Πόσο δημοκρατικό είμαι (το διαδίκτυο)
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο ρσγγοατέαπ Andrew
Shapiro ενηγεί ςξσπ κιμδύμξσπ πξσ μπξοεί μα πεοικλείει η αμενέλεγκςη υοήρη
ςξσ Δικςύξσ και παοξσριάζει
ξοιρμέμα ρεμάοια ετιαλςικήπ επιρςημξμικήπ ταμςαρίαπ, όπχπ ασςά ποξκύπςξσμ
από ςη γξηςεία ςηπ απόλσςα
ελεύθεοηπ ζχήπ on line.
Η ςευμξλξγία, λέμε, είμαι εγγεμώπ θεςική. Σςημ
καλύςεοη πεοίπςχρη ασςόπ
είμαι εσρεβήπ πόθξπ.
Η αλήθεια είμαι όςι ξ κσβεομξυώοξπ ρσγκεμςοώμει
αμςαγχμιζόμεμεπ ανίεπ και
αμςικοξσόμεμα υαοακςηοιρςικά.
Χοηριμξπξιώμςαπ ςξ Δίκςσξ και ςα άλλα μέρα επικξιμχμίαπ ξι άμθοχπξι μπξοξύμ μα πάοξσμ ςημ ενξσρία
από μεγάλξσπ θερμξύπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ
ςχμ
κσβεομήρεχμ, ςχμ επιυειοήρεχμ και ςχμ μέρχμ εμημέοχρηπ.
Χάοη ρςξ Δίκςσξ θα σπεοβξύμε ςα όοια ςηπ γεχγοατίαπ και θα μπξοέρξσμε
μα δημιξσογήρξσμε μέξσπ
κξιμχμικξύπ δερμξύπ. Οι
ζχέπ μαπ θα εμπλξσςιρθξύμ
καθώπ θα μπξοξύμε μα μαθαίμξσμε και μα ενεοεσμξύμε ρε βάθξπ και ποξπ άγμχρςεπ χπ ςώοα καςεσθύμρειπ.
[…] η επαμάρςαρη για
ςξμ έλεγυξ μπξοεί μα καςξοθώρει μα διατχςίρει
ςξσπ αμθοώπξσπ και μα εμιρυύρει ςη δημξκοαςία …
Γξηςεσμέμξι από ςημ άμερη ςηπ ζχήπ on line, θα
νευάρξσμε ςη μξμαδικόςηςα
ςχμ ποξρχπικώμ επατώμ 
με τίλξσπ, γείςξμεπ, δαρκάλξσπ, ρσμαδέλτξσπ, ρσμπξλίςεπ  και ςιπ μικοέπ υαοέπ
ςχμ ςσυαίχμ ρσμαμςήρεχμ.

ςξσ Andrew Shapiro
Αμ σπάουει έμα ρημαμςικό ρυόλιξ, ςξ ξπξίξ γίμεςαι
ρσμήθχπ για ςξ Internet, είμαι όςι ασςό ςξ μέρξ παγκόρμιαπ επικξιμχμίαπ είμαι «εγγεμώπ» δημξκοαςικό.
Δίμαι η αγαπημέμη τοάρη όρχμ πιρςεύξσμ όςι ξ έλεγυξπ ςξσ Δικςύξσ δεμ είμαι απαοαίςηςξπ. Η ςευμξλξγία,
λέμε, είμαι εγγεμώπ θεςική. Σςημ καλύςεοη πεοίπςχρη
ασςόπ είμαι εσρεβήπ πόθξπ.
