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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η τάση του ανθρώπου για γνώση, μάθηση κι εύρεση νέων εργαλείων και μεθόδων με σκοπό τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της 

καθημερινότητάς του, οδήγησαν σε καινούριες ιδέες κι εφευρέσεις ανά τους αιώνες. Από το «Εύρηκα» του Αρχιμήδη, το μηχανισμό των 

Αντικυθήρων, τον αστρολάβο, τους Έλληνες μηχανικούς στην αρχαία Ελλάδα έως τον πολυτάλαντο Leonardo Da Vinci, τον Thomas 

Edison, τον Nikola Tesla, τον Albert Einstein, τους εφευρέτες κι επιστήμονες του σήμερα παρατηρείται μια διαρκής πρόοδος και 

αναζήτηση της πρωτοπορίας. 

 Πριν οι υπολογιστές εξελιχθούν σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα —πολυμηχανές με γενικούς και ειδικούς σκοπούς— οι 

περισσότεροι υπολογισμοί γίνονταν από ανθρώπους. Αργότερα, υπήρχαν υπολογιστικά εργαλεία και μηχανές που βοηθούσαν τους 

ανθρώπους να εφαρμόσουν πολύπλοκους υπολογισμούς, όπως για παράδειγμα υπολογισμούς για σχέδια αεροδυναμικής με σκοπό την 

κατασκευή αεροσκαφών. 

 Οι υπολογιστές αυτοί εξελίσσονταν παράλληλα με τον άνθρωπο, αλλά οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρόσθεσαν την επιλεκτική 

απόκριση και τη μεγαλύτερη μνήμη και χωρητικότητα, επιτρέποντας τον αυτοματισμό των αριθμητικών υπολογισμών και γενικότερα 

τον αυτοματισμό πολλών παράλληλων εργασιών. 

 Τα περιφερειακά υποβοηθητικά μηχανήματα των υπολογιστών (hardware) έχουν γίνει η βάση για περαιτέρω χρήση τους, εκτός 

από τη δυνατότητα απλών υπολογισμών, όπως η διαδικασία του αυτοματισμού, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ψυχαγωγία και η 

μόρφωση. Κάθε ένα από αυτά τα πεδία έχει «επιβάλει» τις δικές του απαιτήσεις στην κατασκευή και λειτουργία των περιφερειακών 



[5] 
 

μηχανημάτων, όπως ο ρόλος της οθόνης αφής, η οποία δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον χρήστη και να του δίνει την εντύπωση 

μιας πιο προσωπικής επαφής με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Οι πρώτοι υπολογιστές ήταν απλές μηχανικές συσκευές στις οποίες ο χειριστής εισήγαγε τις αρχικές αξίες μιας στοιχειώδους 

αριθμητικής πράξης. Με τον κατάλληλο χειρισμό, οι μηχανές αυτές έδιναν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα στην 

εξέλιξη των υπολογιστικών μηχανών είναι η εφαρμογή του «πλάγιου χάρακα» (slide rule), στον οποίο οι αριθμοί αναπαρίστανται σε μία 

κλίμακα λογάριθμων. Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα γενικών πολύπλοκων μαθηματικών πράξεων καθώς και ειδικών πράξεων 

άλγεβρας και γεωμετρίας με ασφαλή και ακριβή αποτελέσματα. 

 Οι αναλογικές και ψηφιακές τεχνικές συνέχιζαν να αναπτύσσονται, παράγοντας πρακτικές υπολογιστικές μηχανές. Οι 

ηλεκτρικές μέθοδοι βελτίωσαν ραγδαία την ταχύτητα και την ακρίβεια των υπολογιστικών μηχανών, πρώτα προμηθεύοντας με ρεύμα 

τις συσκευές αυτές και αργότερα χρησιμοποιώντας τες ως μέσο για την αναπαράσταση αριθμών. Η εφεύρεση των ηλεκτρικών 

ενισχυτών έκανε τις μηχανές υπολογισμού ταχύτερες και οδήγησε στους κρυσταλλικούς πολλαπλασιαστές (transistors). Οι τελευταίοι 

με τη σειρά τους οδήγησαν  στα ολοκληρωμένα συστήματα (integrated circuits), που εξελίσσονται ακόμα και σήμερα, τα οποία λόγω του 

μικρού μεγέθους τους έχουν πολυάριθμες εφαρμογές. 

Από τις πρώτες μηχανές υπολογισμού, λοιπόν, έως τους εξελιγμένους σύγχρονους υπολογιστές, ο άνθρωπος παίζει πρωταρχικό ρόλο 

στη διαχείριση της πραγματικότητας  και την επίτευξη αποτελεσματικότερης και ταχύτερης επικοινωνίας στις διαστάσεις του χρόνου 

και του χώρου. Η ανάγκη του για βελτίωση και εξέλιξη τον οδήγησε δηλαδή να ανακαλύψει μηχανές που θα τον διευκόλυναν στην 
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καθημερινότητά του αλλά και στην επικοινωνία του με τους συνανθρώπους του. Επινόησε, λοιπόν, τους υπολογιστές και ήταν εκείνος 

που ανέπτυξε αυτήν την τεχνολογία ανά τους αιώνες. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

1.  1. Μύθος και λόγος ή αλλιώς μυθολογία και επιστήμη  

Οι άνθρωποι ήταν πάντα μυθοπλάστες. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει τάφους των Νεάντερταλ που περιείχαν όπλα, 

εργαλεία και κόκαλα από θυσίες ζώων. Όλα αυτά μαρτυρούν την πίστη σε έναν μελλοντικό κόσμο παρόμοιο με το δικό τους. 

Φαίνεται λοιπόν πως από πολύ νωρίς τα ανθρώπινα όντα είχαν την ικανότητα να διαμορφώνουν ιδέες που ξεπερνούσαν τα 

όρια της καθημερινής τους εμπειρίας και πως πέρα από την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και την κάλυψη αναγκών 

αναζητούσαν νοήματα, καθώς βίωναν πράγματα που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν λογικά. 

Άλλωστε αυτό αποτελεί ανέκαθεν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου μυαλού: η ικανότητά του να συλλαμβάνει 

και να βιώνει με τη λογική αλλά και με τη φαντασία. Σήμερα η μυθολογική σκέψη έχει πέσει σε ανυποληψία· συχνά την 

απορρίπτουμε ως μη ορθολογική και ως υπερβολικά ελαστική. Ωστόσο η φαντασία είναι αυτή που επιτρέπει στους 

επιστήμονες να φέρνουν στο φως καινούργιες γνώσεις και να εφευρίσκουν τεχνολογίες που μας καθιστούν απείρως πιο 

παραγωγικούς. Η μυθολογία και η επιστήμη διευρύνουν και οι δύο τους ορίζοντες των ανθρώπων. Όπως η επιστήμη και η 

τεχνολογία, έτσι και η μυθολογία δεν μας απομακρύνει απ’ τον υλικό κόσμο, αλλά αντίθετα μας επιτρέπει να ζούμε πιο 

έντονα μέσα στα όριά του.  

Σήμερα η λέξη «μύθος» χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει κάτι μη αληθινό.  Όταν ακούμε για θεούς που 

επισκέπτονται τη γη, για νεκρούς που βγαίνουν απ’ τα μνήματά τους, ή για θάλασσες που κατά θαυμαστό τρόπο ανοίγουν 

στα δύο για να επιτρέψουν σε έναν εκλεκτό λαό να ξεφύγει από τους διώκτες του, απορρίπτουμε αυτές τις ιστορίες 

θεωρώντας τις απίστευτες και κραυγαλέα αναληθείς. Ο μύθος ήταν ένα γεγονός που δεν είχε απλώς συμβεί, υπό κάποια 

έννοια βέβαια, κάποτε στο παρελθόν, αλλά εξακολουθούσε να συμβαίνει συνεχώς. Λόγω της αυστηρά χρονολογικής 
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θεώρησης που έχουμε σήμερα για την ιστορία, δεν έχουμε λέξη για να εκφράσουμε ένα γεγονός τέτοιου τύπου, αλλά η 

μυθολογία είναι μια μορφή τέχνης που επισημαίνει πέρα από τα όρια της ιστορίας τα διαχρονικά στοιχεία της ανθρώπινης 

ύπαρξης βοηθώντας μας να ξεπεράσουμε τη χαοτική ροή των τυχαίων γεγονότων για να μπορέσουμε έτσι να αντικρίσουμε 

τον πυρήνα της πραγματικότητας. Η εμπειρία του υπερβατικού ήταν πάντα μέρος της ανθρώπινης κληρονομιάς. Όπως η 

ποίηση και η μουσική, η μυθολογία πρέπει να μας ανοίγει τις πόρτες της έκστασης ακόμα και όταν μας απειλεί ο θάνατος, 

ακόμα και όταν νιώθουμε απόγνωση μπροστά στην προοπτική της ανυπαρξίας. Εάν ένας μύθος πάψει να το κάνει αυτό, 

είναι πια νεκρός και δεν έχει καμιά χρησιμότητα.  

Είναι συνεπώς λάθος να θεωρούμε ότι ο μύθος δεν είναι παρά ένας κατώτερος τρόπος σκέψης, ο οποίος μπορεί πια να 

παραμεριστεί, τώρα που τα ανθρώπινα όντα έχουν περάσει στον αιώνα της λογικής. Η μυθολογία δεν είναι μια πρώιμη 

απόπειρα ιστοριογραφίας και δεν ισχυρίζεται ότι τα παραμύθια της είναι αντικειμενικά γεγονότα. Όπως το μυθιστόρημα, η 

όπερα ή το μπαλέτο, ο μύθος είναι μία φαντασίωση· ένα παιχνίδι που μετουσιώνει τον κατακερματισμένο, τραγικό κόσμο 

μας και μας βοηθάει να ανακαλύψουμε καινούργιες δυνατότητες καθώς ρωτάμε «τι θα γινόταν άραγε αν…» –μια ερώτηση 

που γέννησε κάποιες απ’ τις πιο σπουδαίες ανακαλύψεις στη φιλοσοφία, στην επιστήμη και την τεχνολογία. Οι Νεάντερταλ 

που προετοίμαζαν τον νεκρό σύντροφό τους για μια νέα ζωή, ήταν παίκτες στο ίδιο παιχνίδι πνευματικής φαντασίωσης που 

αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των μυθοπλαστών: «Κι αν αυτός ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτός που φαίνεται; Πώς θα 

επηρέαζε αυτό τη ζωή μας –ψυχολογικά, πρακτικά ή κοινωνικά; Θα γινόμασταν διαφορετικοί απ’ ό,τι είμαστε; Πιο πλήρεις; 

Και εάν πράγματι ανακαλύπταμε ότι μεταμορφωνόμαστε, δεν θα αποδείκνυε άραγε αυτό ότι η πίστη μας στο μύθο είχε 

κάποια βάση, ότι μας αποκάλυπτε κάτι σημαντικό για την ανθρώπινη φύση μας, ακόμα και εάν δεν μπορούσαμε να το 

αποδείξουμε ορθολογικά;» 

Ο μύθος άρα είναι αληθινός, γιατί είναι αποτελεσματικός και όχι γιατί μας δίνει διαπιστωμένες πληροφορίες. Εάν όμως δεν 

καταφέρει να ανοίξει ένα παράθυρο προς το βαθύτερο νόημα της ζωής, έχει αποτύχει. Αν δουλεύει, αν δηλαδή μας 

αναγκάζει να αλλάξουμε το μυαλό και την καρδιά μας, αν μας δίνει καινούργιες ελπίδες και μας παρακινεί να ζήσουμε με 
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μεγαλύτερη πληρότητα τη ζωή μας, τότε είναι ένας πραγματικός μύθος. Η μυθολογία μάς μεταμορφώνει μόνο εάν 

ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της. Ο μύθος είναι στην ουσία ένας οδηγός· μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να 

γίνει η ζωή μας πιο πλήρης. Εάν δεν τον εφαρμόσουμε στη δική μας κατάσταση και δεν τον μετατρέψουμε σε 

πραγματικότητα της δικής μας ζωής, θα παραμείνει ακατανόητος και απόμακρος σαν τους κανόνες ενός άγνωστου σε μας 

επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο μας φαίνεται δυσνόητο και βαρετό ώσπου να αρχίσουμε να το παίζουμε. 

Η σημερινή αποξένωσή μας απ’ τους μύθους δεν έχει προηγούμενο. Στον προ-μοντέρνο κόσμο, η μυθολογία ήταν 

απαραίτητη. Και όχι μόνο γιατί βοηθούσε τους ανθρώπους να καταλάβουν το νόημα της ζωής τους, αλλά επίσης γιατί τους 

αποκάλυπτε περιοχές του ανθρώπινου μυαλού. Ήταν ένα πρώιμο είδος ψυχολογίας. Οι ιστορίες έδειχναν στους ανθρώπους 

πώς να αντιμετωπίσουν τις δικές τους εσωτερικές κρίσεις. 

Αυτό δεν ήταν κάτι καινούργιο. Δεν υπάρχει ποτέ μία μοναδική, ορθόδοξη εκδοχή κάποιου μύθου. Καθώς αλλάζουν οι 

περιστάσεις, αναγκαζόμαστε να λέμε τις ιστορίες μας διαφορετικά για να μπορούμε να αναδείξουμε τις διαχρονικές τους 

αξίες. 

Η πρώτη μεγάλη άνθηση της μυθολογίας έγινε εξάλλου σε μια εποχή όπου ο homo sapiens έγινε homo necans, «άνθρωπος 

φονιάς».  

Ο λόγος διαφέρει πολύ από τη μυθική σκέψη. Αντίθετα απ’ το μύθο, ο λόγος πρέπει να αντιστοιχεί επακριβώς σε 

αντικειμενικά γεγονότα. Είναι η πνευματική δραστηριότητα που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να επιφέρουμε αλλαγές 

στον εξωτερικό κόσμο: όταν οργανώνουμε την κοινωνία μας ή αναπτύσσουμε την τεχνολογία. Αντίθετα απ’ το μύθο, πατάει 

γερά στην πραγματικότητα. Εκεί που ο μύθος νοσταλγεί, ο λόγος προχωρεί ακάθεκτος προς τα εμπρός. Ο μύθος και ο λόγος 

έχουν και οι δύο τα όρια τους ωστόσο. Ο μύθος δεν μπορούσε να πει στον κυνηγό πώς να σκοτώσει το θήραμα του ή πώς να 

οργανώσει αποτελεσματικά το κυνήγι του, αλλά τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει τα αντικρουόμενα συναισθήματα που 

προκαλούσε η θήρευση των ζώων. Ο λόγος ήταν αποτελεσματικός, πρακτικός και ορθολογιστικός, αλλά δεν μπορούσε να 



[10] 
 

δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με την αξία της ανθρώπινης ζωής και δεν μπορούσε να απαλύνει τον ανθρώπινο 

πόνο και τη θλίψη. 

Η ιστορία αρχίζει να μπαίνει στα χωράφια της μυθολογίας καθώς οι θεοί αρχίζουν να αποχωρούν από τον κόσμο των 

ανθρώπων.  

Στην Ελλάδα η κλασική εποχή είχε ως βασικό της έναυσμα τον λόγο (λογική), ο οποίος λειτουργούσε σε διαφορετικό επίπεδο 

του νου απ’ ό,τι ο μύθος. Εκεί που ο τελευταίος απαιτεί είτε τη συναισθηματική συμμετοχή είτε κάποιο είδος τελετουργικής 

μύησης για να αποκτήσει κάποιο νόημα, ο λόγος προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια μέσω προσεκτικής έρευνας, με 

τρόπο που αρέσει μόνο στην κριτική ευφυΐα. 

Ελάχιστοι ενδιαφέρθηκαν για την Ιωνική φυσική, την πρώτη εκδήλωση του κλασικού πνεύματος στην Ελλάδα. Πριν ριζώσει 

για τα καλά το πάθος για τη φιλοσοφία κατά τον τέταρτο αιώνα, οι Αθηναίοι είχαν αναπτύξει ένα νέο είδος τελετουργικού, 

τη μίμηση της τραγωδίας, η οποία αναπαριστούσε με την απαραίτητη ιεροπρέπεια τους αρχαίους μύθους μέσα στο πλαίσιο 

μιας θρησκευτικής γιορτής, υποβάλλοντάς τους όμως ταυτόχρονα σε εξονυχιστική ανάλυση. Ο μύθος δεν περιέχει ποτέ 

στοιχεία αυτοαναίρεσης· απαιτεί ως ένα βαθμό την αυτογνωσία. Η τραγωδία ωστόσο έβαλε κάποια απόσταση ανάμεσα 

στον εαυτό της και την παραδοσιακή μυθολογία και διερεύνησε κάποιες από τις πιο θεμελιώδεις ελληνικές αξίες. Οι θεοί 

ήταν όντως δίκαιοι; Ποια ήταν η αξία του ηρωισμού, της ελληνικότητας, της δημοκρατίας; 

Και όμως, παρά την εικονοκλαστική της διάθεση, η τραγωδία εκφραζόταν με παραδοσιακό τελετουργικό τρόπο. Σαν 

θρησκευτική τελετή, αναπαριστούσε τη διαδρομή από την ατομική οδύνη έως τη δημόσια επίλυση της, αλλά η εσωτερική 

ζωή του ανθρώπου για πρώτη φορά γινόταν θέμα της θρησκευτικής ζωής της πόλης. Όπως και κάθε μύηση, η τραγωδία 

ανάγκαζε το ακροατήριο να αντιμετωπίσει το ανείπωτο και να βιώσει την ακρότητα. 
Ο Πλάτωνας απεχθανόταν την τραγωδία, γιατί ήταν υπερβολικά συναισθηματική. 



[11] 
 

Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Παρά την απαξιωτική άποψή του για το μύθο, ο Πλάτωνας τού αναγνώριζε σπουδαίο 

ρόλος στη διερεύνηση ιδεών που βρίσκονταν πέρα από το πεδίο της φιλοσοφικής γλώσσας. Ο ελληνικός λόγος έμοιαζε να 

αντιβαίνει στη μυθολογία, αλλά οι φιλόσοφοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν τον μύθο ή γιατί έβλεπαν σ’ αυτόν τα σπέρματα 

της ορθολογικής σκέψης ή γιατί απλώς εξυπηρετούσε τα θεολογικά τους επιχειρήματα. Και πράγματι, παρά τα μνημειώδη 

επιτεύγματα του Ελληνικού ορθολογισμού κατά τη διάρκεια της κλασικής εποχής, ο ορθολογισμός αυτός δεν είχε καμία 

επίδραση στην ελληνική θρησκεία.  

Ο δυτικός μοντερνισμός ήταν παιδί του λόγου. Στηρίχθηκε σε διαφορετική οικονομική βάση. Αντί να βασιστούν στο 

περίσσευμα της αγροτικής παραγωγής, όπως όλοι οι προ-μοντέρνοι πολιτισμοί, οι καινούργιες δυτικές κοινωνίες 

στηρίχθηκαν στην τεχνολογία και στη συνεχή επανεπένδυση κεφαλαίου για να αυγατίσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. 

Αυτό απελευθέρωσε τη σύγχρονη κοινωνία από τα δεσμά των παραδοσιακών πολιτισμών, που η αγροτική τους υποδομή 

ήταν δυνάμει επισφαλής. H Δύση ανέπτυξε μια οικονομία που φαινόταν να είναι απείρως ανανεώσιμη. Αντί να στρέφουν το 

βλέμμα στο παρελθόν και να προσπαθούν να διατηρήσουν τα επιτεύγματά τους, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι προ-

μοντέρνοι πολιτισμοί, οι δυτικοί άνθρωποι άρχιζαν να κοιτάζουν προς τα εμπρός.  

Τα επιτεύγματα της Δύσης βασίστηκαν στον θρίαμβο του ρεαλιστικού, επιστημονικού πνεύματος. Η αποδοτικότητα ήταν το 

καινούργιο σύνθημα. Τα πάντα έπρεπε να λειτουργούν ρολόι. Κάθε καινούργια ιδέα ή εφεύρεση έπρεπε να στηρίζεται στη 

λογική και να μπορεί να ενταχθεί στον εξωτερικό κόσμο. Αντίθετα απ’ τον μύθο, ο λόγος πρέπει να ανταποκρίνεται σε 

γεγονότα· τον χαρακτηρίζει η πρακτικότητα· είναι ο τρόπος σκέψης που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να είμαστε 

αποτελεσματικοί· κοιτάζει συνεχώς μπροστά ώστε να ελέγξει καλύτερα το περιβάλλον μας ή να ανακαλύψει κάτι 

καινούργιο. Οι άνθρωποι ένοιωθαν ότι ασκούσαν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο περιβάλλον τους. Δεν υπήρχαν πια ιεροί και 

αναλλοίωτοι νόμοι. Χάρη στις επιστημονικές τους ανακαλύψεις, μπορούσαν να διαχειριστούν τη φύση και να βελτιώσουν τη 

μοίρα τους. Ο μύθος είχε δώσει δομή και έννοια στη ζωή, αλλά καθώς ο εκμοντερνισμός προχωρούσε και ο λόγος είχε τέτοια 

θεαματικά αποτελέσματα, η μυθολογία έμπαινε όλο και περισσότερο στο περιθώριο. 
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Η μυθική σκέψη και πρακτική είχε βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν την προοπτική του θανάτου και της 

ανυπαρξίας κάνοντάς τους ως ένα βαθμό να την αποδεχθούν. Χωρίς αυτό το σύστημα κανόνων είναι πολύ δύσκολο για 

πολλούς να αποφύγουν την απόγνωση. 
Ο λόγος έχει μετασχηματίσει τη ζωή μας κατά πολλούς τρόπους προς το καλύτερο, αλλά αυτή η αλλαγή δεν υπήρξε όπως 

θα περίμενε κανείς ένας μονοσήμαντος θρίαμβος. Ο απομυθοποιημένος μας κόσμος είναι πολύ άνετος για πολλούς από 

μας που έχουμε την τύχη να ζούμε σε χώρους του πρώτου κόσμου, αλλά δεν είναι ο επίγειος παράδεισος που προφήτευσαν 

οι Μπέικον και Λοκ. Οι καθαρά γραμμικοί, λογικοί και ιστορικοί τρόποι σκέψης έχουν, ωστόσο, αποκλείσει πολλούς από μας 

από θεραπείες και μεθόδους που έδιναν κάποτε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τις πηγές του 

ανθρωπισμού τους για να μπορούν να ζουν με το απαράδεκτο.  
Μπορεί να είμαστε πολύ πιο εξελιγμένοι από υλικής πλευράς, αλλά πνευματικά δεν έχουμε προχωρήσει πέρα από την 

κλασική εποχή: λόγω του εξοστρακισμού του μύθου μπορεί να έχουμε πάει και λίγο πίσω. Οι ήρωες του μύθου δεν ήταν 

εικόνες για προσκύνημα αλλά πρότυπα που σκοπό είχαν να αποκαλύψουν τη φλέβα του ηρωισμού μέσα μας. Ο μύθος 

πρέπει να οδηγεί στη μίμηση ή στη συμμετοχή και όχι στην παθητική παρατήρηση. Δεν ξέρουμε πια πώς να κουμαντάρουμε 

τις μυθικές μας ζωές με τρόπο πνευματικά ερεθιστικό και παραγωγικό. 
Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μύθους που θα μας βοηθήσουν να ταυτιστούμε με όλους τους συνανθρώπους μας και όχι μόνο με 

αυτούς που ανήκουν στην εθνική, φυλετική ή ιδεολογική ομάδα μας. Χρειαζόμαστε μύθους που θα μας βοηθήσουν να 

καταλάβουμε τη σημασία της συμπόνιας, η οποία δεν θεωρείται πάντοτε αρκούντως παραγωγική ή αποδοτική στον 

ρεαλιστικό, ορθολογικό κόσμο μας. Χρειαζόμαστε μύθους που θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μία πνευματική 

στάση, να δούμε πέρα από τις άμεσες ανάγκες μας, και που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να βιώσουμε μια υπερβατική 

αξία που θα αντιστρατεύεται με επιτυχία τον αυτάρεσκο εγωισμό μας. Χρειαζόμαστε μύθους που θα μας βοηθήσουν να 

ξαναδούμε τη γη σαν κάτι το ιερό, αντί να τη χρησιμοποιούμε σαν μία απλή «πλουτοπαραγωγική πηγή». Αυτό είναι βασικό 

γιατί, αν δεν υπάρξει κάποιου είδους πνευματική επανάσταση που να μπορεί να συμβαδίσει με την τεχνολογική μας 

διάνοια, δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε τον πλανήτη μας. 
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Η μυθολογία, όπως έχουμε πει, είναι μια μορφή τέχνης. Τα σπουδαία έργα τέχνης εισβάλλουν στο είναι μας και μας 

αλλάζουν για πάντα. Είναι ένα υπερβατικό συναπάντημα που μας λέει στην πραγματικότητα: «άλλαξε τη ζωή σου». 
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1.2. Οι μηχανές υπολογισμού και ο μετασχηματισμός του κόσμου. 

