
 

 

 

 

  

Ηθική του 
Διαδικτύου – 
Τεχνολογίεσ 
Πληροφορίασ 
και 
Επικοινωνιών 
ςτην 
Εκπαίδευςη 

Εργαςία του άββα 
Παυλίδθ, μεταπτυχιακοφ 
φοιτθτι Β’ ζτουσ, ΑΜ 1150, 
ςτο μάκθμα: Κοινωνικι 
θκικι και τεχνολογία         
Κακθγθτισ: Ιωάννθσ 
Πζτρου                              

Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ  Θεολογικι 
χολι                                             
Σμιμα Θεολογίασ                                           
Σομζασ Κοινωνιολογίασ                                      
επτζμβριοσ 2008                               
Θεςςαλονίκθ 



  ~ 2 ~ 

Περιεχόμενα 

Ειςαγωγή         3 

Α. Οριςμοί 

1. Σεχνολογία       5 

2. Ηκικι        5 

Β. Τεχνολογική κοινωνία 

Κοινωνικι ςυμβολι ςτθν τεχνολογικι πρόοδο    7 

Αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ κοινωνίασ και τεχνολογίασ   8  

Αυτονομία τθσ τεχνολογίασ      8 

Γ. Η επιςτήμη τησ Τεχνολογίασ των Πληροφοριών και τησ Επικοινωνίασ 

 Η ζννοια τθσ Πλθροφορίασ       9  

 Ηκικά διλιμματα       12   

 Κίνδυνοι        14 

 Σεχνολογικζσ δυνατότθτεσ του Διαδικτφου    16  

 Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ  17 

 Εκπαιδευτικι τεχνολογία – τθλεκπαίδευςθ    18 

 Εκπαίδευςθ εγγφτθτασ από απόςταςθ     19 

 Χριςθ δικτυακϊν τεχνολογιϊν για τθ δθμιουργία και υποςτιριξθ  

κοινοτιτων μάκθςθσ       20 

Συμπεράςματα         22 

Βιβλιογραφία         24 

 

 



  ~ 3 ~ 

Ειςαγωγή 

Η κοινωνία, ςαν ζννοια, ζχει αναλυκεί και μελετθκεί όςο λίγεσ ζννοιεσ. Ο λόγοσ 

είναι απλόσ. Η αντίλθψθ που ζχουμε για τθν κοινωνία επθρεάηει τθν όλθ ςτάςθ μασ 

αλλά και κακορίηει τθν κζςθ μασ ςε αυτιν.  

τθν πορεία τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπου πάντα θ πρόοδοσ ιταν φωλιαςμζνθ ςτθν 

ςυνεφρεςθ των ανκρϊπων και ςτθν μεταξφ τουσ ανταλλαγι κάκε είδουσ αξιϊν, 

υλικϊν και πνευματικϊν. Σο ςχιμα τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ άλλαξε από τθν 

εποχι τθσ πρϊτθσ, τθσ ιδιοτελοφσ ι τθσ ανιδιοτελοφσ, ςυνζνωςθσ των προςπακειϊν 

των ανκρϊπων για αλλθλοπροςταςία, ςυλλογι τροφισ και άμυνασ και ςυνεργαςίασ 

για τθν προςταςία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. ε όλεσ αυτζσ τισ 

δραςτθριότθτεσ, θ ςυνεφρεςθ των ανκρϊπων και θ ςφςταςθ των πρϊτων 

οργανωμζνων ομάδων, ταυτίςτθκε με τθν εμφάνιςθ τεχνθμάτων ςτα χζρια, ςτα 

ςϊματα, ςτουσ χϊρουσ διαμονισ. Όπλα, εργαλεία, ροφχα, διαμορφωμζνοι χϊροι 

διαμονισ, τα πρϊτα τεχνιματα του ανκρϊπου, μαρτυροφν τθν κοινωνικι του ηωι.  

ε λαξευμζνεσ πζτρεσ διαβάηομε για τθ μορφι τθσ πρϊτθσ παλαιολικικισ 

κοινωνικισ ςυνεφρεςθσ των ανκρϊπων.  

Η τεχνολογία, είναι θ ανάπτυξθ θ καταςκευι και θ χριςθ υλικϊν διατάξεων που 

ευκολφνουν τθν εργαςία, τθ διαςκζδαςθ και γενικά τθν εξυπθρζτθςθ των κάκε 

είδουσ ανκρϊπινων αναγκϊν. Η πρϊτθ ςθμαςία τθσ λζξθσ τεχνολογία (ςτον 

Πλοφταρχο και μεταγενζςτερουσ κλαςςικοφσ και ςτον Γρθγόριο τον Ναηιανηθνό,) 

ιταν θ υπαγωγι ςτουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ιδιαίτερα δε τθσ γραμματικισ τζχνθσ μια 

και ο λόγοσ, ο γραπτόσ και ο προφορικόσ, αποτελοφςε το καταφγαςμα τθσ τζχνθσ 

κατά τουσ χρόνουσ των Ελλινων και του πολιτιςμοφ τουσ. Ο λόγοσ ωσ τζχνθ 

αποτελεί και το αντικείμενο επί του οποίου αναπτφςςεται θ ποίθςθ ςτθν ποιθτικι 

του Αριςτοτζλθ. (Παράβαλε με τα προθγοφμενα τον χαιρετιςμό τθσ Θεοτόκου: 

Χαίρε θ τεχνολόγουσ αλόγουσ ελζγχουςα.) 

Η ςυνεφρεςθ και ο ςυντονιςμόσ όντων δεν γίνονται αν λείπει θ δυνατότθτα 

ςυναλλαγισ πλθροφορίασ. Αυτι θ πλθροφορία για να ςυναλλαγεί, απαιτείται 

κάποιοσ κϊδικασ και κάποιο μζςον μεταφοράσ τθσ πλθροφορίασ. Οι κϊδικεσ, όμωσ, 

και τα μζςα είναι τεχνιματα. 
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Σο ερϊτθμα που προκφπτει: 

Είναι δυνατι θ κοινωνία ζμβιων όντων χωρίσ τεχνιματα; 

Αν τζχνθμα είναι κάκε μόρφωςθ ζμβιου όντοσ από άλλα ζμβια όντα μζςω άβιασ 

φλθσ, αποτζλεςμα είναι κάκε άμεςθ μόρφωςθ ζμβιου όντοσ από άλλα ζμβια όντα 

μζςω τθσ φλθσ των όντων αυτϊν1. 

Σότε μποροφμε να ορίςομε τθν κοινωνία ωσ το ςφνολο των μορφϊςεων ζμβιων 

όντων από άλλα ζμβια όντα, ι πιο ςφντομα να ποφμε:  

Κοινωνία ενόσ ςυνόλου ζμβιων όντων είναι το ςφνολο των τεχνθμάτων των όντων 

αυτών. Το ςφνολο των τεχνθμάτων αυτών είναι δομθμζνο ςφμφωνα και ςυμβατά με 

τθν μορφι, (το πρόςωπο), του ςυνόλου των ζμβιων όντων που παράγει τα 

τεχνιματα. 

Ζτςι ορίηοντασ το τζχνθμα και το τζκνο και τθν κοινωνία, βλζπομε ότι: ζμβια όντα 

που απλά μορφϊνουν άλλα ζμβια όντα χωρίσ τθν εμπλοκι άβιασ φλθσ κατά τθν 

μόρφωςθ, απλά αναπαράγονται, δεν κοινωνοφν μεταξφ τουσ. 

Όντα που μετά τθν μόρφωςι τουσ, μορφϊνονται, μζςω άβιασ φλθσ, κοινωνοφν, 

αποκτοφν πρόςβαςθ ςτθ δομι άλλων ζμβιων όντων από τα οποία κακορίηεται θ 

εξζλιξι τουσ, θ μόρφωςι τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Δ. Γ. Χρθςτάκθσ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Ηράκλειο Γενάρθσ 2004 
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Α. Οριςμοί 

1. Τεχνολογία 

 

Η τεχνολογία μπορεί να οριςτεί ωσ ςυςτθματικι ςπουδι των τεχνικϊν 

καταςκευισ πραγμάτων και εκτζλεςθσ ζργων. Ο όροσ, ςτθν αρχαία ελλθνικι 

χριςθ, ςιμαινε διάλεξθ (λόγο) για τισ τζχνεσ, τόςο τισ καλζσ όςο και τισ 

εφαρμοςμζνεσ. Όταν πρωτοεμφανίςτθκε ςτθν αγγλικι γλϊςςα τον 17ο 

αιϊνα, εννοοφςε τθ ςυηιτθςθ για τισ εφαρμοςμζνεσ μόνο τζχνεσ, οι οποίεσ 

«τζχνεσ» ζφταςαν προοδευτικά ςτο ςθμείο να αποτελοφν αυτό τοφτο το 

αντικείμενο του οριςμοφ. τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ο όροσ περιζκλειε εκτόσ 

από τα εργαλεία και τισ μθχανζσ, διευρυνόμενο πεδίο μζςων, μεκόδων και 

ιδεϊν. Κατά το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα διατυπϊνονταν οριςμοί όπωσ: 

«τα μζςα ι οι δραςτθριότθτεσ δια των οποίων ο άνκρωποσ επιχειρεί να 

μεταβάλλει ι να κατευκφνει το περιβάλλον του»2.  

