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Μνήμη και Διαδίκτυο
Μνόμη εύναι η ικανότητα ενόσ οργανιςμού να 

αποθηκεύει, να διατηρεύ (ςυχνϊ επιλεκτικϊ) και να 
αναπαρϊγει πληροφορύεσ και εμπειρύεσ

 Το Διαδύκτυο αποτελεύ πρωτόγνωρο φαινόμενο 
ςτην ιςτορύα του πολιτιςμού μασ αναφορικϊ με την 
ευκολύα πρόςβαςησ και διαχεύριςησ πληροφοριών 
και εμπειριών από κϊθε εν δυνϊμει χρόςτη του

 Το Διαδίκτυο επηρεάζει τη μνήμη μασ







Τhe Google Effect



The Google Effect
 Όπωσ η τηλεόραςη και το τηλϋφωνο, το Διαδύκτυο δημιουργεύ 

αιςθόματα αγϊπησ και απϋχθειασ.  
 Εύμαςτε εθιςμϋνοι και περιμϋνουμε ςυνεχώσ τισ νϋεσ καινοτομύεσ του 

Διαδικτύου. Όμωσ ϋχουμε αναρρωτηθεύ τι χϊνουμε; 
 Μελϋτεσ ϋχουν αρχύςει να επιβεβαιώνουν τη ςοβαρό επύδραςη του 

Διαδικτύου ςτη μνόμη 
 Η μελϋτη τησ Betsy Sparrow ϋδειξε ότι οι ϊνθρωποι εύναι πιο πιθανό να 

θυμούνται τα πρϊγματα όταν νομύζουν ότι δεν θα εύναι ςε θϋςη να τα 
βρούν χρηςιμοποιώντασ ϋναν υπολογιςτό και το αντύςτροφο

 Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα δεν ϋκαναν προςπϊθεια να θυμούνται ότι 
θα μπορούςαν να βρουν αργότερα μϋςω Διαδικτύου 

 Η ϋρευνα ϋδειξε ότι οι ϊνθρωποι τεύνουν να θυμούνται που ϋχουν βρει ό 
αποθηκεύςει τισ πληροφορύεσ, ςε βϊροσ τησ ύδιασ τησ πληροφορύασ 



Τα πειράματα ςε νζουσ - 1
Όταν οι ςυμμετϋχοντεσ βριςκόντουςαν αντιμϋτωποι με δύςκολεσ ερωτόςεισ 
κατϋφευγαν κατευθεύαν ςτο Διαδύκτυο για την ανεύρευςη απϊντηςησ. 

Οι ερευνητϋσ ρώτηςαν 46 προπτυχιακούσ φοιτητϋσ του Harvard δύςκολεσ ερωτόςεισ 
αλλϊ και πολύ εύκολεσ όπωσ: 

 “Does 2 plus 3 equal 5?” ό 
 “Does Denmark contain more square miles than Costa Rica?” 

Μετϊ, τουσ ϋδειξαν λϋξεισ όπωσ “table” ό “telephone,” όπωσ επύςησ και λϋξεισ που 
ςχετύζονται με υπολογιςτϋσ όπωσ “modem” ό “Google,” ςε χρώματα κόκκινο ό μπλϋ. 
Στη ςυνϋχεια τουσ ζητόθηκε να ταυτοποιόςουν το χρώμα αυτών των λϋξεων. 

Εκεύνοι που εύχαν προςπαθόςει να απαντόςουν δύςκολεσ ερωτόςεισ όταν πιό αργού 
ςτην ταυτοπούηςη των χρωμϊτων που αντιςτοιχούν ςε λϋξεισ που ςχετύζονται με 
υπολογιςτϋσ. 

Η Sparrow ιςχυρύζεται ότι αυτό η καθυςτϋρηςη ωφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι όθελαν να 
χρηςιμοποιόςουν υπολογιςτϋσ για να βρουν τη ςχετικό απϊντηςη. 

Η απϊντηςη ςτην ερώτηςη τι χρώμα ϋχει η λϋξη Google πόρε τον περιςςότερο χρόνο



Τα πειράματα ςε νζουσ - 2
Η πρόςβαςη ςε υπολογιςτή αλλάζει τον τρόπο 

που «θυμόμαςτε» 
 Σε δύο πειρϊματα, 90 προπτυχιακού φοιτητϋσ από 

το Harvard και το Columbia πληκτρολόγηςαν 
πληροφορύεσ ςε ϋνα υπολογιςτό. Στουσ μιςούσ εύχε 
λεχθεύ ότι η πληροφορύα θα αποθηκευτεύ και ςτουσ 
ϊλλουσ μιςούσ ότι θα χαθεύ. 

