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1
Βασικές έννοιες

Πληροφορία - Επικοινωνία - Γνώση

Οι έννοιες Πληροφορία, Επικοινωνία και Γνώση, αποτελούν 
ένα εννοιολογικό τρίπτυχο με θεμελιακή σημασία για την 

Επιστήμη της Πληροφόρησης. Στην ουσία η επιστήμη αυτή 
αποτελεί λεπτομερειακή προσέγγιση και μελέτη της μορφής, 
της οργάνωσης, των τρόπων διαπλοκής και των σχέσεων των 
εννοιών αυτών στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πραγματικότητας, 
θεμελιώδη συνεκτικό ιστό και υπόβαθρο της οποίας αποτελεί 
ένα εκτεταμένο πλέγμα γνώσεων, το οποίο τροφοδοτεί και 
το οποίο τροφοδοτείται, συντηρείται και επεκτείνεται από 
ένα αντίστοιχα πολύπλοκο και εκτεταμένο κύκλωμα διακίνη-
σης πληροφοριών. Η διευκρίνηση της σημασίας με την οποία 
οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται, γενικά, στο πλαίσιο αυτής 
της Εισαγωγής στην Επιστήμη της Πληροφόρησης είναι, κατά 
συνέπεια, απαραίτητη ευθύς εξ αρχής.

Σε επίπεδο τυπικού ορισμού Γνώση είναι “το αποτέλεσμα 
κάθε πνευματικής διαδικασίας για την κατανόηση της αντικει
μενικής πραγματικότητας, είτε άμεσα με τις αισθήσεις είτε 
έμμεσα με την παρέμβαση του λογικού”1. Ως έννοια η Γνώση 
αποτελεί, φυσικά, αντικείμενο πολλών και διαφορετικών 
επιστημονικών και ερευνητικών προσεγγίσεων, βιολογικών, 

1 Τυπικός ορισμός από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 
 Ιν στιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998.
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ψυχολογικών, φιλοσοφικών κλπ., ανάλογα, κάθε φορά, με το 
στόχο της ζήτησης και την πλευρά της έννοιας που αποτελεί 
αντικείμενο της διερεύνησης.

Γνώση, στο πλαίσιο αυτού του κειμένου, θεωρείται το απο
τέλεσμα της συνειδητής προσπάθειας του ανθρώπου να δια-
μορφώσει μιά κατά το δυνατό ολοκληρωμένη αντίληψη για 
το περιβάλλον του. Περιβάλλον, σ’ αυτή τη συνάφεια, σημαί-
νει ο,τιδήποτε ευρίσκεται απέναντι και γύρω από τη συνεί-
δηση που επιχειρεί τη γνωστική προσέγγιση. Το αποτέλεσμα 
αυτής της γνωστικής προσπάθειας, η Γνώση, μπορεί να είναι 
τυπικό, αποτέλεσμα δηλαδή του έργου οργανωμένων συστη-
μάτων παραγωγής ή μετάδοσης της γνώσης, ή άτυπο. Μπορεί, 
επίσης, να είναι καταγεγραμμένο ή όχι και, βέβαια, μπορεί να 
είναι κοινοποιήσιμο και προσιτό στο ευρύ κοινό ή ελεγχόμε-
νης πρόσβασης και προορισμένο για ένα ειδικό και περιορι-
σμένο κοινό.