Οι άνθρωποι από πολύ παλιά χρησιμοποιούσαν βοηθητικές συσκευές για να κάνουν υπολογισμούς. Ένα απλό παράδειγμα 

είναι η συσκευή για τον έλεγχο της ισότητας του βάρους: η κλασική ζυγαριά. Άλλο ένα είναι η απαρίθμηση: τα καρό 

υφάσματα των αγορών χρησίμευαν ως απλές δομές δεδομένων για να απαριθμούνται στοίβες από νομίσματα, με βάση το 

ύψος. Μια μηχανή πιο προσανατολισμένη προς την αριθμητική είναι ο άβακας. Η πλέον πρώιμη μορφή του άβακα, ο άβακας 

σκόνης, φαίνεται να είχε εφευρεθεί πρώτα στη Βαβυλωνία.  

Γενικά για χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιούνταν βοηθητικές συσκευές υπολογισμού, με κυρίως χειροκίνητη λειτουργία. Η πρώτη χρονικά 

συσκευή μέτρησης ήταν πιθανώς ένας πίνακας ποσών/ποσοτήτων. Στους πρώτους ανθρώπινους πολιτισμούς η ανάγκη για τη μέτρηση 

των σοδειών και της κτηνοτροφίας οδήγησε σε έναν αντίστοιχο πίνακα, όπου η καταμέτρηση γινόταν με κόκκους δημητριακών. 

Ο άβακας αποτελούσε μια άλλη μέθοδο αριθμητικών πράξεων. Ο ρωμαϊκός άβακας χρησιμοποιούνταν στη Βαβυλωνία ήδη από το 2400 

π.Χ. Ο Αιγυπτιακός άβακας με χάντρες και κλωστή υπάρχει από το 500 π.Χ. Από τότε, βέβαια, έχουν εφευρεθεί διαφορετικοί 

πίνακες μέτρησης και υπολογισμού. Στη μεσαιωνική Ευρώπη οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ένα ύφασμα με σχεδιασμένα επάνω του 

τετράγωνα, ώστε-σύμφωνα με κάποιους κανόνες- να μπορούν να υπολογίζουν συγκεκριμένα ποσά χρημάτων. 

Αρκετοί αναλογικοί υπολογιστές κατασκευάστηκαν στην αρχαιότητα και τους μεσαιωνικούς χρόνους, ώστε να μπορούν να εκτελούν 

αστρονομικούς υπολογισμούς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο μηχανισμός των Αντικυθήρων και ο αστρολάβος, που θεωρούνται οι 

πρώτοι μηχανικοί αναλογικοί υπολογιστές.  

Το Κόσκινο του Ερατοσθένη, 130 π.Χ. και ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς 
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Ο αρχαίος Έλληνας Ερατοσθένης, μεγάλος μαθηματικός, ανακάλυψε μια μέθοδο για να υπολογίζει τους πρώτους αριθμούς. 

Το κόσκινο του ήταν μια σπουδαία ανακάλυψη για την εποχή του και ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του σημαντικού 

αυτού προσώπου. 

Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς (περίπου 10-70 μ.Χ.) δημιούργησε αρκετές πολύπλοκες αυτόματες μηχανικές συσκευές με τη βοήθεια της 

αιολικής ενέργειας 

Η μηχανή του Pascal, 1645  

Ο Γάλλος μαθηματικός Μπλεζ Πασκάλ (Blaise Pascal) κατασκεύασε το 1645 την πρώτη αληθινή αριθμομηχανή, η οποία 

επονομάστηκε Πασκαλίνα (Pascaline). Με τη μηχανή αυτή μπορούσε κάποιος να κάνει (σχετικά) εύκολα μαθηματικούς 

υπολογισμούς. Η μηχανή του Pascal είχε τροχαλίες, τις οποίες, όταν περιέστρεφε ο χρήστης εμφάνιζαν τα αποτελέσματα. Η 

μηχανή είχε μικρές διαστάσεις και μπορούσε εύκολα να χωρέσει σε ένα μικρό τραπέζι. Ο αρχικός «υπολογιστής» είχε πέντε 

γρανάζια (με αποτέλεσμα να μπορεί να κάνει υπολογισμούς με σχετικά μικρούς αριθμούς), αλλά κατασκευάστηκε και σε 

παραλλαγές με έξι και οκτώ γρανάζια. 

 

Η μηχανή του Leibniz, 1674 και ο λογαριθμικός πίνακας του John Napier 

O Leibniz, το1674, τελειοποίησε τη μηχανή του Pascal ώστε να μπορεί να εκτελεί πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Στα 

αρχικά στάδια της καριέρας του, επινόησε το δυαδικό αριθμητικό σύστημα που αποτελεί μέχρι και σήμερα τη βάση για τις 

γλώσσες προγραμματισμού των υπολογιστών. 

Ο σκωτσέζος μαθηματικός και φυσικός John Napier παρατήρησε πως ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση των αριθμών είναι δυνατό να 

επιτευχθεί με την πρόσθεση και αφαίρεση αντιστοίχως αυτών των αριθμών. Ο Napier εισήγαγε τον πρώτο λογαριθμικό πίνακα, που 
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είχε τη μορφή άβακα, και την λογαριθμική κλίμακα που εξελικτικά οδήγησε στη δημιουργία του σημερινού μικρού υπολογιστή 

(κομπιουτεράκι).  

1801: Η τεχνολογία του διάτρητου χαρτονιού 

Το 1801 ο Joseph-Marie Jacquard ανέπτυξε μια μηχανή παρόμοια με τον αργαλειό, όπου το σχέδιο που «υφαινόταν», ελεγχόταν από 

διάτρητες κάρτες μεγάλου μεγέθους. Τα διάτρητα σημεία επάνω στις κάρτες ήταν δυνατό να αλλαχθούν, χωρίς όμως να αλλάζει η 

μηχανική σχεδίαση της συσκευής. Αυτό αποτέλεσε σημείο αναφοράς στον προγραμματισμό. 

Η Αναλυτική Μηχανή του Μπάμπατζ, 1822  

Ο 19ος αιώνας ήταν ο Αιώνας του Ατμού, μια και είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές μηχανές που εργάζονταν 'αυτόματα' με 

ατμό. Ο Βρετανός μαθηματικός Τσαρλς Μπάμπατζ (Charles Babbage) σχεδίασε μια αυτόματη μηχανή, που θα εργαζόταν με 

ατμό και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση υπολογισμών. Οι ιδέες του ήταν πολύ πρωτοποριακές, με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους λόγω των περιορισμών της τεχνολογίας της εποχής. Έτσι, 

η Αναλυτική μηχανή (Analytical Engine) του Μπάμπατζ έμεινε μόνο στη θεωρία και δεν κατασκευάστηκε ποτέ, παρά τις 

προσπάθειες του δημιουργού της. 

Η μηχανή αυτή λειτουργούσε με την τεχνολογία των διάτρητων καρτών. Η αρχική ιδέα του Babbage ήταν να χρησιμοποιεί διάτρητες 

κάρτες για να ελέγχει μια μηχανή, η οποία θα μπορούσε να υπολογίζει και να τυπώνει πίνακες λογάριθμων με μεγάλη ακρίβεια, μια 

μηχανή δηλαδή με αυτόν τον ειδικό σκοπό. 
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Η τεχνική των διάτρητων καρτών χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. 

Άντα Λάβλεϊς, η πρώτη αναλύτρια/προγραμματίστρια  

Η μηχανή του Μπάμπατζ ήταν πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της, γι' αυτό και δεν κατάφερε να τη δημιουργήσει όπως 

την ήθελε. Τα σχέδιά του, όμως, δεν πήγαν χαμένα, μια και η Άντα Λάβλις (Ada Lovelace) τα κατέγραψε και τα 

επεξεργάστηκε, κάνοντάς την να μείνει στην ιστορία ως η πρώτη προγραμματίστρια / αναλύτρια υπολογιστών. Προς τιμή 

της, μια από τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού πήρε το όνομά της (ada). Αξίζει να αναφέρουμε πως η λαίδη Άντα 

ήταν κόρη του φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα που βοήθησε πάρα πολύ την Ελληνική Επανάσταση. 

H μηχανή του Χόλεριθ, 1890  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συγκέντρωναν πάρα πολλούς ανθρώπους που πήγαιναν εκεί για να βρουν μια καλύτερη 

ζωή. Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. αποφάσισε να κάνει μια απογραφή του πληθυσμού της χώρας. Οι 

υπεύθυνοι ήθελαν να μάθουν πόσους κατοίκους έχει η χώρα τους. Όμως, επειδή η χώρα ήταν πολύ μεγάλη, η διαδικασία 

απογραφής ήταν τεράστια και ιδιαίτερα χρονοβόρα. Γι' αυτό έκαναν ένα διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας μηχανής που 

θα διευκόλυνε την επεξεργασία και καταγραφή των στοιχείων που θα συγκεντρώνονταν από την απογραφή. 

Ο Χέρμαν Χόλεριθ (Herman Hollerith) κατασκεύασε για το διαγωνισμό μια μηχανή, με την οποία η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. 

κατάφερε να ολοκληρώσει την απογραφή μέσα σε δύο χρόνια, χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της εποχής. Η μηχανή αυτή 

ονομάστηκε Census Tabulator (Ταξινομέας Απογραφής) και ήταν η απαρχή για τη δημιουργία της μεγαλύτερης (ως πριν 

λίγα χρόνια) εταιρίας υπολογιστών στον κόσμο, της ΙΒΜ (International Business Machines). 

Λίγα χρόνια αργότερα, ένα στέλεχος της ΙΒΜ θα δηλώσει: «Στον κόσμο υπάρχει αγορά μόνο για μισή δωδεκάδα 

υπολογιστές». 
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Τι είναι το κομπιουτεράκι; 

Το κομπιουτεράκι είναι μια μικρή, φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες της αριθμητικής. 

Πότε δημιουργήθηκε το πρώτο κομπιουτεράκι; 

Το πρώτο κομπιουτεράκι δημιουργήθηκε το 1960, με βάση την ιστορία των εργαλείων όπως είναι ο Άβαξ, που αναπτύχθηκε 

γύρω στο 2000 πΧ και το 'μηχανικό κομπιουτεράκι' που αναπτύχθηκε γύρω στον 17ο αιώνα. 

Σε μέγεθος τσέπης συσκευές είναι πλέον διαθέσιμες στην δεκαετία του 1970, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη του 

μικροεπεξεργαστή που αναπτύχθηκε από την Intel για ένα κομπιουτεράκι της εταιρίας Busicom. 

Ποια συστήματα χρησιμοποιούν τα κομπιουτεράκια; 

Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών όπως είναι το Unix συμπεριελάμβαναν διαδραστικά προγράμματα/συστήματα για 

κομπιουτεράκια όπως είναι το dc και το hoc. 

Υπάρχουν κομπιουτεράκια για άλλες χρήσεις; 

Εκτός από τα κομπιουτεράκια για τις αριθμητικές πράξεις υπάρχουν και τα κομπιουτεράκια τα οποία χρησιμοποιούνται για 

άλλες δουλειές. Ένα από αυτά είναι το επιστημονικό κομπιουτεράκι που χρησιμοποιείται για τριγωνομετρικές και 

γεωμετρικές και στατικές πράξεις. Επίσης υπάρχουν κομπιουτεράκια που κάνουν αλγεβρικές πράξεις. Υπάρχουν επίσης τα 

γραφικά κομπιουτεράκια που χρησιμοποιούνται για γραφικές λειτουργίες που ορίζονται στις ευθείες και στον ευκλείδειο 

χώρο. 

Πώς είναι ο σχεδιασμός τους; 
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Ο σχεδιασμός τους είναι ένα πληκτρολόγιο με πλήκτρα (αριθμούς) και για τις πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση κλπ). 

Χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση; 

Τα κομπιουτεράκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην εκπαίδευση για μια σχολική εργασία κλπ. Στην αρχή υπήρξε μια 

διαφωνία πάνω σε αυτό γιατί πίστευαν πως με αυτήν την μέθοδο οι βασικές δεξιότητες αριθμητικής 8α εξαφανίζονταν. 

Έρευνες δείχνουν πως η ανεπαρκής καθοδήγηση όσον αφορά τη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων μπορεί να περιορίσει 

το είδος της μαθηματικής σκέψης όπου οι μαθητές συμμετέχουν. 

Από τι στοιχεία αποτελούνται; 

Τα κομπιουτεράκια αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

-Πηγή τροφοδοσίας (μπαταρία κλπ). 

-Πληκτρολόγιο. 

-Τσιπ επεξεργαστών (μικροεπεξεργαστής). 

-Σαρωτική μονάδα (Scanning unit). 

-Μνήμη ROM και Ram. 

-Αποκωδικοποιητή. 

-Οθόνη. 
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-Αριθμητική μονάδα 

Πότε κυκλοφόρησε το πρώτο κομπιουτεράκι; 

Τον Οκτώβριο του 1961, το πρώτο κομπιουτεράκι, το βρετανικό ANITA (A New Inspiration to Arithmetic/Accounting) της 

βρετανικής εταιρίας Bell Punch ανακοινώθηκε. Χρησιμοποιούσε σωλήνες κενού, Dekatrons, 12 σωλήνες 'Nixie' για την οθόνη 

του. Είχε ένα πλήρες πληκτρολόγιο, παρόμοιο με τις υπολογιστικές εταιρίες της εποχής, ένα χαρακτηριστικό που ήταν 

μοναδικό σε αυτό. 
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1. 3 Από τις εφευρέσεις στον υπολογιστή  

Εμφάνιση πρώτων μηχανημάτων υπολογιστών 

Και από το 1890 μπαίνουμε στο 1930 και στην Αναλυτική Μηχανή, όχι του Babbage όμως αλλά του καθηγητή του 

πανεπιστημίου του Μίσιγκαν Vanevar Bush.Η μηχανή, τεράστια σε μέγεθος, εκτελεί πράξεις και λύνει πολύπλοκα 

προβλήματα με εξισώσεις που μελετούν τη συμπεριφορά κινούμενων αντικειμένων [διαφορικές εξισώσεις]. Σχετικά με την 

οργάνωση της μηχανής ο Claude Shannon, καθηγητής στο MIT δημοσιεύει μια εξαιρετική εργασία. Έξι χρόνια αργότερα, ο 

Allan Turing, πρωτοποριακός για την εποχή του περιγράφει για πρώτη φορά την κατασκευή μιας μηχανής που θα μπορεί να 

εκτελεί οποιονδήποτε υπολογισμό αρκεί να εισαχτεί το κατάλληλο πρόγραμμα. Η εισαγωγή των δεδομένων γίνονταν σε 

διάτρητη χαρτοταινία και κάθε χαρακτήρας πάνω της ήταν κωδικοποιημένος. Η σημαντικότερη όμως προσφορά του στον 

κλάδο της πληροφορικής ήταν η ιδέα του υπολογιστή γενικής χρήσης που <λύνει> τα χέρια. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι ο 

υπολογιστής δεν είναι απλώς μια μηχανή, αλλά η μηχανή και πως μπορεί να μιμηθεί οποιαδήποτε άλλη, πράγμα που είναι 

ανέφικτο αντίστροφα. Ο μεγαλοφυής και οραματιστής Βρετανός αυτοκτόνησε το 1954 παραμερισμένος από την κοινωνία, 

επειδή ήταν ομοφυλόφιλος και γιατί δεν πήρε ποτέ από τη μεταπολεμική Βρετανία την ανταμοιβή που του άξιζε.  

Γυρνώντας ιστορικά πίσω, αλλά χρονολογικά το 1937, βλέπουμε να επαληθεύονται οι νομοί του Boole στα εργαστήρια της 

Bell Telephone Laboratories από τον μαθηματικό και ερευνητή George Stibits, που διαπιστώνει ότι στην Άλγεβρα του Boole 

στηρίζεται και η φυσική γλώσσα των υπολογιστών. Αυτό λοιπόν σημαίνει και την κατασκευή συσκευής με 

ηλεκτρομηχανικούς διακόπτες ή ηλεκτρονόμους αρχικά, σύρματα και λάμπες. Η συσκευή εξελίσσεται, τοποθετείται στα 

εργαστήρια το 1940 ο Υπολογιστής Μιγαδικών Αριθμών και από προσθέσεις στο δυαδικό σύστημα κάνει και τις τέσσερις 

πράξεις αλλά και μετατροπή στο σύστημα αυτό. Την ίδια χρονιά ο φυσικός Howard H.Aiken κατασκεύασε στα εργαστήρια 

της IBM την πρώτη αυτόματη μηχανή για αριθμητικές πράξεις. Η κατασκευή που τελειοποιήθηκε το 1944 είχε το όνομα 

ASCC.Την επόμενη χρονιά, το 1938, στόχος των Clifford Berry και John Atanasoff είναι η κατασκευή ενός υπολογιστή με βάση 

το δυαδικό σύστημα αρίθμησης που θα επιλύει κυρίως μαθηματικά προβλήματα. Για άλλη μια φορά όμως το έργο θα 

σταματήσει λόγω έλλειψης χρημάτων. Παρά το γεγονός αυτό ο John Atanasoff θεωρείται πια και ύστερα από δικαστική 

απόφαση ο εφευρέτης του Η/Υ. Την ίδια χρονιά από μια χώρα που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει κάτι, την Γερμανία, ο 
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Konrad Zuse τελειώνει μια υπολογιστική μηχανή, που αποτελείται από ηλεκτρομηχανικούς διακόπτες, πληκτρολόγιο και 

ηλεκτρικές λάμπες, με τη βοήθεια των οποίων δίνεται το αποτέλεσμα των πράξεων που η μηχανή εκτελεί. Ο όγκος του 

ωστόσο είναι πολύ μεγάλος και φτάνει τα δυο τετραγωνικά μέτρα. Ο Ζ1 γίνεται Ζ2, όταν καταργείται το πληκτρολόγιο και οι 

οδηγίες περνάνε σε ένα παλιό φιλμ. Και εδώ η εργασία διακόπτεται λόγω πολέμου, το 1941 όμως ο Ζ3 είναι γεγονός, έχει 

μικρό όγκο, λειτουργεί με βάση το δυαδικό σύστημα και αποτελεί έναν προγραμματιζόμενο υπολογιστή. Και ο Ζ4 ακολουθεί 

ως αναβαθμισμένο μοντέλο και χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό αεροπλάνων, βλημάτων και στη λύση μηχανολογικών 

προβλημάτων. Η χρηματοδότηση για πιο βελτιωμένο μοντέλο δεν δόθηκε και ο Χίτλερ απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση. 

Αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο όμως για την εμπορική κυκλοφορία αντιγράφων του Ζ4. 

Το 1943 είναι μια χρονιά ποικίλων αλλαγών και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για τις υπολογιστικές μηχανές. Και ξεκινάμε 

με τον Mark1, εφεύρεση του μικρού σε ηλικία και ήδη αναφερόμενου καθηγητή μαθηματικών στο πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ Howard Aiken, μια μηχανή που θα υπολόγιζε γρήγορα την τροχιά των βλημάτων. Η κατασκευή βασίστηκε στην 

ιδέα της Αναλυτικής μηχανής του Babbage και στην μέχρι εκείνη τη στιγμή —αρκετά— ανεπτυγμένη τεχνολογία. Δέχεται 

οδηγίες σε διάτρητη ταινία, έχει ύψος 2,5 μέτρα, μήκος 15 μέτρα, καλώδια μήκους 800 χιλιομέτρων, πάνω από 3000 διακόπτες 

και 750000 άλλα εξαρτήματα, ενώ η χρήση του από το μεγάλο πανεπιστήμιο κράτησε 16 χρόνια. Η επεξεργασία και τα 

αποτελέσματα χρειάζονταν όμως λίγα δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν στην οθόνη. Το επόμενο γεγονός της χρονιάς 

αφορά μια υπολογιστική μηχανή, τον πρώτο υπολογιστή από τους 11 με την ονομασία Κολοσσός1.Τον σχεδιασμό οι 

Βρετανικές Υπηρεσίες Έρευνας αναθέτουν στον μηχανικό Tommy Flowers, που αρχίζει την κατασκευή με βάση τις ιδέες του 

Turing. Είναι μια μηχανή ειδικής χρήσης που εργάζεται με 1500 λυχνίες, αφού είναι πολύ ταχύτερες. Συνδεόταν με 5 

αναγνώστες, όπως αναφέρεται, διάτρητης κάρτας και δέχεται έως και 5000 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο, κάτι που δεν 

μπορεί να αντέξει μια χάρτινη ταινία. Η χρήση της αποσκοπούσε στην αποκωδικοποίηση των γερμανικών κωδικών 

επικοινωνίας και ο σχεδιασμός του αλγορίθμου αποκρυπτογράφησης σε μια ειδική γερμανική μηχανή, την FISH.Το 

τελευταίο γεγονός για την χρονιά αποτελεί ο γνωστός Eniac. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αναγκάζεται να 

χρηματοδοτήσει μια έρευνα των John Mauchly και John Eckert, καθηγητών της μηχανολογικής σχολής Μουρ στο 

πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, και άλλων επιστημόνων. Η συσκευή ολοκληρώθηκε 2 χρόνια μετά και πέτυχε την 

δημιουργία πινάκων πυρός για το πυροβολικό. Ο υπολογιστής αυτός ήταν 1000 φορές ταχύτερος από τον Mark1 με εξίσου 
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μεγάλο όγκο και αριθμό εξαρτημάτων. Επιπλέον, είναι ο πρώτος υπολογιστής γενικής χρήσης αν και παρουσιάζει δυο 

σημαντικά μειονεκτήματα που τον κάνουν δύσκολο στη χρήση. Πρώτα είναι η δυσκολία στην αλλαγή προγράμματος που 

είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία και ο μικρός χρόνος ζωής των εξαρτημάτων. (Το 1955 σταματά και η λειτουργιά του). Την 

επόμενη κιόλας χρονιά, το 1944, οι δυο επιστήμονες συνεργάζονται με τον 42 χρονών, μαθηματικό και ειδικό σύμβουλο στη 

σχολή John von Neumann. Αυτός προτείνει ότι τα προγράμματα θα πρέπει να αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή, 

αφού τόσο αυτά όσο και τα δεδομένα είναι το ίδιο πράγμα. Ο EDVAC,όπως ονομάστηκε ο μη σχεδιασμένος ακόμα 

υπολογιστής θα λειτουργούσε με ειδικές λυχνίες υδραργύρου. Για τη λειτουργιά και τη χρήση του ο Neumann δημοσιεύει 

πάνω από 100 σελίδες, ένα κείμενο πάνω σε Η\Υ, το οποίο προκαλεί εντυπώσεις, έχει μεγάλο κοινό και ονομάστηκε 

Προσχέδιο Αναφοράς για τον EDVAC. Η ομάδα διαλύθηκε εξαιτίας αμφισβητήσεων, όμως τελικά άλλη ομάδα του ίδιου 

πανεπιστημίου τον ολοκλήρωσε. Είχε μεγάλη ταχύτητα αλλά και 4000 λυχνίες ως σύστημα. 

Τη δεκαετία του 1930, λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, κάποιες εταιρίες, όπως αναφέραμε, δημιούργησαν τους πρώτους 

σταθερούς  υπολογιστές μικρού μεγέθους (κομπιουτεράκια), οι οποίοι ήταν ικανοί να προσθέτουν, να αφαιρούν, να 

πολλαπλασιάζουν και να διαιρούν αριθμούς. 

 Το 1948 δημιουργήθηκε ο πρώτος φορητός υπολογιστής μικρού μεγέθους. Τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 

κυκλοφόρησαν στην αγορά οι πρώτοι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές μικρού μεγέθους. 