Όταν τουσ ζητόθηκε να ανακαλϋςουν αυτό την 
πληροφορύα εκεύνοι που γνώριζαν ότι η 
πληροφορύα δεν εύχε αποθηκευτεύ εύχαν πολύ 
καλύτερεσ επιδόςεισ.



Μια νζα εξωτερική μνήμη;

 Τα πειρϊματα ϋδειξαν ότι οι ϊνθρωποι αντιμετωπύζουν τουσ υπολογιςτϋσ 
και ςαν ςυςκευϋσ εξωτερικόσ μνόμησ (external or transactive memory). 

 Σύμφωνα με τουσ ερευντητϋσ: «Συμβιώνουμε με τουσ υπολογιςτϋσ, ςαν 
μϋρη του ύδιου διαςυνδεδεμϋνου ςυςτόματοσ - We are becoming 
symbiotic with our computer tools, growing into interconnected 
systems – που θυμϊται λιγότερο την πληροφορύα που μεταφϋρει γνώςη 
από την γνώςη που μπορεύ να βρύςκεται αυτό η πληροφορύα - that 
remember less by knowing information than by knowing where 
information can be found»

 H Sparrow πιςτεύει ότι η απελευθϋρωςη του ανθρώπου από τη μνόμη 
τον κϊνει εξυπνότερο και δημιουργικότερο, αφού ϋτςι δεν αφιερώνει 
ενϋργεια ςτο να θυμϊται δεδομϋνα και πληροφορύεσ. 

 “Εϊν αφαιρϋςει κανεύσ το ςτϊδιο τησ απομνημόνευςησ, ύςωσ να οδηγόςει 
ςτο να προςλαμβϊνει κανεύσ περιςςότερεσ γνώςεισ μϋςω τησ ανϊγνωςησ 
παρϊ μϋςω τησ αποθόκευςησ πληροφοριών ςτη μνόμη”



WWW
 Η ςυλλογικό μνόμη του Παγκόςμιου Ιςτού
 Όταν αναρτηθεύ κϊτι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό (WWW) «δεν 

μπορεύ να ξεχαςτεύ ποτϋ». Ανεξϊρτητα του πότε ϋχουν 
αναρτηθεύ – που ϋχουν αναρτηθεύ, ποιό το πλαύςιο 
αναφορϊσ (ςε ποιούσ αναφϋρεται – ςυχνϊ ϊςχετοι με 
αυτούσ που τελικϊ το αξιοπούηςαν)

 Άτομα ϋχουν χϊςει τη δουλειϊ τουσ, δεν ϋχουν προςληφθεύ, 
τουσ ϋχει απαγορευτεύ η εύςοδοσ ςε μια χώρα

 Έχει γύνει παραπούηςη περιεχομϋνου, κακό χρόςη και 
αξιοπούηςη περιεχομϋνου από τρύτουσ 

 Παρ’ όλα αυτϊ το WWW ϋχει βραχεύα μνόμη για τεχνικούσ 
λόγουσ 



Το «να θυμάςαι (remembering)» 
- το «να ξεχνάσ (forgetting)»

 Για αιώνεσ, το ζητούμενο όταν το «να θυμϊςαι» και 
ο κανόνασ το να ξεχνϊσ 

 Πολλϋσ δραςτηριότητεσ εύχαν το «να θυμϊςαι» ςαν 
κεντρικό ςκοπό τουσ: γλώςςα, αφόγηςη, 
ζωγραφικό, κλπ

 Iςτορικϊ Αρχεύα και Βιβλιοθόκεσ 
 Ούτε το βιβλύο ό το τηλϋφωνο ϊλλαξαν αυτό την 

προςϋγγιςη 
 Η αλλαγό ξεκύνηςε από τισ οπτικοακουςτικϋσ 

τεχνολογύεσ και κορυφώθηκε με το Διαδύκτυο



Το «να θυμάςαι (remembering)» 
- το «να ξεχνάσ (forgetting)» (ςυν.)