Τξ πιθαμόςεοξ, όμχπ, είμαι όςι ποόκειςαι για μύθξ,
ξ ξπξίξπ μπξοεί μα μαπ ρςεοήρει ςξ ποαγμαςικά δημξκοαςικό δσμαμικό ςξσ Δικςύξσ. Η αλήθεια είμαι όςι ξ
κσβεομξυώοξπ  όπχπ και κάθε άλλξπ κξιμχμικόπ υώοξπ  ρσγκεμςοώμει αμςαγχμιζόμεμεπ ανίεπ και αμςικοξσόμεμα υαοακςηοιρςικά. Δεμ αομξύμαι ςξ όςι η διαδοαρςική ςευμξλξγία αλλάζει ρημαμςικά ςξμ ςοόπξ
ζχήπ μαπ. Πιρςεύχ επίρηπ όςι δεμ έυξσμε αμςιλητθεί
ςξ μέγεθξπ ασςήπ ςηπ αλλαγήπ. Δε βοιρκόμαρςε μποξρςά ρε μια επαμάρςαρη ςηπ επικξιμχμίαπ ή ρε μια επαμάρςαρη ρςημ πληοξτόοηρη αλλά ρε μια επαμάρςαρη
για ςξμ έλεγυξ. Χοηριμξπξιώμςαπ ςξ Δίκςσξ και ςα άλλα μέρα επικξιμχμίαπ ξι άμθοχπξι μπξοξύμ μα πάοξσμ
ςημ ενξσρία από μεγάλξσπ θερμξύπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ κσβεομήρεχμ, ςχμ επιυειοήρεχμ και ςχμ
μέρχμ εμημέοχρηπ.
Τάρειπ όπχπ η ποξρχπικξπξίηρη, η απξκέμςοχρη
και η αμςιδιαμερξλάβηρη (η καςάογηρη ςχμ μερξλαβηςώμ) θα μαπ δώρξσμ ςη δσμαςόςηςα μα απξκςήρξσμε
πεοιρρόςεοξ έλεγυξ ρςιπ λεπςξμέοειεπ ςηπ ζχήπ: ρςξ
πώπ θα εμημεοχμόμαρςε, ρςξ πώπ θα διαρκεδάζξσμε,
ρςξ πώπ θα μαθαίμξσμε, ρςξ πώπ θα εογαζόμαρςε, με
πξιξσπ θα ρσμαμαρςοετόμαρςε, ακόμη και με πξιξμ
ςοόπξ θα διαςίθεμςαι ςα αγαθά και πώπ θα λαμβάμξμςαι ξι πξλιςικέπ απξτάρειπ. Οι ιεοαουίεπ αμαςοέπξμςαι. Η ενξσρία πεοιέουεςαι ρςξσπ «ςελικξύπ απξδέκςεπ».
Χάοη ρςξ Δίκςσξ θα σπεοβξύμε ςα όοια ςηπ γεχγοατίαπ και θα μπξοέρξσμε μα δημιξσογήρξσμε μέξσπ
κξιμχμικξύπ δερμξύπ. Οι ζχέπ μαπ θα εμπλξσςιρθξύμ
καθώπ θα μπξοξύμε μα μαθαίμξσμε και μα ενεοεσμξύμε
ρε βάθξπ και ποξπ άγμχρςεπ χπ ςώοα καςεσθύμρειπ.
Με λίγα λόγια, για όρξ διάρςημα θα μπξοξύμ όλξι μα
έυξσμ ςη δσμαςόςηςα ποόρβαρηπ ρςξ Δίκςσξ, γεγξμόπ
ςξ ξπξίξ ρσμιρςά μείζξμ ποόβλημα, η επαμάρςαρη για
ςξμ έλεγυξ μπξοεί μα καςξοθώρει μα διατχςίρει ςξσπ
αμθοώπξσπ και μα εμιρυύρει ςη δημξκοαςία όπχπ έυξσμ ποξβλέφει ξι παοαςηοηςέπ ςηπ ςευμξλξγικήπ ξσςξπίαπ.
Ασςό όμχπ πξσ παοαλείπξσμ μα ςξμίρξσμ είμαι όςι
ασςή η αλλαγή μπξοεί μα δημιξσογήρει κιμδύμξσπ για

Θα πεοιξοίρξσμε εκξσρίχπ ςξσπ ξοίζξμςέπ μαπ και
θα ρςεοήρξσμε από ςξσπ
εασςξύπ μαπ εσκαιοίεπ.