Εξελιγμένοι αναλογικοί υπολογιστές 

Πριν το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι μηχανικοί και ηλεκτρονικοί αναλογικοί υπολογιστές θεωρούνταν το μέλλον στην υπολογιστική. 

Αυτοί χρησιμοποιούνταν ακόμη και για την επίλυση μαθηματικών εξισώσεων. 
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 Η ανάγκη για εξελιγμένες μηχανές κυρίως για στρατιωτική χρήση οδήγησε στη δημιουργία υπολογιστών όπως ο Mark I Fire 

Control Computer, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Άλλοι αναλογικοί υπολογιστές ήταν 

ο Heathkit και ο υδραυλικός υπολογιστής MONIAC, οι οποίοι αναπαριστούσαν μετρήσεις οικονομετρικών ροών. 

 Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη δημιουργία του υπολογιστή ENIAC το 1946. 

Οι πρώτες ψηφιακές μηχανές υπολογισμού 

Η μοντέρνα εποχή για τους υπολογιστές ξεκίνησε πριν και κατά τη διάρκεια του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς τα ηλεκτρονικά 

κυκλώματα αντικατέστησαν τα αντίστοιχα μηχανικά. Κατασκευάστηκαν χειροποίητοι υπολογιστές όπως ο Ζ3 και ο ENIAC με 

κυκλώματα που περιείχαν ρελέδες ή βαλβίδες ή ακόμα και την τεχνική της διάτρητης κάρτας. 

 Ο ENIAC ήταν ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής πολλαπλών εφαρμογών. Συνδύαζε, για πρώτη φορά, την υψηλή ταχύτητα 

με την ικανότητα να υπολογίζει ταυτόχρονα πολλά πολύπλοκα προβλήματα. Το 1948 ο ENIAC τροποποιήθηκε, ώστε να διαθέτει 

μεγαλύτερη μνήμη (ROM). 

Μηχανές πρώτης γενιάς 

Το κυρίως πρόβλημα με τους υπολογιστές ήταν η μνήμη, η δυνατότητα δηλαδή αποθήκευσης των δεδομένων σε μία ενοποιημένη 

μονάδα. Στους υπολογιστές πρώτης γενιάς η αποθήκευση επιτυγχανόταν με ακουστικές γραμμές καθυστέρησης, οι οποίες 

χρησιμοποιούσαν την αναπαραγωγή του ήχου, μέσω μιας συσκευής που περιείχε υγρό υδράργυρο, για να αποθηκεύσουν τα δεδομένα. 
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Από το 1950 και μετά η μέθοδος της μαγνητικής μνήμης αντικαθιστούσε με γοργούς ρυθμούς τις περισσότερες μορφές προσωρινής 

μνήμης και αποθήκευσης. 

Οι υπολογιστές στο εμπόριο 

Ο πρώτος εμπορικός υπολογιστής ήταν ο Ferranti Mark 1, ο οποίος διέθετε πρωταρχική και δευτερεύουσα δυνατότητα αποθήκευσης 

εργασιών και δεδομένων και κυκλοφόρησε το 1951. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε ο υπολογιστής UNIVAC και ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Το 1955 ο Maurice Wilkes εφηύρε τον μικρο-προγραμματισμό, ο οποίος έδωσε τη 

δυνατότητα κατασκευής υπολογιστών μικρότερου μεγέθους. 

Δεύτερη γενιά: transistors 

Το 1947 εφευρέθηκαν οι διπολικοί κρυσταλλικοί πολλαπλασιαστές (transistors), οι οποίοι βοήθησαν στη γένεση των υπολογιστών τρίτης 

γενιάς και οι οποίοι κατανάλωναν λιγότερη ενέργεια. Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε με transistors άρχισε να 

χρησιμοποιείται το 1953 στο πανεπιστήμιο του Manchester. Οι κρυσταλλικοί πολλαπλασιαστές έδωσαν τη δυνατότητα όχι μόνο της 

αυτόματης αποθήκευσης δεδομένων αλλά και τη δυνατότητα μεγαλύτερης χωρητικότητας των υπολογιστών. 

1960 και μετά- μηχανές τρίτης γενιάς και η εξέλιξή τους 

Από το 1960 και μετά, με την ήδη υπάρχουσα γνώση και τεχνολογία στο αντικείμενο των υπολογιστών, η εξέλιξη ήταν ραγδαία. Οι 

υπολογιστές ήταν πλέον ικανοί να υπολογίζουν, να αποθηκεύουν δεδομένα και να «διαχειρίζονται» ταυτόχρονα εφαρμογές και 

προβλήματα. 
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 Οι υπολογιστές άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς παγκόσμια, από στρατιωτικές εφαρμογές και 

επιχειρήσεις έως την κατασκευή δορυφόρων και τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Φυσικά, η εξέλιξή τους συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. 

1. 4 Η σύνδεση του υπολογιστή με τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου 

Βιολογία και πολυπλοκότητα 

  Ο άνθρωπος πάντα προσπαθούσε να εξηγήσει το σώμα του και πώς λειτουργεί αυτό. Αμέσως κατάλαβε ότι ένα μεγάλο 

μέρος των απαντήσεων βρίσκεται στην διερεύνηση και στην κατανόηση του εγκεφάλου του. Όσο εμβάθυνε σε αυτό το 

ψάξιμο, βγάζοντας διάφορα συμπεράσματα γι’ αυτό το πολυεργαλείο και το σώμα του κατάφερε να φτάσει σήμερα να 

κατασκευάζει μηχανές με βάση όλα αυτά. 

Π.χ. Όπως εκατοντάδες γονιδίων συγκροτούν έναν ανθρώπινο οργανισμό, έτσι και εκατοντάδες δίκτυα υπολογιστών 

συγκροτούνε ένα υπερσύγχρονο αεροπλάνο.  

 
Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι η πολυπλοκότητα κρύβεται στα δίκτυα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βασικών κομματιών που 

αποτελούν το σύστημα.       
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Μνήμη και εγκέφαλος 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από περίπου ένα δισεκατομμύριο νευρώνες. Καθένας από αυτούς συνδέεται με 1000 

έως και 10000 διαφορετικούς νευρώνες, σχηματίζοντας περισσότερες του ενός τρισεκατομμυρίου συνδέσεις. Εάν κάθε 

νευρώνας βοηθούσε στην αποθήκευση μονάχα μίας πληροφορίας, θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα χώρου αποθήκευσης των 

αναμνήσεών μας, μιας και κάτι τέτοιο θα αντιστοιχούσε σε μερικά Gigabyte μνήμης. 

 

Ωστόσο οι νευρώνες συνδυάζονται έτσι ώστε καθένας να συμβάλλει στην αποθήκευση πολλών διαφορετικών πληροφοριών, 

αυξάνοντας την χωρητικότητα του εγκεφάλου πολύ γρήγορα. Η χωρητικότητα της μνήμης μας ανέρχεται περίπου στα 2.5 

petabyte (1 εκατομμύριο gigabytes ). Για παράδειγμα, εάν ο εγκέφαλός μας λειτουργούσε σαν βιντεοκάμερα, στα 2.5 petabyte 

θα μπορούσαν να αποθηκευτούν τρία εκατομμύρια ώρες τηλεόρασης. Θα χρειαζόταν δηλαδή να παραμείνει ανοιχτή η 

τηλεόραση για περισσότερα από 300 χρόνια, ώστε να γεμίσει ο αποθηκευτικός μας χώρος. Η ακριβής χωρητικότητα του 

ανθρώπινου εγκέφαλου δεν έχει υπολογιστεί ακόμη και αποτελεί ένα δύσκολο επίτευγμα. Το καλό είναι πως ο εγκέφαλός 

μας διαθέτει αρκετό χώρο προς αποθήκευση νέων πληροφοριών, όσο κατά την διάρκεια της ζωής μας βιώνουμε νέες 

εμπειρίες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου, αρκεί να δούμε πώς γίνεται η 
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επεξεργασία μιας π.χ. οπτικής πληροφορίας: η εικόνα αποτελεί το οπτικό ερέθισμα που δημιουργείται στο μάτι· το ερέθισμα 

αυτό μεταφράζεται σε ηλεκτρονικούς και χημικούς παλμούς που καταλήγουν σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου. Ο 

οπτικός φλοιός δέχεται αυτά τα ερεθίσματα και ενημερώνει το σύνολο του εγκεφάλου. Έτσι όλες οι άλλες περιοχές του 

εγκεφάλου που ασχολούνται με τελείως διαφορετικά ερεθίσματα (π.χ. κέντρο μνήμης) ενημερώνονται γι’ αυτό και 

ανατροφοδοτούν με πληροφορίες τον οπτικό φλοιό ο οποίος συνδυάζει όλα τα σήματα και δίνει την τελική πληροφορία. Η 

παραπάνω διεργασία γίνεται σε απειροελάχιστο χρονικό διάστημα. Πράγματι, οι Η/Υ όταν δέχονται μια πληροφορία, τη 

συνδυάζουν με ό,τι έχουν στη μνήμη και βγάζουν ένα αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι ο εγκέφαλος 

προσομοιάζει με τη λειτουργία του Η/Υ. Μέχρι εδώ όμως έχουμε ξεχάσει τη σημαντικότερη ίσως λειτουργία του εγκεφάλου 

που όχι μόνο διαφοροποιεί τον άνθρωπο, αλλά τον κάνει ασύγκριτα ανώτερο από τον Η/Υ: και αυτή είναι η δυνατότητα να 

παίρνει πρωτοβουλίες και να δημιουργεί κάτι δικό του χωρίς να του έχει ζητηθεί. Ο εγκέφαλος δε συσχετίζει και συγκρίνει 

μόνο όπως οι Η/Υ, αλλά μέσα από αυτό το συσχετισμό μπορεί να δημιουργήσει. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε πως 

υπάρχουν Η/Υ, των οποίων η ικανότητα συσχετισμού πληροφοριών ξεπερνάει αυτή του ανθρώπου. Η δημιουργικότητα όμως 

είναι αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπινου εγκεφάλου. 
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               Μνήμη υπολογιστή και εγκέφαλος    

Είναι επομένως πολύ συχνό φαινόμενο στην εποχή μας η σύγκριση του ανθρώπινου εγκεφάλου με τους υπολογιστές και την 

ανθρώπινης σκέψης με τα προγράμματα των υπολογιστών. Αρχικά αυτό θεωρούνταν βγαλμένο ίσως από σενάριο ταινίας 

επιστημονικής φαντασίας. Πλέον όμως, η άποψη αύτη υποστηρίζεται από πολλούς ανθρώπους ασχολούμενους με τον χώρο. 

Αν θεωρήσουμε ακριβή αυτή η σύγκριση, όπως ακριβώς μπορούμε να ρωτήσουμε πόσα ΜΒ RAM έχει ένας υπολογιστής, να 

είμαστε σε θέση να πούμε πόσα MB (ή gigabytes, ή terabytes κτλ) μνήμης έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.   
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Φυσικά η μνήμη του ανθρώπου μπορεί να ΄΄αποθηκεύσει΄΄ μεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας (διότι ουσιαστικά μιλάμε  για 

αποθήκευση πληροφοριών).Μετά από πειράματα που έχουν διεξαχθεί πρέπει να σημειωθεί  ότι τα υποκείμενα μπορούσαν 

να απομνημονεύσουν σχεδόν δύο bits ανά δευτερόλεπτο κάτω από όλες τις πειραματικές συνθήκες. Εάν ανάγουμε τα 

αποτελέσματα για να δούμε πόσα bits θα μπορούσαμε να απομνημονεύσουμε σε όλη μας τη ζωή, βλέπουμε πως ο αριθμός 

αυτός φτάνει τα 10 9  bits, τα οποία ισούνται με μερικές εκατοντάδες megabytes. 
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HP εφευρέθηκε μνήμη που λειτουργεί σαν ανθρώπινος εγκέφαλος 

Η Hewlett-Packard ανακοίνωσε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα επιτρέπουν τη μνήμη υπολογιστή ή άλλες τέτοιες 

ηλεκτρονικές συσκευές για την ανθρώπινη εγκεφαλική λειτουργία. Σε αντίθεση με τα απομνημονεύματα πώς λειτουργεί 

σήμερα, μέσω των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι ανοικτά ή κλειστά, νέα τεχνολογία, που ονομάζεται memristor, θα 

λειτουργεί ως συνάψεων στον εγκέφαλο, σύμφωνα με Stan Williams, ερευνητής της HP, το οποίο άρχισε να εργάζεται σε 

αυτό το έργο από το 1998, το CNN εκθέσεις. HP επινόησε λειτουργίας της μνήμης: τα ηλεκτρόνια κινούνται σε τσιπ 

διοξειδίου του τιτανίου, τα άτομα κινούνται πολύ λίγο, μερικές φορές δεν είναι παρά ένα νανόμετρο. Αυτές οι λεπτές 

κινήσεις που καταγράφονται αλλαγές ροή δεδομένων. Η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να είναι επαναστατική και αν 

λειτουργεί ακριβώς όπως μερικοί άνθρωποι στην HP. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρίας, η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 

είναι 100 φορές πιο γρήγορα από ό, τι με τη μνήμη flash. Η μνήμη χρησιμοποιεί μόνο το ένα δέκατο της ενέργειας που 

χρησιμοποιείται από τη στιγμή που χρησιμοποιείται μνήμης. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ένα MP3 player θα χρεωθεί 

μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του, σύμφωνα με την Williams. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η HP θα διατίθενται 

προς πώληση νέο είδος μνήμης κατά τα επόμενα τρία χρόνια. 

 

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία 

 

Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το 

εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το αντιλαμβάνεται όπως το 

αντιλαμβανόμαστε εμείς «ο πομπός». Υπάρχει όμως μία σημαντικότατη παράμετρος η οποία συχνά «αλλοιώνει» το νόημα 

http://codru.eu/el/news/1-latest-news/620--hp-a-inventat-memoria-care-functioneaza-asemenea-creierului-uman
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του μηνύματος στην αντίληψη του ανθρώπου. Η παράμετρος αυτή είναι ο τελείως μοναδικός τρόπος με τον οποίο ο 

εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου επεξεργάζεται τα διάφορα ερεθίσματα. Διαφορετικότητα η οποία οφείλεται όχι τόσο σε 

«κατασκευαστική» διαφορά του εγκεφάλου μας, αλλά σε διαφορετικότητα στην «διαδικασία» επεξεργασίας των μηνυμάτων.  

Πριν αναφερθούμε σε βασικές διαφορές του γυναικείου και αντρικού εγκεφάλου, θα ήταν χρήσιμο να δώσουμε ένα 

παράδειγμα σε αυτό που αναφέραμε παραπάνω. Ας πούμε για παράδειγμα ότι μία γυναίκα σχολιάζει στην φίλη της ότι 

δείχνει σαν να πήρε κάποιο βάρος από τότε που έχει να την δει. Αν η φίλη της είναι κάπως ανασφαλής με την εμφάνιση της, 

κάτι το οποίο έχει να κάνει με την «εικόνα» που έχει σχηματισμένη στο μυαλό της για τον εαυτό της, θα ενοχληθεί πολύ 

ακόμη και αν δεν έχει πάρει καθόλου βάρος. Σε άλλη περίπτωση, το σχόλιο αυτό μπορεί να μην αγγίξει καθόλου έναν 

άνθρωπο που είναι σίγουρος για την εικόνα του, ή να μην θεωρήσει έστω το σχόλιο κακοπροαίρετο. 

Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι αντιδρούμε διαφορετικά σε παρόμοια ερεθίσματα ή μηνύματα? 

Όταν λαμβάνουμε ένα μήνυμα ή ερέθισμα, ο εγκέφαλός μας, ταχύτατα εκτελεί τις ακόλουθες διαδικασίες, αντιλαμβάνεται 

το μήνυμα (λειτουργία της αντίληψης), το επεξεργάζεται (λειτουργία της νόησης), και το συνειδητοποιεί (λειτουργία της 

συνείδησης). Οι λειτουργίες αυτές γίνονται αστραπιαία, σχεδόν ταυτόχρονα, και παράλληλα με τη λειτουργία της μνήμης. 

Τι ρόλο παίζει η μνήμη μας;  

Η μνήμη παίζει σημαντικότατο ρόλο και λειτουργεί πάντοτε, όποτε σκεφτόμαστε, όπως η μνήμη σε έναν υπολογιστή. Ο 

εγκέφαλός μας για την ακρίβεια είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής, ο οποίος, για να κατανοήσει καταστάσεις, ανατρέχει 

στη μνήμη συνεχώς. Ακόμη κι αν αντιμετωπίζουμε μία εντελώς νέα κατάσταση, το μυαλό μας ανατρέχει στη μνήμη, στις 

εμπειρίες, ψάχνοντας ομοιότητες με άλλες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν. 

Η Προσωπικότητά μας, απλώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνίσταται από παγιωμένους τρόπους (στη μνήμη μας 

φυσικά) με τους οποίους είμαστε εξοικειωμένοι —ίσως ταυτισμένοι— και αντιδρούμε απέναντι στο περιβάλλον. Οι 

τρόποι αυτοί μπορούν να αλλάξουν, αλλά όχι εύκολα και όχι από τη μια στιγμή στην άλλη. 
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Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, την οποία αποκαλούμε αυτοεικόνα, είτε αφορά την εμφάνισή μας, είτε τις 

ικανότητες και δεξιότητές μας, είναι και αυτή κάτι που σχηματίζεται κατά την ανάπτυξή μας και υπάρχει «αποθηκευμένη» 

στη μνήμη μας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας ενήλικας ο οποίος μεγάλωσε με τους γονείς του να παίρνουν πρωτοβουλία για τα πάντα στην 

ζωή του, θα δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τον εαυτό του και στην ενήλικη ζωή. Η αυτοπεποίθηση ως μέρος της αυτοεικόνας 

μας δημιουργείται και αποθηκεύεται στην μνήμη μας όταν ο εγκέφαλός μας παρατηρεί και συνειδητοποιεί ότι μπορεί και 

ανταποκρίνεται με επιτυχία σε διάφορες καταστάσεις. 

1.5  Μνήμη υπολογιστή 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, για να λειτουργήσει ένας υπολογιστής χρειάζεται ένα μέρος, μέσα στο οποίο θα είναι εύκολο να 

αποθηκεύσει ό,τι επιθυμεί ο χρήστης του. Μέσα στη μνήμη λοιπόν αποθηκεύονται ψηφιακά δεδομένα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τον επεξεργαστή κάποια χρονική περίοδο. Η αποθήκευση δεδομένων είναι η βασικότερη λειτουργία 

ενός σύγχρονου υπολογιστή, ενώ η μνήμη αποτελεί ένα από τα κύρια μέρη κάθε συστήματος, καθώς είναι απαραίτητη για 

την λειτουργία του. 

Φυσικά, δεν είναι δυνατόν όλα τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν να στηρίζονται μόνο σε μία μνήμη. Κάθε μία έχει 

μάλιστα τον δικό της ρόλο και είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του υπολογιστή, όπως προαναφέρθηκε. Υπάρχει, λοιπόν, 

ποικιλία μνημών.  

 

1. ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ: Η κύρια μνήμη (ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ) είναι η κυριότερη μνήμη του υπολογιστή. 

Κύρια μνήμη ονομάζεται η μνήμη υπολογιστή που είναι προσβάσιμη από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ, 
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CPU) ενός υπολογιστή, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τις θύρες Εισόδου / Εξόδου. Ουσιαστικά, στην κύρια μνήμη 

αποθηκεύονται τα δεδομένα και τα προγράμματα που εκτελούνται. 

2. ΜΝΗΜΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ: Στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM, random access memory) 

αποθηκεύονται προσωρινά, δεδομένα τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν στον ίδιο χρόνο, οπουδήποτε και αν 

βρίσκονται αυτά, δηλαδή με τυχαία πρόσβαση. Στην επιστήμη υπολογιστών με τον όρο RAM αναφερόμαστε στην 

κύρια ή κεντρική μνήμη ενός υπολογιστικού συστήματος αρχιτεκτονικής φον Νόιμαν, δηλαδή τη μνήμη στην οποία 

αποθηκεύονται προγράμματα και δεδομένα, προκειμένου είτε να εκτελεστούν είτε να υποστούν επεξεργασία 

αντίστοιχα. 

3. ΜΝΗΜΗ ROM:Τμήμα, επίσης, της κεντρικής μνήμης είναι και η Μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM), η οποία επίσης 

επιτρέπει την τυχαία προσπέλαση. Η διαφορά μεταξύ της μνήμης RAM και της μνήμης ROM είναι ότι η RAM διατηρεί 

τα περιεχόμενά της, όσο της το επιτρέπει ο χρήστης ή το λογισμικό που χρησιμοποιείται και εκτελείται και εφόσον ο 

υπολογιστής τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα χάνονται ή αντικαθίστανται. Η 

μνήμη ROM έχει προεγγεγραμμένο περιεχόμενο, το οποίο της έχει δώσει ο κατασκευαστής του συστήματος και 

χρησιμεύει κυρίως για την εκκίνηση του υπολογιστή, μόλις αυτός αρχίσει να τροφοδοτείται με ρεύμα. 

4. ΚΡΥΦΗ ΜΝΗΜΗ: Kρυφή μνήμη (caché, προφέρεται «κασέ») καλείται η μνήμη υπολογιστή, η οποία αποθηκεύει μία 

συλλογή από δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντίγραφα τιμών που βρίσκονται κάπου αλλού. Το γνωστότερο 

παράδειγμα μιας τέτοιας μνήμης είναι η κρυφή μνήμη του επεξεργαστή, η οποία βρίσκεται ανάμεσα της κεντρικής 

μνήμης και της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας.(ΚΜΕ) Έτσι, π.χ., σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ένα πρόγραμμα 

είναι αποθηκευμένο στην κύρια μνήμη, αλλά ο επεξεργαστής κατά την εκτέλεση της εφαρμογής τείνει για ένα 

σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του προγράμματος να περιορίζεται σε μικρά 

υποσύνολα εντολών του προγράμματος (κάτι αναμενόμενο αφού τα προγράμματα περιέχουν βρόχους επανάληψης, 

ειδάλλως θα τερμάτιζαν σε πολύ μικρό χρόνο. 

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ: Ο καταχωρητής είναι ένας τύπος μικρής αλλά πολύ γρήγορης μνήμης και βρίσκεται στον 

επεξεργαστή μέσα σε ένα τσίπ. Η μνήμη αυτή βοηθάει στο να εκτελούνται γρηγορότερα τα προγράμματα, αφού σε 

αυτή αποθηκεύονται δεδομένα που χρησιμοποιούν τα προγράμματα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Επιστήμη_υπολογιστών
http://el.wikipedia.org/wiki/Επιστήμη_υπολογιστών
http://el.wikipedia.org/wiki/Κεντρική_μνήμη
http://el.wikipedia.org/wiki/Κεντρική_μνήμη
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχιτεκτονική_φον_Νόιμαν
http://el.wikipedia.org/wiki/Μνήμη_μόνο_ανάγνωσης
http://el.wikipedia.org/wiki/Μνήμη_υπολογιστή
http://el.wikipedia.org/wiki/Δεδομένα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονικός_υπολογιστής
http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα
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Παρατήρηση: Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  λειτουργούν σύμφωνα με την εξής 

λογική: μεταφέρουν δεδομένα από την κεντρική μνήμη στους καταχωρητές, κάνουν τις διάφορες πράξεις πάνω στα 

δεδομένα και στη συνέχεια μεταφέρουν το αποτέλεσμα από τους καταχωρητές πίσω στην κύρια μνήμη. Η τεχνική 

αυτή ονομάζεται load-store architecture.  

 

 

Στη συγκεκριμένη είκονα βλέπουμε με ποια σειρά κατατάσσονται οι μνήμες του υπολογιστή, δηλαδή την ιεραρχία των 

μνημών του. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονικός_Υπολογιστής
http://el.wikipedia.org/wiki/Κεντρική_μνήμη
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Τα κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας προσφέρουν μεγαλύτερη μνήμη, αλλά είναι πιο αργή. Αντίθετα, τα ανώτερα επίπεδα 

προσφέρουν γρηγορότερες μνήμες αλλά πιο μικρές. 

