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Ο παγκόσμιος ποιος; Ορίζοντας τον κυβερνοχώρο 

«Δεν είναι ένα μεγάλο φορτηγό. Είναι μια σειρά σωλήνων».
Με αυτόν τον τρόπο, ο αείμνηστος γερουσιαστής από την Αλάσκα Ted 

Stevens ερμήνευσε τον κυβερνοχώρο σε μια ακρόαση του Κογκρέσου το 
2006. Όπως σημείωσε ένας κωμικός σε νυχτερινή εκπομπή, ο Jon Stewart, 
το γεγονός πως αυτός ο κάποιος που «δεν φαίνεται να γνωρίζει απολύ-
τως τίποτα για τους υπολογιστές ή το Διαδίκτυο… είναι αυτός ακριβώς 
που είναι υπεύθυνος για τη ρύθμισή του» αποτελεί σχεδόν το τέλειο 
παράδειγμα του πόσο αποκομμένοι είναι οι φορείς χάραξης πολιτικών 
της Ουάσινγκτον από την τεχνολογική πραγματικότητα. 

Ενώ είναι εύκολο να χλευάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο ηλικιωμένος 
γερουσιαστής αντιλαμβανόταν «τα ηλεκτρονικά γράμματα που πετά-
γονταν μέσα από τους σωλήνες», η πραγματικότητα είναι ότι ο ορισμός 
των ιδεών και των όρων στα θέματα του κυβερνοχώρου μπορεί να είναι 
όντως δύσκολος. Οι «σωλήνες» του Stevens είναι όντως μια «κατακρεούρ-
γηση» της ιδέας των σωληνώσεων, μιας αναλογίας που χρησιμοποιείται 
από ειδικούς στο πεδίο για την περιγραφή των συνδέσεων δεδομένων. 

Εάν ήθελε να είναι απολύτως ακριβής, ο Stevens θα μπορούσε να 
έχει χρησιμοποιήσει την αρχική σύλληψη του κυβερνοχώρου από τον 
συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας William Gibson, ο οποίος πρώτος 
χρησιμοποίησε τον όρο, ένα αμάλγαμα της «κυβερνητικής» (cybernetics) 
και του «χώρου» (space) σε ένα σύντομο διήγημα του 1982. Ο ορισμός 
που έδωσε δύο χρόνια αργότερα στο μυθιστόρημά του Neuromancer, με 
το οποίο έφερε επανάσταση στο λογοτεχνικό είδος, ήταν ο εξής: «Μια 
συναινετική παραίσθηση που βιώνεται καθημερινά από δισεκατομμύρια 
χειριστές, σε κάθε έθνος… Μια γραφική αναπαράσταση των δεδομένων 
που αποσπώνται από τις τράπεζες του κάθε υπολογιστή στο ανθρώπινο 
σύστημα. Αδιανόητη πολυπλοκότητα. Γραμμές φωτός που εκτείνονται 
στον μη χώρο του μυαλού, συστάδες και αστερισμοί δεδομένων». Φυ-
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σικά, εάν ο γερουσιαστής είχε περιγράψει τον κυβερνοχώρο με αυτόν 
τον τρόπο, οι πιο πολλοί θα τον είχαν θεωρήσει μάλλον μαστουρωμένο 
παρά απλά ασυνάρτητο. 