Μαγεμέμξι από ςημ ιδέα
ςηπ απόλσςηπ ελεσθεοίαπ
ρςη μέα μαπ ζχή ρςξ Δίκςσξ,
δεμ θα αμςιλητθξύμε ςξ πώπ
μεγάλξι ξογαμιρμξί  κσοίχπ
επιυειοήρειπ  θα μπξοξύμ
μα ενακξλξσθξύμ μα επηοεάζξσμ και μα πεοιξοίζξσμ
ςιπ επιλξγέπ μαπ.
Ωθξύμεμξι από ςη δικαιξλξγημέμη επιθσμία μα απλξπξιήρξσμε ςξμ κόρμξ
μαπ και μα ρσμσπάονξσμε με
αδελτέπ φσυέπ, θα επιρπεύρξσμε ςξμ καςακεομαςιρμό ςηπ κξιμχμίαπ και ςημ
ενατάμιρη ςξσ κοάςξσπ έθμξσπ.
Με άλλα λόγια, ξ μέξπ
έλεγυξπ πξσ εναρταλίζει
ρςξμ άμθοχπξ η ςευμξλξγία
είμαι ςξ πλέξμ σπξρυόμεμξ
γμώοιρμα ςξσ μέξσ κόρμξσ
ςχμ μέρχμ εμημέοχρηπ αλλά και ςξ πιξ παοαπλαμηςικό· είμαι ςξ πιξ δημξκοαςικό
ρςξιυείξ ςηπ ζχήπ ρςξ Δίκςσξ αλλά και ςξ πιξ αμςιδημξκοαςικό.
Πώς λοιπόμ θα πρέπει
μα τη χρησιμοποιούμε;
Ποώςξμ, ποξρεγγίζξμςαπ
ςξμ κσβεομξυώοξ με αμξιυςό
αλλά κοιςικό πμεύμα.
Δεύςεοξμ, δεμ θα ποέπει
μα ατήμξσμε ςημ ενξσρία
πξσ έυξσμε χπ υοήρςεπ ςηπ
ςευμξλξγίαπ μα μαπ εναπαςά
και μα μαπ κάμει μα πιρςεύξσμε όςι ςξ μα απξκςήρξσμε
χπ άςξμα ςξ ρσμξλικό έλεγυξ ςξσ κόρμξσ μαπ είμαι ετικςόπ ή επιθσμηςόπ ρςόυξπ.
Τοίςξμ, θα ποέπει μα είμαρςε ποξρεκςικξί χπ ποξπ
ςημ ποξρςαρία ςξσ δικαιώμαςξπ ςηπ ελεσθεοίαπ ςξσ
λόγξσ, ςηπ ιδιχςικήπ ζχήπ
και ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ
καςαμαλχςώμ ρςξ Δίκςσξ.

ςξσπ αμθοώπξσπ και ςημ κξιμχμία. Απ ενεςάρξσμε ςα
πιθαμά ρεμάοια:
Δμθξσριαρμέμξι με ςημ ιδέα ςηπ αμάληφηπ ςηπ ενξσρίαπ από διετθαομέμξσπ πξλιςικξύπ, μεράζξμςεπ πξσ
ποξκαλξύμ αύνηρη ςχμ ςιμώμ και γίγαμςεπ ςχμ ρκαμδαλξθηοικώμ μέρχμ εμημέοχρηπ, θα ξδηγηθξύμε ρε
ακοαίεπ απόφειπ ρυεςικά με ςξμ έλεγυξ. Δεμ θα διακοίμξσμε ςα ξτέλη μιαπ αμςιποξρχπεσςικήπ δημξκοαςίαπ
ρε μια μεγάλη υώοα ή ςημ αμάγκη μερξλαβηςώμ ξι ξπξίξι μαπ παοέυξσμ ποξψόμςα και σπηοερίεπ πξιόςηςαπ.
Γξηςεσμέμξι από ςημ άμερη ςηπ ζχήπ on line, θα νευάρξσμε ςη μξμαδικόςηςα ςχμ ποξρχπικώμ επατώμ 
με τίλξσπ, γείςξμεπ, δαρκάλξσπ, ρσμαδέλτξσπ, ρσμπξλίςεπ  και ςιπ μικοέπ υαοέπ ςχμ ςσυαίχμ ρσμαμςήρεχμ. Θα πεοιξοίρξσμε εκξσρίχπ ςξσπ ξοίζξμςέπ μαπ
και θα ρςεοήρξσμε από ςξσπ εασςξύπ μαπ εσκαιοίεπ.