 

 

Στο κατώτερο τμήμα τις πυραμίδας βρίσκονται οι μαγνητικές ταινίες και ανεβαίνοντας βρίσκει κανείς: 

 

 της μνήμες usb. (Οι μνήμες USB προσφέρουν πιθανά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες φορητές συσκευές 

αποθήκευσης, κυρίως τη δισκέτα.) 

 Την κύρια μνήμη RAM. 

 Την κρυφή μνήμη του επεξεργαστή. 

 Τους καταχωρητές του επεξεργαστή. 

 

Άρα λοιπόν οι καταχωρητές βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας και προσφέρουν την ταχύτερη μνήμη που υπάρχει. 

Δυστυχώς όμως το μέγεθος της μνήμης αυτής είναι πολύ περιορισμένο. 
  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Συσκευές_αποθήκευσης&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Συσκευές_αποθήκευσης&action=edit&redlink=1


[38] 
 

 

Β'ΜΕΡΟΣ 

2.1. Η συμβολή του υπολογιστή στην προσπάθεια κατανόησης, ορισμού και συνειδητοποίησης του χρόνου σε σχέση 

με τη ζωή του ανθρώπου.              

   Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτήθηκαν και λιγότεροι αυτοί που προσπάθησαν να ορίσουν τον χρόνο. Τί είναι άραγε χρόνος 

και σε ποιους κίνησε το ενδιαφέρον η ασύλληπτη και περίεργη αυτή έννοια; Δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά αν δεν 

ξεκινήσουμε από εμάς τους ίδιους και την ίδια μας την εμπειρία. Τα ερωτήματα πολλά και οι απαντήσεις διφορούμενες. Τί 

είναι χρόνος; Όλοι έχουν την ίδια αντίληψη; Έχει όργανα μέτρησης και διαιρείται σε στα γνωστά κομμάτια μέρα, νύχτα, 

μήνας, έτος; Τί είμαστε εμείς σε σύγκριση με αυτόν; Γιατί τον φοβόμαστε και γιατί δημιουργήσαμε σταθερές εκφράσεις για 

αυτόν χωρίς καν να γνωρίζουμε αν υφίσταται, είναι μερικά μόνο από ερωτήματα αυτά.  

     Ας κάνουμε μια αρχή για τον ορισμό του. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι χρόνος είναι η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης και 

των γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι κάθε φυσικό φαινόμενο 

όπως και η πτώση ενός αντικειμένου στο έδαφος, εξελίσσεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκτός αυτού όμως 

θεωρείται ότι έχει μόνο μία διεύθυνση, από το παρελθόν στο μέλλον και η οποία μπορεί σύμφωνα με τη θεωρία της 

σχετικότητας να επιβραδυνθεί αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διακοπεί. Ισχύουν όμως αυτά; Στην δική μας 

συνείδηση η συνεχόμενη ροή του κύκλου μέρας και νύχτας ρυθμίζει και μάλιστα πολύ αποτελεσματικά το βιολογικό ρολόι 

του ανθρώπου, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του πρωινού ξυπνήματος πριν από τον ήχο του ξυπνητηριού. Για εμάς ο 

χρόνος είναι κάτι το καθαρά υποκειμενικό. Άλλωστε φαίνεται να περνάει γρήγορα και άλλωστε αργά ανάλογα πάντα με τις 

πράξεις μας, όταν ας πούμε βγαίνουμε έξω με φίλους και όταν όμως περιμένουμε κάτι να συμβεί με ανυπομονησία 

αντίστοιχα. 
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       Ας ορίσουμε τον χρόνο και από ένα κοινό λεξικό. Εκεί χρόνος είναι η διάρκεια που ορίζεται από τη διαδοχή ημερών, 

εποχών γεγονότων, μία συγκεκριμένη διαρκεί ή χρονική στιγμή ακόμα και μια φάση στη λειτουργία ενός κινητήρα. Και 

μέχρι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ότι δεν είναι ούτε ένας άνθρωπος αλλά και ούτε μία επιστήμη 

που ασχολήθηκαν με αυτό το <αντικείμενο> ή έννοια καλύτερα.  

      Ο κλάδος της ιατρικής συνδέεται επίσης με  τον χρόνο και φυσικά δεν εννοείται η εξέλιξή της μέσα σε αυτή την οντότητα. 

Δύο ορμόνες, η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη μπορούν να κάνουν το χρόνο να φαίνεται ότι διαστέλλεται. Αυτό γίνεται γιατί σε 

κατάσταση φόβου εκκρίνονται ορμόνες [αδρεναλίνη] που κάνουν τη μνήμη να χαράζει ανεξίτηλα, με αποτέλεσμα ο χρόνος 

να δείχνει πως διαστέλλεται. Η κορτιζόλη αντίθετα είναι ορμόνη του άγχους. Όταν λοιπόν βιώνουμε περιστάσεις άγχους 

είναι σαν να ζούμε σε δυο ταυτόχρονα καταστάσεις. Αυτή από την οποία θέλουμε να ξεφύγουμε για αυτό και μας προκαλεί 

άγχος και αυτή στην οποία θέλουμε να βρεθούμε και σκεφτόμαστε. Εδώ ο εγκέφαλος καταγράφει δύο καταστάσεις με 

αποτέλεσμα το πύκνωμα της μνήμης και τη διαστολή του χρόνου. 

     Τα παράδοξα του χρόνου δεν έμειναν απαρατήρητα από την επιστήμη της φιλοσοφία. Αυτά τα παράδοξα θα εξετάσουμε 

με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα οτιδήποτε γίνεται έχει αιτία. Εισάγει έτσι την ιδέα του 

δημιουργού που βασίζεται σε ένα πρότυπο για να δημιουργήσει τον αισθητό και μη αιώνιο κόσμο σε αντίθεση  με τον ίδιο το 

δημιουργό και το πρότυπο που είναι αιώνια. Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος παρουσιάζει τον χρόνο ως απόλυτο, 

αιώνιο, τον μόνο πραγματικό που μέσα από την ομοιόμορφη ροή του αντανακλά την αιωνιότητα. Ο εγκόσμιος χρόνος τώρα 

θεωρείται ως η κινητή εικόνα της αιωνιότητας. Ο χρόνος δημιουργήθηκε μαζί με τον ουρανό γι' αυτό και μοιάζουν. Στη 

συνέχεια έρχεται η μέρα και η νύχτα, τα μέρη του χρόνου, που όμως δεν υπήρχαν πριν τη δημιουργία του ουρανού. 

Ακολουθούν τα είδη του χρόνου δηλαδή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Πλάτων διατυπώνει και κάτι ακόμα που 

ισχύει  και στη θρησκεία μας. Ότι το αιώνιο ον υπερτερεί και του χρόνου, άρα και ο χρόνος μιμείται την αιωνιότητα. 
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     Ο χρόνος για τον Αριστοτέλη εξελίσσεται προσανατολισμένα, ευθύγραμμα και χωρίς επιστροφή, είναι δηλαδή συνεχής. 

Θεωρεί πραγματικό χρόνο, φυσικό και μετρήσιμο αυτόν που βιώνουμε και που αντιλαμβανόμαστε όταν έχουμε τις 

αισθήσεις μας, κάτι που δεν συμβαίνει κατά την διάρκεια του ύπνου μας. Στη φυσική ο χρόνος είναι μία διάσταση που μας 

βοηθάει στη διάκριση δυο γεγονότων που συντελούνται στο ίδιο σημείο χώρου. Εδώ η έννοια είναι συνυφασμένη τις 

περισσότερες φορές με την θεωρία της σχετικότητας που διατυπώθηκε από τον φυσικό του 20ου αιώνα Άλμπερτ Α’ι’νστάιν. 

    Και στην Κοσμολογία έχει γίνει προσπάθεια απόδοσης της έννοιας. Συγκεκριμένα ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής, ο 

οποίος για να μετρηθεί χρειάζεται να θέσουμε μια στιγμή αρχής μέχρι μια στιγμή τέλους σε μια οποιαδήποτε άλλη 

μεταβολή και να πάρουμε αυτό το χρονικό διάστημα σαν μονάδα μέτρησης. 

   Και από την άλλη ο κυκλικός χρόνος. Συνδέεται από τα πολύ παλιά χρόνια με την εικόνα του κύκλου, αφού η σχέση που 

έχει ο χώρος με τον χρόνο συνδυάζεται με την σχέση που έχει η ευθεία σε έναν κύκλο. Ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος μπορούν 

να διαιρεθούν. Από τη φιλοσοφία προκύπτει ότι ο χώρος είναι ένας αριθμός νησίδων ανάμεσα στις οποίες υπάρχει κενό, έτσι 

και ο χώρος και ο χρόνος είναι μορφές της ζωής μέσα σε αυτό που ονομάζουμε χωροχρονικό συνεχές. Επίσης είναι μια σειρά 

τόπων και στιγμών αντίστοιχα. Γιατί τα γενέθλια και η γιορτή συνδέονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο με τον χρόνο; Από τις 

δισεκατομμύρια στιγμές στη ζωή μας, διαλέγουμε κάποια σταθερά σημεία και τα αποκαλούμε γιορτές, καθώς επίσης τα 

συνδέουμε με τα ημερολόγια. Τις συγκεκριμένες στιγμές θεωρούμε και εναλλαγές στον κυκλικό χρόνο. Ας σκεφτούμε ένα 

απλό παράδειγμα. Σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Τα γιορτάζεις εδώ, το ίδιο βράδυ παίρνεις το αεροπλάνο και ξημερώνεις σε 

μια άλλη πόλη που εφόσον έχουμε διαφορά ώρας είναι και εκεί η μέρα των γενεθλίων σου. Κάνεις ξανά το ίδιο. Η ερώτηση 

απλή. Πόσες φορές έχεις και πόσες φορές γιορτάζεις τα γενέθλιά σου; Ξέρεις ότι είναι μία , τα γιορτάζεις όμως παραπάνω. 

Εδώ τον αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά; Όχι… Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν και συνήθειες της ζωής πολλά 

χρόνια πριν. Ας πούμε για την αρχαία Ρώμη και το ημερολόγιο, δηλαδή τις μέρες της σποριάς, του θερισμού, του γάμου 

ξεκινούσε επίσημα ο Rex Sacrorum, βασιλιάς των Ιερουργιών και διάδοχος του βασιλιά στο πρώτο τέταρτο της σελήνης. Οι 
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Αζτέκοι από την άλλη αποκαλούσαν την περίοδο των πενήντα δύο χρόνων <δεμάτι του χρόνου>. Στο τέλος της περιόδου 

αυτής έσβηναν όλες οι φωτιές για ανάψουν εκ νέου δηλώνοντας ότι το χρόνο ως μέσο μέτρησης χρονικών διαστημάτων. Αν 

δεν ανακηρυσσόταν νέο ημερολόγιο τότε σταματούσαν τα πάντα. Και από ποιόν ανακηρύσσεται ο χρόνος; Από τον 

άνθρωπο, ο οποίος αντιπροσωπεύει και είναι ο αγγελιοφόρος της αρχέγονης οντότητας που ανακήρυξε ουσιαστικά τον 

αρχέγονο χρόνο.  

  Μήπως όμως ο μυθικός χρόνος μάς καλύπτει περισσότερο; ΊΣΩΣ. Και γιατί είναι συνυφασμένος με το μύθο. Ο μύθος 

παράγει το χρόνο του δίνει περιεχόμενο, μορφή και υπόσταση. Η αντίληψη λοιπόν του χρόνου είναι και η συνείδηση του 

μύθου ως πραγματικής όμως ιστορίας και όχι ως παραμυθιού. Μορφές έκφρασης του μύθου είναι και οι χοροί, τα τραγούδια, 

οι ιστορίες, τα τραγούδια, τα ονόματα και φυσικά διαδίδονται από γενιά σε γενιά. Και δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί ένα 

πολύ κατανοητό κομμάτι που προκύπτει από τις διατυπώσεις ακαδημαϊκών όπως ο MΠΡΟΝΙΣΛΑΒ ΜΑΛΙΝΟΒΣΚΙ και Κ.Τ. 

ΠΡΕΟΥΣ. Ο μύθος δεν είναι απλά η αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά η βίωση της πραγματικότητας, μια αναφορά της 

αρχέγονης πραγματικότητας που ζει στην παρούσα ζωή. Η ύπαρξη του κόσμου ανανεώνεται διαρκώς μέσω της αναφοράς 

στο μύθο. Ο Πρέους λέει πως ο αρχέγονος άνθρωπος όχι μόνο επαναλαμβάνει αλλά ανασυνθέτει την αρχική πράξη της 

δημιουργίας. Ο δημιουργικός αρχέγονος χρόνος δημιουργεί αυτό που συμβαίνει σήμερα μέσω της επανάληψης του μύθου. 

   Και τέλος ο έσχατος χρόνος ή εσχατολογία διαφορετικά, η άποψη δηλαδή η άποψη των ανθρώπων για τα αυτά που 

υπήρχαν πριν τη δημιουργία του κόσμου και το τι θα ακολουθήσει μετά το τέλος αυτής. Και ερχόμαστε σε ένα επόμενο 

ερώτημα. Γιατί να χρησιμοποιούμε και να καθιερώνουμε εκφράσεις κε το χρόνο χωρίς να ξέρουμε καν αν ισχύει; Ο χρόνος 

είναι χρήμα, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός είναι μερικές περιπτώσεις. Άραγε μήπως αυτά είναι δικές μας επινοήσεις 

για να    καλύψουμε δικές μας ανασφάλειες ή απλά η πείρα μας στη διάρκεια της ζωής μας, μας επιτρέπει να λέμε κάτι 

τέτοιο γιατί φαίνεται να ισχύει; 
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   Και κάπως έτσι με ερωτήματα που θα μας οδηγήσουν ίσως σε κάποια συμπεράσματα θα συνεχίσουμε από φιλοσοφικής 

πλευράς. Αν μιλήσουμε για το τι είναι χρόνος, πιθανόν όλοι θα ξέρουμε, κανείς όμως δεν θα μπορεί να τον εξηγήσει. Ο 

χρόνος, όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος είναι μια πρόδηλη πραγματικότητα, αλλά και ένα μυστήριο. Καθένας από μας τον 

δοκιμάζει, κανείς παρά όλα αυτά δεν μπορεί να τον συλλάβει και αυτό γιατί φεύγει διαρκώς. Αν σταματούσε, τότε όλα θα 

σταματούσαν μαζί του και δεν θα υπήρχε ούτε κίνηση, αφού οτιδήποτε για να κινηθεί χρειάζεται χρόνο, ούτε ανάπαυση. 

Χωρίς τον χρόνο δεν θα υπάρχει το παρόν αλλά ούτε και το <υπάρχει>. Ο χρόνος σύμφωνα με τον Καντ αποτελεί τον όρο για 

τα πάντα γύρω μας. Υπάρχει σταμάτημα μόνο σε σχέση με κάτι προηγούμενο, υπάρχει κάτι οριστικό μόνο σε σχέση με κάτι 

επόμενο. Ωστόσο τόσο το προηγούμενο όσο και το επόμενο προϋποθέτουν χρόνο. Επομένως, ένα σταμάτημα του χρόνου 

προσωρινό και οριστικό ισχύει μόνο μέσα στο χρόνο. Σωστά; Η αιωνιότητα; Αν ήταν το αντίθετο του χρόνου, ούτε θα την 

μαθαίναμε ούτε θα την γνωρίζαμε. Ο Ντιντερό είπε πως όλα καταστρέφονται, χάνονται, περνούν. Το μόνο που μένει είναι ο 

χρόνος γιατί τίποτα δεν θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και να εκμηδενιστεί χωρίς αυτόν. Γιατί υπάρχω σημαίνει υπάρχω 

μέσα στο χρόνο και συνεχίζω ή σταματώ. Ο χρόνος δεν περνά, αλλά παραμένει· δεν παραμένει, αλλά κυλά· και ασφαλώς 

δεν προσφέρεται. Ας πούμε λοιπόν ότι χρόνος είναι η διαδοχή του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος. Το 

παρελθόν δεν υφίσταται πια, ενώ το μέλλον όχι ακόμη. Το παρόν δεν έχει σχέση με την αιωνιότητα, αφού αυτοκαταργείται 

σε κάθε στιγμή, είναι δηλαδή η εξαφάνιση του μέλλοντος μέσα στο παρελθόν. Τώρα εσείς ακούτε αυτά τα λόγια. Αυτό που 

κάνατε πριν, ανήκει στο παρελθόν και υπάρχει μόνο εφόσον κάποιος το θυμάται στο παρόν. Άρα και εδώ η ανάμνηση δεν 

είναι κάτι παρελθοντικό αλλά μια τωρινή ανάκληση μέσα στο παρόν. Το παρελθόν δεν υπάρχει για εμάς παρά μόνο μέσα 

στο παρόν. Γιατί τελικά εκείνο που δεν υπάρχει πια παραμένει αιώνια αληθινό αφού υπήρξε. Για την σκέψη η αιωνιότητα 

δεν είναι άλλο πράγμα από το πάντα παρόν του αληθινού. Δεν είναι το παρελθόν που παραμένει είναι η αλήθεια που δεν 

περνά. Το μέλλον τώρα είναι πιθανώς οι παρακάτω σειρές που θα ακολουθήσουν. Όμως αν το μέλλον υπήρχε, δεν θα 

επρόκειτο να έρθει, αλλά θα ανήκε στο παρόν. Όλα ανήκουν στο παρόν, η ελπίδα, η αναμονή, η φαντασία, η απόφαση. 

Πιστεύω πως όλα αυτά είναι αρκετά για μια αρχή σκέψεων. Και κάτι τελευταίο <ο χρόνος περνά, αλλά δεν έχει περάσει. 
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Έρχεται, αλλά δεν πρόκειται να έρθει. Τίποτα δεν περνά, τίποτα δεν έρχεται, τίποτα δεν συμβαίνει παρά το παρόν>…  

       

2.2. Πώς επιτυγχάνεται η επικοινωνία μέσω των υπολογιστών; Οι αλλαγές που έχουν επέλθει από αυτή τη συσκευή 

στον τομέα των ανθρωπίνων σχέσεων. 

Επικοινωνία                                                                  

  

Επικοινωνία είναι η διαδικασία αποστολής ενός μηνύματος από έναν πομπό σε ένα δέκτη, χρησιμοποιώντας έναν κώδικα 

επικοινωνίας. Επιπρόσθετα ο πομπός μπορεί ταυτόχρονα να είναι και δέκτης, αφού ταυτόχρονα και στέλνει και λαμβάνει 

μηνύματα, όπως επίσης και ο δέκτης είναι ταυτόχρονα και πομπός. Ως εκ τούτου το νόημα δημιουργείται και από τους δύο. 

Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές επικοινωνίας: 

 Η λεκτική 

 Η νοηματική 

 Η γραπτή 

Η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α (άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες 

ή συναισθήματα σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος ή ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε 

αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη 

συμπεριφορά του.  

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία συναλλαγής μηνυμάτων. Δεν είναι απαραίτητα επικοινωνία μεταξύ ανθρώπινων όντων, 

αλλά κάθε οργανισμού ή μηχανής που είναι σε θέση να λάβει και να στείλει μηνύματα ή σήματα. Η επικοινωνία μπορεί να 

είναι: 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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 Αυθόρμητη και φυσική. Η Αυθόρμητη και φυσική επικοινωνία είναι κυρίως μέσο δύο ανθρώπων, δηλαδή ανάμεσα σε 

δύο ζωντανούς οργανισμούς.  

Προσχεδιασμένη, προσεκτικά και συνειδητά κωδικοποιημένη. Μέσω διάφορων συσκευών. Η τηλεόραση, το τηλέφωνο και 

οποιαδήποτε άλλη συσκευή μας βοηθάει να επικοινωνούμε μεταξύ μας ακόμα και σε απόσταση, είναι ένα κομμάτι μιας 

προσχεδιασμένης επικοινωνίας η οποία γίνεται με τη βοήθεια της τηλεπικοινωνίας.  

  Η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής ολόκληρου του πλανήτη μας. Χάρη σε αυτήν η καθημερινότητά 

μας έγινε πιο εύκολη και η επικοινωνία με μακρινούς συγγενείς πιο άμεση. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα όλες αυτές οι 

επικοινωνιακές συσκευές να έχουν ακόμα και συναισθηματική αξία για μας. 

 Η επικοινωνία έχει αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή υλικών και πνευματικών 

αγαθών. Τα παλαιότερα χρόνια η μορφή της επικοινωνίας ήταν κυρίως λεκτική, αλλά στις μέρες μας 

χρησιμοποιείται και η μαζική επικοινωνία η οποία δεν είναι μορφή επικοινωνίας που δόθηκε από την φύση. Σε 

αυτήν περιλαμβάνονται τα νέα μέσα, όπως είναι η τηλεόραση, το τηλέφωνο, ο κινηματογράφος, 

το Διαδίκτυο (Internet) κ.α. Σε αυτά οι άνθρωποι οδηγήθηκαν από την ανάγκη για πιο γρήγορη και εύκολη 

επικοινωνία. 

                                                                                                           

Τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης Η/Υ είναι: 

 

 Αντοχή :  Ο Η/Υ έχει την αντοχή μιας μηχανής. Μπορεί να δουλεύει συνέχεια για πολλές ώρες, χωρίς να κουράζεται 

με τον ίδιο ρυθμό όπως τον πρωτοανοίξαμε. 

 Ακρίβεια : Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του Η/Υ κάνουν εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο με τη βοήθεια 

ηλεκτρικών ρευμάτων. Διαθέτει κυκλώματα ελέγχου, που διατηρούν την ακρίβεια αυτών των πράξεων σε πάρα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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πολύ υψηλά επίπεδα. Χωρίς, επιφύλαξη το οποιοδήποτε λάθος που θα συμβεί δεν θα οφείλεται σε ηλεκτρονική 

αδυναμία των κυκλωμάτων του, αλλά σίγουρα στον ανθρώπινο παράγοντα που τον καθοδηγεί, δηλαδή στην 

ορθότητα των δεδομένων που του εισάγει ο χειριστής για να επεξεργαστεί. Προσοχή όμως! Δεν είναι το ίσιο να 

πούμε ότι το αποτέλεσμα που παίρνουμε από τον Η/Υ, μετά από κάποια επεξεργασία, είναι πάντα σωστό, με το να 

πούμε ότι ο Η/Υ είναι ακριβής. 

 Ταχύτητα :  Είναι ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Η/Υ. Εδώ δεν υπάρχει χρόνος σκέψης ή έστω στιγμιαίας 

για οποιονδήποτε λόγο, εκτός απ’ αυτούς  που καθορίζει ο χειριστής και οι επιστολές του. Το ανθρώπινο μυαλό 

αδυνατεί να συλλάβει το χρονικό διάστημα κάποιων υποδιαιρέσεων του εκατομμυρίου ή δισεκατομμυρίου του 

δευτερολέπτου που το μηχάνημα χρειάζεται για να προσθέσει δυο αρκετά μεγάλους αριθμούς. 

 Αποθηκευτική ικανότητα : Ο Η/Υ έχει τεράστια αποθηκευτική ικανότητα, με χρήση βέβαια κατάλληλων 

περιφερειακών συσκευών. Ο όγκος των αποθηκευμένων πληροφοριών με χρήση ειδικών μονάδων πληροφοριών του 

Η/Υ (π .χ Μαζική αποθήκευση-Mass Storage, έξοδος σε μικροφίλμ CD-ROM κλπ.) μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από 

το 1% του όγκου των πληροφοριών που βρίσκονται σε συμβατικά μέσα αποθήκευσης    ( π .χ βιβλία). Για την αύξηση 

της αποθηκευτικής ικανότητας των Η/Υ γίνεται συνεχώς έρευνα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.                                                               

Σήμερα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δεν μπορούμε προς το παρόν τουλάχιστον να πούμε ότι υπάρχει όριο 

αποθηκευτικής ικανότητας. 

