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Το Bit or Not to Bit? 
∆ιασκευασµένο δοκίµιο του Γ. Ναθαναήλ από τον ηµερήσιο τύπο 

  
Βασική θέση του σηµαντικού βιβλίου The Social Life of Information των J. S. Brown και 

Ρ. Duguid (ερευνητών στο περίφηµο ερευνητικό κέντρο PARC της Xerox) είναι ότι η 

πληροφορία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της κοινωνίας. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι όλα αυτά 

που περιβάλλουν την πληροφορία είναι άχρηστα διακηρύσσοντας ότι "η πληροφορία επιθυµεί να 

είναι ελεύθερη". Εµποδίζεται όµως από ένα πλήθος αναχρονιστικών θεσµών, όπως οι αγορές, τα 

πανεπιστήµια, οι επιχειρήσεις και οι εφηµερίδες και από πεπαλαιωµένα µέσα, όπως το χαρτί, το 

φαξ και το χρήµα. Όλα αυτά είναι µολυβένιες µπάλες στα πόδια της φτερωτής πληροφορίας 

που µειώνουν την αποτελεσµατικότητα λειτουργίας της κοινωνίας. 

 Τη σφοδρότερη επίθεση των µελλοντολόγων την έχει δεχτεί το χαρτί και οι σηµερινές 

χρήσεις του. Ο θάνατος της εφηµερίδας έχει αναγγελθεί σε όλους τους τόνους και το πρώτο 

κύµα της ιντερνετικής εποχής διαφήµιζε διθυραµβικά την προσωπική εφηµερίδα. Ο χρήστης θα 

µπορούσε να επιλέξει και να διαβάσει εκείνες τις πληροφορίες που τον ενδιέφεραν και µόνον 

αυτές  χωρίς "µεσάζοντες" δηµοσιογράφους, αρχισυντάκτες και εκδότες. Όπως δείχνει όµως η 

πορεία των ηλεκτρονικών εφηµερίδων στο ∆ιαδίκτυο δεν είναι αντάξιος αντίπαλος της 

παραδοσιακής εφηµερίδας. Γιατί;  

Γιατί οι βιντεοδιασκέψεις απέτυχαν, γιατί η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση 

καρκινοβατούν; γιατί η πληροφορική έχει συµβάλλει µόνον ελάχιστα στην αύξηση της 

παραγωγικότητας; 

Οι φωνές που αµφισβητούν την πληροφορική επανάσταση πληθαίνουν. Ακόµη και ο 

Μιχάλης ∆ερτούζος, ο πρύτανης της καινοτοµίας και της πρωτοπορίας, που από τη θέση της 

eminence grise του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης προπαγάνδιζε ως και 

προσωπικούς "φορετούς" υπολογιστές, τους βρίσκει πια αφόρητους και δηλώνει 

απογοητευµένος από την "ηµιτελή επανάσταση". Μήπως έχουµε αγνοήσει κάτι σηµαντικό όταν 

ορίσαµε εκ νέου τα πάντα ως πληροφορία και bits; 

   

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

  

1. Ποιο είναι το θέµα του κειµένου; Ποια είναι η θέση / άποψη του συγγραφέα;  

15/100 

Θέµα: η πληροφορία µε την παραδοσιακή µορφή µετάδοσης και η ανεπιτυχής 

(αδυναµία αντικατάστασης) αντικατάστασή της από την Πληροφορική και τις 

εφαρµογές της. τον ηλεκτρονικό τύπο 

η παραδοσιακή µορφή µετάδοσης πληροφορίας και η ανεπιτυχής (αδυναµία 

αντικατάστασης) αντικατάστασή της από την Πληροφορική και τις 

εφαρµογές της. τον ηλεκτρονικό τύπο 

Θέση: αρνητική, επιφυλακτική, ο συγγραφέας αµφιβάλλει / αµφισβητεί / 

αναρωτιέται /  σχετικά µε την νέα µορφή / τρόπο µετάδοσης πληροφοριών.  

 

2. Γιατί ο συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται στον Μιχάλη ∆ερτούζο;  

15/100 

Επίκληση στην αυθεντία 

Επίκληση στη λογική, αποτελεί 

τεκµήριο 

 

Με σκοπό να µας πείσει να προβληµατιστούµε 

για ….            γιατί ακόµα και ένας γνωστός 

υπέρµαχος της πληροφορικής επανάστασης 

αµφιβάλλει για τη ……. 
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3. ∆ιευκρινίστε σύντοµα το νόηµα των όρων: εικόνα, πληροφορία, είδηση, γνώση.  

20/100 

4. «Γιατί οι βιντεοδιασκέψεις απέτυχαν, γιατί η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση 

καρκινοβατούν;» ∆ώστε τις δικές σας απαντήσεις στα ερωτήµατα.  

50/100 
  

Επιπλέον ερωτήσεις. 
  
5. Να εντοπίσετε την εικονοπλαστική – µεταφορική φράση της πρώτης παραγράφου και να 

ερµηνεύσετε τη σηµασία της.  

Η εικονοπλαστική – µεταφορική φράση είναι: «αυτά είναι µολυβένιες µπάλες στα πόδια 

της φτερωτής πληροφορίας» 
Η εικονοπλαστική – µεταφορική φράση είναι αυτά είναι µολυβένιες µπάλες στα πόδια της 

φτερωτής πληροφορίας 

Ότι τα παραδοσιακά µέσα που µπορούν να µεταδώσουν πληροφορίες ουσιαστικά την 

εµποδίζουν. 

 

 

6. «Μήπως έχουµε αγνοήσει κάτι σηµαντικό όταν ορίσαµε εκ νέου τα πάντα ως 

πληροφορία και bits;» Τι υπονοεί ο συγγραφέας µε την παραπάνω φράση;  

 

∆εν µπορούν να υποκατασταθούν ορισµένα πράγµατα … … συναισθήµατα όπως η αγάπη, η 

χαρά, η φιλία, κοινωνικότητα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα υλικά αγαθά όπως το φαγητό, 

οι ιδέες, … … η ζωή η ίδια. Η εικονική πραγµατικότητα δεν είναι πραγµατικότητα. 

 

 

7. Ερµηνεύστε τη σηµασία των λέξεων του κειµένου: διθυραµβικά, καρκινοβατούν.  

∆ιθυραµβικά: εγκωµιαστικά  

Καρκινοβατούν:  προχωρούν µε αργούς ρυθµούς, οπισθοδροµούν 

 

Περισυλλογή: 1. συγκέντρωση, µάζεµα, 2 σκέψη  

Αυτός βρίσκεται σε περισυλλογή  

Περισυλλογή σκουπιδιών  

 
 