Μαγεμέμξι από ςημ ιδέα ςηπ απόλσςηπ ελεσθεοίαπ
ρςη μέα μαπ ζχή ρςξ Δίκςσξ, δεμ θα αμςιλητθξύμε ςξ
πώπ μεγάλξι ξογαμιρμξί  κσοίχπ επιυειοήρειπ  θα
μπξοξύμ μα ενακξλξσθξύμ μα επηοεάζξσμ και μα πεοιξοίζξσμ ςιπ επιλξγέπ μαπ. Θα βσθιρςξύμε ρςξμ on line
κόρμξ μαπ θεχοώμςαπ ατελώπ όςι ξοίζξσμε ςη μξίοα
μαπ όςαμ ρςημ ποαγμαςικόςηςα ξι ποξρτξοέπ πξσ θα
δευόμαρςε θα γίμξμςαι με κίμηςοξ ςξ κέοδξπ. Και, ςξ
υειοόςεοξ από όλα, δεμ θα αμςιλητθξύμε ςξ όςι πξλύςιμα δικαιώμαςα όπχπ η ελεσθεοία ςξσ λόγξσ και η
ποξρςαρία ςηπ ιδιχςικήπ ζχήπ θα πεοιξοιρθξύμ.
Ωθξύμεμξι από ςη δικαιξλξγημέμη επιθσμία μα απλξπξιήρξσμε ςξμ κόρμξ μαπ και μα ρσμσπάονξσμε με
αδελτέπ φσυέπ, θα επιρπεύρξσμε ςξμ καςακεομαςιρμό
ςηπ κξιμχμίαπ και ςημ ενατάμιρη ςξσ κοάςξσπ - έθμξσπ.
Σςξ Δίκςσξ θα υοηριμξπξιήρξσμε ενεζηςημέμη ςευμξλξγία για μα εναταμίρξσμε αμεπιθύμηςεπ διαδοάρειπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ασςώμ πξσ απξςελξύμ κλειδιά
μιαπ δοαρςήοιαπ πξλιςικήπ κξσλςξύοαπ. Δκςόπ ςξσ Δικςύξσ, ςξ υάρμα μεςανύ όρχμ καςέυξσμ και όρχμ δεμ
καςέυξσμ πληοξτξοίεπ θα μεγαλώμει. Καθώπ δεμ θα
μξιοάζξμςαι ςιπ εμπειοίεπ ςξσπ και δεμ θα έυξσμ ρςη
διάθερή ςξσπ πηγέπ πληοξτόοηρηπ, ξι πξλίςεπ θα αιρθάμξμςαι λιγόςεοξ δεμέμξι με ςξσπ ρσμαμθοώπξσπ
ςξσπ και θα μιώθξσμ όςι έυξσμ λιγόςεοεπ σπξυοεώρειπ
ποξπ ασςξύπ.
Η ειοχμεία είμαι όςι όλξσπ ασςξύπ ςξσπ κιμδύμξσπ
μπξοξύμ μα ποξκαλέρξσμ ςα ίδια υαοακςηοιρςικά ςξσ
Δικςύξσ  η διάδοαρη, η παγκξρμιόςηςα και η εσελινία 
ςα ξπξία μπξοξύμ μα ρσμβάλξσμ ρςξμ διατχςιρμό ςηπ
κξιμχμίαπ και ρςημ αμαμέχρη ςηπ δημξκοαςίαπ. Με άλλα λόγια, ξ μέξπ έλεγυξπ πξσ εναρταλίζει ρςξμ άμθοχπξ η ςευμξλξγία είμαι ςξ πλέξμ σπξρυόμεμξ γμώοιρμα ςξσ μέξσ κόρμξσ ςχμ μέρχμ εμημέοχρηπ αλλά και
ςξ πιξ παοαπλαμηςικό· είμαι ςξ πιξ δημξκοαςικό ρςξι-

υείξ ςηπ ζχήπ ρςξ Δίκςσξ αλλά και ςξ πιξ αμςιδημξκοαςικό.