Ένας λόγος για τον οποίο ο ορισμός του κυβερνοχώρου είναι τόσο 
δύσκολος βρίσκεται εν μέρει όχι μόνο στην επεκτατική και παγκόσμια 
φύση του, αλλά και στο γεγονός ότι ο κυβερνοχώρος του σήμερα είναι 
σχεδόν μη αναγνωρίσιμος σε σύγκριση με το ταπεινό του ξεκίνημα. Το 
Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. μπορεί να θεωρηθεί ο νονός του κυβερ-
νοχώρου από τότε που χρηματοδότησε τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών 
και τα αρχικά δίκτυα, όπως το ARPANET (περισσότερες λεπτομέρειες 
γι’ αυτό σύντομα). Ωστόσο, ακόμα και το Πεντάγωνο αγωνίζεται να 
συμβαδίζει, καθώς το μωρό του μεγάλωσε. Με το πέρασμα των χρόνων, 
έχει εκδώσει τουλάχιστον δώδεκα διαφορετικούς ορισμούς του τι θεωρεί 
κυβερνοχώρο. Αυτοί κυμαίνονται από το «θεωρητικό περιβάλλον, στο 
οποίο ψηφιοποιημένες πληροφορίες μεταφέρονται μέσω δικτύων υπο-
λογιστών», που απορρίφθηκε, γιατί υπαινισσόταν ότι ο κυβερνοχώρος 
ήταν μόνο για επικοινωνία και ευρέως φανταστικός, έως έναν «τομέα 
που χαρακτηρίζεται από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και από το 
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα», που επίσης απορρίφθηκε, καθώς περιελάμ-
βανε τα πάντα, από υπολογιστές και πυραύλους μέχρι το ηλιακό φως.

Στην τελευταία απόπειρα το 2008, το Πεντάγωνο συγκέντρωσε 
μια ομάδα ειδικών, που χρειάστηκαν περισσότερο από έναν χρόνο για 
να συμφωνήσουν σε ακόμα έναν ορισμό του κυβερνοχώρου. Αυτήν τη 
φορά τον όρισαν ως «τον παγκόσμιο τομέα εντός του περιβάλλοντος 
των πληροφοριών, που αποτελείται από το αλληλένδετο δίκτυο των 
υποδομών της πληροφορικής, περιλαμβανομένων του Διαδικτύου, των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των συστημάτων πληροφορικής και των 
ενσωματωμένων επεξεργαστών και των οργάνων ελέγχου». Ασφαλώς 
πρόκειται για πιο λεπτομερή ορισμό αλλά τόσο «πυκνό», που σχεδόν 
ευχόμαστε να μπορούσαμε απλώς να γυρίσουμε στους «σωλήνες». 

Για τους σκοπούς του παρόντος βιβλίου, πιστεύουμε ότι το καλύτε-
ρο είναι να τον κρατήσουμε απλό. Στην ουσία, ο κυβερνοχώρος είναι 
το βασίλειο των δικτύων των υπολογιστών (και των χρηστών αυτών), 
όπου οι πληροφορίες αποθηκεύονται, μοιράζονται και μεταφέρονται 
διαδικτυακά. Όμως, αντί να προσπαθούμε να βρούμε τον ακριβή και 
τέλεια διατυπωμένο ορισμό του κυβερνοχώρου, είναι πιο χρήσιμο να 
αναλύσουμε αυτό που προσπαθούν να υπονοήσουν αυτοί οι ορισμοί. 
Ποια είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά που, όχι μόνο συνθέτουν τον 
κυβερνοχώρο, αλλά επίσης τον καθιστούν μοναδικό; 

Πρώτα και κύρια, ο κυβερνοχώρος αποτελεί ένα περιβάλλον πληρο-
φοριών. Αποτελείται από ψηφιοποιημένα δεδομένα που δημιουργούνται, 
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αποθηκεύονται και, το σημαντικότερο απ’ όλα, μοιράζονται. Το γεγονός 
αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά ένα φυσικό μέρος και, συνεπώς, αψηφά 
τις μετρήσεις με οποιαδήποτε μορφή φυσικής διάστασης. 

Όμως, ο κυβερνοχώρος δεν είναι απλώς εικονικός. Περιλαμβάνει 
τους υπολογιστές που αποθηκεύουν δεδομένα μαζί με τα συστήματα 
και τις υποδομές που επιτρέπουν τη ροή του. Εδώ περιλαμβάνεται το 
Διαδίκτυο των δικτυωμένων υπολογιστών, των κλειστών ενδοδικτύων, 
των κυψελωτών τεχνολογιών, των ινοοπτικών καλωδίων και των επικοι-
νωνιών μέσω δορυφόρου. 