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση, όπως είναι προφανές, δεν 
είναι εξαντλητική, αλλά, απλά, ενδεικτική. Οι μορφές συστη-
ματικής οργάνωσης της γνώσης (γνωστικά αντικείμενα, γνω-
στικοί τομείς, επιστήμες κλπ.), αλλά και οι τυπικές ή άτυπες 
διαδικασίες μετάδοσης και αξιοποίησής της (π.χ. εκπαίδευση) 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και επηρεάζουν τη δομή και οργάνωση 
του χώρου της πληροφόρησης. Η Γνώση αποτελεί ένα ολοκλη-
ρωμένο, σε κάθε χρονική στιγμή, και επεξεργασμένο νοητικά 
σύνολο δεδομένων, που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε γνω-
στικά στοιχεία ή πληροφορίες. Η γενική σύνδεση των δεδο-
μένων αυτών με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, το γνωστικό 
αντικείμενο, και η εσωτερική τους δόμηση και αλληλουχία 
συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε γνώση ενός συγκεκριμέ-
νου αντικει μένου. Προκειμένου, πάντως, να γίνει σαφέστερο 
τόσο το περιεχόμενο των επιμέρους εννοιών, όσο και, κυρίως, 
η μεταξύ τους δομική και λειτουργική συσχέτιση, είναι απα-
ραίτητο η εννοιολογική αυτή επισκόπηση να αρχίσει από τα 
βασικά δομικά στοιχεία της όλης γνωστικής διαδικασίας. Τα 
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στοιχεία αυτά, σε καθαρά τυπικό επίπεδο, δεν είναι παρά οι 
“καταστάσεις” ή οι “αλλαγές καταστάσεων” που συνθέτουν, 
την κάθε στιγμή, το “περιβάλλον” της συνείδησης που μετέχει 
στη γνωστική διαδικασία. Η αντίληψη ή πρόσληψη των ποικί-
λων αυτών “καταστάσεων” ή “μεταβολών” του περιβάλλοντος 
από την ανθρώπινη συνείδηση, με τη χρήση των αισθητηρίων 
οργάνων, κωδικοποιημένη με κάποιο οπτικό, ηχητικό ή άλλο 
σύστημα αναπαράστασης και αποθηκευμένη είτε στην ανθρώ-
πινη μνήμη είτε σε άλλο εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης, 
δημιουργεί τα βασικά δομικά στοιχεία της γνωστικής διαδι-
κασίας που είναι γνωστά ως “δεδομένα”2.

Τα “δεδομένα” από αυτή την άποψη, αποτελούν, κατά 
συνέπεια, τα κωδικοποιημένα, καταγεγραμμένα ή όχι, αλλά 
απολύτως σαφή και διακριτά στοιχεία που συνθέτουν την 
πραγματικότητα, όπως την αντιλαμβάνεται, την κάθε στιγμή, 
η συγκεκριμένη συνείδηση που μετέχει στη γνωστική διαδι-
κασία. Είναι ευνόητο και δεν χρειάζεται να τονισθεί ιδιαίτερα 
εδώ, ότι τα δεδομένα αυτά, ως αποτέλεσμα της αντιληπτικής 
ικανότητας και της διαδικασίας πρόσληψης μιας συγκεκριμέ-
νης συνείδησης, με τα δικά της χαρακτηριστικά και τις ιδιαι-
τερότητες, είναι φυσικό και αναμενόμενο να διαφέρουν, λιγό-
τερο ή περισσότερο, από τα αντίστοιχα δεδομένα μιας άλλης 
συνείδησης.

Τα προβλήματα αυτά όμως εξετάζουν σε βάθος άλλες 
επιστήμες, όπως η Γνωστική Ψυχολογία, η Γνωσιολογία κλπ. 
και δεν χρειάζεται να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα εδώ. Τα 
συμπεράσματα, πάντως, των επιστημών αυτών, στο βαθμό 
που ενδιαφέρουν και επηρεάζουν το έργο της πληροφό ρησης, 
οφείλει να γνωρίζει και να εκμεταλλεύεται πλήρως η Επιστήμη 
της Πληροφόρησης.

2 Τις “καταστάσεις” ή “μεταβολές” αυτές οι ANTHONY DEBONS, ESTHER HORNE και 
SCOTT CRONENWETH, Information Science: An Integrated View, Boston: G. K. Hall, 
1988, σ. 5, χαρακτηρίζουν, επιτυχώς πιστεύω, ως “γεγονότα” (events).
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Τα “δεδομένα”, πάντως, ως διακριτά δομικά στοιχεία της 
εικόνας που έχουμε για την πραγματικότητα, δεν έχουν, από 
μόνα τους κανένα ιδιαίτερο νόημα. Νόημα αποκτούν σε σχέση 
και σε συνδυασμό με άλλα αντίστοιχα δεδομένα και σε συνά-
φεια με συγκεκριμένες συνθήκες χώρου και χρόνου. Η διαδι-
κασία αυτής της συσχέτισης, που πραγματοποιείται, ξεχωρι-
στά, από την κάθε ανθρώπινη συνείδηση, η οποία προσεγγίζει 
γνωστικά την πραγματικότητα, μετατρέπει τα “δεδομένα” σε 
“πληροφορίες”.