     

Γιατί προτιμάται η επικοινωνία μέσω των Η/Υ 

   Χάρη στη μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας των συγχρόνων Η/Υ έχουν 

δημιουργηθεί με χρήση των διάφορων μέσων αποθήκευσης οι βάσεις δεδομένων ( data bases) ή τράπεζες πληροφοριών( 

data banks). Αυτές λειτουργούν σαν «δεξαμενές» πληροφοριών. 
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   Γρήγορα οι μεμονωμένοι χρήστες Η/Υ, αλλά πολύ περισσότερο οι χρήστες Η/Υ επιχειρήσεων, κατάλαβαν ότι η 

επικοινωνία μεταξύ τους με χρήση Η/Υ έλυνε πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά συνδέονταν άμεσα με το 

κόστος του υλικού που χρησιμοποιούσαν, με την πολυπλοκότητα του χρησιμοποιημένου λογισμικού, με τη διαχείριση 

του χρόνου, με την κατάργηση των αποστάσεων μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων, αλλά και απλώς με την ανταλλαγή 

των μηνυμάτων.  

   Η προσέγγιση σε τέτοιες πηγές γνώσης μεμονωμένων χρηστών και μάλιστα από το χώρο της δουλειάς τους είναι ένας 

ακόμη ισχυρός λόγος για ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ Η/Υ. 
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Μοντέλο επικοινωνίας των Shannon και Weaver 

   Τα προβλήματα που συνδέονται με τη διάδοση της πληροφορίας μελετήθηκαν συστηματικά από ένα ειδικό σε θέματα 

διακίνησης μηνυμάτων, Claude Shannon και μαζί με τον Warrer Weaver, που ασχολήθηκε με το θέμα της επικοινωνίας, 

δημοσίευσαν, το 1949 τη μαθητική θεωρία της επικοινωνίας.   

    Το βασικό μοντέλο περιγραφής των διαδικασιών επικοινωνίας που διατύπωσαν οι Shannon  και Weaver και το οποίο 

φαίνεται απλοποιημένο, στις γενικές του γραμμές και καλύπτει, με την κατάλληλη κάθε φορά ερμηνεία, κάθε μορφή 

επικοινωνίας. 

                                                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι κατά τη μελέτη των θεμάτων διακίνησης των πληροφοριών, οι έννοιες του πομπού και του 

δέκτη, όπως και η έννοια του μέσου ή του δίαυλου διακίνησης της πληροφορίας πρέπει πάντοτε να θεωρούνται τόσο στο 

λογικό, όσο και στο φυσικό. 

Πηγή του 

μηνύματος 

Πομπός 

Δίαυλος 

Δέκτης 

Παραλήπτης 
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   Το μοντέλο των Shannon και Weaver αναπτύχθηκε για να περιγράψει καθαρά μηχανικές διαδικασίες επικοινωνίας, θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί —και χρησιμοποιήθηκε— για την περιγραφή ποικίλων μορφών της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης διατυπώθηκαν ποικίλα μοντέλα για τον παραπάνω λόγο στο επίπεδο του ανθρώπου και 

της κοινωνίας. 

                                                                                                                                                                              

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   Το Διαδίκτυο, γνωστό συνήθως και με την αγγλική άκλιτη ονομασία Internet, είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), 

όπως είναι για παράδειγμα και η τηλεόραση, αν και η τελευταία έχει πολύ περιορισμένο αμφίδρομο χαρακτήρα. Ως μέσο 

έχει διπλή υπόσταση: υλική (που αποτελείται από τον συνδυασμό δικτύων βασισμένων σε λογισμικό και υλικό), και η άυλη 

(αυτό, δηλαδή, που "κάνει" / προσφέρει στην κοινωνία το Διαδίκτυο ως μέσο). 

   Όταν συνδέουμε μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο δυο ή περισσότερους Η/Υ, δημιουργείται ένα δίκτυο Η/Υ(network). 

Δηλαδή : Το δίκτυο αποτελείται από μια ομάδα Η/Υ που συνδέονται μεταξύ τους, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών 

ή/και τον καταμερισμό τμημάτων του εξοπλισμού(περιφερειακά). Οι πληροφορίες μπορούν να είναι μηνύματα, δεδομένα ή 

προγράμματα. Αυτό που έκανε αναγκαία την ύπαρξη τους είναι η ευελιξία, η έννοια της πληροφορικής αποκέντρωσης και η 

εξυπηρέτηση περισσότερων του ενός χρήστη την ίδια στιγμή. Για τη δημιουργία ενός δικτύου απαιτείται ειδικό 

λογισμικό(software), άλλα και ειδικός εξοπλισμός(hardware), ενώ οι συσκευές modem δεν απαιτούνται πάντα για τη 

διασύνδεση των Η/Υ ενός δικτύου.  

 Το Διαδίκτυο και η επικοινωνία 

Με την εμφάνιση οποιουδήποτε νέου μέσου, ο τομέας της επικοινωνίας αναμφισβήτητα επηρεάζεται. Η επίδραση αυτή 

πηγάζει κυρίως από την τεχνολογία του νέου μέσου. Σε τι επίπεδο μπορεί η τεχνολογία του Διαδικτύου να αλλάξει τον 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%9C%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και πληροφορούνται μαζικά οι άνθρωποι; Υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες 

προσεγγίσεις πάνω στο θέμα. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της ιντερνετοφιλίας (ένα μείγμα κλασικής πλουραλιστικής προσέγγισης και τεχνολογικού 

ντετερμινισμού), το Διαδίκτυο, αλλά και η ψηφιακή τεχνολογία γενικότερα, έχουν την ικανότητα να δημιουργούν εικονικούς 

"χώρους", εικονικές "κοινότητες", όπου παύουν να υφίστανται οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαχωριστικές γραμμές που 

υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο και που τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας αδυνατούν να ξεπεράσουν εύκολα . Η 

επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου γίνεται άμεση και αμφίδρομη. Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο να πληροφορηθεί αλλά και να πληροφορήσει ανταλλάσσοντας απόψεις μέσω ενός 

περισσότερο συμμετοχικού και λιγότερο ελεγχόμενου διαύλου επικοινωνίας. Οι χρήστες αποκτούν ολοένα και περισσότερο 

την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη. Υπάρχει έντονη τάση, ήδη από την αρχή της εμφάνισής του Διαδικτύου, να θεωρείται 

ένα άκρως δημοκρατικό μέσο μαζικής επικοινωνίας, το οποίο αποδιαμεσολαβεί την επικοινωνία  και                                                                                    

καθιστά ισχυρότερο τον μέσο άνθρωπο, καθώς δίνει στον τελευταίο τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο 

όγκο πληροφοριών συγκεντρωμένων σε ένα "χώρο", με σχεδόν μηδενικό κόστος χρόνου και τη δυνατότητα της προσωπικής 

επιλογής των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, η βασική θέση της προσέγγισης αυτής είναι ότι το Διαδίκτυο θα 

εκδημοκρατίσει την κοινωνία με το να βελτιώσει την επικοινωνία καταργώντας την ανάγκη για διαμεσολάβηση. 

 

Η Τεχνολογια του Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο ή Ίντερνετ είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο , που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιουδήποτε 

διασυνδεδεμένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισμένη στην διασύνδεση επιμέρους δικτύων ανά τον κόσμο 

και πολυάριθμα τεχνολογικά πρωτόκολλα. Στην πιο εξειδικευμένη και περισσότερο χρησιμοποιούμενη μορφή του, με τους 

όρους Διαδίκτυο, (με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα) περιγράφεται το παγκόσμιο πλέγμα διασυνδεδεμένων υπολογιστών και 

των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του. Το Διαδίκτυο χρησιμοποιεί [μεταγωγή πακέτων] και τη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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[στοίβα πρωτοκόλλων] Σήμερα, ο όρος Διαδίκτυο κατέληξε να αναφέρεται στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το 

παγκόσμιο αυτό δίκτυο γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό "Δ". Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων μέσω μεταγωγής πακέτων 

και της στοίβας πρωτοκόλλων ονομάζεται [Διαδικτύωση]. 

                                                                                          

Δίκτυο υπολογιστών 

Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι, λοιπόν, ένα σύνολο από αυτόνομους ή μη αυτόνομους διασυνδεδεμένους υπολογιστές. Οι 

υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεμένοι όταν είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους και αυτόνομοι όταν 

δεν είναι δυνατό κάποιος υπολογιστής να ελέγξει τη λειτουργία (π.χ. εκκίνηση ή τερματισμό) κάποιου άλλου. 

 

Διαδίκτυα  

Τα διαδίκτυα  είναι δίκτυα ευρείας περιοχής τα οποία καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές μίας ή περισσοτέρων ηπείρων 

διασυνδέοντας επιμέρους δίκτυα. Σε ένα διαδίκτυο μπορεί να συνυπάρχουν διασυνδεδεμένοι υπολογιστές και δίκτυα που 

χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και λειτουργικά συστήματα. Το Διαδίκτυο (Internet) είναι το μεγαλύτερο τέτοιου 

είδους δίκτυο... 

Ψηφιακή Επανάσταση 

Με τον όρο Ψηφιακή Επανάσταση εννοούμε τη μετάβαση από την αναλογική-μηχανική ηλεκτρική τεχνολογία στην 

ψηφιακή τεχνολογία. Η ψηφιακή επανάσταση ξεκίνησε το 1980 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Εμμέσως, ο όρος αυτός 

αναφέρεται επίσης στις σαρωτικές αλλαγές τις οποίες επέφερε η πληροφορική και η τεχνολογία των επικοινωνιών κατά τη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Παρόμοια με την Αγροτική Επανάσταση ή την Βιομηχανική Επανάσταση, η 

Ψηφιακή Επανάσταση σηματοδότησε παράλληλα και την έναρξη της Εποχής της Πληροφορίας. 

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την επανάσταση αποτελεί η μαζική παραγωγή και η ευρεία χρήση των ψηφιακών λογικών 

κυκλωμάτων και οι τεχνολογίες που πηγάζουν, όπως ο Η/Υ, το κινητό τηλέφωνο και η συσκευή φαξ(τηλεομοιότυπο). 

Τεχνολογίες που αντικαταστάθηκαν 

 Γραμμοφωνικές εγγραφές ---> CD 

 Βιντεοταινίες ---> DVD 

 Αναλογική αναμετάδοση ---> Ψηφιακή αναμετάδοση 

 Καρτοτηλέφωνα ---> κινητά τηλέφωνα 

 Γραφομηχανή ---> Εκτυπωτής 

 

Θετικά 

Στις θετικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη διασύνδεση, η διευκόλυνση στην επικοινωνία και η δημόσια και 

ελεύθερη έκθεση πληροφοριών που κατά το παρελθόν θα μπορούσαν να καταπιεστούν πιο εύκολα από ολοκληρωτικά 

καθεστώτα. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της ψηφιακής επανάστασης υπήρξαν τεράστιες. Για παράδειγμα, χωρίς τον Παγκόσμιο Ιστό η 

παγκοσμιοποίηση δε θα είχε φτάσει στο σημερινό επίπεδο. Η ψηφιακή επανάσταση άλλαξε δραματικά τον τρόπο με τον 

οποίο συνεργάζονται οι επιχειρήσεις με τους ιδιώτες. Από τη μια στιγμή στην άλλη, μικρές επιχειρήσεις απέκτησαν λόγο και 

πρόσβαση σε μεγάλες αγορές. Καινούργιες ιδέες όπως η κατά παραγγελία υπηρεσίες και κατασκευές (on demand) σε 

συνδυασμό με τη ραγδαία πτώση του τεχνολογικού κόστους, κατέστησαν δυνατές νέες καινοτόμες σε όλους τομείς της 

βιομηχανίας και της καθημερινής ζωής. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BE
http://el.wikipedia.org/wiki/CD
http://el.wikipedia.org/wiki/DVD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=On_demand&action=edit&redlink=1
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Αρνητικά 

Στις αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται η υπερφόρτωση πληροφοριών, οι εγκληματίες του Διαδικτύου, ο κορεσμός των 

μέσων ενημέρωσης καθώς και η δημιουργία νέων μορφών κοινωνικής δικτύωσης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, η ευρύτατη διάδοση των υπολογιστών στις εταιρίες έκανε τους υπαλλήλους λιγότερο 

παραγωγικούς επειδή χρησιμοποιούσαν τους Η/Υ για προσωπική χρήση (email, παιχνίδια, συνομιλίες κλπ).Η χρήση των 

προσωπικών υπολογιστών όπως και άλλες ψηφιακές δραστηριότητες στο χώρο εργασίας, που δεν συνδέονται με δουλειά, 

οδήγησαν σε ισχυρότερες μορφές παραβίασης της  ιδιωτικής ζωής, όπως η καταγραφή της πληκτρολόγησης και εφαρμογές 

φιλτραρίσματος πληροφοριών(κατασκοπευτικό λογισμικό και λογισμικά ελέγχου περιεχομένου. 

     Η σύγχρονη τεχνολογία και οι διαστάσεις της 

   Οι ανθρώπινες εφευρέσεις και ανακαλύψεις σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στον επιστημονικό ή τον 

τεχνολογικό,  έχουν συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική πρόοδο και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των ατόμων. 

   Στη βιομηχανία, την ιατρική, τα μέσα μεταφοράς, τις ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας και αλλού,  η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας είναι αλματώδης. Είναι, μάλιστα, αδύνατο να περιγράψεις όλα τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις 

εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί και,  κατόπιν,  έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. 

   Σημαντικά πλεονεκτήματα έχει προσφέρει η ανάπτυξη και διάδοση των εφαρμογών της πληροφορικής. Η πληροφορική 

επανάσταση,  που σηματοδοτήθηκε από την εφεύρεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή το 1950 παρέχει, πλέον, τη δυνατότητα 

χρήσης ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας. Η μεταβίβαση πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιείται μέσα από 

σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα στα οποία στηρίζεται, για παράδειγμα, η λειτουργία των σύγχρονων μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, η διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών και ο συντονισμός των κρατικών δράσεων και πολιτικών. 
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 Από τη μία πλευρά,  η τεχνολογία μπορεί να αποτελεί μέσο για τη διευκόλυνση της διάπραξης κάποιων αδικημάτων,  

ταυτόχρονα,  όμως,  είναι και εργαλείο χρήσιμο για τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος.  Οι επίσημοι 

φορείς έχουν τη δυνατότητα,  αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, να θέσουν το έγκλημα κάτω από έναν 

πιο αποτελεσματικό έλεγχο. Ο κοινωνικός έλεγχος, όπως και το έγκλημα, αποκτά και αυτός νέα μορφή. 

Νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου 

    Η πληροφορία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα «όπλα» που μπορεί να διαθέτουν οι σύγχρονοι φορείς 

ελέγχου. Και αυτό είναι που καθιστά τις νέες μορφές ελέγχου ανώδυνες και αόρατες. Άλλωστε, το Ολοκαύτωμα, οι 

γενοκτονίες και οι δικτατορίες δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζουν και να στιγματίζουν τις εκβιομηχανισμένες και  

«πολιτισμένες» κοινωνίες του 21ου αιώνα. Η κυριαρχία των ισχυρών και η υποταγή των αδυνάτων μπορεί, πλέον, να 

επιτευχθεί με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να αμαυρωθεί η φήμη μίας δημοκρατικής και 

ειρηνικής χώρας.  Οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί ελέγχου και καταστολής προσαρμόζονται στα δεδομένα κάθε εποχής και 

κοινωνίας. Η σύγχρονη παγκόσμια κοινωνική πραγματικότητα απαιτεί την άσκηση μίας εκλεπτυσμένης και διακριτικής 

χειραγώγησης κάθε ζώντος οργανισμού. 

     Η πρόσβαση που έχουν αρμόδιοι κατασταλτικοί φορείς σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπου έχουν καταχωριστεί  

προσωπικά και απόρρητα στοιχεία των ατόμων, μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη ή επιλεκτική χρήση των πληροφοριών 

αυτών και, κατ’ επέκταση, σε εμπλοκή αθώων πολιτών στο επίσημο σύστημα κοινωνικού ελέγχου. 

   Αλλά και στο επίπεδο της σωφρονιστικής, η νέα μορφή του ελέγχου είναι παρούσα. Σύμφωνα με τον G. Marx, στις φυλακές 

υψίστης ασφαλείας, η αδιάκοπη παρακολούθηση του έγκλειστου πληθυσμού και η διευρυμένη χρήση ηλεκτρονικών αρχείων 

κάνουν εμφανή το βαθμό εντατικοποίησης του ελέγχου.  Επιπλέον,  η ηλεκτρονική παρακολούθηση κατ’ οίκον και τα 



[54] 
 

ηλεκτρονικά βραχιόλια είναι μέτρα εναλλακτικά του εγκλεισμού που, όμως, συνιστούν μία οιονεί μεταχείριση και επίβλεψη 

του ατόμου. Όλες αυτές οι νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου έχουν αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Προς ένα νέο επικοινωνιακό πλαίσιο 

   Μέσω των νέων τεχνολογιών φαίνεται να δημιουργείται ένα νέο είδος «επικοινωνιακού πλαισίου».Έχουν ήδη διαχωριστεί 

τα δύο είδη επικοινωνίας με βασική διάκριση το αν γίνεται ή όχι χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην επικοινωνιακή 

διαδικασία.  Έτσι υπάρχει η FTF (Face To Face)  επικοινωνία και η CMC (Computer Mediated  Communication) επικοινωνία. Η 

συζήτηση πάνω στις διαφορές των δύο ειδών, βρίσκεται εν εξελίξει στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. 

   Η «πρόσωπο με πρόσωπο»  επικοινωνία παρουσιάζει το πλεονέκτημα της δυνατότητας επαφής με την φυσική και άμεση 

εικόνα των επικοινωνούντων μεταξύ τους, τη δυνατότητα έκφρασης με χειρονομίες, κινήσεις των μυών του προσώπου και 

στάσης του σώματος και γενικότερα ότι ορίζεται στο πλαίσιο της μη λεκτικής επικοινωνίας. «Ακόμη κι όταν δεν μιλάμε, δεν 

παύουμε να στέλνουμε μηνύματα ο ένας στον άλλο. Με τον τρόπο του βλέμματος, με τις κινήσεις του σώματος, ο καθένας 

κάτι εκφράζει ακόμη κι αν αυτό είναι αρνητικό.... Οι κανόνες που ισχύουν για την λεκτική επικοινωνία, είναι οι ίδιοι που 

ισχύουν και για τη μη λεκτική επικοινωνία». 

   Από το άλλο μέρος,  η «διαμεσολαβημένη από υπολογιστή»  επικοινωνία παρέχει την δυνατότητα να έρχονται σε επαφή 

άτομα τα οποία βρίσκονται στα πιο απομακρυσμένα σημεία και μάλιστα αυτή η επικοινωνία να γίνεται σε πραγματικό 

χρόνο (real time communication), την δυνατότητα επικοινωνίας με άτομα που διαθέτουν κινητικά ή άλλα γενικότερα 

επικοινωνιακά προβλήματα,  την πιθανή διασφάλιση μεγαλύτερης άνεσης μεταξύ των επικοινωνούντων μιας και δεν 

τίθενται τα προβλήματα των αναστολών και των εμποδίων που ίσως να προκαλεί η εικόνα και η άμεση επαφή και τέλος το 

γεγονός ότι αυτού του είδους η επικοινωνία μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια πρόσωπο με πρόσωπο 

επαφή.   
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   Είναι προφανές ότι τα δύο είδη επικοινωνίας διαφέρουν μεταξύ τους σε θεμελιακά σημεία και κυρίως ως προς το 

αντιληπτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Συνηθίζεται να γίνεται λόγος για δύο είδη «πραγματικοτήτων» μέσα στις 

οποίες συντελείτε το κάθε είδος 

 επικοινωνίας:  η  FTF  στην πραγματική πραγματικότητα (reality)  και η CMC  στην δυνητική πραγματικότητα ή στον 

κυβερνοχώρο (cyber reality). 

Σκάκι εναντίον υπολογιστών 

Τον Φεβρουάριο του 1996 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ο σκακιστικός υπολογιστής της IBM Ντιπ Μπλου (Deep Blue) κέρδισε 

τον Κασπάροβ σε παρτίδα υπό κανονικές συνθήκες χρόνου, Ντιπ Μπλου - Κασπάροβ, 1996, Παρτίδα 1. Όμως, ο Κασπάροβ 

επανήλθε κάνοντας 3 νίκες και 2 ισοπαλίες κερδίζοντας καθαρά την αναμέτρηση αυτή. 

Στην πολυσυζητημένη ρεβάνς τον Μάιο του 1997 στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, μια βελτιωμένη έκδοση του Ντιπ Μπλου κέρδισε 

τον Κασπάροβ σε ένα ματς έξι παρτίδων με σκορ 3,5-2,5 (2 νίκες ο Ντιπ Μπλου, 1 ο Κασπάροβ και 3 ισόπαλες παρτίδες). 

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που υπολογιστής είχε κερδίσει ποτέ σε ματς παγκόσμιο πρωταθλητή. Η διάσημη αυτή 

αναμέτρηση περιγράφεται στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο, Game Over: Kasparov and the Machine. Η IBM διατηρεί 

ακόμα μια ιστοσελίδα για το γεγονός. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1996
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%97%CE%A0%CE%91)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/IBM
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%80_%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%80_%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85_-_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%B2,_1996,_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1_1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Game_Over:_Kasparov_and_the_Machine&action=edit&redlink=1
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Γ’ ΜΕΡΟΣ 

3.1. Η κοινωνία και οι κοινωνοί της πληροφορίας 

1. Alan Turing (Άλαν Τούρινγκ) 

 Ο Alan Mathison Turing γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου το 1912 σε μία περιφέρεια του Λονδίνου. Του αποδίδεται μεγάλη 

τιμή μέχρι και σήμερα για τη συνεισφορά του στον κόσμο της Πληροφορικής και θεωρείται από πολλούς του κλάδου αυτού 

«πατέρας» της επιστήμης των υπολογιστών καθώς επίσης και της τεχνητής νοημοσύνης. 

 Από παιδί είχε δείξει την κλίση του προς τις επιστήμες και ειδικότερα τα μαθηματικά, όπως και τη θέλησή του για 

γνώση και μάθηση. Παρόλα αυτά δεν αντιμετωπίστηκε με σεβασμό για αυτό του το χάρισμα από ορισμένους καθηγητές, οι 

οποίοι έδιναν περισσότερη έμφαση στα θεωρητικά μαθήματα. Εκείνος όμως αψηφώντας αυτούς τους χλευασμούς 

ακολούθησε τελικά τα δικά του θέλω σπουδάζοντας μαθηματικά στο King’s College στο Cambridge. Αποφοίτησε μάλιστα με 

τιμές. 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο ίδιος συνεισέφερε δουλεύοντας ως 

κρυπταναλυτής στο  Government Code and Cipher School (GCCS), μία βρετανική οργάνωση αποκωδικοποίησης των 

γερμανικών μηνυμάτων. Το πιο σημαντικό του επίτευγμα την περίοδο αυτή ήταν η δημιουργία κάποιων μηχανών με σκοπό 

την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων της μηχανής Enigma: Πρόκειται για μία γερμανική μηχανή που χρησιμοποιούσε 

χιλιάδες συνδυασμούς κωδικών για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση μυστικών μηνυμάτων προς και από τους 

συμμάχους τους. Το σπάσιμο αυτών των κωδικών με τη δοκιμή όλων των πιθανών συνδυασμών από έναν άνθρωπο ήταν 

κάτι το αδύνατο. Όχι όμως και για μια μηχανή. Έτσι, λοιπόν, ο Turing σε συνεργασία με κάποιους άλλους που ασχολήθηκαν 

με αυτό το θέμα ήδη πριν το ξέσπασμα του πολέμου, έφτιαξε τη μηχανή με το όνομα “bombe” (αναβάθμιση της μηχανής 
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“bomba” που είχε κατασκευαστεί για τον ίδιο λόγο). Οι γνώσεις του στην αποκρυπτογράφηση και την κατασκευή μηχανών 

αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη μετέπειτα πορεία και δράση του. 

 Μετά το τέλος του πολέμου δεν έμεινε άπρακτος. Ιδιαίτερη διάκριση από τους πληροφορικάριους κέρδισε από τα 

περίφημα Turing Machine και Turing Test. Το Turing Machine ήταν τα σχέδια ενός μοντέλου υπολογιστή, που τελικά δεν 

μπόρεσε να εφαρμοστεί με τα δεδομένα της εποχής. Παρόλα αυτά αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό τη βάση για τη σύγχρονη 

θεωρία των υπολογιστών και της λειτουργίας τους. Όσον αφορά το Turing Test, πρόκειται για μία πρώιμη προσπάθεια 

ορισμού του πότε μία μηχανή μπορεί να θεωρηθεί νοήμων και πότε όχι. 