Ενώ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο «Διαδίκτυο» ως συντομογρα-
φία για τον ψηφιακό κόσμο, ο κυβερνοχώρος έχει φτάσει στο σημείο να 
περιλαμβάνει τους ανθρώπους πίσω από αυτούς τους υπολογιστές και 
τον τρόπο με τον οποίο η συνδεσιμότητά τους έχει αλλάξει την κοινωνία 
τους. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, του κυβερνοχώρου είναι 
πως τα συστήματα και οι τεχνολογίες του είναι τεχνητές. Ως εκ τούτου, 
ο κυβερνοχώρος ορίζεται τόσο από τον γνωστικό κόσμο όσο και από 
τον φυσικό ή ψηφιακό. Οι αντιλήψεις έχουν σημασία και ενημερώνουν 
τις εσωτερικές δομές του κυβερνοχώρου για τα πάντα, από τον τρόπο 
με τον οποίο ορίζονται τα ονόματα εντός του κυβερνοχώρου έως το σε 
ποιον ανήκουν τα εκάστοτε τμήματα της υποδομής που τον τροφοδοτεί 
και τον χρησιμοποιεί. 

Έτσι, οδηγούμαστε σε ένα σημαντικό σημείο, που συχνά παρερμη-
νεύεται. Ο κυβερνοχώρος μπορεί να είναι παγκόσμιος, αλλά δεν είναι 
«άπατρις» ούτε αποτελεί «παγκόσμιο κοινό κτήμα» – και οι δύο όροι 
συχνά χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις και τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης. Ακριβώς όπως εμείς οι άνθρωποι έχουμε τεχνητά διαιρέσει τον 
κόσμο μας σε εδάφη που αποκαλούμε «κράτη» και, με τη σειρά τους, το 
ανθρώπινο είδος μας σε διάφορες ομάδες, όπως είναι οι «εθνικότητες», 
το ίδιο μπορεί να γίνει και με τον κυβερνοχώρο. Βασίζεται σε υλικές υπο-
δομές και σε ανθρώπινους χρήστες που είναι δεμένοι με τη γεωγραφία 
και, συνεπώς, υπόκειται στις ανθρώπινες έννοιες και αντιλήψεις μας περί 
κυριαρχίας, εθνικότητας και ιδιοκτησίας. Ή, για να το θέσουμε αλλιώς, οι 
διαιρέσεις του κυβερνοχώρου είναι τόσο αληθινές όσο και οι σημαντικές 
αλλά επίσης φανταστικές γραμμές που διαιρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες 
από τον Καναδά ή τη Βόρεια από τη Νότια Καρολίνα. 

Ωστόσο, ο κυβερνοχώρος συνεχώς εξελίσσεται, όπως και η ζωή. Ο 
υβριδικός συνδυασμός της τεχνολογίας και των ανθρώπων που τον χρη-
σιμοποιούν αλλάζει διαρκώς, μεταβάλλοντας αναπόφευκτα τα πάντα από 
το μέγεθος και την κλίμακα του κυβερνοχώρου έως τους τεχνικούς και 
πολιτικούς κανόνες με τους οποίους επιχειρείται η ρύθμισή του. Όπως το 
έθεσε ένας ειδικός, «Η γεωγραφία του κυβερνοχώρου είναι πολύ περισσό-
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τερο μεταβλητή από άλλα περιβάλλοντα. Τα βουνά και οι ωκεανοί είναι 
δύσκολο να μετακινηθούν, αλλά τμήματα του κυβερνοχώρου μπορούν 
να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν με το κλικ ενός διακόπτη». 
Τα σημαντικά χαρακτηριστικά παραμένουν τα ίδια, αλλά η τοπογραφία 
είναι σε συνεχή ροή. Ο κυβερνοχώρος του σήμερα είναι ο ίδιος, αλλά 
ταυτόχρονα και τελείως διαφορετικός από τον κυβερνοχώρο του 1982.