Πληροφορία είναι, έτσι, από αυτή την άποψη, το κάθε δεδο-
μένο που, για μια συγκεκριμένη ανθρώπινη συνείδηση, έχει 
νόημα, έχει, δηλαδή, συγκεκριμένη θέση και σημείο αναφο-
ράς στο γνωστικό οικοδόμημα του συγκεκριμένου ανθρώπου. 
Στην πληροφορία και τις ιδιαιτερότητές της, σε ό,τι αφορά το 
χώρο και τα ενδιαφέροντα της Επιστήμης της Πληροφόρησης, 
θα επανέλθουμε σε λίγο.

Η Γνώση, ως το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, 
δεν είναι παρά η νοητική επεξεργασία των πληροφοριών που 
προσλαμβάνει διαρκώς η συνείδηση και η δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου και νοητικά επεξεργασμένου συνόλου πλη-
ροφοριών για ένα συγκεκριμένο “αντικείμενο”. Είναι προφα-
νές ότι η Γνώση αποτελεί μια δυναμικά και διαρκώς μεταβαλ-
λόμενη εικόνα του ανθρώπου για τα πράγματα, αποτέλεσμα 
μιας διαρκούς, επίσης, διαδικασίας πρόσληψης, συσχέτισης 
και ενσωμάτωσης πληροφοριών από την ανθρώπινη συνεί-
δηση.

Η όλη γνωστική διαδικασία3, όπως συνοπτικά περιγράφηκε 
παραπάνω, και η σχέση και συμμετοχή σ’ αυτήν των επιμέ-
ρους ενεργειών, καταστάσεων και εννοιών, αποτυπώνεται 

3 Οι ANTHONY DEBONS, ESTHER HORNE και SCOTT CRONENWETH, Information 
 Science..., σ. 6, διακρίνουν ένα ακόμη αναβαθμό στη γνωστική κλίμακα, τον οποίο 
χαρακτηρίζουν ως “wisdom” (σοφία, φρόνηση) και ο οποίος υποδηλώνει την εν
σωμάτωση και χρήση αξιών στη γνωστική εικόνα και στην εκμετάλλευσή της, στο 
πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων.
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Όπως είναι, ενδεχομένως, προφανές, η πληροφορία, ως 
το βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της γνωστικής διαδικασίας, 
αποτελεί τη σημαντικότερη, από την άποψη των ενδιαφερό-
ντων της Επιστήμης της Πληροφόρησης, έννοια. Πληροφορία 
είναι αυτό που, σύμφωνα με τα παραπάνω και συμβατικά, 
κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως γνω-
στικό δεδομένο ή γνωστικό στοιχείο. Ένα δεδομένο δηλαδή 

δια γραμματικά στο επόμενο σχήμα, με τη μορφή ενός δυνα-
μικού συνεχούς, που συνδέει τα δεδομένα με τη Γνώση.

ενεργειών, καταστάσεων και εννοιών, αποτυπώνεται 
διαγραµµατικά στο επόμενο σχήµα, µε τη µορφή ενός 
δυναµικού συνεχούς, που συνδέει τα δεδοµένα µε τη Γνώση.

