ότι η επίκληση στην επιστήμη, στο υψηλό της γόητρο, στους ειδικούς, 

στην στατιστική, στους αριθμούς είναι το ισχυρότερο εργαλείο πειθούς. Η πίστη 

στους αριθμούς, στους αλγορίθμους, στην τεχνολογία είναι αναπόσπαστο τμήμα της 
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κυρίαρχης λογικής για το τι είναι αληθινό, πιστευτό, από τους «θύτες» και τα 

«θύματα». Όλοι μέσα σ’ αυτό το αυτονόητο πλαίσιο (που τείνει να γίνει κυρίαρχη 

ιδεολογία) ψάχνουν λύσεις, τις πουλάν στους άλλους, επιζητούν λύσεις, τις 

διαφημίζουν. Όσοι κινούνται στην κατεύθυνση να πείσουν για την ύπαρξη ασφάλειας 

ή, αντίθετα, για το μη σημαντικό της ύπαρξης κάποιας πιθανής ανασφάλειας, από 

αυτή τη σίγουρη πηγή επιχειρημάτων αντλούν τα δικά τους.   

Ένα άλλο εργαλείο πειθούς, αποτελεί η σύγκριση της χώρας μας με το σημείο 

αναφοράς της ανάπτυξής της, τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες246. Είναι πρόδηλο το 

μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αφού μεγάλες χώρες (Μεγάλη Βρετανία, 

σαν πρότυπο και μέτρο σύγκρισης) και πιο άσημες χώρες (Ισλανδία, “επομένως μας 

έχουν ξεπεράσει και μικροί, τι κάνουμε εμείς;”) λειτουργούν πολύ περισσότερο 

ηλεκτρονικά. Δεν μας συμβαίνει κάτι περίεργο, μάλιστα πρέπει να συμβιβαστούμε 

και να εξοικειωθούμε με το γεγονός της όποιας ανασφάλειας και των πιθανοτήτων 

απάτης αφού «το ποσοστό της απάτης στην Ελλάδα κυμαίνεται στο μισό από το 

αντίστοιχο στην Ευρώπη».  

Μια άλλη επίσης διάσταση του μηνύματος που περνά έχει σχέση με το 

«σύγχρονο», το “in” μέσο συναλλαγής μιας και το συναντάμε περισσότερο στους 

πολίτες των προηγμένων κοινωνιών. Η επιλεκτική χρησιμοποίηση των προηγμένων 

χωρών της Ευρώπης ως μέτρου σύγκρισης της συμπεριφορά μας είναι ένα βασικό 

στοιχείο της κυρίαρχης αντίληψης (ίσως και εθνικών συμπλεγμάτων) που το 

συναντήσαμε σε αυτόνομη κατηγορία αναφορών σε προηγούμενο κεφάλαιο «2.5 Η 

πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα». Απλά το βρίσκουμε και σ’ αυτό το 

σημείο να χρησιμοποιείται σαν τεχνική πειθούς για την αποκατάσταση του 

αισθήματος ασφάλειας σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και συνειρμικά την 

εικόνα του δια-δικτύου. 

 

                                                 
246 Στο μεγαλύτερο άρθρο (Καθημερινή, 30-10-2005, πάνω από μια σελίδα), όπου ήδη έχουμε 
αναφερθεί, με τίτλο «Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές παραμένουν ασφαλείς» και θυμίζουμε ότι μετά την 
εκτενή δημοσιότητα των επιθέσεων Χάκερ στο διάστημα 25-28 Οκτωβρίου, προσπαθεί να 
καθησυχάσει το κοινό, παρατηρούμε ως εργαλείο πειθούς πολλές αναφορές, συγκρίσεις με την 
προηγμένη Ευρώπη. «Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα, οι αγορές μέσω Internet 
αποτελούν το 1% των συνολικών αγορών. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Μεγάλη Βρετανία είναι 35% και 
στην Ισλανδία 32%… Στην Ελλάδα το 95% των συναλλαγών πραγματοποιείται με μετρητά, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 70%. Με ηλεκτρονικό τρόπο 
πραγματοποιούν οι Έλληνες το 5% των συναλλαγών τους, ενώ οι Ευρωπαίοι το 30%». 
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4.1.3.4 Κάλυψη αναγκών που δημιουργεί η ανασφάλεια μέσω προϊόντων και 

υπηρεσιών 

(οι χρήστες σήμερα έχουν τον τρόπο να προφυλαχτούν εγκαθιστώντας τα κατάλληλα προγράμματα… 

Norton Antivirus, McAfee VirusScan κ.λπ.) 

 

Κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας είναι ο 

καταναλωτισμός. Κύριος μηχανισμός ισορροπίας και αναπαραγωγής του 

καπιταλιστικού συστήματος είναι η δημιουργία αναγκών και η κάλυψή τους. 

Μάλιστα, η εξασφάλιση της ύπαρξης αναγκών αποτελεί τόσο ζωτικής σημασίας 

στοιχείο, ώστε να ευδοκιμεί η λειτουργία δυνάμεων στην κατεύθυνση της «τεχνικής 

παραγωγής» τους247.  Μία από τις κύριες λειτουργίες της ύπαρξης ανασφάλειας είναι 

οι ανάγκες για ασφάλεια που δημιουργεί. Αυτές τις ανάγκες, στο πλαίσιο των  

υφιστάμενων κανόνων οικονομικής λειτουργίας, έρχονται να καλύψουν προϊόντα, 

υπηρεσίες, άνθρωποι. Μέσα στο σύνολο των άρθρων που σκοπό έχουν να παράσχουν 

ασφάλεια στον χώρο του δια-δικτύου και σαν τελική προέκταση της διάθεσης αυτής, 

παρατηρούμε την ύπαρξη έξι αναφορών που μορφοποιούν από ισχνά και γενικά, σε   

έμμεσα, μέχρι και απόλυτα άμεσα και με ακρίβεια την πρότασή τους σε προϊόντα και 

υπηρεσίες ασφάλειας. 

Υπάρχουν άρθρα που παρέχουν μια γενική σύσταση, κατεύθυνση για το πως 

μπορούμε να δράσουμε ως καταναλωτές-χρήστες έτσι, ώστε να λύσουμε τα 

προβλήματα ανασφάλειας στο δια-δίκτυο, επιτρέποντας μας να ψάξουμε και να 

επιλέξουμε τη ακριβή τελική λύση-προϊόν248. Επίσης εντοπίζουμε έμμεση διαφήμιση, 

προώθηση ειδικών, εταιρειών παροχής λύσεων μέσω μιας διαφήμισης ενός 

πανελληνίου συνεδρίου με το πλήρες πρόγραμμά του, τους συμμετέχοντες και τις 

εταιρείες χορηγούς249. Τέλος καταγράφονται δύο αναφορές που προτείνουν λύση στα 

προβλήματά μας μέσω συγκεκριμένων εταιρειών και προϊόντων λογισμικού είτε 

                                                 
247 «Στις υπεραναπτυγμένες περιοχές του βιομηχανικού πολιτισμού,…, η τεράστια παραγωγικότητα 
του κατεστημένου συστήματος πολλαπλασιάζει και ικανοποιεί τις ανάγκες της μάζας του λαού μέσω 
μιας ολοκληρωτικής διοίκησης που φροντίζει, ώστε οι ανάγκες του ατόμου να είναι αυτές που θα 
ενισχύσουν και θα διαιωνίσουν το σύστημα», (Marcuse, 1965, 36). 
248 (Βήμα, 26-10-2005), παράρτημα με έντονα γράμματα «για την ασφάλειά σας». «Θωρακίστε τον 
υπολογιστή σας με προγράμματα προστασίας. Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις 
του συστήματος.». (Βήμα, 12-05-2006) «…Καλό είναι να προσλάβετε υπηρεσία ασφαλείας για να ελέγχει 
συνεχώς το ύψος του τραπεζικού λογαριασμού σας». 
249 (Καθημερινή, 06-10-2005) «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MD5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 2005… 
Πρόληψη – Αντιμετώπιση – Λύσεις – Εφαρμογές». 
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γνωρίζοντας την πηγή της πρότασης, διαφήμισης (Alpha Bank)250, είτε όχι, πίσω απ’ 

την κάλυψη του γοήτρου των ειδικών γενικά251.  

Υπάρχει και ένα δείγμα προώθησης ερευνητικής δουλειάς (δημιουργία 

κατάλληλου εδάφους) με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική σύστασης προϊόντος από 

μεγάλη εταιρεία και τους ερευνητές της. Η ικανοποίηση αναγκών για τα ανοιχτά 

ζητήματα ασφαλείας είναι ευρύτερη των χρηστών καλύπτοντας και το ερευνητικό 

χώρο, καθώς και τα απαραίτητα κονδύλια που πρέπει να δικαιολογήσει για τις 

σχετικές επενδύσεις. Ένα εργαλείο είναι και η δημοσιότητα μέσω του τύπου252. 

Η ύπαρξη (δικαιολογημένη ή όχι δεν αφορά το πεδίο της παρούσης έρευνας) 

κλίματος ανασφάλειας, από μόνη της δημιουργεί μια δυνητική αγορά με προϊόντα και 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Ο μέσος χρήστης αυτονόητα, με το γεγονός της 

συνειδητοποίησης κινδύνων, θα κινηθεί στην αγορά, με τα δικά του κριτήρια και τις 

δυνατότητες πληροφόρησης, για την αναζήτηση λύσης. Η μετά επιτάσεως, από 

ισχυρούς πόλους γοήτρου (διάσημους παραχαράκτες, δημοσιογράφους, ανώτερα 

στελέχη ή ειδικούς), σύσταση περισσότερο συγκεκριμένων κατευθύνσεων ή και 

προϊόντων είναι ένα αξιοσημείωτο τμήμα των ευρημάτων, που μας αποκαλύπτει μια 

ενδιαφέρουσα πτυχή των δυνάμεων που εξυπηρετούνται από την μάχη ασφάλειας-

ανασφάλειας γύρω από την εικόνα του δια-δικτύου. Παραλλάσσοντας τη διάσημη 

ρήση «αν δεν υπήρχε θεός θα χρειαζόταν να τον εφεύρουμε» θα είχε ενδιαφέρον το 

ερώτημα: «Αν με κάποιο μαγικό “επιστημονικό” επίτευγμα δεν υφίσταται ξαφνικά 

πρόβλημα ανασφάλειας, θα χρειάζονταν να εφευρεθεί και από ποιες δυνάμεις;» 

Χρήσιμο ερώτημα που διαφεύγει του πεδίου της παρούσης διατριβής, αλλά και 

καταδεικνύει βαθύτερες ανάγκες του κοινωνικού συστήματος που εξυπηρετούνται. 

 

4.1.4 Πνευματικά δικαιώματα (Πειρατεία ταινιών, μουσικής, λογισμικού)  
(Το Internet για την δικιά μου γενιά είναι ότι ήταν οι βιβλιοθήκες για τις προηγούμενες) 

 

                                                 
250 (Βήμα, 07-05-2006), διαφήμιση τραπεζικών υπηρεσιών (πληρωμή λογαριασμών, μεταφορά 
χρημάτων, ενημέρωση τραπεζικών κινήσεων) με συσκευή πρόσθετου κωδικού ασφαλείας (η οποία με 
κρυπτογραφημένο αλγόριθμο παράγει μοναδικούς κωδικούς μιας χρήσης). 
251 (Καθημερινή, 22-10-2005) «…ο πρόεδρος της ένωσης επιχειρηματιών Internet κ…οι χρήστες σήμερα 
έχουν τον τρόπο να προφυλαχτούν εγκαθιστώντας τα κατάλληλα προγράμματα…Το πρώτο βήμα – 
συμβουλεύουν οι ειδικοί – είναι να εγκαταστήσουμε κάποιο λογισμικό προστασίας (Norton Antivirus, 
McAfee VirusScan κ.λπ.)… οι οποίες χρειάζονται συχνή αναβάθμιση…» 
252 (Βήμα, 21-05-2006) «Υπολογιστές με ανοσοποιητικό σύστημα… δηλώνει ο… που εργάζεται στα 
εργαστήρια της Hewlett Packard…» 
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Μια ξεχωριστή κατηγορία αναφορών στο πλαίσιο των οικονομικών εγκλημάτων 

αναφέρεται στο ζήτημα των κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων και της πειρατείας 

κινηματογραφικών ταινιών και λογισμικού. Αποτελεί ένα αξιόλογο αυτόνομο 

κομμάτι που ποσοτικά καλύπτει το 3,5% του συνόλου των αναφορών της έρευνας και 

εσωτερικά το 23,9% των αναφορών οικονομικών εγκλημάτων, δηλαδή 1 στα 4 

περίπου. Η ανάδειξή του σ’ αυτό τον βαθμό αντανακλά ένα υπαρκτό τμήμα 

προβληματισμού που υφίσταται στο χώρο των πωλητών πνευματικών δημιουργιών 

(βιβλία, CDs, DVDs), λόγω των νέων συνθηκών που δημιούργησε και συνεχίζει να 

διαμορφώνει η παρουσία του δια-δικτύου. Μια ιδιότυπη μάχη σε συμβολικό αλλά και 

ουσιαστικό επίπεδο μεταξύ ελευθερίας, που αντιπροσωπεύει το δια-δίκτυο και οι 

χρήστες του, και διατήρησης των κεκτημένων δικαιωμάτων ελεγχόμενης πώλησης 

των μεγάλων πολυεθνικών συγκροτημάτων της κινηματογραφικής, μουσικής 

βιομηχανίας και πρόσφατα αυτής της παραγωγής λογισμικού. Στο τμήμα αυτό της 

διήγησης, με επίκεντρο την πράξη του οικονομικού εγκλήματος που 

πραγματοποιείται, κύριοι κοινωνικοί πρωταγωνιστές αποτελούν οι μεγάλες 

επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποί τους που θίγονται, οι εκδότες, οι εκπρόσωποι του 

δια-δικτύου (εταιρείες, απλοί χρήστες) και ένας νομικός προβληματισμός που πάντα 

έρχεται τελευταίος, για να επαναοριοθετήσει και να κωδικοποιήσει το τι αποτελεί 

αποδεκτό και νόμιμο. Η εικόνα του δια-δικτύου, για την οποία συλλέγουμε στοιχεία, 

εμπλουτίζεται με κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. 

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 

Συνολικά η υποκατηγορία «Πνευματικά δικαιώματα» καταλαμβάνει το 3,5% 

του συνόλου του υλικού. 

Αν συγκρίνουμε, πάντα για την κατηγορία αναφορών των πνευματικών 

δικαιωμάτων, στο σύνολο των στοιχείων, τις δύο εφημερίδες: 

 
Πίνακας 4.18 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην 
υποκατηγορία «Ηλεκτρονικά 
Εγκλήματα Οικονομικής 

Φύσης» 

Συμμετοχή 
στο σύνολο 

των αναφορών 

Καθημερινή 26,7% 5,3% 
Βήμα 17,6% 1,7% 
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Παρατηρούμε ότι στην Καθημερινή εμφανίζονται αρκετά περισσότερες 

(τριπλάσιες) σχετικές αναφορές 5,3% επί του συνόλου του υλικού έναντι 1,7% του 

βήματος, κάτι που ερμηνεύεται από την μεγαλύτερη τάση κάλυψης θεμάτων διεθνούς 

ενδιαφέροντος της Καθημερινής. Και στις δύο εφημερίδες όμως οι αναφορές στη 

κατηγορία της πειρατείας ως ποσοστού των ηλεκτρονικών εγκλημάτων οικονομικής 

φύσης βρίσκονται κοντά (26,7% και 17,6%). Κάτι που μας δηλώνει μια εν γένει 

κοινή κατεύθυνση των εντύπων στην παρουσία σχετικών άρθρων. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας : 

 
Πίνακας 4.19 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην 
υποκατηγορία 

«Ηλεκτρονικά Εγκλήματα 
Οικονομικής Φύσης» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 13,4% 2,3% 
Μάιος 2006 40,5% 5,1% 

 

Παρατηρούμε μια έντονα ενισχυμένη παρουσία τον Μάιο του 2006 έναντι του 

Οκτωβρίου του 2005 και όσον αφορά την συμμετοχή στο σύνολο των αναφορών 

(υπερδιπλασιασμός από το 2,3 % στο 5,1%) και όσον αφορά το ποσοστό στα 

ηλεκτρονικά εγκλήματα οικονομικής φύσης που καταλαμβάνουν. Από το 13,4% (ή 1 

στα 8) φθάνουν στο 40,5% (ή πάνω από 1 στα 3). Αυτό ερμηνεύεται κατά βάση από 

την έξαρση στο τέλος του Οκτωβρίου 2005 των περιστατικών επιθέσεων χάκερ σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου μείωσε το βάρος της εμφάνισης ζητημάτων 

πειρατείας στο 13,4%, όπως επίσης από δύο μεγάλα σχετικά άρθρα της Καθημερινής 

(σύνολο 17 παραγράφων) τον Μάιο του 2006, που λόγω του μικρού βάρους της 

υποκατηγορίας δημιούργησαν αυτές τις έντονες διακυμάνσεις. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων 
 

Δύο αρκετά εκτενή άρθρα πέντε παραγράφων, φιλοξενούν την ίδια ημέρα253 τις 

απόψεις των μέχρι σήμερα ισχυρών παραδοσιακών δυνάμεων της κινηματογραφικής 

βιομηχανίας, μέσω ενός ελληνοαμερικανού παραγωγού, επικεφαλής της 20th Century 

                                                 
253 (Βήμα και Καθημερινή, 18-10-2005). Οι τίτλοι τους είναι «Ανταρτοπόλεμος στον κινηματογράφο, 
Κίνδυνοι από το Δια-δίκτυο και το… πεζοδρόμιο» και «Πόλεμος με τους πειρατές μέσα από την 
τεχνολογία». 
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Fox, του κ. Τζιμ Γιαννόπουλος. Ο κ. Γιαννόπουλος κηρύσσει τον πόλεμο στους 

πειρατές, προασπίζοντας τα συμφέροντα της εταιρείας του και αναπτύσσει τα 

επιχειρήματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας κατά της πειρατείας. Απορεί που οι 

κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα. Το δια-δίκτυο περιγράφεται σκοτεινό και χαώδες με 

αόρατους εχθρούς254, που απειλούν την ισορροπία ενός κόσμου τάξης και 

δικαιοσύνης. Επίσης, παρουσιάζεται ως πεδίο πολέμου και μάλιστα χωρίς κανόνες, 

ανταρτοπόλεμου, μεταξύ των μεγάλων εταιρειών της πολιτιστικής βιομηχανίας  

(κυρίως του κινηματογράφου) και των «κινδύνων» που πηγάζουν από το δια-δίκτυο. 

Η παρουσίαση του δια-δικτύου, απέναντι στα συμφέροντα τόσο ισχυρών πόλων 

οικονομικής εξουσίας, με το ρόλο του «αντάρτη», μάλλον προκαλεί αισθήματα 

συμπάθειας και εκτίμησης για τον ρόλο του, στον νέο κόσμο που γεννιέται. 

Το ίδιο κλίμα, της περιγραφής μιας μάχης, συναντούμε σε κάθε περίπτωση 

σύγκρουσης συμφερόντων255, όπου από την μια μεριά, στο ένα στρατόπεδο, το δια-

δίκτυο συμβολίζει την ελευθερία της γνώσης και της διάχυσης των πληροφοριών και 

το αντάρτικο και από την άλλη μεριά-στρατόπεδο, οι παραδοσιακές δυνάμεις 

μάχονται για την διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους. Φαίνεται ξεκάθαρα, 

όμως, ότι η μετάβαση στον νέο, θαυμαστό κόσμο του δια-δικτύου καλλιεργεί 

αδιέξοδα, από το γεγονός και μόνο ότι οι αντιμαχόμενες δυνάμεις μιλούν άλλη 

γλώσσα, λειτουργούν σε άλλο πλαίσιο, σε άλλο κόσμο, με άλλους κανόνες η κάθε 

μια. Το δια-δίκτυο είναι το «νέο» που έρχεται ανεπιστρεπτί και αλλάζει τους κανόνες 

του παιχνιδιού. Οι παραδοσιακές εξουσίες του παλιού κόσμου απλά προσπαθούν να 

ελέγξουν την αναπόφευκτη αλλαγή, μιλώντας με παλιά γλώσσα για νέα προβλήματα. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, μια έντονη συζήτηση που αγγίζει όλους τους τομείς και 

ειδικότητες256. Οι πάντες, στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου τους, αυτό-

                                                 
254 «τα παλιότερα χρόνια ο εντοπισμός του πειρατή ήταν απλούστερος γιατί υπήρχαν απλώς οι αποθήκες 
και οι κόπιες των ταινιών. Με το Internet όμως, ο εχθρός είναι άφαντος. Βρισκόμαστε σε 
ανταρτοπόλεμο». «Η μεγαλύτερη δυσκολία για την κινηματογραφική αγορά σε όλο τον κόσμο είναι η 
πειρατεία. Τόσο ως πλαστό DVD όσο και από το παράνομο κατέβασμα στο Internet». Γι’ αυτό «το 
Χόλιγουντ αναζητά ηλεκτρονικές μεθόδους καταπολέμησης των πειρατών του Internet» και «Σε ότι 
αφορά το Internet, έχουμε αναπτύξει νέες τεχνολογίες που ξεγελούν όσους θέλουν να κατεβάσουν 
παράνομα ταινίες, δείχνοντας μερικά δευτερόλεπτα και το υπόλοιπο κενό. Βέβαια οι τεχνολογίες σπάνε 
και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό τον τεχνολογικό ανταρτοπόλεμο.» 
255 (Βήμα, 22-10-2005), βρίσκουμε ένα άρθρο-είδηση τριών παραγράφων με τίτλο «Οι αμερικανοί 
εκδότες (ΑΑΡ) εναντίον του Google. Κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας για παραβίαση 
πνευματικών δικαιωμάτων». «…η εταιρεία (Google)… ετοιμάζεται να θέσει στη διάθεση των σέρφερ 
ολόκληρα βιβλία και συλλογές βιβλίων με σκανάρισμα και ηλεκτρονική αποθήκευση των κειμένων…των 
πανεπιστημίων της Οξφόρδης, του Μίσιγκαν, του Χάρβαρντ, …» 
256 (Καθημερινή, 16-05-2006) με τίτλο «Οι βιβλιοθήκες στην εποχή του Δια-δικτύου». «Ανάμεσα στα 
θέματα που συζητήθηκαν, αφορούσαν στα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή του δια-δικτύου… από 
την… καθηγήτρια της νομικής σχολής… η ψηφιακή τεχνολογία να αξιοποιηθεί από τις βιβλιοθήκες». 
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προσδιορίζονται με βάση του κανόνες της νέας εποχής. Το δια-δίκτυο 

επαναεπιβεβαιώνεται και παρουσιάζεται να είναι φορέας μιας νέας, θαυμαστής 

εποχής257. Η αλλαγές στην γλώσσα είναι μια ισχυρή ένδειξη του ερχομού αυτού του 

νέου κόσμου. Η μάχη μεταξύ των δυνάμεων, υπερασπιστών του παλιού με τον νέο 

κόσμο σε όλα τα επίπεδα είναι εμφανής. 

Τα χαρακτηριστικά και η φωνή αυτής της νέας εποχής, όπως περιγράφεται, 

βρίσκουν δειλά, δειλά και την θετική υποδοχή και προβολή από τον τύπο, στον βαθμό 

που αποτελούν προμηνύματα από το μέλλον. Σε ένα εκτενές άρθρο μισής σελίδας258 

προσωποποιείται αποκρυσταλλωμένη, εξαιρετικά αποκαλυπτικά για την έρευνά μας, 

όλη η εικόνα του δια-δικτύου στο πρόσωπο ενός νεαρού Γάλλου. Ο «νεαρός» 

«γνώστης» και εκπρόσωπος της «ανοιχτής» φιλοσοφίας του δια-δικτύου είναι το 

μέλλον, η επόμενη γενιά και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο (από την Γαλλική Βουλή 

και τον ίδιο τον κ. Σαρκοζί) εισακούγεται με απόλυτο σεβασμό και προσοχή! Ο 

νεαρός ίδρυσε τους Audionautes, μια οργάνωση που προσέφερε νομική υποστήριξη 

σε όσους κατηγορούνταν για παράνομη διακίνηση μουσικής μέσω Internet, 

επισημοποιώντας με αυτό τον τρόπο τον πόλεμο μεταξύ παλιού και νέου που 

διεξάγεται. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως ο εκπρόσωπος 

των αδυνάτων, ο «Ρομπέν» του δια-δικτύου259, εμπεδώνοντας την εικόνα της 

ελευθερίας και του αντάρτικου που αποδίδεται στο δια-δίκτυο. 

Μ’ αυτό τον τρόπο, συμβολικά, το δια-δίκτυο ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με 

τους φτωχούς τους αδύνατους, του αντάρτες που συμπαθούμε, σε έναν 

ανταρτοπόλεμο με τους πλούσιους και δυνατούς. Εν δυνάμει, είναι αυτό που 

προσφέρει καταφύγιο τους αδύνατους και αποτελεί μέσο για την  καταπολέμηση των 

ανισοτήτων στις ευκαιρίες διασκέδασης. Είναι ένας ιδανικός κόσμος ίσων ευκαιριών, 

σε άμεση αντιπαράθεση με τον πραγματικό κόσμο, όπου ο Αζίζ έχει τόσα 

προβλήματα και κοινωνικά βρίσκεται χαμηλά. Σε τελευταία ανάλυση είναι ο χώρος 

της πραγματικής δημοκρατικής κοινωνίας ίσων πολιτών, κάτι που ξανασυναντήσαμε 
                                                 
257 «Η συγγραφέας και καθηγήτρια της Σορβόννης Ζωή Βαλάση προκάλεσε τις πιο έντονες συζητήσεις… 
όταν διαφώνησε έντονα με τον όρο «χρήστης» αντί για «αναγνώστης». «Δεν παίζουμε με τις λέξεις, αλλά 
θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μια λέξη είναι ένας ολόκληρος κόσμος… απορρίπτοντας μια λέξη, 
απορρίπτουμε έναν ολόκληρο κόσμο». 
258 (Καθημερινή, 19-05-2006),  «Οι “ηχοναύτες” και ο νεαρός Γάλλος “Ρομπέν” του Δια-δικτύου, 
«… οι εμπλεκόμενοι στην κοινοβουλευτική συζήτηση για τη μουσική πειρατεία στη Γαλλία ακούν με 
προσοχή τον Αζίζ, που είναι μόλις 18 χρονών. Όλες οι πλευρές πρέπει να τον ακούσουν γιατί έχει πίσω 
του μια ολόκληρη γενιά. Κατανοεί τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας πολύ βαθύτερα από 
πολλούς δικηγόρους και βουλευτές». 
259 «Ο Ριντουάν Αζίζ γεννήθηκε στη Γαλλία από Μαροκινούς γονείς, που τώρα έχουν πάρει διαζύγιο. Ζει 
σε εργατική πολυκατοικία στην περιοχή του Λίγηρα με τη μητέρα του που δουλεύει ως καθαρίστρια». 
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στο υποκεφάλαιο «2.2.5 Το δια-δίκτυο, πηγή κινημάτων πολιτών και δημοκρατικών 

επαναστάσεων» 

Διακρίνουμε τον σαφή διαχωρισμό εποχών, γενεών260. Από την μια το δια-

δίκτυο και οι εκπρόσωποί του, ο 18χρονος, αδύναμος και φτωχός εκπρόσωπος των 

μαθητών του Γυμνασίου μιας χώρας, απέναντι σε πολιτικούς και παραδοσιακές 

μορφές εξουσίας που δεν ξέρουν καν για τι μιλάμε, ποιο είναι το πρόβλημα, είναι 

παρωχημένοι. Παρόλα αυτά επιδεικνύουν τον δέοντα σεβασμό στο παιδί, ουσιαστικά 

σε ότι αυτό εκπροσωπεί (τον επερχόμενο κόσμο του δια-δικτύου) στο υψηλότερο 

επίπεδο. Συμβολικά μέχρι και ο Σαρκοζί (ο επικρατέστερος υποψήφιος, επόμενος 

πρόεδρος της χώρας) νομιμοποιεί και αναγνωρίζει τη δύναμη του μέλλοντος, 

παρέχοντας δικαιολογητικό απουσιών από το σχολείο. 

Τέλος, βρίσκουμε και την επίσημη προβολή των θέσεων των πνευματικών 

δημιουργών, καθώς η BSA (Business Software Alliance), εταιρεία εκπρόσωπος 

πολυεθνικών ομίλων τεχνολογίας και αρμόδια για την καταπολέμηση της πειρατείας 

λογισμικού, επιχειρεί να πείσει για το δίκαιο των επιχειρημάτων της κατά της 

πειρατείας και της απώλειας δισεκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας την επίκληση 

της στατιστικής και την προσπάθεια δημιουργίας αισθημάτων ενοχής ατομικά και ως 

χώρας, για τις εξαιρετικές επιδόσεις μας ως πρωταθλήτρια χώρα παρανομίας261. Σε 

ένα ακόμη σημείο εντοπίζουμε τις ίδιες μεθόδους πειθούς για την προώθηση θέσεων. 

Την επίκληση στην επιστήμη, μέσω της στατιστικής και των αριθμών και την 

σύγκριση, σε εθνικό επίπεδο, της συμπεριφοράς μας με το παράδειγμα των 

προηγμένων χωρών της δύσης. 

Συμπερασματικά, το μήνυμα που εξάγουμε συνολικά από τις αναφορές σ’ αυτή 

την κατηγορία είναι, ότι το δια-δίκτυο έχει την δύναμη να καθορίζει νέους κανόνες, 

όντας ένας νέος κόσμος και μια νέα εποχή, και όλοι, όσο δυνατοί και να είναι, 

κινηματογραφικές εταιρείες, βιβλιοθήκες, εκδότες «τρέχουν» αδύναμοι να 

προλάβουν τις εξελίξεις για να μη χάσουν το τρένο. Τα παραδοσιακά σχήματα 

                                                 
260 «Ο Ριντουάν πέρασε πέντε μέρες στο Παρίσι συναντώντας γερουσιαστές και βουλευτές, δίνοντας 
συνεχώς συνεντεύξεις και οργανώνοντας διαδήλωση μερικών εκατοντάδων νέων στους δρόμου του 
Παρισιού. Δεν χρειάζεται πια να γράψω πλαστά σημειώματα για να δικαιολογώ τις απουσίες μου, έχω τη 
γραπτή άδεια του Σαρκοζί… Πολλοί πολιτικοί δεν ήξεραν καν τι σημαίνει “κατεβάζω” μουσική από το 
Internet…Είμαι υπερήφανος που κατεβάζω μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές από το Internet…Το 
Internet είναι ένα υπέροχο μέσο διάδοσης πολιτισμού. Γιατί πρέπει εγώ να μείνω έξω επειδή δεν έχω τα 
οικονομικά μέσα; Το Internet για την δικιά μου γενιά είναι ότι ήταν οι βιβλιοθήκες για τις 
προηγούμενες». 
261 (Καθημερινή, 22-05-2006) με τίτλο «Η Ελλάδα παραμένει “πρωταθλήτρια” πειρατείας 
λογισμικού στην Ε.Ε.» 
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προσαρμόζονται και ακολουθούν τις εξελίξεις. Το ίδιο και η έννοια της 

παραβατικότητας που εμφανίζεται θολή και ρευστή, ανίκανη να οριοθετήσει 

συμπεριφορές στο πλαίσιο του νέου κόσμου.  Ποιος είναι αυτός που ορίζει τον ρυθμό 

που χορεύουν οι άλλοι; Κάποιος πολύ δυνατός, ο νέος τρόπος να ζούμε και να 

υπάρχουμε, το δια-δίκτυο. Εισάγει νέα ήθη και δυνατότητες, ένα νέο τρόπο για να 

διασκεδάσεις, να διαβάσεις.  Κατακτά και το πεδίο του ελεύθερου χρόνου και της 

ψυχαγωγίας. Δημιουργεί συμβολικά διαμάχες γύρω από την γλώσσα, που 

κωδικοποιούν την μεγάλη διαμάχη τον πόλεμο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι 

ανταρτοπόλεμος γιατί δεν φαίνονται οι εχθροί, οι κίνδυνοι είναι αφηρημένοι. Επίσης, 

αυτός ο νέος κόσμος, νέα εποχή εκπροσωπείται από τους νέους, το μέλλον και 

αποτελεί καταφύγιο των αδυνάτων, φτωχών έναντι των πανίσχυρων παραδοσιακών 

πολιτιστικών βιομηχανιών. Παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην μουσική, άρα 

είναι καλύτερος από τον τωρινό απαλλάσσοντάς μας από την σκλαβιά και την 

οικονομική εκμετάλλευση των εταιρειών. Η εικόνα του δια-δικτύου αποκτά μια 

απελευθερωτική χροιά, έναν δημοκρατικό χαρακτήρα και ένα συμπαθητικό πρόσωπο, 

μιας και είναι φορέας υπηρεσιών και ευκαιριών στους νέους ανθρώπους που δεν 

έχουν εξουσία, χρήματα. 

 

 

 

 

 

4.2 Παιδεραστία – Πορνογραφία 
(Ο παιδόφιλος της διπλανής πόρτας) 

 

Το ζήτημα της διακίνησης παιδικής πορνογραφίας στο δια-δίκτυο καταγράφεται πολύ 

διακριτά στα σχετικά άρθρα που ανήκουν στην κατηγορία παραβατικής 

συμπεριφοράς. Μάλιστα, η αστυνομία, στο σχετικό πίνακα που δημοσιοποιεί262, 

εμφανίζει στατιστικά στοιχεία «εκτός παιδικής πορνογραφίας» όπως σημειώνει, 

αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα και το ανεξάρτητο της αντιμετώπισης αυτού του 

είδους της παραβατικότητας. Γι’ αυτούς τους λόγους, κρίθηκε αναγκαία η 

ανεξάρτητη διαχείριση και ανάλυση της παιδικής πορνογραφίας ως ξεχωριστής 

                                                 
262 (Καθημερινή, 26-10-2006) 
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κατηγορίας άρθρων παραβατικής συμπεριφοράς. Όσον αφορά την ποσοτική ανάλυση 

περιεχομένου, αναλογιζόμενοι το τεράστιο φάσμα κοινωνικών – πολιτιστικών – 

πολιτικών – οικονομικών πτυχών της κοινωνίας, με το οποίο σχετίζεται πλέον η 

παρουσία του δια-δικτύου,  οι αναφορές που αφορούν στο ζήτημα της παιδεραστίας – 

πορνογραφίας καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα επί του συνόλου του υλικού (5,6%) 

ή κάτι παραπάνω από μία στις είκοσι που συναντούμε.  

Επίσης, λειτουργώντας στο πλαίσιο της ευρύτερης κατηγορίας της παραβατικής 

συμπεριφοράς όπου ανήκουν, οι αναφορές στην ζήτημα της παιδεραστίας-

πορνογραφίας μέσω του δια-δικτύου βρίσκονται δεύτερες, καταλαμβάνοντας το 

23,7%, ή κάτι παραπάνω από μία στις τέσσερις αναφορές που συναντούμε. Φυσικά, 

στο πλαίσιο μιας  οικονομοκεντρικής κοινωνίας, η υποκατηγορία «ηλεκτρονικά 

εγκλήματα οικονομικής φύσης» είναι η μόνη υποκατηγορία που ξεπερνά τις 

αναφορές στο ζήτημα της παιδεραστίας και βρίσκεται στην πρώτη θέση, με 

συντριπτική παρουσία που φτάνει το 63% των αναφορών παραβατικής συμπεριφοράς 

και το 14,9% του συνόλου των αναφορών.  

Το γεγονός, λοιπόν, ότι ο τύπος, ως ένας από τους βασικούς φορείς της 

κυρίαρχης ιδεολογίας, σε κάθε του απόχρωση, αποδίδει τόση «αξία» στο ζήτημα της 

παιδεραστίας – διακίνησης πορνογραφικού υλικού μέσω του Δια-δικτύου, μας 

επιτρέπει καταρχήν να το θεωρήσουμε και να το αξιολογήσουμε ότι τείνει να γίνει 

«μείζον πρόβλημα που αφορά την σύγχρονη συλλογική συνείδηση της ελληνικής 

κοινωνίας». Επίσης, ζήτημα που αγγίζει και ξυπνά σε πρώτο επίπεδο τα 

αντανακλαστικά και το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας και υπάρχει διάθεση 

προβολής του μέσω του τύπου. 
 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι αν συγκρίνουμε, πάντα για την 

κατηγορία αναφορών της παιδεραστίας τις δύο εφημερίδες: 
 

Πίνακας 4.20 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην 
κατηγορία «Δια-δίκτυο 
και Παραβατική 
Συμπεριφορά» 

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των 
αναφορών 

Καθημερινή 23,5% 7,1% 
Βήμα 24,1% 4,0% 
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Παρατηρούμε ότι στο σύνολο των αναφορών υφίσταται μια σημαντική διαφορά 

(7,1% και 4%) σχεδόν διπλάσια υπέρ της Καθημερινής, η οποία εξουδετερώνεται 

λίγο αν λάβουμε υπόψη ότι οι αναφορές του βήματος είναι αντίστοιχα λίγο 

περισσότερες - πιο σημαντικές ως τμήμα των συνολικών αναφορών που αφορούν 

παραβατική συμπεριφορά (24,1% έναντι 23,5%). Οφείλουμε να κρατήσουμε την 

μικρή υπεροχή της Καθημερινής ως τμήμα της συνολικής υπεροχής της στο πλαίσιο 

της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά», κάτι που μας βοηθά για 

την συγκρότηση μιας τελικής πιο «συντηρητικής» εικόνας εντύπου λόγω της 

ευαισθησίας σε συγκεκριμένο φάσμα θεμάτων. Πέρα από αυτή την τάση, γενικότερα, 

διαπιστώνουμε μια καθ’ όλα «κοινή συμπεριφορά», κάτι που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι το ζήτημα της παιδεραστίας, το μέλημα της κοινωνίας γι’ αυτό, η 

διάθεσή προβολής του προς αποτροπή ή γιατί αποτελεί αξιομνημόνευτο ή άξιο να 

αποτελεί είδηση γεγονός, η ανάγκη ασφαλούς πλοήγησης στο δια-δίκτυο, βρίσκεται 

πέρα και πάνω από ιδεολογικές επιρροές ή πολιτικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις.  

Επιχειρώντας μια σύγκριση, του συνόλου των αναφορών και των δύο εντύπων, 

σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 
 

Πίνακας 4.21 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην 
κατηγορία «Δια-δίκτυο 
και Παραβατική 
Συμπεριφορά» 

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 30,6% 8,5% 
Μάιος 2006 11,3% 2,1% 

Παρατηρούμε  μια σημαντική ποσοστιαία παρουσία αναφορών στο σύνολο του 

υλικού, τον Οκτώβριο του 2005 (8,5%) σε σχέση με τον Μάιο του 2006 (2,1%). 

Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση, διακρίνουμε μια επίσης σημαντικά αυξημένη 

συμμετοχή αναφορών παιδεραστίας στην ευρύτερη κατηγορία παραβατικής 

συμπεριφοράς τον Οκτώβριο του 2005 (30,6%) σε σχέση με τον Μάιο του 2006 

(11,3%). Συνολικά η ασταθής αυτή συμπεριφορά της υποκατηγορίας στον χρόνο, 

αποδίδεται στην τρέχουσα κάθε μήνα ειδησεογραφία, που εξαρτάται φυσικά σε 

μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη περιστατικών σύλληψης παιδεραστών από το τμήμα 

δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος (άμεση συσχέτιση –«εξάρτηση» που θα αναλυθεί 

παρακάτω). Τα παραπάνω στοιχεία διαφοροποίησης και σχετικής αστάθειας 

παρουσίας αναφορών στον χρόνο, αποδεικνύουν μια άμεση συσχέτιση με την 

τρέχουσα ασταθή με την  σειρά της επικαιρότητα (έξαρση περιστατικών τον 
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Οκτώβριο του 2005) και υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικά μόνο μιας πηγής 

ειδήσεων – αφορμών για ενασχόληση με το ζήτημα: του τμήματος δίωξης 

ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

 

Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων 
 

Αναφερόμενοι πιο αναλυτικά σε ποιοτικά χαρακτηριστικά παρατηρούμε τα 

εξής: Ένα μόνο δημοσίευμα263, με το χαρακτήρα αφιερώματος, παρέχει στους γονείς 

αναγνώστες συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλούς πλοήγησης στο δια-δίκτυο. Τα 

υπόλοιπα δημοσιεύματα, αναφορές, αποτελούν ουσιαστικά ειδήσεις του αστυνομικού 

ρεπορτάζ, περιγράφοντας εντυπωσιακά τα γεγονότα, είτε με συνοπτικό τρόπο, είτε 

προχωρώντας σε λεπτομέρειες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ενασχόληση του 

τύπου με το ζήτημα της παιδεραστίας με κυρίαρχα «ειδησεογραφικό» χαρακτήρα, 

κάτι που μας επιτρέπει, στον βαθμό που ο τύπος αποτελεί κύριο φορέα κυρίαρχης 

ιδεολογίας, να το θεωρήσουμε ως ένα θέμα που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία.  

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την έκταση που καταλαμβάνουν τα άρθρα – 

αναφορές, εντοπίστηκαν τρία μικρά μονόστηλα στην πρώτη σελίδα, ως εντυπωσιακές 

ειδήσεις με αντίστοιχους τίτλους264. Το ένα από τα τρία αποτελούσε περίληψη που 

παρέπεμπε σε εσωτερική σελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης ένα μεγάλο 

αφιέρωμα στο ζήτημα της διακίνησης παιδικής πορνογραφίας μίας και μισής 

σελίδας265, τέσσερα σχετικά εκτενή και αναλυτικά άρθρα – ειδήσεις266, μία 

παράπλευρη, όχι αυτόνομη αναφορά, σε σχέση γενικότερα με το ηλεκτρονικό 

έγκλημα267 και τέλος μια αναφορά268 που αφορά στο ζήτημα της απόρριψης, από την 

αρμόδια για την επίβλεψη του Δια-δικτύου αμερικανική υπηρεσία ονοματοδοσίας και 

αριθμοδότησης (ICANN), της πρότασης δημιουργίας νέας δια-δικτυακής κατάληξης 

πορνογραφικού περιεχομένου «.xxx». Από τα παραπάνω, ενισχύεται το συμπέρασμα 

της ποσοτικής ανάλυσης ότι πρόκειται για ένα ζήτημα μεγάλου ενδιαφέροντος, με 

                                                 
263 (Βήμα, 23-10-2005), «Παιδική Πορνογραφία -  Τα κυκλώματα στην Ελλάδα»). 
264 (Βήμα, 27-05-2006) «Παιδική Πορνογραφία από τα Γιάννενα», (Βήμα, 18-10-2005) «Εξάρθρωση 
δικτύου πορνογραφίας», (Καθημερινή 26-05-2006) «Συνελήφθη πολύτεκνος». 
265 με τίτλους (Βήμα, 23-10-2005) «Παιδική Πορνογραφία – Τα κυκλώματα στην Ελλάδα», που 
περιελάμβανε σε ανεξάρτητο εμφανές τμήμα «συμβουλές για τους γονείς». 
266 (Βήμα, 23-10-2005) «Ο παιδόφιλος της διπλανής πόρτας», (Καθημερινή, 19-10-2005) 
«Απίστευτη κτηνωδία με διακίνηση σκληρής παιδικής πορνογραφίας», (Καθημερινή 27-05-2006) 
«Μια φρικτή ιστορία που πάγωσε μια πόλη», (Καθημερινή, 18-10-2005) «Μέγα κύκλωμα 
πορνογραφίας», (τριών, πέντε, τεσσάρων και τριών παραγράφων αντίστοιχα). 
267 με τίτλο (Βήμα, 26-10-2005) «Σε άνθηση τα ηλεκτρονικά εγκλήματα στην Ελλάδα». 
268 με τίτλο (Βήμα, 12-05-2006) «Το Δια-δίκτυο χωρίς “.xxx”». 
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διάθεση προβολής του απ’ τη πλευρά του τύπου, αφού κερδίζει ποιοτικό, ζωτικό 

χώρο και προβάλλεται από αυτόν σε έκταση και σελίδες – θέσεις αξιοσημείωτου 

ενδιαφέροντος. 

Σε όλα τα άρθρα εκτός ενός, γίνεται τουλάχιστον μία αναφορά ότι η πηγή της 

είδησης, των πληροφοριών, εμπειριών, εκτιμήσεων είναι το Τμήμα Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ή μεμονωμένοι αξιωματικοί 

του. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ενασχόληση του τύπου με το ζήτημα είναι 

άμεσα εξαρτώμενη από την τρέχουσα επικαιρότητα, δηλαδή τις αντιλήψεις ή τις 

σχετικά «έτοιμες» ειδήσεις, πληροφορίες που προσφέρονται δημοσιοποιούμενες 

επίσημα ή ανεπίσημα από το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το οποίο με 

την σειρά του, σε ένα σημαντικό βαθμό, «χρησιμοποιεί» τον τύπο και μέσω αυτού το 

γεγονός ότι «πουλάει» η προβολή του προβλήματος στην κοινωνία, είτε για να 

προβάλει –καθαρά υπηρεσιακά- το έργου του και να αυξήσει την εσωτερική του ισχύ 

και εν γένει αξιοπιστία, είτε για να λειτουργήσει πιθανά αποτρεπτικά. Διακρίνουμε, 

λοιπόν, μια άμεση εξάρτηση της ροής πληροφοριών από τα δημοσιεύματα της 

υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος χωρίς να υπάρχει σε καμιά περίπτωση 

πρωτογενής δημοσιογραφική έρευνα και εμβάθυνση. (Εξάλλου, στον βαθμό που 

υφίστανται «έτοιμες» ειδήσεις – αφορμές, ο τύπος λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με 

την σειρά του σαν μέσο εκτόνωσης της αποστροφής της εν γένει αρνητικής ενέργειας 

της κοινωνίας για το ζήτημα.) 

Όσον αφορά την φρασεολογία, το ύφος του λόγου, τον τρόπο παρουσίασης των 

σχετικών ζητημάτων παρατηρούμε εξαιρετικά έντονους προσδιορισμούς και φράσεις 

όπως: «φρικτή ιστορία», «απόλυτη κτηνωδία», «πρωτοφανής σκληρότητα», 

«ιδιαίτερα σκληρό». Επιπλέον παρατηρούμε σχεδόν απόλυτες περιγραφές και θέσεις 

όπως «το θέαμα πάντα σοκάρει» και κάποιες πολύ άμεσες, σε πρώτο πρόσωπο, 

αστυνομικές μαρτυρίες ύπαρξης φράσεων στο δια-δίκτυο όπως «θέλω αγοράκι μέχρι 

15 ετών» ή κρίσεις όπως : «ότι πιο αρρωστημένο έχω δει». 

Η φράση «άτομα υπεράνω πάσης υποψίας» πραγματικά κυριαρχεί, για να 

περιγράψει τους θύτες, οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικότερα ως «πρόσωπα 

σατανικά», μακριά από το πρότυπο του κοινού εγκληματία και περισσότερο κοντά 

στο φάσμα της «καλής κοινωνίας», γεγονός που μεγιστοποιεί την έκπληξη και την 

ένταση της απειλής που μας μεταφέρεται. «Επιστήμονες», «επιχειρηματίες», 

«οικογενειάρχες», «συγγενείς», «ευκατάστατοι», «ευυπόληπτοι», «φιλήσυχοι» είναι 

οι ακριβείς χαρακτηρισμοί που συναντούμε (χωρίς ποτέ να γίνεται ονομαστική 
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συγκεκριμένη αναφορά στα εν λόγω πρόσωπα!). Το προφίλ του θύτη είναι αυτό του 

«σύγχρονου αστού με καθαρό ποινικό μητρώο» και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με 

την κλασική μορφή εγκληματία-παραβάτη που έχουμε όλοι σαν στερεότυπο μέσα 

μας. Γενικότερα, περιγράφεται και παρουσιάζεται ένα συνεχώς διευρυνόμενο 

πρόβλημα – απειλή, όπου προοδευτικά, με την πάροδο του χρόνου, συμμετέχουν όλο 

και περισσότερα άτομα, διευρύνεται συνεχώς το φάσμα της κοινωνικής, 

επαγγελματικής και ηλικιακής προέλευσης τους. Επίσης αυξάνεται η σκληρότητα των 

περιστατικών, η συχνότητά τους, η γιγάντωση των δικτύων ως επιχειρήσεων εγχώρια 

και σε διεθνές επίπεδο.  

Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως κύριος φορέας και ενισχυτικός παράγοντας 

αυτής της απειλής, αφού παρέχει τεράστιες δυνατότητες αποθήκευσης και διακίνησης 

σχετικού ψηφιακού υλικού, ανωνυμία, αυτόματους μηχανισμούς πλουτισμού, και 

εύκολη, ασφαλή πρόσβαση σε υποψήφια θύματα. Ο μύθος της τεχνικής προόδου και 

της αδιαφιλονίκητης δύναμής της συμβάλει στην ενίσχυση των παραμέτρων του 

προβλήματος και των συναφών αισθημάτων απειλής της κοινωνίας, μιας και οι 

«θύτες» εμφανίζονται εξαιρετικοί χρήστες σύγχρονων, ψηφιακών τεχνικών μεθόδων 

που τους καθιστούν πολλαπλάσια επικίνδυνους. Απέναντι σε όλα αυτά, η κοινωνία 

και οι γονείς εμφανίζονται σε θέση σαφούς αδυναμίας, αναστατωμένοι και 

σοκαρισμένοι, απειλούμενοι παραδοσιακά έξω από το σπίτι, από τους θύτες σε θέση 

ισχύος αλλά και μέσα στο σπίτι πλέον, μέσω του υπολογιστή του παιδιού τους. 

Επιπλέον απαιτείται να έχουν σχετικά σοβαρές τεχνικές γνώσεις, για να είναι σε θέση 

να αυτοπροστατευθούν. 

Ο τρόπος παρουσίασης των θεμάτων που περιγράφηκε παραπάνω, αντανακλά 

και αποδεικνύει ταυτόχρονα την ύπαρξη ανάλογων αισθημάτων, αντιδράσεων, 

αντανακλαστικών της σύγχρονης κοινωνικής συνείδησης, γεγονός που υπογραμμίζει 

την εγρήγορση σε σχέση με την παιδεραστία (και την ανάγκης «ασφαλούς» 

πλοήγησης των παιδιών στο δια-δίκτυο). Εμπεριέχει όμως και σε ένα βαθμό και 

στοιχεία δημοσιογραφικού εντυπωσιασμού για την παρουσίαση περισσότερο 

ελκυστικών άρθρων, καθώς και την επισήμανση ότι αυτά τα έκτροπα συμβαίνουν και 

στη χώρα μας269 (παρόλη τη γενικότερη αίσθηση ότι στην Ελλάδα υπάρχει 

«αυστηρότητα ηθών»). 

                                                 
269 (Βήμα, 23-10-2005) «Πολλά από αυτά τα αρχεία δεν αποκλείεται να έχουν φωτογραφηθεί ή 
βιντεοσκοπηθεί στην χώρα μας», (Βήμα, 23-10-2005) «Η ανάγνωση των ψηφιακών δίσκων επιβεβαίωσε 
τους φόβους τους : τα ανήλικα παιδιά ήταν ελληνόπουλα.», (Καθημερινή, 18-10-2005) «Οι φωτογραφίες 
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4.2.1 Συμπεράσματα 

 

Υφίσταται μια άμεση σχέση σε βαθμό εξάρτησης που ακολουθεί μονόδρομα το 

σχήμα: ύπαρξη περιστατικού είδησης σύλληψης παιδεραστών ή πληροφορίες από 

αξιωματικούς του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος … παρουσίαση της 

σχετικά «έτοιμης» είδησης στον τύπο … αφορμή για εκτόνωση αισθημάτων 

αποτροπιασμού, κάποια πιθανή βαθύτερη ανάλυση-αφιέρωμα, συμβουλές 

προστασίας στους γονείς για ασφαλή πλοήγηση στο δια-δίκτυο. Ανεξάρτητα από τις 

μικρές διαφοροποιήσεις συσχετιζόμενες με την επικαιρότητα, παρατηρούμε μια 

σταθερή παρουσία αναφορών-ειδήσεων σύλληψης παιδεραστών, που αποτελούν με 

την σειρά τους αφορμές να θυμηθούμε το πρόβλημα και αφετηρία για σχόλια και 

σχετική αρθρογραφία που αντανακλά την αποστροφή της κοινωνίας για τα «τέρατα» 

που συλλαμβάνονται.  