 

υμπεραςματικά, Σεχνολογία μπορεί ευρφτερα να οριςτεί κάκε υλικι 

οντότθτα που δθμιουργείται από τθν εφαρμογι διανοθτικισ και φυςικισ 

προςπάκειασ. ε αυτιν τθν χριςθ, θ τεχνολογία είναι θ τρζχουςα 

κατάςταςθ τθσ γνϊςθσ μασ για το πϊσ ςυνδυάηουμε πόρουσ ϊςτε να 

παράγουμε επικυμθτά προϊόντα, να λφςουμε προβλιματα, να 

εκπλθρϊςουμε τισ ανάγκεσ μασ, ι για να ικανοποιιςουμε τθ κζλθςι μασ. Η 

τεχνολογία περιλαμβάνει από αυτι τθν άποψθ μεκόδουσ, δεξιότθτεσ, 

διαδικαςίεσ, τεχνικζσ, εργαλεία και πρϊτεσ φλεσ (και χριςεισ όπωσ τθν 

τεχνολογία υπολογιςτϊν, τθν τεχνολογία καταςκευϊν, ι τθν ιατρικι 

τεχνολογία). 

 

2. Ηθική 

 

Η λζξθ θκικι παράγεται από τθ λζξθ «ικοσ» που αποτελεί εκτενζςτερο τφπο 

τθσ λζξθσ «ζκοσ». Η θκικι αρετι, παρατθρεί ο Αριςτοτζλθσ, «εξ ζκουσ 

                                                           
2
 Εγκυκλοπαιδεία Πάπυροσ Λαροφσ Μπριτάννικα, τόμοσ 57

οσ
 , ςελ. 118-145, 1996, Ακινα 
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παραγίνεται, όκεν και τοφνομα ζςχθκεν μικρόν περεκκλίνον του ζκουσ»3. Η 

ςφνδεςθ αυτι τθσ ζννοιασ τθσ θκικισ με το ζκοσ, δθλαδι τθ ςυνικεια, ζχει 

ιδιαίτερθ ςπουδαιότθτα. Σο ζκοσ ωσ ςυνικεια καλλιεργεί και διαμορφϊνει 

τθν θκικι ςυμπεριφορά του ανκρϊπου.  

 

τθν αρχαία ελλθνικι γραμματεία θ λζξθ ικοσ φανζρωνε αρχικά τον τόπο 

διαμονισ ι τθν κατοικία των ηϊων ι των ανκρϊπων. Ήκοσ του ανκρϊπου 

είναι ο τόποσ τθσ παρουςίασ του, δθλαδι ο τόποσ όπου φανερϊνεται και 

εκδθλϊνεται θ φπαρξι του. Σαυτόχρονα το ικοσ με τθν ζννοια τθσ κατοικίασ, 

υποδθλϊνει κάποιο τόπο με ςχετικι αςφάλεια και αυτάρκεια4. 

 

Η θκικι ωσ κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ αςχολείται με τισ πράξεισ του ανκρϊπου 

που κακορίηονται από το φρόνθμά του, το χαρακτιρα του και ζχουν 

αποφαςιςτικι ςθμαςία για τθ ηωι του. Γενικότερα,  ερευνά τα ςυγκεκριμζνα 

δεδομζνα τθσ θκικισ πραγματικότθτασ για να βρει και να διατυπϊςει 

κανόνεσ για τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά ι κρίςεισ για τισ θκικζσ αξίεσ5. Η 

θκικι δε λζει άμεςα τι πρζπει να κάνει ο κακζνασ, γιατί αυτό το λζνε το 

δίκαιο και οι κανόνεσ τθσ κοινωνίασ μζςα ςτθν οποία ηει κανείσ. Πιο πολφ 

κζλει να δείξει ςτον άνκρωπο το θκικό του χρζοσ, τθν ουςία του καλοφ και 

του κακοφ.  

 

Μια ςθμαντικι παράμετροσ τθσ θκικισ είναι θ ςχζςθ τθσ με τθν 

Ανκρωπολογία. Κάκε θκικι βαςίηεται ςε (απορρζει από) κάποια 

ανκρωπολογία. Ζτςι, αν κάποιοσ πιςτεφει ότι οι μαφροι δεν είναι κανονικοί 

άνκρωποι (αυτι θ αντίλθψθ, δθλαδι, είναι θ ανκρωπολογία του), τότε δεν 

τουσ αναγνωρίηει ίςα δικαιϊματα με τουσ λευκοφσ (αυτι είναι θ θκικι του). 

Η ρατςιςτικι ανκρωπολογία γεννά ρατςιςτικι θκικι. 

 

 

                                                           
3
 Ηκικά Νικομάχεια ΙΙ, 1, 1103a 17-18 

4
 Μαντηαρίδθσ Γεϊργιοσ, Χριςτιανικι Ηκικι, 1983, Θεςςαλονίκθ 

5
 Ντόκασ Αγθςίλαοσ, Λεξικό φιλοςοφικϊν όρων, ςελ. 77, 1980, Ακινα 
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Β. Τεχνολογική κοινωνία 

 

Ο άνκρωποσ ςε αντίκεςθ με τα ηωικά είδθ, που καταςκευάηουν 

τεχνουργιματα (μζλιςςεσ-κυψζλεσ, πουλιά-φωλιεσ κ.λ.π.) τα οποία 

απορρζουν από μορφζσ ενςτικτϊδουσ ςυμπεριφοράσ, δεν διακζτει ιςχυρά 

αναπτυγμζνα ενςτικτϊδθ ανακλαςτικά. Ζχει, όμωσ, τθν ικανότθτα 

ςυςτθματικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ για τθν επινόθςθ τεχνικϊν. Ζτςι, 

μπορεί να καινοτομεί και να μεταβάλλει ενςυνείδθτα το περιβάλλον του 

κατά τρόπο ανζφικτο για κάκε άλλο είδοσ. 

 

Κοινωνική ςυμβολή ςτην τεχνολογική πρόοδο 

 

Η κοινωνία και θ τεχνολογία βρίςκονται ςε μια διαρκι αλλθλεπίδραςθ.  

Μποροφμε να επιςθμάνουμε τρεισ παραμζτρουσ κοινωνικοφ επθρεαςμοφ 

τθσ τεχνολογικισ προόδου: 

1. Κοινωνικι ανάγκθ: Η αίςκθςθ τθσ κοινωνικισ ανάγκθσ πρζπει να 

είναι ζντονθ, διαφορετικά κανείσ δεν προκυμοποιείται να 

διακζςει πόρουσ ςε μια τεχνολογικι καινοτομία. 

2. Κοινωνικοί πόροι: Αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

επιτυχία μια καινοτομίασ. Ο πόροσ κεφαλαίου προχποκζτει τθν 

φπαρξθ πλεονάςματοσ παραγωγικότθτασ και οργάνωςθσ ικανισ 

να διοχετεφςει τον διακζςιμο πλοφτο ςτισ καινοτομίεσ. Ο πόροσ 

των υλικών προχποκζτει τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πρϊτεσ 

φλεσ, κακϊσ και τθν κατάλλθλθ υποδομι για τθν δθμιουργία 

οποιαςδιποτε νζασ εφεφρεςθσ. Ο πόροσ του ειδικευμζνου 

προςωπικοφ εννοεί τθν φπαρξθ τεχνιτϊν με ικανότθτα επινόθςθσ 

και καταςκευισ νζων τεχνουργθμάτων.   