Το υλικό και το λογισμικό που αποτελούν τον κυβερνοχώρο, παρα-
δείγματος χάριν, αρχικά ήταν σχεδιασμένα για υπολογιστές που λειτουρ-
γούσαν από σταθερά καλώδια και τηλεφωνικές γραμμές. Οι φορητές 
συσκευές ήταν αρχικά πράγματα που τα έβλεπες μόνο στο «Star Trek» 
και κατόπιν μόνο για τους εμπόρους ναρκωτικών στο «Miami Vice» 
που μπορούσαν να αντέξουν το κόστος να έχουν κάτι τόσο «εξωτικό» 
όσο ένα «τηλέφωνο αυτοκινήτου». Σήμερα, ένα αυξανόμενο ποσοστό 
υπολογιστών μετακινείται στις φορητές συσκευές σε τέτοιον βαθμό, που 
έχουμε δει νήπια να γρονθοκοπούν τις οθόνες επιτραπέζιων υπολογιστών 
σαν να ήταν σπασμένα iPad. 

Μαζί με την τεχνολογία του κυβερνοχώρου, εξελίσσονται και οι προσ-
δοκίες μας από αυτόν. Το γεγονός αυτό γεννά νέους κανόνες συμπεριφο-
ράς, από τον τρόπο με τον οποίο «παίζουν» τα παιδιά έως την ακόμα πιο 
ισχυρή έννοια πως πρέπει όλοι να έχουμε πρόσβαση στον κυβερνοχώρο 
και να μπορούμε να εκφράζουμε τις προσωπικές μας απόψεις εντός αυτού 
για τα πάντα, από τη νέα κόμμωση ενός χολιγουντιανού αστέρα μέχρι 
το τι πιστεύουμε για έναν απολυταρχικό ηγέτη.

Επομένως, οι συνιστώσες του ίδιου του Διαδικτύου εξελίσσονται 
μπροστά μας με πιο θεμελιώδη τρόπο. Ταυτόχρονα γίνεται ολοένα και 
μεγαλύτερο (κάθε μέρα περίπου 2.500.000.000.000.000.000 bytes προ-
στίθενται στην παγκόσμια παροχή ψηφιακών πληροφοριών) και πολύ 
πιο εξατομικευμένο. Αντί να λαμβάνουμε παθητικά αυτήν την επέλαση 
των διαδικτυακών πληροφοριών, οι μεμονωμένοι χρήστες δημιουργούν 
και εξατομικεύουν ιστότοπους για προσωπική τους χρήση και στο τέλος 
αποκαλύπτουν περισσότερα για τους εαυτούς τους διαδικτυακά. Αυτοί 
οι ιστότοποι κυμαίνονται από κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και το RenRen στην Κίνα μέχρι μικρο-μπλογκ, 
όπως το Twitter και τα κινεζικά ισοδύναμα Tencent και Sina. Όντως, τα 
μικρο-μπλογκ στην Κίνα (με την ονομασία Weibo) έχουν «απογειωθεί» 
σε ασύλληπτο βαθμό: 550 εκατομμύρια τέτοια μπλογκ καταγράφηκαν 
το 2012.