Το βασικό και εξαιρετικά σημαντικό για το αντικείμενο της έρευνάς μας 

συμπέρασμα είναι, ότι η παρουσία της τρέχουσας υποκατηγορίας αναφορών ταυτίζει 

την εικόνα του δια-δικτύου με τα πιο απωθητικά αρνητικά στοιχεία. Η εικόνα που 

παρουσιάζεται, λόγω της ιδιαίτερης ανθρώπινης ευαισθησίας για τα παιδιά, κηλιδώνει 

την, κατά τα γενικά, ακτινοβολούσα εικόνα του δια-δικτύου με ένα βαρύ πέπλο 

σκιάς, μιας και η παρουσία του δια-δικτύου παρουσιάζεται ως άμεσα συνυπεύθυνη 

για το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα που παρουσιάζεται. Το δια-δίκτυο, η 

αποκεντρωμένη φύση του, οι δυνατότητες που παρέχει είναι αυτές που φαίνεται να 

μεγιστοποιούν το πρόβλημα της διακίνησης υλικού παιδεραστίας και πορνογραφίας. 

Γεννιούνται, λοιπόν, έντονα ερωτηματικά στην συλλογική συνείδηση για την 

κατεύθυνση της αξιοποίησης της τεράστιας δυναμικής του δια-δικτύου. Ο 

«κίνδυνος», το «κακό», έρχονται να προστεθούν δίπλα στις θετικές αναπαραστάσεις 

του, που συναντήσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια της ανάλυσή μας. Η άμεση ταύτισή 

του με χώρο δράσης κάθε είδους «αρρώστων», «ανωμάλων» συνανθρώπων μας, 

δημιουργεί εξαιρετικά έντονη αρνητική φήμη και παρέχει αφορμή για την λήψη 

σχετικών αποστάσεων, ανάπτυξη επιφυλακτικότητας και πάντως σίγουρα 

κατευνασμού πιθανού ενθουσιασμού για τον νέο, θαυμαστό κόσμο του δια-δικτύου. 

                                                                                                                                            
ελήφθησαν στην χώρα μας», (Βήμα, 18-10-2005) «…εξετάζεται τμήμα του πορνογραφικού υλικού να 
έχει ληφθεί στην Ελλάδα.» και (Βήμα, 27-05-2006) «Παιδική πορνογραφία από τα Γιάννενα στο 
Internet». 
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Η λειτουργία του δια-δικτύου ως μέσου για την εύκολη εκτόνωση και αποφόρτιση 

βασικά κοινωνικών ευθυνών γίνεται εμφανής. 

 

4.3 Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές 
(Μερικές φορές τα μαγείρευε με… κανιβαλικές συνταγές που έβρισκε στο Internet) 

 

Το 3,1% του συνόλου των αναφορών (11η υποκατηγορία) και το 13,3% (1 στα 8 

περίπου) της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά», αφορούν κοινά 

κατά τα άλλα, παραδοσιακής μορφής εγκλήματα που πραγματοποιούνται πλέον 

καλυπτόμενα με την βοήθεια των πλεονεκτημάτων του περιβάλλοντος που 

διαμορφώνει το δια-δίκτυο. Μ’ αυτό τον τρόπο δεν ενοχοποιείται άμεσα το δια-

δίκτυο. Απλά, συσχετίζεται έμμεσα ως ευνοϊκό περιβάλλον που υποθάλπει 

ανθρώπους με συμπεριφορικές διαταραχές, οι οποίοι διαπράττουν σχετικές 

παραβατικές πράξεις. Επιπρόσθετα, συναντούμε και εντελώς νέες μορφές 

παραβατικής συμπεριφοράς που ταυτίζονται άμεσα με το δια-δίκτυο. Δεν θα 

μπορούσαν να υπάρχουν αν δεν υφίσταται αυτό. Μας τις έχει φέρει το δια-δίκτυο και 

περιγράφονται αρκετά τρομακτικές. 

 

Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων 
 

Αν συγκρίνουμε, όσον αφορά την υποκατηγορία αναφορών «Παραβατικότητα 

και συμπεριφορικές διαταραχές» το σύνολο των στοιχείων, στις δύο εφημερίδες: 

 
Πίνακας 4.22 Σύγκριση Καθημερινής - Βήματος 

Έντυπο 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και Παραβατική 
Συμπεριφορά» 

Συμμετοχή 
στο σύνολο 
των αναφορών 

Καθημερινή 11,3% 3,4% 
Βήμα 17,2% 2,8% 

 

Παρατηρούμε ότι υφίσταται μια γενικά κοινή συμπεριφορά των δύο εντύπων. 

Επίσης οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε (κάτι που συναντήσαμε σε όλες τις 

υποκατηγορίες του τρέχοντος κεφαλαίου) την συνολική υπεροχή, στο πλαίσιο της 

κατηγορίας «Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά» της Καθημερινής (3,4%. 

Έναντι 2,8%). 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία, σε σχέση με τους δύο μήνες της έρευνας: 
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Πίνακας 4.23 Σύγκριση Οκτωβρίου 2005 – Μαΐου 2006 

Μήνας 
Ανάλυσης 

Συμμετοχή στην κατηγορία 
«Δια-δίκτυο και 
Παραβατική Συμπεριφορά» 

Συμμετοχή στο 
σύνολο των 
αναφορών 

Οκτώβριος 2005 9,0% 2,5% 
Μάιος 2006 21% 3,9% 

 

Παρατηρούμε μια σαφέστατη αύξηση των αναφορών τον Μάιο 2006 έναντι του 

Οκτωβρίου 2005, η οποία αποδίδεται πρώτα στον γενικότερο ειδησεογραφικό 

χαρακτήρα του τρέχοντος περιβάλλοντος-κατηγορίας και έπειτα στην έντονη 

παρουσία περιστατικών και αντίστοιχων ηλεκτρονικών εγκλημάτων οικονομικής 

φύσης τον Οκτώβριο που μείωσε αισθητά το μερίδιο, βάρος άλλων ειδήσεων, 

άρθρων. Μάλλον κάπου στην μέση πρέπει να αναζητήσουμε το σημείο ισορροπίας 

του μεριδίου, που καταλαμβάνει στον τύπο η κατηγορία των ηλεκτρονικών 

εγκλημάτων εκτός των οικονομικών, σε «κανονικές εποχιακές συνθήκες 

ειδησεογραφίας». 

 

Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων 
 

Ένα πρώτο είδος παραβατικής συμπεριφοράς, με σαφές το στοιχείο της 

διαταραχής, παρουσιάζεται να κινείται στο μεταίχμιο, να αποτελεί ένα μείγμα 

παραδοσιακής και ηλεκτρονικής μορφής. Διαβάζουμε για μια γυναίκα που 

χαρακτηρίζεται «κυνηγός συζύγων» μέσω δια-δικτύου και γι’ αυτό διώκεται για 

πολυγαμία και απάτη270. Η εικόνα που μας παρουσιάζεται είναι ότι αυτό που 

συνέβαινε ήδη μέχρι τώρα, απλά συνεχίζει να συμβαίνει και μέσω internet, με 

μεγαλύτερη όμως αποτελεσματικότητα και εμβέλεια, άρα επικινδυνότητα λόγω των 

δυνατοτήτων του νέου μέσου. Δεν εντυπωσιαζόμαστε, αλλά σχηματίζουμε σαφώς μια 

εικόνα, όπου το δια-δίκτυο προφέρει ευνοϊκές προϋποθέσεις στους παράνομους, 

γίνεται σύμμαχος στις όποιες δραστηριότητες τους, κάτι που κάνει κακό στην 

κοινωνία και συμβάλει στην απορύθμισή της. 

Μια δεύτερη κατηγορία αναφορών, άρθρων μας δημιουργούν μια πολύ 

περισσότερο τρομακτική εικόνα, λόγω του ότι το δια-δίκτυο παρουσιάζεται να είναι ο 

πρωταγωνιστής του κακού, ο αποκλειστικός φορέας καινούριων προβλημάτων για 

την κοινωνία, νέων μορφών διαταραχών των ανθρώπων και κατά συνέπεια νέων, 

                                                 
270 (Καθημερινή, 06-05-2006), «χρησιμοποιώντας γι’ αυτό (να βρίσκει συζύγους) και την οδό του Δια-
δικτύου, μέσω του οποίου γνωρίστηκε με τον τελευταίο σύζυγό της, κατά δική του ομολογία». 
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εντυπωσιακών μορφών παραβατικής συμπεριφοράς, όπως αυτοκτονίες μέσω Chat 

rooms271. Η άμεση σύνδεση του δια-δικτύου με την πρόκληση και ώθηση στον 

θάνατο, αμαυρώνει την εικόνα του και προκαλεί έντονα αρνητικά αντανακλαστικά272. 

Την άμεση συσχέτιση του δια-δικτύου με «σκληρές» πτυχές διαταραγμένης 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, την ξαναβρίσκουμε στο πιο εκτενές άρθρο της 

κατηγορίας273, με αντικείμενο τον κανιβαλισμό. Το δια-δίκτυο παρουσιάζεται ως 

ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές μιας παρανοϊκής υπόθεσης274. Λειτουργεί 

καταλυτικά στην οργάνωση και επιτυχή κατάληξη εγκληματικών σχεδίων εξαιρετικά 

«διαταραγμένων» ανθρώπων. Περιγράφεται ως χώρος που μπορούν πολύ εύκολα να 

διαπραχθούν τα πιο ακραία εγκλήματα-περιστατικά και φιλοξενεί εξαιρετικά 

«άρρωστες» και διαταραγμένες προσωπικότητες. Συνδέεται με κινδύνους που 

αγγίζουν το ζήτημα της ζωής ενός ανυποψίαστου πολίτη. Το ζήτημα της απώλειας 

ζωής συναντάμε με άλλη μορφή και μάλιστα σε ένα ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας 

που αγγίζει τα παιδιά275. Ο αντίκτυπος που προκαλείται στους γονείς από τον 

                                                 
271 Συγκεκριμένα στην (Καθημερινή, 12-10-2005), εντοπίζουμε ένα σχετικά εκτενές άρθρο πέντε 
παραγράφων με τίτλο «Πρωτοβουλίες στη Βρετανία για τις “ιστοσελίδες θανάτου”» που 
περιλαμβάνει ένα έντονα σκιαγραφημένο παράρτημα με τίτλο «Οι κίνδυνοι από το Internet». Σε 
υπότιτλο τονίζεται «Με αφορμή την αυτοκτονία δύο ανθρώπων μέσω chat rooms, Έκκληση απηύθυνε το 
υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσια Τάξης της Βρετανίας… να περιορίσουν την πρόσβαση στις 
ιστοσελίδες και τους δικτυακούς τόπους συζήτησης (chat rooms) με θέμα την αυτοκτονία… περιστατικό 
κοινής αυτοκτονίας, που συμφωνήθηκε μέσω internet… σειρά παρόμοιων περιστατικών αυτοχειρίας 
στην Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές χώρες, ψυχίατροι προειδοποιούν ότι η Βρετανία βρίσκεται στα 
πρόθυρα νέα επικίνδυνης τάσης, με πρωταγωνιστές ψυχικά διαταραγμένους νέους… Η ιστοσελίδα μέσω 
της οποίας γνωρίστηκαν οι δυο αυτόχειρες, αποκαλύπτει τη νέα αυξανόμενη τάση… Η ιστοσελίδα 
“κατοικείται” σήμερα από πραγματικά απελπισμένους ανθρώπους, που ανταλλάσσουν προτάσεις για 
μεθόδους αυτοκτονίας και αναζητούν συντρόφους για την απονενοημένη κίνηση. “Για σας. Μένω κοντά 
στο Λίβερπουλ. Υπάρχει κανείς στην περιοχή που θα ήθελε να αυτοκτονήσει και θα σκεφτόταν να 
συμφωνήσει μαζί μου γι’ αυτό το σκοπό;”, έγραφε αγγελία στην ιστοσελίδα πριν από μερικές ημέρες.». 
272 Στο παράρτημα με τίτλο «Οι κίνδυνοι από το Internet», όπου αναγράφεται ως πηγή, The Guardian, 
παρέχονται διευκρινήσεις για τα σχετικά chat rooms, πόσο παράνομα είναι, αν μπορεί να προληφθεί η 
πρόσβαση σ’ αυτά. «Πόσο κοινό φαινόμενο είναι οι αυτοκτονίες μέσω chat rooms; Τέτοιες συμφωνίες 
αναφέρθηκαν σε Ιαπωνία, Αυστραλία, Νορβηγία, Κορέα και ΗΠΑ… Μπορεί το Internet να επηρεάσει 
την απόφαση κάποιου, οδηγώντας τον στην αυτοκτονία; Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει τη στενή σχέση 
μεταξύ της προβολής θεμάτων σχετικών με την αυτοκτονία στα ΜΜΕ με αύξηση του ποσοστού 
αυτοκτονιών. Το Internet δεν διαφέρει σε αυτό από τα άλλα μέσα». 
273 9 παραγράφων και 1/3 σελίδας περίπου, (Βήμα, 10-05-2006), και τίτλο «Καταδικάστηκε σε ισόβια 
ο “κανίβαλος του Ρότενμπουργκ”». Το ίδιο ζήτημα υπάρχει και στην πρώτη σελίδα ως αναφορά στο 
άρθρο. 
274 «Ο Μάιβες υποδέχτηκε τον Μπράντες στην αγροικία του…,όταν αυτό του έστειλε μήνυμα μέσω του 
Internet… Μερικές φορές τα μαγείρευε με… κανιβαλικές συνταγές που έβρισκε στο Internet. Και δεν 
έπαψε να αναζητεί εκεί (internet) και άλλα υποψήφια θύματα… ο θύτης είχε την ίδια επιθυμία και δεν 
έκρυψε τις προθέσεις του. “Ομοφυλόφιλος, 41χρονος, αναζητεί νέο, καλοφτιαγμένο άνδρα, 18 ως 30 
ετών, πρόθυμο να σφαγιαστεί” έγραφε η σχετική αγγελία που δημοσίευσε στο Internet o “κανίβαλος του 
Ρότενμπουργκ”». 
275 (Βήμα, 12-05-2006), τεσσάρων παραγράφων με τίτλο «Μήνυσαν εταιρεία διανομής ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών για την αυτοκτονία 13χρονου». «Το 2004 ο… αυτοκτόνησε έχοντας περάσει 36 ώρες 
παίζοντας ένα πολεμικό παιχνίδι στον  ηλεκτρονικό υπολογιστή… πήδησε από το παράθυρο του σπιτιού 
του στον 24ο όροφο ενός ουρανοξύστη. Ο 13χρονος είχε γυρίσει από ένα Internet καφέ όπου είχε παίξει 
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απίστευτο βαθμό εθισμού (36 ώρες συνεχούς παιχνιδιού) και το τραγικό αποτέλεσμα 

είναι τεράστιος. Το internet καφέ, «εμπορική φωλιά» του δια-δικτύου γίνεται 

σύμβολο του κακού και του κινδύνου (κυρίως για τους γονείς) με ανυπολόγιστα 

κόστη στην ψυχική αλλά και στην σωματική υγεία των παιδιών. Ο εθισμός 

καθίσταται μια σαφής και ίσως η πιο απλή απειλή, συνυφασμένη με την χρήση του 

δια-δικτύου που φοβίζει τους γονείς.  

Συμπληρωματικά της ατμόσφαιρας «ανωμαλιών» που δημιουργείται, σε άλλο 

άρθρο, εντοπίζουμε την άμεση σύνδεση της εικόνας του δια-δικτύου με 

ομοφυλοφιλικά όργια276. Τόσο οργανωμένο και απειλητικό παρουσιάζεται το κακό, 

ώστε ξέρουμε και στο μέλλον, τι μας περιμένει277. Συνολικά, καλλιεργείται ένα 

κλίμα, όπου όλες αυτές οι εξελίξεις στην παραβατική συμπεριφορά διαταραγμένων 

συνανθρώπων μας, μοιάζουν αναπόφευκτες και «φυσιολογικές», λόγω της νέας 

κοινωνικής πραγματικότητας που διαμορφώνεται. Λόγω του νέου, θαυμαστού 

κόσμου του δια-δικτύου, ο οποίος, κατά βάση, είναι «ανεξέλεγκτος», «άναρχος» και 

γι’ αυτό κάτι παρόμοιο με τους πιο κακόφημους και επικίνδυνους δρόμους μιας 

παραδοσιακής μεγαλούπολης. 

Συμπερασματικά, από τις αναφορές αυτής της υποκατηγορίας, σχηματίζεται μια 

κάκιστη εικόνα, όπου το δια-δίκτυο αποτελεί χώρο όπου ευδοκιμεί (πολύ 

περισσότερο από την καθημερινή μας ζωή) κάθε είδους παράνομος. Ακόμη 

χειρότερα, ιδιαίτερα επικίνδυνοι συνάνθρωποί μας, που αγγίζουν πολλές φορές 

ψυχικές διαταραχές ψάχνουν, λόγω της «ασφάλειας», ανωνυμίας που παρέχει το δια-

δίκτυο, λύσεις για υποψήφια θύματα. Σαν αποτέλεσμα, το δια-δίκτυο μπορεί να 

αποβεί πολύ επικίνδυνος χώρος, μέχρι και τα όρια απειλής της ανθρώπινης 

ακεραιότητας. Οι εικόνες που μας δημιουργούνται είναι έντονα απωθητικές. 

Αναπτύσσονται έντονα αισθήματα ανασφάλειας και φόβου, ιδιαίτερα για τα παιδιά 

και τους γονείς. Το δια-δίκτυο, η φύση της λειτουργίας του και το περιβάλλον που 

διαμορφώνει στους όρους επικοινωνίας, συνδέονται άμεσα με τον «κίνδυνο», το 

«κακό», την «ψυχική διαταραχή». Επιπλέον, όλες αυτοί οι κίνδυνοι παρουσιάζονται 

                                                                                                                                            
το ηλεκτρονικό παιχνίδι… Τα τελευταία χρόνια στην Κίνα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και όσα παίζονται με 
πολλούς χρήστες μέσω Internet γνωρίζουν τεράστια άνθηση, με τον αριθμό των παικτών να φθάνει τα 
13,8 εκατομμύρια». 
276 Μονόστηλο, (Βήμα, 20-05-2006), με τίτλο «Στη φυλακή για “δια-δικτυακά” όργια», «…οργάνωνε 
ομοφυλοφιλικά όργια μέσω Internet. Πρόκειται για έναν 33χρονο… δημιούργησε μια ιστοσελίδα μέσω 
της οποίας διαφήμιζε σεξουαλικά πάρτι για ομοφυλόφιλους στο Πεκίνο…». 
277 (Καθημερινή, 26-10-2005) «Τα επόμενα χρόνια αναμένονται επιθέσεις μέσω παιχνιδιών και 
screensavers για τα κινητά τηλέφωνα που αγοράζονται μέσω δια-δικτύου…». 
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αρκετά ανεξέλεγκτοι. Η κοινωνία, οι αρχές, δεν έχουν τον σαφή έλεγχο της 

κατάστασης που θα επιθυμούσε ένας γονιός. Το μείγμα γίνεται πολύ απειλητικό. 

Σαν αποτέλεσμα, η εικόνα του δια-δικτύου αμαυρώνεται από την δυνατότητα 

χρήσης του για εγκληματική συμπεριφορά. Σχηματίζονται κάποιες μαύρες γωνιές που 

αντανακλαστικά δεν θα ήθελε κανείς να δει. Ο θαυμαστός, «νέος κόσμος» του Δια-

δικτύου, φαίνεται να διαθέτει αρνητικά στοιχεία, «κινδύνους» και συνοδευτικά 

προβλήματα ανάλογου ύψους των θετικών δυνατοτήτων και υποσχέσεων που μας 

προβάλλονται. Για τους πιο επιφυλακτικούς απέναντι στην τεχνολογία ο μύθος 

καταρρέει. Για άλλους χρειάζεται απλά περισσότερη γνώση και προσοχή. Τελικά, ο 

κόσμος του δια-δικτύου είναι και αυτός ένας ανθρώπινα κατασκευασμένος κόσμος, 

μια ακόμη, εικονική, διαφορετική αλλά στα θεμέλιά της ανθρώπινη κοινωνία. Ο 

άνθρωπος, ακόμη και στο δια-δίκτυο, θα εμφανίσει τα προβλήματά που πιθανά τον 

συνοδεύουν, τις ψυχικές διαταραχές του. Δεν μπορεί το δια-δίκτυο να αποφύγει τα 

θεμελιώδη κοινωνικά προβλήματα, τις ανθρώπινες αδυναμίες και ανάγκες. Τα 

περιστατικά της διήγησης, που πραγματοποιείται μέσα από την τρέχουσα 

υποκατηγορία, συμβάλουν ώστε η εικόνα του δια-δικτύου να περιέχει τελικά πολλές 

τεχνοφοβικές αναφορές λόγω των δυνατοτήτων που παρέχει στο έγκλημα. Επιπλέον, 

επιτυγχάνεται να ξυπνήσουν την συλλογική συνείδηση από ένα μεθυστικό όνειρο, να 

χαλιναγωγήσουν υπεραισιόδοξες προσδοκίες και τη βεβαιότητα της προόδου. Ο μη 

τέλειος άνθρωπος και οι κοινωνίες που συγκροτεί, με τα μειονεκτήματά τους, 

παρουσιάζονται τελικά ως μια περισσότερο σκληρή και σταθερή πραγματικότητα από 

ότι θα επιθυμούσαμε ή ονειρευόμαστε. Φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα 

αντιμετωπίσουμε τα θεμελιώδη, ατομικά και κοινωνικά, προβλήματα μας, που μας 

ακολουθούν παντού, σε κάθε φιλόδοξο βήμα εξέλιξης ή εγχείρημα προόδου. Η 

πρόοδος της τεχνολογίας, η ανάπτυξη του δια-δικτύου δεν φαίνεται να τα ξεπερνά και 

ασφαλώς λίγη σχέση έχει με αυτά. Μάλλον λειτουργεί πολλαπλασιαστικά μιας 

εδραιωμένης ήδη υφιστάμενης πραγματικότητας, της ανθρώπινης. 

 

4.4 Γενικά Συμπεράσματα 
 

Το σύνολο των αναφορών της κατηγορίας «Δια-δίκτυο και Παραβατική 

Συμπεριφορά» ενισχύει την υφιστάμενη εικόνα ενός νέου, αφηρημένου, αυτόνομου 

χώρου κοινωνικής επικοινωνίας και δράσης, ενός «νέου κόσμου», με απίστευτες νέες 
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δυνατότητες και κανόνες λειτουργίας. Ωστόσο, το στοιχείο του θαυμασμού, για 

πρώτη φορά δεν κυριαρχεί, αλλά αντίθετα εκλείπει. Και αυτό γιατί κυριαρχεί η 

παραβατικότητα, το έγκλημα, η ανθρώπινη διαταραχή. Επίκεντρο των διηγήσεων του 

τύπου είναι κάποιου είδους παράνομη συμπεριφορά. Άλλοτε σαφέστατα έκνομη κι 

άλλοτε όχι, μιας και οι νομικοί προσπαθούν να ορίσουν τους νέους κανόνες.  

Πρόκειται για την άλλη, την κακή πλευρά αυτού του κόσμου και του νέου, 

θαυμαστού κόσμου του δια-δικτύου. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού 

δρουν και εκεί άνθρωποι. Το όνειρο ξεφτίζει. Γι’ άλλους γκρεμίζεται.  

Η οικονομία και κάθε τι γύρω απ’ αυτήν κυριαρχεί και σ’ αυτόν τον κόσμο. 

Άλλωστε είναι δημιούργημα ενός «αποδοτικού» πολιτισμού, όπου ο καπιταλισμός, η 

αναζήτηση του κέρδους που μεταφράζεται στην αξιοποίηση και τον περιορισμό του 

χρόνου και του χώρου, κυριαρχεί. Παραβατικότητα και οικονομικής φύσης 

συμπεριφορές κυριαρχούν, έναντι των περισσότερο «κοινωνικών», ανθρωπιστικών 

προβλημάτων και διαταραχών. Μ’ αυτό τον τρόπο ενισχύεται και ανατροφοδοτείται η 

κυρίαρχη λογική που αξιολογεί κάθε τι οικονομικό ως αυτόματα πολύ σημαντικό. 

Και στο δια-δίκτυο, οι οικονομικές μας δραστηριότητες και ότι έχει σχέση με την 

ηλεκτρονική έκδοση του καπιταλισμού (ηλεκτρονικό εμπόριο) είναι σημαντικό. Ο 

δρόμος του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτονόητος278. 

 Η σημαντική συμβολή της τρέχουσας κατηγορίας έγκειται στο γεγονός ότι 

είναι η μόνη, από τις τρεις, που καθιστά ξεκάθαρα μη τέλειο αυτόν τον κόσμο. 

Αποτελεί το αντίπαλο δέος στην 1η κατηγορία, όπου ξετυλίγεται ο μύθος, ο 

θαυμασμός και οι προσδοκίες του νέου κόσμου, που φέρει το δια-δίκτυο. Το ίδιο 

μεγιστοποιεί τις δυνατότητες επίτευξης του «καλού», κάτι όμως που ισχύει και για το 

«κακό».  Είναι κι αυτός τελικά ένας ανθρώπινος κόσμος, όπου υπάρχουν απατεώνες, 

λαθρέμποροι, ψυχικά διαταραγμένες προσωπικότητες. Επιπλέον, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων του χώρου, έχει την ιδιότητα να προσελκύει πολύ περισσότερους εν 

δυνάμει «επικίνδυνους» ανθρώπους από όσους έχουμε την πιθανότητα να 

συναντήσουμε στα φυσιολογικά πλαίσια της κοινωνικής μας ζωής. Επίσης, 

συναντούμε για πρώτη φορά εντελώς νέες, εικονικές μορφές ανθρώπινης δράσης, 

τους «χάκερς», που διακρίνονται από πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άμεσα 

συνυφασμένα με την εικόνα του δια-δικτύου.  
                                                 
278 (Καθημερινή, 27-10-2005), «…προκάλεσε χθες την παρέμβαση της Ευρωπαίας επιτρόπου, αρμόδια 
για θέματα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», κ. Βίβιαν Ρέντινγκ, η οποία… χαρακτήρισε το phising 
«εμπόδιο στη διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας». 
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Σ’ αυτόν το νέο κόσμο ισχύουν σε μεγάλο βαθμό διαφορετικοί κανόνες. 

Επικρατεί περισσότερη αναρχία και αταξία από τον πραγματικό κόσμο. Τα πάντα 

είναι δυνατά και μπορεί κανείς να περιμένει εκπλήξεις. Οι κίνδυνοι είναι σε μεγάλο 

βαθμό ανεξέλεγκτοι μιας και οι μεγάλοι και ισχυροί δεν είναι άτρωτοι (τράπεζες), η 

αστυνομία δεν έχει απαραίτητα τον πρώτο λόγο. Η γνώση ενός ατόμου (χάκερ) 

μπορεί να νικήσει κράτη ολόκληρα. Φορέας αυτής της δύναμης, της διαφορετικής 

πραγματικότητας που αναδεικνύεται είναι το δια-δίκτυο. Ψυχικά διαταραγμένοι, κάθε 

είδους «προβληματικοί» άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο στο δια-δίκτυο, για να 

οργανωθούν και να επικοινωνήσουν. Το κυριότερο, ψάχνουν υποψήφια θύματα. Τα 

παιδιά και οι «αδύναμοι» συνάνθρωποί μας αποτελούν εύκολη λεία. Για να 

αντεπεξέρθουμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους ως πολίτες, πρέπει να προσέχουμε 

πολλοί, να εφαρμόζουμε συγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες που απαιτούν σημαντικό 

βαθμό γνώσης και εκπαίδευσης από εμάς, να αγοράζουμε κατάλληλα προϊόντα και να 

καταφεύγουμε σε ειδικευμένες υπηρεσίες και επαγγελματίες που έρχονται να 

καλύψουν τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στο οικονομικό (το βρίσκουμε πάλι 

μπροστά μας) πεδίο. 

Οι περιγραφή όλων αυτών των κινδύνων ενισχυμένη με τους επικοινωνιακούς 

κανόνες του «εντυπωσιασμού» από την πλευρά του τύπου, δημιουργεί μια ομιχλώδη 

αλλά και σαφής ως προς τον αντίκτυπό της εικόνα. Άμεσα και έμμεσα, αισθήματα 

ανασφάλειας και φόβου καλλιεργούνται έντονα και η εικόνα του δια-δικτύου αποκτά 

ξεκάθαρες μαύρες σκιές. Το κάθε λογής έγκλημα και η εν γένει ηλεκτρονική 

παραβατικότητα πάνε μαζί με την θαυμαστή εικόνα του δια-δικτύου και δεν φαίνεται 

πως μπορεί να διαχωριστούν. Το κενό της ανασφάλειας και του φόβου που 

καλλιεργείται, προσπαθούν (μεταξύ άλλων και σε κάποιο βαθμό για τους δικούς τους 

λόγους και συμφέροντα) να καλύψουν οι τράπεζες και η Ελληνική Αστυνομία. Μια 

ιδιότυπη μάχη αισθημάτων ανασφάλειας, ασφάλειας λαμβάνει χώρα. Η γενική 

εικόνα, στηριζόμενη σε ποσοτικά και σε ποιοτικά κριτήρια δείχνει ότι σαφής νικητής 

σ’ αυτή την μάχη είναι η ανασφάλεια. Επιπλέον του όγκου υπεροχής, το «κακό», ο 

κίνδυνος έχει την ιδιότητα να αποτυπώνεται και να παραμένει πιο εύκολα στην 

μνήμη. Δύσκολα μπορεί να παραμεριστεί από ανάλογες σκέψεις, εικόνες παροχής 

ασφάλειας. Ειδικά, όταν δεν φαίνονται και πολύ πειστικές. Πάντα, βέβαια, σε 

ατομικό επίπεδο υφίσταται μια ανεξάρτητη διαδικασία εσωτερίκευσης και 

επανερμηνείας αυτών των μηνυμάτων. Η τελική εικόνα της 3ης κατηγορίας 

αναφορών, «Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά», θα μπορούσε να 
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παρομοιαστεί με την εικόνα και τον αντίκτυπο ενός κακόφημου δρόμου ή συνοικίας 

μιας, κατά τα άλλα, όμορφης και θαυμαστής σύγχρονης μεγαλούπολης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
 

Συμπεράσματα : Το περιεχόμενο και η συγκρότηση της 

κυρίαρχης, τεχνοκρατικής λογικής 
 

Εισαγωγή 
Προκειμένου να αποκτήσουμε μια βαθύτερη και όσο το δυνατόν πληρέστερη 

αντίληψη του περιεχομένου της κυρίαρχης λογικής που κρύβεται πίσω από την 

εικόνα του δια-δικτύου, οφείλουμε να εξετάσουμε από την αρχή το νήμα των 

ιστορικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών εξελίξεων που οδήγησαν στη διαμόρφωση του 

πλαισίου αναφοράς μέσα στο οποίο κατέστη δυνατή και αναγκαία η έλευση του δια-

δικτύου. Δεν μπορούμε να δούμε το δια-δίκτυο (όπως και κάθε κοινωνικοπολιτικό 

φαινόμενο ή τεχνολογική εξέλιξη) αποκομμένο από τις κοινωνικοπολιτισμικές 

προϋποθέσεις που το δημιούργησαν. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο οι υλικές προϋποθέσεις 
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κάθε πολιτισμού βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση με τις αντιλήψεις που 

διαμορφώνονται. Επομένως, οφείλουμε να κινηθούμε και στα δύο επίπεδα 

προκειμένου να κατανοήσουμε την εξέλιξη αντιλήψεων που οδηγούν μέχρι σήμερα 

στο δια-δίκτυο. 

Το δια-δίκτυο αποτελεί προϊόν του αμερικανικού πολιτισμού ή ευρύτερα 

(γεωγραφικά και χρονικά) του δυτικοευρωπαϊκού. Επομένως, μέσα στο πλαίσιο 

εξέλιξης αυτού του πολιτισμού οφείλουμε να κινηθούμε για την διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών και της προέλευσης της κυρίαρχης λογικής. Σαν την πλοήγηση σε 

ένα γενεαλογικό δέντρο, οφείλουμε να εντοπίσουμε τις ρίζες των ιδεών, πως 

εξελίχθηκαν, πως αλληλοσχετίζονται, ποιες είναι αυτές (γενικές) που περικλείουν 

πιθανά άλλες ή αποτελούν ειδικότερη έκφραση τους (ειδικές). Η διευκρίνηση του 

γενικού ιδεολογικού και γενικότερα πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται το δια-δίκτυο είναι απαραίτητη, γιατί μέσα σ' αυτό θα βρούμε όλα 

εκείνα τα σπέρματα αντιλήψεων που καθορίζουν την λογική του δια-δικτύου και 

αποτελούν κάποια από τα ευρήματα της έρευνας. 

Τα λιγότερα και πιο ειδικά από τα ευρήματα της έρευνας αφορούν επιμέρους 

χαρακτηριστικά που τα συναντούμε μόνο στο πλαίσιο αναφοράς του δια-δικτύου. Μ' 

αυτά θα ασχοληθούμε στο δεύτερο τμήμα των συμπερασμάτων μας, γιατί ακριβώς 

οφείλουν να ειδωθούν (ως ειδικά) μέσα στο γενικό προσδιοριστικό πλαίσιο. Με άλλα 

λόγια, θα προσπαθήσουμε να συμπυκνώσουμε τα ευρήματα της έρευνας που 

παρουσιάστηκαν στα τρία προηγούμενα κεφάλαια, να παρουσιάσουμε τα βασικότερα 

σημεία της. Όλα αυτά μέσα από μια κωδικοποίηση του «τι ισχυρίζεται η κυρίαρχη 

λογική», όσον αφορά το δια-δίκτυο, και «τι πιθανά αποκρύπτει». Παράλληλα, θα 

παραθέσουμε σύντομα (στα όρια που επιτρέπει το αντικείμενο της παρούσας 

έρευνας) ορισμένους προβληματισμούς για τη βασιμότητα ή μη της κυρίαρχης 

αντίληψης που προβάλλεται. Τέλος, θα εκφράσουμε τη δική μας οπτική σε σχέση με 

τη σημασία και το ρόλο του δια-δικτύου στο πλαίσιο της εξέλιξης των σύγχρονων 

κοινωνιών. 

 

Η προέλευση της κυρίαρχης λογικής : Οι ρίζες, καταβολές της τεχνοκρατικής 

λογικής 

 

Όπως προαναφέραμε στην εισαγωγή, το δια-δίκτυο αποτελεί έκφραση, δημιούργημα 

(με μια πιο τεχνική έννοια) ενός πολιτισμού, του δυτικοευρωπαϊκού. Ειδικότερα 



 255 

αποτελεί ένα «αμερικάνικο προϊόν»279. Άρα, δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένο από 

μια ιστορική και ιδεολογική πορεία που δημιούργησε εκείνες τις προϋποθέσεις που το 

κατέστησαν ως ώριμη (αναγκαία) κοινωνικά έκφραση.  

Θεωρούμε ότι το σύνολο των ευρημάτων που σχηματίζουν το παζλ της 

κυρίαρχης λογικής που συνοδεύει την εικόνα του δια-δικτύου έχει να κάνει αρχικά 

και κυρίαρχα με έναν κεντρικό πυρήνα αντιλήψεων που προϋπάρχει της έλευσης 

του δια-δικτύου και απλά διαποτίζει και ότι συνδέεται μ’ αυτό. Ο κεντρικός αυτός 

πυρήνας αντιλήψεων συνοψίζεται σε αυτό που αποκαλούμε ως τεχνοκρατικό 

πνεύμα ή αλλιώς «τεχνικό πνεύμα». Η ανάπτυξη του συνδέεται άμεσα με την 

εξέλιξη του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού σε μια έντονη διαλεκτική σχέση, που 

μάλιστα θεωρούμε ότι βαραίνει προς την μεριά του πνεύματος280, αν θέλουμε να 

αξιολογήσουμε ποιο τμήμα βαραίνει περισσότερο ως προσδιοριστικό αίτιο. Αυτό 

σημαίνει επίσης ότι ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός που χαρακτηρίζεται (μάλλον 

καθορίζεται) από αυτό το πνεύμα θεωρείται και αποκαλείται «τεχνοκρατικός»281.  

Κατά συνέπεια, σε πρώτο επίπεδο, είμαστε υποχρεωμένοι να κωδικοποιήσουμε 

την πορεία ανάπτυξης και συγκρότησης του τεχνοκρατικού πνεύματος, ώστε να 

αναδείξουμε το περιεχόμενο, τις ρίζες και τις σχέσεις των επιμέρους αντιλήψεων και 

αναπαραστάσεων που το αποτελούν. Με αυτό τον τρόπο, θα αποκτήσουμε μια 

αναγκαία και επαρκή γνώση του πυρήνα της κυρίαρχης λογικής που συνδέεται με το 

δια-δίκτυο. Ταυτόχρονα θα γίνουμε πιο ικανοί ώστε, σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

έχοντας διαμορφώσει ένα προσδιοριστικό πλαίσιο σκέψης, να θεωρήσουμε επιμέρους 

αντιλήψεις που συνδέονται περισσότερο αποκλειστικά με το δια-δίκτυο και 

ολοκληρώνουν τη συνολική εικόνα που επιχειρεί η παρούσα έρευνα. 

 

                                                 
279 Βλέπε σχετικά την ανάλυση του 1ου κεφαλαίου από το βιβλίο : Manuel Castells, Ο γαλαξίας του 
Δια-δικτύου : Στοχασμοί για το δια-δίκτυο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, Εκδ. Καστανιώτη, 
Αθήνα 2003. 
280 «…δεν εδημιουργήθη το τεχνικό πνεύμα υπό των τεχνικών έργων αλλά τα τεχνικά έργα υπήρξαν 
ιστορική συνέπεια του τεχνικού πνεύματος. Δια να παρουσιαστεί όμως το τεχνικόν πνεύμα, 
εμεσολάβησεν η ευρωπαϊκή αποπνευμάτωσις του κόσμου.», Σ. Κυριαζόπουλου, Η καταγωγή του 
τεχνικού πνεύματος, Αθήνα 1965, σελ. 15. 
281  Ο Neil Postman στο βιβλίο του : Τεχνοπώλιο: Η υποταγή του πολιτισμού στην τεχνολογία, Εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 1997, ορίζει τον σύγχρονο τεχνοκρατικό πολιτισμό (με αιχμή το αμερικανικό 
πολιτιστικό παράδειγμα) γράφοντας : «Το τεχνοπώλιο αποτελεί κατάσταση του πολιτισμού. Αποτελεί 
επίσης νοητική κατάσταση. Αυτή έγκειται στην αποθέωση της τεχνολογίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
πολιτισμός αναζητά την εγκυρότητά του στην τεχνολογία, βρίσκει τις ικανοποιήσεις του, επίσης, στην 
τεχνολογία και λαμβάνει τις εντολές του από αυτήν». 
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5.1 Ιστορικό πλαίσιο. Οι καταβολές της δυτικής σκέψης 
 

Οι ρίζες του σημερινού σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, στο πλαίσιο του οποίου έχει 

νόημα και διερευνούμε την εικόνα του δια-δικτύου, βρίσκονται γεωγραφικά στο χώρο 

της δυτικής Ευρώπης. Χρονικά, μετά την μεταφορά της Πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού 

Κράτους από την Παλαιά Ρώμη στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη,  το Βυζάντιο 

αποτέλεσε τη συνέχεια της Ρώμης και η Δύση «πτώχυνε και εκβαρβαρίστηκε», 

(Jacques Le Goff, 18). Η πολιτιστική παράδοση του ρωμαϊκού κόσμου χάθηκε 

σταδιακά, δίνοντας τη σκυτάλη σε αυτό που λέμε Μεσαίωνα. Το ανατολικό τμήμα 

της αυτοκρατορίας συνέχισε μια διακριτή πορεία και η διαφοροποίηση εντάθηκε 

δημιουργώντας ουσιαστικά ένα πολιτιστικό σχίσμα, γύρω στον 8ο αιώνα μ.χ, με την 

οριστική επικράτηση των φράγκων, που από τον 5ο αιώνα σταδιακά εισχωρούσαν στο 

δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Οι Φράγκοι έφεραν και σταδιακά επέβαλαν μια 

βαρβαρότητα, άλλαξαν τον τρόπο ζωής και σκέψης282. 

Οι κύριες συνιστώσες αυτού του πολιτισμού κατά τον Γ. Παύλο (σελ 125-151) 

και το εξαιρετικό δίτομο έργο του283 ήσαν: 

Α. Η χριστιανική πίστη, η οποία διαφοροποιήθηκε πλήρως από την ανατολική, 

βυζαντινή ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, λόγω θεολογικών διαφοροποιήσεων της 

αυγουστίνειας θεολογίας και με την ενίσχυση της σχολαστικής θεολογίας. Η 

διαφοροποίηση αυτή εκφράζεται και επίσημα, ιστορικά το 1054 μ.Χ. με το σχίσμα 

των δύο εκκλησιών. Η θεολογία στον δυτικό κόσμο αποτέλεσε το πρώτο πνευματικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο αρχίζει να εκπολιτίζεται ο βάρβαρος κόσμος της 

φραγκοκρατίας. Γι’ αυτό το λόγο (δηλ. ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες) η σχολαστική 

θεολογία αποτελεί για το δυτικό κόσμο μήτρα όλων των μορφών που θα πάρει στην 

συνέχεια ο δυτικός πολιτισμός. 

Β. Η ρωμαϊκή νομικο-δικανική εξουσιαστική αντίληψη (ρωμαϊκός 

πρακτικισμός) που αποβλέπει στην κατάκτηση-εξουσία του κόσμου. Το 

εξουσιαστικό πνεύμα της αρχαίας Ρώμης, που κληρονομεί ο δυτικο-ευρωπαϊκός 

πολιτισμός, εκφράζεται εξαιρετικά από το ακόλουθο ποιητικό απόσπασμα: «Άλλοι 

νομίζω θα χαλκέψουν καλύτερ’ από μας μορφές που θ’ αναπνέουν κι άλλοι θα φτιάξουν από 

μάρμαρο πρόσωπο ζωντανά. Πιο πειστικά θα εξηγήσουν άλλοι τις αιτίες και τις κινήσεις τα’ 

                                                 
282 Περισσότερες λεπτομέρειες στο βιβλίο: Jacques Le Goff, Ο πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης, 
εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993. 
283 Γεώργιος Π. Παύλος, Νόστος ασύμμετρος προσώπου, Τόμοι 1 & 2, Εκδ. Δόμος, Αθήνα 1994. 
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ουρανού με διαβήτη θα χαράξουν ή θα μας πουν,  πότε και που τα’ αστέρια ανατέλλουν. Εσύ 

Ρωμαίε μη ξεχνάς πως έχεις για σκοπό σου να κυβερνάς λαούς: αυτή είναι η τέχνη σου!» 

(Βιργιλίου, Αινειάδος VI, 847-852). Πρόκειται λοιπόν για έναν πολιτισμό που 

επιζητά την κατοχή και όχι τη χαροποιό σχέση με τα όντα, τη συν-μετοχή. 

Γ. Η ελληνική φιλοσοφία, παραποιημένη μέσα στο δυτικό περιβάλλον, επιδρά 

σημαντικά στο δυτικο-ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσα από δύο κύρια σημεία: 1. Την 

ταύτιση της ύλης με το κακό και σε αντίθεση με το πνεύμα. Ο δυϊσμός, 

ανταγωνισμός που επιβάλλεται μεταξύ ψυχής και σώματος, υλικού και 

πνευματικού, αισθητού και νοητού (λόγω της σχολαστικής θεολογίας με κύριο 

φορέα τον ιερό Αυγουστίνο) αποτελεί το βασικό σπέρμα όλων των πολιτισμικών 

αλλαγών που πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα και διαποτίζει κάθε πνευματική 

πτυχή αυτού του πολιτισμού. 2. Την αριστοτελικού τύπου νοησιαρχική γνωσιολογία, 

σύμφωνα με την οποία η διάνοια μπορεί να εξαντλεί τη γνώση των όντων 

σχηματίζοντας έννοιες και ιδέες συνδεόμενες μεταξύ τους μέσω των νόμων της 

λογικής. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στα θεμέλια της ορθολογικότητας και του 

επιστημονισμού που συναντούμε στην έρευνά μας. 

Παρεμπιπτόντως, αλλά πάντα σε σχέση με την έρευνά μας, απότοκο της 

σχολαστικής θεολογίας284 αποτελεί το πνεύμα του ωφελιμισμού, της χρησιμοθηρίας, 

του εγωκεντρισμού και του ατομοκεντρισμού, που αποτελούν επίσης κοινές 

συνισταμένες του σύγχρονου πολιτισμικού περιβάλλοντος μας. Επιπλέον, αποτελούν 

πνευματικές κατευθύνσεις, μήτρα του καπιταλισμού που με τη σειρά του καθορίζει 

οικονομικές, τεχνολογικές (μέσω των πολιτικών επιλογών της καινοτομίας) επιλογές 

και άρα σχετίζεται καθοριστικά με τη δημιουργία και διαμόρφωση του δια-δικτύου 

(όπως θα αναλύσουμε παρακάτω). 

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε ένα μείγμα κυρίαρχων αντιλήψεων. Λόγω 

του δυϊσμού που αναφέρθηκε και της ανωτερότητας της διάνοιας, διακρίνουμε μια 

γενική τάση φυγής από την «αμαρτωλή» ύλη προς το «ηθικό» πνεύμα. Ο συνδυασμός 

της χρησιμοθηρίας οδηγεί στην υπεροχή της πνευματικής δραστηριότητας (αργότερα 

επιστήμης) με σκοπό όμως το ατομικό κέρδος. Τέλος, το μείγμα ολοκληρώνεται με 

την επίδραση του εξουσιαστικού, κατακτητικού πνεύματος του ανώτερου στον 

                                                 
284 «Ο δυτικός τρόπος ζωής από αυτή καθ’ αυτή τη θεολογία των σχολαστικών και των διαδόχων τους 
επικεντρώνεται στην ανταμοιβή, τον νόμο, το ατομικό όφελος (κέρδος) και στην τιμωρία. Σε όλα αυτά 
πουθενά δεν τίθεται το θέμα της ανιδιοτελούς συνάντησης προσωπικών και μοναδικών όντων στον 
τόπο της ελευθερίας, πέρα από κάθε είδους ωφέλειας, κέρδους ή νόμου και φόβου.», (Γ. Παύλος, 
Τόμος ΙΙ, 143). 
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κατώτερο (εξού αργότερα το αλάθητο του πάπα και κάθε είδους ολοκληρωτισμός 

μέσα από τα αρκετά ιστορικά δείγματα που έχει να επιδείξει ο δυτικοευρωπαϊκός 

πολιτισμός). Αυτά τα πρωτογενή, κυρίαρχα χαρακτηριστικά της αντίληψης για τον 

κόσμο τα συναντήσαμε στο πλαίσιο της ερευνητικής μας προσπάθειας και θα τα 

συναντήσουμε σε όλο το φάσμα της μετέπειτα πορείας του δυτικού πολιτισμού.  

 

5.2 Μηχανιστικό Κοσμοείδωλο 
 

Αφού περιγράψαμε σύντομα (στο βαθμό που επιτρέπει το αντικείμενο της εργασίας 

μας) το γενικό ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντοπίζονται οι ρίζες 

του σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού, θα συνεχίσουμε το νήμα της ιστορίας 

φθάνοντας σε έναν επόμενο καθοριστικό σταθμό για την εξέλιξη και διαμόρφωση της 

σύγχρονης κυρίαρχης λογικής : Το «μηχανιστικό κοσμοείδωλο». Μέσα στο γόνιμο 

ιστορικό-ιδεολογικό πλαίσιο που περιγράφηκε στάθηκε δυνατό να αναπτυχθεί η 

επιστήμη. Η πρώτη πλήρως διατυπωμένη φυσική θεωρία, κατάκτηση της δυτικής 

επιστήμης έναντι της φύσης, ήταν η κλασική μηχανική (Κέπλερ, Γαλιλαίος, Νεύτων). 

Αυτό που αποκαλείται «μηχανιστικό κοσμοείδωλο» ορίζεται ως το διανοητικό λογικό 

μόρφωμα που διαμορφώθηκε ως (φιλοσοφική) επέκταση της φυσικής θεωρίας της 

κλασικής μηχανικής. Απαιτούσε μια ολοκληρωτική ερμηνεία του φυσικού κόσμου, 

άψυχων και έμψυχων όντων και θεωρούσε ότι η πλήρης γνώση της λειτουργίας του 

σύμπαντος, του κόσμου θα μπορούσε να ήταν δυνατή από ένα ον ή κοινωνικό 

σύστημα με αρκετή διανοητική δύναμη. Τα κύρια χαρακτηριστικά του «μηχανιστικού 

κοσμοειδώλου» είναι: 

 

Α. Η αχρονικότητα. Στο πλαίσιο του μηχανιστικού κοσμοειδώλου θεωρείται 

ότι, όσον αφορά την ερμηνεία του φυσικού κόσμου, θα μπορούσε να αντιστραφεί η 

ροή του χρόνου και τα συμβάντα, η ιστορία, να λειτουργεί αντίστροφα. Το γεγονός 

ότι για την κλασική μηχανική οι φυσικοί νόμοι επιτρέπουν τη δυνατότητα 

αντίστροφης πορείας (επιστροφής του μέλλοντος στο παρελθόν) εισάγει την 

αχρονικότητα, δηλαδή την άποψη ότι ο κόσμος είναι μια άχρονη πραγματικότητα. 

Β. Η ανιστορικότητα αποτελεί συνέπεια της αχρονικότητας και σημαίνει ότι 

δεν υφίσταται ιστορία, μιας και το μέλλον περικλείεται στο παρελθόν και δεν εισάγει 

τίποτε το καινούριο στην πραγματικότητα. 



 259 

Γ. Ο ντετερμινισμός σημαίνει ότι φυσικός κόσμος είναι πλήρως προβλέψιμος, 

μιας και οι γνώση των φυσικών νόμων μας επιτρέπει να προβλέψουμε πλήρως μια 

μελλοντική κατάσταση, εφόσον γνωρίζουμε την παρελθούσα, τις αρχικές συνθήκες. 

Επομένως το μέλλον δεν είναι κάτι νέο, αλλά δεδομένο αφού καθορίζεται επακριβώς 

από το παρελθόν (δηλαδή καταλήγουμε πάλι στην ανιστορικότητα). 

Δ. Η αναγωγικότητα του σύνθετου στο απλό σημαίνει ότι κάθε αντικείμενο ή 

έννοια του κόσμου ανάγεται σε επιμέρους, στοιχειώδη τμήματα (κατ’ αναλογίαν των 

στοιχειωδών σωματιδίων της κλασικής φυσικής), η γνώση των οποίων καθιστά από 

μόνη της ικανή την γνώση του όλου. Δηλαδή, η συνολική γνώση, κατανόηση ενός 

αντικειμένου-έννοιας είναι το άθροισμα των επιμέρους γνώσεων των τμημάτων του 

και τίποτα παραπάνω. 

Ε. Η διάσταση μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπου 

αποδίδεται σημαντικότητα μόνο στα ποσοτικά. Θεωρείται ότι μόνο οι ποσοτικές 

ιδιότητες των αντικειμένων υφίστανται «πραγματικά», ανεξάρτητα του γνωρίζοντος 

υποκειμένου. Έτσι, εξοβελίζεται η σημασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών και 

κάθε αξίας της υποκειμενικότητας. Κυριαρχεί η «αντικειμενικότητα». Ουσιαστικά 

παρατηρούμε την εξέλιξη και εξειδίκευση του δυϊσμού, διχασμού «ύλης»-

«πνεύματος» που αναφέραμε παραπάνω. 

Το «μηχανιστικό κοσμοείδωλο» αποτελεί, σαν λογική συνέχεια, την πιο 

αυστηρή αποκρυστάλλωση και κωδικοποίηση του γενικότερου ιδεολογικού πλαισίου 

στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Με μια άλλη οπτική, θεωρούμε ότι αποτελεί τον 

κεντρικό σταθμό της ιστορίας της ιδεολογικής πορείας ενός τμήματος του 

ανθρώπινου πολιτισμού (Δυτικής Ευρώπης). Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, 

διακρίνεται αρκετά ώριμη και επομένως ισχυρά εμπεδωμένη η παρουσία του, ώστε 

να δύναται να αποκληθεί κυρίαρχο ρεύμα αντίληψης. Ίσως ένας ολόκληρος 

πολιτισμός.  