3. Ευνοϊκι κοινωνικι προδιάκεςθ: Τπονοείται ζνα περιβάλλον 

δεκτικό ςε νζεσ ιδζεσ. Μια κοινωνία τθσ οποίασ οι κυρίαρχεσ 



  ~ 8 ~ 

ομάδεσ είναι ζτοιμεσ να αντιμετωπίςουν τθν καινοτομία με 

ςοβαρότθτα.   

Αλληλεπιδράςεισ μεταξφ κοινωνίασ και τεχνολογίασ 

Η ςχζςθ μεταξφ τεχνολογίασ και κοινωνίασ είναι πολφπλοκθ. Κάκε 

τεχνολογικό ερζκιςμα μπορεί να διεγείρει ποικίλεσ κοινωνικζσ αντιδράςεισ 

που εξαρτϊνται από εξαιρετικά απρόβλεπτεσ μεταβλθτζσ. Όπωσ οι διαφορζσ 

μεταξφ των ανκρϊπινων προςωπικοτιτων, κατ’ ανάλογο τρόπο, καμιά 

ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι κατάςταςθ δεν μπορεί να προςδοκάται ότι κα 

προκαλζςει προςδιορίςιμθ τεχνολογικι ανταπόκριςθ. Κάκε εφεφρεςθ 

πρζπει, ςυνεπϊσ , να παραμζνει εξαιρετικά δοκιμαςτικι. Η πολυπλοκότθτα 

τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ δεν μπορεί ποτζ να αναλυκεί ςε απλι 

αναγνϊριςθ αιτίων και αποτελεςμάτων που οδθγοφν τθν ιςτορικι εξζλιξθ ςε 

μια κατεφκυνςθ αντί μιασ άλλθσ. Σο ανάλογο ιςχφει και για κάκε 

προςπάκεια ανάδειξθσ τθσ τεχνολογίασ ςε παράγοντα μιασ παρόμοιασ 

διεργαςίασ.  

 

Αυτονομία τησ τεχνολογίασ 

 

Ο οριςμόσ τθσ τεχνολογίασ ωσ ςυςτθματικισ ςπουδισ τεχνικϊν για τθν 

καταςκευι πραγμάτων και τθν εκτζλεςθ διεργαςιϊν κεςπίηει τθν τεχνολογία 

ωσ κοινωνικό φαινόμενο και, ςυνεπϊσ, ωσ φαινόμενο που δεν μπορεί να 

διακζτει απόλυτθ αυτονομία, ανεπθρζαςτα από τθν κοινωνία μζςα ςτθν 

οποία εκδθλϊνεται. Φυςικά, πρζπει να ομολογθκεί ότι μόλισ θ τεχνολογικι 

εξζλιξθ κακιερωκεί, είναι δφςκολθ θ ανακοπι τθσ πριν ολοκλθρωκεί θ 

μεταβατικι διεργαςία. Η ςυγκζντρωςθ πόρων και θ διζγερςθ προςδοκιϊν 

δθμιουργοφν ζνα είδοσ τεχνολογικισ ορμισ που είναι τείνει να αντιςτζκεται 

ςε κάκε προςπάκεια αναχαίτιςθσ τθσ. 

Αφ’ εαυτισ θ τεχνολογία είναι ουδζτερθ και πακθτικι. Ανοίγει πόρτεσ, δεν 

υποχρεϊνει τον άνκρωπο να μπει.   
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Γ. Η επιςτήμη τησ Τεχνολογίασ των Πληροφοριών και τησ Επικοινωνίασ 

Η ζννοια τησ Πληροφορίασ   

Η πλθροφορία, ζχει να κάνει με τα ςτοιχεία εκείνα που μεταδίδονται από μια πθγι 

προσ κάποιον δζκτθ. Ζτςι, ανάλογα με τθ ςκοπιά κάτω από τθν οποία προςεγγίηει 

κανείσ τθν πλθροφορία, αυτι μπορεί να ζχει να κάνει με τθν ενθμζρωςθ αν θ 

ςκοπιά είναι επικοινωνιακι, για τθ διάκριςθ μεταξφ ςθμαίνοντοσ και ςθμαινόμενου 

αν τθν εξετάςουμε υπό το πρίςμα τθσ γλωςςολογίασ6. Προςεγγίηοντασ τθν ζννοια 

τθσ πλθροφορίασ διαιςκθτικά, διαπιςτϊνουμε πωσ γενικά παραπζμπει ςε 

καινοφργια γνϊςθ για κάτι. Επιπλζον, αν και θ «ςθμαίνουςα» αξία τθσ πλθροφορίασ 

υφίςταται αναλλοίωτα, το «ςθμαινόμενο» αυτισ είναι δυνατόν να μεταβάλλεται 

κάκε φορά με τρόπο κακοριςτικό για τθν ίδια τθν πλθροφορία. Ο τρόποσ που το 

«ςθμαινόμενο» μεταβάλλεται κακορίηεται από τουσ τρεισ παράγοντεσ που αφενόσ 

ςτοιχειοκετοφν και αφετζρου δίνουν υπόςταςθ ςτθν πλθροφορία: τθν πθγι, το 

δζκτθ και το μζςο διάδοςθσ. Δθλαδι, αν μια πλθροφορία υφίςταται κατ’ αρχιν ζχει 

νόθμα μόνο αν τθν γνωρίςει κάποιοσ, επιπλζον, ενϊ θ πλθροφορία υφίςταται 

(ςθμαίνον) το νόθμά τθσ (ι περιεχόμενό τθσ ι ςθμαινόμενο) εξαρτάται: 

 από το πϊσ κα το μεταδϊςει θ πθγι 

 από το πόςο καλά (ι αξιόπιςτα) κα το μεταφζρει το μζςο προσ το δζκτθ και 

τζλοσ 

 από το πϊσ κα το αντιλθφκεί ο δζκτθσ.  

Η παραπάνω αξίωςθ κεωροφμε πωσ ζχει κακολικι εφαρμογι ˙ από τθν κακθμερινι 

ηωι μζχρι όλων των ειδϊν τισ επιςτιμεσ και δεν είναι δφςκολο να το διαπιςτϊςει 

κανείσ είτε μιλάμε για περιπτϊςεισ ανκρϊπων (πομπόσ και δζκτθσ: άνκρωποσ, 

μζςο: π.χ. φωνι, λζξθ κλπ) είτε για περιπτϊςεισ κυκλωμάτων (πομπόσ: κφκλωμα ι 

διάταξθ Α, δζκτθσ: κφκλωμα ι διάταξθ Β, μζςο: π.χ. καλϊδια ι διαςυνδζςεισ ι 

κφματα). 

                                                           
6
 F. D. Saussure, Μακιματα γενικισ γλωςςολογίασ, εκδ. Παπαηιςθ (1979). Μετάφραςθ 3θσ γαλλ. 

εκδ. (Γενεφθ 1915) 
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Ζνα λεκτικό μινυμα ςε φυςικι γλϊςςα, ζνα πίνακασ αρικμθτικϊν αποτελεςμάτων ι 

μετριςεων, μια μακθματικι ζκφραςθ, μια εικόνα ι ζνα κομμάτι μουςικισ, ι το 

DNA ενόσ κυττάρου κα μποροφςαν να αποτελοφν οντότθτεσ πλθροφορίασ. 

Πρακτικά μποροφμε να «διαχειριςτοφμε» τθν πλθροφορία μεταδίδοντάσ τθν 

(transmission), αποκθκεφοντάσ τθ (storage) ι με επεξεργαςία τθσ (processing) ϊςτε 

να τθ μεταβάλλουμε (δθλαδι να παράγουμε καινοφργια πλθροφορία 

μεταβάλλοντάσ τθν). Οι κεωρθτικοί C. S. Pierce (1839 – 1914) και C. W. Morris (1901 

– 1979) πραγματοποίθςαν τθν εξισ διάκριςθ τθσ πλθροφορίασ αναφορικά με τθν 

αλλθλεπίδραςι τθσ με τα διάφορα δίπολα πομποφ – δζκτθ: 

υντακτικό επίπεδο (syntactic level): Η πλθροφορία ςε αυτό το επίπεδο ζχει να 

κάνει με τουσ επίςθμου δεςμοφσ που υπάρχουν μεταξφ :των διαφόρων ςτοιχείων 

που ςυνκζτουν τθν πλθροφορία, τουσ κανόνεσ που διζπουν τον κϊδικα 

επικοινωνίασ, τθ χωρθτικότθτα των διαφλων επικοινωνίασ και το ςχεδιαςμό 

ςυςτθμάτων και μεκόδων κωδικοποίθςθσ για μετάδοςθ, επεξεργαςία και 

αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ.  

