
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
  Το Διαδίκτυο έφερε πραγματική επανάσταση στον τομέα της πληροφορίας . Μέσω 
αυτού του παγκόσμιου δικτύου υπολογιστών που συνδέονται μεταξύ τους 
προσφέρεται με όλο και μικρότερο κόστος μια ευρεία κλίμακα υπηρεσιών. Έτσι 
δίκαια θεωρείται ότι το Διαδίκτυο ξεπέρασε τα κλασικά μέσα επικοινωνίας και 
οδηγεί την ανθρωπότητα σε μία νέα εποχή, στην οποία αυτό θα παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία, τη διακίνηση και την επεξεργασία των 
πληροφοριών που θα επηρεάζουν με διάφορους τρόπους τη ζωή μας. 
            Μία ακόμη από τις θετικές προεκτάσεις του Διαδικτύου είναι η εύκολη 
πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Ο κάθε άνθρωπος ακόμη και ο 
αγράμματος έχει σήμερα τη δυνατότητα να αντλεί γνώσεις για τεχνικά και 
επιστημονικά θέματα που αφορούν κλάδους της δραστηριότητας του καθώς και 
άπλες πληροφορίες, όπως διαπίστωσε ο Σουγκάτα τόσο με τα παιδιά της 
φτωχογειτονιάς όσο και με τους κατοίκους των απομακρυσμένων χωριών. 
Επιπλέον, το Διαδίκτυο ευνόησε ιδιαίτερα τις  συναλλαγές μεταξύ ατόμων και 
εταιρειών συντελώντας στην οικονομική πρόοδο. Ποικίλες  είναι και οι δυνατότητες 
σε επίπεδο ψυχαγωγίας. Ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο του 
ακούγοντας μουσική ή απολαμβάνοντας παιχνίδια. 
Ο κυβερνοχώρος όμως κρύβει και αρκετούς κινδύνους. Αρχικά, ο χρήστης του 
Διαδικτύου δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των 
πληροφοριών. Είναι εύκολο, λοιπόν, να γίνει θύμα της παραπληροφόρησης, όπως 
είδαμε και στο πρώτο κείμενο με τον κυβερνο-εκφοβισμό. Η πολύωρη ενασχόληση 
με το εξελιγμένο αυτό μέσο προκαλεί εθισμό, ενισχύει την εσωστρέφεια, οδηγεί 
στην απομόνωση και στη χαλάρωση των διαπροσωπικών σχέσεων, με συνέπεια τη 
μοναξιά και την απομόνωση του σύγχρονου ανθρώπου.  Είναι εύκολη, επίσης, η 
πρόσβαση και η διαχείριση πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική ζωή του 
ατόμου. Ακόμη, είναι ανοχύρωτη η πνευματική ιδιοκτησία, καθώς επιτήδειοι 
χρήστες των νέων τεχνολογιών διακινούν μουσική ή ταινίες για προσωπικό όφελος, 
χωρίς ο πνευματικός δημιουργός να καρπώνεται τα ανάλογα κέρδη από τα έργα 
του. 
    Για να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση του Διαδικτύου ο άνθρωπος οφείλει να 
γνωρίζει τους κινδύνους του, και να το χρησιμοποιεί με μέτρο, ικανοποιώντας τις 
ανάγκες του. 
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