Φυσικά το μηχανικό κοσμοείδωλο έχει ξεπεραστεί προ πολλού από τις νεότερες 

επιστημονικές και επιστημολογικές ανακαλύψεις, αλλά αυτό είναι ζήτημα που 

διαφεύγει τις παρούσης εργασίας285. Πολύ συνοπτικά μόνο αξίζει να αναφέρουμε ότι 

ο ντετερμινισμός και κατά συνέπεια η αχρονικότητα και η ανιστορικότητα έχουν 

διαψευστεί από τις εξελίξεις στην κβαντική φυσική, όπου η πιθανοκρατία εισάγεται 
                                                 
285 Για περισσότερες λεπτομέρειες, πως η Κβαντική φυσική, η θεωρία της σχετικότητας, η θεωρία του 
χάους έχουν αναιρέσει τις αρχές του μηχανιστικού κοσμοειδώλου και έχουν εγκαθιδρύσει ένα νέο, 
μπορείτε να ανατρέξετε (Γ. Παύλος, Τόμος Ι, 34-59). Επίσης, στο ίδιο, σελ 79-85 «Αναφέρονται οι 
επιστημολογικές απόψεις του Heisenberg». 
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ως βασικός κανόνας της συμπεριφοράς των όντων. Το κβαντικό κενό, οι ατοπικές 

αλληλεπιδράσεις έρχονται να δώσουν καινοφάνεια στο σύμπαν και άρα την 

ιστορικότητα. Ο αναγωγισμός έχει ξεπεραστεί από τα μη γραμμικά φαινόμενα και 

την ολιστική λογική στην οποία μας εισάγει η θεωρία της πολυπλοκότητας (Complex 

Theory) ή αλλιώς θεωρία του χάους (Chaos Theory). Η ορθολογικότητα έχει 

χτυπηθεί στον πυρήνα της (μαθηματική λογική) από τον Gödel όπου, με δύο βασικά 

του θεωρήματα, έδειξε πως η λογική περιγραφή και θεμελίωση των μαθηματικών 

θεωρημάτων, επί των οποίων στηρίζονται οι φυσικές θεωρίες, πάσχουν από 

πληρότητα και συνέπεια. Ο επιστημονισμός και η αντικειμενικότητα δέχτηκαν 

τεράστια πλήγματα ή ανατράπηκαν από επιστημολόγους όπως οι Karl Popper (με την 

περίφημη αρχή της διαψευσιμότητας «Οι επιστημονικές θεωρίες δεν επαληθεύονται 

αλλά μόνο διαψεύδονται.»), Kuhn, Lakatos, Feyerabend. 

Τέλος όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γ. Παύλος : «Το μηχανιστικό 

κοσμοείδωλο απέδωσε πολλά οφέλη στη δυτική επιστήμη και τη δυτική τεχνική, αφού αυτό 

δημιούργησε το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκε η μετέπειτα επιστήμη και 

τεχνολογία. Το ίδιο δε το μηχανιστικό κοσμοείδωλο επέβαλε στον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό 

τη ριζική διαίρεση της επιστήμης σε θετικές και θεωρητικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες, με 

καταστροφικές συνέπειες όσον αφορά τον ανθρώπινο πολιτισμό…», (Παύλος ,Τόμος Ι, 33).  

Επομένως, αυτή είναι πολύ συνοπτικά η πορεία, το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αναπτύχθηκε η τεχνολογία και φυσικά το δια-δίκτυο. Μέσα σ’ αυτό το γενεαλογικό 

δέντρο οφείλουμε να κινηθούμε για να ερμηνεύσουμε με πλήρη επάρκεια βαθιά 

ριζωμένες αντιλήψεις, πολλές φορές τόσο βαθιά στην πολιτισμική μας ιστορία, ώστε 

πλέον να είναι αυτονόητες, να αποτελούν αυτό που περιγράψαμε στο πρώτο 

κεφάλαιο ιδεολογικά πλαίσια σκέψης. Αυτά τα πλαίσια σκέψης, κυρίαρχης λογικής 

διαποτίζουν από άκρη σε άκρη όλο το ερευνητικό μας υλικό και διαμορφώνουν, σαν 

ένα γενεαλογικό δέντρο αντιλήψεις «παιδιά» και «εγγόνια». Η μηχανιστική σκέψη, 

με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε παραπάνω, απότοκο του μηχανικού 

κοσμοειδώλου διαποτίζει όλο το ερευνητικό υλικό μας. Γιατί, όπως και στην φυσική 

διαδοχή των γενεών καμιά ιδέα δεν προέκυψε από παρθενογένεση. Διατηρεί μια 

γενεσιουργό μήτρα, διακρίνεται από μια στοιχειώδη παράδοση όσο επαναστάτρια και 

αν είναι. 

 

5.3 Εξουσία και έλεγχος της φύσης, η επεκτατική ορμή του δυτικού 

πολιτισμού 
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Παράλληλα με την διερεύνηση των καταβολών της κυρίαρχης αντίληψης του 

σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, οφείλουμε να επισημάνουμε μερικά σημεία που 

αφορούν τη σχέση του ανθρώπινου πολιτισμού με τη φύση, που σε έναν μεγάλο 

βαθμό θεωρείται προσδιοριστική για τη διασαφήνιση της έννοιας της τεχνολογίας 

που μας αφορά. Από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης του ανθρώπου πάνω στη γη η 

φύση αποτελεί έναν ιδιότυπο αντίπαλο, μια μόνιμη εν δυνάμει απειλή286. Παράλληλα, 

προσφέρει και τους απαραίτητους πόρους για την επιβίωση μας. Ο περιορισμός του 

κόπου και της ανασφάλειας για την εξασφάλιση των απαραίτητων αποτελεί μια 

«φυσική», αυτονόητη τάση του ανθρώπινου είδους σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

της νοημοσύνης του. Ποιος στοιχειωδώς ευφυής οργανισμός δεν θα έτεινε στην 

ελαχιστοποίηση του κόπου που καταβάλει για να επιβιώσει ή ευρύτερα να 

αναπτυχθούν οι όροι της ύπαρξής του; Άρα, το φυσικό περιβάλλον αποτελεί για τον 

άνθρωπο έναν μόνιμο αντίπαλο287 και η σχέση με αυτό αποτελεί έναν 

προσδιοριστικό παράγοντα της πολιτισμικής του πορείας. 

Η πορεία του ανθρωπίνου γένους μπορεί να θεωρηθεί, από μια οπτική γωνία, 

και ως ένα ταξίδι δημιουργίας όλων και πιο πολύπλοκων μηχανισμών, εργαλείων, 

ευρύτερα θα λέγαμε τεχνητών συνθηκών που του διασφάλιζαν ασφαλέστερες και 

αποδοτικότερες προϋποθέσεις διαβίωσης. Για παράδειγμα η γεωργική επανάσταση, 

περίοδος που αποτελεί το πρώτο συστηματικό εγχείρημα επιβολής ελέγχου στη φύση 

και στους όρους ύπαρξης και γι’ αυτό αρχικά υπήρξαν αντίθετες αντιλήψεις288. 

Επίσης, πολύ αργότερα τα κριτήρια αξιολόγησης μιας μηχανής ήταν ακόμη πολύ 

                                                 
286 «Μάζα ετερογενής και αδιαφανής, χωρίς άμεση επικοινωνία με τις επιθυμίες μας, χωρίς κοινή 
γλώσσα με το πνεύμα μας, η φύση γίνεται αντιληπτή ως ένας κύκλος από τον οποίο πασχίζουμε 
διαρκώς να ξεφύγουμε και από τον οποίο έχουμε ανέκκλητα εκδιωχθεί… Η ανθρωπότητα αισθάνεται 
ότι εξυψώνεται όταν αποσπά μια νίκη σ’ αυτόν τον ανελέητο αγώνα. Έχοντας γίνει σκήνωμα της βίας, 
δραπετεύοντας από τον αντικειμενικό και σκληρό καταναγκασμό, ο άνθρωπος εξέρχεται από την 
ανωνυμία των ζωικών όντων διακηρύσσοντας την πρωτοκαθεδρία, την μοναδικότητα, την 
ανεξαρτησία του. Από εδώ απορρέει ο προορισμός του να κυριαρχήσει στο σύμπαν, να του αποσπάσει, 
επινοώντας τις επιστήμες του και τις τεχνικές του, δυνάμεις και γνώσεις τις οποίες δεν είναι σε θέση 
ακόνη να διαχειριστεί.», (Moscovici, 1998, 21-22). 
287 «Η ανακούφιση της κατάστασης του ανθρώπου» αποτελεί κεντρικό σημείο, στόχο που τον 
συναντούμε στο στόμα σημαντικών φορέων του τεχνοκρατικού πνεύματος. Το 1764 (Βασιλική 
Εταιρεία) τρεις επιτροπές για τις εφευρέσεις, τεχνική ιστορία, γεωργία ασχολούνταν ευθέως με "την 
ανακούφιση της κατάστασης του ανθρώπου», (Mumford, 104). 
288«...οι πρώτες καλλιέργειες θεωρήθηκαν "ενάντιες στη φύση"- κάτι που δείχνει πόσο οι ιδέες μας που 
βλέπουν π.χ. τη γεωργία σαν "επιστροφή στη φύση" είναι ουσιαστικά "τεχνοκρατούμενες". Ο 
καλλιεργητής "βιάζει τη σάρκα της γης" και την πληγώνει», (Κωνσταντοπούλου, 58). 
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δεμένα με τη φύση289. Ασφαλώς, αυτονόητο γεγονός αποτελεί η παρατήρηση ότι με 

την πάροδο του ιστορικού χρόνου αυξάνεται η πολυπλοκότητα του τεχνητού 

περιβάλλοντος που διαμορφώνει ο άνθρωπος. Αυτή η μεταβολή όμως δεν είναι 

παρόμοια σε όλα τα γεωγραφικά και πολιτισμικά πλάτη και μήκη του πλανήτη. 

Άλλος ο ρυθμός εξέλιξης στο δυτικό κόσμο, άλλος σε τμήματα της ανατολής, άλλος 

στην Αφρική ή σε φυλές του Αμαζονίου. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η επικράτηση του μηχανιστικού 

κοσμοειδώλου στο δυτικό κόσμο συνδυάζεται χρονικά με την εμφάνιση της 

Επιστήμης και το διαφωτισμό, κάτι που θα ξαναδούμε αργότερα. Ένα ενδιαφέρον 

ερώτημα είναι: γιατί δεν παρατηρήθηκε η πορεία του δυτικού κόσμου σε άλλους 

πολιτισμούς. Είναι πασίγνωστο ότι «τεχνικές» ανακαλύψεις σαν την πυρίτιδα290 και 

την αξιοποίηση του ατμού εμφανίστηκαν ιστορικά (στην Κίνα και στον ελληνικό 

κόσμο) πολύ πριν την κοινωνική τους αξιοποίηση τους τελευταίους αιώνες της 

ιστορίας μας. Επομένως είναι πρόδηλο ότι η κοινωνία είχε άλλες προτεραιότητες291 

(διαφοροποιημένο «πνεύμα») και δεν υπήρξαν ώριμες συνθήκες για να οδηγήσουν σε 

έναν άλλο δρόμο. Συμπερασματικά, οφείλουμε να αποδεχτούμε μια φυσική, αναγκαία 

τάση του ανθρώπου να αυτονομηθεί από το φυσικό του περιβάλλον. Κάτι όμως που 

απέχει πάρα πολύ από την κυρίαρχη διάθεση για εξουσία, έλεγχο  και στο τέλος 

κατάκτηση του φυσικού  περιβάλλοντος που παρατηρούμε στο δυτικοευρωπαϊκό 

πολιτισμό (κύριο συστατικό στοιχείο του που προαναφέραμε). Σε αντίθεση 

παρατηρούμε και διαφορετικά πολιτισμικά αντανακλαστικά όπως στο σχετικό 

απόσπασμα: 

Αναφέρουμε τη συζήτηση του Κινέζου σοφού Ντσούνγκ Ντσι πριν δυόμισυ χιλιάδες 

χρόνια με έναν χωρικό, ο οποίος κατέβαινε για το πότισμα στο πηγάδι και αφού γέμιζε ένα 

δοχείο νερό, ανέβαινε αδειάζοντάς το στα αυλάκια. Ο Ντσι του είπε: "υπάρχει ένας τρόπος που 

μπορείς να ποτίσεις εκατό αυλάκια σε μια μόνο μέρα". Ο περιβολάρης γύρισε και τον ρώτησε: 

"Ποιος είναι ο τρόπος;" Ο Ντσι του είπε: "Παίρνεις ένα ξύλινο μοχλό, που πίσω είναι βαρύς 

και μπροστά ελαφρύς. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αντλήσεις νερό". Τότε θυμωμένος ο 

χωρικός απάντησε: "Άκουσα τον δάσκαλό μου να λέει: Όποιος μηχανή χρησιμοποιεί κάθε του 

                                                 
289 «Όπως το δείχνει ο Ζ. Σιμόν, η σύγχρονη εικόνα των μηχανών είναι ξένη για τον άνθρωπο αυτής 
της εποχής (17ος και 18ος αιώνας) (όπου πρωταρχικό προτέρημα μιας μηχανής ήταν η "ομοιότητά" 
της με τη φύση - το κατά πόσο έχει μιμηθεί τη φύση)», (Κωνσταντοπούλου, 60). 
290 «Η ανακάλυψη της πυρίτιδας π.χ. στην Κίνα, όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο για πυροτεχνήματα (ενώ 
η πυρίτιδα στη δύση χρησιμοποιήθηκε στα όπλα...). Πρέπει επομένως να υπάρχει η κοινωνική 
προδιάθεση για την ευρύτερη χρήση μια τεχνολογίας», (Κωνσταντοπούλου, 59). 
291 «Τα πράγματα που η εποχή (7ος-17ος αιώνας, θεοκρατική) θεωρεί σημαντικά, βρίσκονται αλλού 
(κι εμποδίζουν την "τεχνολογία" ν' αναπτυχθεί από ένα σημείο και μετά...)», (Κωνσταντοπούλου, 60). 
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πράξη μηχανικά την εκτελεί και όποιος τις πράξεις του μηχανικά τις εκτελεί γίνεται μια 

μηχανική καρδιά. Όποιος όμως στο στήθος μηχανική καρδιά έχει την αγνή του απλότητα χάνει. 

Απ' όποιον δε η αγνή απλότητα χάθηκε αυτός είναι αβέβαιος στα σκιρτήματα του πνεύματος, 

κάτι που δεν ταιριάζει στον αληθινό άνθρωπο. Όχι πως δεν ξέρω αυτά τα πράγματα μα 

ντρέπομαι να τα χρησιμοποιώ.(από το βιβλίο του W. Heisenberg, Η εικόνα της φύσης στη 

σύγχρονη φυσική, εκδ. Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1971", (Γ. Παύλος, 28). 

Επίσης, διαφορετικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις «ευκαιρίες» 

αξιοποίησης της τεχνολογίας και μετάβασης σε μια νέα «ευνοϊκότερη» κατάσταση ή 

κυριαρχούν στη σχετική πάλη επικράτησης άλλα κριτήρια. Για παράδειγμα: "Οι 

σημαντικότερες εξεγέρσεις ενάντια στη χρήση μηχανών στα εργοστάσια έγιναν περί το 1812 

στην Αγγλία, όταν οι "Λουδίτες" (από το όνομα του αρχηγού τους Ned Ludd) άρχισαν να 

καταστρέφουν μηχανές. Η πρώτη υφαντική μηχανή ανακαλύφθηκε το 1530 στο Dantzig - 

σημερινό Gdansk - στην Πολωνία, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για να μη μετατραπούν οι 

εργάτες σε ζητιάνους.", (Κωνσταντοπούλου, 60). 

Με βάση όλα τα παραπάνω οφείλουμε και εμείς να παραδεχτούμε ότι : «…δεν 

εδημιουργήθη το τεχνικό πνεύμα υπό των τεχνικών έργων αλλά τα τεχνικά έργα υπήρξαν 

ιστορική συνέπεια του τεχνικού πνεύματος. Δια να παρουσιαστεί όμως το τεχνικόν πνεύμα, 

εμεσολάβησεν η ευρωπαϊκή αποπνευμάτωσις του κόσμου.», Σ. Κυριαζόπουλου, Η καταγωγή 

του τεχνικού πνεύματος, Αθήνα 1965, σελ. 15 , (Γ. Παύλος, 100). Οι τεχνικές γνώσεις 

απαντιούνται και σε άλλους πολιτισμούς αλλά υπηρετούν άλλα ζητούμενα, όπως την 

τέχνη, την ψυχαγωγία, την κοινωνική ισορροπία. Άρα, κατά βάση ο πολιτισμός μιας 

κοινωνίας, το «πνεύμα» της είναι αυτό που παράγει τις προϋποθέσεις και προδιαθέτει 

προς μια συγκεκριμένη πορεία. Βέβαια, η ανάπτυξη των σχετικών εργαλείων έχει 

δυναμική, διαμορφωτική επίδραση στον τρόπο σκέψης, στα σύμβολα που 

χρησιμοποιεί κάθε κοινωνία, κάτι που με την σειρά του διαμορφώνει προσδιοριστικά 

το «πνεύμα» της, και ούτω καθ’ εξής, σε μια δυναμική αλληλοσυσχέτιση. 

 

5.4 Μορφές άσκησης εξουσιαστικού ελέγχου 
 

Επομένως, η εξουσιαστική τάση για κατοχή του δυτικού πολιτισμού (απότοκο της 

ρωμαϊκής παράδοσης) εξελίσσεται σταδιακά και εκφράζεται με τις παρακάτω μορφές 

ελέγχου, επιβολής στην φύση292 : 

 
                                                 
292 «Από την εποχή του Καρτέσιου, σκεφτόμαστε παρά φύσιν, βέβαιοι ότι η αποστολή μας είναι να την 
εξουσιάσουμε, να την υποτάξουμε, να την κατακτήσουμε.», (Morin, 1973, 18). 
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5.4.1 Περιορισμός του κόπου. Απομάκρυνση από την ύλη. Αυτοματοποίηση 

 

Κάτι που δε συναντάτε σε όλους τους πολιτισμούς είναι η ξεκάθαρη διάθεση 

αποφυγής του κόπου (απομάκρυνσης από τον μόχθο της άμεσης επαφής με την ύλη) 

και πλήρους απεξάρτησης από τη φύση, για την οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχίσμα με την φύση (που σήμερα εκδηλώνεται με την 

καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και τα τεράστια προβλήματα που 

ανακύπτουν παγκόσμια σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές). Χαρακτηριστικά ο 

Bacon293 αναφέρεται στη «δέσμευση» της φύσης και τη μετατροπή της σε «σκλάβα» 

έτσι ώστε να παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες. «Γιατί δεν έχεις τίποτε άλλο παρά να 

ακολουθήσεις και να καταδιώξεις τη φύση στις περιπλανήσεις τις … και θα μπορέσεις όταν 

θελήσεις να οδηγήσεις και εξωθήσεις αυτήν ύστερα στο ίδιο σημείο πάλι». Αλλού ο Bacon 

περιέγραψε την έρευνα ως εξής : «αποκαλύπτοντας τα μυστικά της φύσης», έτσι ώστε οι 

επιστήμονες δε θα έπρεπε να έχουν δισταγμό να «εισχωρούν και να διεισδύουν σε αυτά τα 

μυστικά, όταν η αναζήτηση της αλήθειας είναι το όλο του αντικείμενο». 

Στην πραγματικότητα, η άλλη πλευρά του νομίσματος, όσον αφορά την 

ελαχιστοποίηση του κόπου, αποτελεί η αυτοματοποίηση που επιχειρείται να 

επιτευχθεί μέσω των μηχανών. Τείνοντας να δημιουργεί όσο το δυνατόν πλήρως 

αυτοματοποιημένα περιβάλλοντα, ο άνθρωπος επιχειρεί να εξοβελίσει την 

απροσδιοριστία και άρα την εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον294. Ένα σύστημα 

που λειτουργεί από μόνο του προσφέρει απόλυτη δυνατότητα ελέγχου για τον 

άνθρωπο. Ουσιαστικά, αυτό ήταν και ένα όνειρο της ανθρωπότητας για να 

προοδεύσει ακόμη περισσότερο η ποιότητα της ζωής και ο πολιτισμός. Μέσω της 

έλευσης των μηχανών, κατά τη βιομηχανική επανάσταση, προβλήθηκε η άποψη ότι 

πλέον θα αυξάνονταν ο ελεύθερος χρόνος των ανθρώπων, ώστε αυτοί να είναι ικανοί 

να παράγουν έναν ανώτερο πολιτισμό δίνοντας νόημα στις ανώτερες νοητικές 

ανάγκες του ανθρωπίνου είδους. 

 

                                                 
293 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΤΕΜ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, Μετάφραση από το βιβλίο: David J. Hess 1995. Science and 
Technology in a Multicultural World. New York: Columbia University Press. Στην διεύθυνση: 
http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts/thefoit/erg99/karamberi_etal/  
294 Όμως «Η τεχνητή μηχανή, από την στιγμή της κατασκευής της, δεν μπορεί παρά να εκφυλίζεται, 
ενώ η ζωντανή μηχανή είναι, έστω και προσωρινά, μη εκφυλιστέα, αλλά αντίθετα δημιουργική… Το 
έμβιο ον υπάγεται σε μια λογική λειτουργίας και ανάπτυξης εντελώς διαφορετική. Σε μια λογική στην 
οποία παρεμβαίνουν η απροσδιοριστία, η αταξία και η τύχη ως παράγοντες μια ανώτερης οργάνωσης ή 
αυτό-οργάνωσης.», (Morin, 1973, 28-29). 
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5.4.2 Θέληση για τάξη, κανονικότητα 

 

Όμως, η εισαγωγή της αυτοματοποίησης και η επιτυχής μείωση του κόπου είχε σαν 

αντιστάθμισμα κάποιες συνέπειες. Όπως ανέφερε και ο κινέζος σοφός στο 

απόσπασμα που παραθέσαμε παραπάνω: «Όποιος μηχανή χρησιμοποιεί κάθε του πράξη 

μηχανικά την εκτελεί και όποιος τις πράξεις του μηχανικά τις εκτελεί γίνεται μια μηχανική 

καρδιά. Όποιος όμως στο στήθος μηχανική καρδιά έχει την αγνή του απλότητα χάνει. Απ' 

όποιον δε η αγνή απλότητα χάθηκε αυτός είναι αβέβαιος στα σκιρτήματα του πνεύματος, κάτι 

που δεν ταιριάζει στον αληθινό άνθρωπο». Κατά συνέπεια, η χρησιμοποίηση 

συγκεκριμένων τεχνητών μέσων, εργαλείων πέραν των επιδράσεων που έχει στις 

κοινωνικές δομές295 τροποποιεί και τον τρόπο σκέψης, αντίληψης των ανθρώπων, 

διαμορφώνει σε ένα βαθμό ιδεολογία. Το απότοκο λοιπόν της αυτοματοποίησης και 

της ευρείας χρήσης των μηχανών στον ανθρώπινο πολιτισμό είναι η περαιτέρω 

ενίσχυση του τεχνοκρατικού πνεύματος και η διάθεση επιβολής τάξης στα 

πράγματα (μηχανιστικός τρόπος σκέψης). 

Φυσικά το τελευταίο στάδιο σε αυτή την πορεία της ελαχιστοποίησης του 

κόπου, και άρα της μεγαλύτερης δυνατής αυτοματοποίησης, αποτελούν οι 

υπολογιστικές μηχανές. Η δυνατότητα εκτέλεσης μια πράξης που απελευθερώνει τον 

άνθρωπο από μόχθο με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια (κυριολεκτικά ένα κλικ) 

αποτελεί την αποκορύφωση της πορείας των εργαλείων του ανθρώπου. Επιπρόσθετα, 

η δυνατότητα ελέγχου μέσω του προγραμματισμού των μηχανών αποτέλεσε μια 

μεγάλη επανάσταση που πολλαπλασίασε δραματικά την ισχύ της δύναμης του 

ανθρώπου σε αντιστροφή με τον κόπο που δύναται να καταβάλει. Ο άνθρωπος 

γίνεται όλο και πιο δυνατός, απομακρύνεται λόγω της επιβολής αφαίρεσης από τις 

συνέπειες των πράξεών του, ελέγχει το περιβάλλον του. Ταυτόχρονα όμως γίνεται πιο 

περιττός! 

 

5.4.3 Έλεγχος του χρόνου 

 

                                                 
295 «Οι παραγωγικές δυνάμεις (μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η τεχνολογία) καθορίζουν τις 
κοινωνικές σχέσεις: έτσι (σύμφωνα με το πασίγνωστο πια απόφθεγμα της "Αθλιότητας της 
Φιλοσοφίας"), "ο χειροκίνητος μύλος δίνει τη φεουδαρχία ενώ ο ατμοκίνητος μύλος τον καπιταλισμό", 
γιατί η κάθε τεχνολογία απαιτεί διαφορετικό καταμερισμό εργασίας με διαφορετικές ανταγωνιστικές 
τάξεις...», (Κωνσταντοπούλου, 56). 
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Μια καθοριστική μορφή εκδήλωσης της κυριαρχικής διάθεσης του ανθρώπου πάνω 

στη φύση αποτελεί η διαχείριση, ο έλεγχος, το "δάμασμα" του χρόνου. Αποτελεί ένα 

σίγουρα περισσότερο αφηρημένο πέρασμα από τον έλεγχο φυσικών δυνάμεων πιο 

απτών στην εμπειρία του. Η εφεύρεση του ρολογιού (ουσιαστικά η υλική εφαρμογή 

της κοινωνικής προδιάθεσης που περιγράφουμε) θεωρείται βήμα σταθμός προς στην 

κατεύθυνση της μηχανικής οργάνωσης της ζωής και της διαχείρισης του χρόνου. Ο 

Lewis Mumford θεωρεί κομβικό αφετηριακό σημείο της σύγχρονης 

τεχνοκρατούμενης κοινωνίας τη στιγμή που τα ρολόγια ανεγέρθηκαν στο κέντρο των 

πόλεων και επέτρεψαν στον άνθρωπο να ελέγχει πλέον με ακρίβεια μια ακόμη 

φυσική παράμετρο, τη ροή του χρόνου. 

Ο ελέγχου του χρόνου πρόσφερε αποδοτικότητα μέσω του συντονισμού και του 

καλύτερου προγραμματισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

ο άνθρωπος (ιδωμένος και ο ίδιος ως τμήμα της φύσης) αυτοελέγχεται με τον ίδιο 

τρόπο που ελέγχει τις μηχανές του. Μετατρέπεται και αυτός σε μηχανή που 

αυτοδιαχειρίζεται για την καλύτερη αποδοτικότητά του. Επομένως, ο άνθρωπος έγινε 

μέρος του τεχνητού περιβάλλοντος που δημιούργησε, υποδουλώθηκε ο ίδιος στο 

δημιούργημά του. Αυτή η μετάβαση είχε τις συνέπειές της: "Το κράτημα του χρόνου 

έγινε υποταγή στο χρόνο και υπολογισμός του χρόνου και μοίρασμα του χρόνου. Μόλις συνέβη 

αυτό η αιωνιότητα έπαψε βαθμιαία να χρησιμεύει ως μέτρο και επίκεντρο των ανθρώπινων 

ενεργειών", (Mumford Lewis, 1934, 93). Περιορίστηκε αποφασιστικά η ανθρώπινη 

πρόνοια για την εμβέλεια της επίδρασης των πράξεών της. Το βραχυπρόθεσμο 

επικράτησε του μακροπρόθεσμου. Επιπλέον, όπως συμβαίνει με κάθε τεχνητό 

ανθρώπινο δημιούργημα που εισάγεται στην κοινή ζωή, επηρεάστηκαν και 

διαμορφώθηκαν κοινές αντιλήψεις, καλλιεργήθηκε αναλόγως ένα συνοδευτικό 

«πνεύμα» ακόμη πιο προσανατολισμένο (από τις καταβολές που παρακολουθήσαμε) 

στην ποσότητα και στην αντικειμενικότητα296. 

Η εφαρμογή της επεκτατικής, κυριαρχικής διάθεσης του δυτικού πολιτισμού 

στο πεδίο του χρόνου φθάνει μέχρι τις μέρες μας όλο και πιο έντονα επιβεβαιώνοντας 

μια δυναμική επιθετική, πορεία. Στελέχη πρωτοπόρων εξειδικευμένων εταιρειών 

πληροφορικής συνειδητοποιούν πολλές φορές σε δηλώσεις τους την ουσιαστική τους 

σχέση με το χρόνο. Για παράδειγμα: Ο Τζον Τσέϊμπερς της Cisco αναφέρεται "...στο 

                                                 
296 «Στο κράτημα του χρόνου, στο εμπόριο, στον πόλεμο, οι άνθρωποι μετρούσαν αριθμούς. Και στο 
τέλος, καθώς επικρατούσε όλο και πιο πολύ η συνήθεια, μόνο οι αριθμοί μετρούσαν πια.», (Mumford, 
1965, 102). 
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θάνατο του χρόνου και της απόστασης και στη συνεχή κατάρρευση των προστατευτικών 

φραγμών...", (Friedman Thomas L,138). Μεγαλύτερη σύγχρονη απόδειξη όμως μπορούν 

να μας προσφέρουν η κοινή μας σύγχρονη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Βασική 

παράμετρος της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί η κυριαρχία στον χρόνο. 

Επιταγές, δάνεια, ασφάλειες σε ατομικό και κρατικό επίπεδο ουσιαστικά 

διαχειρίζονται τον χρόνο ως παραγωγικό οικονομικό πόρο. Τον πωλούμε και τον 

αγοράζουμε. Τον προεξοφλούμε και τον δεσμεύουμε ως κτήμα μας. Όλο και 

μεγαλύτερο μέρος της παρούσης δραστηριότητας του δυτικού οικονομικού 

πολιτισμού έχει μεταφερθεί στο μέλλον και το έχει ήδη καταλάβει. Έχουμε μεταφέρει 

πλούτο από το μέλλον στο παρόν και δανείσαμε στο μέλλον τα χρέη ατόμων και 

κρατών. Άρα η ανθρώπινη κυριαρχία κατέλαβε και το πεδίο του χρόνου ως μέρους 

του φυσικού του περιβάλλοντος. 

 

5.4.4 Έλεγχος του χώρου 

 

Η έκφραση της ορμητικής επέκτασης του δυτικού πολιτισμού στο πεδίο του χώρου 

παρουσιάζεται με τη διαρκώς εντεινόμενη προσπάθεια για εξάλειψη της απόστασης 

που μας χωρίζει. Το εμπόδιο του χώρου ελαχιστοποιείται σε ένα πρώτο στάδιο με την 

επανάσταση των μεταφορών. Η έλευση του σιδηρόδρομου, αεροπλάνων, πλοίων, 

σηματοδοτούν τα τεχνικά μέσα που δαμάζουν τις τρεις διαστάσεις του χωρικού 

περιβάλλοντος μας. Γη, αέρας και θάλασσα. Η κλίμακα δράσης των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων επεκτείνεται διαρκώς διαμορφώνοντας όλο και πιο ευρεία κοινωνικά 

μορφώματα μέσω του πολλαπλασιασμού των σχέσεων που αναπτύσσονται. 

Η διαμόρφωση σήμερα ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, ενός 

παγκόσμιου χωριού σχετίζεται άμεσα με αυτή την τάση. Η επέκταση του εμπορίου, 

των πολιτιστικών σχέσεων διαμορφώνει νέα ιστορικά δεδομένα για τη λειτουργία και 

τα όρια δράσης των εθνών – κρατών όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη 

των επικοινωνιών με αποκορύφωση το δια-δίκτυο, μια τεχνολογική εξέλιξη που 

συνδυάζει την ακύρωση του χώρου, αλλά και του χρόνου (με την ενσωμάτωση της 

υπολογιστικής τεχνολογίας), αποτελεί την έσχατη εκδήλωση της ορμητικής τάσης 

του δυτικού πολιτισμού να βρεθεί πιο κοντά. Βέβαια τα κίνητρα είναι περισσότερο 

εμπορικά, ωφελιμιστικά, χρησιμοθηρικά και έχουν σχέση με τις ανάγκες της 

περαιτέρω ανάπτυξης του καπιταλισμού. Το τελικό αποτέλεσμα όμως έχει καταφέρει 
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να «δαμάσει» και το χώρο και αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της κυριαρχικής τάσης 

του δυτικού πολιτισμού. 

 

5.5 Τα απαραίτητα εργαλεία για την άσκηση του ελέγχου της φύσης 
 

Είδαμε τις τέσσερις γενικές μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η διάθεση κυριαρχίας 

στην φύση. Όμως, προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία αυτή η διάθεση, τάση στο 

πεδίο της πραγματικότητας χρειάστηκε να αναπτυχθούν τα κατάλληλα εργαλεία. Η 

ανάπτυξης της επιστήμης ήταν το κύριο εργαλείο, μέσο για την υλοποίηση των 

στόχων του δυτικού πολιτισμού. Θυμίζουμε, ότι το πεδίο ήταν ήδη ώριμο λόγω της 

υιοθέτησης παραποιημένης της ελληνικής φιλοσοφίας και της διαμόρφωσης του 

πνεύματος της νοησιαρχικής γνωσιολογίας (η διάνοια μπορεί να εξαντλεί τη γνώση 

των όντων σχηματίζοντας έννοιες και ιδέες συνδεόμενες μεταξύ τους μέσω των 

νόμων της λογικής), που αποτελεί προθάλαμο του ορθολογισμού και του 

επιστημονισμού. 

Ένα δεύτερο εργαλείο είναι στενά συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της επιστήμης, 

αλλά θεωρούμε ότι οφείλει να θεωρηθεί αυτόνομο, γιατί έτσι ακριβώς παρουσιάζεται. 

Και αυτό λόγω της ιδιαίτερης σημαντικότητάς του να δημιουργεί (ως ανεξάρτητη 

διαδικασία) σε τελική εφαρμοσμένη έκφραση τα μέσα για την ανάπτυξη του τεχνητού 

περιβάλλοντος που επιθυμεί ο δυτικός πολιτισμός. Πρόκειται για την καινοτομία. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας, εργαλείου εκφράζεται το τελικό προϊόν της 

κυριαρχικής διάθεσης του πολιτισμού και της δράσης της επιστήμης στη μορφή και 

στον προσανατολισμό της τεχνολογίας. 

 

5.5.1 Επιστήμη297 

 

Η ανάπτυξη της επιστήμης ουσιαστικά αποτελεί εκδήλωση, φυσική εξέλιξη, των 

τριών πρωτογενών συνιστωσών του δυτικο-ευρωπαϊκού πολιτισμού που 

προαναφέραμε. Οι επιτυχίες τις κλασικής μηχανικής (1687, ο Νεύτωνας διατυπώνει 

τον νόμο της «παγκόσμιας έλξης») είχαν ως συνέπεια την εγκαθίδρυση του 

                                                 
297 Η μηχανή καταργώντας τον άνθρωπο, ενσάρκωσε δύο από τις βαθύτερες επιθυμίες του: τη θέληση 
για δύναμη και τη θέληση για τάξη. Έστρεψε την πρώτη θέληση από την κυριαρχία άλλων ανθρώπων 
στην κυριαρχία της φύσης, και δημιούργησε, για την επίτευξη ορισμένων φυσικών αποτελεσμάτων, 
μια καθολική γλώσσα: τη γλώσσα της ακριβούς επιστήμης. (Mumford, 1985, 17). 
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«μηχανιστικού κοσμοειδώλου», μιας γενικότερης φιλοσοφίας. Ο ορθολογισμός και ο 

επιστημονισμός προέκυψαν ώριμα σαν τα κατάλληλα εργαλεία, μεθοδολογίες που θα 

υλοποιούσαν τον έλεγχο της φύσης. Ο Φράνσις Μπεϊκον στο ουτοπικό του έργο 

«Νέα Ατλαντίδα» (1627) περιγράφει ένα κόσμο όπου οι επιστήμονες 

αποκωδικοποιούν τους νόμους της φύσης και χαρίζουν άνετη ζωή στους ανθρώπους. 

Ο επιστήμονας, λοιπόν, έγινε ο μπροστάρης στην προσπάθεια ανάπτυξης του 

ανθρώπου298. Βέβαια το ξεκάθαρο περαιτέρω βήμα από την ανθρώπινη ανάγκη για τη 

(χαροποιό) γνώση της φύσης, που συναντάμε λίγο ως πολύ σε όλους τους 

πολιτισμούς, μέχρι την εκμετάλλευση της φύσης πραγματοποιήθηκε από τον 

δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό με εργαλείο μια καθ’ εικόνα του επιστήμη299. Δεν 

χρειάζεται φυσικά να αναφέρουμε τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματά της τα 

τελευταία τουλάχιστον 400 χρόνια. Επομένως η επιστήμη, όντας εγκλωβισμένη ήδη 

στον ορθολογισμό και στον προσανατολισμό που της δόθηκε (ξεκάθαρο πλαίσιο 

σκοπών) στο πλαίσιο του πολιτισμού μέσα στον οποίο αναπτύχθηκε, λειτούργησε ως 

καθοριστικό εργαλείο εφαρμογής της εξουσιαστικής τάσης του δυτικού πολιτισμού. 

Εξετάζοντας τον κομβικό ρόλο της επιστήμης, θεωρούμε ότι οφείλουμε να 

εξετάσουμε: α. τα κύρια χαρακτηριστικά που αρχικά ενσωμάτωσε και έπειτα 

ενδυνάμωσε επιστρέφοντας τα με τη σειρά της στις δυτικές κοινωνίες, β. την αξία της 

προσφορά της, γ. κάποιες από τις συνέπειες της λειτουργίας της. 

 

5.5.1.1 Κύρια χαρακτηριστικά της δυτικής επιστήμης 

 

Το πρώτο κύριο χαρακτηριστικό που κληρονόμησε στο πολιτισμικό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο αναπτύχθηκε ήταν ο αναγωγισμός. Κάτι που το ενδυνάμωσε καθιστώντας 

το ως βασικό επιστημολογικό, μεθοδολογικό τρόπο σκέψης. Παράλληλα 

αναπτύσσετε το αντίστροφο (προς την κατεύθυνση του γενικού από το ειδικό) 

                                                 
298 "Ο επιστήμων είναι λοιπόν διατεθειμένος να θεωρεί τον αντίπαλό του (φύση) σαν έναν έντιμο 
εχθρό. Η στάση αυτή είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα του ως επιστήμονος, αλά τείνει να 
τον κάνει θύμα των ανθρώπων χωρίς αρχές, στον πόλεμο και στην πολιτική. Επίσης, έχει το 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για το πλατύ να τον καταλάβει, γιατί το κοινό γενικώς, ενδιαφέρεται 
πολύ περισσότερο για τους προσωπικούς ανταγωνισμούς παρά για τη φύση ως ανταγωνιστή του.", (N. 
Wiener,18). 
299 "Το βήμα από τους νόμους της φύσεως στην εκμετάλλευσή τους σμικρύνθηκε κατά εκατό φορές", 
(N. Wiener,109). 
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«παιδί» του αναγωγισμού, η επαγωγή300 ως κύριο επιστημονικό εργαλείο. Αυτή η 

τάση παρέχει κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά τη δυνατότητα παραγωγής και 

ελέγχου ντετερμινιστικών αποτελεσμάτων. Αφορά, όμως όπως έχει αποδειχτεί μια 

επιφανειακή, πρώτη επιπέδου αντίληψη για τη λειτουργία της φύσης και πάντως 

απλοϊκά φυσικά φαινόμενα και όχι πολυσύνθετους οργανισμούς301. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που το συναντούμε ακόμη πιο ευδιάκριτα σήμερα 

είναι ο προσανατολισμός στην ποσότητα (εις βάρος βέβαια της ποιότητας), σε 

οτιδήποτε είναι μετρήσιμο και επαναληπτικά ελέγξιμο. Η λατρεία των αριθμών, 

απότοκο των επιτυχιών των μαθηματικών και της κλασικής μηχανικής, αποτελεί 

μέχρι σήμερα κυρίαρχη μεταδιδόμενη αντίληψη τμήματος της επιστημονικής 

σκέψης302. Από την άλλη πλευρά, οφείλουνε να σημειώσουμε ότι με το πέρασμα του 

χρόνου, όλο και ενισχύονται επιστημονικές τάσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση 

(προς αναζήτηση της ποιότητας) αντιλαμβανόμενες το περιοριστικό πεδίο, τον 

αντιεπιστημονικό εγκλωβισμό σε σχέση με το καινοφανές και πολύπλοκο της 

φυσικής πραγματικότητας που μας περιβάλλει. 

Το βάρος που δίνεται στις αισθήσεις, την εμπειρία ως κύρια αν όχι μοναδική 

πηγή γνώσης αποτελεί ένα τρίτο κύριο χαρακτηριστικό που θεμελιώνει η ανάπτυξη 

της δυτικής επιστήμης. Η απόλυτη εμπιστοσύνη, πίστη στην αλήθεια της εμφάνισης 

των φαινομένων. Ο εξοβελισμός της μεταφυσικής, ουσιαστικά αποϊεροποιεί την 

ανθρώπινη παρουσία στη γη και αφαιρεί πολύτιμο πολιτιστικό πλούτο303. 

                                                 
300 Θεμελιωτής της «επαγωγής» υπήρξε ο Francis Bacon (1561-1626) με το έργο του NOVUM 
ORGANUM (Νέο όργανο). Αυτή την μέθοδο εφάρμοσε ο Νεύτωνας και ολοκλήρωσε ο J.S. MILL 
(1806-1873). 
301 «Το μεθοδολογικό σφάλμα δεν συνίσταται λοιπόν στο ότι προσπαθούμε - όπως κάνουν όλοι οι 
επιστημονικοί ερευνητές - να αναγάγουμε, ακόμα και τα ανωτάτου επιπέδου βιολογικά φαινόμενα, σε 
βασικούς φυσικούς νόμους, γιατί, με την έννοια αυτή γινόμαστε όλοι οπαδοί του αναγωγισμού. Το 
μεθοδολογικό τούτο σφάλμα, που το χαρακτηρίζουμε ως "αναγωγισμό", συνίσταται στο ότι, σ' αυτή 
την προσπάθεια εξήγησης, παραλείπουμε να εξετάσουμε την τρομερά πολυσύνθετη δομή, στην οποία 
είναι ενσωματωμένα τα υποσυστήματα, και διαμέσου της οποίας μόνο μπορούν να εξηγηθούν οι 
ιδιότητες του συστήματος στο σύνολό του.» , (Lorenz, 175). 
302 «Όλα φαίνεται να πρέπει να αναχθούν σε αριθμούς… υπάρχει και μια καθαρά σύγχρονη 
αλλοτρίωση που γεννιέται από την ποσοτικοποίηση και την αφαίρεση.», (Morin, 1962, 244). 
303 «Ο Καλβίνος για παράδειγμα, θεωρούσε ότι ο φυσικός κόσμος ήταν φτιαγμένος αποκλειστικά από 
τα ‘όργανα’ της δημιουργίας του Θεού. Με άλλα λόγια απογύμνωσε το φυσικό κόσμο από τη ζωντάνια 
του και προσπάθησε να τον μετατρέψει σε έναν πιο αδρανή κόσμο αντικειμένων. Οι φιλόσοφοι της 
επιστημονικής επανάστασης, όπως ο Robert Boyle, παρουσίασαν αυτήν την άποψη για τον φυσικό 
κόσμο τόσο στη σκέψη τους , όσο και στα κείμενά τους. Πιστεύοντας ότι η φύση ήταν άψυχη, ήταν πιο 
εύκολο να τη θεωρούν υποταγμένη σε νόμιμους τύπους και σε κανόνες. Ο Θεός προστέθηκε σε αυτή 
την εικόνα ως η αιτία πίσω από την κίνηση, ή σύμφωνα με τη θεωρία του Newton, ως η δύναμη πίσω 
από τη βαρύτητα. Ιστορικές μελέτες της πρώιμης σύγχρονης Ευρώπης επισημαίνουν λοιπόν κάποιους 
τρόπους με τους οποίους ο Προτεσταντισμός, ο καπιταλισμός και οι νέες φυσικές φιλοσοφίες έγιναν 
συνυφασμένα τμήματα ενός νέου τύπου κοινωνίας.» 
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Συγκεκριμένα ο Νεύτωνας διατυπώνοντας στο βιβλίο του Mathematical Principles of 

Natural Philosophy τους «κανόνες διαλογισμού στη φυσική φιλοσοφία» αναφέρει: 

«Δε θα δεχόμαστε καμιά άλλη αιτία για τα φυσικά πράγματα (φαινόμενα) εκτός από κείνες τις 

αιτίες που είναι αληθινές και επαρκείς, για να ερμηνεύσουν την εμφάνιση των πραγμάτων 

(φαινομένων)». 

 

5.5.1.2 Η προσφορά της 

 

Από την άλλη πλευρά, φυσικά, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την τεράστια προσφορά 

της δυτικής επιστήμης όσον αφορά την ανάπτυξη του κριτικού λόγου, την 

αμφισβήτηση κάθε αυθεντίας, δόγματος και δοξασιών. Από αυτή την άποψη πέτυχε, 

μέσω του ευρύτερου κινήματος του διαφωτισμού, το στόχο της να βγάλει τον 

άνθρωπο από την ανωριμότητά του. 

Επίσης, το γεγονός των νεώτερων ανακαλύψεων (Κβαντική φυσική, θεωρία της 

σχετικότητας, επιστήμη του χάους, επανάσταση στον χώρο της επιστημολογίας 

(Wittgenstein, Popper, Kuhn, Putman, Lacatos, Feyerabend) το ψευδές και το αναπόδεικτο 

του μύθου της ορθολογικότητας) και της σαφούς τάσης υπέρβασης των περιοριστικών, 

αδιέξοδων ορίων σκέψης και των μεθοδολογικών σφαλμάτων δεν αναιρεί την αξία 

της αρχικής πορείας της δυτικής επιστήμης304. Από κάπου ξεκίνησε και αποτελεί 

δυναμική έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού. Απλά, σε σχέση με το αντικείμενο 

της έρευνάς μας, έχει ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος που έπαιξε η δυτική επιστήμη ως 

εργαλείο ανάπτυξης καινοτομίας και άρα τεχνολογίας, και, μέσω αυτών, εξόδου 

του ανθρώπου προς την φύση. Επίσης μας ενδιαφέρει η συνοδευτική κυρίαρχη 

λογική που υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε στους κόλπους της. 

 

5.5.1.3 Οι συνέπειες της λειτουργίας της 
                                                                                                                                            
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΤΕΜ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, Μετάφραση από το βιβλίο: David J. Hess 1995. Science and 
Technology in a Multicultural World. New York: Columbia University Press. Στην διεύθυνση: 
http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts/thefoit/erg99/karamberi_etal/ 
304 «Στον δυτικοευρωπαϊκό όμως κόσμο ο ορθός λόγος, ενώ αρχικά (αναγέννηση- διαφωτισμός) 
λειτούργησε ως κριτής του εγκλεισμού της αλήθειας σε αυταρχικές δομές όπως το ιερατείο ή 
συστήματα ιδεολογικά και φιλοσοφικά, αργότερα ο ίδιος ο ορθολογισμός μετετράπη σε ένα νέο φετίχ 
και "θρησκεία". Επομένως σήμερα καλείται ο ορθός λόγος (ορθολογισμός) να γίνει κριτής του εαυτού 
του, δηλαδή να υπερασπιστεί τον άνθρωπο από τον αυταρχισμό και την απανθρωποίηση του ίδιου του 
ορθολογισμού και του επιστημονισμού, που τείνουν να εξελιχθούν σε νέες θανατηφόρες θεότητες του 
ανθρώπου... σπουδαίο ευρωπαίοι η μη διανοητές όπως οι Max Weber, Karl Popper, Herbert Marcuse, 
Max Horkheimer, Theodor Adorno και Habermas, επισημαίνουν τις απανθρωποιημένες και εχθρικές 
προς το ανθρώπινο πρόσωπο συνέπειες του αυτονομημένου ορθολογισμού και επιστημονισμού.» , (Γ. 
Παύλος, 34). 
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Παρακάτω αξίζει να δούμε, πολύ σύντομα, κάποιες συνέπειες της λειτουργίας της 

δυτικής επιστήμης. Και αυτό γιατί έχουν άμεση σχέση με την συνολική εικόνα της 

σύγχρονης τεχνοκρατούμενης κοινωνίας (και της συνοδευτικής αντίληψης) που 

θέλουμε να σχηματίσουμε πριν εμπλέξουμε το δια-δίκτυο στα τελικά συμπεράσματά 

μας. 

 

Α. Ο διαχωρισμός των επιστημών 

 

Το γεγονός του ιδιαίτερου βάρους που δόθηκε στα χαρακτηριστικά που αναφέραμε 

παραπάνω (αισθήσεις, αναγωγισμός, σχέση αιτίας αποτελέσματος, ποσοτικές 

σχέσεις) είχε ως αποτέλεσμα ένα αναπόφευκτο σχίσμα (τελικά παρατηρούμε πολλά 

τέτοια σχίσματα, δυϊσμούς, διαχωρισμούς στην πορεία του δυτικού πολιτισμού που 

παρακολουθούμε, κάτι που αναδεικνύει από μόνο του την ιδιαίτερη 

«κοσμοϊστορική» αυτονόμηση και πορεία του ως τμήματος του ανθρώπινου 

πολιτισμού). Πρόκειται για τον διαχωρισμό των επιστημών σε θετικές και 

θεωρητικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες. Σε ένα επόμενο επίπεδο, παρατηρούμε και 

την αξιολογική διάκρισή τους σε ανώτερες και κατώτερες. 

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα για την εικόνα του 

διαχωρισμού της επιστήμης : "Ο σύγχρονος οπερασιοναλιστής, ο αναγωγιστής, ο ποσοποιός 

και ο στατιστικός ατενίζουν με περιφρόνηση τους παλιού τύπου επιστήμονες που πιστεύουν ότι 

είναι δυνατό να επιτύχουν, χωρίς πειραματισμούς και μάλιστα χωρίς υπολογισμούς, αλλά με την 

παρατήρηση και την περιγραφή της ζωϊκής και ανθρώπινης συμπεριφοράς, καινούριες, 

ουσιαστικά νέες, γνώσεις για τη φύση." , (Lorenz Konrad, 176). Δεν είναι του παρόντος να 

επεκταθούμε σε αυτό το ζήτημα, απλά οφείλουμε να το συγκρατήσουμε στην εικόνα 

που προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε. 

 
Β. Αυτονόμηση και Λατρεία της επιστήμης 

 

Κατά συνέπεια, στην διάρκεια της πορείας της η επιστήμη αυτονομήθηκε, απέκτησε 

αυταξία αποσυνδεδεμένη από την λειτουργία της. Η πρώιμη αφέλεια και 

επιφανειακότητα του φιλοσοφικού περιβάλλοντος του δυτικού πολιτισμού, όπως τον 

περιγράψαμε ήρθε και συνάντησε τα πρώτα εμφανή εμπειρικά αποτελέσματα λόγω 

της ανάπτυξης και επιτυχούς εφαρμογής των επιστημονικών μεθόδων. Το μείγμα 
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αυτό μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αφελές παιδί ακόμη που ξαφνικά έχει στα χέρια 

του, για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο ή ένα οποιοδήποτε άλλο εργαλείο. Φυσικά, 

πρώτα θα ενθουσιαστεί από τις δυνατότητες που του παρέχει. Πιθανόν θα αισθανθεί 

σαν ένας μικρός θεός πάνω στην γη, όπου κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει. Θα 

πειραματιστεί με τις δυνατότητες του εργαλείου του προκαλώντας αναπόφευκτες 

παράπλευρες καταστροφές και ατυχήματα. Θα πιστέψει ότι μπορεί να έχει ένα 

καλύτερο αυτοκίνητο και θα το παραγγείλει, θα πιέσει όσο μπορεί για να το 

αποκτήσει. Τέλος, θα λατρέψει αυτόν που του δώρισε το εργαλείο (την επιστήμη) και 

θα του έχει τυφλή εμπιστοσύνη! Με τον ίδιο τρόπο η επιστήμη λατρεύτηκε ως ο 

νέος μάγος, ο απόλυτος θεός μας. Αλλά: "Ούτε όμως η επιστήμη είναι ιερή. Το απλό 

γεγονός της ύπαρξής της, του θαυμασμού που προκαλεί και των αποτελεσμάτων που παράγει, 

δεν αποτελεί κριτήριο υπεροχής ... Ξέρουμε τα αποτελέσματα της επιστήμης, δεν έχουμε όμως 

την παραμικρή ιδέα αν άλλες παραδόσεις δεν θα μπορούσαν να έχουν πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα", P. Feyerabend305.  