Εννοιολογικό επίπεδο (semantic level): Σο επίπεδο αυτό ζχει να κάνει με το πϊσ 

διαμορφϊνεται θ ζννοια – το νόθμα τθσ πλθροφορίασ. Όςον αφορά τισ 

πλθροφορίεσ που δίνονται ςε φυςικι γλϊςςα, αυτζσ βαςίηονται ςτισ 

ςυμφωνθμζνεσ, γραπτζσ ι άγραφεσ, πολιτιςμικζσ, πολιτιςτικζσ, θκικζσ ι απλά 

ςυμφωνθμζνεσ ςυμβάςεισ που κάνουν μεταξφ τουσ τα μζλθ μιασ ομάδασ 

ανκρϊπων. τισ διάφορεσ εννοιολογικζσ μονάδεσ (semantic units) που μπορεί να 

είναι, για παράδειγμα, οι λζξεισ που ςτοιχειοκετοφν μια πρόταςθ ζχει προςδοκεί 

μια περιςςότερο ι λιγότερο ακριβισ ι ελεφκερθ ζννοια.  

Πραγματιςτικό επίπεδο (pragmatic level): Εδϊ, θ πλθροφορία ςχετίηεται με τθν αξία 

τθσ χρθςιμότθτάσ τθσ. Σο επίπεδο κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό από το υπόβακρο 

του λιπτθ με αποτζλεςμα να επθρεάηεται ςθμαντικά από οικονομικοφσ, πολιτικοφσ, 

κοινωνικοφσ ι/και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ ενϊ πολλζσ φορζσ αποτελεί 

ςυνάρτθςθ του χρόνου αφοφ πολλζσ φορζσ οι πλθροφορίεσ που φτάνουν με 

κακυςτζρθςθ δεν αξίηουν πάντα, ενϊ οι πλθροφορίεσ που φτάνουν εγκαίρωσ όπωσ 

και οι ςωςτζσ προβλζψεισ (predictions) μπορεί να είναι εξαιρετικά πολφτιμεσ.  
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Σα τρία αυτά επίπεδα αντιπροςωπεφουν μια ιεραρχία όπου επιτρζπεται θ 

διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ (μεταφορά, επεξεργαςία, αποκικευςθ) ςτο ςυντακτικό 

επίπεδο χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ του εννοιολογικοφ περιεχομζνου τθσ 

πλθροφορίασ. Επιπλζον, βάςει αυτισ τθσ ιεραρχίασ ζχουμε τθ δυνατότθτα να 

διαχειριηόμαςτε τισ πλθροφορίεσ βάςει του εννοιολογικοφ τθσ περιεχομζνου χωρίσ 

να λαμβάνουμε υπόψθ τθν πρακτικι τουσ χρθςιμότθτα. 

Όςον αφορά τϊρα τα αντικείμενα που ςτοιχειοκετοφν τθν πλθροφορία, αυτά είναι 

ςυμβολικισ εκφράςεισ μιασ δεδομζνθσ, κάκε φορά, γλϊςςασ και τα οποία φζρουν 

το νόθμα τθσ πλθροφορίασ και τθν πραγματιςτικι τθσ αξία. Ανάλογα με το είδοσ τθσ 

πλθροφορίασ, οι ςυμβολικζσ αυτζσ εκφράςεισ μπορεί να αποτελοφνται από λζξεισ 

που ςχθματίηουν προτάςεισ, από νότεσ που ςχθματίηουν μελωδίεσ ι από 

χρωματιςμζνεσ περιοχζσ που ςχθματίηουν εικόνεσ. Από αυτά τα ςτοιχεία, τα 

ςτοιχειωδζςτερα, δθλαδι αυτά που δε μερίηονται επιπλζον, καλοφνται χαρακτιρεσ 

(characters ι tokens). 

Για να μπορεί να γίνει διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, δθλαδι για να μπορεί θ 

πλθροφορία να μεταδοκεί, να γίνει προϊόν επεξεργαςίασ και για να αποκθκευτεί 

είναι αναγκαία θ φπαρξθ ενόσ φορζα (carrier) τθσ πλθροφορίασ, κακϊσ και ζνα 

μζςο (medium) που κα χρθςιμοποιιςει ο φορζασ. Η πλθροφορία, κωδικοποιείται 

ςτον φορζα αναδομϊντασ ι ςχθματοποιϊντασ τον ςτο χϊρο ι το χρόνο.  

Η Πλθροφορία και θ Επικοινωνία είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν κοινωνία. Η 

ανάκτθςθ και παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ γίνεται με τθ χριςθ του λόγου, του 

κεάτρου, τθσ ηωγραφικισ , του τραγουδιοφ ι του χοροφ. Η χριςθ τθσ γραφισ 

προκάλεςε μεγάλθ αλλαγι ςε αυτι τθ δυνατότθτα και θ τυπογραφία ζδωςε τθ 

δυνατότθτα επικοινωνίασ ςε μαηικι κλίμακα, δια μζςου των εφθμερίδων και των 

περιοδικϊν. Πιο πρόςφατεσ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ αφξθςαν ακόμθ περιςςότερο 

το φάςμα και τθν ταχφτθτα τθσ επικοινωνίασ, με αποκορφφωςθ τθν ψθφιακι 

τεχνολογία. 
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Οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) μποροφν να ομαδοποιθκοφν 

ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

Α. Τεχνολογία τησ Πληροφορίασ: χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θ οποία 

ζγινε απολφτωσ απαραίτθτθ ςτθν ςφγχρονθ κοινωνία. 

Β. Τεχνολογία των Τηλεπικοινωνιών: περιλαμβάνει τθν τθλεφωνία και τθν εκπομπι 

ραδιοτθλεοπτικοφ ςιματοσ, ςυχνά και μζςω δορυφόρου. 

Γ. Τεχνολογία Διαδικτφου: γνωςτι ωσ ϋΙντερνετ, αλλά και επεκτεινόμενθ ςτθν 

τεχνολογία κινθτισ τθλεφωνίασ, κακϊσ επίςθσ και άλλεσ μορφζσ επικοινωνίασ, 

όπωσ τθλεφωνία μζςω διαδικτφου (VoiceIP), που βρίςκονται ςτο αρχικό τουσ 

ςτάδιο. 

Αυτζσ οι νζεσ τεχνολογίεσ βρίςκονται ςτο κζντρο των ςφγχρονων κοινωνιϊν. Η 

ςυνομιλία ςτο κινθτό τθλζφωνο, θ αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ, θ χριςθ 

θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ, τθλεόραςθσ, θ οδιγθςθ ενόσ αυτοκινιτου, αποτελεί 

χριςθ των ΣΠΕ. 

Ηθικά διλήμματα  

Η ευρεία εφαρμογι των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ςτθν 

κακθμερινι µασ ηωι, ζχει αναδείξει νζα θκικά διλλιματα τόςο για τον 

επαγγελματία ειδικό ςτθν Πλθροφορικι, όςο και για τον τελικό χριςτθ. Ζνασ 

διαχειριςτισ ςε ζνα τοπικό εταιρικό δίκτυο, µπορεί για λόγουσ αςφαλοφσ 

λειτουργίασ του δικτφου να παρακολουκεί τα e-mail των υπαλλιλων ι να 

καταγράφει τουσ ιςτοχϊρουσ που επιςκζπτονται; Αν το κάνει υποχρεοφται να τουσ 

ενθμερϊςει; Όταν καταρρεφςει µια εφαρμογι ιατρικισ πλθροφορικισ κατά τθν 

διάρκεια µιασ ιατρικισ επζµβαςθσ βαρφνεται θκικά ο προγραμματιςτισ, ο 

καταςκευαςτισ του υλικοφ, ι θ οµάδα αναλυτϊν που προςδιόριςε τισ 

προδιαγραφζσ του ςυςτιµατοσ; Ο κϊδικασ ενόσ προγράμματοσ Η/Τ µπορεί να 

αποτελεί ιδιοκτθςία του δθμιουργοφ του; Ο κατάλογοσ των παραδειγμάτων µπορεί 

να επεκτακεί ςε µεγάλο βακµό.  
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Η θκικι των υπολογιςτϊν ωσ πεδίο µελζτθσ εµφανίηεται το 1950, ςτο βιβλίο «Η 