 Πολλού θεςμού βαςύςτηκαν ςτη δύναμη του «να θυμϊςαι»: 
μϋςω τησ γραφόσ, τησ τυπογραφύασ, το πανοπτικό, κλπ.

 Δεν εύναι μόνο θϋμα δύναμησ, αλλϊ και χρόνου, αποφϊςεων 
και ελόφθηςαν αυτϋσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρόνο. 

 Το να βλϋπεισ μια απόφαςη που ϋχει ληφθεύ κατϊ το 
παρελθόν δεν εύναι ςυχνϊ αντιληπτό ςτο παρόν. 

 Η απώλεια τησ ικανότητασ του «να ξεχνϊσ» οδηγεύ ςτην 
απώλεια τησ ικανότητασ τησ γενύκευςησ και αναδεικνύει τισ 
λεπτομϋρειεσ. 

 Ζότημα αξιολόγηςησ των πληροφοριών
 Κύνδυνοσ μεταςχηματιςμού από μια κοινωνύα που «δεν 

ξεχνϊει (unforgetting)» ςε μια κοινωνύα που «δεν ςυγχωρεύ 
(unforgiving)»



Τι μπορεί να γίνει
 Δικαίωμα ςτην προςταςία του απορρήτου (Privacy rights). Να μπορούν οι 

πολύτεσ να διαχειρύζονται τα ςτοιχεύα που τουσ αφορούν. 
 Οικολογία τησ Πληροφορίασ (Information ecology). Η ποςοτητα τησ 

πληροφορύασ να εύναι αυτό που απαιτεύται και μόνο. Καλό χρόςη τησ πληροφορύασ.
 Ψηφιακή Αποχή (Digital abstinence); Καθολικό ό μερικό. Εύναι όμωσ ρεαλιςτικό; 
 Η πλήρησ αναφορά ςτο περιεχόμενο (Full contextualization). Αξιόπιςτο 

πλαύςιο για κϊθε πληροφορύα; Εύναι εφικτό αυτό; 
 Αξιολόγηςη των πληροφοριών. Ποιόσ εύναι ο αςφαλϋςτεροσ τρόποσ να γύνει;
 Privacy DRM. Να διαςφαλιςτεύ τεχνολογικϊ ότι μόνο όςοι ϋχουν ϊδεια μπορούν να 

ϋχουν πρόςβαςη ςτην πληροφορύα.  
 Πληροφορίεσ με ημέρα λήξεωσ (Expiration date of information). Η 

πληροφορύα αυτοκαταςτρϋφεται μετϊ από μια ημερομηνύα και το περιεχόμενο 
εξαφανύζεται. 

 Η πληροφορίεσ να τοποθετηθούν ςε ειδικά αποθετήρια. Ένασ τρόποσ να 
κρατηθεύ το περιεχόμενο, προςβϊςιμο όμωσ με ειδικό διαδικαςύα. 

 Γιατί να μην ξαναειςάγουμε το «να ξεχνάσ (forgetting)»;
 Το «να θυμάςαι (remembering)» η εξαίρεςη - το «να ξεχνάσ (forgetting)» ο 

κανόνασ.



Το Δικαίωμα ςτη Λήθη 
 Ένασ Αυςτριακόσ φοιτητόσ νομικόσ (Μax Schrems) ζότηςε 

όλεσ τισ πληροφορύεσ που διατηρούςε ϋνασ ιςτότοποσ 
κοινωνικόσ δικτύωςησ ςε ςχϋςη με τον ύδιο ςτο προφύλ του. 
Το κοινωνικό δύκτυο του ϋςτειλε 1.224 ςελύδεσ πληροφοριών. 
Σε αυτϋσ περιλαμβϊνονταν φωτογραφύεσ, μηνύματα και 
αναρτόςεισ ςτη ςελύδα του από προηγούμενα χρόνια, 
κϊποιεσ από τισ οπούεσ πύςτευε ότι εύχε διαγρϊψει. 
Συνειδητοπούηςε ότι ο ιςτότοποσ ςυνϋλεγε πολύ 
περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το ϊτομό του απ’ όςεσ ο 
ύδιοσ πύςτευε και ότι πληροφορύεσ που εκεύνοσ εύχε 
διαγρϊψει – και τισ οπούεσ δεν χρειαζόταν ο ιςτότοποσ 

δικτύωςησ – παρϋμεναν αποθηκευμϋνεσ.