Η ενίσχυση της εικόνας της επιστήμης και η αυτονόμηση της λειτουργίας της 

είχε ως αποτέλεσμα την μεταλλαγή της σχέσης του δυτικού πολιτισμού με την 

παράδοση. Τώρα επιζητούμε την αλλαγή των όρων της ύπαρξής μας, τα νέα 

εργαλεία. Πιστεύουμε σε αυτά. Μας παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες και κάνουν την 

ζωή μας ανεξάρτητη από τον καθημερινό μόχθο που απαιτεί η φύση. Το παλιό είναι 

συνυφασμένο με τον κόπο. Σαν το παιδί, η αφελής αισιοδοξία μας κάνει να 

πιστεύουμε στην αυτόνομη πορεία μας, στην αέναη πρόοδό μας. Με αυτόν τον 

τρόπο πετάμε πολύτιμο υλικό συσσωρευμένης σοφίας απ’ το παρελθόν και την 

εμπειρία της ανθρώπινης πορείας στον χρόνο, για την οποία δεν είναι καθόλου τυχαίο 

το γεγονός ότι παρέμεινε στον χρόνο. Αποτελεί, σαν την διαδικασία της φυσικής 

επιλογής, δοκιμασμένο σε πολλαπλές καταστάσεις συμπυκνωμένο συμπέρασμα και 

γνώση:"Όποιος αρνείται κάθε αξία της παραδοσιακής σοφίας, υποκίπτει κατ' ανάγκη στο 

σοβαρό σφάλμα να πιστέψει ότι η επιστήμη είναι ικανή να δημιουργήσει από το μηδέν, και μόνο 

με τη λογική της, έναν πλήρη πολιτισμό, με όλα όσα περιλαμβάνει.",  (Lorenz Konrad, 120). 

 

Γ. Απουσία κοινωνικής ευθύνης, απανθρωπισμός 
 

 
Ο αρχικός σκοπός της επιστήμης ήταν η υπηρεσία των ανθρώπινων κοινωνιών, του 

ίδιου του ανθρώπου, ώστε να απελευθερωθεί από τα δεινά της φύσης, να βγει από την 

                                                 
305 P. Feyerabend,  Γνώση και ελεύθερος άνθρωπος, Εκδ. Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1983. 
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ανωριμότητά του (κατά τον ορισμό του διαφωτισμού του Καντ). Στην πορεία, όμως 

αποδείχτηκε ότι η ίδια έγινε σκλάβα του πνεύματος λειτουργίας της, του 

αποϊεροποιημένου ορθού λόγου, της στεγνής λογικής306. Η αποτελεσματικότητα που 

κέρδισε η επιστήμη μέσω των «αντικειμενικών» μεθόδων της είχε ως αντιστάθμισμα 

την απομάκρυνσή της από τον άνθρωπο, την κοινωνία και την ελλιπή υπηρέτηση 

σκοπών προς όφελός τους307. Ο ορθολογισμός της έγινε και αυτός ένας θεός στην 

θέση του θεού που προσπάθησε να αποκαθηλώσει308. 

Παράλληλα και σταδιακά η επιστήμη ενσωματώθηκε309 με τις εξουσιαστικές 

δυνάμεις της κοινωνίας που αυτονομήθηκαν για χάρη της προόδου, του 

κερδοσκοπισμού, του ατομικισμού (αστική τάξη κατά την μαρξιστική αντίληψη), με 

τους ηγήτορες του καπιταλισμού αργότερα310. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που η 

επιστήμη είδε την φύση ως αντίπαλό της είδε και τον άνθρωπο (ή στην καλύτερη 

περίπτωση τον αγνόησε) και αφοσιώθηκε στο τεχνοκρατικό έργο της311 υπηρετώντας 

«ασυνείδητα», αλλά συνένοχα, άλλους σκοπούς. Αποδείξεις έχουμε πάμπολλες και 

ισχυρές: την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σε σημείο να απειλεί το μέλλον 

της ανθρωπότητας πάνω στον πλανήτη, τον πυρηνικό όλεθρο, τα εκατομμύρια 

νεκρών ανθρώπων στους παγκόσμιους πολέμους. Η επιστήμη με την απεμπόληση της 

κοινωνικής της ευθύνης, κατέστη ένα επικίνδυνο εργαλείο στα χέρια των 

εξουσιολάγνων, εγωκεντρικών τμημάτων της ανθρωπότητας που έγιναν ισχυρότερα 

από όσο ποτέ άλλοτε στην διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. 
 

                                                 
306 «Αυτός είναι ο λόγος που ορισμένοι στοχαστές, που βλέπουν να φυτρώνουν από παντού τα 
συμπτώματα αυτά βαρβαρότητας, τείνουν να πιστέψουν ότι η επιστημονική σκέψη είναι αυτή 
καθαυτή απάνθρωπη και ότι έφερε τον κίνδυνο της απανθρώπισης.» , (Lorenz, 178). 
307 «Η τεχνική αλλάζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους 
και τον κόσμο. Αντικειμενοποιεί, εξορθολογίζει, αποπροσωποποιεί.», (Morin, 1962, 244). 
308 Προϋπόθεση γραμμένη στο αρχικό μνημόνιο του Ρόμπερτ Χουκ. Δέσμευση να μην μπλέξει η 
επιστήμη με "θεότητα, μεταφυσική, ηθική, πολιτική, γραμματική, ρητορική ή λογική", (Mumford, 
104). 
309 «Η αυτονομία που η επιστήμη είχε βαθμιαία κατακτήσει έναντι της θρησκευτικής, πολιτικής και 
οικονομικής, ακόμη, εξουσίας και, εν μέρει τουλάχιστον, έναντι της κρατικής γραφειοκρατίας, η οποία 
εξασφάλιζε τις ελάχιστες συνθήκες ανεξαρτησίας της, έχει σημαντικά εξασθενίσει. Οι κοινωνικοί 
μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν καθώς εδραιωνόταν, όπως η λογική του ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιστημόνων, κινδυνεύουν να τεθούν στην υπηρεσία σκοπών που επιβάλλονται έξωθεν. Η υποταγή 
στα οικονομικά συμφέροντα και στην γοητεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης … Με λίγα λόγια η 
επιστήμη βρίσκεται σε κίνδυνο και, ως εκ τούτου, καθίσταται επικίνδυνη.», (Bourdieu, 2001, 10). 
310 «Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς τη γενική γνώμη στον χώρο των επιστημών, να παρουσιάζει κι 
αυτή όλα τα σημάδια κατάπτωσης... Η "Big Science" δεν είναι καθόλου η επιστήμη που ενδιαφέρεται 
για τα σπουδαιότερα πράγματα της ανθρώπινης ψυχής ή της ανθρώπινης νόησης του πλανήτη μας, 
αλλά είναι εκείνη αποκλειστικά που υπόσχεται πολύ χρήμα ή μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ή εκείνη 
που προσφέρει μεγάλη δύναμη, έστω κι αν πρόκειται για τη δύναμη της καταστροφής κάθε 
πραγματικά μεγάλου ή ωραίου δημιουργήματος.» , (Lorenz, 169). 
311 "Η μοναδική μορφή κοινωνικής ευθύνης της επιστήμης ήταν ως προς την ίδια", (Mumford, 105). 
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5.5.2 Καινοτομία 

 

Ως εδώ, πολύ συμπυκνωμένα, έχουμε δει ότι η εξουσιαστική τάση του δυτικού 

πολιτισμού, χάριν ενός ιστορικοφιλοσοφικού υποβάθρου, βρήκε στην επιστήμη το 

κύριο εργαλείο για να εκφραστεί και στην φύση (μαζί με τον άνθρωπο) τον πρώτο 

της αντίπαλο. Η ιδιαίτερη σημασία, για τις προτεραιότητες αυτού του πολιτισμού, της 

εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων ώστε να δώσουν πρακτικό όφελος, καθιστά 

αναγκαία την αυτόνομη παρουσίαση της διαδικασίας της καινοτομίας. Ουσιαστικά, 

μέσα στον ναό της επιστήμης η διαδικασία της καινοτομίας αποτελεί τον προθάλαμο 

παραγωγής της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ο δυτικός πολιτισμός. 

Κάθε καινοτομία ή αλλιώς εφεύρεση αποτελεί την ενίσχυση του οπλοστασίου 

μας προς την κατεύθυνση του ακόμη πιο αποτελεσματικού ελέγχου της φύσης και της 

διαμόρφωσης ενός πιο ολοκληρωμένου τεχνητού περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια η 

λειτουργία της καινοτομίας αντικαθιστά την παράδοση. Το μέλλον αντικαθιστά το 

παρελθόν. Η καινοτομία αποτελεί την κινητήριο δύναμη προς την πρόοδο. Και όσο 

θα επενδύουμε στην ανάπτυξη της καινοτομίας θα γκρεμίζουμε το παλιό, θα γεννάμε 

το καινούριο και θα επιταχύνουμε την πρόοδο. Η πίστη στην αέναη πρόοδό μας 

τροφοδοτείται άμεσα από τις επιτυχίες της καινοτομίας μας (που εκφράζονται σε 

τεχνολογία). Μηχανισμός που τροφοδοτείται από σχετικές επενδύσεις και μια όλο και 

αυξανόμενη αυτοπεποίθηση για την επιστήμη μας. 

Όμως, σε σχέση με το παρελθόν αναπτύχθηκε ένα ακόμη σχίσμα καθοριστικό 

για τον προσανατολισμό της καινοτομίας312. Η εφεύρεση στα πρώιμα στάδια της 

ανθρώπινης εξέλιξης προέκυπτε μέσα από την ατομική εμπειρία της ζωής. 

Αποτελούσε άμεση προέκταση των ενδιαφερόντων του ανθρώπου και των αναγκών 

του. Ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ανάγκες του και τον ίδιο. Στην πορεία και 

πολύ περισσότερο σήμερα ο ερευνητής όλο και λιγότερο μπορεί να λειτουργεί μόνος 

του. Απαιτείται ένας μηχανισμός υποστήριξης, άρα χρηματοδότηση. Είναι 

εργαζόμενος που κάνει ευσυνείδητα την δουλειά του αλλά έχει αποσυνδεθεί από τους 

σκοπούς της λειτουργίας της εφεύρεσής του, οι οποίες έχουν περάσει σε απρόσωπες 

δυνάμεις του συστήματος. Τέλος, η συνθετότητα και η πολυπλοκότητα, η εξειδίκευση 

                                                 
312 «Στο παρελθόν η κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας εξαρτάτο σε μεγάλο βαθμό από τα 
ατομικά ενδιαφέροντα του ειδήμονος και από τις τάσεις της εποχής... Σήμερα η επιστήμη είναι 
απρόσωπη και το αποτέλεσμα μιας επί πλέον ώθησης προς τα εμπρός των ορίων της, δεν πρόκειται 
απλώς αν μας προμηθεύσει τα πολλά όπλα τα μπορούμε να χρησιμοποιούμε κατά των πιθανών εχθρών 
μας, αλλά και τους πολλούς κινδύνους αυτών των όπλων...» (N. Wiener, 94). 
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που απαιτείται για την παραγωγή, εφεύρεση νέων τεχνουργημάτων απαιτεί 

συνεργασία ιεραρχικά οργανωμένων ομάδων ερευνητών, κάτι που επιτείνει την 

αποδέσμευση της καινοτομίας από την κοινοτική εμπειρία της καθημερινής 

ζωής, άρα της υπηρέτησης του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 

που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τον προσανατολισμό της καινοτομίας και της έρευνας 

προς την πρακτική εξυπηρέτηση των εξουσιαστικών αναγκών του σύγχρονου δυτικού 

πολιτισμού, κάτι που εκφράστηκε ξεκάθαρα με την εκδήλωση της βιομηχανικής 

επανάστασης και σήμερα με την ανάπτυξη του ύστερου καπιταλισμού (όπως θα 

αναλύσουμε παρακάτω). 

Σαν αποτέλεσμα της απομάκρυνσης της καινοτομίας από την κοινοτική 

εμπειρία αλλά και λόγω του αφελούς ενθουσιασμού ενός «παιδιού» που 

προαναφέραμε, κάποια στιγμή εμπεδώθηκε η άγνοια του γιατί κάνουμε κάτι. «Η 

μηχανοποίηση κυριάρχησε το 1765 (Watt) ... Μάθαμε πως να εφεύρουμε τα πράγματα, ενώ η 

ερώτηση του γιατί τα εφεύρουμε είχε ελάχιστη σημασία. Η ιδέα του "αν κάτι μπορούσε να γίνει, 

έπρεπε να γίνει" γεννήθηκε το δέκατο ένατο αιώνα", (Neil Postman, 54). Η ικανότητα να 

εφεύρουμε κάτι έγινε ανεξέλεγκτη από νοητικές διαδικασίες. Μάλλον, προέκυψε το 

πρόβλημα που αναφέραμε πριν με τον κινέζο χωρικό. Η ικανότητά μας να παράγουμε 

μηχανές και ο ενθουσιασμός από την εφαρμογή τους μηχανοποίησε τον τρόπο 

λειτουργίας μας, την σκέψη μας και ξεχάσαμε από πού ξεκινήσαμε. Ποιος ήταν ο 

αρχικός σκοπός των εφευρέσεων; Αφεθήκαμε στον ενθουσιασμό μας και 

αποδυναμώσαμε την σκέψη μας. Αυτή η επικίνδυνη μετάβαση, δηλαδή το να μην 

αυτοελέγχουμε «το γιατί της καινοτομίας», οδήγησε σε ένα δρόμο που δεν έχει 

εύκολο γυρισμό και σε καταστροφικά ατυχήματα που θυμίζουν το μικρό «παιδί». "Η 

ανθρώπινη γνώση για τον εξωτερικό κόσμο έχει καλπάσει πολύ πιο μπροστά από τη φυσική 

ικανότητα της συμπεριφοράς να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις. Έτσι ο άνθρωπος 

κατασκεύασε ισχυρά και θανάσιμα όπλα, πολύ πριν μπορέσει ν' αναπτύξει το μηχανισμό 

αντιστάθμισης που εμποδίζει τα περισσότερα ζώα να γίνουν αυτο-καταστρεπτικά.", (Lorenz 

Konrad, 8). Γίναμε κατά κάποιο τρόπο δούλοι της ικανότητάς μας για καινοτομία.  

Επιπλέον, στον βαθμό που η κατεύθυνση της καινοτομίας έχει πάρει τον δρόμο 

του εξουσιαστικού οφέλους αυτοαναιρείται σε πανανθρώπινο επίπεδο η 
προσπάθεια υπερνίκησης του ενός κράτους, ανθρώπου σε σχέση με τον άλλο313. 

                                                 
313 «Το επιταχυνόμενο βήμα της επιστήμης, που οφείλεται στη δραστήρια ταυτόχρονη έρευνα μας για 
όλα τα μέσα επιθέσεώς κατά των εχθρών μας και για την προστασία μας, οδηγεί σε συνεχώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις για καινούρια έρευνα... Για να αμυνθούμε σ' αυτό το φάντασμα, πρέπει να 
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Σπαταλούνται σε έναν ατελείωτο αγώνα πολύτιμοι πόροι από την υπηρεσία του 

ανθρώπου εις βάρος του. "Έτσι η κάθε τρομακτική ανακάλυψη απλώς αυξάνει την υποταγή 

μας στην αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας νέας επιστημονικής ανακαλύψεως. 

Ενημερώνοντας συνέχεια τους αρχηγούς μας, η κατάσταση αυτή πρόκειται να συνεχισθεί έως 

ότου ολόκληρο το διανοητικό δυναμικό της χώρας εξαντληθεί από κάθε εποικοδομητική 

εφαρμογή στις πολλαπλές ανάγκες της φυλής, νέες και παλιές." (N. Wiener,95). 

Το γεγονός ότι βλέπουμε να διαφημίζεται τόσο η καινοτομία, να προωθείται 

αποτελεί απόδειξη της επικράτησης της επιθετικής τάσης εξόδου του ανθρώπου από 

την φύση προς την τεχνική, προς τον δικό του τεχνητό κόσμο. Η αισιοδοξία ότι ο 

άνθρωπος μπορεί να φτιάξει τον απόλυτα ελεγχόμενο δικό του κόσμου και δεν 

χρειάζεται την πρόνοια αλλά και τον κόπο της σχέσης του με την φύση σχετίζεται 

άμεσα με την ενθουσιώδη αναζήτηση της καινοτομίας (3.3.4 Το δια-δίκτυο ως προνομιακό 

επενδυτικό περιβάλλον και το ζήτημα της καινοτομίας). 

Συμπερασματικά, στην αρχή της πορείας του ανθρώπου είχαμε την άμεση 

εφαρμογή της ευφυΐας του εφευρέτη ανθρώπου σε καινοτόμο τεχνολογία (εργαλεία) 

η οποία προέκυπτε μέσα από τις καθημερινές ανάγκες και την άμεση κοινοτική 

εμπειρία. Με το πέρασα του χρόνου και σταδιακά,  μεγιστοποιείται η απόσταση από 

το σημείο του άμεσου προσδιορισμού της ανάγκης (και της κοινής αποδοχής της απ’ 

την συλλογική ζωή) μέχρι την παραγωγή τεχνολογίας. Κατ’ αναλογίαν με την 

οργάνωση της παραγωγής (από την ατομική καλλιέργεια και των προσδιορισμό των 

αναγκών για επιβίωση και αυτάρκεια) στην μαζική βιομηχανική, εμπορευματική 

παραγωγή με σκοπό το κέρδος) παρεμβαίνουν διαδικασίες, καινούργιες έννοιες όπως 

: η οργάνωσης της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), χρηματοδότησης, οργάνωσης των 

επιστημόνων σε ομάδες, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Τα αποτελέσματα είναι:  

α. Η ενίσχυση της αλλαγής του προσανατολισμού της καινοτομίας που 

αποδεσμεύεται από τον πυρήνα της λειτουργίας της να εξυπηρετεί μόνο ανθρώπινες 

ανάγκες,  

β. Η συνακόλουθη εμπορευματοποίησή της (όπως η παραγωγή),  

γ. Η ενισχυμένη δυνατότητα θεσμικού ελέγχου της απρόσωπης πλέον 

διαδικασίας314. Δηλαδή το πέρασμα της καινοτομίας (της διαδικασίας παραγωγής 

                                                                                                                                            
ερευνήσουμε νέα επιστημονικά μέτρα, το κάθε ένα φοβερότερο από το προηγούμενο. Δεν υπάρχει 
τέλος σ' αυτήν την τεράστια αποκαλυπτική έλικα.», (N. Wiener,94-95). 
314 «Όλα δείχνουν ότι οι πιέσεις της οικονομίας εντείνονται κάθε μέρα και περισσότερο, ιδιαίτερα στις 
υψηλής αποδοτικότητας περιοχές της έρευνας… Πολλοί ερευνητές ή ομάδες ερευνητών περιέρχονται 
στον έλεγχο μεγάλων βιομηχανικών εταιριών, που προσπαθούν να εξασφαλίσουν, μέσω των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, το μονοπώλιο προϊόντων υψηλού εμπορικού κέρδους… Η διαπλοκή της 
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τεχνολογίας) στα συμφέροντα της εκάστοτε εξουσίας η οποία μέσω αυτής παράγει 

την απαραίτητη τεχνολογία προωθώντας την κυριαρχία της. Πρόκειται επομένως για 

μια καθαρά πολιτική διαδικασία σε αντίθεση με τον μύθο της ουδετερότητας της 

καινοτομίας και τεχνολογίας που καλλιεργείται. Στο σημείο, όμως αυτό θα 

επανέρθουμε αργότερα, ώστε να γίνει πιο εύληπτο μετά από την σχετική ανάλυση 

συγκεκριμένων κατευθύνσεων που έχει πάρει σήμερα η ύστερη καπιταλιστική 

ανάπτυξη. 

 

5.5.3 Τεχνολογία 

 

Όμως τι είναι ουσιαστικά η τεχνολογία; Κάθε τεχνολογία (ως προϊόν της επιστήμης 

μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας), και το δια-δίκτυο, διευρύνει σε 

κάποιον βαθμό τις περιορισμένες από την φύση δυνατότητες του ανθρώπου315. Ο 

κοινός παρονομαστής κάθε τεχνολογίας είναι η επίθεση, εκ μέρους του ανθρώπου, σε 

μία ή περισσότερες από τις διαστάσεις της φύσης που μας περιορίζουν. Αυτές είναι ο 

χρόνος, ο χώρος, η ύλη. Το σώμα μας οφείλει να ιδωθεί ως μέρος εν γένει τη ύλης.  

Κατά συνέπεια κάθε τεχνολογία αυξάνει την δύναμη που διαχειρίζεται και 

αισθάνεται ότι κατέχει ο φορέας της χρήσης της. Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να 

επισημάνουμε ένα επικίνδυνο σημείο. Η αύξηση της δυνατότητας διαχείρισης 

δύναμης οφείλει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της αντίστοιχη ωριμότητας 

διαχείρισής της (π.χ. μπαίνοντας σε ένα αυτοκίνητο και τρέχοντας με 100χλ. την ώρα 

διαχειρίζομαι μια δύναμη που εύκολα μπορεί να με σαγηνεύσει κάνοντάς με να 

νιώσω ένας μικρός θεός). Επομένως η δύναμη της τεχνολογίας διακρίνεται από μια 

τάση για μαγευτική επίδραση πάνω στον άνθρωπο316. Χρησιμοποιώντας μια 

τεχνολογία είναι αρκετά εύκολο να ξεχάσεις πιο πραγματικά είσαι και να 

συμπεριφερθείς υβριστικά, να παρασυρθείς. Μάλιστα, όσο πιο ανώριμος είσαι (βλέπε 

                                                                                                                                            
βιομηχανίας με την έρευνα έχει γίνει σήμερα τόσο στενή, ώστε δεν περνάει μέρα που να μην 
προκύπτει μια νέα σύγκρουση ανάμεσα στους ερευνητές και στα εμπορικά συμφέροντα…», (Bourdieu, 
2001, 10-11). 
315 Για παράδειγμα, ο ακόντιο επιτρέπει να προκαλέσουμε σε μια ακτίνα 50 μέτρων τον θάνατο ενός 
ζώου αντί του ενός μόνο μέτρου που μπορεί ο άνθρωπος αν ερχόταν σε άμεση επαφή με το ζώο. Ο 
μοχλός μας επιτρέπει να σηκώσουμε 10πλάσιο βάρος από αυτό που μπορούν τα χέρια μας. Το 
αυτοκίνητο μας επιτρέπει να μεταβούμε σε κάποιο σημείο του χώρου 5 φορές πιο γρήγορα απ’ ότι 
επιτρέπουν τα πόδια μας και ούτω καθ’ εξής. 
316 «Όπως οι αρχαϊκοί άνθρωποι περιτριγυρίζονταν από φαντάσματα, πνεύματα και είδωλα πανταχού 
παρόντα, έτσι ζούμε και εμείς, οι πολιτισμένοι του 20ου αιώνα, σ’ έναν κόσμο όπου η τεχνική 
ξαναζωντανεύει αυτή την παλιά μαγεία.», (Morin, 1962, 245). 
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παιδιά) αυξάνεται η πιθανότητα μαγευτικής επίδρασης και πρόκλησης κατά συνέπεια 

σχετικών ατυχημάτων. 

Επίσης, κάθε τεχνολογία, αμβλύνοντας τις ανθρώπινες δυνατότητες, αμβλύνει 

το φάσμα όλων των δυνατών συμπεριφορών. Έχοντας περισσότερη δύναμη, μπορώ 

να προκαλέσω περισσότερες και πιο ποικίλες επιδράσεις στο περιβάλλον μου, που 

περιλαμβάνει την φύση και τους συνανθρώπους μου. Το σύστημα ηθικής κάθε 

πολιτισμού έρχεται απλά να τις ονομάσει «καλές» και «κακές» συμπεριφορές, 

αποδεκτές ή όχι, «νόμιμες» ή «παράνομες». Η αύξηση της ευκολίας και της ακτίνας 

δράσης μιας πράξης μας προς το «κακό» είναι το αναπόφευκτο τίμημα – κόστος για 

την δυνατότητάς μας να επεκτείνουμε το «καλό». Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, 

κερδίζω την δυνατότητα να μεταβώ πιο γρήγορα στους φίλους μου (που αλλιώς θα με 

βλέπανε πιο σπάνια ή ποτέ), αλλά αυξάνω την πιθανότητα να σκοτωθώ ή να 

προκαλέσω θάνατο λόγω της, έξω από τα φυσικά, σωματικά μου όρια, ταχύτητας που 

κινούμαι. 

Βασικό στοιχείο στην ιστορική πορεία αυτονόμησης του ανθρώπου από την 

φύση αποτελεί η δυνατότητα επιβολής συνεχών αφαιρέσεων στην ύλη. Θεμελιακό 

συστατικό στοιχείο της νοημοσύνης αποτελεί η αφαιρετική λογική. Για παράδειγμα,  

αυτό σημαίνει ότι μπορώ να καταλάβω ότι δεν χρειάζεται να σκάβω με τα δάχτυλα 

του χεριού μου την γη (για να σπείρω) και μπορώ να σκεφτώ σε ένα επίπεδο 

αφαίρεσης παραπάνω. Θα χρησιμοποιήσω, λοιπόν, αυτό το μυτερό ξύλο όπως το 

βρίσκω στην φύση και θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Στην συνέχεια, θα σκεφτώ ότι 

μπορώ να απομακρυνθώ ακόμη περισσότερο από την διαδικασία (τον κόπο-πόνο της 

φύσης) διαμορφώνοντας κατάλληλα το εργαλείο για να έχει μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. Παραπέρα, έχοντας στην διάθεσή μου άλλα μέσα (σίδερο) και 

κατάλληλη εμπειρική γνώση μπορώ να επινοήσω από το μηδέν ένα αντικείμενο που 

δεν υπήρξε ποτέ στη φύση, το σιδερένιο άροτρο για παράδειγμα. Σε ένα στάδιο 

αφαίρεσης παραπάνω, αντιλαμβάνομαι (εφόσον επιθυμώ να αυτονομηθώ παραπέρα) 

ότι είναι πολύ σημαντικό σ’ αυτήν μου την προσπάθεια να κατανοήσω τους νόμους 

λειτουργίας της φύσης. Έτσι αναπτύσσω μεθοδικά την επιστήμη που γίνεται 

απαραίτητο απρόσωπο και αυτόνομο εργαλείο μου (όχι πλέον προκύπτων από την 

καθημερινή εμπειρία της κοινότητας) για την ανάπτυξη επόμενων αφαιρέσεων. Έτσι 

έχουμε φθάσει, για παράδειγμα, στο σημείο να μπορεί να οργωθεί ένα χωράφι μόνο 

του από ένα τρακτέρ ρομπότ που ξέρει τι ακριβώς να κάνει με την βοήθεια 

συστήματος GPS. 
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5.6 Το πέρασμα στην μετα-νεωτερικότητα, η ανάδειξη της 

πληροφορίας και η εμφάνιση του δια-δικτύου 

 

Στην ιστορικοφιλοσοφική πορεία του δυτικού πολιτισμού, που επιχειρήσαμε πολύ 

συνοπτικά να κωδικοποιήσουμε ως εδώ (λόγω του ότι αποτελεί μήτρα, 

προσδιοριστικό περιβάλλον του δια-δικτύου και των συνοδευτικών αντιλήψεων που 

αναζητούμε), οι σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες του δυτικού κόσμου αποτελούν 

την ιστορική συνέχεια του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού που ξεκίνησε από την 

πτώση της Ρώμης. Παρακολουθήσαμε συνοπτικά μέχρι τώρα την κυριαρχική πορεία 

του ανθρώπου προς την κατάκτηση της φύσης (συμπεριλαμβανομένου και άλλων 

ανθρώπων) με άμεσα εργαλεία την ανάπτυξη της επιστήμης, της καινοτομίας, της 

τεχνολογίας. Το αποκορύφωμα αυτής της πορείας αποτελούν οι σύγχρονες 

καπιταλιστικές κοινωνίες. Βέβαια, κανείς δεν αμφισβητεί την καθοριστική συμβολή 

του καπιταλισμού ως γενεσιουργό αιτία της ιστορίας, αλλά υφίσταται η ανάγκη για 

ένα γενικότερο περιγραφικό και ερμηνευτικό πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου που να 

περιλαμβάνει φυσικά και την οικονομική διάσταση, τον καπιταλισμό. Αυτό το 

πλαίσιο ονομάζεται νεωτερικότητα. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς του σχετικού βιβλίου317  η «Νεωτερικότητα» 

είναι η ξεχωριστή και μοναδική μορφή κοινωνικής ζωής που χαρακτηρίζει τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Μορφοποιήθηκε αποφασιστικά στον λόγο του διαφωτισμού 

τον 18ο αιώνα. Τον 19ο αιώνα ταυτίστηκε με την βιομηχανική επανάσταση και τις 

σαρωτικές αλλαγές σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής που την συνόδευσαν. Το 

20ο αιώνα μη ευρωπαϊκές κοινωνίες όπως η Αυστραλασία και η Ιαπωνία μπήκαν στο 

κλαμπ των ανεπτυγμένων χωρών. Η αμερικανική κοινωνία ανέλαβε σταδιακά 

πρωταγωνιστικό ρόλο και βαθμιαία η νεωτερικότητα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. 

Επειδή ακριβώς δεν αποτελεί επίκεντρο της αναζήτησής μας, ούτε αλλοιώνει το 

κεντρικό νόημα της έρευνάς μας, θα αποφύγουμε τις διαφορετικές διατυπώσεις και 

προβληματισμούς των κοινωνικών επιστημόνων για το στάδιο εξέλιξης αυτής της 

μετάβασης της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι το αν έχουμε περάσει σε μια διακριτή 

περιοχή κοινωνικής ύπαρξης που πρέπει να ονομάσουμε μετα-νεωτερικότητα δε μας 

                                                 
317 Συλλογικό: Stuart Hall, David Held, Anthony McGrew, Η νεωτερικότητα σήμερα (Οικονομία, 
Κοινωνία, Πολιτική, Πολιτισμός), Εκδ. Σαβάλλας, Αθήνα 2003 
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απασχολεί εδώ. Επίσης κατηγοριοποιήσεις που αναφέρονται σε μοντέρνες και 

μεταμοντέρνες κοινωνίες τις θεωρούμε στο ίδιο πλαίσιο με αυτό της νεωτερικότητας.  

Επομένως χρησιμοποιούμε ως όρο ομπρέλα την νεωτερικότητα για να 

περιγράψουμε την διακριτή εξέλιξη της μετάβασης των κοινωνιών του σύγχρονου 

δυτικού πολιτισμού. Κάποια κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορούν την 

νεωτερικότητα είναι: 

 Η νεωτερικότητα αποτελεί συνισταμένη πολιτικών (άνοδος του κοσμικού 

κράτους και της συντεταγμένης πολιτείας), οικονομικών (καπιταλιστική 

οικονομία), κοινωνικών (σχηματισμών τάξεων και ανάπτυξη γενικότερων 

ανισοτήτων και διαιρέσεων) και πολιτιστικών (μετάβαση από τον 

θρησκευτικό στον κοσμικό πολιτισμό) δυνάμεων και διεργασιών. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, σε σχέση με την πορεία που ακολουθούμε, πολύ 

συνοπτικά οι πολιτικές διεργασίες μπορούν να ιδωθούν υπό το πρίσμα της 

εφαρμογής της επιστημονικής μεθόδου και στην διαχείριση των κοινών 

(συντεταγμένα κράτη), οι οικονομικές (καπιταλισμός) ως η εφαρμογή της 

κυριαρχικής-κατακτητικής διάθεσης του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού (που 

παρακολουθούμε από την αρχή), οι πολιτιστικές ως η αποϊεροποίηση του 

κόσμου και το σχίσμα του ανθρώπου με την μεταφυσική. Τέλος οι κοινωνικές 

διεργασίες μπορούν να θεωρηθούν ως απότοκο της αλλαγής οικονομικών 

σχέσεων καθώς και της εγκαθίδρυσης του ατομικισμού, της χρησιμοθηρίας και 

του ωφελιμισμού για τα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί. Παρατηρούμε, και 

κρατάμε για την συνέχεια της ανάλυσης ότι κυρίαρχο στοιχείο πίσω από κάθε 

τι που συνδέεται με τον νεωτερικό κόσμο αποτελεί ουσιαστικά η 

εξουσιαστική – κυριαρχική διάθεση αυτού του πολιτισμού και η εφαρμογή 

της επιστημονικής μεθόδου γι’ αυτό τον σκοπό με κάθε μορφή. 

 «Ο Δυτικός κόσμος σφυρηλάτησε την ταυτότητά και τα συμφέροντά του, 

αφενός σε σχέση με ενδογενείς εξελίξεις στην Ευρώπη και στην Αμερική και, 

αφετέρου, μέσα από τις σχέσεις άνισης ανταλλαγής με τον υπόλοιπο κόσμο, 

που συχνά έγινε αντικείμενο αποκλεισμού, κατάκτησης, αποικιοποίησης και 

εκμετάλλευσης», (κατακτητικός και όχι μετοχικός πολιτισμός). 

 «Η νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται από ένα πλέγμα θεσμών όπως : το εθνικό 

κράτος και ένα διεθνές σύστημα κρατών, μια δυναμική και επεκτατική 

καπιταλιστική οικονομική τάξη βασισμένη στην ατομική ιδιοκτησία, στην 

βιομηχανία, στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας διοικητικών και 
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γραφειοκρατικών συστημάτων κοινωνικής οργάνωσης, στην κυριαρχία 

κοσμικών, υλιστικών, ορθολογιστικών και ατομικιστικών πολιτιστικών 

αξιών και στον τυπικό διαχωρισμό του “ιδιωτικού” από το δημόσιο». 

 «Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από μια αυξανόμενη 

πολυπλοκότητα, από τον πολλαπλασιασμό των καταναλωτικών προϊόντων και 

μια ποικιλία τρόπων ζωής. Η επιρροή της παράδοσης έχει υποχωρήσει…» 

 «Η εξουσία είναι η βασική διάσταση όλων των νεώτερων κοινωνικών 

σχέσεων…  η φιλελεύθερη δημοκρατία στη σύγχρονη μορφή της είναι ο 

επικρατέστερος τύπος πολιτικού καθεστώτος στις βιομηχανικές κοινωνίες.» 

 «Η εξάπλωση των διεργασιών της παγκοσμιοποίησης, που λειτουργούν 

μέσα από μια ποικιλία θεσμικών διαστάσεων (τεχνολογική, οργανωτική, 

διοικητική, πολιτιστική και νομική) και η αυξανόμενη έντασή τους στις 

σφαίρες αυτές, δημιουργεί νέες μορφές και όρια στη “νεωτερικότητα» ως 

διακριτό τρόπο ζωής». 

 
Για τον Anthony Giddens318 η νεωτερικότητα εμπεριέχει τέσσερις βασικές 

διαστάσεις: 
Α. Τον καπιταλισμό, για τον οποίο θα ασχοληθούμε ειδικότερα παρακάτω. 
Β. Την βιομηχανικά οργανωμένη κοινωνία. 
 
Ουσιαστικά περιγράφει την εξέλιξη αυτού που έχουμε ήδη αναπτύξει, Την 

εξουσιαστική ορμή του δυτικού ανθρώπου προς την κατεύθυνση της υποταγής και 

του ελέγχου της φύσης. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η εκβιομηχάνιση παρήγαγε ένα 

“επινοημένο περιβάλλον”, αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής επέμβασης στο φυσικό 

περιβάλλον. Τα οικολογικά κινήματα ενσαρκώνουν την αντίσταση στη δυναμική του 

επινοημένου περιβάλλοντος». Σε ένα άλλο σημείο, μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της θεώρησής του: «Η συνολική πορεία της ανάπτυξης της νεωτερικότητας δείχνει καθαρά 

προς μια συνεχώς αυξανόμενη υποταγή της φύσης στη βιομηχανική τεχνολογία. Η συνεχής 

αναθεώρηση της τεχνολογίας, τόσο χαρακτηριστική στη σημερινή κοινωνική ζωή, απορρέει 

κατά ένα μέρος από πιέσεις προς την κατεύθυνση της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Σε 

σημαντικό βαθμό όμως έχει αυτονομηθεί. Η χρόνια καινοτομία έχει ενσωματωθεί στη σχέση 

επιστήμης – τεχνολογίας». Για πρώτη φορά συναντούμε λοιπόν, τον προσδιοριστικό 

ρόλο του καπιταλισμού, στο πλαίσιο της νεωτερικότητας, όσον αφορά την 

ανάπτυξη και την κατεύθυνση της τεχνολογίας. Και αυτό γίνεται, ακριβώς, λόγω 

                                                 
318 Πηγή όπως αναφέρεται στο «η νεωτερικότητα σήμερα»: Giddens A. (1990) “Socialism, modernity 
and utopianism”. 
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των σύμφυτων αναγκών που έχει για συσσώρευση, με αποτέλεσμα να τον οδηγούν σε 

αντίστοιχες πιέσεις του συστήματος παραγωγής και αναθεώρησης της τεχνολογίας. 

 
Γ. Την οργανωμένη διοικητική εξουσία, 
 
Κύριο χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας, λόγω της αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας, της επέκτασης εφαρμογής της επιστημονικής λογικής, των αναγκών 

του καπιταλισμού, του τεμαχισμού της πραγματικότητας, της ζωής, αποτελεί η 

ανάγκη για αποδοτικότερη οργάνωση και διοίκηση. Ο ρόλος της πληροφορίας σε 

ένα όλο και πιο αφηρημένο σύστημα αποκτά αξία αντάξια και μεγαλύτερη των 

προϊόντων της πρώιμης περιόδου της βιομηχανικής επανάστασης. 

 «Η διοικητική εξουσία, όπως μας βοήθησε να κατανοήσουμε περισσότερο απ’ όλους ο 

Φουκό (Foucault), στηρίζεται στον έλεγχο της πληροφορίας. Η νεωτερικότητα δεν έγινε 

πρόσφατα μια “κοινωνία της πληροφορίας”: ήταν από την αρχή. Πράγματι, ο έλεγχος και η 

διάδοση της πληροφορίας, όπως διευκολύνεται από την εφεύρεση της τυπογραφίας, ήταν μια 

από τις αναγκαίες συνθήκες για την άνοδο της νεωτερικότητας. Η διοικητική εξουσία 

καθίσταται αποτελεσματική μέσα από την επιτήρηση: τη χρήση της πληροφορίας σε συχνή βάση 

για να καταγραφούν οι δραστηριότητες των υπό παρακολούθηση πληθυσμών…». Όπως 

μπορούμε να αντιληφθούμε το δια-δίκτυο οφείλει να θεωρηθεί ανάλογο της 

τυπογραφίας όσον αφορά την σημαντικότητα της λειτουργίας που επιτελεί στο 

πλαίσιο των νεωτερικών κοινωνιών319. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να 

ερμηνεύσουμε την έλευσή του ως την ώριμη και δυναμική ικανοποίηση των 

αναγκών ενός πολιτισμικού περιβάλλοντος (της νεωτερικότητας).  

Επίσης η θεώρηση αυτή δικαιώνει την προσέγγισή μας για το αναγκαίο μιας 

συνολικής θεώρησης του πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο γεννάται και 

εξελίσσεται το δια-δίκτυο (όσο και ασύνδετο η γενικό φαντάζει σε πρώτο επίπεδο). 

Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά του πλαισίου αυτού της εξέλιξης του δυτικού 

πολιτισμού στη νεωτερικότητα θα μας προσφέρουν το πολύτιμο υπόβαθρο ώστε 

αργότερα να ερμηνεύσουμε την μεταλλαγή τους, το πώς εμφανίζονται μέσα από το 

δια-δίκτυο. Για παράδειγμα οφείλουμε να κρατήσουμε για το δεύτερο και πιο 

συγκεκριμένο πεδίο ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων που αφορούν το δια-

δίκτυο τις παρακάτω επισημάνσεις του Anthony Giddens:  «Η ανάπτυξη στον τομέα της 

πληροφορίας και η εντατικοποίηση των συστημάτων πληροφορικής παρείχαν δυνατότητες 

κεντρικού ελέγχου, πολύ πιο πέρα από αυτές που διέθεταν τα προ-νεωτερικά κοινωνικά 

                                                 
319 “Computers are bringing postmodernism down to earth.”, (Bell, 28). 
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συστήματα… με δεδομένες τις δυνατότητες των σύγχρονων κρατών και των γιγαντιαίων 

πολυεθνικών οργανισμών… η γενική κατεύθυνση, κατά συνέπεια, της νεωτερικής κοινωνίας 

μπορεί να είναι προς έναν ανανεωμένο απολυταρχισμό»,(Βλ. 3.1. Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές 

επίπεδο). 

 
Δ. Την στρατιωτική ισχύ (εξουσία σε ακόμη πιο άμεση ισχύ) 
 
Η παράμετρος της στρατιωτικής ισχύος ως χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας, 

πέρα από τον αποκαλυπτικό ρόλο που έχει ως άμεση εκδήλωση της εξουσιαστικής 

ορμής του δυτικού πολιτισμού, παρέχει ακόμη ένα ενισχυτικό επιχείρημα για την 

«χρησιμότητα» της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων και του δια-δικτύου. 

Το γεγονός ότι τεράστιο μέρος δαπανών, αποτέλεσμα της καπιταλιστικής 

συσσώρευσης, απορροφάται από τα προγράμματα αύξησης της στρατιωτικής ισχύος 

και υπεροχής είναι αναμφισβήτητο. Η κατεύθυνση των ερευνητικών προγραμμάτων 

(πάλι συναντούμε την καθοριστική συμμετοχή της επιστήμης) προς την παραγωγή 

ολοένα και πιο «έξυπνων» όπλων βοήθησε καθοριστικά (σχεδόν πρωτοστατώντας) 

στην εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, των επικοινωνιών και του δια-δικτύου. 

Άλλωστε είναι πασίγνωστο ότι το APRANET αποτελεί τον πρόγονο του δια-

δικτύου320. Επομένως η αυξανόμενη τάση για στρατιωτική ισχύ, ως κύριο 

χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας, αφενός εκφράζει άμεσα την εξουσιαστική 

τάση του σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού και αφετέρου μας παρέχει ένα 

ισχυρό (πρωτοπόρο) φορέα-μέσο μέσω του οποίου επενδύονται τεράστια κεφάλαια 

(αποτέλεσμα της καπιταλιστικής συσσώρευσης) και παράγονται νέες τεχνολογίες 

(μέσω της καινοτομίας). 

 

5.7 Ο ρόλος του καπιταλισμού 
 

Στην προσπάθεια για την θεώρηση του δια-δικτύου ως ώριμου προϊόντος που γεννά 

ένας πολιτισμός, κρίνουμε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον καθοριστικό 

προσδιοριστικό παράγοντα του καπιταλιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Η 

κυριαρχία του κριτηρίου του κέρδους, η εμπορευματική αγοραία λογική 

επικαθορίζουν τον χαρακτήρα κάθε παράγωγου προϊόντος αυτού του πολιτισμού, 

                                                 
320 «On October 29, 1969 APRANET interconnected between UCLA and SRI International in 
California – a date that is now remembered as “one of the “eve” networks of today’s internet”», από τη 
ιστορία του δια-δικτύου, http://canadianhistory.wordpress.com/2007/11/21/history-of-the-internet/ 
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γιατί οι ανάγκες της καπιταλιστικής συσσώρευσης προσανατολίζουν αποφασιστικά 

την πορεία του δυτικού πολιτισμού. Επομένως, ο καπιταλισμός, μέσα στο γενικότερο 

πλαίσιο της νεωτερικότητας, αποτελεί ισχυρό προσδιοριστικό παράγοντα του 

οικονομικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που καθόρισε την 

γέννηση και τον προσανατολισμό του δια-δικτύου, καθώς επίσης την κυρίαρχη 

λογική που το συνοδεύει και επιχειρούμε να συγκροτήσουμε.  

 

5.7.1 Η γέννηση του καπιταλισμού και η στενή σχέση με τον προτεσταντισμό 

 

Ο καπιταλισμός συνδέεται άρρηκτα με τις βασικές φιλοσοφικές συνιστώσες 

(αντιλήψεις) που έχουμε ήδη καταγράψει και γέννησαν τον δυτικοευρωπαϊκό 

πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της 

παρουσίας όλων αυτών των βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων  που οδηγούν στην τελική 

διαμόρφωση και συγκρότηση του τεχνοκρατικού πνεύματος, της κυρίαρχης 

λογικής που αναζητούμε. Επομένως, ο καπιταλισμός αποτελεί μια από τις τελευταίες 

άκρες του νήματος που οδηγεί στο σήμερα, καθώς επίσης φαινόμενο σταθμό όσον 

αφορά την έκφραση και την μετέπειτα εξέλιξη του τεχνοκρατικού πνεύματος. Ο 

καπιταλισμός συνδέεται ξεκάθαρα με μια κυρίαρχη πολιτισμική λογική, αλλά και 

ταυτόχρονα συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση και αναπαραγωγής 

της. 

Όπως αναφέρει ο David J. Hess321, ο Μax Weber στην κλασική μελέτη του: «Η 

Ηθική του Προτεσταντισμού και το Πνεύμα του Καπιταλισμού322», μας πρόσφερε 

μια ολοκληρωμένη κοινωνιολογική ανάλυση του πνεύματος του καπιταλισμού και 

των συνθηκών της γέννησής του. «Ο Weber υποστήριξε ότι ορισμένες πτυχές του 

Προτεσταντισμού συντέλεσαν σε μια εξορθολογικοποιημένη μορφή βιομηχανικού καπιταλισμού 

η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα έντονα στη δυτική Ευρώπη. Στο ερώτημα ποιο προκάλεσε ποιο 

(οι καπιταλιστές διάλεξαν τον Προτεσταντισμό γιατί συνέπιπτε με τα συμφέροντά τους ή οι 

Προτεστάντες έγιναν καλοί καπιταλιστές διότι ήταν εργατικοί και σώφρονες ή και τα δύο) δεν 

μπορεί να δοθεί σαφής απάντηση και μάλιστα το ζήτημα αυτό έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης 

σε έναν φαινομενικά ατελείωτο κοινωνιολογικό διάλογο… Δανειζόμενος μια αλχημική 

                                                 
321 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΤΕΜ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, Μετάφραση από το βιβλίο: David J. Hess 1995. Science and 
Technology in a Multicultural World. New York: Columbia University Press. Στην διεύθυνση: 
http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts/thefoit/erg99/karamberi_etal/ 
322 (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism), γράφτηκε το 1904-1905 και μεταφράστηκε στα 
αγγλικά από τον Talcott Parsons το 1930. 
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μεταφορά από τον ποιητή Γκαίτε, ο Weber είπε ότι είχαν μια ‘εκλεκτική συγγένεια’ το ένα για 

το άλλο. Εξετάζω την ανάλυση του Weber λεπτομερώς διότι η σχέση μεταξύ 

Προτεσταντισμού και καπιταλισμού παρέχει ένα μοντέλο για έναν τύπο ανάλυσης της 

σχέσης μεταξύ επιστήμης και καπιταλισμού». 

Παρατηρούμε λοιπόν, την συνέχεια των επιρροών της σχολαστικής 

θεολογίας323 που διαποτίζει όλη την ιστορική πορεία του πνεύματος που αυτονόμησε 

τον δυτικό πολιτισμό. Το πνεύμα του καπιταλισμού, λοιπόν, επιβεβαιώνει τα δομικά 

στοιχεία της κυρίαρχης λογικής του δυτικού πολιτισμού που έχουμε ήδη καταγράψει. 

Εξουσιαστική – κυριαρχική λογική, ορθολογικότητα, διχασμός ύλης-πνεύματος που 

εκφράζεται σε εγκοσμιότητα, ατομικισμός, χρησιμοθηρίας, εμπορευματοποίηση και 

τελικά μια αγοραία λογική (βλ. 3.3. Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο, 3.4. Οικονομικές 

εξουσίες στην Ελλάδα, 3.5. Δια-δίκτυο και Διαφήμιση). 
Η ανάλυση του Weber όπως συμπυκνώνεται από τον David J. Hess μας παρέχει 

πολύτιμα συνδετικά και αποδεικτικά στοιχεία της συγκρότησης της κυρίαρχης 

λογικής μέσω της σύζευξης θεολογίας και κοινωνικο-οικονομικής δράσης:  

«Το Καλβινικό Δόγμα οδηγεί όμως σε μια ειρωνική διαστροφή: για να είναι κανείς 

σίγουρος για την κατάσταση της χάριτός του πρέπει να ασχολείται με τα εγκόσμια - υπηρεσίες 

στην κοινότητα και σκληρή δουλειά - αφιερωμένα στη δόξα του Θεού… Η ζωή της μεθοδικής 

αυτοσυγκράτησης παρέχει την ιδανική φόρμουλα για τον καπιταλιστή: κάποιος που εργάζεται 

πολύ και ξοδεύει λίγο. Ο Θεός είναι ένας λογιστής της αμαρτίας όπως ο Καλβινιστής 

καπιταλιστής είναι ένας λογιστής των κεφαλαίων… Τρεις από τις πιο σημαντικές απόψεις 

των σύγχρονων Δυτικών πολιτισμών της Προτεσταντικής Βορειότερης Ευρώπης και Βόρειας 

Αμερικής, εκφράζονται μέσα από την Καλβινιστική διατύπωση του Προτεσταντισμού. Η πρώτη 

άποψη, ο ατομικισμός και η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, σήμαινε να στηρίζεται κανείς μόνο 

στην πίστη του και τις γραφές και όχι στην εξουσία της εκκλησίας ή του κράτους. Η δεύτερη, 

καλές πράξεις και συνεισφορά στην κοινότητα, μετατράπηκε σε πατριωτισμό, αστικό ηρωισμό 

και αστική θρησκεία. Η τρίτη, η ηθική της εργασίας, καλούσε τους πιστούς να ασχολούνται με 

τα εγκόσμια, όπως οι επιχειρήσεις και έφτανε στο σημείο να θεωρεί τη συσσώρευση του 

                                                 
323 «Ο Weber υποστήριξε ότι η πρώτη μορφή του Προτεσταντισμού- ο Λουθηρανισμός που 
εμφανίστηκε στη βορειότερη Γερμανία και Σκανδιναβία- ανέπτυξε μια πολύ σημαντική έννοια που 
οδήγησε στη μεθοδική επιδίωξη του πλούτου, απαραίτητη για τη σύγχρονη μορφή του 
καπιταλισμού. Η έννοια αυτή, «το κάλεσμα», υπονοούσε προσωπική δέσμευση στην εργασία και 
αποδίδεται με τον όρο «επάγγελμα» ή σύμφωνα με τη σημερινή γλώσσα ‘καριέρα’».  
«Ο Weber επίσης υποστήριξε ότι ο Λουθηρανισμός ήταν μόνο ένα πρώτο στάδιο στην εμφάνιση μιας 
μορφής Προτεσταντισμού που οδήγησε σε καπιταλιστική δραστηριότητα. Το δεύτερο στάδιο ο 
Καλβινισμός, ήταν συνδεδεμένος με τον Ελβετό θεολόγο Jean Calvin αλλά είχε επίσης επιρροή 
ανάμεσα στους Πουριτανούς στην Αγγλία, στη Σκοτία και στις Βρετανικές αποικίες του Νέου 
Κόσμου». 
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πλούτου ως ένα σύμβολο της χάρης του Θεού. Σύμφωνα με το γνωστό ρητό, ο Θεός βοηθά 

αυτούς που βοηθούν τον εαυτό τους. Ταυτόχρονα όμως αν οι πιστοί απολάμβαναν τον πλούτο 

τον οποίο εργάστηκαν τόσο σκληρά για να αποκτήσουν, θα κινδύνευαν να βγουν από τον ίσιο 

δρόμο και να υποκύψουν στις απολαύσεις της σάρκας και τους πειρασμούς του διαβόλου». Έτσι 

σύμφωνα με τον Weber, «όταν ο περιορισμός της κατανάλωσης συνδυάζεται με αυτήν την 

αποδέσμευση της πλεονεκτικής δραστηριότητας, το αναπόφευκτο πρακτικό αποτέλεσμα 

είναι προφανές: συσσώρευση του κεφαλαίου μέσω ασκητικής πίεσης για αποταμίευση». 

 

5.7.2 Οι φάσεις ανάπτυξης του καπιταλισμού 

 

Θα ακολουθήσουμε τον διαχωρισμό του Τζείμσον324 ο οποίος διακρίνει τρεις φάσεις 

στην πορεία ανάπτυξης του καπιταλισμού. Η πρώτη φάση ονομάζεται καπιταλισμός 

της αγοράς και σχετίζεται με την βιομηχανική επανάσταση (περίπου από το 1700 ως 

το 1850). Η βιομηχανική επανάσταση αποτελεί την πρώτη περίοδο στην ιστορία του 

δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού, όπου το τεχνοκρατικό πνεύμα, η ανάπτυξη της 

τεχνικής συναντά τόσο επιτυχημένα την εξουσιαστική διάθεση για κέρδος και 

κατάκτηση, με αποτέλεσμα την τόσο ραγδαία τροποποίηση των όρων ύπαρξης των 

ανθρώπων325. Αλλάζει άρδην ο κοινωνικός χάρτης της Δυτικής Ευρώπης και 

εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία νέοι κανόνες οικονομικής δράσης, νέες 

κοινωνικές σχέσεις (τάξεις). Παρουσιάζεται ένα εντελώς νέο (τεχνητό) κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον, όπου αυξάνονται οι ανισότητες, οι άνθρωποι 

συγκεντρώνονται σε αστικά κέντρα βίαια και παρατηρούμε την συγκέντρωση και 

συσσώρευση του κεφαλαίου. 