ανκρϊπινθ χριςθ των ανκρϊπων» (The Human Use of Human Beings) του Norbert 

Wiener7. φµφωνα µε τον ςυγγραφζα θ ενςωµάτωςθ τθσ τεχνολογίασ των 

υπολογιςτϊν ςτθν κοινωνία κα απαιτιςει τθν επαναδόµθςθ τθσ κοινωνίασ – µια 

«δεφτερθ βιοµθχανικι επανάςταςθ» – µια πολφπλευρθ διαδικαςία που κα 

χρειαςτεί δεκαετίεσ για να υλοποιθκεί και κα πραγµατεφεται κζµατα όπωσ θ 

προςαρµογι των εργαηοµζνων ςε ριηικζσ αλλαγζσ ςτον επαγγελµατικό χϊρο, θ 

κζςπιςθ νζων κανόνων και κανονιςµϊν από τισ κυβερνιςεισ, θ δθµιουργία νζων 

πολιτικϊν και πρακτικϊν από τθν βιοµθχανία και τισ επιχειριςεισ και θ κατάςτρωςθ 

νζων κανόνων επαγγελµατικισ ςυµπεριφοράσ από τουσ επαγγελµατικοφσ 

οργανιςµοφσ. Σο 1968 δθµοςιεφκθκε το πολφ ςθµαντικό άρκρο του, “Κανόνεσ 

θκικισ για τθν Επεξεργαςία Πλθροφοριϊν»8. τα µζςα τισ δεκαετίασ του ’70, ο 

Maner ιταν ο πρϊτοσ που χρθςιμοποίθςε τον όρο «θκικι των υπολογιςτϊν», για να 

αναφερκεί ςτα «θκικά προβλιµατα που ζγιναν πιο ςφνκετα, που 

µεταςχθµατίςτθκαν ι που δθµιουργικθκαν από τθν τεχνολογία των υπολογιςτϊν». 

Πρόβλεψε ζναν τοµζα τθσ εφαρµοςµζνθσ θκικισ παρόµοιο µε αυτόν τθσ ιατρικισ 

θκικισ ι τθσ επιχειρθςιακισ θκικισ9. Σο 1985 δθµοςιεφτθκε το βραβευµζνο άρκρο 

«Σι είναι θ θκικι των υπολογιςτϊν;» (What is computer ethics) του James Moor10, 

όπου διαβάηουµε: «Ωσ αποτζλεςµα των διαδεδοµζνων εφαρµογϊν των 

υπολογιςτϊν, νζεσ ευκαιρίεσ δθµιουργοφνται. ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι χριςεισ 

των υπολογιςτϊν είναι τόςο αςυνικιςτεσ που καµία πολιτικι για τθν κατάλλθλθ 

χριςθ τουσ δεν υπάρχει και δεν ζχει εξεταςτεί. Τπάρχουν κενά πολιτικισ». Η 

εκρθκτικι ανάπτυξθ τθσ θκικισ των υπολογιςτϊν πραγµατοποιικθκε τθν δεκαετία 

του ’90. Πανεπιςτθµιακζσ διαλζξεισ, ερευνθτικά κζντρα, ςυνζδρια, περιοδικά, 

άρκρα και νζα βιβλία εµφανίςτθκαν, και ζνα πλικοσ πρόςκετων µελετθτϊν 

αναµίχκθκε µε τθν θκικι των υπολογιςτϊν. 

                                                           
7
 Wiener, Norbert, (1950/1954). The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. Houghton 

Mifflin, 1950. (Second Edition Revised, Doubleday Anchor, 1954.)   
8
 Parker, Donn. (1968).  Rules of Ethics in Information Processing. Communications of the ACM,  

11, 198-201.  Schoulze G. Kay, Grodzinsly S. Frances. (1996). Teaching Ethical Issues in Computer 
Science: What Worked And What Didn’t. ©ACM. 
9
 Maner Walter. (1980). Starter Kit in Computer Ethics Helvetia Press (published in cooperation 

with the National Information and Resource Center for Teaching Philosophy). 
10

 Moor, James H. (1985). What is Computer Ethics? Metaphilosophy, 16(4), 266-275. 
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Κλαςικά θκικά διλιµµατα11 που καλοφνται ςιµερα να αντιµετωπίςουν οι 

επιςτιµονεσ και επαγγελµατίεσ τθσ πλθροφορικισ, αφοροφν ςε ηθτιµατα 

ιδιοκτθςίασ (πειρατεία λογιςµικοφ, πνευµατικά δικαιϊµατα λογιςµικοφ, χριςθ των 

υπολογιςτικϊν πόρων τθσ επιχείρθςθσ για προςωπικό όφελοσ), τεχνολογικι 

παρείςδυςθ (επιτιρθςθ υπολογιςτϊν, ζλεγχοσ υπαλλιλων), καταςκευι ιϊν, 

εςκεμμζνθ κατάρρευςθ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, κλοπι δεδομζνων, 

λογιςµικοφ, ι υλικοφ), νοµικά ηθτιµατα και κοινωνικζσ ευκφνεσ (θλεκτρονικό 

ζγκλθµα, απάτθ και κατάχρθςθ, ακρίβεια και επικαιρότθτα δεδομζνων, μονοπϊλιο 

δεδοµζνων, κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ τεχνθτισ νοθµοςφνθσ και των ζµπειρων 

ςυςτθµάτων), το δικαίωµα τθσ πρόςβαςθσ (θκικό δίλθµµα µεταξφ εχόντων ΣΠΕ και 

µθ κατεχόντων ΣΠΕ), ο φορζασ τθσ ευκφνθσ (αξιοπιςτία υλικοφ και λογιςµικοφ), 

ηθτιµατα προςωπικοφ (εργονοµικοί και ανκρϊπινοι παράγοντεσ, κατάρτιςθ για τθν 

αποφυγι του φαινοµζνου των «πεπαλαιωµζνων» ειδικοτιτων), το δικαίωµα ςτθν 

ιδιωτικότθτα (νοµοκεςία προςταςίασ δεδοµζνων)12.  

Κίνδυνοι 

Σο Κντερνετ είναι ζνα καυμάςιο μζςο επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ, επιμόρφωςθσ, και 

ψυχαγωγίασ. Οι εμπειρίεσ που προςφζρει ςτουσ χριςτεσ του είναι μοναδικζσ και 

δεν μποροφν να προςεγγιςτοφν από κανζνα άλλο μζςο. Χάρθ ςτθν επινοθτικότθτα 

των ανκρϊπων ο πλοφτοσ των πθγϊν του αυξάνεται ραγδαία μζρα με τθν μζρα. 

Είναι ζνα μζςο το οποίο πρζπει να εξερευνιςουν οι νζοι τθσ εποχισ μασ ϊςτε να 

μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτον κόςμο τθσ τεχνολογίασ. 

Δυςτυχϊσ θ επινοθτικότθτα των ανκρϊπων δεν χρθςιμοποιείται πάντα για καλοφσ 

ςκοποφσ με αποτζλεςμα θ παράνομθ δραςτθριότθτα ςτο Κντερνετ να ζχει πάρει 

επικίνδυνεσ διαςτάςεισ. Μζρα με τθν μζρα νζεσ μορφζσ παράνομων 

δραςτθριοτιτων κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ. Μερικζσ από τισ πιο βαςικζσ 

παράνομεσ ι επιβλαβείσ δραςτθριότθτεσ που ςυναντάμε ςιμερα ςτο Κντερνετ είναι 

οι παρακάτω: 

                                                           
11

 Κωνςταντάκθσ Νίκοσ,1 Παλαιγεωργίου Γιϊργοσ, ιϊηοσ Παναγιϊτθσ, Η Διδακτικι τθσ Ηκικισ των 
Τπολογιςτϊν: μια Μεκοδολογικι Προςζγγιςθ, 4ο υνζδριο ΕΣΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/μιο 
Ακθνϊν 
12

 Harrington J. Susan, McCollum L. Rebecca. (1990). Lessons From Corporate America Applied To 
Training In Computer Ethics. © ACM. 
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 Ζκκεςθ υλικοφ παιδικισ πορνογραφίασ 

 Ζκκεςθ υβριςτικοφ περιεχομζνου για ςυγκεκριμζνα άτομα ι κοινωνικζσ 

ομάδεσ 

 Βίαια, ρατςιςτικι και τρομοκρατικι κεματολογία 

 Παράνομεσ on-line ςυναλλαγζσ (οικονομικό ζγκλθμα) 