 Δυστυχώς, παρά την τεράστια συνεισφορά του στο τομέα της πληροφορικής, η κοινωνία τον οδήγησε σε αυτοκτονία. 

Όντας ομοφυλόφιλος (κάτι απαγορευμένο τότε) εκδιώχθηκε και μάλιστα φυλακίστηκε. Ο ίδιος, λοιπόν, προτίμησε να 

αυτοκτονήσει δαγκώνοντας ένα δηλητηριασμένο μήλο παρά να ζήσει αυτή την –πλέον- καταπιεστική και άδικη ζωή. 

Πέθανε 7 Ιουνίου 1954. Θα έκλεινε τα 42 σε λίγες μέρες. 

2. Claude Shannon (Κλάουντι Σάνον) 

 Ο Claude Elwood Shannon γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1916 στο Michigan των Η.Π.Α. και έμεινε γνωστός ως ο 

«πατέρας» της θεωρίας της πληροφορίας καθώς και ως θεμελιωτής των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

 Ως παιδί είχε δείξει την κλίση του προς τις επιστήμες και ειδικότερα τα μαθηματικά και τη μηχανική. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι κατασκεύασε μικρές συσκευές όπως αεροπλανάκια, ένα τηλεκατευθυνόμενο καραβάκι καθώς κι ένα 

σύστημα τηλεγραφίας με το σπίτι ενός φίλου του μισό μίλι μακριά, χωρίς καλώδια. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και 

μαθηματικά στο πανεπιστήμιο του Michigan και στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο  MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). 
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 Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών διαπίστωσε πώς η θεωρία του Boole μπορούσε να εφαρμοστεί. Ο 

Boole ήταν ένας μαθηματικός ο οποίος υποστήριξε πως όλα τα προβλήματα μπορούν να εκφραστούν και να λυθούν με τη 

χρήση μόνο δύο συμβόλων, του 0 και του 1. Ο Shannon με τη διατριβή του “A Symbolic Analysis of Relay and Switching 

Circuits” περιέγραψε πώς η θεωρία του Boole θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα ηλεκτρικά διακοπτόμενα κυκλώματα. 

 Όπως και ο Turing, συμμετείχε στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δουλεύοντας για την Bell Telephone Laboratories, μια εταιρία 

συστημάτων ελέγχου αντιαεροπορικών πυραύλων. Έτσι και αυτός απέκτησε εμπειρία κρυπτο- και αποκρυπτογράφησης. 

Αργότερα ανέπτυξε αποτελεσματικότερες μεθόδους μετάδοσης των πληροφοριών και βελτίωσε την αξιοπιστία των 

υπεραστικών τηλεφωνικών και τηλεγραφικών γραμμών. 

 Το 1948 δημοσίευσε το “A Mathematical Theory of Communication” ως πρώτη ολοκληρωτική μαθηματική απόπειρα 

θεμελίωσης της θεωρίας της πληροφορίας. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τότε μετρήθηκε για πρώτη φορά η 

πληροφορία ως μέγεθος με τη χρήση μαθηματικών τύπων και μονάδα μέτρησής της έγινε το πολύ γνωστό σε όλους μας 1 

bit.  

 Προσβλήθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του από τη νόσο του Alzheimer και πέθανε στις 24 Φεβρουαρίου 2001 σε 

ηλικία 85 ετών. 

3. Marvin Minsky 

 Ο Marvin Lee Minsky γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1927 στη Νέα Υόρκη και η οικογένειά του έχει εβραϊκή καταγωγή. 

Είναι γνωστός για τη συνεισφορά του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Επιπλέον, είναι συνιδρυτής 

του τμήματος “Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory” του  MIT. 
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 Σπούδασε μαθηματικά στο πανεπιστήμιο του Harvard και πήρε διδακτορικό στα μαθηματικά από το πανεπιστήμιο 

του Princeton. Τώρα δουλεύει ως καθηγητής στο MIT στα μαθήματα «Τέχνη & Επιστήμη των Μέσων» και «Ηλεκτρική 

Μηχανική & Πληροφορική». 

 Η συνεισφορά του είναι τεράστια αλλά δυστυχώς δυσνόητη για κάποιον που δεν γνωρίζει ουσιαστικά τους τομείς της 

πληροφορικής και ρομποτικής. Έχει κατασκευάσει μηχανές —πιο γνωστή από τις οποίες είναι το SNARC (Stochastic Neural 

Analog Reinforcement Calculator)— καθώς και άλλες εφευρέσεις, έχει βγάλει κάποιες καινούριες και αξιοσημείωτες 

θεωρίες—όπως το “The Society of Mind”— και έχει κυκλοφορήσει κάποια σχετικά βιβλία –όπως τα “Perceptons” (σχετικό με 

τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) και “The Emotion Machine”. 

 Αν και σε αρκετά μεγάλη ηλικία, συνεχίζει να προσφέρει σημαντικά, αποτελώντας εξέχον πρόσωπο σε αυτούς τους 

τομείς. 

4. Richard Stallman 

 Ο Richard Matthew Stallman γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1953 στη Νέα Υόρκη κι είναι γνωστός ως ο ιδρυτής του 

Κινήματος Ελεύθερου Λογισμικού. Σπούδασε στο Χάρβαρντ φυσική και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT. Επίσης αποτέλεσε κεντρική φυσιογνωμία στην κοινότητα των χάκερ. 

 Ο Stallman έχει διαμορφώσει μία θεωρία σύμφωνα με την οποία όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης 

πρόσβασης στο ίντερνετ και στο λογισμικό των υπολογιστών, καθώς και της τροποποίησής του. Όλες οι δράσεις του, λοιπόν, 

πηγάζουν από αυτή του την αντίληψη. Μερικές από αυτές είναι: η ίδρυση του Κινήματος Ελεύθερου Λογισμικού, η ίδρυση 

του εγχειρήματος GNY/Linux (λειτουργικό σύστημα ελεύθερο τόσο από άποψη χρημάτων όσο και από άδεια παρέμβασης 
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και βελτίωσής του), η ίδρυση του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και η ίδρυση της Ένωσης για 

την Ελευθερία του Προγραμματισμού. 

 Πρόκειται, λοιπόν, για έναν επαναστάτη στον τομέα της Πληροφορικής, που αποκτά όλο και περισσότερους 

υποστηρικτές ανά τον κόσμο. 

5. Μπιλ Γκέιτς 

Ο Γουίλιαμ Χένρι «Μπιλ» Γκέιτς  γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1955 στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον 

Σε ηλικία 13 ετών φοιτά στο ιδιωτικό σχολείο Lakeside, όπου και έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο 

Μπιλ Γκέιτς, ο Πωλ Άλλεν και μερικοί ακόμα συμμαθητές τους ασχολούνται συστηματικά με τον υπολογιστή. Αυτή η ενασχόληση τους 

όμως δημιουργούσε πολλά προβλήματα στις σχολικές τους επιδόσεις. 

 Στα τέλη του 1968 ο Γκέιτς και οι φίλοι του Πωλ Άλλεν, Ρικ Ουέιλαντ και Κεντ Ίβανς ιδρύουν την εταιρία  «Lakeside Programmers 

group».. Το 1972 ο Γκέιτς και ο φίλος του Πωλ Άλεν ιδρύουν την εταιρία Traf-O-Data και σχεδιάζουν έναν υπολογιστή που ρυθμίζει την 

κυκλοφορία των δρόμων με αμοιβή $20000. Σε ηλικία 17 ετών προσκαλούνται από την εταιρία TRW για να ανακαλύψουν άλλες 

αδυναμίες του συστήματος της εταιρίας και για να προτείνουν πιθανές λύσεις.  

Το φθινόπωρο του 1973 ο Γκέιτς γράφεται στην νομική σχολή του πανεπιστημίου Harvard, ωστόσο, για άλλη μια φορά «χάνεται» στο 

κέντρο πληροφορικής 

Τον Δεκέμβριο του 1974 κυκλοφορούν τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή Altair 8800. Στους υπολογιστές της General Electric, όπου ο 

Γκέιτς και ο Άλλεν είχαν τις πρώτες τους εμπειρίες για τον υπολογιστή χρησιμοποιούν την γλώσσα  BASIC. Μέσα σε λίγες μέρες ο 

Γκέιτς επικοινωνεί με την MITS προτείνοντας την δημιουργία ενός εξειδικευμένου λογισμικού για τους υπολογιστές. Τον Απρίλιο του 
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1975 ιδρύουν την Microsoft. Ταυτόχρονα πωλούν την BASIC και την NCR και προσλαμβάνουν δύο  συμμαθητές τους, τον Μάρκ 

Μακντόναλντ και Ρικ Ουέιλαντ 

Το 1980 έρχεται σε συμφωνία  με την Microsoft για την προμήθεια της γλώσσας BASIC σκοπεύοντας να παρουσιάσει στην αγορά τον 

πρώτο της υπολογιστή. Τον Απρίλιο του 1983 η Microsoft υιοθετεί το «ποντίκι» και συγχρόνως τα windows εξελίσσονται σιγά-σιγά, 

αρχικά στην έκδοση 1.0 και το 1992 εμφανίζονται στην τελική τους μορφή 3.1. Την ίδια χρονιά ο Γκέιτς τιμήθηκε με το μετάλλιο του 

Έθνους  για την τεχνολογία από τον πρόεδρο των Η.Π.Α. Τζωρτζ Μπους. 

Στις 27 Ιουνίου 2008  ο Γκέιτς αποχωρεί από την εργασία της Microsoft με σκοπό να αφοσιωθεί στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Bill & Melinda 

Gates» που ίδρυσε ο ίδιος    
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3.2 Η βιογραφία του Steve Jobs 

Steven Paul Jobs (24 Φεβρουαρίου 1955- 5 Οκτωβρίου 2011) 

Ο Steve Jobs είχε έναν πολύ περίεργο χαρακτήρα και μια ταραγμένη εφηβεία που οφειλόταν στο ότι αισθανόταν 

εγκαταλελειμμένος από τους βιολογικούς του γονείς. Επίσης, η θετή του οικογένεια είχε οικονομικά προβλήματα κι έτσι όλα 

αυτά τον έκαναν να αισθάνεται αδικημένος. Ακολούθησε αιρέσεις, χίπικα κοινόβια και πολιτικές μειοψηφίες. Ο Steve Jobs 

είχε ανήσυχο πνεύμα και άγχος για επιτυχία σε δραστηριότητες που ήταν ενάντια στο κατεστημένο. Έτσι, η γνωριμία του με 

τον Steve Wozniak, συνομήλικό που είχε ανήσυχο πνεύμα και ίδιο πάθος για τα ηλεκτρονικά, είχε ως αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί μία ξεχωριστή φιλία. Ο Wozniak διέθετε γνώση για την τεχνολογία ενώ ο Jobs ήταν το ελεύθερο μαχητικό 

αντιεξουσιαστικό πνεύμα με δεινότητα στον λόγο. Έτσι το υπνοδωμάτιο του Steve άρχισε να γεμίζει με καλώδια και 

εξαρτήματα. Εκεί φτιάχτηκαν τα πρώτα blueboxes για δωρεάν τηλεφωνήματα απ' τους freakers της εποχής. Επειδή, ο χώρος 

δεν επαρκούσε για τις δραστηριότητές τους μετακόμισαν το εργαστήριό τους στο γκαράζ του Paue Jobs (πατέρας του Steve 

Jobs). Εκεί τελείωσε η συναρμολόγηση του Η/Υ Apple I. Οι δύο φίλοι δεν σκέφτονταν απ' την αρχή να το εμπορευτούν γιατί 

δεν είχαν κεφάλαια. Έτσι πρότειναν σε δύο εταιρίες την εμπόρευση του Η/Υ Apple I. Η μία ήταν η Hewlett Packard, στην 

οποία δούλευε ο Jobs. Οι δύο αυτές εταιρίες αν και αρχικά θεώρησαν ενδιαφέρουσα την πρόταση των δύο φίλων, τελικά δεν 

εμπορεύτηκαν τον Apple I. Ο Steve Jobs δεν τα έβαλε κάτω. Πιο συγκεκριμένα, μιλούσε με τόση πειθώ για τον H/Y Apple I 

και κατάφερε να χρησιμοποιήσει ένα επαναστατικό λεξιλόγιο που έκανε τον μηχάνημα ελκυστικό. Έτσι ο Πωλ Τζεϊ Τέρεζ, 

ιδρυτής του πρώτου καταστήματος για Η/Υ στον κόσμο, παρήγγειλε 50 κομμάτια μετά την παρουσίαση του Steve Jobs στο 

Computer Club στο Standford. Οι δύο φίλοι, όμως δεν μπορούσαν να τα φτιάχνουν μόνοι τους κι έτσι ήρθε ο τρίτος ιδρυτής 

της Apple, o Ρόναλντ Γουέιν στην Atari. Ο Γουέιν συμμετείχε με την προσωπική του εργασία, στην συναρμολόγηση της 

πρώτης παραγγελίας. Όμως, λόγω του ότι είχε ζήσει μία προσωπική του αποτυχία στην πρώτη του επιχείρηση, φοβόταν τα 

δάνεια και μία δεύτερη αποτυχία. Έτσι ο Γουέιν παραιτήθηκε 12 μέρες μετά από την ίδρυσή της. Ως αποζημίωση για την 

εργασία πήρε 800 δολάρια. Συνέχισε, όμως χωρίς νόμιμη ανάμειξη, να συνεργάζεται με τον Wozniak και με τον Steve Jobs. 

Βοήθησε στην συγγραφή των εγχειριδίων για την Apple I και συμβούλευε για την κατασκευή Η/Υ. Έτσι, η παραγγελία 
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ολοκληρώθηκε και η Apple έβγαλε τα πρώτα της κέρδη. Το επόμενο βήμα ήταν μία μεγαλύτερη παραγγελία που απαιτούσε, 

όμως, μεγαλύτερα κεφάλαια. Τότε, ο Μπασνέλ, το αφεντικό της Atari μίλησε σε επενδυτές για την δουλειά των δύο φίλων. 

Έτσι, ο 35χρονος Μαρκούλα αναζητώντας μια επενδυτική εταιρία επισκέφτηκε το γκαράζ των δύο φίλων και συμφώνησε να 

επενδύσει στην Apple 92.000 δολάρια ενώ ταυτόχρονα, πήρε ένα δάνειο 250.000 δολαρίων απ' την Bank of America. Η Apple 

Computer έγινε το σύμβολο την πιο μυστηριώδους εταιρίας πληροφορικής. Ξεκίνησε από το κέφι ενός “Χαρούμενου παιδιού-

θαύματος” όπως αποκάλεσαν τον Wozniak και στηρίχτηκε στο πνεύμα ενός διορατικού, αντικοινωνικού χίπη (Steve Jobs) και 

κατάφερε να μεγαλώσει τα κέρδη της όταν τα χρήματα ήρθαν απ' το σύστημα Μαρκούλα. 

Αναλυτικότερα: Ο Steve Jobs ήταν ένας αμερικανός επιχειρηματίας και εφευρέτης, ευρέως γνωστός για την επανάσταση που 

έφερε στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών προσωπικής χρήσης με τις πρωτοποριακές του ιδέες. Ήταν συνιδρυτής 

και πρόεδρος της εταιρίας Apple καθώς της εταιρίας Pixar Animation Studios. Το 2006 έγινε μέτοχος στην εταιρία Walt Disney. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο έτερος συνιδρυτής της Apple Steve Wozniak, τον οποίο ήδη αναφέραμε, δημιούργησε έναν από τους 

πρώτους εμπορικά επιτυχημένους προσωπικούς υπολογιστές ενώ ο Steve Jobs ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του. Τη δεκαετία του 

1980 ο Jobs δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των ταινιών (Toy Story). Ο Steve Jobs ήταν επίσης ο εφευρέτης των iMac, iTunes, iPod, iPhone 

και iPad. 

Στην εταιρία NeXT.  
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Εκεί δημιούργησαν τον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) καθώς και το πρώτο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 Ο Jobs, εκτός από επιτυχημένος επιχειρηματίας, ήταν, λοιπόν, κι επιτυχημένος εφευρέτης, καθώς είχε δημιουργήσει μια ποικιλία 

προϊόντων, όπως υπολογιστές και φορητές συσκευές, ηχεία και πληκτρολόγια. Σαράντα οκτώ πατέντες για εφευρέσεις είναι 

κατοχυρωμένες στο όνομά του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

 Οι δραστηριότητες του Jobs δεν περιορίζονταν μόνο στον επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόσμο, αλλά επεκτείνονταν και στον 

φιλανθρωπικό τομέα. Έκανε αρκετές φιλανθρωπίες μακριά όμως από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Apple με την κυκλοφορία κάποιων 

συγκεκριμένων συσκευών προσέφερε τα έσοδα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Jobs και Gates 

Ιστορικά, υπήρχαν ανάλογες καταστάσεις σε περιόδους που διαμορφώθηκαν από τη σχέση και την αντιζηλία δύο 

“σούπερσταρ” με παρόμοια αλληλένδετη πορεία. Τα πρώτα τριάντα χρόνια της εποχής των προσωπικών υπολογιστών, που 

άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, χαρακτηρίστηκαν από δύο ικανότατους νεαρούς γεννημένους το 1955, που είχαν 

εγκαταλείψει και οι δύο τις σπουδές τους και ήταν διαφορετικές προσωπικότητες.  

Ο Jobs έφτιαξε το Μπλε Κουτί για να κλέβει την τηλεφωνική εταιρία, ενώ ο Gates έγραψε λογισμικό για τον 

προγραμματισμό των μαθηματικών στο σχολείο του. Ο Gates, σε αντίθεση με τον Jobs, ήξερε προγραμματισμό και ο νους 

του ήταν πιο πρακτικός και πειθαρχημένος, με μεγάλες ικανότητες επεξεργασίας και ανάλυσης. Ο Jobs ήταν πιο 

διαισθητικός και ρομαντικός, ενώ είχε πιο έντονη τάση να κάνει την τεχνολογία περισσότερο εύχρηστη και το περιβάλλον 

των υπολογιστών φιλικότερο, και να βελτιώσει τον σχεδιασμό των προϊόντων. Είχε πάθος για την τελειότητα, πράγμα που 

τον έκανε τρομερά απαιτητικό. Αντίθετα ο Gates ήταν πιο μεθοδικός στον σχεδιασμό των προϊόντων του. Ο ένας πίστευε ότι 

ήταν πιο έξυπνος από τον άλλο, αλλά o Steve γενικά φερόταν στον Bill σαν να ήταν λιγάκι κατώτερος, ενώ ο Bill κοίταζε αφ' 
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υψηλού τον Steve, επειδή δεν ήξερε προγραμματισμό. Από την αρχή της σχέσης τους, ο Gates έβρισκε τον Jobs συναρπαστικό 

και ίσως τον ζήλευε λίγο για την “υπνωτική” επίδραση που ασκούσε στο κοινό. 

Οι διαφορές τους στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα θα τους οδηγούσε στα αντίθετα στρατόπεδα, στη γραμμή της 

ψηφιακής εποχής. Ο Jobs και η Apple έγιναν υποδείγματα μιας ψηφιακής στρατηγικής που απαιτούσε στενή σύνδεση του 

hardware, του software και του περιεχομένου σε ένα ολόκληρο, ενιαίο πακέτο. Ο Gαtes ήταν έξυπνος, υπολογιστικός και 

ρεαλιστικός αναλυτής των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Έπειτα από τριάντα χρόνια, ο Gates θα έδειχνε έναν 

απρόθυμο σεβασμό για τον Jobs. Όταν είχε αρχίσει η ανάπτυξη του Mackintosh, ο Jobs πήγε να επισκεφθεί τον Gates. H 

Microsoft είχε αντιγράψει μερικές εφαρμογές για τον Apple II και είχε δημιουργήσει τη Microsoft γράφοντας μια έκδοση της 

BASIC για τον Altair. O Jobs ήθελε να γράψει η Microsoft μια έκδοση της BASIC για τον Mackintosh, (γιατί ο Wozniac δεν είχε 

βελτιώσει ποτέ την BASIC του Apple II) και επίσης νέες εφαρμογές για τον Mackintosh, όπως προγράμματα επεξεργασίας 

κειμένου, διαγραμμάτων και λογιστικών φύλλων. Ο Gates συμφώνησε να δημιουργήσει τη γραφική μορφή ενός νέου 

προγράμματος λογιστικών φύλλων, του Excel, και ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, του Word, καθώς και τη νέα 

έκδοση της BASIC. 

Το 1984, οι ετήσιες πωλήσεις της Apple θα ήταν 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ της Microsoft μόλις 100 εκατομμύρια. Έτσι ο 

Gates ήρθε στο Κουπερτίνο για μια επίδειξη του λειτουργικού συστήματος του Mackintosh. Παρ' όλη την αμοιβαία 

επιφυλακτικότητα, και οι δύο ομάδες ήταν ενθουσιασμένες με την προοπτική ότι η δημιουργία λογισμικού σε γραφικό 

περιβάλλον για τον Mackintosh από τη Microsoft θα ανέβαζε τους προσωπικούς υπολογιστές σε ένα νέο επίπεδο. Η Microsoft 

γρήγορα δημιούργησε μια μεγάλη ομάδα για το έργο που είχε αναλάβει.  

Τελικά, του Jobs του άρεσε τόσο πολύ το Excel, ώστε έκανε μια μυστική συμφωνία με τον Gates: αν η Microsoft δεχόταν να 

φτιάξει το Excel αποκλειστικά για τον Mackintosh επί δύο χρόνια και να μη φτιάξει έκδοση για τα IBM PC, τότε ο Jobs θα 

σταματούσε την ομάδα του που δούλευε την έκδοση της BASIC για τον Mackintosh και θα χρησιμοποιούσε επ' αόριστον την 

BASIC της Microsoft. O Gates είχε το μυαλό και την εξυπνάδα να συμφωνήσει, πράγμα που εξόργισε την ομάδα της Apple. Ο 

Gates άρχισε να συμμετέχει συστηματικά στις συγκεντρώσεις της Apple, όμως είδε το πεδίο διαστρέβλωσης της 
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πραγματικότητας του Jobs στην πράξη όταν έγινε η παρουσίαση του Xerox Star. Έπειτα από λίγο η σχέση τους έγινε πιο 

δύσκολη. Βέβαια, από την αρχή των συναλλαγών του με την Microsoft, ο Jobs ανησυχούσε ότι ο Gates θα οικειοποιηθεί το 

γραφικό περιβάλλον χρήστη και θα φτιάξει δική του έκδοση, και είχε δίκιο να ανησυχεί. O Gates πίστευε ότι το γραφικό 

περιβάλλον είναι το μέλλον και θεωρούσε ότι η Microsoft είχε τα ίδια δικαιώματα με την Apple για να αντιγράψει την 

τεχνολογία που είχε αναπτυχθεί στο Xerox PARC. Έτσι ο Gates ανακοίνωσε το 1983, ότι η Microsoft σχεδίαζε να αναπτύξει 

ένα νέο λειτουργικό σύστημα για IBM PC, με την ονομασία Windows, το οποίο θα είχε γραφικό περιβάλλον με παράθυρα, 

εικονίδια και ποντίκι για πλοήγηση. Ο Jobs ήταν έξω φρενών! Ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, αφού η Microsoft είχε 

κινηθεί μέσα στο όρια των δικαιωμάτων της, αφού τελείωνε η προθεσμία της συμφωνίας της με την Apple να μην 

παραγάγει λογισμικό για γραφικό περιβάλλον. Η συμβίωση Apple-Microsoft είχε μετατραπεί σε καταστροφή με τις δύο 

πλευρές να κάνουν επιφυλακτικούς κύκλους ξέροντας ότι ένα χτύπημα του ενός θα δημιουργούσε πρόβλημα και στους δύο. 

Παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, η συνεργασία συνεχίστηκε και ο Jobs δεν μπορούσε να πει τίποτε άλλο. H Microsoft άρχισε 

να γράφει εφαρμογές για τον Mackintosh και εκδόσεις Word, του Excel και άλλων προγραμμάτων για τον Mackintosh. 