Η δεύτερη φάση είναι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός και σχετίζεται με την 

εποχή του ιμπεριαλισμού, όταν δηλαδή τα ευρωπαϊκά έθνη-κράτη ανέπτυξαν διεθνείς 

αγορές, εκμεταλλευόμενα πόρους μέσω της αποικιοκρατίας. Στην φάση αυτή, σιγά 

σιγά το επίκεντρο της παγκόσμιας καπιταλιστικής δραστηριότητας μεταφέρεται στην 

αμερικανική ήπειρο. Κάποια στιγμή (20ος αιώνας) στον ευρύτερο δυτικό πολιτισμό 

εντάσσονται η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου 

αποτελεί η εμφάνιση του τεϊλορισμού, που για τον (Neil Postman, 62) θεωρείται η 

                                                 
324 Jameson F., “Post-modernism or the cultural logic of late Capitalism», New Left Review, αρ. 146, 
σ. 53-92. 
325 «Η βιομηχανική επανάσταση δεν ήταν μια αυθόρμητη εξέλιξη της κοινωνικής ζωής των 
δυτικοευρωπαίων, αλλά μια άνωθεν κατευθυνόμενη δια της βίας υπόθεση με σκοπό τον 
κεφαλαιοκρατικό πλουτισμό και κερδοσκοπισμό μέσω της αυξημένης μαζικής παραγωγής 
βιομηχανικών προϊόντων.», (Γ. Παύλος, 25). 
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απαρχή εγκαθίδρυσης της σύγχρονης τεχνοκρατούμενης κοινωνίας, αυτό που ο ίδιος 

αποκαλεί «τεχνοπώλειο»326. Στο διάσημο έργο του που λαμβάνει τον χαρακτήρα 

θεολογίας και αποτελεί  την απαρχή της επιστήμης του Management χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «Οτιδήποτε που δεν μπορεί να μετρηθεί είτε δεν υπάρχει, είτε δεν έχει ουδεμία 

αξία.», Taylor (The Principles of Scientific Management, 1911). Μέσα σ' αυτό το 

πλαίσιο, νέες δομές εξουσίας και οργάνωσης αναδεικνύονται και γιγαντώνονται 

(εταιρείες, κράτη). Η πολυπλοκότητα και η ιεράρχηση όλο και περισσότερο 

βαθαίνουν με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να απομακρύνεται από το επίκεντρο της 

δράσης, να γίνεται απρόσωπη ύπαρξη μέσα σε αλλοτριωμένους αυτόνομους θεσμούς. 

Παράλληλα, η ανάγκη οργάνωσης και διοίκησης της αυξημένης πολυπλοκότητας 

δημιουργεί αυξημένες ανάγκες διαχείρισης των πληροφοριών που παράγονται. Ο 

ρόλος της πληροφορίας και της γνώσης σε ένα όλο και περισσότερο τεχνητό και 

πολύπλοκο περιβάλλον αναβαθμίζεται. 

Η τρίτη φάση ονομάζεται ύστερος καπιταλισμός και τοποθετείται χρονικά μετά 

το 1960 (για άλλους ισχύει το 1945). Το ζήτημα της επέκτασης και της ανάπτυξης 

ευκαιριών συσσώρευσης κεφαλαίου και δημιουργίας νέου κέρδους αποτελεί τον 

πυρήνα αυτής της πορείας κάτι που συνάδει απόλυτα με τον πυρήνα της 

εξουσιαστικής-κατακτητικής ορμής προς τα έξω για τον οποίο έχουμε αναφερθεί ήδη 

και παρακολουθούμε την εξέλιξή του. 

Ο Daniel Bell στο βιβλίο του (The Coming Of Post-Industrial Society), το 1973 

περιέγραψε το πέρασμα από τον βιομηχανισμό στο μεταβιομηχανισμό. Κατά τον ίδιο, 

σε μια βιομηχανική κοινωνία, κινητήριες δυνάμεις θεωρούνται αυτές της παραγωγής 

και του κέρδους, ενώ οι αντίστοιχες της μεταβιομηχανικής κοινωνίας θεωρούνται 

εκείνες της γνώσης και της πληροφορίας327. Παρά τις επιμέρους διαφορές, στην ίδια 

κατεύθυνση, όσον αφορά την ανάδειξη της σημασίας της γνώσης και της 

πληροφορίας, κινήθηκε και ο Αλέν Τουρέν (Alain Touraine) στο βιβλίο του The Post-

Industrial Society (1971). Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η εξήγησή του ότι η κύρια 

αντίθεση ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις δεν έχει τις ρίζες της στην ιδιοκτησία και 

                                                 
326 Η θεώρηση του Postman ότι η απαρχή της σύγχρονης τεχνοκρατούμενης κοινωνίας, το 
«τεχνοπώλειο» όπως το ονομάζει, συνδέεται με τη εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων του Taylor 
(1911) κρίνεται από την πλευρά μας ελαφρώς επιφανειακή. Σε ένα βαθμό αντανακλά την αμερικανική 
εκδοχή της εξέλιξης του κόσμου καθώς ο συγγραφέας δεν αναζητά καθόλου για τα αίτια, τις 
φιλοσοφικές ρίζες αυτής της πορείας έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά, συμφωνούμε ότι την 
πρωτοκαθεδρία των εξελίξεων ανέλαβαν κάποια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θεωρούμε ότι οι 
ρίζες της κυρίαρχης λογικής του δυτικού πολιτισμού βρίσκονται ακόμη πιο πίσω. 
327 «Η νεωτερικότητα σήμερα», σελ. 254-255. 
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στον έλεγχο της ιδιωτικής περιουσίας αλλά στην πρόσβαση και στην χρήση της 

πληροφορίας. Επιπλέον, πάλι ο Ντάνιελ Μπελ, υποστήριξε ότι «η κοινωνία της 

πληροφορίας είναι μια πρόσφατη έκφραση της μεταβιομηχανικής κοινωνίας» και «η 

πληροφορία πέρα από πηγή δύναμης κατέστη κυριολεκτικά εμπόρευμα» 328. 

Η συνοδευτική των εξελίξεων σε σχέση με τον καπιταλισμό αλλαγή αποτελεί η 

εμφάνιση της «τάξης της γνώσης»329. «Πρόκειται για άτομα και μια παράλληλη οικονομία 

το επάγγελμα των οποίων έχει να κάνει με την παραγωγή και την παροχή της συμβολικής 

γνώσης… Η παραγωγή αγαθών έχει γίνει τόσο αποδοτική, ώστε μια όλο και μικρότερη μερίδα 

του εργατικού δυναμικού απαιτείται για τη συνέχισή της». Επομένως η ανάγκη μεταλλαγής 

της οικονομικής δραστηριότητας προς ολοένα και πιο ευέλικτους και 

προσανατολισμένους στην επιστημονική μέθοδο και την αξιοποίηση της 

πληροφορίας τομείς, καθιστά πραγματικότητα μια νέα κοινωνική τάξη, την «τάξη της 

γνώσης». Οι ψηφιακές τεχνολογίες της πληροφόρησης και το δια-δίκτυο αποτελούν 

γι’ αυτή την τάξη ότι ο αυτοματοποιημένος βιομηχανικός εξοπλισμός για την 

εργατική τάξη την περίοδο μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Άρα, το δια-δίκτυο και 

οι ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει οφείλουν να θεωρηθούν ως απαραίτητο μέσο 

παραγωγής για τον ύστερο καπιταλισμό. 

 

5.7.3 Ο ανάδειξη της πληροφορίας και των δικτύων στο πλαίσιο του ύστερου 

καπιταλισμού 

 

Έχουμε προαναφέρει ότι η τεχνολογία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την δυνατότητα 

της νοημοσύνης για αφαίρεση. Σ’ αυτήν την πορεία συνεχούς αφαίρεσης, είναι 

αναπόφευκτο, όσο απομακρύνονται οι ενέργειές μας από την άμεση αλληλεπίδραση 

με τον κόσμο της ύλης γιατί υπάρχουν κάτω από μας υφιστάμενα επίπεδα λειτουργίας 

που πραγματώνουν σταδιακά την επικοινωνία μας με την ύλη, να αυξάνεται η 

σημασία αυλών κατακτήσεων. Αυτές είναι η πληροφορία και η γνώση. Δεν είναι 

λοιπόν τυχαία η χρονική στιγμή της εμφάνισης της επιστήμης της πληροφορικής στην 

ανθρώπινη ιστορία. Το χτίσιμο αλλεπάλληλων επιπέδων αφαίρεσης έχει καταστήσει 

στις μέρες μας άυλες μορφές δράσης ως πεδίο διακυβεύματος των κάθε είδους 

εξελίξεων. Όλο και περισσότερα μέλη των προηγμένων κοινωνιών δεν χρειάζεται να 

εργάζονται με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Η εγκαθίδρυση ενός πολύπλοκου 
                                                 
328 «Η νεωτερικότητα σήμερα», σελ. 259. 
329 Πηγή όπως αναφέρεται στο «η νεωτερικότητα σήμερα»: Berger P.L. (1987) “The Capitalist 
Revolution, Aldersho, Wildwood House, σ. 66-69”. 
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συστήματος επιπέδων αφαίρεσης αυξάνει τις ανάγκες για διοικητικές, 

γραφειοκρατικές θέσεις, καθήκοντα που σχετίζονται με την διαχείριση πληροφοριών, 

εκπαίδευσης και απόκτησης γνώσεων. Με τον ίδιο τρόπο που στην βιομηχανική 

εποχή μια υφαντουργική μηχανή και ο εργάτης αποτελούσαν τις κινητήριες δυνάμεις 

της παραγωγής που παρήγαγε πλεόνασμα, έτσι σήμερα η πληροφορία και η γνώση 

αποτελούν τα μέσα παραγωγής που μπορούν να μετασχηματίσουν τον εγκαθιδρυμένο 

πολύπλοκο αφαιρετικό μηχανισμό, οδηγώντας τον στην παραγωγή νέων 

πλεονασμάτων. Για παράδειγμα, η γνώση ότι οι άντρες 40-50 ετών επιθυμούν ένα 

αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, αποτελεί την κινητήριο δύναμη που 

παράγει κέρδος. Γιατί, η παραγωγή του αυτοκινήτου μπορεί να προγραμματιστεί 

γρήγορα και εύκολα μέσα από ένα αυτόματο εργοστάσιο μιας αυτοκινητοβιομηχανίας 

και να προσφερθεί στους δυνητικούς πελάτες. Σε ένα άλλο παράδειγμα, μέσα από ένα 

κλικ στον υπολογιστή μας αξιοποιούμε ένα τεράστιο δίκτυο καλωδίων και 

κινητοποιούμε ένα μηχανισμό που μας επιτρέπει να αγοράσουμε ένα πραγματικό 

προϊόν (αυτοκίνητο, ρούχα) στην άλλη άκρη του κόσμου. Ή μέσω των on-line 

χρηματοπιστωτικών αγορών μπορούμε να αγοράσουμε σε χρόνο μηδέν μετοχές (άρα 

να γίνουμε ιδιοκτήτες) μιας εταιρείας της Ιαπωνίας και να κερδίσουμε χρήματα από 

την λειτουργία του παραγωγικού μηχανισμού της. 

«Αυτό που διαφοροποιεί όμως τη σημερινή διαδικασία τεχνολογικής αλλαγής 

είναι ότι η πληροφορία αποτελεί ταυτόχρονα την ίδια την πρώτη ύλη και το 

αποτέλεσμά της330». Εξέλιξη του φορντισμού331 σε πιο ευέλικτες μεθόδους 

παραγωγής και συσσώρευσης πωλήσεων κέρδους απαιτεί ανάπτυξη των 

πληροφοριακών διαχειριστικών δυνατοτήτων. Κατά τον Castells η αύξηση του 

ρόλου της πληροφορίας απορρέει από μια σειρά εξελίξεων: 

Στην σφαίρα της παραγωγής. Α. «Μια οικονομία βασισμένη στην παραγωγή 

μεγάλης κλίμακας και στη συγκεντρωτική διαχείριση δημιούργησε τον αυξανόμενο αριθμό 

πληροφοριών που χρειάζονταν για την αποτελεσματική συνάρθρωση του συστήματος.», Β. Σε 

                                                 
330 Ομοίως: Castells M. (1989), The Informational City, Oxford, Basil Blackwell, σ. 12-15, 17-19, 28-
32. 
331 Ο φορντισμός ορίζεται σαν μια βιομηχανική εποχή της οποίας το μυστικό πρέπει να αναζητηθεί στα 
συστήματα μαζικής παραγωγής που λάνσαρε ο Χένρι Φορντ (Henry Ford). Τα συστήματα αυτά 
στηρίζονταν σε τέσσερις αρχές: α. Τα προϊόντα ήταν τυποποιημένα., β. Ως επί των πλείστων, 
μηχανοποιημένα εργασιακά καθήκοντα, γ. Υποβολή των υπόλοιπων καθηκόντων στην επιστημονική 
διαχείριση του Τέϊλορ, δ. Η γραμμή ροής αντικατέστησε την κομβική συναρμολόγηση έτσι, ώστε οι 
εργάτες να μην χρειάζεται να μετακινούνται προς το προϊόν. (πηγή: όπως αναφέρεται στο «η 
νεωτερικότητα σήμερα»: Murray R. (1989), “Fordism and Post-Fordism”, στο Hall S. Και Jacques M. 
(επμ.) New Times, London, Lawrence and Wishart Ltd, σ. 38-47. 
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αυτό καθ’ αυτό τον χώρο της παραγωγής, η μεταβολή των πηγών παραγωγικότητας 

από το κεφάλαιο και την εργασία σε «άλλους συντελεστές» που συνδέονται με την 

επιστήμη, την τεχνολογία και την διαχείριση. 

Στην σφαίρα της κατανάλωσης. Α. «Οι μαζικές αγορές και η αυξανόμενη 

απόσταση ανάμεσα στους αγοραστές και πωλητές έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για ειδικό 

μάρκετινγκ και για αποτελεσματική διανομή από τις εταιρείες, πυροδοτώντας έτσι ένα 

ξέσπασμα έντονης δραστηριότητας από τα συστήματα συλλογής πληροφοριών και στη ροή της 

διανομής τους, για τη σύνδεση των δύο άκρων της αγοράς332». Έτσι, μπορούμε να 

κατανοήσουμε πόσο το δια-δίκτυο έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Β. «Ο 

σχηματισμός του κράτους πρόνοιας έχει δημιουργήσει ένα γιγαντιαίο σύστημα ροής 

πληροφοριών… προωθεί την επέκταση των γραφειοκρατιών, τον σχηματισμό μονάδων 

παροχής υπηρεσιών και κατά συνέπεια την δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στη 

διακίνηση και στο χειρισμό των πληροφοριών». 
«Στην σφαίρα της κρατικής παρέμβασης, την τελευταία πεντηκονταετία υπήρξε μια 

τεράστια διεύρυνση στην κυβερνητική ρύθμιση των οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, που έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα διαχείριση, η οποία αποτελείται 

αποκλειστικά από ροές πληροφορίας και διαδικασίες λήψης αποφάσεων με βάση την 

πληροφορία… διαδικασία που Αλέν Τουρέν έχει χαρακτηρίσει «προγραμματισμένη 

κοινωνία». 

Ο Castells συμπεραίνει ότι : η διαμόρφωση του σημερινού τρόπου ανάπτυξης στο 

καπιταλισμό δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς το ορμητικό κύμα καινοτομιών στις 

τεχνολογίες τις πληροφορικής, οι οποίες διαμορφώνουν τις υλικές προϋποθέσεις για την 

ανάδειξη του ρόλου της πληροφορίας, η οποία με την σειρά της συμβάλει στην μετεξέλιξη της 

δομής της παραγωγικής διαδικασίας και της οργάνωσης της κοινωνίας. Μέσα από αυτές τις 

αλλαγές, οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής, βοήθησαν αποφασιστικά στην 

μετεξέλιξη και ανασυγκρότηση του καπιταλισμού. Μεταξύ άλλων οι 

σημαντικότεροι τρόποι ήταν και εξακολουθούν να είναι: 

 

1. Η αύξηση του ποσοστού κέρδους λόγω : 

                                                 
332 Ο Robin Murray μας επιβεβαιώνει τα προβλήματα του παλιού μαζικού μοντέλου του φορντισμού 
«Όλοι οι μαζικοί παραγωγοί είχαν το πρόβλημα για την πρόβλεψη της ζήτησης» και αποδέχεται ότι 
«με τον μηχανογραφικό έλεγχο των αποθεμάτων στο κατάστημα, τα δίκτυα μεταφοράς, την αυτόματη 
φόρτωση και εκφόρτωση… επέλυσαν το φορντιστικό πρόβλημα». Επίσης, «η επανάσταση στις 
πωλήσεις αντανακλά νέες αρχές παραγωγής, έναν νέο πλουραλισμό προϊόντων και μια νέα σημασία 
για την καινοτομία», Murray R. (1989), “Fordism and Post-Fordism”, στο Hall S. Και Jacques M. 
(επμ.) New Times, London, Lawrence and Wishart Ltd, σ. 38-47. 
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Α. Της αύξησης της παραγωγικότητας με διάφορα μέσα που βασίζονται στην 

μικροηλεκτρονική. 

Β. Της δυνατότητας αποκέντρωσης της παραγωγής και ταυτόχρονης ενοποίησης 

της διοίκησης μέσω τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων. 

Γ. Της ικανότητας της διοίκησης να αυτοματοποιεί διαδικασίες που απαιτούν 

πολυέξοδη και χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων εργασία. 

 

2. Η λειτουργία των νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση της αποδυνάμωσης 

της κυριαρχίας της κρατικής παρέμβασης με δύο τρόπους. 

Α. Με την εξάντληση πολύτιμων κρατικών πόρων λόγω της ταχείας απαξίωσης 

των οπλικών συστημάτων που βασίζονται πλέον στην υψηλή πληροφοριακή 

τεχνολογία. 

Β. Με την αποδυνάμωση του στρατηγικού ρόλου του κράτους στην οικονομία 

(και την αποδοχή του νέου του ρόλου) λόγω της υποκατάστασής του από την ευρεία 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και των αντίστοιχων υποδομών που απαιτούνται. 

 

3. Η καθοριστική συμβολή στην κατεύθυνση της διεθνοποίησης της 

οικονομίας (ανάλογη της συμβολής της επανάστασης των σιδηροδρόμων στον 

σχηματισμό αγορών το 19ο αιώνα) η οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς την ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών και του δια-δικτύου. 

 

Κάποιες σημαντικές συνέπειες της οργανικής συνάρθρωσης των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής (και του δια-δικτύου φυσικά) και του καπιταλισμού, 

πάντα κατά τον Castells είναι οι παρακάτω: 

1. «Υπάρχει μια αυξανόμενη συγκέντρωση των διαδικασιών παραγωγής γνώσης 

και λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς υψηλού επιπέδου, όπου συγκεντρώνονται 

τόσο οι πληροφορίες όσο και η ικανότητα επεξεργασίας τους». Αυτό το στοιχείο έχει 

σαν αποτέλεσμα μια τάση όλο και μεγαλύτερης συγκέντρωσης ισχύος που 

τείνει στον απολυταρχισμό. Οι καπιταλιστικές πολυεθνικές εταιρείες 

βρίσκονται όλο και περισσότερο σε πλεονεκτική διαπραγματευτική θέση σε 

σχέση με τα συνδικάτα, και τους όρους  εργασίας των εργαζομένων, καθώς 

αυξάνεται το φάσμα των αυτοματοποιημένων θεμελιωδών εργασιών που 

μπορούν να εκτελεστούν και άρα είναι αναλώσιμες. 
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2. Η αυξανόμενη ευελιξία του καπιταλιστικού συστήματος η οποία 

αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τον σχηματισμό μια παγκόσμιας οικονομίας 

που απαιτεί με την σειρά της ταχύτατα αντανακλαστικά και ικανότητες 

προσαρμογής στις ποικίλες και μεταβαλλόμενες κατά τόπους και παγκόσμια 

συνθήκες. Αυτή η ικανότητα μεταφράζεται στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις 

(μερική απασχόληση, εργασία από το σπίτι, ευέλικτο ωράριο, παροχές και 

μισθοί συνδεδεμένοι με την απόδοση, συχνές αλλαγές καθηκόντων) που 

επιτρέπουν την «επιστημονική» αξιοποίηση όλων των ευκαιριών κέρδους για 

το κεφάλαιο και την διοίκηση σε σχέση με τους (ανοργάνωτους 

πληροφοριακά) εργαζομένους. Επίσης, η ικανότητα της ευελιξίας, επιτρέπει 

την επέκταση των δραστηριοτήτων του κεφαλαίου προς την περιοχή του 

δημόσιου τομέα, της ανάθεσης υπεργολαβιών. Αυτό διαφαίνεται σήμερα με 

την σαφή παγκόσμια τάση για ιδιωτικοποίηση οικονομικών και κοινωνικών 

τομέων δραστηριότητας (δημόσιες επιχειρήσεις, υγεία, εκπαίδευση, δημόσια 

έργα) και την όλο και μεγαλύτερη σύμπραξη ιδιωτικού-δημόσιου τομέα με 

αιχμή την κυριαρχία επιστημονικών και τεχνοκρατικών κέντρων. 

3. Η καθοριστική αξιοποίηση των δικτύων (δια-δικτύου) διαμορφώνει 

καινούριες δομές στον κόσμο του καπιταλισμού και συμβάλει στον 

μετασχηματισμό του. Αυτό μεταφράζεται στο πέρασμα από τις 

συγκεντρωτικές μεγάλες επιχειρήσεις σε πιο αποκεντρωμένες και 

δικτυωμένες, οι οποίες μπορούν να αναλαμβάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο 

υπεργολαβίες χωρίς περαιτέρω κόστη και δεσμεύσεις. Επίσης η δυνατότητα 

των δικτύων συμβάλει στην επιχειρηματική λογική και πρακτική των 

συμμαχιών που βαίνει αυξανόμενη ως μέσο ανταγωνισμού και επέκτασης έξω 

από τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. 

 
 

5.7.4 Συμπεράσματα για την σχέση καπιταλισμού και νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας 

 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η εμφάνιση του Καπιταλισμού ως κυρίαρχου 

παράγοντα στο οικονομικό πεδίο σχετίζεται άμεσα φιλοσοφικά με τις ιδεολογικές 

(θεολογικές) καταβολές του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού που έχουν σχέση με τον 

προτεσταντισμό και πιο πίσω με την σχολαστική θεολογία, κάτι που αναπτύξαμε 
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στην αρχή του κεφαλαίου. Η ανάπτυξη και η εξέλιξή του καπιταλισμού συνδυάζεται 

στην αρχή με τον σχηματισμό όλο και πιο μαζικών και αυτόματων παραγωγικών και 

οργανωτικών σχημάτων. Η συνδρομή της επιστήμης έχει τον χαρακτήρα του κύριου 

εργαλείου προς την διαμόρφωση αυτού του όλο και πιο τεχνητού περιβάλλοντος. 

Ταυτόχρονα η περαιτέρω ανάπτυξή της επιστήμης τρέφεται από την αποδοτικότητα 

της συσσώρευσης κεφαλαίου που μέρος του επαναεπενδύεται πάνω της. Επομένως η 

νέα φυσική φιλοσοφία και η μοντέρνα επιστήμη βρίσκονται σε αδιαχώριστη σχέση με 

την ανάπτυξη της σύγχρονης καπιταλιστικής ή αστικής για άλλους (μαρξιστές) 

κοινωνίας. Η πορεία αυτή αποτελεί την ιστορική έκφραση ενός φιλοσοφικού, 

ιδεολογικού πλαισίου, της κυρίαρχης λογικής που συγκροτεί (και μέσα από αυτήν 

συγκροτείται) ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός με συμβολικό σημείο αφετηρίας την 

έλευση των φράγκων. 

Οι ανάγκες μετεξέλιξης του καπιταλισμού και του συνοδευτικού πνεύματος 

κυριαρχίας, που από την φύση τους είναι αδηφάγα και επεκτατικά, διαμορφώνουν σε 

ένα επόμενο στάδιο ανάπτυξης (τον ύστερο καπιταλισμό ή μεταφορτισμό), ο οποίος 

διακρίνεται από τον σχηματισμό όλο και πιο πολύπλοκων και γι’ αυτό ευέλικτων 

δομών παραγωγής και διοίκησης, καθώς επίσης πολυεθνικών οργανισμών που 

λειτουργούν παγκόσμια. Οι ανάγκες αυτές αναδεικνύουν το αυξανόμενο ρόλο της 

πληροφορίας και της γνώσης ως συντελεστές παραγωγής κέρδους. Ταυτόχρονα 

αυτονομούν ένα διακριτό κόσμο σε σχέση με τον παραδοσιακό της εργασίας που 

παράγει, εμπορεύεται, διαχειρίζεται, μεταδίδει πληροφορίες. Αυτές οι νέες ανάγκες 

έρχονται να ικανοποιηθούν με εργαλείο πάντα την επιστήμη μέσω της διαδικασίας 

καινοτομίας που παράγει την απαιτούμενη τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτών των 

εξελίξεων ο ρόλος της καινοτομίας αυξάνεται όλο και περισσότερο, μιας και αποτελεί 

το επίκεντρο της παραγωγής δύναμης και αλλαγής των ισορροπιών προς όφελος των 

ισχυρών. Αυτό είναι κάτι που αναδεικνύεται και μέσα από την έρευνά μας (βλ. 3.3.4 

και 3.3.5). 

 

5.8 Ο μύθος της ουδετερότητας της τεχνολογίας 
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Ουσιαστικά, λοιπόν, η τεχνολογία αποτελεί υλική έκφραση της θέλησης των 

κυρίαρχων δυνάμεων μιας κοινωνίας333. Και γι’ αυτό η τεχνολογία δεν είναι 

πολιτικά ουδέτερη. Ο Marcuse γράφει χαρακτηριστικά: «Η κυριαρχία των πολιτικών 

και οικονομικών συμφερόντων παρουσιάζεται ως κυριαρχία της παραγωγικής και τεχνολογικής 

ορθολογικότητας. Η αδιάσπαστη ένωση της πολιτικής ορθολογικότητας και της τεχνικής 

ορθολογικότητας παρουσιάζει τις έννοιες που αρνούνται να υποταχθούν σ’ αυτήν την ένωση ως 

παράλογες και επιζήμιες για την πρόοδο, ως αντιδραστικές.», (Marcuse, 46). 

Επομένως, η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και των σχετικών 

δικτύων πληροφορίας σε μια επόμενη φάση έρχονται να ανταποκριθούν στις 

ξεκάθαρες απαιτήσεις και ανάγκες του σύγχρονου δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού με 

προεξάρχοντα κινητήρια δύναμη αυτήν του καπιταλισμού. Για την έρευνά μας, αυτό 

σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε το δια-δίκτυο, όπως και κάθε τεχνολογία, 

αποκομμένη από τις ανάγκες που το δημιούργησαν. Και αυτό γιατί αυτές οι ανάγκες 

προσδιόρισαν την τελική μορφή της τεχνολογίας που διαμορφώθηκε και όχι κάποια 

άλλη πιθανά εφικτή. Αυτό με την σειρά του σημαίνει ότι η τεχνολογία ενσωματώνει 

τις αξίες και τις σχέσεις του κοινωνικού υποβάθρου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. 

Οι κοινωνικές ανισότητες, οι προτεραιότητες των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων 

ενσωματώνονται στην διαδικασία παραγωγής τεχνολογίας με τρόπο ώστε να 

θεωρούμε αυτονόητο το τελικό προϊόν που χρησιμοποιούμε.  

5.9 Παγκοσμιοποίηση 
 

Σε σχέση με την έρευνά μας για τον προσδιορισμό της κυρίαρχης λογικής που 

συνοδεύει τις νέες τεχνολογίες και το δια-δίκτυο, τελευταίος σταθμός στην 

προσπάθειά μας για την οριοθέτηση του βασικού πυρήνα της σύγχρονης 

τεχνοκρατικής λογικής που διακρίνει τον δυτικό πολιτισμό αποτελεί η 

παγκοσμιοποίηση. Η αύξηση της αλληλεπίδρασης και της εξάρτησης μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των υποκειμένων της σύγχρονης κοινωνίας σε μια πλανητική 

κλίμακα συνιστά αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Η σύγχρονη τεχνολογία 

των επικοινωνιών πέρα του ότι έχει σμικρύνει τις αποστάσεις και άρα τον κόσμο, έχει 

συμβάλει αποφασιστικά στην εμπέδωση μιας κοινής συνείδησης ότι 

                                                 
333 Η 12η παράγραφος του “μανιφέστου των χάκερ” αποδέχεται ως αξίωμα το παραπάνω γεγονός: «Η 
άρχουσα τάξη προσπαθεί πάντα να ελέγχει την καινοτομία και να την κατευθύνει έτσι ώστε να 
εξυπηρετεί τους δικούς της σκοπούς, αφαιρώντας από τον χάκερ τον έλεγχο του δημιουργήματός του 
και στερώντας, με τον τρόπο αυτό, από τον κόσμο ως σύνολο το δικαίωμα να διαχειρίζεται την 
ανάπτυξή του», (Wark, 12). 
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αλληλεξαρτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τις διαφορετικές επιμέρους 

αντιλήψεις που επικρατούν όλοι οι συγγραφείς μοιράζονται την κοινή πεποίθηση ότι 

οι σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο σε παγκόσμιο πλαίσιο 

σκέψης. «O Γκίντενς θεωρεί την παγκοσμιοποίηση ως μία από τις πιο ορατές συνέπειες της 

νεωτερικότητας … η οποία προϋποθέτει μια ριζική αναδιάταξη του χώρου και του χρόνου στην 

κοινωνική ζωή … Η εξέλιξη των παγκόσμιων επικοινωνιακών δικτύων και σύνθετων 

συστημάτων παραγωγής και ανταλλαγής πληροφοριών ελαχιστοποιεί τον έλεγχο των τοπικών 

συνθηκών στη ζωή του ανθρώπου»334.  

Η τεχνολογία θεωρείται (λιγότερο ή περισσότερο) από το σύνολο των 

συγγραφέων που έχουν γράψει για το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης προσδιοριστικός 

ή ακόμη βασικός αιτιώδης παράγοντας για την κατεύθυνση που έχουν πάρει οι 

σχετικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναλύεται σχετικά335, τρεις συγγραφείς 

τονίζουν την πρωτεύουσα θέση μιας αιτιώδους λογικής και άλλοι αποδίδουν σε 

πολλαπλά αίτια το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Ο Βαλερστάιν (Wallerstein) 

επικεντρώνεται στην δυναμική του καπιταλισμού, «… αυτού του συγκεκριμένου, χρονικά 

και χωρικά προσδιορισμένου πεδίου παραγωγικών δραστηριοτήτων, εντός του οποίου η 

αδιάκοπη συσσώρευση του κεφαλαίου ήταν ο οικονομικός σκοπός ή «νόμος» που επικράτησε», 

(Wallerstein336,1983,18). Για αυτόν η λογική του καπιταλισμού είναι αναγκαστικά 

παγκόσμια και γι’ αυτό αποτελεί κινητήρια δύναμη της παγκοσμιοποίησης. O 

Ροζενάου αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τεχνολογία: «Είναι η τεχνολογία… που 

έχει μειώσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τις γεωγραφικές και κοινωνικές αποστάσεις… με τους 

υπολογιστές, τους δορυφόρους και πολλές άλλες καινοτομίες με τις οποίες οι άνθρωποι, οι 

ιδέες και τα αγαθά κυκλοφορούν στο χώρο και στο χρόνο με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια 

έως τώρα. Είναι η τεχνολογία που έχει αλλάξει εκ βάθρων την κλίμακα στην οποία λαμβάνουν 

χώρα οι ανθρώπινες υποθέσεις… Είναι η τεχνολογία, εν ολίγοις, που έχει ευνοήσει την 

αλληλεξάρτηση των τοπικών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων σε βαθμό μεγαλύτερο απ’ 

οτιδήποτε έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα.»,(Rosenau337, 1990,17). Για τον Γκίλπιν «η 

παγκοσμιοποίηση είναι μια ιστορικά εξαρτημένη διαδικασία, με την έννοια ότι βασίζεται στα 

ηγεμονικά (δηλαδή κυρίαρχα, εξουσιαστικά) κράτη του διεθνούς συστήματος για να επιβάλει 

                                                 
334 «Η νεωτερικότητα σήμερα», σελ. 105. 
335 2ο Κεφάλαιο με θέμα την παγκοσμιοποίηση από το «Η νεωτερικότητα σήμερα», σελ. 99-176. 
336 Wallerstein I. (1983), Historical Capitalism, London, Verso. 
337 Rosenau J. (1990), Turbulence in World Politics, Brighton, Harvester Wheatsheaf. 
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μια μορφή παγκόσμιας τάξης που ευνοεί την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και την 

αλληλεξάρτηση.»,(Gilpin338, 1987a, 85 &88). 

Για τον Γκίντενς υφίστανται τέσσερις διασταυρούμενες διαστάσεις τις 

παγκοσμιοποίησης: ο καπιταλισμός, το διακρατικό σύστημα, ο μιλιταρισμός και ο 

βιομηχανισμός. Και ο Γκίντενς αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο συντονιστού της 

τεχνολογίας: «…η παγκοσμιοποίηση και το παγκόσμιο σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως εξαρτημένα από αρκετά σύνολα βασικών διαδικασιών που συνδέονται με το σύστημα των 

εθνικών κρατών, συντονίζονται μέσα από παγκόσμια δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών, την 

παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία και την παγκόσμια στρατιωτική τάξη», (Giddens, 1987, 

288). 

Συμπερασματικά, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης περιγράφεται σαν μια 

όλο και εντεινόμενη τάση του δυτικού πολιτισμού να σμικρυνθεί ο χώρος και ο 

χρόνος. Από το δείγμα των απόψεων των σημαντικών συγγραφέων που παραθέσαμε 

διαπιστώνουμε, σαν μια «φυσική» συνέχεια, την εμφάνιση πίσω από την 

παγκοσμιοποίηση των ίδιων βασικών πυλώνων δυνάμεων που έχουμε ήδη αναλύσει. 

Εξουσιαστική φύση του δυτικού πολιτισμού παρουσιαζόμενη με ποικίλες μορφές 

(μιλιταρισμός, ηγεμονικά κράτη), η λογική του καπιταλισμού, επιστήμη-τεχνολογία 

με την μορφή δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών. Η συνεχής διαπλεκόμενη εμφάνιση 

αυτών των παραγόντων (με την μία ή την άλλη μορφή της σχέσης τους) αναδεικνύει 

την αδιάσπαστη ενότητα τους, καθώς επίσης το γεγονός ότι δεν μπορούμε να δούμε 

μια συνιστώσα αυτού του πολιτισμού αποκομμένη από τις άλλες. Κάθε μια έχει 

ανάγκη την άλλη, τρέφεται και ενδυναμώνετε ο ρόλος της μέσα από την ανάπτυξη 

της άλλης. Ο Castells θεωρεί κεντρικό άξονα σκέψης του και μιλά συγκεκριμένα για 

την εποχή του Παγκόσμιου Πληροφοριακού Καπιταλισμού και για το γεγονός της 

αδιάσπαστης ενότητάς τους339. Επομένως, αν συνδέσουμε όλη την πορεία του 

δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού και τις κινητήριες δυνάμεις που συμβάλουν στην 

εξέλιξή του, μπορούμε σε ένα μεγάλο βαθμό να θεωρήσουμε την πορεία της 

σύγχρονης κοινωνίας προς την παγκοσμιοποίηση μια «φυσική» εξέλιξη της 

εξωστρέφειάς της, ή ένα «αναπόφευκτο» (όσο βέβηλο προς την ιστορία και αν 

ακούγεται) αποτέλεσμα της πορείας της. 

                                                 
338 Gilpin R. (1987a), The Political Economy of International Relations, Princeton, Princeton 
University Press. 
339 «We have entered the age of Global Information Capitalism”, (Castells, 200,52)., όπως αναφέρεται 
από (Bell, 60). 
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Παραπέρα, από πολλούς συγγραφείς η παγκοσμιοποίηση θεωρείται ως ο 

πρόδρομος του πρώτου πραγματικά παγκόσμιου πολιτισμού340. Η λειτουργία του 

δια-δικτύου συνδέεται άρρηκτα με αυτή την «έκφραση θέλησης» του δυτικού 

πολιτισμού να επεκταθεί παγκοσμιοποιούμενος. Με βάση την ανάλυση που έχει 

προηγηθεί, δικαιούμαστε να ισχυριστούμε ότι χωρίς το δια-δίκτυο δεν θα μπορούσε 

να νοηθεί η πορεία προς την παγκοσμιοποιημένη σύγχρονη κοινωνία. Το δια-δίκτυο 

αποτελεί ταυτόχρονα δημιούργημα, έκφραση και ανάγκη ενός πολιτισμού. Επιπλέον, 

αποτελεί λογική συνέχεια της φάσης που προηγήθηκε και αναλύσαμε παραπάνω και 

είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ρόλου της πληροφορίας και της γνώσης και την 

παράλληλη μεγιστοποίηση του όγκου της παραγωγής πληροφοριών. 

 

5.10 Φθάνοντας στο δια-δίκτυο 
 

Το δια-δίκτυο, λοιπόν, αποτελεί την υλική έκφραση ενός ακόμη αφαιρετικού σταδίου 

του δυτικού πολιτισμού. Πρώτα είχαμε την δημιουργία των απαραίτητων μηχανών 

(ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και της επιστήμης (πληροφορική) για την διαχείριση της 

άυλης κοινωνικής δυναμικής, της πληροφορίας. Το επόμενο αφαιρετικό βήμα ήταν η 

σύγκληση τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και η ανάπτυξη της δυνατότητας 

ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που εκφράζει μια 

ενγενή επεκτατική διάθεση του δυτικού πολιτισμού πέρα από την προσήλωση του 

στο άτομο και την πρόοδό του. 

Το δια-δίκτυο κληρονομεί τα χαρακτηριστικά των δύο ήδη ανεπτυγμένων 

επιστημών που συνεκλήθησαν για χάρη του. Η τηλεπικοινωνίες κληροδότησαν την 

κατάργηση του χώρου και η πληροφορική την κατάργηση του χρόνου ή για την 

ακρίβεια την ελαχιστοποίησή του. Το δια-δίκτυο είναι ίσως η πρώτη τόσο 

ολοκληρωμένη τεχνολογία (μάλλον έχει αναβαθμιστεί στο στάδιο του 

ολοκληρωμένου τεχνολογικού περιβάλλοντος) που καταφέρνει ταυτόχρονα να 

εξαλείφει και τις τρεις διαστάσεις των φυσικών περιορισμών που αναφερθήκαμε, τον 

χώρο, τον χρόνο, το σώμα. Πρόκειται για μια Ακαριαία, Παγκόσμια, Ασώματη 

Μηχανή Επικοινωνίας. Στο πλαίσιό του, κάθε πράξη γίνεται σχεδόν ακαριαία 

(χρόνος), κάθε υποκείμενο δράσης βρίσκεται εν δυνάμει δίπλα μας (χώρος) όσο 

μακριά και αν βρίσκεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον αλληλεπιδρούμε με κάθε 
                                                 
340 Howard V. Perlmutter, «Στο δύσβατο δρόμο για τον πρώτο παγκόσμιο πολιτισμό», «Η 
νεωτερικότητα σήμερα», σελ. 152. 
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μέλος του δια-δικτύου καθαρά νοητικά, δεν υφίσταται πουθενά η παρουσία του 

σώματος, της ύλης με ότι αυτό συνεπάγεται. Αυτό το στάδιο αφαιρετικής ωριμότητας 

του τεχνολογικού περιβάλλοντος του δια-δικτύου αναδεικνύει την τεράστια 

δυναμική του σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη τεχνολογική καινοτομία. Ο 

Η/Υ από μόνος του μας εντυπωσιάζει αλλά καταργεί μόνο τον χρόνο και έχουμε να 

κάνουμε με τον εαυτό μας και αυτόν. Το τηλέφωνο καταργεί μόνο τον χώρο και την 

ύλη, δεν βλέπουμε τον άλλο, δεν τον αισθανόμαστε. Τα μέσα μεταφοράς, το 

αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο ελαχιστοποιούν τον χρόνο και έμμεσα τον χώρο (μας 

φέρνουν πιο κοντά). Τίποτα μέχρι τώρα δεν κατάφερε την εξάλειψη του εμποδίου και 

των τριών διαστάσεων της φύσης που μας περιορίζουν. Πρόκειται για ένα τόσο 

ολοκληρωμένο περιβάλλον, έτσι ώστε εξηγείται και η ανάγκη ονοματοδοσίας του και 

απόδοσης του όρου «κυβερνοχώρος341». 

 

5.11 Συμπέρασμα : Ο τεχνοκρατούμενος δυτικός πολιτισμός 
 

Θεωρούμε ότι η σχέση του ανθρώπου με την φύση και η εξάρτηση που αυτή επιφέρει 

περιορίζοντας την ανεξαρτησία του αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα για την 

πορεία του ανθρωπίνου είδους και των πολιτισμών που έχει αναπτύξει. Ξεκινώντας 

από το πρώτο εργαλείο ο άνθρωπος δημιουργεί ενός ολοένα και περισσότερο τεχνητό 

περιβάλλον προσπαθώντας να απεξαρτηθεί από τις απειλητικές δυνάμεις τις φύσεις. 

Η τελική κατάληξη της ιστορικής πορείας του δυτικού πολιτισμού, έτσι όπως πολύ 

συνοπτικά προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 

ενός σύγχρονου τεχνοκρατικού πολιτισμού. Ο Neil Postman στο ομώνυμο βιβλίο του 

χαρακτηρίζει αυτόν τον πολιτισμό «Τεχνοπώλιο»342 και τον ορίζει ως «η υποταγή 

όλων των μορφών της πολιτισμικής ζωής στην υπέρτατη αρχή της τεχνικής και της 

τεχνολογίας», (Neil Postman, 63). Γενικότερα, σε σχέση με την ανθρώπινη παρουσία 

πάνω στην γη, διακρίνει δύο ειδών πολιτισμούς, τους εργαλειακούς και τους 

τεχνοκρατικούς. Στους εργαλειακούς πολιτισμούς «τα εργαλεία έχουν ενσωματωθεί 

στον πολιτισμό στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται έτσι, ώστε να μην προκαλούν 

αμφισβητήσεις στην κοσμοθεωρία του.», (Neil Postman, 38). Αντίθετα στους 

τεχνοκρατικούς πολιτισμούς «τα εργαλεία παίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
                                                 
341 Ο όρος "Κυβερνοχώρος" αποδίδεται στον αμερικανό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας William 
Gibson. Το πρωτοσυναντούμε στο βιβλίο του :"Ο νευρομάντης". 
342 Neil Postman, Τεχνοπώλιο: Η υποταγή του πολιτισμού στην τεχνολογία, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
1997. 
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κοσμοειδώλου του πολιτισμού. Τα πάντα πρέπει, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, να δίνουν 

προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Ο κοινωνικός και συμβολικός κόσμος υπηρετούν ολοένα και 

περισσότερο τις ανάγκες αυτής της ανάπτυξης. Τα εργαλεία δεν ενσωματώνονται στον 

πολιτισμό, του επιτίθενται. Απαιτούν να γίνουν τα ίδια πολιτισμός.», (Neil Postman, 41). 

Είδαμε πολύ συνοπτικά (για ένα τόσο τεράστιο θέμα), ότι ο δυτικός πολιτισμός 

λόγω διάφορων ιστορικών-ιδεολογικών συνθηκών (βαρβαρισμός των φράγκων σε 

συνδυασμό με το φιλοσοφικό υπόβαθρο που σχετίζεται με τα απομεινάρια της 

ρωμαϊκής εξουσιαστικής αντίληψης και την καθοριστική επιρροή θεολογικών 

αντιλήψεων), για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία διατάραξε μια θεμιτή 

ισορροπία στην σχέση του με την φύση συμπεριφερόμενος απόλυτα κυριαρχικά, με 

αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα «απόλυτα» τεχνητό, αφηρημένο και πολύπλοκο 

περιβάλλον. Ο ρόλος των μηχανών έγινε κυρίαρχος. Όμως «η μηχανή έφερε κέρδη σε 

μηχανική αποτελεσματικότητα, τα οποία συμψηφίστηκαν με μια απώλεια ανθρωπίνων 

σκοπών», (Mumford Lewis, 1985, 15). Παράλληλα, αναπτύχθηκε μια εξαιρετική 

αυτοπεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί μόνος του (με τα εργαλεία του) να 

διαμορφώσει όρους ζωής. Οι επιτυχίες της επιστήμης και της τεχνολογίας προς αυτή 

την κατεύθυνση ενίσχυσαν αυτή την πεποίθηση καθιστώντας τες τους νέους θεούς 

στον θρόνο της δημιουργίας των όρων της ζωής μας. Στην πορεία αυτής της εξέλιξης 

άλλαξαν σταδιακά οι όροι νοηματοδότησης του πολιτισμού μας343 εις βάρος του 

ανθρώπου και υπέρ των μηχανών. Η επιρροή των δώρων της κανονικότητας και της 

επανάληψης που μας χάρισε η μηχανή (όπως λέει ο Mumford344) επεκτάθηκε σαν ιός 

προς πτυχές της ανθρώπινης λειτουργίας και του πολιτισμού που δεν έχουν σχέση με 

μηχανικές λειτουργίες. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε κυριαρχηθεί από το δημιούργημά 

μας έχουμε γίνει δούλοι των επιτυχιών μας επειδή δεν ελέγξαμε τον ενθουσιασμό μας 

και την πίστη μας για αυτά που καταφέραμε. Μας μάγεψαν οι μηχανές.  

Η έλευση των μηχανών στον σύγχρονο τεχνοκρατικό πολιτισμό είχε σημαντικές 

συνέπειες στον ρόλο του ανθρώπου ως υποκειμένου δράσης και της θεώρησής του 

στο επίκεντρο της ζωής. Η μαζικότητα που διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα της 

                                                 
343 «Αυτό που μας κάνει να χαρακτηρίσουμε την σύγχρονη εποχή (από την αναγέννηση και μετά) ως 
την εποχή της τεχνικής, είναι η ενυπάρχουσα πεποίθηση ότι με την τεχνική και μόνο μέσω αυτής 
πρέπει να νοηματοδοτείται ο ανθρώπινος βίος καθ' ολοκληρίαν.», (Γ. Παύλος, 20), (Σ. 
Κυριαζόπουλου, Ενώπιον της τεχνικής, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1971). 
344 «... Η κανονικότητα και η επανάληψη, αυτά τα δώρα της μηχανής, πρέπει να περιοριστούν σε 
εκείνα τα τμήματα της ζωής που αντιστοιχούν προς το αντανακλαστικό σύστημα του οργανισμού. Δεν 
είναι διαδικασίες που έχουν να προσθέσουν κάτι στις ανώτερες λειτουργίες, στα συναισθήματα και στη 
φαντασία, στα αισθητικά αισθήματα και στον ορθολογικό στοχασμό. Ο κίνδυνος μιας 
υπερτακτοποιημένης, υπέρμετρα ρουτινοποιημένης ζωής...», (Mumford, 1952, 116). 
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έλευσης των μηχανών είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό του ρόλου και της 

σημαντικότητας του ανθρώπου. Η συνεπαγόμενη αυξημένη πολυπλοκότητα 

μεγιστοποίησε την σημασία των δομών και αφηρημένων σχηματισμών εις βάρος του 

προσώπου. Ο άνθρωπος, η καθημερινή του ζωή, ο πολιτισμός του μηχανοποιήθηκαν 

αναγκαστικά για να καρπωθούν τα οφέλη των  μηχανών.  

Πέρα όμως από την προσαρμογή - μηχανοποίηση και του ανθρώπου για να 

λειτουργήσει σε ένα κατακλυσμένο από μηχανές τεχνητό περιβάλλον, διαπιστώνουμε 

παράπλευρες συνέπειες στον κόσμο της σκέψης, των ιδεών των συμβόλων. Γιατί οι 

νέες τεχνολογίες και ευρύτερα οι μηχανές "…τροποποιούν την δομή των ενδιαφερόντων 

μας: τα πράγματα δηλαδή για τα οποία σκεφτόμαστε. Αλλάζουν τον χαρακτήρα των συμβόλων 

μας: τα πράγματα, δηλαδή, με τα οποία σκεφτόμαστε. Και μεταμορφώνουν την φύση της 

κοινότητας: τον χώρο δηλαδή στον οποίο αναπτύσσονται οι σκέψεις", (Neil Postman, 33). 

Επομένως παράλληλα με την ανάπτυξη ενός τεχνοκρατικού πολιτισμού παρατηρούμε 

την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου πνεύματος προς την ίδια κατεύθυνση της 

απανθρωποίησης, αποιεροποίησης της σκέψης και υπέρ της μηχανιστικής λογικής. 

Κατά το Postman, παράλληλα και αναπόσπαστα του τεχνοκρατικού πολιτισμού 

υφίσταται μια ολόκληρη νοητική κατάσταση: "Το τεχνοπώλιο αποτελεί κατάσταση του 

πολιτισμού. Αποτελεί επίσης νοητική κατάσταση. Aυτή έγκειται στην αποθέωση της 

τεχνολογίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο πολιτισμός αναζητά την εγκυρότητά του στην 

τεχνολογία, βρίσκει τις ικανοποιήσεις του, επίσης στην τεχνολογία και λαμβάνει τις εντολές του 

απ' αυτή.", (Neil Postman, 81). 

 

 

 

 

5.12 Τα χαρακτηριστικά του τεχνοκρατικού πνεύματος 
 

Πολύ συνοπτικά λοιπόν, επιχειρήσαμε να παρακολουθήσουμε την διαδικασία 

επέκτασης ενός πολιτισμού. Εντοπίσαμε κύρια χαρακτηριστικά της λογικής που τον 

προσδιορίζει, το φιλοσοφικό του υπόβαθρο. Διαπιστώσαμε τον τρόπο σύνδεσης και 

λειτουργίας βασικών πυλώνων ανάπτυξής του που περιλαμβάνουν την καπιταλιστική 

οικονομική δραστηριότητα η οποία αναπτύχθηκε παράλληλα και σε στενή σχέση με 

την επιστήμη. Αυτή με την σειρά της μέσω της καινοτομίας παράγει την τεχνολογία 

που κάθε φορά χρειάζεται το σύστημα για να μετεξελιχτεί. Το τελικό αποτέλεσμα 
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αυτής της πορείας είναι μια πραγματικότητα, ένας σύγχρονος δυτικός 

τεχνοκρατούμενος  πολιτισμός της νεωτερικότητας και ένα συνοδευτικό πνεύμα μια 

κυρίαρχη λογική που τον συνοδεύει. Το περιεχόμενο αυτής της λογικής διαποτίζει 

εκ θεμελίων κάθε πτυχή αυτού του πολιτισμού. Η τεχνολογία, όπως δείξαμε, ως 

αναπόσπαστος πυλώνας ανάπτυξης αυτού του πολιτισμού ενσωματώνει και εκφράζει 

απόλυτα αυτό το πνεύμα. Θεωρούμε ότι η κυρίαρχη λογική αυτού του τεχνοκρατικού 

πολιτισμού αποτελεί για την έρευνά μας το πρώτο και βασικό πλαίσιο αντιλήψεων 

που συγκροτεί τις βασικές συνιστώσες της εικόνας του δια-δικτύου. Παρακάτω, θα 

επιχειρήσουμε να συγκεντρώσουμε  και να κωδικοποιήσουμε τα βασικά στοιχεία της 

κυρίαρχης λογικής του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, τα περισσότερα εκ των 

οποίων συναντήσαμε στην πορεία της ανάλυσής μας, και διαποτίζουν όλο το φάσμα 

της έρευνά μας. Θα επιχειρήσουμε να σχηματοποιήσουμε τα συστατικά στοιχεία 

αυτής της λογικής, τις αντιλήψεις που γίνονται αποδεκτές με μια λογική 

γενεαλογικού δέντρου. Κάτι που θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, ποιες είναι οι πιο ισχυρές και θεμελιακές πεποιθήσεις (ρίζες του 

δέντρου), ποιες αποτελούν «φυσικά» παράγωγα άλλων. 

 

5.12.1 Τα δομικά στοιχεία 

 

Σε πρώτο επίπεδο, τα δομικά στοιχεία που συγκροτούν την τεχνοκρατική λογική 

είδαμε στην αρχή της ανάλυσή μας ότι είναι: 

 Το εξουσιαστικό πνεύμα, μια διάθεση ελέγχου, κυριαρχίας στα πράγματα, 

στην φύση που συμπαρασύρει και τον ίδιο τον άνθρωπο. Πρόκειται για μια 

επιθετική λογική που μεταφράζεται στην επεκτατικότητα του πολιτιστικού 

παραδείγματος του δυτικού πολιτισμού με ποικίλες μορφές. 