 Παράνομοσ θλεκτρονικόσ τηόγοσ 

 Αποςτολι μθνυμάτων με ακατάλλθλο περιεχόμενο, χωρίσ να είναι πάντα 

γνωςτά τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

 Αποςτολι ιϊν (computer viruses) με ςκοπό τθν πρόκλθςθ ηθμιάσ ςτουσ 

υπολογιςτζσ των αποδεκτϊν 

 Σθλεςυνομιλίεσ (chatrooms) με άτομα που εκμεταλλεφονται τισ 

τεχνολογικζσ τουσ δεξιότθτεσ για να αντλιςουν προςωπικά δεδομζνα και να 

προβοφν ςε παράνομεσ δράςεισ 

 Προϊκθςθ ναρκωτικϊν και παράνομων ουςιϊν ι φαρμάκων για τθν χριςθ 

των οποίων απαιτείται ειδικι άδεια 

 Διακίνθςθ αρχείων με προςωπικά ευαίςκθτα δεδομζνα και θ παραβίαςθ 

του ιδιωτικοφ απορριτου 

 Διάδοςθ μθνυμάτων με ςκοπό τον προςθλυτιςμό και γενικά θ προϊκθςθ 

προπαγανδιςτικοφ υλικοφ 

 Παρότρυνςθ ςε αυτοκαταςτροφικζσ ενζργειεσ 

Η θκικι του Διαδικτφου εξαρτάται από τθν θκικι των ανκρϊπων που το 

χρθςιμοποιοφν. Ελζγχοντασ τθν τεχνολογία δεν ελζγχεισ και τθν ροι τθσ 

πλθροφορίασ13, και αυτό ακριβϊσ ςυμβαίνει με το Κντερνετ. Σο Κντερνετ κυβερνιζται 

από τθν πολφπλοκθ αλλθλεπίδραςθ των καταναλωτϊν, των επιχειριςεων, των 

ερευνθτϊν και των κυβερνιςεων ανά τον κόςμο, δθμιουργϊντασ ο κακζνασ νζουσ 

οργανιςμοφσ που λειτουργοφν δια μζςου των ιδθ υπαρχόντων για να ςυντονίηουν 

τισ προςπάκειεσ τουσ ςτο Κντερνετ. Η ταχφτατθ εξάπλωςθ του και θ εμπλοκι τόςο 

διαφορετικϊν ομάδων και ατόμων που ζχουν ιδθ διαμορφωμζνεσ χριςεισ και 

ςυμφζροντα, δθμιουργοφν αυτό το πολφπλοκο ςφςτθμα που φαίνεται ωσ ο πιο 

δφςκολοσ, μζχρι ςιμερα, χϊροσ επιβολισ νόμων, κανόνων και ορίων. Σο Κντερνετ 

                                                           
13

 U. Eco, Wired Issue 5.03, Μάρτιοσ 1997, http://wwww.wired.com/wired/5.03/features/ff_eco.html 
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είναι ζνα παγκόςμιο οικοςφςτθμα, το οποίο ταχφτατα δθμιουργεί άλλα 

οικοςυςτιματα, τα οποία απαιτοφν τουσ δικοφσ τουσ μθχανιςμοφσ διακυβζρνθςθσ. 

Αυτά τα υποςυςτιματα είναι επίςθσ και μζρθ του γενικότερου οικοςυςτιματοσ 

Κντερνετ. Μια καλι διακυβζρνθςθ απαιτεί τθν αποτελεςματικι ανάμιξθ τουσ ςτθν 

διαδικαςία λιψεωσ αποφάςεων. 

Η ζλλειψθ ενόσ ενιαίου πλαιςίου κανόνων λειτουργίασ του Διαδικτφου δεν το 

κακιςτά αυτόματα ωσ χϊρο παράνομθσ δραςτθριότθτασ, αλλά και χϊρο που μπορεί 

να προςδϊςει τεράςτια οφζλθ ςε πολλζσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Εξάλλου 

γίνεται προςπάκεια, ςε παγκόςμιο επίπεδο, διαμόρφωςθσ των ελάχιςτων 

προχποκζςεων αςφαλοφσ πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο.  Σο Διαδίκτυο και οι 

Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν μποροφν να αποτελζςουν ζνα πολφ 

ιςχυρό εργαλείο ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ.. 

Τεχνολογικζσ δυνατότητεσ του Διαδικτφου  

 Η δθμιουργία του Διαδικτφου άνοιξε τισ πφλεσ ενόσ καινοφργιου υπζροχου κόςμου 

που γεφφρωςε αποςτάςεισ , πολιτιςτικζσ και εκνολογικζσ διαφορζσ, πολιτικά και 

κοινωνικά χάςματα κακϊσ δθμιοφργθςε και πρόςφερε ςτουσ χριςτεσ τουσ νζεσ 

δυνατότθτεσ ζκφραςθσ και επικοινωνίασ. Εξ οριςμοφ αποτελεί ζναν πολφπλοκο 

χϊρο που απλϊνεται όλο και περιςςότερο, καλφπτοντασ  ουςιαςτικά το ςφνολο τθσ 

υδρογείου, παρζχοντα  διαςφνδεςθ ςε εξαιρετικά ανόμοιεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν : 

ατομικοφσ χριςτεσ, κράτθ, επιχειρθματικζσ ομάδεσ, εταιρείεσ, παροχείσ υπθρεςιϊν, 

οργανωμζνα μζλθ κάκε τοπικισ κοινωνίασ κακϊσ και εκνικοφσ αλλά και 

υπερεκνικοφσ φορείσ που επιηθτοφν τθν υλοποίθςθ των ςκοπϊν τουσ. Σο κυριότερο 

ίςωσ όφελοσ των τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ- χαρίηουν ςτουσ 

ανκρϊπουσ τθ δυνατότθτα να μάκουν και να υλοποιιςουν πράγματα που κζλουν 

να κάνουν ζςτω και από απόςταςθ, απελευκερϊνουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ , 

απελευκερϊνουν τθ παραγωγικότθτά τουσ, τουσ φζρνουν κοντά ςε πράγματα 

μακρινά με περιςςότερεσ από μία ζννοιεσ. Με δφο λόγια, τουσ φζρνουν κοντά ςτα 

όρια του δυναμικοφ τουσ.  

Η χριςθ του ζχει φκάςει ςιμερα να είναι τόςο ελεφκερθ και τόςο διαδεδομζνθ ςε 

οριςμζνεσ περιοχζσ τουσ πλανιτθ μασ που δεν κα ιταν υπερβολι να ποφμε ότι το 
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ΙΝΣΕΡΝΕΣ ζχει τθν θκικι τθσ κοινωνίασ των χρθςτϊν του – τθσ κοινωνίασ που το 

χρθςιμοποιεί.  Όπωσ ςυμβαίνει λοιπόν και ςε μια ςφγχρονθ κοινωνία, θ εκτίμθςθ 

ότι θ δράςθ των μελϊν τθσ πρζπει να είναι ελεφκερθ δεν τθν απαλλάςςει από τθν 

ευκφνθ να κζςει κάποιουσ κανόνεσ χριςθσ ϊςτε τα πλζον αδφναμα μζλθ τθσ να 

προςτατεφονται από τα πιο δυνατά – θ εκείνα με τισ πιο χαλαρζσ δεςμεφςεισ 

προςωπικισ θκικισ. 