Το Δικαίωμα ςτη Λήθη 

 Στισ 25 Ιανουαρύου 2012 η Ευρωπαώκό Επιτροπό 
πρότεινε την αναμόρφωςη τησ νομοθεςύασ που αφορϊ 
ςτην προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων των 
πολιτών ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη. Η νϋα πρόταςη 
περιλαμβϊνει και το δικαίωμα ςτη λήθη για τουσ 
χρόςτεσ του Διαδικτύου.  



Τι προβλζπει η πρόταςη 
 Να θεςπιςτεύ το «δικαύωμα ςτη λόθη» ώςτε οι χρόςτεσ να 

διαχειρύζονται καλύτερα τουσ κινδύνουσ που κρύβει το διαδύκτυο 
για την προςταςύα δεδομϋνων. Όταν κϊποιοσ δεν επιθυμεύ πλϋον 
την επεξεργαςύα των δεδομϋνων του και εφόςον δεν ςυντρϋχουν 
νόμιμοι λόγοι για τη διατόρηςό τουσ, τα δεδομϋνα θα 
διαγρϊφονται. 

 Να διαςφαλιςτεύ η εύκολη πρόςβαςη ςτα δεδομϋνα των χρηςτών.

 Να διαςφαλιςτεύ το δικαύωμα των ατόμων να μεταφϋρουν τα 
προςωπικϊ τουσ δεδομϋνα ελεύθερα από ϋναν πϊροχο υπηρεςιών 
ςε ϊλλον (φορητότητα δεδομϋνων)



Τι προβλζπει η πρόταςη 
 θα διαςφαλιςτεύ ότι η ςυγκατϊθεςη πρϋπει να δύδεται ρητϊ 

από τα ϊτομα όταν αυτό εύναι αναγκαύα για οριςμϋνεσ 
μορφϋσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων·

 θα αυξηθεύ η ευθύνη και η υποχρϋωςη λογοδοςύασ όςων 
επεξεργϊζονται προςωπικϊ δεδομϋνα μϋςω του διοριςμού 
υπευθύνων προςταςύασ δεδομϋνων ςε εταιρεύεσ με 
προςωπικό πϊνω από 250 υπαλλόλουσ, καθώσ και μϋςω τησ 
ςυμμόρφωςησ με τισ αρχϋσ «προςταςύασ τησ ιδιωτικόσ ζωόσ 
όδη από τον ςχεδιαςμό» και «προςταςύασ τησ ιδιωτικόσ 
ζωόσ εκ καταςκευόσ», ώςτε να διαςφαλύζεται ότι τα ϊτομα 
ενημερώνονται με ςαφόνεια για τον τρόπο επεξεργαςύασ των 
δεδομϋνων τουσ.



Article 16

Right to rectification

The data subject shall have the right to obtain from the 
controller the rectification of personal data relating to 
them which are inaccurate. The data subject shall have 
the right to obtain completion of incomplete personal 
data, including by way of supplementing a corrective 
statement.



Article 17
Right to be forgotten and to erasure

The data subject shall have the right to obtain from the controller the 

erasure of personal data relating to them and the abstention from 

further dissemination of such data, especially in relation to personal 

data which are made available by the data subject while he or she was 

a child, where one of the following grounds applies:

(a) the data are no longer necessary in relation to the purposes for which 
they were collected or otherwise processed;

(b) the data subject withdraws consent on which the processing is based;

(c) the data subject objects to the processing of personal data pursuant to 
Article19;

(d) the processing of the data does not comply with this Regulation for 
other reasons.



Γιατί αυτό θα είναι καλό για την 
ψηφιακή οικονομία 
 To υψηλό επύπεδο προςταςύασ των δεδομϋνων εύναι 

απαραύτητο για την ανϊπτυξη τησ εμπιςτοςύνησ του κοινού 
ςτισ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ και ςτην ψηφιακό οικονομύα εν 
γϋνει. 

 Οι φόβοι όςον αφορϊ την προςταςύα τησ ιδιωτικόσ ζωόσ 
ςυγκαταλϋγονται ςτουσ βαςικούσ λόγουσ για τουσ οπούουσ 
οριςμϋνοι αποφεύγουν την αγορϊ αγαθών και υπηρεςιών 
μϋςω του διαδικτύου.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