 Ο δυϊσμός ύλης – πνεύματος που παρήγαγε με την σειρά του μια πίστη 

στην ανωτερότητα της νόησης σε σχέση με την ύλη. Κάτι το οποίο με την 

σειρά του επέτρεψε την εκμεταλλευτική σχέση μας με την ύλη με περαιτέρω 

συνέπειες  άλλους διχασμούς όπως αργότερα τέχνης-τεχνικής. Απότοκα του 

φιλοσοφικού διχασμού ύλης – πνεύματος είναι: 

 Ο ορθολογισμός ή αλλιώς η απόλυτη πίστη στην λογική ικανότητα 

του ανθρώπου. 

 Η λατρεία της αντικειμενικότητας και η αντίστοιχη υποτίμηση της 

αξίας της υποκειμενικότητας. 
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 Η λατρεία της ποσότητας και των αριθμών έναντι της ποιότητας. 

 Μια ντετερμινιστική αντίληψη των πραγμάτων, δηλαδή μια πίστη  στην 

προβλεψιμότητα των φαινομένων και στην απόλυτα μηχανιστική λειτουργία 

του κόσμου (απότοκο του μηχανιστικού κοσμοειδώλου λόγω των επιτυχιών της 

κλασικής μηχανικής στις φυσικές επιστήμες). Σαν αποτέλεσμα παρατηρούμε 

μια αντίστοιχη μηχανιστική λογική που εγκλωβίζεται στην αναζήτηση 

απόλυτων σχέσεων αιτίας αποτελέσματος και αγνοεί το πολύπλοκο, αμφίσημο 

και χαοτικό χαρακτήρα του κόσμου που μας περιβάλει. 

 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο τα δομικά στοιχεία της τεχνοκρατικής λογικής 

διαποτίζουν συνολικά επόμενες εκφάνσεις ή εμφανίζονται μεταμορφωμένα μέσα σε 

άλλα χαρακτηριστικά. Τέτοια είναι : 

 

 Μια διάθεση επιβολής τάξης, που ουσιαστικά είναι απότοκο του 

αντικειμενικού τρόπου θέασης του κόσμου και της διάθεσης ελέγχου του. 

 Χρησιμοθηρία, ωφελιμισμός, λατρεία της αποτελεσματικότητας και 

κερδοσκοπία. 

 Έντονος ατομικισμός και ανταγωνισμός. 

 Λατρεία και φετιχοποίηση όλων των μέσων που σχετίζονται με αυτή την 

πολιτισμική μετάβαση του δυτικού τεχνοκρατικού πολιτισμού: της επιστήμης 

ως εργαλείου, των μηχανών ως φορέων της δύναμης, των επιστημόνων ως 

φορέων της αλλαγής και ως νέων ιερέων εκπροσωπώντας τη νέα θρησκείας της 

επιστήμης. 

 Ο εξορθολογισμός των πάντων έχει σαν συνέπεια μια αποϊεροποίηση της 

σύγχρονης σκέψης και τον εξοβελισμό άλλων πολιτιστικών αξιών. Επομένως το 

σύγχρονο τεχνικό πνεύμα δεν δέχεται την αξία του μύθου,  της μεταφυσικής 

και της θρησκείας.  

 Στο πλαίσιο του διαχωρισμού υποκειμενικού - αντικειμενικού υποτιμάται η 

κρίση, η αμφισημία κατά συνέπεια ο παράγοντας άνθρωπος ως κύριος 

φορέας αυτών των χαρακτηριστικών. Θεωρείται και γι΄ αυτό αποφεύγεται η 

εμπλοκή του ανθρώπου ως παράγοντας λάθους και γενικότερα μείωσης των 

δυνατοτήτων επίτευξης αποτελεσματικότητας. 

 

5.12.2 Η «τεχνοκρατική» αντίληψη της προόδου 
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Σε ένα τρίτο επίπεδο, σαν αποτέλεσμα των παραπάνω δομικών αντιλήψεων 

παρατηρούμε την ανάδειξη ενός διακριτού σώματος αντιλήψεων που σχετίζονται με 

την πρόοδο του ανθρώπου, της κοινωνίας. Οι βασικοί άξονες αυτών των αντιλήψεων 

είναι: 

 Μια υπερβολική αυτοπεποίθηση που μεταφράζεται σε ισχυρή πίστη στην 

πρόοδο των κοινωνιών και του πολιτισμού. Πιστεύεται ότι ο άνθρωπος πέτυχε 

την αυτόνομη ανάπτυξή του με δικά του μέσα (την τεχνολογία του). Βρίσκεται 

όλο και περισσότερο μακριά από την εξάρτηση της φύσης345. Θεωρείται, λοιπόν, 

ότι η ανάπτυξή του δεν έχει πισωγυρίσματα, θα αποτελεί μια συνεχή βελτίωση, 

πρόοδο την συνθηκών της ζωής του346. Και αυτό γιατί είναι πλέον μια διαδικασία 

που εξαρτάται αποκλειστικά από την αθροιστική συσσώρευση γνώσης που μόνο 

βελτιούμενη μπορεί να είναι, δεν χάνεται! Επομένως ένα κύριο χαρακτηριστικό 

της πίστης στην πρόοδο αποτελεί και το γεγονός ότι αυτή είναι αυτόνομη, θα 

είναι αδιάκοπη και απεριόριστη. Η πρόοδος αποκτά μια αυταξία347 πέρα από το 

πλαίσιο των αναγκών του ανθρώπινου πολιτισμού που αναφέρεται και 

εξελίσσεται σε κινητήρια δύναμη νοηματοδότησης των σκοπών μας. Πέρα από το 

γεγονός ότι και αυτή η «τεχνική» πρόοδος αμφισβητείται από πολλούς σε σχέση 

με την βιωσιμότητά της λόγω κυρίως του βαθμού αγνόησης της φύσης, βλέπουμε 

πόσο κάθε πτυχή νοηματοδότησης του βίου ενός τεχνοκρατικού πολιτισμού 

κυριαρχείται από την «μηχανική» σκέψη.  

 Σε ένα επόμενο στάδιο, λοιπόν, η ισχυρή πίστη στην πρόοδο του πολιτισμού 

κυριαρχεί τόσο, ώστε να συγχέεται η «τεχνική» πρόοδος με την κοινωνική 

πρόοδο. Λόγω της κυριαρχίας των κριτηρίων  και εργαλείων σκέψης του 

τεχνοκρατικού πολιτισμού και στο πλαίσιο εξοβελισμού του ανθρώπινου 

παράγοντα (έχουμε ήδη αναφερθεί), αγνοούνται εντελώς άλλα μη 

                                                 
345 «… η ιδεολογία της προόδου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για να υπάρχει αλλαγή στον άνθρωπο, 
δεν έπρεπε να υπάρχει καν ανθρώπινη φύση.», (Morin, 1973, 19). 
346 «Ο δυτικοευρωπαϊκός ορθολογισμός, όπως αυτός αναπτύχθηκε μετά την αναγέννηση και τον 
διαφωτισμό, εισάγει τη γραμμική και προοδευτική αντίληψη όσον αφορά την κατανόηση του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο ανθρώπινος πολιτισμός ξεκινά με τη μυθική 
του φάση, την "αρχέγονη μωρία", περνά στο στάδιο της θρησκείας, κατόπιν στο στάδιο της 
φιλοσοφίας, και τέλος στο στάδιο του ορθολογισμού και της θετικής επιστήμης.», (Γ. Παύλος, 69). 
347 «Η αλλαγή δεν είναι αυταξία, ούτε και αυτόματος παραγωγός αξιών, ούτε και η καινοτομία είναι 
επαρκής μαρτυρία βελτίωσης. Αυτά είναι μόνο σλόγκαν και διαφημιστικά των εμπορικών 
συμφερόντων που έχουν κάτι για πούλημα. Όσο για την άποψη ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες ήταν η 
κύρια πηγή όλης της ανθρώπινης ανάπτυξης, είναι ένα ανυπόληπτο ανθρωπολογικό παραμύθι...», 
(Mumford, 185). 
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«αντικειμενικά» κριτήρια που αφορούν τον άνθρωπο τις ανάγκες του, τις 

κοινωνικές σχέσεις του  και την κοινωνία που συγκροτεί. Η σύγχυση αυτή μεταξύ 

«τεχνικής» και κοινωνικής προόδου μεταφράζεται σε αυτόματα αποδεκτές 

αξιολογικές εκτιμήσεις όπως για παράδειγμα «η Αμερικανική κοινωνία είναι πιο 

προοδευμένη από την Αιγυπτιακή κοινωνία». Τα τεχνικά μέσα κάθε χώρας 

θεωρούνται αυτόματα κριτήριο υπεροχής και όχι πιθανά κάποια άλλα πολιτισμικά 

κριτήρια, όπως το είδος των κοινωνικών σχέσεων. Ένα άλλο παράδειγμα 

σύγχυσης αφορά το γεγονός ότι αναζητούνται και δίνονται «τεχνικές» λύσεις σε 

κυρίως κοινωνικά προβλήματα όπως για παράδειγμα η φοροδιαφυγή. Θωρείται 

ότι η πρόοδος ή η εισαγωγή ενός νέου τεχνολογικού μέσου (αποτελώντας από την 

μεριά του τεχνική πρόοδο) θα συνοδευτεί με ανάλογη κοινωνική πρόοδο που 

μεταφράζεται σε λύση ενός προβλήματος! Επίσης, παρατηρούμε την εσφαλμένη 

(λόγω των τεχνοκρατικών φίλτρων του τρόπου θέασης της πραγματικότητας μας) 

απόδοση κατά βάση «κοινωνικών» επιτευγμάτων στην «τεχνολογία»348. Έχουμε 

συναντήσει και αναλύσει σε σχετικές ενότητες της έρευνάς μας (Υποκεφάλαιο 2.3 Το 

δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας) την ανάπτυξη αυτής της λογικής 

σε σχέση με λύσεις που επιχειρούνται να δοθούν στην παιδεία, στις σχέσεις 

κράτους πολίτη, στην δημόσια διοίκηση. Επίσης συναντήσαμε αυτή την αντίληψη 

στο πλαίσιο «τεχνικών» λύσεων που προτείνονται για την λύση προβλημάτων 

παραβατικότητας στο δια-δίκτυο (4.1.3  Επιχειρήματα εφησυχασμού). 

 Η διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης αντίληψης της σχέσης με τον χρόνο 

μεταφράζεται στους τρεις άξονες του. Παρελθόν, παρόν, μέλλον. Ο άνθρωπος 

λόγω της αυτονόμησης της πορείας του και της πίστης στις δυνάμεις και στην 

πρόοδό του, επιζητά έντονα το καινούργιο. Προσδοκούμε το μέλλον γιατί 

αυτονόητα θα είναι καλύτερο, είναι η πρόοδος στην οποία οδεύουμε. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν ζούμε προσηλωμένοι στο παρόν, δεν το απολαμβάνουμε. Όλο 

και μεγαλύτερο τμήμα της ανθρώπινης προσοχής και ενεργητικότητας 
                                                 
348 Οι J. S. Brown & P. Duguid (John Seely Brown and Paul Duguid, The Social Life of Information, 
Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2002, σ. 17) χαρακτηρίζουν την επιτυχία του 
Linux ως κοινωνική και όχι τεχνική. Και αυτό γιατί το εγχείρημα που ξεκίνησε το 1991 ο Linus 
Torvalds και προσκάλεσε άλλους προγραμματιστές σε μια κοινή προσπάθεια ανάπτυξης ενός 
λειτουργικού συστήματος όπου θα ανήκε απ' όλους, θα ήταν ανοιχτό σε όλους και διαθέσιμο αποτελεί 
"κοινωνική" συμπεριφορά και καινοτομία και δεν έχει να κάνει με καμιά τεχνικής φύσεως 
συνεισφορά. Η επιτυχία του Open-source λογισμικού βασίζεται στην έμπνευση και την παρακίνηση 
που δημιουργεί ένα κοινό όραμα που μοιράζονται οι άνθρωποι συγκροτώντας με αυτό τον τρόπο μια 
κοινότητα. Επομένως, είναι πολύ επιφανειακό να αποδίδουμε βήματα προς την πρόοδο πάντα στην 
τεχνική, κάτι που την σειρά του αποδεικνύει στρεβλώσεις που επιβάλει η κυριαρχία τεχνοκρατικών 
αντιλήψεων. 
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διοχετεύεται στον προγραμματισμό και στη σχεδίαση  του μέλλοντος. Αυτό 

μεταφράζεται σε μια ρήξη με το παρελθόν, μια υποτίμηση της παράδοσης. 

Κυριαρχεί η αντίληψη που συνδέει ως «παλιομοδίτικο» κάθε τι που σχετίζεται με 

την παράδοση. Επίσης, πιστεύεται ότι έχουμε να πάρουμε λίγα, αν όχι τίποτα, από 

το παρελθόν και περισσότερα, αν όχι όλα, οφείλουμε να τα πετάξουμε γρήγορα, 

έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο στην πορεία μας προς το μέλλον. Αυτή η 

εμμονή με το μέλλον349, στο πλαίσιο της κυρίαρχης λογικής, αναπτύσσει αρκετές 

φαντασιώσεις γι’ αυτό και προβολές. Το μέλλον είναι ένας άσπρος τοίχος που 

μπορούμε να γράψουμε ότι θέλουμε. Άρα λειτουργούμε εκ του ασφαλούς. 

Επομένως, λειτουργεί και εκτονωτικά η σχέση μας με τον χρόνο. Προβάλλουμε 

τα τεχνοκρατικά μας όνειρά για μια ακόμη πιο οργανωμένη, αυτοματοποιημένη, 

επιτυχημένη κοινωνία350. Επενδύουμε ελπίδες για το μέλλον που θα ζήσουμε και 

μας καθησυχάζει. Η διάχυτη αισιοδοξία για το μέλλον αποτελεί σημαντικό 

«συναισθηματικό» χαρακτηριστικό της κυρίαρχης λογικής. Ένα μέλλον που το 

προβάλλουμε ως φαντασίωση και το δημιουργούμε όπως θέλουμε351. Στην 

ενότητα 2.4 (Η νομοτέλεια του δια-δικτύου) και 2.5.3.Ε (Δια-δίκτυο, το όχημα της χώρας για ένα 

καλύτερο μέλλον) βρίσκουμε στοιχεία της έρευνά μας που αποδεικνύουν την ύπαρξη 

αυτών των αντιλήψεων. Βέβαια, αυτά τα στοιχεία αποτελούν μια γενικότερη 

πολιτισμική τάση που συναντούμε για παράδειγμα και στον τομέα των 

διαφημίσεων μέσω των Μ.Μ.Ε: «Όλα αλλάζουν και αναφέρονται στο μέλλον», 

(Δουλκέρη, 2003, 63). Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να ερμηνευτεί και ο διάχυτος 

θαυμασμός της νεότητας των στελεχών που επιτυγχάνουν τόσο νωρίς στην ζωή 

τους (βλ. 2.2.2 Google, το μυαλό του θεού είναι … πονηρό). 

                                                 
349 «Χάσαμε την αίσθηση της πληρότητας του "τετελεσμένου... Στα χρόνια μας οι άνθρωποι - είτε τ' 
ομολογάνε είτε όχι - πιστεύουνε πως προτρέχουνε της εποχής τους. Προπορεύονται. Κανένας ως τόσο 
δεν κατάλαβε πόσο ανόητη σύλληψη είναι η ιδέα πως μπορεί κανείς να προτρέχει της εποχής του, όταν 
το μόνο που καταφέρνει είναι να χάνει όλα τα τραίνα της καθημερινότητας. Τούτη η φυγή του χτες δεν 
είναι απαλλαγμένη από ένα στοιχείο τρόμου. Το μέλλον δεν υπάρχει, πρώτα γιατί είναι μέλλον και 
τούτο σημαίνει πως δεν έχει ανατείλει ακόμα. Δεν πρόκειται λοιπόν για οραματισμό ή για νέους ευρείς 
ορίζοντες, αλλά για φυγή. Φεύγουμε το παρελθόν πρώτα γιατί είναι συγκεκριμένο, ενώ το μέλλον είν' 
ένας άσπρος τοίχος, που πάνω του μπορεί λεύτερα, ανεύθυνα και αυθαίρετα να γράψει κανείς ότι 
θέλει. (Κωστή Μπαστιά, Ο Παπαδιαμάντης, Αθήνα 1974, σελ 135)», (Γ. Παύλος, 23). 
350 «... η κυρίαρχη ουτοπική φαντασία της εποχής μας, η ιδέα ενός κόσμου που βρίσκεται απόλυτα 
κάτω από επιστημονικό και τεχνολογικό έλεγχο», (Mumford, 1965, 42). 
351 «Ο φετιχισμός του προοδευτισμού και της ανάπτυξης αφαιρεί από τον σύγχρονο ευρωπαίο 
άνθρωπο τη δυνατότητα να υπομένει και να μετέχει στο συγκεκριμένο, ενώ τον εγκλωβίζει στο άγχος 
της αναμονής του αφηρημένου και του φαντασιώδους, αυτού του ανύπαρκτου και αφηρημένου 
παραδείσου που ονομάζεται "πρόοδος" και "ανάπτυξη", και που ενώ διαρκώς έρχεται (είναι 
μελλούμενο) ποτέ δεν φθάνει, διότι δεν είναι άλλο από χίμαιρα και φαντασίωση», (Γ. Παύλος, 22). 
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 Συνέπεια των παραπάνω αποτελεί η γραμμική αντίληψη της ιστορίας. 

Δηλαδή, πιστεύεται ότι η πορεία από το παρελθόν προς το μέλλον είναι μια 

πορεία προς την πρόοδο. Επομένως, αυτόματα κάθε ανθρώπινη κοινωνία είναι 

τόσο προοδευμένη όσο κοντινότερα βρίσκεται στο σήμερα. Έτσι η Γαλλική 

κοινωνία των αρχών του 20ου αιώνα είναι πιο προοδευμένη από την ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία του 100 μ.Χ. Αλλά και μέσα στο ίδιο γεωγραφικό πλαίσιο, η 

σημερινή Γαλλική κοινωνία είναι καλύτερη από την ίδια πριν από 100 χρόνια. Η 

ίδια αντίληψη ισχύει και σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή, πιστεύεται ότι ο μέσος 

σύγχρονος άνθρωπος είναι πιο ικανός, έξυπνος από τον μέσο πολίτη μιας αρχαίας 

ή προϊστορικής κοινωνίας, ζήτημα για το οποίο υφίστανται σημαντικές αντίθετες 

απόψεις352.  

 Επομένως η ανθρώπινη ιστορία σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο μπορεί 

να αναπαρασταθεί όπως στο παρακάτω γράφημα.  

Η πρόοδος του ανθρώπου στην ιστορία

Χρόνος

Π
ρό

οδ
ος

 
 

Ο ντετερμινισμός και η μηχανιστική σκέψη ως δομικά στοιχεία της κυρίαρχης 

λογικής γίνονται πάλι ευδιάκριτα. 

 

5.12.1.1 Συνέπειες της «τεχνοκρατικής» αντίληψης της προόδου 

 

Η «τεχνοκρατική» αντίληψη της προόδου ενισχύει την απόδειξη της ύπαρξης ενός 

τεχνοκρατικού πολιτισμού όπου τα πάντα νοηματοδοτούνται σε σχέση με τις 

μηχανές. 

                                                 
352 «Στο βιβλίο του J. Campbell, Ο γραμματικός άνθρωπος, Εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα 1985, σελ. 147 
διαβάζουμε: "Προφανώς η ικανότητα για διανοητική δραστηριότητα υψηλής στάθμης υπήρχε πολύ 
πριν από την εμφάνιση των πρώτων πολιτισμών, ένα γεγονός που κάνει δύσκολη την υποστήριξη της 
παραδοσιακής ιδέας ότι η ανθρώπινη καλλιέργεια προοδεύει με βαθμιαίες εξελίξεις σαν αποτέλεσμα 
της βραδέως αυξανόμενης νοητικής ικανότητας. Ο Βρετανός αρχαιολόγος Clive Gamble αναφέρει ότι 
εδώ και 300.000 χρόνια ο άνθρωπος διαθέτει νοητική ικανότητα ισοδύναμη με εκείνη του σύγχρονου 
ανθρώπου.», (Γ. Παύλος, 71). 
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Μερικές συνέπειες αυτής της αντίληψης είναι: 

Ο εγκλωβισμός της κοινωνίας στην αναζήτηση «τεχνικών» λύσεων που 

καλούνται να μας ανακουφίσουν ως επί των πλείστων από «κοινωνικά» προβλήματα. 

Η αντίληψη ότι η πρόοδος, η λύση θα έρθει μέσα από καλύτερα (ακριβέστερα, 

γρηγορότερα) μηχανήματα έχει σαν συνέπεια την αποδυνάμωση του ανθρώπου ως 

παράγοντα – υποκείμενο κίνησης της ιστορίας. Όσο λιγότερο επενδύουμε σε έναν 

παράγοντα τόσο και ο ίδιος αποδυναμώνει την συμμετοχή του ως αποτέλεσμα των 

μειωμένων απαιτήσεων από αυτόν. Θα διακινδύνευα μια εκτίμηση ότι αυτό μας 

οδηγεί σταδιακά σε μια πιο ελέγξιμη ιστορία, με λιγότερες (αλλά ποτέ μηδενικές)  

απρόβλεπτες αναταράξεις. Επίσης, μας οδηγεί σε πιο «μηχανικές» κοινωνίες με την 

έννοια ότι η ισχύς διαμόρφωσης εξελίξεων μετατοπίζεται όλο και περισσότερο από 

την αμφισημία του ανθρώπου στην «τεχνοκρατική» λογική απρόσωπων θεσμών και 

πολυπλοκότερων δομών (π.χ. εταιρείες). Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε έναν 

εγκλωβισμό σε βραχυχρόνιες όποιας ποιότητας λύσεις που συνδέονται με την 

εξάρτηση από τον χρόνο ζωής των τεχνολογικών μέσων και όχι από την σταθερότητα 

κοινωνικών αλλαγών. 

Η μυθολογική και εκτονωτική λειτουργία της αντίληψης για την πρόοδο. Η 

Αισιοδοξία - Ελπίδα που καλλιεργείται μέσω των αλλαγών που θα φέρει η νέα 

τεχνολογία, των προβλημάτων που θα λύσει, λειτουργεί κατευναστικά, εκτονωτικά 

των προβλημάτων, συντηρώντας την υφιστάμενη κυρίαρχη κοινωνικοοικονομική 

δομή. Ο Neil Postman συνδέει την άνοδο της πίστης στην πρόοδο με την πτώση της 

θρησκευτικής πίστης: "Η αποδυνάμωση της τεράστιας μυθολογικής σημασίας της βίβλου, 

που είχε προσφέρει απαντήσεις σε θεμελιώδεις και πρακτικές ερωτήσεις, συνοδεύτηκε από την 

άνοδο της τεράστιας μυθολογικής σημασίας της προόδου", (Neil Postman, 70). Επομένως, η 

κυριαρχία των αντιλήψεων για την πρόοδο σχετίζεται και με την κάλυψη 

μυθολογικών αναγκών του ανθρώπινου πολιτισμού. 

5.12.3 Η αγοραία λογική 

 

Μια βασική συνιστώσα που διαποτίζει το σύνολο των στοιχείων της έρευνας είναι η 

λογική της αγοράς. Γίνεται ιδιαίτερα αισθητή μέσα από την κυριαρχία της 

παρουσίασης της οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του καπιταλιστικού 

ανταγωνισμού. Η πίστη στην αξία της ατομικής επιτυχίας, της κερδοφορίας, της 

χρησιμοθηρίας πηγάζουν από τις ρίζες του φιλοσοφικού υποβάθρου του δυτικού 

πολιτισμού, που έχουμε ήδη αναδείξει, και εκφράζονται στο σήμερα μέσω της 
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κυριαρχίας της οικονομικής ανάπτυξης. Ο θαυμασμός του επιτυχημένου, η αξία της 

καριέρας αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της κυρίαρχης λογικής. Η έντονη 

παρουσία αυτής της συνιστώσας  στην έρευνά μας (βλ. 3.3 Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές 

επίπεδο, 3.4 Οικονομικές εξουσίες στην Ελλάδα, 3.5 Δια-δίκτυο και Διαφήμιση, 4.1 Ηλεκτρονικά 

Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης) αναδεικνύει την στενή σχέση του καπιταλισμού και των 

νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιό του. Αν αθροίσουμε την 

παρουσία των σχετικών με οικονομική δραστηριότητα παραπάνω υποομάδων 

φθάνουμε στο 31,3%, δηλαδή το 1/3 των αναφορών που συναντούμε έχουν άμεση 

σχέση με την οικονομία της αγοράς. 

 

 5.12.4 Συμπέρασμα 

 

Οι παραπάνω αντιλήψεις συγκροτούν το τεχνοκρατικό πνεύμα, μια κυρίαρχη λογική 

με το δικό της αξιακό υπόβαθρο που αναπτύχθηκε απόλυτα διαλεκτικά με το δυτικό 

τεχνοκρατικό πολιτισμό. Το χαρακτηριστικό της κυριαρχίας δηλώνει από μόνο του 

την αυτόματη (σχεδόν) αποδοχή των αξιωμάτων αυτής της λογικής. Αποτελεί ένα 

πλήρως συγκροτημένο σύστημα πεποιθήσεων πίστεων μια ακόμη θρησκεία στην 

θέση της παραδοσιακής θρησκείας. Ένα τρόπο νοηματοδότησης της ύπαρξής μας και 

των καθημερινών ενεργειών μας.  

Αποτελεί το δικό μας μύθο για τον κόσμο. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού 

και κάθε μύθου αποτελεί η πίστη στην αξία του ως του «αληθινού», του 

«καλύτερου», του πιο «επιτυχημένου» ερμηνευτικού πλαισίου του κόσμου. Κάθε 

μύθος διακηρύσσει στους υποψήφιους οπαδούς του ότι αυτός λέει την αλήθεια και 

όλοι οι άλλοι δεν αξίζουν προσοχής, απαξιώνονται. Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε 

ότι δεν εκφράζουν όλοι οι μύθοι την ίδια επιθετικότητα προς άλλες θεωρήσεις του 

κόσμου, Για παράδειγμα, οι θρησκείες διαφοροποιούνται έντονα στον βαθμό 

αποδοχής του άλλου ή αντίθετα στον εχθρικό τρόπο που τους αντιμετωπίζουν. Το 

ίδιο, αρχαία συστήματα μύθων εκφράζουν αρκετά «ειρηνικά» την αντίληψη του 

πολιτισμού τους μέσα από την δική τους εκδοχή του κόσμου (Ελληνική μυθολογία). 

Η αυταρέσκεια, ο αυτοθαυμασμός, και η επιθετικότητά του δυτικού σύγχρονου 

δυτικού πολιτισμού εκδηλώνεται ακόμη εμφανέστερα όχι μόνο στο σημείο της 

αδιαφιλονίκητης πίστης στην αλήθεια του, αλλά και του θαυμασμού της προσέγγισής 

του (διαφάνεια, αντικειμενικότητα) για να φθάσει σ’ αυτήν. «Η πίστη στη “διαφάνεια” 
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της “τεχνοκρατικής” προσέγγισης των πραγμάτων είναι ίσως ο μεγαλύτερος σύγχρονος 

μύθος353.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
353 (Barthes R., 1970), όπως αναφέρεται από (Κωνσταντοπούλου, 1995, 66). 
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Κεφάλαιο 6ο  

 
 

Η κυρίαρχη λογική του δια-δικτύου 
 
Εισαγωγή 
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Μέχρις εδώ, παρουσιάσαμε τις ρίζες και το περιεχόμενο του τεχνοκρατικού 

πνεύματος, όπως αυτό αναπτύχθηκε παράλληλα με τον δυτικό πολιτισμό. Και αυτό 

γιατί το ένα δεν μπορεί να εξεταστεί ερήμην του άλλου. Το τεχνοκρατικό πνεύμα 

αποτελεί την ψυχή στο σώμα του δυτικού πολιτισμού. Το σώμα αυτό των αντιλήψεων 

διαποτίζει κάθε πτυχή αυτού του πολιτισμού και επομένως το αντικείμενο της 

έρευνάς μας, το δια-δίκτυο. Συγκροτώντας το σώμα αυτών των αντιλήψεων, 

διαμορφώσαμε τον πυρήνα της κυρίαρχης λογικής που συνδέεται με την εικόνα του 

δια-δικτύου. Όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της τεχνοκρατικής λογικής που 

περιγράψαμε κληρονομούνται και στην ταυτότητα του δια-δικτύου. Σαν αποτέλεσμα, 

παρατηρούμε ότι το δια-δίκτυο θαυμάζεται, φετιχοποιείται, καθίσταται μύθος, 

θεωρείται από μόνο του πρόοδος που θα δώσει λύσεις σε προβλήματα όπως η 

παιδεία, η δημόσια διοίκηση, η γραφειοκρατία. 

Παράλληλα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, υφίστανται ιδέες, αντιλήψεις που 

συνδέονται αποκλειστικά με την εικόνα του δια-δικτύου. Αυτές δεν μπορούν να 

νοηθούν έξω απ’ αυτό, κάτι που συμβαίνει με το περιεχόμενο του σύγχρονου 

«τεχνοκρατικού» πνεύματος. Φυσικά το σώμα των «δια-δικτυακών» αντιλήψεων που 

πρόκειται παρακάτω να εξετάσουμε έχει σαν μήτρα του τον πυρήνα της 

τεχνοκρατικής λογικής που μόλις παρουσιάσαμε. Παράλληλα όμως, σ’ αυτή τη βάση, 

παρουσιάζονται νέα μορφώματα αντιλήψεων, καινούριες ιδέες που σχετίζονται με 

την νέα «πραγματικότητα» που διαμορφώνει το δια-δίκτυο. Θεωρούμε ότι 

συγκεντρώνοντας και παρουσιάζοντας αυτό το διακριτό σώμα ιδεών, θα έχουμε 

ολοκληρώσει τον στόχο της παρούσης εργασίας που ήταν η συγκρότηση και 

παρουσίαση της κυρίαρχης λογικής της εικόνας του δια-δικτύου. 

Παράλληλα με την διαμόρφωση του δια-δικτύου ως χώρου οικονομικής και 

κοινωνικής δραστηριοποίησης, μέσα από την έρευνά μας, θα επιχειρήσουμε να 

κωδικοποιήσουμε  τις συνοδευτικές αντιλήψεις, τον σχετικό αντίλογο και κάποιες 

από τις συνέπειές που διαβλέπουμε. 

 
6.1 Το ισχυρό γόητρο του δια-δικτύου 

 

Μέσα από την έρευνά μας εντοπίσαμε μια κυρίαρχη αντίληψη που θεωρεί το δια-

δίκτυο εκλεκτικό χώρο προβολής και δραστηριοποίησης. Η λογική αυτή 

συμπυκνώνεται στην πρόταση : «είναι in να χρησιμοποιείς το δια-δίκτυο». Κατά 

συνέπεια αυξάνεται το κοινωνικό status οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου 
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συνδέεται με αυτό (βλ. 2.1 Το γόητρο του δια-δικτύου & 2.2 Το δια-δίκτυο ως μύθος και πίστη). 

Φυσικά οι ρίζες αυτής της αντίληψης βρίσκονται στον πυρήνα της τεχνοκρατικής 

αντίληψης της σύγχρονης κοινωνίας για το τι αποτελεί πρόοδο. Αυτή η αντίληψη, με 

την σειρά της, τροφοδοτεί την κυριαρχία των «πρέπει». Διαπιστώνουμε λοιπόν (βλ. 

2.2.6 Επιστημονικά στοιχεία ερευνών σφραγίζουν την εικόνα της παντοδυναμίας & 2.5.1 Έρευνες για την 

πορεία της διείσδυσης του δια-δικτύου στην Ελλάδα) ότι «πρέπει» όλοι οι κάτοικοι ενός 

σύγχρονου κράτους να εξοικειωθούν με το δια-δίκτυο, να αποκτήσουν τεχνικές 

γνώσεις και φυσικά πρόσβαση σ’ αυτό. Οι δείκτες διείσδυσης της χρήσης του δια-

δικτύου στον πληθυσμό κάθε χώρας αντιστοιχούν σε έναν ιδιότυπο δείκτη προόδου 

και status της. 

Η εύγλωττη κυριαρχία και διάδοση της αντίληψης για το «πρέπει» της 

μετάβασης στον κόσμο του δια-δικτύου, έχει (αναπόφευκτα) σαν συνέπεια την 

παραγωγή νέων ανισοτήτων και κοινωνικών διαχωρισμών. Οι άνθρωποι που 

αγνοούν το δια-δίκτυο θεωρούνται ψηφιακά αναλφάβητοι. Αποτελούν στην κοινή 

συνείδηση απομεινάρι του παρελθόντος, ενός άλλου πολιτισμού που έχει παρέλθει 

και δεν έχει αξία. Συνδέονται με την οπισθοδρόμηση και αποτελούν εμπόδιο ή 

βαρίδια στην συνολική πρόοδο της κοινωνίας. Το γεγονός ότι μεγαλώνει το φάσμα 

της εκπαίδευσης που απαιτείται από τον σύγχρονο πολίτη του μετα-νεωτερικού 

πολιτισμού για να «επιβιώσει» ή έστω να λειτουργήσει ανεκτά στο πλαίσιο ενός 

αυξανόμενου τεχνητού περιβάλλοντος, έχει σαν συνέπεια την αντίστοιχη άμβλυνση 

των κοινωνικών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων (φυσικά δεν μπορούμε να 

αγνοήσουμε τον παράγοντα των άνισων ευκαιριών και των διαφορετικών κοινωνικών 

τάξεων, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που διαφεύγει του αντικειμένου της παρούσας 

έρευνας). Αυτό με την σειρά του συνεπάγεται την όλο και μεγαλύτερη ανομοιογένεια 

του σύγχρονου κοινωνικού ιστού. Με άλλα λόγια όλο και περισσότερο υφίστανται 

παράγοντες που μας διαφοροποιούν σε σχέση μ’ αυτούς που μπορούν να μας 

ενώσουν. Η ύπαρξη του δια-δικτύου και η συνοδευτική αντίληψη της εκλεκτικής του 

αξίας που προσδίδει status αποτελούν έναν τέτοιο παράγοντα. Τα αίτια της επιβολής 

αυτού του «πρέπει» συνδέονται με τα συμφέροντα των κυρίαρχων 

κοινωνικοοικονομικών δυνάμεων του σύγχρονου τεχνοκρατικού πολιτισμού, όπως 

έχουμε ήδη αναλύσει. 

 

6.2 Η υπερπληροφόρηση του δια-δικτύου ταυτίζεται με την γνώση 
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Μέσα από ένα σημαντικό τμήμα των ευρημάτων της έρευνά μας (2.3.1 Αλλαγές στην 

Παιδεία – Εκπαίδευση & 3.2.1.Γ Προβολή δράσεων, μέτρων, πολιτικών για την υλοποίηση της 

κυβερνητικής στρατηγικής) διαπιστώνεται η κυριαρχία της αντίληψης ότι το δια-δίκτυο 

είναι συνώνυμο με την γνώση. Η πληθώρα των πληροφοριών που παρέχει αποτελεί 

ένα πρώτης τάξεως εργαλείο εκπαίδευσης. Γι’ αυτό κάθε χώρα οφείλει να παρέχει 

στους κάθε τάξης εκπαιδευόμενούς της (μαθητές, φοιτητές, ενηλίκους) ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης σ’ αυτό. Η απουσία δια-δικτύου θεωρείται περίπου ταυτόσημη με 

εγκληματική ενέργεια που αποκλείει κάποιον από την δυνατότητα να καταστεί 

μέτοχος της παιδείας. Φυσικά κανείς δεν υποτιμά την δυνατότητα πρόσβασης σε 

πληροφορίες και έναν γρήγορο εντοπισμό τους ως υποβοηθητικό παράγοντα 

εκπαίδευσης, ενημέρωσης, μόρφωσης. 

Ο αντίλογος απέναντι στην κυριαρχία αυτής της αντίληψης θα έλεγε ότι 

κρίνεται αρκετά επιφανειακή, υπερβολικά φιλόδοξη και απλοποιητική. Και αυτό γιατί 

υφίσταται μεγάλη ποιοτική διαφορά ανάμεσα σε επιμέρους έννοιες όπως ενημέρωση, 

πληροφόρηση, εκπαίδευση (χρηστική σημασία), κατανόηση, σύνθεση, γνώση, 

παιδεία. Θεωρούμε ότι η λατρεία της ποσότητας, για την οποία αναφερθήκαμε στο 

περιεχόμενο της τεχνοκρατικής λογικής, εκδηλώνεται ουσιαστικά με μια νέα μορφή 

στην κυρίαρχη αντίληψη για την γνώση. Το «υπέρ», ο όγκος των πληροφοριών 

θεωρείται αυτόματα συνώνυμο της γνώσης. Από το πρόβλημα της έλλειψης 

πληροφόρησης φθάσαμε σαν κοινωνία στο πρόβλημα του κορεσμού από την 

πληροφόρηση. Ο Neil Postman θεωρεί ένα είδους AIDS την αδυναμία μας πλέον να 

χειριστούμε τον κατακλυσμό των πληροφοριών354.  

Ας δούμε όμως μερικά επιχειρήματα εναντίον της κυρίαρχης άποψης που 

συνδέει το δια-δίκτυο με την επίτευξη της κοινωνίας της γνώσης. Η 

αμφισβητούμενη355 δυνατότητα ενός παιδιού να πληκτρολογήσει για παράδειγμα 100 

διευθύνσεις και να αποκτήσει πληροφορίες δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την 

μόρφωση γιατί: 

 Δεν έχει τον αντίστοιχο απαραίτητο χρόνο (που έχει φυσικά όρια), ώστε να 

αξιοποιήσει το διαθέσιμο υλικό. Είναι περίπου (γιατί ο κορεσμός της όρεξης 

έχει πιο ευδιάκριτα όρια) σαν να μου δίνουν 100 ή 200 σοκολάτες για να 

ικανοποιήσω την όρεξή μου. Δεν μπορώ να τις αξιοποιήσω. 
                                                 
354 «Το τεχνοπώλιο είναι ένα είδος πολιτισμικού AIDS (Anti - Information - Deficiency - Syndrome)», 
(Neil Postman, 73). 
355 Μιας και ασφαλώς υφίστανται ανισότητες στις ευκαιρίες πρόσβασης στις νέες δυνατότητες. 
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 Παραπέρα συνέπεια αυτής της ανισορροπίας προσφοράς – ζήτησης είναι η 

ανάπτυξη μιας κουλτούρας του βιαστικού αναγνώστη. Πρόκειται για το 

διάβασμα – σάρωμα όπου «καταναλώνουμε» πληροφορία και εικόνες τρέχοντας 

μέσα στο κείμενο για να βρούμε λέξεις κλειδιά που πιθανά μας ενδιαφέρουν, 

έτσι ώστε στην συνέχεια να δεχτούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας 

πληρώνοντας με τον πολύτιμό μας χρόνο. Η επικράτηση του πρόχειρου 

διαβάσματος (skimming), του χαλαρού ξεφυλλίσματος, η επιφανειακή εικονική 

επαφή με την γνώση, ώστε να προλάβουμε να πάρουμε τον χρήσιμο, το 

"ουσιαστικό", το συμπυκνωμένο356. Άρα μιλάμε για ένα άλλο είδος γνώσης. 

 Μειώνεται η πιθανότητα να εντρυφήσει λόγω της υπερφόρτωσης από 

σύμβολα, οπότε μειώνεται αναπόφευκτα η ικανότητα συναισθηματικής 

δέσμευσης και φόρτισης, έκθεσης στα πράγματα, κάτι που ο Dreyfous θεωρεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη υψηλών, σύνθετων επιπέδων γνώσης 

και μάθησης.  

 Αναπτύσσεται μια κουλτούρα του έτοιμου και διαθέσιμου στο δια-δίκτυο 

που τείνει να μειώνει την δημιουργικότητα και την σκληραγωγία μας για την 

παραγωγή ενός πονήματος. Μεγάλο μέρος μαθητών και φοιτητών βρίσκεται 

απέναντι στην πρόκληση να αναζητά έτοιμα πρότυπα και εργασίες στο δια-

δίκτυο από το να παράγει αυτόνομα κάτι. Πέρα από την πιθανότητα αύξησης 

της «τεμπελιάς» η τάση αυτή ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της παραγωγής 

μηχανικού - μη πρωτότυπου περιεχομένου εργασίας.357 

 

Ως επιστέγασμα των εναλλακτικών της κυρίαρχης αντίληψης απόψεων ότι το 

δια-δίκτυο ταυτίζεται με την γνώση και γι’ αυτό αποτελεί το κυριότερο μέσο 

αναβάθμισης της παιδεία κάθε κράτους, ο Dreyfus διατείνεται: «Μην ξοδεύεται 

τεράστια χρηματικά ποσά για να αγοράσετε μηχανήματα που θα τα συνδέσετε με υπάρχοντες 

δυσλειτουργικούς θεσμούς. Το δια-δίκτυο, για παράδειγμα, δεν πρόκειται να διορθώσει τα 

σχολεία σας...», (H. Dreyfus, 63). 

                                                 
356 Χαρακτηριστικά ο Mumford γράφει: «... έχουμε πνιγεί από την ικανότητά μας να δημιουργούμε 
σύμβολα και η ίδια η επιτυχία μας στα μηχανικά μέσα πολλαπλασιασμού και αναπαραγωγής είναι 
υπεύθυνη για μια προοδευτική αποτυχία στην επιλεκτικότητα και κατά συνέπεια στην δυνατότητα 
αφομοίωσης», (Mumford, 1952, 111). 
357 Ενδιαφέρουσα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η εμφάνιση σχετικών site-εταιρειών που 
διατείνονται ότι ‘φτιάχνουν’ εργασίες κάθε επιπέδου κατ’ παραγγελία.: http://www.e-papers.gr/, 
http://e-ergasies.gr/, http://www.webstudent.gr/. 
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Γενικεύοντας, θα λέγαμε ότι τίθεται ένα ζήτημα του ρόλου της σκέψης στην 

σύγχρονη πραγματικότητα που διαμορφώνεται σε σχέση με το δια-δίκτυο και την 

πληροφόρηση που διακινείται. Υφίστανται πολλοί προβληματισμοί σχετικά με το 

νόημα και την αξιακή θέση που τείνουν να λάβουν οι έννοιες του νοήματος, της 

σκέψης, της γνώσης. Ίσως εγκαινιάζουμε μια εποχή στην ανθρώπινη ιστορία όπου θα 

έχουμε πρόσβαση στα πάντα, αλλά θα μεταλλαχθεί η δυνατότητα αξιοποίησης και 

νοηματοδότησή τους σε ένα συγκροτημένο σύνολο που να μας περιλαμβάνει και να 

λέει κάτι. Τι  θα εννοούμε με τον τίτλο «μορφωμένος άνθρωπος»; Ποιο είδος γνώσης 

θα υπερισχύσει (π.χ. η τεχνική σε σχέση με την πιο φιλοσοφική-ανθρωπιστική); Αυτή 

που απλά θα διαδίδεται πιο εύκολα λόγω της δυνατότητας δομημένης – ψηφιακής 

παρουσίασής της; Όλα τα παραπάνω, χωρίς επαναλαμβάνουμε να παραγνωρίζουν την 

αξία της μηχανικής δυνατότητας πρόσβασης και αναζήτησης που παρέχει η 

πληροφόρηση μέσω του δια-δικτύου, θέτουν ζητήματα, εναλλακτικές αντιλήψεις 

που δεν παρατηρήσαμε απέναντι στην κυρίαρχη και ενθουσιώδη λογική που συνδέει 

άρρηκτα το δια-δίκτυο με την γνώση.  

Πολλοί συγγραφείς επισημαίνουν την εμφάνιση νέων «προβλημάτων» που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως αντίτιμο των δώρων της μηχανής. Η δυνατότητα 

μηχανικής διαχείρισης τεραστίων όγκων πληροφορίας προσφέρει σημαντικές 

δυνατότητες αλλά συνοδεύεται από σημαντικά ερωτηματικά. Πιο συγκεκριμένα, Οι 

ψηφιακές τεχνολογίες σήμερα (2005) παράγουν 2 εξαBytes πληροφορίας το χρόνο358. 

Υπολογίζεται ότι υφίσταται 50% αύξηση αυτής της πληροφορίας το χρόνο. Από την 

άλλη πλευρά ο χρόνος που μπορούν να αφιερώσουν οι άνθρωποι παραπάνω 

αυξάνεται μόλις κατά 1.7% το χρόνο κάτι που έχει φυσικά όρια. Κατά συνέπεια, 

αναδεικνύεται το ζήτημα των «κινδύνων» της υπερπληροφόρησης. Το θέμα της όλο 

και αυξανόμενης δυσκολίας συγκρότησης νοήματος μέσα στο πέλαγο των 

πληροφοριών, έχοντας στην διάθεσή μας όλο και λιγότερο διαθέσιμο χρόνο. Στο 

ασφυκτικό αυτό πλαίσιο αυξάνονται οι προϋποθέσεις απώλειας συνέχειας, 

συνεκτικότητας, νοήματος, δεσμών. «Ο βαθμός της ταχύτητας είναι ευθέως ανάλογος με 

την ένταση της λήθης», (Μίλαν Γκούντερα, Βραδύτητα359). Η ενίσχυση της τάσης του 

ανθρώπου να αδιαφορεί για τις συνέπειες ή την σημαντικότητα του περιεχομένου που 

διαβάζει αποτελεί ίσως μια συνεπαγόμενη φυσική στάση άμυνας, κατ’ αναλογίαν της 

                                                 
358 (Lyman et al. (2000) An exabyte is one billion gigabytes). Όπως αναφέρεται στο (J. S. Brown & P. 
Duguid, σ. 17). 
359 Όπως αναφέρεται από τον (Τ.Η. Eriksen, 124). 
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αμυντικής ανθρώπινης συμπεριφοράς στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αστικού 

κέντρου360. 

Η κυριαρχία της αντίληψης που τείνει να υπερτιμά την υπερπληροφόρηση, να 

αποθεώνει την αξία της απλής διασύνδεσης με πηγές πληροφοριών, εις βάρος του 

νοήματος και της αξίας ανάδειξης σημασίας αποτελεί μια ένδειξη πολιτιστικής 

μετάβασης. Παράλληλα συνδέεται με την εμφάνιση ενός νέου μετανεωτερικού 

πληροφοριακού όντος που διακρίνεται από νέες προτεραιότητες στην σχέση του με 

την πληροφορία. "Αυτός που χρησιμοποιεί μια υπερσυνδεδεμένη βιβλιοθήκη δεν θα είναι 

πλέον νεοτερικό υποκείμενο με παγιωμένη ταυτότητα, που επιθυμεί μια πληρέστερη και πιο 

αξιόπιστη εικόνα του κόσμου, αλλά αντίθετα ένα μετανεοτερικό, πρωτεϊκό ον, πρόθυμο να 

ανοιχτεί σε διαρκώς νέους ορίζοντες. Aυτό το νέο ον, δεν ενδιαφέρεται να συλλέξει ότι είναι 

σημαντικό, αλλά να συνδεθεί με το ευρύτερο δυνατό δίκτυο πληροφοριών.", (H. Dreyfus, 39). 

Παράλληλα με αυτή την αντίληψη υπερτίμησης του «υπέρ» των πληροφοριών, 

διαπιστώνουμε μια λατρεία της πληροφορίας αυτής καθ’ αυτής ως αξίας και της 

απλής δυνατότητας πληροφόρησης. Πρόκειται για μια επιθυμία με βουλιμικά 

χαρακτηριστικά που σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες φθάνει στον εθισμό361 και 

παραγνωρίζει κάθε είδους νόημα πίσω από τις ατάκτως παρατιθέμενες πληροφορίες. 

Έχουμε αναφερθεί συνοπτικά, στην παρακολούθηση της πορείας του δυτικού 

πολιτισμού, στο γεγονός της ανάδειξης της σημασίας της πληροφορίας και της 

γνώσης ως εμπορεύματα αλλά και κινητήριες παραγωγικές δυνάμεις άσκησης 

εξουσιών. Η αύξηση της σημαντικότητάς τους στο πλαίσιο της ύστερης 

καπιταλιστικής οικονομίας και της μετανεωτερικής κοινωνίας σχετίζεται σίγουρα με 

την λατρείας τους ως φορείς δυνάμεως. Το μανιφέστο των χάκερ θεωρεί ξεκάθαρα 

την πληροφορία την τρίτη αφαίρεση σταθμό του ανθρώπινου πολιτισμού με την 

μορφή ιδιοκτησίας362. 

                                                 
360 «Η υπερπληθώρα των κοινωνικών επαφών, πέρα από τα ‘όρια αντοχής’, επιφέρει την 
αυτοαπομόνωση. Και ο πολυάνθρωπος συνωστισμός, σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο (στις 
μεγαλουπόλεις) προκαλεί την επιθετικότητα.» (Lorenz, 32). 
361 «Καθημερινή 21/01/2008. Εθισμός στο Δια-δίκτυο, μια νέα μορφή εξάρτησης. Ο κ. Δημήτρης 
Καφετζής, καθηγητής Παιδιατρικής και διευθυντής της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β' 
Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και η κ. Άρτεμις Τσίτσικα, επιστημονική υπεύθυνος της 
Μονάδας, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της πρώτης σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 
δείγμα παιδιών ηλικίας 15-16 ετών στην Αττική.», 
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_11_21/01/2008_219134 
362 «Γη είναι η απόσπαση ενός πόρου από τη φύση, μια όψη της παραγωγικής δυνατότητας της φύσης 
που έχει καταστεί αφηρημένη, υπό την μορφή ιδιοκτησίας. Κεφάλαιο είναι η απόσπαση ενός πόρου 
από την γη, μια όψη της παραγωγικής δυνατότητας της γης που έχει καταστεί αφηρημένη, υπό μορφή 
ιδιοκτησίας. Πληροφορία είναι η απόσπαση ενός πόρου από το κεφάλαιο που έχει ήδη αποσπαστεί 
από την γη. Είναι το απείκασμα ενός απεικάσματος. Πρόκειται για μια περαιτέρω διαδικασία 
αφαίρεσης, πέρα από το κεφάλαιο, η οποία όμως και πάλι παράγει την ιδιαίτερη υπόστασή της υπό 
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Τέλος, σχετικά με το ζήτημα της υπερπληροφόρησης στο δια-δίκτυο, 

παρατηρούμε την διατάραξη των κριτηρίων ευπιστίας μας σ’ αυτό που δηλώνεται. 

Δηλαδή, από την μια μεριά ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού είναι σχετικά πιο εύπιστο 

να αποδεχτεί την αλήθεια κάθε πληροφορίας της οποίας γίνεται δέκτης στο δια-

δίκτυο. Από την άλλη είναι εμφανής μια τάση αύξησης της επιφυλακτικότητας 

μέρους της κοινής συνείδησης. Διακρίνουμε, λοιπόν, λόγω της ευκολίας που φέρει το 

δια-δίκτυο μια άμβλυνση της κλίμακας των δυνητικών συμπεριφορών. Αναπτύσσεται 

μια είδους άμυνα που μειώνει την διαθεσιμότητα μας να πιστέψουμε την πληροφορία 

(από τις τόσες πολλές και διαφορετικές) που διατίθενται. Η συνολική πορεία, μάλλον, 

τείνει στην διαμόρφωση μιας κατάστασης όπου θα αναπτύσσονται περισσότερες 

(λόγω της ευκολίας διάδοσης) «πίστεις σε ιδέες, σύμβολα», αλλά με λιγότερη ισχύ 

και διάρκεια σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό που οφείλουμε να κρατήσουμε για την 

έρευνά μας είναι η εμπέδωση μιας επιφυλακτικής αντίληψης όπου η υποψία 

(έλλειψη διάθεσης δέσμευσης) καθίσταται αυτόματο αμυντικό αντανακλαστικό στην 

υπερπληροφόρηση και την πολλαπλότητα των πηγών.  

 

6.3 Η αντίληψη του θαυμασμού της επικοινωνίας363 
 

Πέρα από την υπερτίμηση της δυνατότητας πληροφόρησης και της ίδιας της 

πληροφορίας ως αντικείμενο, θεωρούμε ότι υφίσταται μια γενικότερη κυρίαρχη 

αντίληψη (άμεσα συνδεδεμένη με το δια-δίκτυο) που θεωρεί θαυμαστή την επίτευξη 

κάθε είδους επικοινωνίας – διασύνδεσης (βλ. 2.1 Το γόητρο του δια-δικτύου & 2.2.1 

Εκπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα). Η δυνατότητα διασύνδεσης θεωρείται σχεδόν 

ταυτόσημη με την επίτευξη «επικοινωνίας». Και ο θαυμασμός της επικοινωνίας 

αποτελεί μια κυρίαρχη λογική. Ο σύγχρονος μύθος του θαυμασμού της επικοινωνίας, 

«έχει ερμηνευτεί σα μια υπερβολή που εναντιώνεται στην έκρηξη και στην αποσύνδεση, καθώς 

και στην παρακμή μιας ποιότητας της κοινωνικής διασύνδεσης… Εξορκίζει έτσι το δαίμονα της 

εξαφάνισης της κοινωνίας, της πολιτικής, του ανθρώπου, όπως τον όριζε μέχρις πρότινος η 

κλασική σκέψη, δηλαδή του ανθρώπου των λόγων», (L. Sfez, 1993, 148), όπως αναφέρεται 

από (Κωνσταντοπούλου, 1995, 25). 