Σο  WWW (World Wide Web) – Διαδίκτυο - ζχει τφχει πολφ μεγάλθσ αποδοχισ ςτον 

ακαδθμαϊκό και ερευνθτικό κφκλο. Ακολουκϊντασ τθν αφξθςθ αυτι τθσ 

δθμοτικότθτασ του WWW, ζχει υπάρξει μια ςπουδι, να ενςωματωκοφν νζα 

χαρακτθριςτικά μζςα ςτα ςχετικά softwares, τα οποία μποροφν να διευκολφνουν 

και να υποςτθρίξουν ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ. Η διάχυςθ του Διαδικτφου 

ζχει δθμιουργιςει μεγάλο ενδιαφζρον ςτθν εκπαιδευτικι του χριςθ και αρκετζσ 

πειραματικζσ δράςεισ μάκθςθσ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτο Internet. Είναι ςθμαντικι 

θ δυνατότθτα και πολυπλευρικότθτα του δικτφου, ωσ ενόσ μζςου εξυπθρζτθςθσ  και 

ζχουν αναπτυχκεί υποςτθρικτικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα, ςυνεργατικζσ εργαςίεσ 

και εικονικά περιβάλλοντα. Είναι αξιοςθμείωτο, ότι θ πρακτικι αυτι είναι ζνα 

ςθμαντικό ςυςτατικό ςτα περιςςότερα από τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα και θ εξ’ αποςτάςεωσ προςζγγιςθ των εργαςτθρίων είναι ζνασ 

δρόμοσ ειςαγωγισ τθσ εκπαίδευςθσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

Τεχνολογίεσ Πληροφορίασ και Επικοινωνιών ςτην Εκπαίδευςη 

Η ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, που αξιοποιοφν τισ 

υπολογιςτικζσ και τισ δικτυακζσ τεχνολογίεσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο του 

ενδιαφζροντοσ τα τελευταία χρόνια. Οι ΣΠΕ αλλάξουν ριηικά τον τρόπο με τον οποίο 

οι άνκρωποι ζχουν πρόςβαςθ, ςυγκεντρϊνουν, αναλφουν, αναπαριςτάνουν, 

παρουςιάηουν και μεταφζρουν τθν πλθροφορία. Κατά ςυνζπεια, αναμζνεται να 

ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ14. Η 

αλματϊδθσ ανάπτυξθ και διάδοςθ των ΣΠΕ επθρεάηει κακοριςτικά τισ 

εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που προδιαγράφονται για το κοντινό μζλλον. Αυτζσ δεν 

περιορίηονται μόνο ςτισ διδακτικζσ πρακτικζσ αλλά επεκτείνονται ςτισ μακθςιακζσ 
                                                           
14

  http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/doc/portfolio/opinion8.htm 10. Strommen E. & 
Lincoln B. (1992), Contructivism, technology, and the future of classroom learning, 
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ςυνικειεσ, ςτα χρθςιμοποιοφμενα μζςα και ςτθν οργάνωςθ των εκπαιδευτικϊν 

χϊρων15. 

Πολλοί κεωροφν ότι θ εκπαίδευςθ αντανακλά τισ αξίεσ κάκε εποχισ. Παρότι οι 

μεγάλεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ τθσ εποχισ μασ ζχουν διαχυκεί ςε όλουσ τουσ τομείσ 

τθσ κοινωνικισ δραςτθριότθτασ, ελάχιςτα ζχουν επθρεάςει το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα. Η εκπαιδευτικι διαδικαςία παραμζνει, ουςιαςτικά, θ ίδια τα τελευταία 

100 χρόνια16. Από τθν άλλθ μεριά επιςθμαίνεται θ επιτακτικι ευκφνθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να εκτιμιςει τισ επερχόμενεσ αλλαγζσ και να 

ενςωματϊςει ενεργά τισ ΣΠΕ ςτο Πρόγραμμα πουδϊν. Μια εκπαίδευςθ βαςιςμζνθ 

ςτα παραδοςιακά, γραμμικά και περιοριςμζνα μοντζλα διδαςκαλίασ και μάκθςθσ 

δεν κα μπορζςει να βοθκιςει τουσ νζουσ να επιτφχουν ςτθν Κοινωνία τθσ 

Πλθροφορίασ, όπου αναμζνεται να κυριαρχιςουν διεπιςτθμονικζσ και ολιςτικζσ 

προςεγγίςεισ.  

τθ χϊρα μασ, παρότι ζχουν εκπονθκεί αξιόλογα ζργα (Οδφςςεια 2001) που 

ςτοχεφουν ςτθν ζνταξθ των ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ, δεν ζχει προχωριςει θ 

οργανωμζνθ εφαρμογι ςχετικϊν προγραμμάτων ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

Εκπαιδευτική τεχνολογία - τηλεκπαίδευςη 

Η τεχνολογία ζχει λάβει κφρια κζςθ ςε πολλζσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ κοινωνικισ και επαγγελματικισ. Ειδικότερα, θ χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ ζχει γίνει αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ. Ωςτόςο, 

πολλζσ φορζσ δεν υπάρχει ςαφισ κατανόθςθ του όρου «εκπαιδευτικι τεχνολογία», 

τόςο ςε εκπαιδευτικοφσ κφκλουσ όςο και ςτο ευρφτερο κοινό. Ο Οργανιςμόσ 

Εκπαιδευτικισ Επικοινωνίασ και Σεχνολογίασ (Association of Educational 

Communications and Technology-AECT) που εδρεφει ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ 

Αμερικισ, ορίηει τθν εκπαιδευτικι τεχνολογία ωσ εξισ: «Διδακτικι τεχνολογία είναι 

θ κεωρία και θ εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ, χριςθσ, διαχείριςθσ, και 

                                                           
15

 Σηιμογιάννθσ Α. (2000), Οι Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορικισ ςτθν Εκπαίδευςθ, ΕΛΕΣΕ/ΠΑΣΕ, 
Ιωάννινα 
16

 http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/doc/portfolio/opinion8.htm 10. Strommen E. & 
Lincoln B. (1992), Contructivism, technology, and the future of classroom learning, 



  ~ 19 ~ 

αξιολόγθςθσ των διαδικαςιϊν και υλικϊν που αποςκοποφν ςτθν μάκθςθ». Άρα, 

λοιπόν, ο όροσ εκπαιδευτικι τεχνολογία δεν αναφζρεται μόνο ςτα υλικά και μζςα 

(π.χ. τθλεόραςθ, θλεκτρονικό υπολογιςτι) αλλά ςε μια ςυςτθματικι προςζγγιςθ, 

που ζχει ωσ ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ μάκθςθσ. Επιπλζον, αυτόσ ο 

οριςμόσ υποδθλϊνει ότι θ εκπαιδευτικι τεχνολογία δεν είναι κάτι καινοφργιο, 

κακϊσ θ αναηιτθςθ τρόπων βελτίωςθσ τθσ μάκθςθσ ανάγεται ςτθν αρχαιότθτα. 

Kατά καιροφσ, υπιρξαν διάφορεσ ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ οι οποίεσ 

επθρζαςαν τθ διαμόρφωςθ του κλάδου τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ, με πρϊτθ 

τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και τθν ανακάλυψθ τθσ γραφισ. Με τθν γραφι δόκθκε θ 

ευκαιρία ςτον άνκρωπο να καταγράφει εμπειρίεσ, να δθμιουργεί και να μεταδίδει 

τθ γνϊςθ πιο αποτελεςματικά. ε αυτό ςυνζβαλε, κατά πολφ, και θ εφεφρεςθ τθσ 

τυπογραφίασ. Η ευκολία με τθν οποία βιβλία, δοκίμια και ςυγγράμματα διαφόρων 

κατθγοριϊν μποροφςαν να ανατυπωκοφν και να διαμοιραςτοφν, είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν ζκρθξθ τθσ γνϊςθσ. Ακολοφκθςαν ανακαλφψεισ όπωσ το 

ραδιόφωνο, οι τθλεπικοινωνίεσ, ο κινθματογράφοσ, θ τθλεόραςθ, οι θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ και το διαδίκτυο.  

Εκπαίδευςη εγγφτητασ από απόςταςη 

Εγγφτθτα: «είμαι κοντά ςε», ι «νιώκω κοντά ςε» 

Πολλζσ νζεσ ιδζεσ που χρθςιμοποιοφν τθν ζννοια τθσ εγγφτθτασ, ςε ςχζςθ με τισ 

ΣΠΕ, κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ: «ψθφιακοί χϊροι εγγφτθτασ», «εκπαίδευςθ 

εγγφτθτασ από απόςταςθ»...  Οι ΣΠΕ ζχουν καταφζρει να μειϊςουν τισ αποςτάςεισ 

ανταλλαγισ κάκε είδουσ πλθροφορίασ.  Πριν μερικά χρόνια, πριν δθλαδι τθν 

ζνταξθ των ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ, θ εγγφτθτα είχε ιςχυροφσ δεςμοφσ με τθν ζννοια 

τθσ γεωγραφικισ απόςταςθσ, μζγεκοσ απόλυτα μετριςιμο. ιμερα, εφκολα 

ςυμπεραίνουμε τθ διαφοροποίθςι τθσ από τθν κατεφκυνςθ τθσ γεωγραφικισ 

απόςταςθσ προσ αυτιν των ςθμείων παρουςίασ μζςα ςτον Παγκόςμιο Ιςτό17, των 

ςυνδζςμων που τα ενϊνουν και τθσ χρθςιμότθτασ τουσ.  Με άλλα λόγια, ακόμα κι 

αν ο δάςκαλοσ με το μακθτι δε βρίςκονται ςτον ίδιο χϊρο, αιςκάνονται κοντά ο 

ζνασ ςτον άλλο. υνεπϊσ  για τουσ «ψθφιακοφσ χϊρουσ» ι καλφτερα για τουσ 

                                                           
17

 http://www.renupi.org/IMG/pdf/proximite_societe_de_l_information.pdf 
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«ψθφιακοφσ κόςμουσ», θ ιδζα τθσ γεωγραφικισ απόςταςθσ παφει να ζχει 

ουςιαςτικι αξία αρκεί να υπάρχει ζνασ κοινόσ ςτόχοσ ι ςχζδιο εργαςίασ.  Αν αυτόσ 

ο κοινόσ ςτόχοσ είναι θ απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ και οι ΣΠΕ είναι ςτθν υπθρεςία αυτοφ 

του κοινοφ ςτόχου, τότε μποροφμε να επιτφχουμε ςθμαντικά αποτελζςματα ςε ό,τι 

αφορά νζεσ μεκόδουσ παιδαγωγικισ διαδικαςίασ.  