Τι ρσμπεοαίμξσμε από ασςό ςξ παοάδξνξ; Τξ ΔίΤέςαοςξμ, θα ποέπει μα
κςσξ δεμ είμαι καθόλξσ «εγγεμώπ» δημξκοαςικό. Η εαμςιρςαθξύμε ρςημ επιθσμία
πίδοαρη ασςήπ ςηπ ςευμξλξγίαπ ρςημ κξιμχμία και ρςημ
μα υοηριμξπξιήρξσμε ςημ
πξλιςική εναοςάςαι εν ξλξκλήοξσ από ςξ πώπ ςη υοηςευμξλξγία για μα απξκξριμξπξιξύμε.
πξύμε από ςημ κξιμχμία ή
Πώπ, λξιπόμ, θα ποέπει μα ςη υοηριμξπξιξύμε;
μα νετύγξσμε από ςα ποξΠοώςξμ, ποξρεγγίζξμςαπ ςξμ κσβεομξυώοξ με αμξιυςό
βλήμαςά ςηπ.
Τέλξπ, ρε ασςή ςημ επξαλλά κοιςικό πμεύμα. Ο Τύπξπ ρσμήθχπ πεοιγοάτει
υή όπξσ ξ έλεγυξπ μεςαβιςημ ςευμξλξγία υοηριμξπξιώμςαπ εγκχμιαρςικξύπ, σβάζεςαι, ξι άμθοχπξι ποέπει
πεοβξλικξύπ, όοξσπ. Θα ποέπει μα αμαγμχοίρξσμε όςι
μα ρςαθμίρξσμ ςη μέα ενξσςξ Δίκςσξ δεμ ποξμημύει ςη ρχςηοία ξύςε ςημ καςαρία με ςιπ μέεπ εσθύμεπ απέρςοξτή ςξσ αμθοώπιμξσ γέμξσπ, παο' όςι μπξοεί  όμαμςι ρςημ κξιμχμία.
πχπ όλεπ ξι μεγάλεπ ςευμξλξγικέπ ενελίνειπ  μα αλλάΗ ελεσθεοία ςξσ λόγξσ
νει βαθιά ςη ζχή μαπ.
ρςξ Δίκςσξ θα εναοςάςαι και
Δεύςεοξμ, δεμ θα ποέπει μα ατήμξσμε ςημ ενξσρία
από ςη ρςάρη ςχμ επιυειοήπξσ έυξσμε χπ υοήρςεπ ςηπ ςευμξλξγίαπ μα μαπ εναπαρεχμ αλλά και ςχμ αςόμχμ.
ςά και μα μαπ κάμει μα πιρςεύξσμε όςι ςξ μα απξκςήΗ ελεσθεοία ςξσ λόγξσ και η
ρξσμε χπ άςξμα ςξ ρσμξλικό έλεγυξ ςξσ κόρμξσ μαπ
δημξκοαςία μπξοξύμ μα αμθίρξσμ ρςημ επξυή ςξσ
είμαι ετικςόπ ή επιθσμηςόπ ρςόυξπ. Δλεσθεοία υχοίπ
Internet, μόμξμ όμχπ αμ ξ
σπξυοεώρειπ δεμ είμαι ελεσθεοία, ςξσλάυιρςξμ όυι δηκαθέμαπ από μαπ καςαβάλει
μξκοαςική ελεσθεοία. Η κσβέομηρη έυει έμα οόλξ μα
ςιπ απαιςξύμεμεπ ποξρπάπαίνει ρςξ θέμα ςχμ ηλεκςοξμικώμ ρσμόοχμ: μα διεσθειεπ.