                                                                                                                                            
μορφή ιδιοκτησίας.», (Wark, 17) και παρακάτω: «Η πληροφορία είναι το πιο ευχερώς αναπαραγώγιμο 
αντικείμενο απ’ όσα πιάστηκαν ποτέ στα δίχτυα της αφαίρεσης της ιδιοκτησίας.», (Wark, 34). 
363 «Σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν "πρωτοπόρα" μυαλά ριγμένα στο παλιοκαιρίτικο 
"προοδευτικό" καλούπι, που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η ακαριαία επικοινωνία με την τηλεόραση 
θα φέρει ακαριαία κατανόηση», (Mumford, 184). 
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Επίσης, η επιτυχής λειτουργία ή μια αντίστοιχη διακοπή καθαρά τεχνικής φύσης 

αποτελεί είδηση και μεταφράζεται αυτόματα σε δείκτη αποδοτικής λειτουργίας, 

επιτυχούς μετάβασης σε ένα καλύτερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών (βλ 2.3.2.Αλλαγές στο 

Κράτος, Δημόσια διοίκηση). Η όλο και πολυπλοκότερη λειτουργία της κοινωνίας, η 

αλληλοδιαπλοκή κοινωνικών θεσμών με την λειτουργία μηχανών καλλιεργεί ως 

κυρίαρχη αντίληψη, έναν μηχανιστικό τρόπο σκέψης. Η λειτουργία των μηχανών 

γίνεται ο άξονας γύρω από τον οποίο κινείται η σκέψη, που με αυτόν τον τρόπο 

καθίσταται απλουστευτική (όσο η λειτουργία ή μη μιας μηχανής). Η λειτουργία ή μη 

των μηχανών, η επίτευξη ή όχι διασύνδεσης, η αναβάθμισή τους ή όχι, η έλευση μιας 

συσκευής νέας τεχνολογικής γενιάς οριοθετεί αυτόματα νέα εποχή, νέες κοινωνικές 

απαιτήσεις, νέα αισιοδοξία. Με λίγα λόγια αποτελεί την «μόνη» ισχυρή κινητήριο 

δύναμη αλλαγής της ζωής.  Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο άνθρωπος απομακρύνεται όλο και 

πιο βαθύτερα στην άκρη του μυαλού μας ως παράγοντας, υποκείμενο αλλαγής των 

όρων διαχείρισης της κοινής μας ύπαρξης. Πρόκειται για ένα ζήτημα άκρως πολιτικό, 

με την έννοια ότι έχει απεμπωλιστεί σημαντικό μέρος της ικανότητας (διάθεσης) των 

σύγχρονων ανθρώπινων κοινωνιών στην άσκηση της αυτοδιαχείρισής τους. 

 

6.4 Η άνοδος της εικονικότητας 
 

Σε ένα σημαντικό τμήμα της έρευνάς μας (βλ. 2.2.3 Εικονική πραγματικότητα και 

προσομοίωση & 2.3.3 Αλλαγές στο επικοινωνιακό περιβάλλον) έγινε διακριτή μια τάση όλο και 

μεγαλύτερης εξοικείωσης, αποδοχής της εικονικότητας. Η δια-δικτυακή εκδοχή της 

πραγματικής ζωής μέσω της προσομοίωσης και της εικονικής δραστηριοποίησης 

διαμορφώνει μια συνοδευτική αντίληψη που σε πρώτο επίπεδο συγχέει τις δύο 

πραγματικότητες, στην συνέχεια αποδέχεται ως ισάξια την εικονική, και στο τέλος 

εξοβελίζει πλήρως την συμμετοχή της ύλης και ενθουσιάζεται από τις δυνατότητες 

και τα χαρακτηριστικά της εικονικότητας.  

Η άνοδος της εικονικότητας στην κοινή συνείδηση συνδέεται με τις γενικότερες 

πολιτισμικές εξελίξεις του νεωτερικού δυτικού πολιτισμού για τις οποίες 

αναφερθήκαμε. Ασφαλώς, ιστορικά η πορεία της ανάπτυξης του ανθρώπου μπορεί να 

νοηθεί συνολικά ως μια πορεία προς την εικονικότητα, από την πρώτη στιγμή που η 

άρθρωση του λόγου (μια κατεξοχήν αφηρημένη λειτουργία) καθίσταται κινητήριος 

δύναμη δράσης και πολιτισμού. Η πορεία της συνεχούς απομάκρυνσης από την 
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εξάρτηση της φύσης διαμορφώνει ένα όλο και πιο αφηρημένο, συμβολικό, 

πολύπλοκο, ενιαίο αλλά ταυτόχρονα τεμαχισμένο, τεχνητό περιβάλλον. Έχουμε 

δείξει ήδη ότι τεχνολογία σημαίνει σε μεγάλο βαθμό δυνατότητα της νοημοσύνης για 

αφαίρεση. Η τεχνολογία αποτελεί καθοριστικό μέσο για την αύξηση της ισχύος και 

ανεξαρτησίας του δυτικού πολιτισμού, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκρότηση 

υψηλότερων δομών, επιπέδων λειτουργίας που επιτρέπουν την αφηρημένη διοίκηση 

των κατώτερων (αυτών που διατηρούν άμεση επαφή με την ύλη, φύση, π.χ 

χειρωνακτικά επαγγέλματα). Στο πλαίσιο αυτό του ύστερου καπιταλισμού 

παρατηρήσαμε την άνοδο της σημασίας της γνώσης, της πληροφορίας και της 

διοίκησης. Άρα διακρίνουμε μια κυρίαρχη τάση του δυτικού πολιτισμού προς το 

αφηρημένο (μακριά από την ύλη), προς νοητικές λειτουργίες (μακριά από το σώμα), 

το πολυπλοκότερο (μακριά από την απλότητα της φύσης). 

Το δια-δίκτυο, όπως έχουμε προαναφέρει, είναι η πρώτη τόσο ολοκληρωμένη 

τεχνολογία (θεωρούμε συνεπέστερο να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένο τεχνολογικό 

περιβάλλον) που καταφέρνει ταυτόχρονα να εξαλείφει και τις τρεις διαστάσεις των 

φυσικών περιορισμών, τον χώρο, τον χρόνο, την ύλη - το σώμα. Είναι από την φύση 

του, λοιπόν, μια κατεξοχήν εικονική τεχνολογία. Ενισχυτικά προς την ίδια 

κατεύθυνση, έρχεται να λειτουργήσει η αδυναμία της ανθρώπινης αντίληψης να 

ψηλαφίσει με τις αισθήσεις της τις δυνάμεις που δρουν πίσω από τις μηχανές. 

Για παράδειγμα, κάθε άνθρωπος είναι σε θέση να αντιληφθεί (με τις αισθήσεις του, 

χωρίς την απαίτηση αφηρημένης σκέψης και αντίστοιχης εκπαίδευσης) τον τρόπο 

δράσης ενός τόξου και τις δυνάμεις (αίτιο-αποτέλεσμα) που προκαλούν την πτώση 

ενός κυνηγημένου ζώου. Όμως η εξέλιξη της τεχνικής έχει αγγίξει χώρους δράσης 

μακριά από την ανθρώπινη αντιληπτικότητα. Αυτό συμβαίνει με την λειτουργία για 

παράδειγμα του κινητού τηλεφώνου ή του ραδιοφώνου. Ποιες δυνάμεις μου 

επιτρέπουν να μπορώ να μιλώ με κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου; Τελευταίος 

σταθμός αυτής της αφηρημένης λειτουργίας των μηχανών αποτελεί ο υπολογιστής 

και το δια-δίκτυο. Οι εντολές του λογισμικού που καταφέρνουν τόσο θαυμαστά 

επιτεύγματα και αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις αυτού του εικονικού κόσμου, 

είναι αθέατες, συμβολικές αναπαραστάσεις του 0 και 1 (παρουσία ή απουσία 

ηλεκτρικής τάσης) κρυμμένες μέσα στον μικρόκοσμο. Άρα η άνοδος της 

εικονικότητας αποτελεί μια γενικότερη πολιτισμική διαδικασία, ένα είδος 

«απαραίτητης» πορείας από την ύλη στα σύμβολα. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος 

καταφέρνει να χειρίζεται, να πλάθει την πραγματικότητα γύρω του. Η ικανότητα από 
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την πλευρά του ανθρώπου χειρισμού συμβόλων και όλο μεγαλύτερης 

αφηρημενοποίησής τους είναι αυτή που του παρέχει την δύναμη ενός μικρού θεού 

στην θέση του θεού ελεγκτή και διαμορφωτή της φύσης. Κατά συνέπεια, η άνοδος 

της εικονικότητας στο δια-δίκτυο δεν πρέπει να θεαθεί ως μια απομονωμένη και 

πρωτοεμφανιζόμενη εξέλιξη. 

Η απουσία του σώματος διακρίνει κατεξοχήν την λειτουργία του δια-δικτύου. 

Η έλλειψη πραγματικών εμπειριών αποτελεί μια τάση του σύγχρονου πολιτισμού, 

όπου κυριαρχεί η εικόνα364. Η σαγήνη που προκαλεί η εικονικότητα ερμηνεύεται από 

πολλούς συγγραφείς λόγω της υποτίμησης από την μεριά του ανθρώπου των 

αυτόματα κεκτημένων πολύτιμων λειτουργιών του σώματός του. Θεωρούμε ότι, 

λειτουργώντας στον κυβερνοχώρο365, δεν έχουμε ανάγκη το σώμα μας γιατί απλά 

είναι αυτονόητο. Θεωρούμε ότι, η συνεχής ενδυνάμωση της αντίληψης που 

αποδέχεται την εικονικότητα συνδέεται περισσότερο με την προκλητικότητα, την 

σαγήνη που προσφέρει η απουσία της ύλης. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία της ύλης 

στην πραγματική ζωή αποτελεί ένα είδος προστασίας μας. Και αυτό γιατί μας παρέχει 

τον απαραίτητο χρόνο δράσης, μια δεύτερη ευκαιρία μετά την σκέψη και πριν την 

πράξη. Μα δίνει το δικαίωμα του λάθους στην πρώτη σκέψη. Για παράδειγμα, 

φανταστείτε χωρίς την ύπαρξη ύλης, κάθε σκέψη, ιδέα μας να μεταφραζόταν 

αυτόματα σε πράξη, πραγματικότητα. Πόσο εύκολα θα προκαλούσαμε κακό μέσα 

στα νεύρα μας. Αυτή η δυνατότητα που παρέχει ο κυβερνοχώρος, να «κρυφτούμε», 

να δοκιμάσουμε χωρίς ηθική δέσμευση και πιθανό κόστος, είναι ικανή να συνεπάρει 

το μυαλό μας, να μας αποτραβήξει από την πραγματική ζωή, να μας εθίσει σε μια 

άλλη, εικονική ζωή. 

Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των συμβόλων που αντιπροσωπεύουν το 

πρόσωπο σε σχέση με την εμπειρία του ίδιου, συμβάλει στην καλλιέργεια και 

εμπέδωση μιας αντίληψης, κουλτούρας αποδοχής της εικονικότητας. Αυτό σημαίνει 

ότι όλο και περισσότερα πράγματα μιλούν για κάποιο πρόσωπο εκτός από αυτό το 

ίδιο (συμβολικά). Για παράδειγμα η Μάγδα, δεν είχε δει τον Χρήστο για μήνες αλλά 

                                                 
364 «Σήμερα είναι σπάνια η πραγματική εμπειρία και πανταχού παρούσα η εικόνα... Με γρήγορο ρυθμό 
διαιρούμε τον κόσμο σε δύο τάξεις: μία μειοψηφία που δρα όλο και πιο πολύ προς όφελος της 
αναπαραγωγικής διαδικασίας και μια πλειοψηφία που ξοδεύει ολόκληρη τη ζωή της στο ρόλο του 
παθητικού εκτιμητή ή του εθελούσιου θύματος της αναπαραγωγικής διαδικασίας», (Mumford, 1952, 
111). 
365 «Όλα αυτά τα κάνει το σώμα μας τόσο αβίαστα, τόσο διάχυτα και με τέτοια επιτυχία, ώστε περνά 
απαρατήρητο. Γι' αυτό και είναι τόσο εύκολο να νομίσουμε ότι στον κυβερνοχώρο μπορούμε να 
προχωρήσουμε χωρίς αυτό, αλλά και γιατί είναι αδύνατο, στην πραγματικότητα, να κάνουμε κάτι 
τέτοιο.», (H. Dreyfus, 135). 
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αισθανόταν ότι "τον βλέπει", είχε μια σταθερή σχέση-σύνδεση μαζί του, επειδή 

βλέπει κάθε μέρα το αμάξι του παρκαρισμένο ή την διεύθυνση email του στον Η/Υ. 

Επομένως, η άνοδος της εικονικότητας συνεπάγεται την ανάπτυξη μιας λογικής 

πειραματισμού και ένα συνεπαγόμενο μετασχηματισμό των ανθρώπινων σχέσεων 

προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι αμβλύνονται τα όρια των δυνατών 

συμπεριφορών μεταξύ των ανθρώπων. Λόγω της ανωνυμίας και μη δέσμευσης που 

διακρίνει την επικοινωνία στο δια-δίκτυο: «Άνθρωποι που κανονικά δεν θα ακούγονταν σ' 

ένα προφορικό διάλογο μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά και άνθρωποι που κανονικά δεν 

προσβάλλουν το πρόσωπο κάποιου μπορεί να γίνουν Online φοβερά υβριστικοί.», (H. 

Rheingold, 18).  

Στο ίδιο πλαίσιο, αναπτύσσεται μια αντίληψη αποδοχής πολλαπλών 

ταυτοτήτων και από το ίδιο το άτομο ως συνείδηση της ύπαρξής του, αλλά και από 

το πώς το προσλαμβάνουν οι άλλοι. Στο πλαίσιο της πολλαπλής και 

κατακερματισμένης εικονικής πραγματικότητας του δια-δικτύου, η εύκολη 

δημιουργία πολλαπλών εικονικών προφίλ μπορεί να διασπάσει μια παγιωμένη 

αίσθηση του εαυτού. Αυτή η πραγματικότητα, με την σειρά της, χαλαρώνει την 

απαίτησή μας να αναζητούμε ένα ξεκάθαρο στίγμα από τους άλλους προκειμένου να 

επικοινωνήσουμε. Παράλληλα διαμορφώνεται μια λογική ανοχής και αποδοχής του 

ότι ο καθένας μπορεί να γίνει ότι θέλει, να δηλώνει ότι επιθυμεί. Η άνοδος της 

εικονικότητας στον τομέα των ανθρωπίνων σχέσεων στο δια-δίκτυο, αλλά και της 

αντίληψης που καλλιεργείται αναπόφευκτα γι’ αυτές, καλλιεργεί μια γενικότερη 

ρευστή και παιγνιώδη λογική που, σε συνδυασμό με το γενικότερο πολιτισμικό 

περιβάλλον, είναι δυνατόν μακροπρόθεσμα να διαβρώσει τα θεμέλια του ευρύτερου 

κοινωνικού ιστού. 

Κατά κάποιο τρόπο, η άνοδος της εικονικότητας στην κοινή μας συνείδηση θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί και ως φοβία ζωής. Θα την αποκαλούσα τον δεύτερο γύρο, 

το επόμενο στάδιο-επίπεδο της διαδικασίας απομάκρυνσης του δυτικού ανθρώπου 

από την φύση. Η εικονικότητα προσφέρει ασφάλεια από τους κινδύνους, αλλά και 

μείωση της έντασης των συγκινήσεων και απολαύσεων. Ο σύγχρονος, διαδικτυακός 

άνθρωπος φαίνεται σταδιακά να προτιμά την ασφάλεια των κινήσεων στο τεχνητό 

περιβάλλον. Αλλά τι είδους άνθρωπος θα είναι αυτός; Η αντίληψη που αποδέχεται 

αυτόν τον νέο πολιτισμικό ανθρώπινο ον και κάθε σχετική «εικονική» συμπεριφορά 

φαίνεται ότι κερδίζει συνεχώς έδαφος. Θα διακινδυνεύαμε την πρόβλεψη ότι κάποια 
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στιγμή θα καταστεί κυρίαρχη αντίληψη, εις βάρος αυτής που θεωρεί την σωματική 

παρουσία απαραίτητη για την θεώρηση κάθε τι ως «ανθρώπινου». 

Σχετικοί με αυτήν την τάση είναι οι ιστοσελίδες (ιστότοποι) που προσφέρουν 

μια πλήρη εικονική ζωή (http://secondlife.com/, http://www.facebook.com/, 

http://www.myspace.com/). Στα εικονικά περιβάλλοντα αυτών των ιστοσελίδων, 

μπορεί κάποιος να γεννηθεί, να μεγαλώσει να ζήσει μια πλήρη, εικονική ζωή. 

Μάλιστα πραγματικές οντότητες της ζωής μεταναστεύουν στην εικονικότητα, 

αποτελώντας μια ακόμη απόδειξη της νομιμοποίησης της στην κοινή συνείδηση366. 

Επίσης σε σχετικές μελέτες που αφορούν τις εικονικές σχέσεις διαπιστώνεται μια 

αλληλοδιαπλοκή των δύο πραγματικοτήτων, αναδεικνύοντας την μέχρι στιγμής 

ισχυρή αντίσταση της ύλης367. Αλλά μέχρι πότε αυτό; 

Μια απτή συνέπεια της ανόδου της εικονικότητας αποτελεί ο εθισμός στο δια-

δίκτυο, ο οποίος αποτελεί ήδη μια νέα, αναγνωρισμένη νόσο από την ιατρική 

                                                 
366 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=773594&lngDtrID=252, 26/01/2007 

 Πάνω από 2,9 εκατ. «κάτοικοι» 
 Η Σουηδία ανοίγει την πρώτη πρεσβεία στην εικονική πραγματικότητα του Second Life  
 Το Εθνικό Μέτωπο του Λε Πεν είναι το πρώτο ευρωπαϊκό κόμμα που άνοιξε ...γραφεία 
στο Second Life  

 
Στοκχόλμη 
«Την πρώτη πρεσβεία στον εικονικό κόσμο του επιτυχημένου διαδικτυακού παιχνιδιού Second Life 
ανοίγει προσεχώς η Σουηδία στοχεύοντας στην παροχή πληροφοριών για το δικό της πραγματικό κόσμο. 
Δεύτερη τρισδιάστατη ζωή «ζουν» σήμερα περισσότεροι από 2,9 εκατομμύρια άνθρωποι. Το Second Life, 
ένας τρισδιάστατος εικονικός κόσμος, επιτρέπει στους παίκτες να ζουν φανταστικές ζωές της επιλογής 
τους. Μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν εικονικές περιουσίες με το «δολάριο Linden», ένα 
φανταστικό νόμισμα που μπορεί όμως να εξαργυρωθεί με πραγματικά χρήματα. Το διαδικτυακό παιχνίδι 
της εταιρείας Linden Lab που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο έχει προσελκύσει πολλές πραγματικές 
εταιρείες, εκ των οποίων εταιρείες που πωλούν αθλητικό ρουχισμό και έχουν ανοίξει τρισδιάστατα 
μαγαζιά. Επίσης μουσικοί όπως οι Duran Duran και η Σούζαν Βέγκα έχουν δώσει εικονικές συναυλίες. 
Προσφάτως, δε, το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο του Ζαν Μαρί Λε Πεν έγινε το πρώτο ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα που άνοιξε γραφεία στο Second Life, πυροδοτώντας αναταραχή σε μία κατά τα άλλα ήσυχη 
γειτονιά της εναλλακτικής πραγματικότητας. Ο φανταστικός κόσμος της εταιρείας Linden αριθμεί 
περισσότερα από 2,9 εκατομμύρια «κατοίκους». Σύμφωνα με τον μετρητή στο δικτυακό τόπο του Second 
Life, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες έχουν επισκεφθεί τον εικονικό κόσμο το τελευταίο 
δίμηνο. Δεδομένης της επιτυχίας του παιχνιδιού να θολώνει τα όρια μεταξύ στο πραγματικό και το 
εικονικό, σουηδικό Ινστιτούτο αποφάσισε να ανοίξει την πρώτη πρεσβεία. «Σχεδιάζουμε να ανοίξουμε 
μία σουηδική πρεσβεία στο Second Life που θα χρησιμεύει ως πύλη πληροφοριών για τη Σουηδία» 
δήλωσε ο διευθυντής του ινστιτούτου Όλε Βέστμπεργκ. Η πρεσβεία δεν θα εκδίδει διαβατήρια ή βίζες, 
αλλά θα δίνει πληροφορίες στους επισκέπτες για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να αποκτούν 
τέτοιου είδους έγγραφα στον πραγματικό κόσμο. Θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τη σκανδιναβική χώρα. 
«Το Second Life θα μας επιτρέπει να ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας για τη Σουηδία και θα 
διευκολύνει την επαφή με την Σουηδία με μειωμένο κόστος» διευκρινίζει ο Όλε Βέστμπεργκ στο Γαλλικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).» 
367 Σε σχέση με τις εικονικές σχέσεις στο διαδίκτυο οι Heintz και Muller γράφουν ότι: «Αποκλειστικά 
εικονικές σχέσεις είναι εξίσου σπάνιες όπως οι αποκλειστικά πραγματικές (24% και 26% 
αντίστοιχα).», (Κ. Γιαννακόπουλος, 140). 

http://secondlife.com/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
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κοινότητα. Σε πρόσφατη σχετική έρευνα368 που διεξήχθη αναφέρεται ότι : «στα 

βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, ότι ποσοστό 

1% των εφήβων είναι εθισμένοι στο Δια-δίκτυο, ενώ 20% βρίσκεται ένα βήμα πριν 

τον εθισμό, ενώ η υπέρβαση των δέκα ωρών εβδομαδιαίας ενασχόλησης μπορεί να 

οδηγήσει σε εθισμό». Τα κυριότερα αίτια του προβλήματος σύμφωνα με τους 

ερευνητές είναι ουσιαστικά αυτά που αναφέραμε και σχετίζονται με την άνοδο της 

εικονικότητας, την ασφάλεια που προσφέρει το τεχνητό περιβάλλον και την φοβία 

της πραγματικής ζωής369. 

Αν δεν αποφύγουμε την πρόκληση να προβάλουμε την τάση ανόδου της 

εικονικότητας στο μακρινό μέλλον, είμαστε υποχρεωμένοι να προβλέψουμε μια 

«πραγματικότητα» όπου ο άνθρωπος θα γίνει δέσμιος του εγκεφάλου του, της 

ικανότητας του για νόηση και θα ζει μια μη σωματική ζωή. Θα ικανοποιείται από  ένα 

πλήρως διαμορφούμενο τεχνητό, εικονικό όνειρο; Το κόστος της αποφυγής της 

εξάρτησης από την φύση θα πληρωθεί με μια ρηχή, χωρίς συγκινησιακές 

διαβαθμίσεις «ζωή». Το δια-δίκτυο αποτελεί προνομιακό πεδίο έκφρασης αυτής της 

γενικότερης πολιτισμικής τάσης προς το αφηρημένο. Η αντίληψη που διαμορφώνεται 

στους κόλπους του αυτή την στιγμή, συγχέει την πραγματικότητα με υποκατάστατα 

αυτής και τείνει να ενδυναμώνεται. 

6.5 Απελευθέρωση έναντι Καταπίεσης 
 

Ένα ξεκάθαρο δίπολο αντιλήψεων σχετίζεται με την σύγκρουση δύο δυνάμεων. Από 

την μια μεριά (καθημερινοί κυρίως άνθρωποι) που πιστεύουν στην ελευθερία και την 

επιζητούν μέσω δια-δικτύου, από την άλλη θεσμικές κυρίως δυνάμεις (κράτη, 

                                                 
368 21-01-2008: «η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας συνεδρίασε προκειμένου να ενημερωθεί για τις 
διαστάσεις που λαμβάνει ο εθισμός στο Διαδίκτυο στη χώρα μας. Ο κ. Δημήτρης Καφετζής, 
καθηγητής Παιδιατρικής και διευθυντής της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β' Πανεπιστημιακής 
Παιδιατρικής Κλινικής και η κ. Άρτεμις Τσίτσικα, επιστημονική υπεύθυνος της Μονάδας, 
παρουσίασαν τα αποτελέσματα της πρώτης σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 
παιδιών ηλικίας 15-16 ετών στην Αττική.», 
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_11_21/01/2008_219134 
369 «Το Ίντερνετ έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ένα 
από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει 
μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», όπως ορίζει η κ. Θεοτοκά, όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει 
διάφορες πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να περιορισμούς και συνέπειες. Στο Διαδίκτυο δεν 
υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο χρήστης μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ 
μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει, πολλές φορές, οπτική επαφή. 
Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορετικές 
ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, που συνιστά 
κατεξοχήν χαρακτηριστικό του Διαδικτύου». 
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οργανισμού, μυστικές υπηρεσίες) που έχουν κάθε όφελος από τον έλεγχο της 

διακίνησης πληροφορίας στο δια-δίκτυο. Κύριο επιχείρημα των δεύτερων είναι η 

ανάγκη ελέγχου και παροχής προστασίας από τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης 

ελευθερίας του δια-δικτύου. Κατά συνέπεια, η προαιώνια μάχη επαναπροσδιορισμού 

του αποδεκτού ορίου ελευθερίας λαμβάνει χώρα με φόντο το δια-δίκτυο. Μέσα σ’ 

αυτόν τον κεντρικό άξονα σκέψης διακρίνουμε τα παρακάτω διακριτά τμήματα 

αντιλήψεων που συγκρούονται. 

 

6.5.1 Η αντίληψη του χαοτικού και ανεξέλεγκτου 

 

Μια ισχυρή αναπαράσταση που συνδέεται με την εικόνα του δια-δικτύου το 

περιγράφει ως έναν ανεξέλεγκτο και χαοτικό χώρο όπου τα πάντα είναι δυνατά (βλ. 

3.1 Πολιτικών εξουσιών σε διεθνές επίπεδο & 4.1 Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης). Η 

παγκοσμιότητά του και το πλήθος των υποκειμένων που συμμετέχουν σ’ αυτό 

διαμορφώνουν την εικόνα ενός πολύπλοκου μηχανισμού εύκολα αντιληπτού στον 

μέσο νου. Επιπλέον, όπως έχουμε ήδη αναφερθεί, το αφηρημένο των λειτουργιών και 

των δυνάμεων που επενεργούν στο δια-δίκτυο και ταυτόχρονα κρύβονται πίσω από 

το λογισμικό συμβάλει καθοριστικά στην εικόνα του χάους και της αδυναμίας 

ελέγχου του. Η αφηρημένη εικόνα του ανεξέλεγκτου που δημιουργείται τελικά 

συμβάλει με την σειρά της έντονα στην γενικότερη μυθοποίηση του. Βέβαια, η 

αντίληψη αυτή εδράζεται σε μια πραγματικότητα μιας και όπως αναλύεται σχετικά 

(Μ. Castells, 37-57) το δια-δίκτυο γεννήθηκε, χρηματοδοτούμενο από το υπουργείο 

άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής λογικής που το 

ήθελε και το σχεδίασε άκρως αποκεντρωμένο έτσι, ώστε να είναι ικανό να επιβιώσει 

οποιουδήποτε πλήγματος σε καιρό πολέμου. Ταυτόχρονα, στο Arpanet (προπομπός 

του δια-δικτύου), ως προϊόν ακαδημαϊκής έρευνας, επιβλήθηκε έντονα η 

επιστημονική κουλτούρα της ελευθερίας και των ανοιχτών διαδικασιών στο 

μοίρασμα και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της γνώσης.  

6.5.2 Η αντίληψη της Ελευθερίας 

 

Η πρώτη συνειρμική αντίληψη που ακολουθεί στην αίσθηση-αναπαράσταση του 

αφηρημένου και ανεξέλεγκτου είναι ότι πρόκειται για έναν ελεύθερο χώρο, που ο 

καθένας μπορεί ανενόχλητος να κάνει πάνω - κάτω ότι θελήσει. Κανείς δεν 

συνάντησε ποτέ κάποιον ελεγκτικό μηχανισμό, όταν θέλησε να φτιάξει μια 
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ιστοσελίδα ή απλά να την επισκεφτεί. Επομένως, είναι ισχυρά εμπεδωμένη η 

αντίληψη ότι το δια-δίκτυο ταυτίζεται με την ελευθερία. Επίσης, η αντίληψη της 

ελευθερίας ενδυναμώνεται και από την φύση λειτουργίας του δια-δικτύου, όπου η 

σκέψη γίνεται πραγματικότητα απλά με ένα κλικ. Δεν υφίστανται κανενός είδους 

εξωτερικοί περιορισμοί, δεσμά στην ελευθερία της θέλησης για ταξίδι στον ωκεανό 

των πληροφοριών. 

 

6.5.3 Δημοκρατικά Κινήματα Πολιτών 

 

Σε ένα επόμενο επίπεδο, προέκταση της αντίληψης ότι το δια-δίκτυο είναι ένας 

ελεύθερος χώρος αποτελεί η πίστη ότι το δια-δίκτυο αποτελεί γόνιμο περιβάλλον 

ανάπτυξης κινημάτων πολιτών ενάντια σε εξουσίες (βλ. 2.2.5 Το δια-δίκτυο, πηγή κινημάτων 

πολιτών και δημοκρατικών επαναστάσεων). Πιστεύεται ότι η φωνές των απλών πολιτών 

μπορούν να ενωθούν πιο εύκολα χάρη στην παγκοσμιότητα του δια-δικτύου, να 

συγκροτήσουν υγιείς δημοκρατικές δυνάμεις που θα μειώσουν την επιρροή των κάθε 

είδους εγκαθιδρυμένων εξουσιαστικών μηχανισμών σε στενό καθημερινό πλαίσιο 

αλλά και ένα μακρο-επίπεδο. Το δια-δίκτυο ταυτίζεται στις συλλογικές μας 

παραστάσεις με τους αδύνατους. Η κυρίαρχη λογική παρουσιάζεται αισιόδοξη για μια 

μελλοντική κοινωνία απόλυτα δημοκρατική και αντιεξουσιαστική. Πρόκειται για μια 

αντίληψη που ασφαλώς εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα της σημερινής 

λειτουργίας του δια-δικτύου, όπως για παράδειγμα η κίνηση της «γενιάς των 700 

ευρώ»370. Θεωρούμε όμως ότι σε ένα σημαντικό βαθμό αποτελεί προβολή ενός 

απραγματοποίητου ονείρου, μια ιδανική εικόνας του θέλω της συλλογικής μας 

συνείδησης. Και αυτό γιατί αγνοεί βαθύτερες δομές της ανθρώπινης φύσης και των 

κοινωνιών που αυτή συγκροτεί.  

 

6.5.4. Η επάνοδος της εξουσίας και η αίσθηση των δεσμών ελέγχου 

 

Σε ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας (3.1 Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο & 3.2 Πολιτικές 

εξουσίες στην Ελλάδα, 4.1.4 πνευματικά δικαιώματα & 4.1.1 Επιθέσεις από Χάκερ. Ο «αξιoθαύμαστος 

κακός» της εικονικής γειτονιάς μας) εντοπίσαμε την ισχυρή παρουσία των εξουσιών του 

παλιού κόσμου στο δια-δίκτυο σε δύο επίπεδα. Οριζόντια μεταξύ των κρατών για τον 

                                                 
370 http://g700.blogspot.com/ 
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μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο της διοίκησης του δια-δικτύου, κάτι που αποκαλύπτει την 

ισχύ του στο πλαίσιο του νέου, θαυμαστού κόσμου. Κάθετα ανάμεσα στις κρατικές 

οντότητες με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους και του πολίτες, οι οποίοι 

αισθάνονται όλο και πιο ασφυκτικό τον κλοιό της λογοκρισίας και του ελέγχου των 

εξουσιών μέσω της νέας τεχνολογίας. Παρατηρήσαμε, λοιπόν, μια πιο σκληρή 

πραγματικότητα, μια κυρίαρχη εξουσιαστική λογική που επιθυμεί να ελέγχει κάθε 

πτυχή της πραγματικότητας. Έχουμε αναφερθεί ήδη σ’ αυτήν και την συναντάμε με 

διαφορετικές μορφές ως βασικό πυρηνικό στοιχείο της λογικής που διακρίνει τον 

δυτικό πολιτισμό. Επομένως, η κυρίαρχη σήμερα αναπαράσταση που συνδέει το δια-

δίκτυο με την ελευθερία371 αποκτά ισχυρές ανταγωνιστικές αναπαραστάσεις προς την 

αντίθετη κατεύθυνση, των δεσμών, του ελέγχου, των εξουσιών, κάτι που αντανακλά 

την ίδια την πραγματικότητα. 

 

6.5.5 Η τελική σύγκρουση. Ελευθερία εναντίον «μεγάλου αδελφού» 

 

Το δια-δίκτυο γεννήθηκε ελεύθερο γιατί ακριβώς ήρθε να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

μιας κοινωνίας, ενός πολιτισμού που επιζητά να αυξήσει την δύναμή του, την 

αυτονομία του από την φύση και γι’ αυτό θέλει να επεκταθεί στον χώρο και στον 

χρόνο. Η διεύρυνση των οριζόντων όσον αφορά την ευελιξία μας για την επίτευξη 

αποδοτικότητας (κέρδους), συνδέεται άμεσα με την ελευθερία που διακρίνει το δια-

δίκτυο. Η επιθετική ορμή του πολιτισμού με πολιορκητικό κριό αυτόν της 

(φιλελεύθερης) καπιταλιστικής οικονομίας απαιτεί την διαμόρφωση ενός 

τεχνολογικού περιβάλλοντος απόλυτης διαθεσιμότητας, ταχύτητας και ελευθερίας 

κινήσεων. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον βαθμό πρωτοβουλίας και 

πρωτοκαθεδρίας που έχει αναλάβει η οικονομική πτυχή του δυτικού πολιτισμού 

έναντι άλλων κοινωνικών δυνάμεων-εξουσιών, καθιστώντας την ηγήτορα των 

ιστορικών εξελίξεων. 

Όμως, η αρχική ελευθερία του δια-δικτύου στο πρώιμο στάδιο της διάδοσής του 

έρχεται να επισκιαστεί κατά την ενηλικίωσή του. Υιοθετούμε την θεώρηση των 

                                                 
371 «Μέσα σ’αυτό το σύνολο, η τεχνολογία ορθολογικοποιεί την έλλειψη ελευθερίας στον άνθρωπο, 
δείχνει ότι είναι ‘τεχνικά’ αδύνατο να είναι αυτόνομος, να αυτοκαθορίζεται. Πραγματικά, η έλλειψη 
ελευθερίας δεν παρουσιάζεται σαν ένα γεγονός ανορθολογικό ή σαν ένα γεγονός με πολιτικό 
χαρακτήρα, αλλά περισσότερο παρουσιάζεται σαν αποτέλεσμα της υποταγής σ’ έναν τεχνικό 
μηχανισμό που δίνει περισσότερη άνεση στη ζωή και που αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας. 
Η τεχνολογική ορθολογικότητα δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα της κυριαρχίας, την υπερασπίζεται…», 
(Marcuse, 168). 
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Debora L. Spar και M. Castells ότι όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις, ιδιαίτερα στην 

εποχή του καπιταλισμού, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής και εξέλιξης372. 

Σήμερα που το δια-δίκτυο βρίσκεται σε μια ώριμη ηλικία (μιας και αφορά πάνω από 

τον μισό πληθυσμό στο πλαίσιο του δυτικού πολιτισμού373) οι παραδοσιακές 

εξουσίες του παλιού κόσμου έρχονται να ελέγξουν κάθε δύναμη που τείνει να μείνει 

ανεξέλεγκτη και να την εντάξουν στην επικράτειά τους374. Σαν αποτέλεσμα, η 

σύγκρουση των δυνάμεων ελευθερίας και διάθεσης ελέγχου βρίσκεται σε ένα ώριμο 

στάδιο. Η σύγκρουση αυτή αποτυπώνεται στο πλαίσιο της έρευνας και αντανακλάται 

στις κυρίαρχες αναπαραστάσεις και αντιλήψεις που διαμορφώνονται. Η αίσθηση 

ελευθερίας που σε πολλά τμήματα της έρευνας αποπνέεται αντισταθμίζεται από μια 

αυξανόμενη αίσθηση ασφυκτικού κλοιού και ελέγχου σε άλλα. Τα σύννεφα του 

«μεγάλου αδελφού» όλο και κρύβουν τον ήλιο της ελευθερίας που ανέτειλε στον 

κόσμο του δια-δικτύου. Το ποιος τελικά θα επικρατήσει (τα σύννεφα ή ο ήλιος) 

αποτελεί ένα ομολογούμε προκλητικό ερώτημα που πολύ συνοπτικά θα 

επιχειρήσουμε να απαντήσουμε κλείνοντας την ενότητα που αναφέρεται στις 

αναπαραστάσεις της ελευθερίας και του ελέγχου στο δια-δίκτυο. 

Η πίστη στην επικράτηση των δυνάμεων της ελευθερίας στο δια-δίκτυο 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπεδωμένη αίσθηση του ανεξέλεγκτου και 

χαοτικού χαρακτήρα του χώρου του δια-δικτύου. Πρόκειται για μια αντίληψη που 

έχει βάση στον αποκεντρωτικό τρόπο σχεδίασης του (ως προϊόντος του υπουργείου 

Αμύνης των Η.Π.Α). Θεωρούμαι ότι αυτό το στοιχείο, στην πραγματικότητα αποτελεί 

μια καλή βάση αλλά έχει και τα όριά της που σχετίζονται με την διάθεση των 

εξουσιών. Μπορεί να αποβεί μια αυταπάτη που οφείλεται στην αδυναμία της 

                                                 
372 «Πρώτα έρχεται η ανακάλυψη της τεχνολογίας. Μετά έπεται η προώθησή τους από τους 
πρωτοπόρους (επιχειρηματίες). Στη συνέχεια κάνουν την εμφάνισή τους οι πειρατές (οι χάκερ όπως 
τους περιγράφει ο Μ. Castells) και το χάος διάχυσης – ακόμη χωρίς μεγάλο έλεγχο – της νέας 
τεχνολογίας. Κατόπιν γεννιέται η απαίτηση για κανόνες. Η απαίτηση προέρχεται από τους κατόχους 
της ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία γεννά απαιτήσεις για δικαιώματα που απορρέουν από 
αυτή την ιδιοκτησία. Τέλος, ως αποτέλεσμα αυτής της διεκδίκησης, δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο 
και η αγορά τεχνολογίας. Εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που οικειοποιούνται την τεχνολογία στη βάση 
αυστηρών διαδικασιών και με μοναδικό στόχο το κέρδος.», Debora L. Spar (2001), Ruling the Waves. 
Cycles of Discovery, Chaos, and Wealth from the compass to the Internet, New York, San Diego, 
London: Harcourt, Inc., όπως αναφέρεται στον πρόλογο του Νίκου Κοτζιά για το βιβλίο: Μ. Castells, 
«Ο γαλαξίας του διαδικτύου: Στοχασμοί για το διαδίκτυο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία», Εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 2005. 
373 Oι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του 2007 θα υπάρχουν πάνω από 1,3 
δισ. χρήστες του Internet, παγκοσμίως. 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4775&subid=2&pubid=284423 
374 Εξαιρετικά επίκαιρη (27-02-2008) είναι η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να καταθέσει σχέδιο 
νόμου για την λειτουργία του Internet, βλ. http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=12275 
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αντίληψής μας να συλλάβει την αφηρημένη λειτουργία του λογισμικού. Αν 

καταφέρναμε να μεγεθύνουμε τεχνικά τη μεγαμηχανή του δια-δικτύου σε ορατό για 

τον άνθρωπο επίπεδο, θα βλέπαμε ότι αποτελεί ένα αυτόματο ντετερμινιστικό 

σύστημα που κατακλύζεται από διακίνηση πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η 

δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου του είναι σχεδόν απόλυτα εφικτή375. Όπως 

έχουμε αναλύσει, θεωρούμε ότι η εξουσιαστική τάση, η διάθεση ελέγχου αποτελεί 

εγγενές γνώρισμα του δυτικού πολιτισμού, βασικό φιλοσοφικό του υπόβαθρο που το 

συναντούμε με ποικίλες μορφές σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του. Παράλληλα, 

παρατηρούμε την ανάπτυξη και επομένως διαθεσιμότητα ισχυρότερων (πιο 

αφηρημένων) τεχνολογικών μέσων που διευρύνουν την κλίμακα δράσης των 

διαθέσεων ελευθερίας μας αλλά ταυτόχρονα και ελέγχου.  

Με βάση αυτές τις δύο αρχές θα φανούμε απαισιόδοξοι θεωρώντας ότι ο 

έλεγχος θα επικρατήσει της ελευθερίας στο πλαίσιο του δυτικού τεχνοκρατούμενου 

πολιτισμού376. Τμήματα ελεύθερης δράσης θα παραμείνουν στην συνείδησή μας είτε 

εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς κάποιας εξουσίας, είτε 

εκείνα για τα οποία νομίζουμε ότι είναι ελεύθερα ενώ πραγματικά δεν είναι. Ο 

κλασικός ιστορικός άξονας σκέψης που αφορά την πάλη των τάξεων μάλλον 

μεταλλάσσεται377. Αν επιχειρήσουμε να προβάλλουμε στο μέλλον την ιστορική μας 

πορεία, η δύναμη της τεχνολογίας θα φτάσει κάποια στιγμή ώστε να καταστήσει 

τεχνικά δυνατό την καταγραφή κάθε πράξης (είτε οπτική καταγραφή, είτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία). Ουσιαστικά θα μπορούμε να καταγράφουμε on-line την 

ανθρώπινη ιστορία. Ο «μεγάλος αδελφός» θα είναι πραγματικότητα. Ποιος θα 

αντισταθεί σ’ αυτόν τον πειρασμό; Η εμπειρία της εξουσιαστικής φύσης του δυτικού 

πολιτισμού απαντά κανείς. Η ελευθερία που μας υποσχέθηκε η τεχνολογία μήπως 

έχει αθέλητη συνέπεια το ακριβώς αντίθετο; Βέβαια, πάντα η ανθρώπινη ιστορία 

κρύβει εκπλήξεις γιατί απλά δεν είναι ένα ντετερμινιστικό σύστημα. Γι’ αυτό 

                                                 
375 Βλέπε σχετικά για το παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθησης Echelon: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/503224.stm και European Commission Final Report On Echelon: 
http://cryptome.org/echelon-ep-fin.htm 
376 «Όταν η δικτυακή επανάσταση ολοκληρωθεί, ο κεντρικός online έλεγχος των βάσεων δεδομένων 
θα εγείρει νέα προβλήματα, από την ρύθμιση της δημόσιας πρόσβασης στην πληροφορία, από τον 
πολιτικό έλεγχο στις Info – πηγές … Ολοένα αυξανόμενα, η γνώση θα καταστεί συνώνυμη με την 
δύναμη», (Floridi, 98). 
377 «Η πάλη μεταξύ των τάξεων έχει μέχρι στιγμής καθορίσει τον τρόπο που διατίθεται κάθε φορά το 
πλεόνασμα, το καθεστώς της σπάνεως που επιβάλλεται και τη μορφή που παίρνει η μεγέθυνση της 
παραγωγής. Όμως, αυτά που διακυβεύονται σήμερα είναι πολύ σημαντικότερα. Η επιβίωση και η 
ελευθερία βρίσκονται και οι δυο στον ορίζοντα της ταξικής πάλης, ταυτόχρονα.» , (Wark, 47). 
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οφείλουμε με σεβασμό (που ουσιαστικά σχετίζεται με την ελευθερία του ανθρώπου 

να αυτοδιαχειριστεί)  να της αφήσουμε τον τελευταίο λόγο. 

 

6.6 Η εικόνα του Χάκερ 
 

Βασικός «εικονικός» πρωταγωνιστής της αφήγησης του νέου κόσμου που εντοπίσαμε 

αναδείχτηκε ο χάκερ (4.1.1 Επιθέσεις από Χάκερ. Ο «αξιοθαύμαστος κακός» της εικονικής 

γειτονιάς μας). Οι κυρίαρχες αντιλήψεις που σχετίζονται με την παρουσία του 

κινήθηκαν στον άξονα χαρακτηρισμού του ως εγκληματία, απλά κακόβουλου, 

ουδέτερου τύπου, ενδιαφέροντα, επαναστάτη, άξιου θαυμασμού. Όμως οι κυρίαρχες 

αντιλήψεις συνδέονται συντριπτικά με την εικόνα του ως εγκληματία. Οι αντίθετες 

που τον αντιμετωπίζουν ως αξιαγάπητο επαναστάτη είναι πολύ λιγότερες και τις 

περισσότερες φορές προκύπτουν από υπολανθάνοντα μήνυμα που πιθανά καλλιεργεί 

ο αναγνώστης παρά από πρωτογενείς χαρακτηρισμούς. Μια ξεκάθαρη ερμηνεία της 

κυριαρχίας της εικόνας του κακού μας δίνεται από το μανιφέστο των χάκερ: "Οι 

απολογητές του ανυσματοκρατικού συμφέροντος θέλουν να περιορίσουν τη σημασιολογική 

παραγωγικότητα του όρου ‘χάκερ’ στην έννοια απλώς μιας μορφής εγκληματικότητας, ακριβώς 

επειδή φοβούνται την πιο αφηρημένη και πολλαπλή προοπτική της - την ταξική προοπτική της... 

Σήμερα, στα μάτια των επίσημων οργάνων της κρατούσας τάξης πραγμάτων, ο χάκερ 

εμφανίζεται πλάι στα προγενέστερα αρχέτυπά του, στον οργανωμένο εργάτη και στον 

εξεγερμένο αγρότη. Ο χάκερ έχει εξαίρετη συντροφιά.", (Wark, 73). 

Η παρουσία του χάκερ αναδεικνύει τις νέες μορφές αντιθέσεων και την 

μετάλλαξη της ταξικής πάλης στο πλαίσιο του πληροφοριακού καπιταλισμού, του 

νέου κόσμου του δια-δικτύου. Κινητήρια παραγωγικά μέσα στο νέο πλαίσιο 

αποτελούν η πληροφορία και η γνώση. Ταυτόχρονα, η ιδιοκτησία τους καθορίζει την 

σημερινή κυρίαρχη τάξη. Η αφήγηση της ανθρώπινης ιστορίας έχει περάσει σε ένα 

τρίτο στάδιο μετά το γεωκρατικό και το κεφαλαιοκρατικό378. Η παρουσία του χάκερ 

                                                 
378 «Η απόσπαση του πλεονάσματος είναι το κλειδί για τη συνέχιση της ταξικής κοινωνίας, αλλά η 
μορφή του πλεονάσματος και η μορφή της ίδιας της άρχουσας τάξης, διέρχεται τρία ιστορικά στάδια: 
ένα γαιοκρατικό, ένα κεφαλαιοκρατικό και ένα ανυσματοκρατικό. Με τις αντίστοιχες μορφές 
πλεονάσματος: το γαιομίσθιο, το κέρδος και το περιθώριο εμπορικής εκμετάλλευσης. Καθώς καθεμιά 
από αυτές τις μορφές πλεονάσματος βασίζεται σε μια ολοένα πιο αφηρημένη μορφή ιδιοκτησίας, 
ολοένα λιγότερο προσδεδεμένη σε μια συγκεκριμένη διάσταση της υλικότητας της φύσης, καθεμιά 
τους γίνεται διαρκώς λιγότερο εύκολο να μονοπωληθεί κα να διασφαλιστεί. Για τον λόγο αυτό, η κάθε 
διαδοχική άρχουσα τάξη εξαρτάται διαρκώς περισσότερο από τη βία του νόμου για να διασφαλίσει την 
ιδιοκτησία της, αναγορεύοντας τον νόμο σε δεσπόζουσα μορφή του εποικοδομήματος, η οποία είναι 
απαραίτητη για να διασφαλιστεί μια δύναμη που σχετίζεται με την υλική βάση του κοινωνικού 
σχηματισμού.», (Wark, 108). 
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με την σειρά του έρχεται να ενδυναμώσει στην κοινή συνείδηση την σημασία της 

πληροφορίας και άρα τις προϋποθέσεις λατρείας της. Η παράλληλη ενίσχυση της 

αποδοχής της εικονικότητας γίνεται και αυτή αυτονόητη, μιας και ο χάκερ αποτελεί 

κατεξοχήν εικονικό ον379.  

Η νέα μορφή ταξικής πάλης που αναδεικνύεται σχετίζεται άμεσα με την πόλεμο 

αισθημάτων και αντίστοιχων αντιλήψεων ελευθερίας και καταπίεσης στο δια-δίκτυο 

που είδαμε προηγουμένως. Ουσιαστικά, οι κυρίαρχες τάξεις επιθυμούν τον έλεγχο 

και την μεγαλύτερη δυνατή ιδιοκτησιακή σχέση με την πληροφορία, ενώ οι 

πληροφοριακοί προλετάριοι του σύγχρονου κόσμου έχουν συμφέρον να διακινείται 

ελεύθερη η πληροφορία, επιπρόσθετα για τον λόγο ότι  η κατοχή της από κάποιον δεν 

αφαιρεί το δικαίωμα αυτό και από κάποιον άλλο (4.1.4 Πνευματικά δικαιώματα). Ο χάκερ 

εκφράζει τις κοινωνικές δυνάμεις που παλεύουν για τη ελευθερία και στο πλαίσιο 

αυτό τείνει να διαμορφωθεί ο πυρήνας μιας νέας ταξικής συνείδησης, προπομπός των 

διακυβευμάτων της ιστορικής πάλης του μέλλοντος380. 

Ο χάκερ εμφανίζεται ή θέλει να εμφανίζεται σαν ο σύγχρονος επαναστάτης 

(Ρομπέν των δασών) με επίκεντρο το ζήτημα της ιδιοκτησίας της πληροφορίας381. Οι 

κυρίαρχες δυνάμεις θέλουν καταρχήν να αποκρύπτουν τις δυνατότητες της δράσης 

του και τα πραγματικά κίνητρά τους. Όταν δεν μπορούν, τον παρουσιάζουν σαν τον 

αποδιοπομπαίο τράγο, το κακό του νέου εικονικού παραμυθιού μας. Δύο κόσμοι 

συμφερόντων και συνοδευτικών αντιλήψεων συγκρούονται. Μέσα από την έρευνά 

μας η λογική του κακού κυριαρχεί, αλλά ταυτόχρονα σε δεύτερο επίπεδο (μέσα στην 

ποιότητα των στοιχείων και όχι στην ποσότητα) αισθανθήκαμε την ανερχόμενη 

δυναμική της θετικής αναπαράστασης του «επαναστάτη για το καλό της 

ανθρωπότητας».  

Στο πλαίσιο του νέου πληροφοριακού κόσμου του δια-δικτύου, όσο ωριμάζουν 

και εμπεδώνονται σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού, τα νέα διακυβεύματα που 

θα οριοθετούν τις νέες ανισότητες και άρα τις νέες κυριαρχίες, τόσο θα 

αποκρυσταλλώνονται οι δύο νέοι ταξικοί κόσμοι. Θεωρούμε ότι πρώτα 

                                                 
379 «Χακεύω σημαίνει παράγω ή εφαρμόζω την αφαίρεση στην πληροφορία και εκφράζω τη 
δυνατότητα να υπάρξουν νέοι κόσμοι, πέρα από την ανάγκη.», (Wark, 14). 
380 «Το σύνθημα της τάξης των χάκερ δεν είναι οι εργάτες του κόσμου ενωμένοι, αλλά τα έργα του 
κόσμου ελεύθερα.», (Wark, 6). 
381 «Οι χάκερ καταλήγουν, ως τάξη, ν' αντιλαμβάνονται ότι το ταξικό τους συμφέρον εκφράζεται 
καλύτερα μέσα από τον αγώνα, όχι απλώς να ελευθερωθεί η παραγωγή της πληροφορίας από τα 
συγκεκριμένα δεσμά αυτής ή της άλλης μορφής ιδιοκτησίας, αλλά να δημιουργηθεί, μέσα από μια νέα 
διαδικασία αφαίρεσης, μια τελείως διαφορετική μορφή ιδιοκτησίας.», (Wark, 22). 
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πραγματοποιείται η συγκρότηση κοινής συνείδησης από την μεριά της κυριαρχίας και 

έπειτα, ως φυσική άμυνα, από την πλευρά των καταπιεσμένων. Επομένως, η τωρινή 

κυριαρχία της εικόνας του χάκερ ως κακού αναμένουμε να εξισορροπηθεί μελλοντικά 

από την άνοδο της ταξικής συνείδησης των προλετάριων της πληροφορίας. Οι χάκερ 

αναμένουμε να αποτελέσουν καθοριστική μορφή, παράγοντα σταθμό στην περίοδο 

της πληροφοριακής ιστορίας της ανθρωπότητας και ίσως αποτελέσουν τον πυρήνα 

της έκπληξης που επιφυλάσσει η ιστορία382.  