Χρήςη δικτυακών τεχνολογιών για τη δημιουργία και υποςτήριξη κοινοτήτων 

μάθηςησ 

H ιδζα τθσ κοινότθτασ ςτθρίηεται ςε δφο βαςικζσ αξίεσ:  

1. από τθ μια, ςτθν ιδζα ότι θ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και θ ςυλλογικι 

υπευκυνότθτα δθμιουργοφν το καλφτερο περιβάλλον-πλαίςιο για τθν επίτευξθ 

κάποιων ςτόχων και 

2. από τθν άλλθ ςτο ότι οι ςτενοί αυτοί δεςμοί υποςτθρίηουν αρκετζσ προχποκζςεισ 

για μια καλι ηωι. 

Αυτό υποδθλϊνει ότι θ μάκθςθ μζςα ςε μια κοινότθτα είναι κοινωνικι διαδικαςία 

και ωσ τζτοια αφορά ςτθ δθμιουργία δεςμϊν ανάμεςα ςτθ μάκθςθ και ςε ότι είναι 

ςθμαντικό για εκείνουσ που μακαίνουν, όπωσ επίςθσ, και ανάμεςα ςτουσ ιδίουσ 

τουσ μακθτζσ. Για το λόγο αυτό και θ φπαρξθ μιασ κοινότθτασ μάκθςθσ είναι άμεςα 

ςυνδεδεμζνθ με μια ςειρά παραγόντων και πρακτικϊν που αναδεικνφουν τθν 

κοινότθτα, όπωσ λ.χ. τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται, οι κϊδικεσ επικοινωνίασ, οι 

διάφορεσ κοινωνικζσ και μακθςιακζσ πρακτικζσ, οι πολιτικζσ αξίεσ και υποχρεϊςεισ 

των μελϊν και ο ςχεδιαςμόσ των μακθςιακϊν περιβαλλόντων.   

Από τα πιο πάνω ςυμπεραίνουμε πωσ δεν υπάρχει κάτι το ουςιϊδεσ ι μθ που κα 

κεωροφςαμε ωσ «εκ των ων ουκ άνευ» ςε μια «άμεςθ» κοινότθτα, ςε ςφγκριςθ με 

μια «δικτυακι». Kαι οι δφο είναι τόςο «πραγματικζσ»  όςο οποιαδιποτε 

«κοινότθτα» μπορεί να είναι. Kαι οι δφο πρζπει να αγωνιςτοφν για να διατθριςουν 

τθν ςυγκρότθςθ και τθν ςυνοχι που χαρακτθρίηει κάκε κοινότθτα. Αυτό, βζβαια, 

δεν υπονοεί ότι οι δικτυακζσ κοινότθτεσ μάκθςθσ είναι ομοιογενείσ.  
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Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό των δικτυακϊν κοινοτιτων είναι ότι μεγαλϊνουν 

διαρκϊσ και δθμιουργοφν ςυνεχϊσ καινοφριουσ τρόπουσ χριςθσ πλθροφοριακϊν 

και επικοινωνιακϊν τεχνολογιϊν.  
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Συμπεράςματα 

Η θκικι υπόκεινται ςε μεταβολζσ που εξαρτϊνται από τθν κοινωνία ςτθν οποία 

εφαρμόηεται. Ζτςι, παράγοντεσ που επθρεάηουν το κοινωνικό ςφνολο μποροφν να 

επιφζρουν αλλαγζσ και ςτο ςϊμα τθσ θκικισ. 

φμφωνα με τθν Φιλοςοφία θ θκικι κζλει να δείξει ςτον άνκρωπο το θκικό του 

χρζοσ, τθν ουςία του καλοφ και του κακοφ.  Η πνευματικι γνϊςθ ενόσ όντοσ και θ 

αποκάλυψθ τθσ ουςίασ του, κατά τον Αριςτοτζλθ, είναι θ αλικεια ι αλλιϊσ είναι θ 

εξομοίωςθ νόθςθσ και πράγματοσ. 

Ποια είναι, όμωσ, θ αλικεια;  

 Αν θ ςυμφωνία νόθςθσ και πράγματοσ γίνεται με τουσ κεμελιϊδεισ νόμουσ τθσ 

λογικισ, τότε ουςιαςτικά ταυτίηεται με τθ λογικι αλικεια. Αν όμωσ, θ ςυμφωνία με 

τθν εμπειρία και τθ νόθςθ είναι το κατά το περιεχόμενο κριτιριο τθσ αλικειασ, τότε 

ζχουμε τθν υλικι αλικεια. Γιατί εκείνο που ςε μια ιςτορικι ςτιγμι είναι αλθκινό, 

δεν είναι ςε μια άλλθ. Οι γνιςιεσ επιςτθμονικζσ αλικειεσ ςυνεχϊσ αναπτφςςονται 

και τροποποιοφνται. Είναι αλικειεσ που μασ αποκαλφπτουν διάφορεσ πλευρζσ του 

απεριόριςτα εξελιςςόμενου κόςμου και ςυνεπϊσ κατά προςζγγιςθ αντανακλοφν 

τθν πραγματικότθτα. 

Για να ικανοποιθκεί θ ανάγκθ για ςυνεννόθςθ όλων των ανκρϊπων, που 

εκδθλϊνεται ςτθν ανκρϊπινθ κοινωνία, κατόρκωςε ο άνκρωποσ να βρει τα νοθτικά 

ςτοιχεία που κατοχυρϊνουν τθν αλικεια και γίνονται κτιμα όλων. 

Αλθκινό είναι ότι επιβάλλεται από κάκε προςωπικι προτίμθςθ, από κάκε τι 

υποκειμενικό, ςυναιςκθματικό. Η αλικεια είναι αποτζλεςμα κακαρά νοθτικισ 

ενζργειασ και ζχει μζςα τθσ το αίτθμα τθσ κακολικότθτασ. 

Τπάρχει μια απόλυτθ αλικεια, θ φπαρξθ ενόσ απόλυτου, του Θεοφ. Ο Θεόσ είναι θ 

πρϊτθ και αναλλοίωτθ αλικεια, από τθν οποία πθγάηουν όλεσ οι βαςικζσ αλικειεσ. 

Μπροςτά ςε αυτό το αίτθμα τθσ αλικειασ γίνεται θ προςπάκεια τθσ κοινωνίασ να 

τθν κατακτιςει. Η εκρθκτικι ανάπτυξθ και ειςβολι τθσ τεχνολογίασ των 

επικοινωνιϊν και πλθροφορίασ ςε κάκε, ςχεδόν, ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, αλλά 



  ~ 23 ~ 

και ςτθν εκπαίδευςθ, ζχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ διαχείριςθ τθσ 

γνϊςθσ. 

Η επικοινωνία των ανκρϊπων ςε πραγματικό χρόνο και θ κατάργθςθ των φυςικϊν 

εμποδίων οδθγοφν ςτθν κατανόθςθ και αλλθλοπεριχϊρθςθ μεταξφ των ανκρϊπων. 

Σο ηθτοφμενο είναι θ κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι θ αλικεια.   

Δεν είναι το εργαλείο που κα μεταμορφϊςει το ςχολείο, αλλά θ χριςθ του. 

Βριςκόμαςτε μπροςτά ςε μια επανάςταςθ ανάλογθ με εκείνθ τθσ τυπογραφίασ. Ο 

ςτόχοσ πρζπει να είναι θ όςο το δυνατόν καλφτερθ εκμετάλλευςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ. 
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