θεςεί διατξοέπ, μα ποξχθεί ςξμ αμςαγχμιρμό και ςημ
Αμ ςξ επιςύυξσμε, ςόςε
αμάπςσνη και κσοίχπ μα διαρταλίζει ςξ όςι ςα ξτέλη
θα έυξσμε απαμςήρει ρςημ
ςηπ επαμάρςαρηπ για ςξμ έλεγυξ θα είμαι εσοέχπ διαεοώςηρη «είμαι ςξ Internet
δεδξμέμα.
δημξκοαςικό;» λέγξμςαπ όςι
Τοίςξμ, θα ποέπει μα είμαρςε ποξρεκςικξί χπ ποξπ
«είμαι, αλλά μόμξ επειδή
ςημ ποξρςαρία ςξσ δικαιώμαςξπ ςηπ ελεσθεοίαπ ςξσ
εμείπ ςξ κάμαμε έςρι».
λόγξσ, ςηπ ιδιχςικήπ ζχήπ και ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ
καςαμαλχςώμ ρςξ Δίκςσξ. Θα ποέπει μα υοηριμξπξιξύμε ςξ Δίκςσξ για μα εμιρυύξσμε ςημ κξιμχμία ςχμ
πξλιςώμ δημιξσογώμςαπ έμα πεδίξ για ελεύθεοξ διάλξγξ, εμιρυύξμςαπ ςξσπ δερμξύπ μεςανύ ςχμ πξλιςώμ
και ποξρςαςεύξμςαπ ςιπ μειξμόςηςεπ.
Τέςαοςξμ, θα ποέπει μα αμςιρςαθξύμε ρςημ επιθσμία μα υοηριμξπξιήρξσμε ςημ
ςευμξλξγία για μα απξκξπξύμε από ςημ κξιμχμία ή μα νετύγξσμε από ςα ποξβλήμαςά ςηπ. Οι εικξμικέπ κξιμόςηςεπ και η ενεοεύμηρη ρςξ Δίκςσξ μπξοεί μα είμαι απξλασρςικά ιδιαιςέοχπ γι' ασςξύπ πξσ μπξοεί μα είμαι αποόθσμξι για κξιμχμική διάδοαρη ρςξμ ποαγμαςικό κόρμξ (όπχπ, π.υ., ξι ξμξτσλότιλξι έτηβξι, ξι αμάπηοξι,
ασςξί πξσ ζξσμ ρε καςαπιερςικά πεοιβάλλξμςα). Τξ Δίκςσξ, όμχπ, θα ποέπει μα υοηριμξπξιείςαι για μα ποξχθεί ςιπ γεχγοατικέπ κξιμόςηςεπ και όυι μα ςιπ απξοοίπςει.
Τέλξπ, ρε ασςή ςημ επξυή όπξσ ξ έλεγυξπ μεςαβιβάζεςαι, ξι άμθοχπξι ποέπει μα
ρςαθμίρξσμ ςη μέα ενξσρία με ςιπ μέεπ εσθύμεπ απέμαμςι ρςημ κξιμχμία. Η ελεσθεοία
ςξσ λόγξσ ρςξμ κσβεομξυώοξ, π.υ., δεμ θα εναοςηθεί μόμξμ από ςημ απξςσυία ςχμ
μόμχμ, όπχπ η ποάνη μξμξθεςικξύ πεοιευξμέμξσ ςξσ Κλίμςξμ (ςξμ Ιξύμιξ ςξ αμώςαςξ
δικαρςήοιξ ςχμ ΗΠΑ απετάμθη όςι η ποάνη ήςαμ ρςξ μεγαλύςεοξ μέοξπ ςηπ αμςιρσμςαγμαςική  με ασςήμ απαγξοεύξμςαμ όλα ςα αποεπή και ποξρβληςικά θέμαςα ρςιπ
ρελίδεπ ςξσ Internet), ή ςημ άορη ςηπ δίχνηπ, όπχπ η πεοίπςχρη Radikal ρςη Γεομαμία (η κσβέομηρη άρκηρε δίχνη ρε μια γεομαμίδα πξλιςικό γιαςί η ρελίδα ςηπ ρςξ

Internet ρσμδεόςαμ με ςη ρελίδα ςηπ «Radikal», μιαπ ετημεοίδαπ ςηπ Ακοξαοιρςεοάπ
η ξπξία είυε απαγξοεσθεί ρςη Γεομαμία επειδή σπξκιμξύρε ςοξμξκοαςικέπ ποάνειπ· η
πξλιςικόπ αθχώθηκε από δικαρςήοιξ ςξσ Βεοξλίμξσ ρςιπ 30 Ιξσμίξσ).