Ο χάκερ αποτελεί την απόδειξη, το τελευταίο απομεινάρι στην ανθρώπινη 

ιστορία της αξίας της αμφισημίας, της ευφυΐας του ανθρωπίνου είδους. Σε ένα 

απόλυτα ντετερμινιστικό κόσμο, όπου τείνει να αποκτήσει την εικόνα μιας 

μεγαμηχανής, ενός μεγασυστήματος με μια συνεχή, ταχύτερη, αποδοτικότερη 

λειτουργία ερήμην των γραναζιών (ανθρώπων), ο χάκερ έρχεται να νικήσει την 

μηχανή και να φωνάξει : «Η ευφυΐα νίκησε. Ο άνθρωπος αν και συνεχώς τείνει στη  

γωνία της ιστορίας, είναι πάντα εδώ. Είναι πάνω από τις μηχανές και όποιο 

ορθολογικό σύστημα ασφαλείας383». Βαθύτερα, η μακροχρόνια δοκιμασμένη (μέσα 

από τους νόμους της φυσικής επιλογής και εξέλιξης) νοημοσύνη της φύσης θα είναι 

πάντα μπροστά από τις μηχανές. Ο χάκερ, εκ μέρους του ανθρωπίνου είδους, 

αντιπροσωπεύει τον τελευταίο εναπομείναντα αγωνιστή της ιστορίας ενάντια στην 

εκμηδένιση του ρόλου των υποκειμένων και ενόψει της (αναπόφευκτης) κυριαρχίας 

ανώτερων, πιο αφηρημένων, συστημικών κοινωνικών δομών ύπαρξης που 

προϋποθέτουν την λειτουργία μηχανών για αυτή την μετάβαση. 

 

6.7 Το επικίνδυνο δια-δίκτυο 
 

Μια σημαντική πτυχή της αντίληψης που κυριαρχεί για το δια-δίκτυο λέει  ότι αυτό 

είναι επικίνδυνο. Πιστεύεται ότι το δια-δίκτυο εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους, 

αποτελεί εν δυνάμει απειλή για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (παιδιά), τους σχετικά 

αμύητους και σε τελευταίο επίπεδο όλους τους χρήστες. Είναι ξεκάθαρη μέσα από 

την έρευνά μας η λογική που συνδέει το δια-δίκτυο με το κακό με κάθε είδους 

                                                 
382 «Το διακριτικό σημείο ενός ελεύθερου κόσμου δεν είναι η ελευθερία των ατόμων να καταναλώνουν 
ή να παράγουν την πληροφορία, ούτε καν η ελευθερία να πραγματοποιούν την δυνατότητα της 
πληροφορίας σε ιδιωτικούς κόσμους που τα ίδια έχουν επιλέξει. Το διακριτικό σημείο ενός ελεύθερου 
κόσμου είναι η ελευθερία των ατόμων να μετασχηματίζουν τον κόσμο συλλογικά, μέσω αφαιρέσεων 
που έχουν ελεύθερα επιλέξει και πραγματώσει.», (Wark, 139). 
383 «Μια γνώση του χάκερ, ικανή να εισχωρήσει στα υφιστάμενα συστήματα ορθολογικότητας, που σε 
διαφορετική περίπτωση θα έμοιαζαν ίσως αλάνθαστα.», (Wark, 83). 
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παραβατικότητα (4.1 Ηλεκτρονικά Εγκλήματα Οικονομικής Φύσης, 4.2 Πορνογραφία, παιδεραστία, 

4.3 Ηλεκτρονικά εγκλήματα συμπεριφορικών διαταραχών). Η εικόνα του άναρχου, 

ανασφαλούς, ανεξέλεγκτου δημιουργεί έντονα απωθητικά συναισθήματα και 

αποτελεί ίσως την κυριότερη αιτία της ανάπτυξης φοβικών στάσεων εκ μέρους 

μερίδας του πληθυσμού. 

Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου σχετίζεται σίγουρα με την φύση του μέσου 

(δια-δικτύου). Αυτό, πολύ απλά σημαίνει, ότι με τον ίδιο εύκολο και άμεσο τρόπο 

που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς, να έχει μια οικονομική δοσοληψία, να 

συναντήσει τον άλλο, με την ίδια ευκολία μπορεί αντίστοιχα να διαπράξει το «κακό». 

Το τίμημα της ελευθερίας, της αφηρημένης λειτουργίας του δια-δικτύου, της 

ανωνυμίας που προσφέρει, της κατάργησης του διαχωριστικού χώρου, πληρώνεται με 

την ευκολία διάπραξης παραβατικών συμπεριφορών. Επομένως, το τεχνητό 

περιβάλλον που δημιουργήσαμε, εξαιτίας ακριβώς της αμεσότητας που προσφέρει, 

λόγω της απουσίας σώματος, συμβάλει στην άμβλυνση του φάσματος των δυνατών 

συμπεριφορών των χρηστών του. Γρήγορα, εύκολα και αποδοτικά μπορεί να συμβεί 

κάθε είδους πράξη. Άρα το καλό βρίσκεται στην ίδια μοίρα με το κακό384. 

Επιπλέον, η σημαντική παρουσία της παραβατικότητας, ως κυρίαρχης 

αναπαράστασης της εικόνας του δια-δικτύου, έρχεται να ενισχύσει την γενικότερη 

εικόνα μιας νέας ταξικής πάλης που προαναφέραμε. Τα οικονομικά εγκλήματα, ως 

κυρίαρχο τμήμα των σχετικών αναφορών ενισχύουν την αγοραία λογική που 

επικρατεί στο δια-δίκτυο. Είναι ξεκάθαρο ότι διεξάγεται μία μάχη μεταξύ ισχυρών 

οικονομικών οργανισμών (τράπεζες, μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες) ως θύματα και 

κάποιων (κακών χάκερ) ως θύτες με λεία χρήματα ή έχοντας σκοπό απλά την ζημιά 

των ισχυρών. Πτυχές της νέας μορφής ταξικής πάλης αναδεικνύονται μέσα από την 

μάχη επικράτησης αισθημάτων ασφάλειας ή ανασφάλειας. Οι ισχυροί θέλουν και 

έχουν συμφέροντα να παρουσιάσουν ασφαλές το δια-δίκτυο. Σ’ αυτήν την 

κατεύθυνση ο τύπος αποτελεί προνομιακό πεδίο επιρροή τους. Η ανασφάλεια 

καλλιεργείται όταν δεν μπορεί να αποκρυφτεί και στον βαθμό που εξυπηρετεί στενά 

κυκλοφοριακά οφέλη του τύπου λόγω του εντυπωσιασμού που παρέχει. 

Από την άλλη μεριά οι αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης βρίσκουν ένα 

προνομιακό πεδίο δραστηριοποίησης μέσα στην εικονικότητα του δια-δικτύου (4.2 

                                                 
384 «Αλλά η ζωή δεν μπορεί να καταναλώσει τα πάντα, και η καταναλωτική κοινωνία δεν μπορεί ούτε 
και θα μπορέσει να δώσει τα πάντα. Αποσύρει τη στιγμή ακριβώς που δίνει. Δεν μπορεί να προσφέρει 
ταυτόχρονα την ασφάλεια και το ρίσκο, αφαιρεί την περιπέτεια προσφέροντας τις παντόφλες. Αφαιρεί 
τη σάρκα προσφέροντας την εικόνα.», (Morin, 1962, 241-242). 
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Πορνογραφία, παιδεραστία, 4.3 Ηλεκτρονικά εγκλήματα συμπεριφορικών διαταραχών). Το ζήτημα 

της παιδικής πορνογραφίας ξυπνά έντονα αντανακλαστικά της κοινωνικής μας 

συνείδησης. Η αντίληψη ότι κάθε είδους «ανώμαλοι», προβληματικοί συνάνθρωποί 

μας παραμονεύουν μέσα στο δια-δίκτυο αναδεικνύεται πολύ ισχυρή. Οι 

συνεπαγόμενοι κίνδυνοι, αναπόφευκτα, διακρίνονται περισσότερο έντονοι στην 

ομάδα πληθυσμού των γονέων με μικρά παιδιά, που αισθάνονται άμεσα το πρόβλημα 

στην καθημερινή πρακτική: «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν πρέπει το παιδί μου 

να χάσει το τρένο του μέλλοντος, αλλά πρέπει και να το προστατεύσω». 

Το δια-δίκτυο και μ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το κομβικό δίλημμα μας. 

Είναι το διακύβευμα του παρόντος και του μέλλοντος. Η αντίληψη ότι δεν μπορείς 

να το αγνοήσεις είναι παντού κυρίαρχη. Πολύ περισσότερο οφείλεις ως σύγχρονος 

πολίτης (αν δεν θέλεις να χάσεις ευκαιρίες, να απομονωθείς από την πραγματικότητα) 

να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας που οριοθετεί. Το 

«πρέπει» του δια-δικτύου διαμορφώνεται ως κυρίαρχη αντίληψη στον βαθμό που 

αποτελεί κυρίαρχη επιλογή (ασυνείδητη) των κυρίαρχων τάξεων του σύγχρονου 

δυτικού πολιτισμού (βλ. 2.4. Η νομοτέλεια του δια-δικτύου). 

 

6.8 Η αντίληψη ότι το δια-δίκτυο αλλάζει τον κόσμο προς το καλό 
 

Η τεχνοκρατική αντίληψη της προόδου, ως βασικό συστατικό στοιχείο του τεχνικού 

πνεύματος, για την οποία ήδη μιλήσαμε, εξειδικεύεται όσον αφορά το δια-δίκτυο σε 

μια αντίληψη που όχι μόνο θεωρεί ότι ο κόσμος αλλάζει (κάτι αυταπόδεικτο), αλλά 

«αξιολογεί» αυτόματα την αλλαγή ως θετική (πρόοδο), επιζητά την αλλαγή ως 

αυτοσκοπό. Στην έρευνά μας (2.3 Το δια-δίκτυο ως παράγοντας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας) η 

περιγραφή των αλλαγών σε όλο σχεδόν το φάσμα της κοινωνικής πραγματικότητας 

απολαμβάνει μεγάλο τμήμα δημοσιότητας. Πέρα από αυτό, η αλλαγή πανηγυρίζεται 

εκφράζοντας ουσιαστικά την ταύτιση της στο πλαίσιο των κυρίαρχων 

αναπαραστάσεων με την πρόοδο. 

Αν επιχειρούσαμε να αντικειμενοποιήσουμε την έλευση των αλλαγών (προς το 

ψηφιακό και διαδικτυακό) ως προϊόν, θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο τις 

συμπεριφερόμαστε ως καταναλωτικό προϊόν. Διακρίνεται μια ανάγκη για φυγή από 

το παλιό (η επιθετική ορμή του πολιτισμού), που οφείλει να ικανοποιηθεί με κάτι 

καινούριο. Η αλλαγή, λοιπόν, είναι το προϊόν που μας ικανοποιεί αυτή την πείνα. Το 



 335 

ζήτημα είναι ότι δεν διαφαίνεται κανενός είδους κορεσμός αυτής της πείνας. Η 

αλλαγή που μόλις ήρθε πετιέται όπως το ρούχο που μόλις αγοράσαμε. Και κάθε φορά 

επιθυμούμε πιο γρήγορα και έντονα (ριζικά) την επόμενη αλλαγή. Μια εθιστική 

σχέση με την αλλαγή διαφαίνεται. Ο πολιτισμός μας δεν μπορεί να κορέσει την πείνα 

του. Ο μηχανισμός της προόδου και των συνοδευτικών αλλαγών είναι ανεξέλεγκτος. 

Μήπως, ζούμε για να καταναλώνουμε σε όλα τα επίπεδα; Και αυτό αφορά όχι μόνο 

καταναλωτικά προϊόντα, αλλά και ελπίδες, πίστη; 

Σ’ αυτό το πλαίσιο της ιδιαίτερης σχέσης με τον χρόνο, με το μέλλον, την 

πρόοδο, την αλλαγή αναπτύσσονται νέα αξιακά στερεότυπα. Στο πλαίσιο του παλιού 

κόσμου αξία αποτελούσε η εμπειρία, η παράδοση (ως συσσωρευμένη γνώση). Το 

παλιό αποτελούσε αντικείμενο ιδιαίτερου σεβασμού και λόγω του κομβικού του 

ρόλου στην εξέλιξη της κοινωνίας. Στο πλαίσιο της έρευνά μας για το δια-δίκτυο 

διαπιστώσαμε μία κυριαρχία της αντίληψης που θαυμάσει το νέο, την νεότητα, το 

κάθε τι καινούριο. Νέες εταιρείες (Google) γκρεμίζουν μέσα σε λίγο χρόνο από την 

ηγετική θέση τους ισχυρές δυνάμεις του παρελθόντος. Νέα αφεντικά κινούν τα 

νήματα της ιστορίας, ενώ μόλις έχουν πάρει το πτυχίο τους (πριν τα τριάντα τους). 

Νέες (καινοτόμες) ιδέες αναζητούνται αδηφάγα από τις εταιρείες. Οι κυρίαρχες αξίες 

του νέου κόσμου του δια-δικτύου είναι το νέο έναντι του παλιού, το γρήγορο έναντι 

του αργού385, η καινοτομία έναντι της παράδοσης, η πίστη και η επένδυση στους 

νέους και όχι στην εμπειρία των γηραιότερων, η επιδίωξη της αλλαγής έναντι της 

συντήρησης μιας κατάστασης. 

 

 

6.9 Ο προοδευτισμός του δια-δικτύου ως πολιτική ιδεολογία 
 

Αυτό το πλαίσιο των κυρίαρχων αντιλήψεων για το τι είναι πρόοδος, και άρα ποιος ο 

ρόλος των αλλαγών, έρχεται να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει ο τρόπος που 

εκφράζονται ως πολιτική ιδεολογία στην χώρα μας (3.2 Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα).  

Σε κυβερνητικό επίπεδο, παρατηρήσαμε την ανάδειξη της τεχνολογικής 

πολιτικής (με κύριο άξονα το δια-δίκτυο) σε πολιτικό όραμα της χώρας. Ταυτόχρονα 

η προβολή μέτρων, δράσεων προς την κατεύθυνση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών 

                                                 
385 Για μια πιο ολοκληρωμένη συνολική πολιτισμική θεώρηση της σχέσης μας με τον χρόνο δες το 
βίβλίο: Thomas Hylland Eriksen, Η Τυραννία της Στιγμής (Γρήγορος και αργός χρόνος στην εποχή της 
πληροφορίας), Εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005. 
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στην κοινωνία πανυγηρίστηκε (ίσως το μόνο ζήτημα χωρίς αντιπαραθέσεις και άλλη 

προσέγγιση) όσο καμιά άλλη πρωτοβουλία. 

Σε κομματικό επίπεδο, το ζήτημα του δια-δικτύου αποτέλεσε ζήτημα έντονης 

αντιπαράθεσης των δύο μεγάλων κομμάτων για το ποιος προώθησε 

αποτελεσματικότερα την μελλοντική ψηφιακή κοινωνία. Παρατηρήσαμε αντίστοιχες 

αντιπαραθέσεις στον χώρο των συμβόλων και την προσπάθεια οικειοποίησης 

συνθημάτων (Ψηφιακή στρατηγική, Κοινωνία της πληροφορίας). Στο εσωτερικό του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ υπάρχει μια έντονη προσπάθεια ταύτισης της εικόνας του με την σύγχρονη 

διαδικτυακή συμμετοχική κοινωνία των πολιτών και τις ανοιχτές (δηλαδή ελεύθερες 

λόγω δια-δικτύου) διαδικασίες. Κύριος φορέας αυτής της πολιτικής τάσης 

αναδεικνύεται ο  πρόεδρός του κ. Γιώργος Παπανδρέου. Στην βουλή καταγράψαμε 

την συμβολικότερη αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές την κ. Παπαρήγα και τον κ. 

Παπανδρέου όπου αποκρυσταλλώνονται τα όρια του προοδευτισμού και του 

συντηρητισμού. 

Σε ατομικό επίπεδο, οι πολιτικοί (κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων, ίσως και 

λόγω της μεγαλύτερης ευκαιρίας προβολής τους) προσπαθούν στο πλαίσιο του 

επικοινωνιακού παιχνιδιού να ταυτίσουν την εικόνα τους με την «πρόοδο» και τον 

εκσυγχρονισμό που πρεσβεύει το δια-δίκτυο. Παράλληλα επιχειρούν να 

εκμεταλλευτούν τις καθαρά τεχνικές επικοινωνιακές δυνατότητες των νέων μέσων 

στο πλαίσιο της καθημερινής, πρακτικής επικοινωνίας τους στρατηγικής. 

Η κυριαρχία της αντίληψης για την τεχνική εκδοχή της προόδου συμπυκνώνεται 

στο πολιτικής υφής δίπολο «Προοδευτισμός – Συντηρητισμός». Παρατηρούμε μια 

σαφή ιστορική μετάλλαξη του κλασικού συμβολικού άξονα πολιτικού 

αυτοπροσδιορισμού. Η συνολική του μετάθεση προς την κατεύθυνση της 

τεχνοκρατικής αντίληψης των πραγμάτων αναδεικνύει την ιδιαίτερα διακριτή 

ιστορική φάση του δυτικού πολιτισμού στην οποία έχουμε αναφερθεί. Το πέρασμα σ’ 

αυτήν οριοθετείται με την σταδιακή κατάληψη του πεδίου της πολιτικής σκέψης από 

την δύναμη του «τεχνικού πνεύματος». Η ανάπτυξης της τεχνολογίας έχει καταστεί 

κέντρο όχι μόνο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά έχει πνίξει και την 

πολιτική σκέψη, τον κόσμο των πολιτικών ιδεών και συμβόλων της. Πρόκειται για 

μια διαπίστωση που αναδεικνύει το μέγεθος της κυριαρχίας και την σημασία της 

λογικής που προσπαθούμε να κωδικοποιήσουμε. 

Η «τεχνοκρατική» πολιτική, στο πλαίσιο ενός τεχνοκρατούμενου πολιτισμού 

αποτελεί κυρίαρχη πολιτική πρακτική. Παραδοσιακά συστήματα ιδεολογιών με 
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άλλους άξονες σκέψης (κοινωνικές ανισότητες, ταξική πάλη, άνθρωπος) έχουν 

καταρρεύσει. Το μόνο απομεινάρι του παρελθόντος, το δίπολο προοδευτικού και 

συντηρητικού έχει ενσωματώσει την διάκριση που ορίζει πλέον η τεχνολογία. Δύο 

επιλογές υφίστανται. Είτε επιζητείς την τεχνολογία, την χρησιμοποιείς, την προωθείς 

και φέρνεις την πρόοδο στην κοινωνία. Οπότε καρπώνεσαι τον τίτλο του ωφέλιμου 

του «προοδευτικού» πολιτικού. Είτε στην καλύτερη περίπτωση την αγνοείς (σπάνια 

είναι τα δείγματα της αρνητικής στάσης), οπότε στέκεσαι εμπόδιο στην πρόοδο της 

χώρας σου, είσαι ένας οπισθοδρομικός, ο «συντηρητικός». 

 Τέλος, το κενό πολιτικού λόγου, που λίγο πολύ κοινά διαπιστώνεται, 

αποκαλύπτει την αυτονόμηση και κυριαρχία άλλων πόλων της πολιτισμικής μας 

δραστηριοποίησης. Πρόκειται για το ζεύγος οικονομίας και τεχνολογίας στην 

παράλληλη πορεία του οποίου έχουμε σύντομα αναφερθεί. Στο πλαίσιο αυτό, όπως 

έχουμε αναλύσει, ο παράγοντας άνθρωπος έχει αποδυναμωθεί λόγω των 

πολιτισμικών τάσεων του δυτικού κόσμου για την μετάβαση σε μια πιο ορθολογική, 

συστηματοποιημένη, αφηρημένη κοινωνική δομή. Η πολιτική νοούμενη κατεξοχήν 

ως διαδικασία έκφρασης της κοινής θέλησης για αυτοδιαχείριση των ανθρώπων 

ακολουθεί στο αξιακό μας σύστημα την αποδυνάμωση του ίδιου του ανθρώπου. Ο 

λόγος της (αν και εφόσον υπάρχει ως διαφορετικός της κυριαρχίας του τεχνικού 

πνεύματος) έχει τόση επιρροή όσο και αυτή που αντιπροσωπεύει η προτεραιότητα 

των ανθρωπίνων σκοπών. Σε μια κοινωνία όπου αναπτύσσονται ανάγκες που 

οφείλουν να εξυπηρετήσουν μηχανές και απρόσωπες, αφηρημένες δομές μακριά του 

ανθρώπου, ο πολιτικός λόγος γίνεται απλός διαχειριστής μιας πραγματικότητας. Μια 

διαφορετική σκέψη ενάντια της κυριαρχίας της τεχνοκρατικής αντίληψης της 

προόδου δεν νοείται, πολύ περισσότερο θα αποτελούσε αυτοκτονική στάση για έναν 

πολιτικό. Ο ρομαντισμός που συνειρμικά μας γεννάτε στην σκέψη και μόνο αυτή 

αποδεικνύει τον βαθμό κυριαρχίας της λογικής στην οποία αναφερόμαστε. 

 

6.10 Ο άξονας τεχνολαγνείας – τεχνοφοβίας 
 

Σε ένα τελευταίο επίπεδο, μέσα από την έρευνά μας αναδεικνύεται ο κεντρικός 

άξονας πάνω στον οποίο κινούνται οι αντιλήψεις που αφορούν το δια-δίκτυο. Αυτός 

ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, και μορφοποιεί την στάση που, εκ των 

πραγμάτων, οφείλει να έχει ο καθένας μας απέναντι στην τεχνολογία. Στο ένα άκρο 



 338 

συναντούμε την λατρεία της τεχνολογίας, την αποδοχή της ως το «μάνα εξ ουρανού», 

που αποτελεί ταυτόχρονα τον μόνο δρόμο της επιτυχούς ατομικής (καριέρας) και 

συλλογικής πορείας (λύση κοινωνικών προβλημάτων). Στο άλλο άκρο συναντούμε το 

φόβο τμημάτων της κοινωνίας απέναντι στο νέο που δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη, στις 

συνεχείς απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσαρμογής με αυτό. Στο ενδιάμεσο έχουμε 

όλες τις δυνατές αποχρώσεις συναισθημάτων επιφυλακτικής, χρησιμοθηρικής ή 

αναγκαστικής  αποδοχής ή απόρριψης. 

Το σημαντικότερο στοιχείο που οφείλουμε να κρατήσουμε από αυτή την 

κεντρική διάταξη δυνάμεων είναι το γεγονός ότι, πέρα από τους πιθανούς νικητές και 

ηττημένους, η στάση ή η σχέση με την τεχνολογία αναδεικνύεται ως κυρίαρχος 

προσδιοριστικός παράγοντας αυτοπροσδιορισμού ατόμων και συλλογικοτήτων 

(κοινωνικών ομάδων, εθνών, κοινωνιών). Η αποδοχή και η αξιοποίησή της 

τεχνολογίας ορίζει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες ατομικής επαγγελματικής 

εξέλιξης, αλλά και οικονομικής ευημερίας ολόκληρων κρατών. Η σύγκριση με την 

τεχνολογία και η στάση που θα εκδηλώσεις ορίζει όλο και περισσότερο τι τύπος 

ανθρώπου είσαι: αισιόδοξος, συντηρητικός, προοδευτικός, εργατικός, δυναμικός, 

επιφυλακτικός κ.α. Δεν είσαι αυτό που χαρακτηρίζεσαι σε σύγκριση με τους 

ανθρώπους, αλλά σε σχέση με την στάση σου απέναντι σε ένα εξωτερικό, τεχνητό 

περιβάλλον που ως υποκείμενο δράσης, ορίζει όλο και περισσότερο (εξ ονόματος του 

ανθρώπου) τους αξιολογικούς όρους της συζήτησης για το τι είναι τι. Αυτό το 

γεγονός, του ποιος ορίζει την γλώσσα πάνω στην οποία θα συζητήσουμε, ποιος ορίζει 

τα ιδεολογικό πλαίσιο σκέψης, εκδηλώνει από μόνο του την κυριαρχία της 

τεχνοκρατικής σκέψης και των μηχανών στην ζωή των σύγχρονων κοινωνιών. 

 

Α. Η αποθέωση, μυθοποίηση της τεχνολογίας 

 

Στο μεγαλύτερο ποσοτικά τμήμα της έρευνας (βλ. 2. Ο θαυμαστός, "νέος κόσμος" του Δια-

δικτύου 42,4% & 3.3 Οικονομικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο 9%, 3.4 Οικονομικές εξουσίες στην 

Ελλάδα 2,5%, 3.5 Δια-δίκτυο και Διαφήμιση 4,9%) συναντούμε εν γένει την λατρεία της 

τεχνολογίας και του δια-δικτύου, τα αισθήματα αποθέωσης. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση η κυρίαρχη αντίληψη λέει ότι το δια-δίκτυο είναι το απαραίτητο μέσο, 

φορέας καλυτέρευσης της ζωής μας, οπότε αυτή δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς αυτό. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται με ενθουσιασμό και πανηγυρισμό (βλ 2.2 το δια-δίκτυο 

ως μύθος και πίστη) τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Η δύναμή τους προκαλεί σαγήνη και 
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λειτουργεί σαν μαγευτική δύναμη που κληρονομείται στον φορέα της χρήσης τους. 

Όλοι προστρέχουν να πάρουν λίγη από αυτή για να την αξιοποιήσουν στην ατομική 

τους πορεία. Σ’ αυτό το «παιχνίδι» διαχείρισης δύναμης συναντούμε όλες τις 

συνοδευτικές συμπεριφορές που παραπέμπουν σε μια νέα θρησκεία. Μυστικοπάθεια, 

ιεροποίηση της τεχνολογικής γνώσης και μάχη για την ελεύθερη ή αντίθετα ελέγξιμη 

διάδοσή της386. Απόλυτη πίστη στην τεχνολογία και τους ειδικούς της σαν να είναι οι 

σύγχρονοι ιερείς, κάτοχοι της γνώσης και φορείς του νέου θεού. Η αισιοδοξία για μια 

καλύτερη ατομική ζωή αλλά και έναν καλύτερο κόσμο, όπου η τεχνολογία θα λύνει 

τα προβλήματά μας είναι διάχυτη. Τελικά, η αισιοδοξία αγγίζει τα όρια της σε μια 

τελική αναμέτρηση της μηχανής με τον άνθρωπο.  Το ερώτημα της τεχνητής 

νοημοσύνης πλανάται μέσα στον τύπο (βλ. 2.2.2 «Google, το μυαλό του θεού είναι … πονηρό», 

Α) αντανακλώντας το επίπεδο της αισιοδοξίας της σύγχρονης κοινωνικής συνείδησης. 

Στο βάθος αυτής της μυθοποίησης και λατρείας της τεχνολογίας κρύβεται ο 

θαυμασμός στην επιστήμη ως παράγοντα απόκτησης δύναμης (άρα εξουσίας)  και 

εξέλιξης, προόδου του ανθρώπου. Ουσιαστικά, δηλαδή (σαν την κότα με το αυγό) 

καταλήγουμε στον πυρήνα της τεχνοκρατικής λογικής που έχουμε περιγράψει ως 

δομικό πολιτισμικό στοιχείο του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Πρόκειται για την 

θέληση και σκέψη (ιδεολογία) ενός πολιτισμού που εκφράστηκε μέσα από αυτό που 

«θέλησε» να πράξει και γι’ αυτό «διάλεξε» τον δρόμο της τεχνολογικής απεξάρτησης 

από την φύση και τον εαυτό του. 

 

Β. Η επιφυλακτική, ουδέτερη στάση 

 

Η επιφυλακτική στάση έναντι της τεχνολογίας του δια-δικτύου μορφοποιείται και 

συμπυκνώνετε με αφορμή κυρίως το υλικό της ομάδας όπου εμπλέκονται σαν 

απειλητικές σκιές οι εξουσίες του κόσμου (βλ. 3.1 Πολιτικές εξουσίες σε διεθνές επίπεδο & 3.2 

Πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα). Η εμπλοκή ισχυρών εξουσιών προσγειώνει αρκετά τις 

προσδοκίες ενός ιδανικού κόσμου και εμφανίζονται αρκετοί προβληματισμοί, 

ερωτηματικά, αποστάσεις που διαμορφώνουν μια συνολικά αρκετά πιο ουδέτερη, 

συγκριτικά με την 1η , επιφυλακτική εικόνα του δια-δικτύου. 

 

                                                 
386 Σ’ αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται και η σκληρή μάχη ελεύθερου ή ανοιχτού λογισμικού (Linux, Open 
Office κ.α.) και εταιρειών με κύριο εκπρόσωπο την Microsoft που αντιπροσωπεύει την εμπορική 
εκμετάλλευση της τεχνολογικής γνώσης. 
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Γ. Ο Φόβος αλλαγών του καινούριου και το αρνητικό πρόσωπο 

 

Τέλος, το υλικό της τελευταίας κατηγορίας (βλ. 4. Δια-δίκτυο και παραβατική συμπεριφορά) 

συμβάλλει στη καλλιέργεια ενός αρνητικού κλίματος για το δια-δίκτυο. 

Παρουσιάζεται ότι εγκυμονεί ανεξέλεγκτους κινδύνους, ειδικότερα για τα παιδιά (βλ. 

4.2 Παιδεραστία-Πορνογραφία) και κάθε είδους διαταραγμένη προσωπικότητα του 

πραγματικού κόσμου έχει βρει στο δια-δίκτυο ένα φιλόξενο και ευνοϊκό περιβάλλον 

δραστηριοποίησης (βλ. 4.3 Παραβατικότητα και συμπεριφορικές διαταραχές). Σ’ αυτό το κλίμα 

αντιστοιχεί ένα τμήμα αρνητών της τεχνολογίας. Ο φόβος κάθε τι καινούριου που 

έρχεται να αλλάξει τους τρόπους καθημερινής δράσης και σκέψης μεταφράζεται σε 

προσκόλληση στην παράδοση, σε σταθερές και γνωστές αξίες συμπεριφοράς. Ή το 

πλήθος και η ένταση των αλλαγών και των προσαρμογών σε ατομικό επίπεδο που 

απαιτούνται για την μετάβαση στο νέο κόσμο του δια-δικτύου προκαλούν δέος, φόβο, 

ανασφάλεια για το τι είναι αυτό που μας περιμένει. Ο άνθρωπος για να είναι 

λειτουργικός σ’ αυτό το νέο κόσμο, δεν μπορεί να μείνει σταθερός. Αυτό που 

γνώρισε και έμαθε από μικρός δεν φτάνει για μια ζωή. Οφείλει συνεχώς να 

προσαρμόζεται, να επαναεκπαιδεύεται σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο τεχνητό 

περιβάλλον. Επιπλέον, ακόμη και η διάθεση ή προσπάθεια προσαρμογής του δεν του 

εξασφαλίζει τίποτα, μιας και ο ανταγωνισμός ολοένα και εντείνεται. Αυτή την, 

κατάσταση, κάποιοι άνθρωποι την βλέπουν σαν πρόκληση. Κάποιοι άλλοι όμως την 

φοβούνται, τους απωθεί. Δεν θέλουν αλλαγές αλλά ένα γνωστό, αναμενόμενο και 

σταθερό περιβάλλον λειτουργίας. 

 

 

6.11 Η Ελλάδα και το δια-δίκτυο 
 

Τέλος, μέσα σ’ αυτό τον άξονα πορείας του πολιτισμού των σύγχρονων δυτικών 

κοινωνιών ένα διακριτό τμήμα αντιλήψεων αφορούν την στάση που παίρνουμε ως 

κράτος, εθνικός σχηματισμός (βλ. 2.5 Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα). Η 

αξιοποίηση του δια-δικτύου και των νέων τεχνολογιών λαμβάνει τις διαστάσεις 

εθνικού οράματος. Επιπλέον, όπως φαίνεται, του μόνου κοινού οράματος 

προσφέροντας έτσι (κάτι σπάνιο) και ένα παράγοντα εθνικής ομοιογένειας. Ο 

τεχνολογικός ορθολογισμός μεταφράζεται σε κοινωνικό ορθολογισμό, μονόδρομο 
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λύσεων σε προβλήματα εθνικής ανάπτυξης και ευημερίας, και τεχνολογική 

απολυταρχική σκέψη. Πιστεύεται ότι ο δρόμος είναι ένας και αναμφισβήτητος. 

Αναδεικνύεται η απόλυτη ιδεολογική επικράτηση του δυτικού πολιτιστικού 

παραδείγματος. Οι αντιλήψεις που θεωρούν το δια-δίκτυο αυτόματη πρόοδο, 

αναπόφευκτο για το μέλλον μας, φορέα ελπίδων ανάπτυξης απαντώνται και στο 

πλαίσιο συγκρότησης εθνικής ιδεολογίας και στοχοθέτησης πορείας. Το δια-δίκτυο 

είναι η τελευταία εκδοχή του προσώπου που λέγεται εκσυγχρονισμός και μοντέρνο 

και με τόσες άλλες μορφές έχει συναντήσει αυτός ο τόπος στο διάβα του387. 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Συμπεράσματα σε σχέση με τις υποθέσεις εργασίας 

 
Η πρώτη υπόθεση εργασίας αναφερόταν στο ότι η εικόνα του δια-δικτύου στην 

σύγχρονη συλλογική μας συνείδηση είναι αποτέλεσμα ενός συγκροτημένου (ικανού 

να προσδιοριστεί) σώματος κυρίαρχων αντιλήψεων. 

Μέσα από την ανάλυση περιεχομένου που παρουσιάσαμε στα κεφάλαια 2,3 και 

4 θεωρούμε ότι αποδεικνύεται ένα ξεκάθαρο, δομημένο σώμα αντιλήψεων, μια 

ιδεολογία που επαληθεύει πλήρως την πρώτη μας υπόθεση. Επιπλέον η περαιτέρω 

διερεύνηση της προέλευσης αυτής της κυρίαρχης λογικής (κεφάλαιο 5) και η 

                                                 
387 «Αυτή η φυλή θέλει, και μαζί δεν θέλει να είναι αυτό που είναι. Τα τελευταία χρόνια βρήκαμε έναν 
μαγικό λόγο που εκφράζει αυτό τον πόθο μας να γίνουμε κάτι άλλο από ότι είμαστε ή, καλύτερα, να 
γινόμαστε ολοένα και ακατάπαυστα αλλιώτικο κάποιο πράγμα από ότι είμαστε. Κι αυτό ο λόγος ο 
μαγικός είναι “η εξέλιξη”. Όλη την ημέρα τη μασάνε σαν μαστίχα στο στόμα μας. Όπου πας κι όπου 
σταθείς, ακούς να σου λένε: “Μα ο κόσμος εξελίχθη!”, “βλέπετε, η εξέλιξις!”, “αυτά παλιώσανε, τώρα 
εξελισσόμεθα, ραγδαίως!”, “Καλά όλα αυτά, αλλά η εξέλιξις;”. Όλοι κουνάνε επάνω από τα κεφάλια 
μας αυτό το σκιάχτρο, τούτη την αδυσώπητη θεότητα και σα να φοβούνται μήπως ξεχάσουμε να 
συμμορφωθούμε με τις προσταγές της. Πιάσε από τον καθηγητή, από τον διαβασμένο, από την 
αριστοκρατία, ίσαμε τη μοδίστρα, ίσαμε το λούστρο. Όλοι ξεχάσανε κάθε άλλο θεό και ζούνε εις το 
όνομα της μυστηριώδους αυτής θεότητας. Αν δείξεις πως δεν τη λαβαίνεις υπ’ όψιν, έβρισες τον 
Σουλτάνο! Σε βλέπουνε σαν αιρετικό βρικόλακα. Σαν αποσυνάγωγο. Το πιστό ποίμνιο αυτής της 
φανατικής θρησκείας είναι ακαταμέτρητο, σχεδόν πάσα ανθρώπινη πνοή στην Ελλάδα. Και καλούνται 
“μοντέρνοι” η “μονδέρνοι” επί το καλλιεπέστερον, και “μοντέρνο” κάθε τι που είναι για δαύτους 
ωραίο, ιδεώδες, πραχτικό, εξωτικό, πολιτισμένο, θεόπεμπτο!. Ότι είναι μοντέρνο, είναι ιερό, ταμπού, 
έχει τη σφραγίδα της τελειότητας…», Φώτης Κόντογλου, «Οι νεωτερισμοί και η ελληνική παράδοση», 
1948. Από το «Αλφαβητάρι του Νεοέλληνα», (Γιανναράς, 216). 
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παρουσίασή της ως διακριτής εξέλιξης (κεφάλαιο 6) ενισχύουν ακόμη περισσότερο 

την παραπάνω υπόθεση. 

Η δεύτερη υπόθεση εργασίας ισχυριζόταν ότι ο ενθουσιασμός, όσον αφορά την 

υποδοχή του δια-δικτύου στην ζωή μας, επικρατεί, μέσα στο σώμα των κυρίαρχων 

αντιλήψεων, κάτι το οποίο με την σειρά του ερμηνεύεται από το γεγονός της 

εξυπηρέτησης συμφερόντων κυρίαρχων τάξεων. 

Θεωρούμε ότι η δεύτερη υπόθεση εργασίας ως προς το πρώτο μέρος της 

επαληθεύεται, αλλά όχι απόλυτα. Και αυτό γιατί, όπως αποδείξαμε μέσω της 

ανάλυσης περιεχομένου το σύνολο του υλικού μας διαχωρίζεται σε τρεις κεντρικούς 

πυλώνες. Ο κυρίαρχος πυλώνας, που κυρίως εκφράζει τον ενθουσιασμό που 

υποθέσαμε (Ο θαυμαστός «νέος κόσμος» του δια-δικτύου), καλύπτει το 42,4% του 

συνόλου του υλικού. Ο ενθουσιασμός αυτός όπως αναλύσαμε σχετικά (βλ. 1.7.3 

ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων) ενισχύεται εν μέρει και από την παρουσία της 

ομάδας «δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών». Ωστόσο, η ισχυρή παρουσία αρνητικών 

εικόνων που εκφράζεται κυρίαρχα από την 3η ομάδα «Δια-δίκτυο και παραβατική 

συμπεριφορά» και εν μέρει από την 2η ομάδα «Δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών» 

μετριάζει σημαντικά τον διάχυτο ενθουσιασμό που αφορά την έλευση του δια-

δικτύου. Συνολικά, ο ενθουσιασμός επικρατεί σαν χαρακτηριστικό υποδοχής της νέας 

τεχνολογίας (δια-δίκτυο), αλλά δεν κυριαρχεί στον βαθμό που υποθέσαμε.  

Όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της δεύτερης υπόθεσης, που αφορά την 

ερμηνεία της επικράτησης του παραπάνω ενθουσιασμού και την απόδοσή της στην 

εξυπηρέτηση συμφερόντων κυρίαρχων δυνάμεων, θεωρούμε ότι αποδεικνύεται 

επαρκώς. Και αυτό γιατί, η ανάλυση της παρουσίας της δεύτερης ομάδας αναφορών 

«δια-δίκτυο και άσκηση εξουσιών», που αφορά το 34% του ερευνητικού υλικού, 

αποδεικνύει ότι η παρουσία του δια-δικτύου συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα 

συμφέροντα οικονομικών και πολιτικών εξουσιών. Επιπλέον, η ανάλυση που 

πραγματοποιήσαμε στο 5ο κεφάλαιο αναδεικνύει την στενή σχέση της έλευσης του 

δια-δικτύου με τις ανάγκες επέκτασης αυτού που σήμερα αποκαλούμε Παγκόσμιο 

Πληροφοριακό Καπιταλισμό. 

Η τρίτη υπόθεση εργασίας αφορούσε την ιδιαιτερότητα της πρόσληψης του δια-

δικτύου στην Ελλάδα και ισχυρίζεται ότι το δια-δίκτυο αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο 

«συγχρονισμού» με την πρόοδο η οποία εκφράζεται μέσω του πολιτιστικού 

παραδείγματος του δυτικού πολιτισμού. 
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Θεωρούμε ότι η τρίτη υπόθεση επαληθεύεται πλήρως μέσα από την διακριτή 

και ισχυρή παρουσία της σχετικής ομάδας που προέκυψε από την ανάλυση 

περιεχομένου «2.5 Η πρόσληψη του δια-δικτύου στην Ελλάδα». Μέσα από το 

υποκεφάλαιο των συμπερασμάτων «6.11 Η Ελλάδα και το δια-δίκτυο» αποδεικνύεται 

επαρκώς η καθολική κυριαρχία της αντίληψης ότι το δια-δίκτυο αποτελεί το μέσο 

εκσυγχρονισμού της χώρας με το ελκυστικό δυτικό πολιτιστικό παράδειγμα. Γι’ αυτό 

και λαμβάνει τον χαρακτήρα του μόνου ίσως ομογενοποιητικού και ταυτόχρονα 

εθνικού οράματος. 

Τέλος, η βασική θέση της εργασίας, ότι δηλαδή : «η κυρίαρχη λογική που 

συνδέεται με το δια-δίκτυο αποτελεί φυσική μετεξέλιξη του τεχνοκρατικού 

πνεύματος που διακρίνει ιστορικο-φιλοσοφικά τον δυτικό πολιτισμό και αποτελεί 

έκφραση της εξουσιαστικής διάθεσης και επεκτατικότητας αυτού του πολιτισμού», 

θεωρούμε ότι αποδείχτηκε επαρκώς μέσα από την συνολική παρουσίαση της 

εργασίας.  

Εργασία που ξεκίνησε από ένα σώμα τεκμηρίων από τον ημερήσιο ελληνικό 

τύπο και προχώρησε στην ανάλυση περιεχομένου του συγκεκριμένου υλικού. Στο 5ο 

κεφάλαιο παρουσιάσαμε το περιεχόμενο και τις πηγές του τεχνοκρατικού πνεύματος 

που διακρίνει τον δυτικό πολιτισμό. Δείξαμε με ποιον τρόπο στις ρίζες αυτής της 

λογικής συναντούμε μια εξουσιαστική και επεκτατική διάθεση αυτού του πολιτισμού. 

Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάσαμε σαν φυσική συνέχεια την κυρίαρχη λογική του 

δια-δικτύου και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε επαρκώς την βασική 

θέση της εργασίας. 

 

 

 
6.13 Εν κατακλείδι 

 
 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να σκιαγραφήσουμε το περιεχόμενο των 

κυρίαρχων αντιλήψεων, την κυρίαρχη λογική που αφορά την εικόνα του δια-δικτύου, 

έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται από τα δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου. 

Πραγματοποιώντας μια λεπτομερή ανάλυση περιεχομένου, κατακερματίσαμε όλο το 

υλικό (κεφάλαια 2-4) και το ανασυνθέσαμε στο τέλος (κεφάλαια 5-6) καταλήγοντας 

σε ένα σχήμα δύο ομόκεντρων κύκλων. Στον κεντρικό πυρήνα του σχήματος, στα 
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όρια του πρώτου και εσωτερικού κύκλου διαπιστώσαμε την πανταχού παρούσα 

«τεχνοκρατική λογική», η οποία διαποτίζει από άκρη σε άκρη κάθε πτυχή  των 

ευρημάτων. Πέρα από αυτή, διαπιστώσαμε ειδικότερες αντιλήψεις που σχετίζονται 

και περιγράφουν αποκλειστικά το νέο χώρο του δια-δικτύου.  

Γι’ αυτό τον λόγο δοκιμάσαμε να πάρουμε το νήμα από την αρχή. 

Ακολουθήσαμε, πολύ συνοπτικά, την ιστορικό - φιλοσοφική πορεία του 

δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού για να δούμε ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που 

βοήθησαν στην συγκρότηση αυτού που αποκαλείται «τεχνοκρατικό πνεύμα». 

Παρατηρήσαμε, ότι αυτό δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένο από την πολιτισμική 

πορεία του δυτικού πολιτισμού. «Είναι η ψυχή στο σώμα του». Επίσης, το ίδιο το δια-

δίκτυο και κάθε τεχνολογία αποτελούν έκφραση των αναγκών, της προδιάθεσης και 

του πνεύματος κάθε πολιτισμού και όχι μια τυχαία εφεύρεση που την συναντούμε 

μπροστά μας και την παίρνουμε μαζί μας. Αυτό σημαίνει, ότι από τις διαδικασίες 

γέννησής της κάθε τεχνολογία εμποτίζεται με το συνολικό πνεύμα, αντιλήψεις που 

κυριαρχούν και την εκφράζουν. 

Αφού κωδικοποιήσαμε τα δομικά και άλλα στοιχεία της τεχνοκρατικής λογικής, 

περάσαμε σε ένα δεύτερο επίπεδο, στην σύνθεση των αντιλήψεων που σχετίζονται 

ειδικότερα και αποκλειστικά με το δια-δίκτυο. Διαπιστώσαμε, ότι πρόκειται 

γενικότερα για μια ενδυναμωμένη εκδοχή, μετεξέλιξη αντιλήψεων (λόγω των 

ιδιαίτερων και πιο αφηρημένων χαρακτηριστικών του δια-δικτύου) που αφορούν την 

σχέση του ανθρώπου με τα τεχνουργήματά του. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας με μια αντίστοιχη μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα που διεξήχθη την ίδια 

περίοδο από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας388 (σε συνεργασία με την Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) θεωρούμε ότι σκιαγραφούν εξαιρετικά την 

πραγματικότητα. 

Η σχέση του ανθρώπου με τα εργαλεία του, την «τεχνική» του αναδεικνύεται 

ως κεντρικό στοιχείο στο πλαίσιο του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή βαρύνει 

περισσότερο σε σχέση με την θέση της σε άλλους πολιτισμούς. Τα οφέλη που 

κερδίζουμε επιβάλλοντας συνεχή επίπεδα αφαίρεσης στην ύλη, απομακρυνόμενοι 

από την εξάρτηση του κόπου της φύσης, αναπτύσσοντας συστημικές, επιστημονικές 

μεθοδολογίες δημιουργίας τεχνολογίας έχουν κάποιο κόστος. Το βασικότερο είναι ότι 

                                                 
388 Περισσότερα στην διεύθυνση http://www.wwwhy.gr/ 
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σταδιακά ο άνθρωπος παύει να είναι το κεντρικό κριτήριο της λήψης αποφάσεων, 

εξασθενεί η σύνδεσή του με τους σκοπούς που πρέπει να τον υπηρετούν. Η 

εγκαθίδρυση ενός όλο και πολυπλοκότερου μεγασυστήματος, μιας μεγαμηχανής 

περνά τον άνθρωπο σε δεύτερη μοίρα, αναδεικνύοντας παράλληλα νέες απρόσωπες 

ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετούνται από το ίδιο το σύστημα. Ταυτόχρονα οι 

δυνατότητες ελέγχου, άσκησης εξουσίας γίνονται ακόμη μεγαλύτερες μέσα από την 

αύξηση της εμβέλειας δράσης και ελέγχου των μηχανών. Γενικά, τα ισχυρά νέα 

οφέλη των μηχανών διαμορφώνουν μια νέα ενισχυμένη αλλοτρίωση. Ταυτόχρονα, 

όλο και διαισθανόμαστε ότι ζούμε σε έναν πλουραλιστικό αλλά μέσα στην 

απολυταρχία του μονοδιάστατο κόσμο389.  

Η αυταρχικότητα390 και αποκλειστικότητα (ως προς τις λύσεις που αποδέχεται 

να συζητήσει) της κυρίαρχης λογικής που διαπιστώσαμε είναι ένα εντυπωσιακό 

χαρακτηριστικό που αποκαλύπτει το μονοδιάστατο της σύγχρονης πολιτισμένης 

σκέψης. Μια σκέψη γεμάτη αυτοπεποίθηση για το μέλλον, αυτάρκεια όσον αφορά τις 

δυνάμεις και ένα γρήγορο βηματισμό με το βλέμμα επικεντρωμένο σ’ αυτό που 

έρχεται. Η ανθρωπότητα μαγεμένη από τα κατορθώματά της αναζητά στην 

τεχνολογία όλων των ειδών τις λύσεις, προσδιορίζεται από  αυτήν και συνεχώς την 

αναζητά. Μέσα από την τριβή με το αντικείμενο, διαισθάνθηκα να βρίσκομαι σε έναν 

φαύλο κύκλο. Επίσης, συνειρμικά, θυμήθηκα τον μύθο της Βαβέλ που τόσο έχει 

εντυπωθεί στο μυαλό μας από παιδιά. Το γενικότερο κλίμα αγγίζει ένα κλίμα 

αποϊεροποίησης, που πλησιάζει την ύβρη της αυτονομίας του ανθρώπου ως μικρού 

θεού. Η αίσθηση της ανισορροπίας μου καλλιεργήθηκε έντονα. Ο άνθρωπος τείνει να 

φτιάξει έναν αυτόνομο κόσμο από την αρχή. Όμως ο σημερινός «φυσικός» κόσμος 

που ζούμε έχει περάσει δισεκατομμύρια δοκιμές και σφάλματα (έχει ενσωματώσει 

τόσες αποτυχίες στην γνώση του). Μπορεί ο άνθρωπος, να φτιάξει κάτι τόσο σταθερό 

                                                 
389 "Το τεχνοπώλιο εξαλείφει τις εναλλακτικές λύσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο Aldous Huxley 
περιέγραψε στον "Γενναίο Νέο Κόσμο". Δεν τις καθιστά παράνομες. Δεν τις καθιστά ανήθικες. Δεν τις 
καθιστά ούτε καν άσχημες. Τις καθιστά αόρατες και έτσι τις εκμηδενίζει.", (Neil Postman, 59). 
390 «Θα μπορούσαμε ν’ αποκαλέσουμε απολυταρχική φιλοσοφία της τεχνικής αυτή που θεωρεί το 
τεχνικό σύνολο σαν ένα χώρο όπου χρησιμοποιούνται μηχανές για την απόκτηση δύναμης. Η μηχανή 
είναι μονάχα ένα μέσο. Ο σκοπός είναι η κατάκτηση της φύσης. Η καθυπόταξη της φύσης με μέσο μια 
πρώτη υποδούλωση: Η μηχανή είναι ένας δούλος που χρησιμεύει για να κάνουμε άλλους δούλους. 
Αυτός ο καταπιεστικός και δουλοκτητικός χαρακτήρας μπορεί να συνοδεύεται από την επιθυμία να 
αποκτηθεί περισσότερη ελευθερία για τον άνθρωπο. Αλλά είναι δύσκολο ν’ απελευθερωθούμε 
μεταφέροντας τη δουλεία πάνω σ’ άλλα όντα, ανθρώπους, ζώα, μηχανές.», (Marcuse, 168). 
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και σοφό; Εγώ θα φανώ απαισιόδοξος και θα απαντήσω όχι. Θα μοιραστώ δηλαδή 

την απαισιοδοξία του Max Weber391.  

Τέλος, μ’ αφορμή την μικρή μου διαδρομή για την αναζήτηση της κυρίαρχης 

λογικής του δια-δικτύου, δεν θα αποφύγω την πρόκληση να αφήσω ένα ερώτημα που 

πρέπει να απασχολήσει όλους μας : «Τι θα απογίνει αυτή η μαγιά, αυτοί οι χυμοί, ενώ 

ο άνθρωπος θα εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη θαυμαστή περιπέτεια της 

τεχνικής που του ανοίγει όχι μόνο ορίζοντες του κόσμου αλλά και τις δυνατότητες 

ενός ριζικού εσωτερικού μετασχηματισμού, μια ανήκουστης μεταλλαγής392;». Ο ίδιος 

ο Edgar Morin απαντά: «Υπάρχουν πάρα πολλές περιπλεγμένες μεταβλητές, πάρα 

πολλές αβεβαιότητες, μια πολύ μεγάλη προ-αποκαλυπτική ένταση, ώστε να 

αποτολμήσουμε μια πρόβλεψη. Ίσως όμως ήδη, μπροστά στα μάτια μας, διαγράφεται 

αποσπασματικά το πιθηκόμορφο περίγραμμα – ο κοσμοπίθηκος – ενός όντος 

(προικισμένου με περισσότερη συνείδηση; και περισσότερη αγάπη;) που θα 

μπορούσε να αντιμετωπίσει το γίγνεσθαι και να αναλάβει μια κοσμολογική συνθήκη 

ύπαρξης». 
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