Τελικά, η Microsoft κατάφερε να τελειώσει τα Windows 1.0 το Φθινόπωρο του 1985. Ακόμη και τότε, όμως, ήταν ένα κακό 

προϊόν. Αυτό, για έναν περίεργο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, προκάλεσε θυμό στον Jobs. O Macintosh ήταν πιο 

πρωτοποριακός, ευφάνταστος, φαντασμαγορικός και καλαίσθητος κατασκευαστικά, ένα προϊόν με λαμπρό ντιζάιν. Όμως, 

μονολότι η Microsoft παρήγαγε κακά αντίγραφα προϊόντων, τελικά θα κέρδιζε τον “πόλεμο” των λειτουργικών 

συστημάτων. Αυτό αποκάλυπτε ότι τα καλύτερα δεν νικούν πάντα και τα πάντα. 

 

Η σχέση του Steve Jobs με τον Βουδισμό 

 Ο Steve Jobs, κατά τη διάρκεια της ζωής του επηρέασε σημαντικά πολλούς ανθρώπους, αλλά επηρεάστηκε και από 

αυτούς. Αυτό που λίγοι αντιλαμβάνονται είναι ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλονταν στη συνεργασία του με 

σχεδιαστές μηχανικούς και κορυφαίους στοχαστές του κόσμου. 
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 Η περίοδος της ζωής του Steve Jobs στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ήταν πολύ δύσκολη. Ο Jobs αναγκάστηκε να 

παραιτηθεί από την Apple το 1985. Στη συνέχεια, ίδρυσε τη NeXT, μία εταιρία υπολογιστών με έδρα το Ρέντγουντ στην 

πολιτεία της Καλιφόρνιας. Οι πωλήσεις τον υπολογιστών της Next ήταν απογοητευτικές. Πολλοί δημοσιογράφοι ξεκίνησαν 

να αναρωτιούνται αν ο Jobs θα ήταν ένας αποτυχημένος αστέρας  ή αποτυχημένος  επιχειρηματίας.  

 Σ΄ αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του ο Jobs ανακάλυψε την πνευματική πλευρά του μέσα από μία μοναδική φιλία 

με τον Kobun Chino Otogawa, έναν Λάπωνα Βουδιστή Μοναχό του Zen. Οι εμπειρίες του Jobs από εκείνη τον περίοδο και η 

πνευματική του φιλία δημιούργησαν τελικά τα θεμέλια της διαρκούς πρωτοποριακής επιτυχίας του. Επίσης, ο τρόπος ζωής 

του και η γιαπωνέζικη φιλοσοφία επηρέασαν τη μετέπειτα ιστορία της Apple.  

 Το Zen του Steve Jobs απεικονίζει τη φιλία του με τον ιερέα Kobun. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο Kobun 

μετανάστευσε στις ΗΠΑ από την Ιαπωνία. Ήταν ένας πρωτοποριακός άνθρωπος, ο οποίος δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα τους 

κανόνες, αλλά έτρεφε μεγάλο πάθος για την τέχνη και το σχέδιο. Ο Kobun ήταν για τον βουδισμό ό,τι ήταν ο  Jobs  για την 

τεχνολογία: «ένας αποστάτης των παραδοσιακών μεθόδων».  

 Ο χρόνος που πέρασαν μαζί συνδέεται στενά με τη μεγάλη ανάπτυξη της Apple, η οποία ήταν αποτέλεσμα 

πρωτοποριακής σχεδίασης προϊόντων και καινοτόμου επιχειρηματικής στρατηγικής. Ο Kobun διδάσκει στον Jobs  το 

«κινείν», μια μέθοδο περιπατητικού  διαλογισμού και o Jobs επιδίωκε να κατανοήσει το «ΜΑ» μία γιαπωνέζικη σχεδιαστική 

πρακτική, η οποία είναι εμφανής σήμερα στην απλότητα όλων των προϊόντων  της Apple. Ο Steve Jobs διδάσκονταν από τον 

δάσκαλο και μέντορά του, που τον υποχρέωνε να περπατά κυκλικά για να αυτοσυγκεντρώνεται και να στοχάζεται σωστά. 

 Από τη θριαμβευτική επιστροφή στην Apple του JOBS το 1996 ήταν προφανές ότι η ιαπωνέζικη φιλοσοφία, στοιχεία 

του ιαπωνικού σχεδιασμού και αισθητικής, ο Βουδισμός και η φιλία του με τον  Kobun έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη 

φιλοσοφία της Apple και στη μετέπειτα πορεία του. 
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Ο Θάνατος και η Υστεροφημία του Steve Jobs 

 Ο Steve Jobs, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιχειρηματίας ήταν σύμβουλος της Apple μέχρι το καλοκαίρι του 2011. Ο 

ίδιος ανακοίνωσε την παραίτησή του λόγω ασθένειας που είχε πρωτοεμφανιστεί το 2004. Τελικά στις 6 Οκτωβρίου 2011 ο 

μέγας οραματιστής άφησε την τελευταία του πνοή, λόγω καρκίνου στο πάγκρεας, μία μέρα μετά την παρουσίαση του iPhone 

4s. 

 Η σπουδαιότητά του αποδεικνύεται από την αντίδραση του κοινού στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του. 

Χιλιάδες άνθρωποι τίμησαν τον Steve Jobs δημιουργώντας αυτοσχέδια μνημεία μπροστά στα καταστήματα iStore. Αυτό 

αποτελεί ένδειξη ότι ήταν κάτι περισσότερο από έναν ευφυή επιχειρηματία που συνδύαζε στη δουλειά του την αγάπη του 

για την τεχνολογία. Ήταν ικανός να κάνει τον κόσμο να αγαπήσει αντικείμενα που μέχρι τότε θεωρούνταν άψυχα. Όλα τα 

προϊόντα της Apple ήταν σχεδιασμένα σύμφωνα με το γούστο του και υπάκουαν στις υψηλές απαιτήσεις του.  

 Η Apple ανακοίνωσε ότι έχασε έναν σπουδαίο οραματιστή και ο κόσμος έναν εκπληκτικό άνθρωπο. Τα σπίτια 

διέθεταν τις πιο ισχυρές και ευέλικτες συσκευές, χάρη στον Steve Jobs. Επέμενε πάντα να θέτει τον καταναλωτή στην πρώτη 

θέση, υπολογίζοντας τις ανάγκες του. Πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν την θλίψη τους για το θάνατό του στο Twiter και στο 

Facebook. Ο ιδρυτής του Facebook, Ζούκερμπερκ, τίμησε τον Jobs αφήνοντας στον «τοίχο» του, που τον ευχαριστούσε για την 

φιλία τους. Επίσης, ο ιαπωνικός όμιλος «Sony» τον αποκάλεσε «αστέρα της ψηφιακής εποχής». Στη Σεούλ η νοτιοκορεάτικη 

«Samsung Electronics» τον αποκάλεσε μεγάλο «επιχειρηματία». 

 Συμπεραίνουμε ότι ο Steve Jobs αυτό που ονειρεύτηκε το πέτυχε, διότι μεγάλωσε αφήνοντας τη σφραγίδα του στον 

χώρο της Τεχνολογίας. Ο ίδιος είχε εκφράσει την αγάπη του για την κομψότητα και την απλή λειτουργία και έκανε 

πράγματα που άλλαξαν τα δεδομένα στον κόσμο της Τεχνολογίας. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι ο άνθρωπος που δεν 

τελείωσε ποτέ το Πανεπιστήμιο, γιατί είχε οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει τα δίδακτρα, έγραψε μια 
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μυθική σχεδόν ιστορία ως επιχειρηματίας αφενός αλλά και ως εφευρέτης και σχεδιαστής μηχανών που γεφύρωσαν τον 

κόσμο, κατήργησαν το χρόνο και εδραίωσαν την επικοινωνία και κυρίως την τηλεπικοινωνία. 

 

3.3 Η ιστορία της Apple 

Η εταιρία Apple (Apple Inc.) είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, μια αμερικανική πολυεθνική εταιρία που σχεδιάζει και εμπορεύεται εμπορικά 

προϊόντα, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, λογισμικό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εταιρία διαθέτει 357 καταστήματα λιανικής σε 

δέκα χώρες καθώς και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου πωλούνται λογισμικά προγράμματα (software) και περιφερειακές συσκευές 

υπολογιστών (hardware). Στην ιστορία της μετρά πολλές επιτυχίες: τη σειρά υπολογιστών Mackintosh, το iPod, το iPhone, το iPad.  

 O Steve Jobs συνέλαβε την ιδέα να ονομάσει την εταιρία Apple, όταν κάποτε πέρασε από μια φάρμα με μήλα. Ο ίδιος είχε πει σε 

συνέντευξή του: “Σκέφτηκα πως αυτό το όνομα είναι αστείο, εμπνευσμένο και φιλικό προς το κοινό”. Κατ’ άλλους, βέβαια, για να 

τιμήσει τον Άλαν Τούρινγκ, που αυτοκτόνησε δαγκώνοντας ένα δηλητηριασμένο μήλο. 
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1976-1980- Τα πρώτα χρόνια 

Η Apple ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 1976 από τον Steve Jobs, τον Steve Wozniak και τον Ronald Wayne.  
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Το πρώτο προϊόν της Apple ήταν η μητρική κάρτα Apple I  
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και λίγο αργότερα ακολούθησε η Apple II.  
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Στα τέλη του 1970 η Apple απασχολούσε ειδικευμένους σχεδιαστές υπολογιστών και είχε γραμμή παραγωγής.  

1981-1985- Lisa και Mackintosh 

Ο Steve Jobs άρχισε να δουλεύει στον υπολογιστή Apple Lisa το 1978, ο οποίος όμως κυκλοφόρησε το 1982. 
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Το 1984 η Apple κυκλοφόρησε τους υπολογιστές Mackintosh  
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και αργότερα τον φορητό υπολογιστή Mackintosh. 

1986-1993- Apple και Microsoft 

Το 1991 η Apple δημιούργησε το PowerBook, έναν φορητό υπολογιστή, και το System 7, ένα αναβαθμισμένο σύστημα χειρισμού του 

υπολογιστή, το οποίο πρόσθεσε χρώμα στην οθόνη και περισσότερες δυνατότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

 Σε αυτά τα χρόνια η Apple πειραματίστηκε και με άλλα προϊόντα, επεκτείνοντας την παραγωγή της σε ψηφιακές κάμερες, 

φορητά CD players, ηχεία, κονσόλες βίντεο και εφαρμογές για την τηλεόραση.  

 Η εταιρία όμως αντιμετώπιζε προβλήματα εσωτερικά τόσο τεχνολογικά και λειτουργικά (παρωχημένο λειτουργικό 

σύστημα, έλλειψη στρατηγικών στόχων, αυξημένο ανταγωνισμό και απώλεια εσόδων) όσο και διοικητικά/πολιτικά 

(διαφωνίες μεταξύ στελεχών, αδυναμία λήψης βασικών αποφάσεων) και η Apple έφτασε στα πρόθυρα πτώχευσης το 1996.  

             Το αντίπαλο δέος, η Microsoft, κέρδιζε εν τω μεταξύ συνεχώς έδαφος στις αγορές με τα Windows και σε αντίθεση με την Apple 

διατηρούσε αρκετά χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα της. Η Apple υπέβαλλε μήνυση στην Microsoft με την κατηγορία της αντιγραφής 

των προϊόντων της. Τα συνεχή δικαστήρια κράτησαν για πολλά χρόνια, ώσπου τελικά η δικογραφία διαγράφηκε.  

1992-1997-Προσπάθειες για νέες εφευρέσεις 

Το 1992 η Apple μεταπήδησε στη πλατφόρμα επεξεργαστών PowerPC 
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 σε συνεργασία με τις εταιρίες Motorola 
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 και IBM, με σκοπό να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα για νέα μοντέλα υπολογιστών. Μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις, 

τόσο με την NeXT, όσο και με την Be Inc., σχετικά με την αγορά λογισμικού ως το νέο λειτουργικό σύστημα της εταιρίας, η 

Apple αγόρασε την ΝeXT τον Φεβρουάριο του 1997.Το Νοέμβριο 1997 η Apple ιδρύει το ηλεκτρονικό της κατάστημα, το Apple Online 

Store. Λίγο αργότερα ο Στήβ Τζόμπς επέστρεψε στην εταιρία ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος (αργότερα 

μονιμοποιήθηκε). 

1998-2007-Επιστροφή στα κέρδη 

Από το 1998 μέχρι σήμερα η Apple διανύει μια νέα περίοδο ευημερίας. Υπό τη καθοδήγηση τόσο του Στηβ Steve Jobs, όσο και 

των ομάδων που δημιούργησε (και εν μέρει έφερε μαζί του από τη ΝeXT) η Apple προχώρησε σε αναδιάρθρωση τόσο των 

υπολογιστών της όσο και του λογισμικού της. To 1998 παρουσίασε το iMac, 
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 ένα σχεδιαστικά πρωτότυπο μηχάνημα το οποίο της απέφερε σημαντικά έσοδα. 

 

iMac 

 

Ο iMac ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα μηχανήματα της Apple. Ο πρώτος της οικογένειας αυτής βγήκε στην αγορά το 

1999, με λειτουργικό σύστημα το ΜacOS (Macintosh Operating System). Ο iMac δεν είχε πύργο, δηλαδή υπήρχε μονάχα η 

μονάδα με την οθόνη, ποντίκι-πληκτρολόγιο και τίποτα άλλο. Ο επεξεργαστής, οι κάρτες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα ήταν 

μέσα στη μονάδα αυτή. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι υπολογιστές αυτοί δεν είχαν οδηγό δισκέτας, καθώς ο Στήβ 

Τζόμπς, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, θεωρούσε τις δισκέτες ξεπερασμένη τεχνολογία αποθήκευσης. Η παρουσίαση 

του iMac έφερε, για πρώτη φορά στην αγορά, την έννοια του πολύχρωμου, αισθητικά προσεγμένου υπολογιστή (ο iMac με το 

ημιδιαφανές πλαστικό του και το 'ρετρό' σχήμα του κυκλοφορούσε σε πράσινο, μπλε, μωβ, κίτρινο, λαχανί και φούξια). 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν, βασική χρωματική επιλογή της Apple έγινε το λευκό χρώμα. Νεώτερες εκδόσεις του iMac 

συμπεριελάμβαναν τη δυνατότητα ασύρματης ( wireless ) σύνδεσης στο Internet, μια σημαντική καινοτομία της Apple. 
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 Το 2001 η Apple παρουσίασε μια ριζικά βελτιωμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τους υπολογιστές της 

Macintosh, το MacOS X το οποίο βασιζόταν εν μέρει στο λογισμικό της NeXT που είχε αγοράσει μερικά χρόνια νωρίτερα. 

 

  Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2001 ανακοίνωσε το πρώτο μη-σχετικό με Macintosh προϊόν της , το iPod, 
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 μια συσκευή αποθήκευσης και αναπαραγωγής μουσικής (αργότερα απέκτησε και δυνατότητα αναπαραγωγής 

φωτογραφιών και πρόσφατα video). Παρότι δεν ήταν η πρώτη συσκευή του είδους, ο καλός σχεδιασμός της, η ευκολία 

χρήσης και η πετυχημένη προώθηση της εταιρίας στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη το κατέστησαν το δημοφιλέστερο προϊόν 

του είδους, κατακτώντας στην ακμή του άνω του 70% της αγοράς.  

Στα μέσα του 2005 η Apple ανακοίνωσε την πρόθεσή της για χρήση επεξεργαστών Intel 
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 προς έκπληξη πολλών και την εγκατάλειψη της πλατφόρμας PowerPC με αιτιολογία την αργή πρόοδο εξέλιξης των 

επεξεργαστών της. Λιγότερο από 7 μήνες αργότερα η Apple παρουσίασε τον πρώτο υπολογιστή της με επεξεργαστή την 

Intel (Macbook Pro). 

 

 Τον ακολούθησαν νεώτερες εκδόσεις για όλες τις σειρές προϊόντων υπολογιστών της εταιρίας και 
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, τον Αύγουστο του 2006, όλοι οι υπολογιστές της Apple ήταν βασισμένοι σε επεξεργαστές της Intel, ξεκινώντας ένα νέο 

κεφάλαιο για την εταιρία. 

 

 Μια ακόμα συσκευή που αύξησε σημαντικά την οικονομική κατάσταση της εταιρίας Apple, ήτανε το iPhone. 
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 iPhone  

Το iPhone συγκαταλέγεται στην κατηγορία των έξυπνων κινητών (smartphones), συσκευών που συνδυάζουν πρόγραμμα 

αναπαραγωγής πολυμέσων, φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα και κινητό τηλέφωνο με ασύρματη πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο. Το iPhone είναι προϊόν της εταιρίας Apple, η οποία το κυκλοφόρησε στην αγορά των ΗΠΑ στις 29 Ιουνίου 2007. 

Έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Ιαπωνία. Διαθέτει χωρητική οθόνη πολυαφής και ελάχιστο 
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υλικό διεπαφής (καθόλου φυσικό πληκτρολόγιο). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτύου περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και φυλλομετρητή ιστοσελίδων με δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο Wi-Fi. 

Η πρώτη έκδοση κινητού τηλεφώνου iPhone κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2007.  

 

 Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του, τον Ιούλιο του 2008, κυκλοφόρησε το iPhone δεύτερης γενιάς, το iPhone 3G που 
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περιελάμβανε την υποστήριξη κινητής τηλεφωνίας 3G, σε 22 χώρες, ενώ αργότερα ξεπέρασε τις 80. Ακόμα μία εξέλιξη του 

iPhone, το iPhone 3GS, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009 σε Αμερική και Ευρώπη. Στις 24 Ιουλίου 2010  η Apple ανακοίνωσε 

την τέταρτη γενιά του iPhone με ονομασία iPhone 4. Το iPhone 4 έχει μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης, εμπρόσθια κάμερα για 

βίντεο- κλήσεις, κάμερα 5 megapixel με φλας και νέο σχεδιασμό υψηλής ποιότητας. Η τελευταία έκδοσή του κινητού είναι το 

iPhone 4S.  
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 Μετά την παρουσίαση του πολύ επιτυχημένου κινητού τηλεφώνου iPhone, η Apple αποφάσισε να '' ταράξει'' και πάλι την 

αγορά, αυτή τη φορά με ένα εντελώς καινοτομικό προϊόν, το iPad. 
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iPad . 

 

 

Το iPad είναι υπολογιστής που αναπτύσσεται από την Apple βασισμένος στην οθόνη αφής. Θεωρείται ότι ανήκει σε μια 
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κατηγορία μεταξύ των έξυπνων τηλεφώνων και του φορητού υπολογιστή, αφού είναι παρόμοιο στη λειτουργία του με το 

μικρότερο και λιγότερο ισχυρό iPhone.  

 

2011-Σήμερα-Η εποχή μετά τον Jobs 

Μετά το θάνατο του Jobs τη διοίκηση της Apple έχουν αναλάβει οι Tim Cook, Andrea Jung και Arthur Levinson. Η εταιρία συνεχίζει το 

έργο της με νέες κυκλοφορίες, πάντα πρωτοπόρα και με επαναστατικές ιδέες. 
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ΙΙ. Συμπεράσματα 

 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια απεικόνιση του ανθρώπινου εγκεφάλου σε πολύ μικρή 

κλίμακα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μεγαλύτερος από τους εγκεφάλους των άλλων θηλαστικών, διαθέτει κατά προσέγγιση 80-120 

δισεκατομμύρια νευρώνες. Από αυτό συμπεραίνονται οι άπειρες δυνατότητες που διαθέτει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέτει 

διαφορετικά κέντρα «χειρισμού» των σωματικών, διανοητικών, ηθικών και ψυχολογικών ακόμα εκφράσεων του ανθρώπου. Είναι, 

επίσης, ικανός να επεξεργάζεται δεδομένα και κατά περίπτωση να καταλήγει σε ποικίλα συμπεράσματα. Δεν αποτελεί απλώς ένα 

«εργαλείο» πολλαπλών χρήσεων που έχει τον έλεγχο των ανθρώπινων λειτουργιών, αλλά ο εγκέφαλος είναι ικανός να παράγει 

χημικές ουσίες απαραίτητες για την επιβίωση του ατόμου. Συγκριτικά, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής διαθέτει σαφώς πολλές 

δυνατότητες, σίγουρα όμως όχι απεριόριστες όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, καθώς στο τέλος είναι μία μηχανή. Διαθέτει μνήμη και 

δυνατότητα παρουσίασης και επεξεργασίας διαφόρων δεδομένων, πάντα όμως με το χειρισμό και τη βούληση του ανθρώπου. Ίσως ένα 

μειονέκτημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η αδυναμία του να χειριστεί, εκτός από λογικά και προγραμματισμένα, 

συναισθηματικά διάφορες καταστάσεις. Βέβαια, η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και στις μέρες μας γίνεται συχνά λόγος για 

ανθρωποειδή ρομπότ, ακόμα και νανορομπότ. Σαφώς, η σωστή τους χρήση, όπως για παράδειγμα στον τομέα της ιατρικής και της 

χειρουργικής, αποτελούν θετικές εξελίξεις για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, όμως, είναι εκείνος που συνεχίζει να ανακαλύπτει, να 

εφευρίσκει και να προγραμματίζει ακόμα και τις πολυπλοκότερες των μηχανών και υπολογιστών. 

Πληροφορία, μηχανές, μυθολογία της τεχνικής. Η/Υ και ποίηση 

Το περίεργο και αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι που αποφάσισαν να ασχοληθούν με τους Η/Υ είναι μαθηματικοί. Το 
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γεγονός αυτό μας κάνει να σκεφτούμε πολύ, αλλά και μας αποδεικνύει ότι η βάση και ο πυρήνας για την κατασκευή των 

συστημάτων υπολογισμού και επικοινωνίας είναι τα μαθηματικά. Εξίσου περίεργο είναι και η αδιανόητη πορεία των Η/Υ, 

που άρχισαν ως απλές, δύσχρηστες, πανάκριβες και όχι απαραίτητες συσκευές, να καταλήξουν σήμερα να γίνονται 

εργαλεία επιβίωσης στα χέρια του χρήστη. Και φυσικά όλο αυτό δεν έγινε μέσα σε μια μέρα αλλά στη διάρκεια πολλών 

χρόνων και με τη συμβολή σπουδαίων ανθρώπων. Κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

σμίκρυνση που δεν γνωρίζουμε αν η περισσότερη θα είναι αναγκαία, οι ταχύτητες επεξεργασίας είναι πολύ υψηλές, τα 

μηχανήματα είναι αξιόπιστα, ο πολυπρογραμματισμός είναι στη ζωή μας, όπως άλλωστε και τα συστήματα με στοιχεία 

Τεχνητής Νοημοσύνης, τα βιοτσίπ, τα πολυμέσα αποτελούν μέρος της ζωής μας. Μα τι είναι αυτό που περιμένουμε στο 

μέλλον και μήπως βρισκόμαστε ήδη σε αυτό; Γιατί αυτό που περιμένουμε είναι αύξηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και μετάδοσης, μείωση κόστους και τεράστιος αριθμός εξαρτημάτων σε ένα μόνο τσιπ, πλήρης εξέλιξη της 

ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευή έξυπνων μηχανών που θα μιμούνται ίσως τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τόσο σε δομή όσο 

και σε λειτουργία, ακόμα και ανάπτυξη των μικρο-ρομπότ με χρήση στον τομέα της ιατρικής. Όμως όταν αναφερόμαστε σε 

έναν Η/Υ αναφερόμαστε σε μια υπολογιστική μηχανή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη στα πλαίσια της Άλγεβρας, 

πατέρας της οποίας θεωρείται ο μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος Αλ Χουρίζμι, ξεκίνησε από τις ανάγκες 

εμπορικών υπολογισμών. Η θεωρία του υπολογισμού είναι κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών που πραγματεύεται αν 

γίνεται και τι αποδόσεις θα έχει η λύση κάποιου προβλήματος σε ένα υπολογιστικό μοντέλο με κάποιο αλγόριθμο. Ο τομέας 

αυτός διαιρείται σε δυο κλάδους, τη θεωρία του υπολογισμού και της πολυπλοκότητας. Αυτή είναι μέρος του υπολογισμού 

που ασχολείται με την κοστολόγηση των πόρων που απαιτούνται για την αλγόριθμη επίλυση ενός προβλήματος, ενώ είναι 

επίσης βασικός λίθος της ανάλυσης των αλγορίθμων. Τελικά, ο γενικός όρος υπολογισμός ή computation μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει οποιοδήποτε είδος επεξεργασίας πληροφοριών. 