Η ελεσθεοία ςξσ λόγξσ ρςξ Δίκςσξ θα εναοςάςαι και από ςη ρςάρη ςχμ επιυειοήρεχμ αλλά και ςχμ αςόμχμ. Η ελεσθεοία ςξσ λόγξσ και η δημξκοαςία μπξοξύμ μα
αμθίρξσμ ρςημ επξυή ςξσ Internet, μόμξμ όμχπ αμ ξ καθέμαπ από μαπ καςαβάλει ςιπ
απαιςξύμεμεπ ποξρπάθειεπ. Ασςό ρημαίμει όςι θα ποέπει μα ποξρπαθήρξσμε μα διαςηοήρξσμε έμα υώοξ ςηπ δημόριαπ ζχήπ ατιεοχμέμξ ρςη διάδοαρη ςχμ πξλιςώμ, μα
μημ πέτςξσμε θύμαςα ςχμ φεσδαιρθήρεχμ ςξσ κσβεομξυώοξσ ή ςηπ γξηςείαπ ςξσ
απόλσςξσ ποξρχπικξύ ελέγυξσ και μα παοαμείμξσμε πιρςξί ρςη υοήρη ςηπ ςευμξλξγίαπ η ξπξία σπεοαρπίζεςαι ςη διατξοεςικόςηςα και ςημ αλληλενάοςηρη και η ξπξία
απξοοίπςει ςξμ απξκλειρμό και ςξμ καςακεομαςιρμό. Αμ ςξ επιςύυξσμε, ςόςε θα έυξσμε απαμςήρει ρςημ εοώςηρη «είμαι ςξ Internet δημξκοαςικό;» λέγξμςαπ όςι «είμαι, αλλά μόμξ επειδή εμείπ ςξ κάμαμε έςρι».
Από τημ εφημερίδα «Τo Βήμα» 28-12-1997

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 120 πεοίπξσ λένειπ.
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: ρσμαμαρςοετόμαρςε, αμςιλητθξύμε, καςακεομαςιρμό, επιρπεύρξσμε, εγκχμιαρςικξύπ.
3. Να αμαπςύνεςε ςημ παοακάςχ θέρη ρε μια παοάγοατξ 80 πεοίπξσ λένεχμ: «Το
Δίκτυο, όμως, θα πρέπει μα χρησιμοποιείται για μα προωθεί τις γεωγραφικές κοιμότητες και όχι μα τις απορρίπτει».
4. Πξια η δξμή ςηπ παοαγοάτξσ; (Μαγεμέμοι από … ζωής θα περιορισθούμ).
5. Πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ παοάγοατξ: «Τέλος, σε
αυτή τημ εποχή … στις 30 Ιουμίου»;
6. Πξια η ρσλλξγιρςική πξοεία πξσ ακξλξσθεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ παοάγοατξ:
«Τάσεις όπως η προσωπικοποίηση … περιέρχεται στους «τελικούς αποδέκτες»;
7. «Η ελευθερία του λόγου και η δημοκρατία μπορούμ μα αμθίσουμ στημ εποχή
του Internet, μόμομ όμως αμ ο καθέμας από μας καταβάλει τις απαιτούμεμες
προσπάθειες». Να γοάφεςε έμα κείμεμξ 550-600 λένεχμ ρςξ ξπξίξ θα παοξσριάρεςε ςιπ επιδοάρειπ ςξσ διαδικςύξσ ρςημ ελεσθεοία και ςη δημξκοαςία ςχμ κξιμχμιώμ, αλλά και ςιπ ποξρπάθειεπ ςχμ πξλιςώμ μα ςιπ διαςηοήρξσμ και μα ςιπ ποξραομόρξσμ ρςα μέα δεδξμέμα.