Συνεπώς, ενώ ο κυβερνοχώρος ήταν κάποτε ένας κόσμος επικοινωνίας 
και κατόπιν ηλεκτρονικού εμπορίου (φτάνοντας πάνω από 10 τρισε-
κατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε πωλήσεις), έχει επεκταθεί, ώστε να 
περιλαμβάνει αυτό που αποκαλούμε «υποδομές ζωτικής σημασίας». Πρό-
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κειται για τους βασικούς τομείς που αποτελούν τον σύγχρονο πολιτισμό 
μας, από τη γεωργία και τη διανομή φαγητού έως το τραπεζικό σύστημα, 
την υγειονομική περίθαλψη, τις μεταφορές, το νερό και την ενέργεια. 
Ο καθένας από αυτούς τους τομείς κάποτε ήταν αυθύπαρκτος, αλλά 
τώρα όλοι είναι ενωμένοι και συνδεδεμένοι στον κυβερνοχώρο μέσω της 
πληροφορικής και συχνά μέσω των γνωστών ως συστημάτων «εποπτικού 
ελέγχου και απόκτησης δεδομένων» ή συστημάτων SCADA. Πρόκειται 
για τα συστήματα υπολογιστών που παρακολουθούν, προσαρμόζουν 
τους χειρισμούς και ελέγχουν άλλες διαδικασίες των υποδομών ζωτικής 
σημασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιωτικός τομέας ελέγχει περίπου το 
90% των υποδομών ζωτικής σημασίας των Η.Π.Α. και οι εταιρείες χρη-
σιμοποιούν τον κυβερνοχώρο –μεταξύ άλλων–, για να εξισορροπήσουν 
τα επίπεδα χλωρίωσης του νερού της πόλης σας, να ελέγξουν τη ροή του 
αερίου που θερμαίνει το σπίτι σας και να εκτελέσουν τις οικονομικές 
συναλλαγές που διατηρούν σταθερές τις τιμές των νομισμάτων. 

Ο κυβερνοχώρος, συνεπώς, εξελίσσεται από «το νευρικό σύστημα – 
το σύστημα ελέγχου της οικονομίας μας», όπως είπε κάποτε ο Πρόεδρος 
George W. Bush, σε κάτι περισσότερο. Όπως περιγράφει ο εκδότης του 
περιοδικού Wired Ben Hammersley, ο κυβερνοχώρος γίνεται «η κυρίαρχη 
πλατφόρμα για τη ζωή στον 21o αιώνα». 

Μπορούμε να γκρινιάζουμε γι’ αυτό, αλλά το Facebook, το Twitter, 
το Google και όλα τα υπόλοιπα είναι με πολλούς τρόπους ο ίδιος 
ο ορισμός της σύγχρονης ζωής στη δημοκρατική Δύση. Για πολ-
λούς, ένα λειτουργικό Διαδίκτυο με ελευθερία λόγου και μια καλή 
σύνδεση στα κοινωνικά δίκτυα της επιλογής μας αποτελεί έν-
δειξη όχι μόνο μοντερνισμού αλλά και του ίδιου του πολιτισμού. 
Αυτό δεν συμβαίνει, επειδή οι άνθρωποι είναι «εθισμένοι στη 
βιντεοθόνη» ή έχουν κάποια άλλη πατροναριστική ψυχολογική 
διάγνωση, αλλά επειδή το Διαδίκτυο είναι το μέρος που ζούμε, 
κάνουμε εμπορικές συναλλαγές, συναντιόμαστε, ερωτευόμαστε. 
Είναι η κεντρική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις, τον πολιτισμό 
και τις προσωπικές σχέσεις. Δεν έμεινε σχεδόν τίποτε άλλο. Η 
παρερμηνεία της κεντρικότητας αυτών των υπηρεσιών στη σύγ-
χρονη κοινωνία αποτελεί θεμελιώδες λάθος. Το Διαδίκτυο δεν 
αποτελεί πολυτελή προσθήκη στη ζωή· για τους περισσότερους 
ανθρώπους, συνειδητά ή όχι, είναι η ζωή.

Αλλά, όπως ακριβώς και στη ζωή, δεν συμπεριφέρονται όλοι σωστά. 
Το Διαδίκτυο, που μεγαλώνοντας μάθαμε όλοι να το αγαπάμε και τώρα 
χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο, γίνεται επικίνδυνο μέρος. 