  Ας εξετάσουμε τώρα μια διαφορετική πλευρά των Η/Υ, την <ψυχαγωγική> πλευρά τους. Ένας υπολογιστής σήμερα μπορεί 
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να ακούει και να επικοινωνεί με το περιβάλλον του, μπορεί όμως και να παίξει το ρόλο σινεμά και mp-3 player. Άνθρωπος 

κλειδί σε τέτοιες καινοτομίες στα υπολογιστικά συστήματα είναι ο Steve Jobs . Έχει τιμηθεί με βραβείο GRAMMY και όχι 

μόνο, ενώ έχει χαρακτηριστεί και δημιουργός οραματιστής για τις καινοτομίες που έχει επιφέρει στον τρόπο που 

<καταναλώνουμε> ταινία, ήχους, τηλεόραση. Μια από τις σημαντικότερες μεταβολές του Jobs ήταν ότι κατάφερε να πείσει 

τις εταιρίες να δεχτούν το διαδικτυακό δισκοπωλείο, παρά το ότι αρκετοί τραγουδιστές διαφώνησαν, μεταξύ άλλων και ο 

Μπον Τζόβι που τον χαρακτήρισε εμμέσως δολοφόνο της μουσικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικά ο Ρας Κραπνικ, αναλυτής 

για θέματα ψηφιακής μουσικής είπε για τον Jobs <όταν οι ουρανοί ήταν συννεφιασμένοι και δεν μπορούσε κανείς να δει πού 

θα πήγαινε η μουσική, το όραμά του έδειχνε έναν ηλιόλουστο ουρανό>. Είναι φανερό ότι ο μεγάλος αυτός άντρας και 

σκληρός διαπραγματευτής μπόρεσε να πείσει εταιρίες και ανθρώπους για τα μοντέλα του μέλλοντος. Μπορούμε έτσι να 

πούμε ότι έθεσε ένα νέο μέλλον στη μουσική βιομηχανία και στην κατανάλωση μέσω εύχρηστων συσκευών. Ένας όμως 

ακόμα σπουδαίος άνθρωπος που οφείλουμε να είμαστε περήφανοι για αυτόν, ακόμα και αν δεν τον γνωρίζουμε, είναι ο 

Χρήστος Παπαδημητρίου, καθηγητής στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ, στην 

Καλιφόρνια. Είναι —μαζί με τον Απόστολο Δοξιάδη— συγγραφέας του LOGICOMIX, μιας γραφικής νουβέλας αλλά και 

καινοτόμος στο θέμα ποίηση στον υπολογιστή, προγράμματα δηλαδή που μπορούν να φερθούν ως ποιητές και να γράψουν 

αρκετά καλή ποίηση. Πολλές φορές μάλιστα, η ποίηση αυτή μόνο από όσους είναι έμπειροι αναγνώστες της άλλης ποίησης 

αναγνωρίζεται ότι δεν είναι έργο αυθόρμητης και πηγαίας έμπνευσης ανθρώπινης ψυχής. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι, λοιπόν, ένα μηχάνημα, το οποίο παίζει πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. 

Κάθε μέρα χρησιμοποιούμε υπολογιστές για διάφορους λόγους, όπως για εύρεση πληροφοριών, ψυχαγωγικά… Μερικές 

φορές, όμως, η χρήση τους μπορεί να έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο αλλά και στην ανθρώπινη κοινωνία. Οι 

επιπτώσεις αυτές είναι η μείωση του ελεύθερου χρόνου μας, σωματικά/ψυχικά προβλήματα υγείας (συχνά μιλούν για 
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εξάρτηση από τον υπολογιστή και εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης), η παραπληροφόρηση αλλά και η 

υπερπληροφόρηση. Όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο να απομονώνεται από την υπόλοιπη κοινωνία, και να αλλάζει ο 

χαρακτήρας του. Γι’ αυτό η χρήση του υπολογιστή πρέπει να γίνεται με μέτρο. Όπως έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες «Μέτρον 

άριστον». 
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IV. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Ο Άβαξ είναι ένα απλό αριθμοόργανο που το χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση των βασικών πράξεων πρόσθεση, αφαίρεση 

και πολλαπλασιασμό.  

 

Το bit είναι η στοιχειώδης μονάδα πληροφορίας στην επιστήμη υπολογιστών και στις τηλεπικοινωνίες. Ένα bit είναι η 

ποσότητα της πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευτεί από μία δυαδική συσκευή, ή από άλλο φυσικό σύστημα .  

 Ο όρος blog που στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως ιστολόγιο προήλθε από τις λέξεις web log, blog. Συνήθως 

δημιουργείται από κάθε άτομο ξεχωριστά και περιέχει σχόλια, περιγραφές από προσωπικές εμπειρίες και γεγονότα. Στη 

πραγματικότητα είναι ένα ημερήσιο προσωπικό ημερολόγιο. Ένα blog μπορεί να περιέχει κείμενο, φωτογραφίες ακόμα και 

βίντεο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα από τους αναγνώστες να γράφουν σχόλια και να συμμετέχουν έτσι ενεργά . 

Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη είναι ένα σύνολο γραφικών στοιχείων, που εμφανίζονται στην οθόνη του  Η/Υ και 

χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη συσκευή αυτή. Παρέχουν μέσω γραφικών και ενδείξεις   

 κάποιες επιθυμητές λειτουργίες. Για τον λόγο αυτό δέχονται και είσοδο από τον χρήστη και αντιδρούν ανάλογα στα 

συμβάντα που αυτός προκαλεί με τη βοήθεια κάποιας συσκευής εισόδου.   

 

Στην επιστήμη υπολογιστών hardware ορίζεται το σύνολο των φυσικών εξαρτημάτων ενός υπολογιστή,  

 Έτσι, έχουμε : 

α. Συσκευές Εισόδου: Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Χειριστήριο , Μικρόφωνο, Web camera  

β. Κεντρική Μονάδα: Μητρική Κάρτα, Κ.Μ.Ε.  Επεξεργαστής, Μνήμη RAM,  μπαταρία, Τροφοδοτικό, κ.ά. 

γ. Συσκευές Εξόδου όπως Οθόνη, Ηχεία, Εκτυπωτής.  

 

Ιστοσελίδα είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιο ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή 

κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. 
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Με τον όρο λογισμικό υπολογιστών, ή λογισμικό (software), ορίζεται η συλλογή από προγράμματα 

υπολογιστών, διαδικασίεςκαι οδηγίες χρήσης που εκτελούν ορισμένες εργασίες σε ένα υπολογιστικό σύστημα. 

Ο όρος περιλαμβάνει: το Λογισμικό εφαρμογών, το Λογισμικό συστήματος, το Ενδιάμεσο λογισμικό, Υλικολογισμικό.            

    

Το Microsoft Office είναι σουίτα εφαρμογών γραφείου από τη microsoft. Η τελευταία έκδοσή της είναι η 2010.  

Βασικά προγράμματα της σουίτας που συμπεριλαμβάνονταν στη σουίτα από προγενέστερες εκδόσεις είναι τα    

microsoft word επεξεργαστής κειμένου.  

 microsoft excel  λογίσμικο φύλλο.  

microsoft outlook, πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οργάνωσης.  

microsoft powerpoint, πρόγραμμα παρουσιάσεων.  

microsoft access, πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.  

microsoft bublisher, πρόγραμμα επιτραπέζιας δημοσίευσης.  

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM, Random access memory) είναι όρος που χρησιμοποιούμε για ηλεκτρονικές διατάξεις 

προσωρινής αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (μνήμης υπολογιστή), οι οποίες επιτρέπουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα 

δεδομένα στον ίδιο χρόνο οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτά, δηλαδή με «τυχαία πρόσβαση». Σε αντιδιαστολή βρίσκονται 

συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, όπως οι μαγνητικές ταινίες, οι μαγνητικοί δίσκοι («σκληροί» ή «εύκαμπτοι»), στα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%BF_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1
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δεδομένα των οποίων η πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο με κάποιον προκαθορισμένο τρόπο, συνήθως σειριακά, λόγω του 

τρόπου κατασκευής τους. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι RAM : η δυναμική RAM (DRAM) και η στατική RAM (SRAM). Η 

DRAM είναι η πιο κοινή μορφή αλλά πρέπει να «ανανεώνεται» (refresh) χιλιάδες φορές ανά δευτερόλεπτο, ενώ η SRAM δεν 

χρειάζεται κάτι τέτοιο. Η SRAM, ως διάταξη, είναι πιο δαπανηρή στην κατασκευή της - και επομένως στην αγορά της - σε 

σχέση με την DRAM. 

Η πληροφορία ορίζεται ως στοιχείο γνώσης που μετουσιώνει και δίνει αξία στα πράγματα, τα οποία αποκτούν έτσι 

σημασία.  

Πληροφορία είναι οποιουδήποτε τύπου μοτίβο (pattern - σχέδιο, σχηματισμός, μέθοδος) που επηρεάζει με προκαθορισμένο 

τρόπο το σχηματισμό ή το μετασχηματισμό άλλων μοτίβων ή και του ιδίου.          

 "Με τον όρο,  λογισμικό (software) ορίζεται η συλλογή από προγράμματα υπολογιστών, διαδικασίες και οδηγίες χρήσης 

που εκτελούν ορισμένες εργασίες σε ένα υπολογιστικό σύστημα  

Ο όρος περιλαμβάνει το Λογισμικό εφαρμογών όπως επεξεργαστές κειμένου που εκτελούν παραγωγικές εργασίες για τους 

χρήστες, το Λογισμικό συστήματος όπως λειτουργικά συστήματα, που διασυνδέουν το υλικό για να παρέχουν τις αναγκαίες 

υπηρεσίες στο λογισμικό εφαρμογών, και το Middleware που ελέγχει και συντονίζει κατανεμημένα συστήματα.  

Ο τεχνολογικός ντετερμινισμός είναι μία έννοια η οποία συνδυάζοντας κοινωνικές και τεχνολογικές θεωρήσεις ερμηνεύει 

γεγονότα στα οποία κάθε αιτιότητα αποδίδεται στην τεχνολογία. Οι κύριες προσεγγίσεις τεχνολογικού ντετερμινισμού 

κινούνται πάνω σε δύο άξονες: 

 ότι η τεχνολογία είναι ανεξάρτητη των κοινωνικών και πολιτικών επιρροών 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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 ότι η τεχνολογία ουσιαστικά όχι μόνο επηρεάζει αλλά και ευθύνεται για τις κοινωνικές αλλαγές και τις νέες δομές που 

προκύπτουν από αυτές. 

Στην επιστήμη υπολογιστών ως υλικό (hardware) ορίζεται το σύνολο των φυσικών εξαρτημάτων ενός υπολογιστή, όπως π.χ. 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, μικροτσίπ κλπ. Το υλικό καθοδηγείται κατά τη λειτουργία του από το λογισμικό. Το 

Υλικό (αγγλ. Hardware) αποτελείται από ένα σύνολο κατηγοριοποιημένων συσκευών. Έτσι, έχουμε : 

 1. Συσκευές Εισόδου: Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Χειριστήριο (Joystick), Μικρόφωνο, Web camera, Σαρωτής (Scanner) 

 2. Κεντρική Μονάδα: Μητρική κάρτα, Κ.Μ.Ε. (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) – ή πιο απλά Επεξεργαστής, Μνήμη 

RAM, H.D.D. (Hard Disk Drive, Σκληρός Δίσκος), DVD / CD Drive, Floppy Disk Drive (οδηγός δισκέττας), Κάρτα 

Γραφικών, Κάρτα Ήχου, Κάρτα Δικτύου, ROM (μνήμη) (όπου είναι αποθηκευμένο το BIOS), Μπαταρία, Τροφοδοτικό, 

κ.ά. 

 3. Συσκευές Εξόδου: Οθόνη, Ηχεία, Εκτυπωτής 

 Ίσως θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και μια ειδική κατηγορία, αυτή των Συσκευών Εισόδου / Εξόδου : Οθόνες Αφής 

(Touch Screens), μόντεμ (Modulator – Demodulator, Διαποδιαμορφωτής). 

Τα Windows είναι το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα σήμερα. Για να κατανοήσουμε την χρησιμότητά του είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι κάθε υπολογιστής αποτελείται από δύο κυρίως στοιχεία: hardware και το software. Αυτά τα 

δύο στοιχεία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο υπολογιστής. Στο hardware υπάρχουν ο επεξεργαστής, η μνήμη, ο 

σκληρός δίσκος, η κάρτα γραφικών και άλλα, ενώ στο software, το λειτουργικό σύστημα και τα διάφορα προγράμματα που 

χρησιμοποιούμε για να εκτελέσουμε τις διάφορες εργασίες.   

 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9C%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/DVD
http://el.wikipedia.org/wiki/CD
http://el.wikipedia.org/wiki/ROM_(%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/Modem
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Τεκμηρίωση της μεθόδου εργασίας 

 

Ημερομηνί

α 

Ωράριο 

εργασία

ς 

Δραστηριότητα Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν Προβλήματα 

17/10/11 Α.4μηνο Συζητιούνται τα θέματα και 

παρουσιάζονται στους μαθητές για 

να επιλέξουν 

Αφήγηση με πολλές 

επεξηγήσεις και έμφαση στο 

θέμα της εφευρετικότητας, της 

επιχειρηματικής δεινότητας, της 

νηφαλιότητας, του σθένους του 

Σ. Steve Jobs (στη ζωή και την 

αρρώστια/θάνατο). 

Επισήμανση-στο ότι δεν 

τελείωσε καμία παν/κή σχολή 

κανένα- 

24/10/11 Α.4μηνο Συγκροτούνται οι ομάδες και 

συζητιούνται τα επιμέρους 

ζητήματα/θέματα 

Διαμόρφωση ερωτηματολογίου 

για κάλυψη των βασικών 

θεμάτων και μια πρώτη 

κατόπτευση της δυνατότητας 

σύνθεσης ομάδων- 

Κάποιοι μαθητές δεν 

χειρίζονται με ευχέρεια Η/Υ, 

ή δεν έχουν καθόλου στο 

σπίτι τους. Περιορισμένες 

δυνατότητες επίσης στο 

σχολείο 
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31/10/11 Α.4μηνο Τα επιμέρους θέματα 

εγκρίνονται/διαμορφώνονται από 

όλα τα μέλη των ομάδων που σιγά-

σιγά σχηματοποιούνται 

Βασικές πληροφορίες για το 

χειρισμό της βιβλιογραφίας και 

επίσκεψη ιστοσελίδων από τους 

υπολογιστές του σχολείου. 

Εντοπισμός και 

σημειώσεις/συζήτηση μεταξύ 

των μαθητών- 

Δεν είναι δυνατή σε όλους 

τους μαθητές η πρόσβαση 

και σε ξένη βιβλιογραφία, 

ακόμα κι αν πρόκειται 

κυρίως για αγγλικές πηγές - 

07/11/11 Α.4μηνο Ανακοινώνονται/ Συζητιούνται 

ευρήματα των επιμέρους ομάδων. 

Ανταλλαγές 

πληροφοριών/απόψεων. 

Εντοπισμός προβλημάτων 

διαχείρισης υλικού. 

Δυσκολίες συνεργασίας και 

συγκέντρωσης προσοχής από 

κάποια μέλη των ομάδων.  

- Συχνά ο 

εκνευρισμός/αντιδικίες του 

τμήματος της τάξης 

μεταφέρονται στο τμήμα 

εργασίας. Σχετική συζήτηση 

εξομαλύνει τις διαφορές. Οι 

μαθητές δεν είναι γενικά 

εξοικειωμένοι  με τη 

συνεργατική μάθηση- 

14/11/11 Α.4μηνο 

- 

Κατόπιν σχετικής άδειας από τη 

Δ/νση του Σχολείου, δεχόμαστε τον 

Σπύρο Αλμπάνη, τελειόφοιτο της 

Σχολής Πληροφορικής, παλιό 

μαθητή του Σχολείου μας, που μας  

εισάγει στον κόσμο της 

πληροφορίας και απαντά σε 

-Βιβλία/Άρθρα 

-Διαδίκτυο 

Κανένα. Αντιθέτως μεγάλο 

ενδιαφέρον από όλους τους 

μαθητές 
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ερωτήματα των μαθητών 

αυθόρμητα αλλά και σχετικά με τη 

μέχρι τούδε έρευνά τους.   

21/11/11 Α.4μηνο -Επίσκεψη/Έρευνα στην 

Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. 

Ξενάγηση των μαθητών από την 

Βιβλιοθηκονόμο. 

-Έρευνα στο διαδίκτυο 

-Βιβλία/Άρθρα 

-Διαδίκτυο/Κοινοποίηση 

βιωματικής και επιστημονικής 

γνώσης/Σύνδεση της 

ερευνητικής εργασίας με τις 

πανεπιστημιακές ενασχολήσεις 

και υποχρεώσεις/Σύνδεση του 

ερευνητικού αντικειμένου με τη 

Σχολή/Μέθοδος και τεχνικές 

σύνθεσης επιστημονικών 

εργασιών (παραδειγματισμός 

από διπλωματικές εργασίες του 

τμήματος μηχανολόγων)- 

Πολύ λίγος ο χρόνος για τον 

καταιγισμό των ερωτήσεων 

28/11/11 Α.4μηνο Μελέτη των 

Βιβλίων/Άρθρων/Ιστοσελίδων/Συνε

ργασία μεταξύ των μαθητών στο 

πλαίσιο των παγιωμένων πλέον 

ομάδων  

-Πρώτες προσπάθειες 

παρουσίασης υλικού 

Πάρα πολλές πληροφορίες 

και απειρία διαχείρισης 

5/12/11 Α.4μηνο Κατανομή πρώτων πληροφοριών - Πρώτες προσπάθειες -Δυσκολίες αποτύπωσης 
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σε κεφάλαια/Συζητήσεις μεταξύ 

των μελών των ομάδων και 

ανταλλαγή/διαχείριση 

πληροφοριών και υλικού/Μικρές 

αλλαγές στην κατανομή των 

κεφαλαίων 

κατανομής υλικού εννοιών και σύνδεσης υλικού 

12/12/11 Α.4μηνο Δεχόμαστε τον Υποδιευθυντή και 

Υπεύθυνο των ερευνητικών 

εργασιών του Σχολείου μας, με 

μεταπτυχιακό στην πληροφορική, 

κύριο Θ. Κόκκινο: ερωτήσεις και 

αναζητήσεις βασικών ζητημάτων 

και επιμέρους  πτυχών του 

θέματος/Συζήτηση και έκθεση 

απόψεων από τους μαθητές 

Διευκρινίσεις και επίλυση 

αποριών- 

--Δυσκολίες αποτύπωσης 

εννοιών και σύνδεσης υλικού 

19/12/2011 Α.4μηνο Συγκέντρωση και αποδελτίωση 

υλικού/η εργασία αρχίζει να 

παίρνει μορφή 

Ανταλλαγή 

πληροφοριών/Βελτίωση (μικρή) 

στην παρουσίαση των 

στοιχείων/Βελτίωση (σε 

ορισμένους) θεαματική σε 

θέματα συνεργασίας 

 

Διακοπές 

Χριστουγένν

Α.4μηνο Ανταλλαγή πληροφοριών και 

υλικού μέσω ηλεκτρονικού 

-Πολύ μεγάλη έκπληξη το 

συνεχές και αυξανόμενο 

Παρά πολλές πληροφορίες 

και ελάχιστη εμπειρία στην 
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ων ταχυδρομείου/επίλυση 

αποριών/ενημέρωση για πορεία 

έρευνας/επίλυση δυσκολιών στη 

βιβλιογραφία/τελική 

σχηματοποίηση της δομής της 

εργασίας. 

ενδιαφέρον εκ μέρους 

ορισμένων ειδικά μαθητών 

(αριθμητικά των περισσότερων) 

για το αδιάλειπτο της 

επικοινωνίας. Ορισμένοι 

επιδεικνύουν ενθουσιασμό για 

την «ανακάλυψη της 

Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ», που 

επισκέπτονται κατά τη διάρκεια 

των διακοπών  

αποδελτίωση/κατανομή/ 

αφαιρ. ικανότητα για τη 

σύνθεση της εργασίας 

9/1/12 Α.4μηνο Πρώτη προσπάθεια να φτιάξουν 

τον πρόλογο: προτείνουν, 

αναθεωρούν τελικά καταλήγουν 

και κάνουν κάποιες αλλαγές στον 

πρόλογο 

- Πώς ξεκινάω έναν πρόλογο 

που να ταιριάζει και να 

τραβήξει το ενδιαφέρον για 

όσους διαβάσουν το κείμενο 

16/1/12 Α.4μηνο Συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το 

πρώτο κεφάλαιο/το ενδιαφέρον 

αυξάνεται από κάποιους/ενώ μια 

ομάδα δυστροπεί και κωλυσιεργεί. 

Τελικά με το θέμα του χρόνου στο 

πεδίο ενδιαφέροντος, κάνουν 

επιπλέον και βαθύτερη έρευνα στο 

διαδίκτυο και σε βιβλία και 

Αναζήτηση βοήθειας σε κάποια 

βιβλία, τα οποία μελετούν με 

αξιοσημείωτη προσοχή 

-Ανοίγονται μεγάλα 

ζητήματα όσο προχωρούν 

που θέλουν να εξερευνήσουν 

και ταυτόχρονα 

συνειδητοποιούν τον κίνδυνο 

να ξεφύγουν ή να προδοθούν 

από το 

χρόνο/συνειδητοποιούν πόσο 
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ψάχνουν νέες πληροφορίες και πώς συνδέεται το ζήτημα 

του χρόνου με το θέμα των 

εφευρέσεων/επιστήμης και 

μύθου και δείχνουν μεγάλο 

ενδιαφέρον για τη διάσταση 

αυτή/προσθέτουν κι αυτό το 

υποκεφάλαιο/δυο παιδιά 

αναλαμβάνουν τη 

σύνθεση/πολύ άγχος (μαζί 

γράφουν και διαγωνίσματα 

4μήνου) 

23/1/12 Α.4μηνο Όλη την εβδομάδα, η ηλεκτρονική 

επικοινωνία μεταξύ των μελών 

των ομάδων και της υπεύθυνης της 

ερευνητικής εργασίας ακολουθεί 

πυρετώδεις ρυθμούς. Επιτέλους 

έχουν ενεργοποιηθεί οι πάντες! 

Μια ομάδα αναλαμβάνει να 

καταγράψει τα συμπεράσματα που 

διατυπώνουν όλες οι ομάδες. Εν τω 

μεταξύ έχουν ήδη αρχίσει και 

ασχολούνται και με την 

παρουσίαση, ενώ ελέγχουν τη 

βιβλιογραφία, γράφουν λεξιλόγιο 

Το διαδίκτυο/βιβλία/άρθρα Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, 

ενώ ήδη έχει ανεβεί το 

ενδιαφέρον και υπάρχει 

μεγαλύτερη εξοικείωση με 

τις πηγές 
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τεχνικών όρων και προσαρμόζουν 

το υλικό τους στο θέμα τους που 

ολοένα και τους προκαλεί 

1/2/12 Α.4μηνο Η εργασία έχει τελειώσει. Η ομάδα 

που είχε αναλάβει την παρουσίαση 

προτείνει τα σημεία που πρέπει να 

παρουσιασθούν στο κοινό και 

προβάλλει το powerpoint που 

ετοίμασε. Οι μαθητές συζητούν και 

αποφασίζουν ποιοι θα 

παρουσιάσουν και τι 

ακριβώς/Προβληματισμός στο πώς 

θα συνδέσουν τα θέματα που θα 

παρουσιασθούν/Συντάσσουν 

ερωτηματολόγια για 

αυτοαξιολόγηση 

- powerpoint και προβολή των 

σταδίων της 

εργασίας/αυτοαξιολόγηση/αυτο

-κριτική/απολογισμός 

 

6/2/12 Α.4μηνο Παρουσίαση  - - 

 

 

 