Όπως είναι, ενδεχοµένως, προφανές, η πληροφορία, 
ως το βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της γνωστικής 
διαδικασίας, αποτελεί τη σηµαντικότερη, από την άποψη των 
ενδιαφερόντων της Επιστήµης της Πληροφόρησης, έννοια. 
Πληροφορία είναι αυτό που, σύµφωνα µε τα παραπάνω και 
συµβατικά, κατά κάποιο τρόπο, θα µπορούσαµε να ορίσουµε 
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που αποκτά γνωστικό νόημα σε σχέση με άλλα αντίστοιχα 
δεδομένα και σε συνάφεια τόσο με συγκεκριμένες συνθήκες 
χώρου και χρόνου, όσο και με το υποκείμενο που προσλαμβά-
νει τα δεδομένα αυτά, το υποκείμενο δηλαδή της γνωστικής 
διαδικασίας. Ως πληροφορία θα μπορούσαμε, κατά συνέπεια, 
να ορίσουμε, γενικά, οποιοδήποτε δεδομέ νο του περιβάλλο-
ντος προσλαμβάνεται, συνειδητά ή ασυ νείδητα, ενεργητικά ή 
παθητικά, με τη βοήθεια των ποι κίλων αισθητηρίων οργάνων, 
και γίνεται αντικείμενο νοητικής επεξεργασίας από το άτομο. 
Τα δεδομένα αυτά ή πληροφορίες, ανάλογα με το περιεχό-
μενο και τον τρόπο πρόσληψής τους, θα αξιοποιηθούν στη 
συνέχεια, στο πλαίσιο της γνωστικής διαδικασίας. Η γνώση 
και, έτσι, πρωταρχικά, η πληροφορία, αποτελεί την απαραί-
τητη προϋπόθεση και το κλειδί για την επίλυση των προβλη-
μάτων της ζωής.

Ως όρος η πληροφορία τόσο στο ελληνικό, όσο και σε άλλα 
γλωσσικά περιβάλλοντα, έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποι-
είται με ποικίλες σημασίες, εξαρτημένες, κυρίως, από το γνω-
στικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιείται ο 
όρος. Σε τυπικό επίπεδο, οι ορισμοί που δίνουν τα τρία πιο 
έγκυρα ελληνικά λεξικά έχουν ως εξής (η σειρά παράθεσης 
των ορισμών δεν έχει αξιολογικό χαρα κτήρα):

“Στοιχείο, μήνυμα (είδηση, ανακοίνωση, δήλωση, αναφορά 
κτλ.) που περιέχει και μεταδίδει μια γνώση για κπ. ή για κτ.”4.

“Κάθε στοιχείο γνώσης ή κρίσης που μεταδίδεται με τη 
βοήθεια του λόγου, του ήχου ή της εικόνας, καθώς και με το 
σύνολο των συμβόλων που είναι κατανοητά στους ανθρώπους, 
με σκοπό να τους ενημερώσει για κάποιο γεγονός ή θέμα”5.

4 Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονί
κη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 
1998.
5 ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης Δημοτικής Γλώσσας, Γραπτής 
και Προφορικής, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1995.
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“1. Κάθε στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για κάποιον, που 
θα ήθελε κάποιος να το γνωρίζει· ειδικότ. Ο,τιδήποτε ασυνή-
θιστο, μη κοινότοπο ή προσδοκώμενο λέγεται σε κάποιον. 2. 
Κάθε στοιχείο που μεταδίδεται από μία πηγή (μέσο ενημέ-
ρωσης κ.λπ.) σε κάποιον δέκτη, κάθε ενημερωτικό στοιχείο. 
3. Το περιεχόμενο των σημάτων που διαβιβάζονται μέσω των 
διαφόρων μέσων επικοινωνίας και ενημερώσεως (τηλέφωνο, 
τηλεόραση κ.λπ.)”6.

Είναι προφανές, από την πρώτη ανάγνωση των παραπάνω 
ορισμών ότι, στα ελληνικά τουλάχιστον, και σε επίπεδο κοινής 
χρήσης, υπάρχει μια κοινή αντίληψη για το περιεχόμενο του 
όρου, εκείνη του γνωστικού δεδομένου, της δομικής μονά-
δας του γνωστικού οικοδομήματος του ανθρώπου. Διακρίνει, 
επίσης, κανείς, στους παραπάνω ορισμούς, κάποια πρόσθετα 
χαρακτηριστικά του όρου, όπως ότι το στοιχείο “μεταδίδεται”, 
ότι το στοιχείο έχει σκοπό να “ενημερώσει” ή ότι το στοιχείο 
είναι “ασυνήθιστο, μη κοινότοπο ή προσδοκώμενο” κλπ.

Για τα χαρακτηριστικά αυτά της πληροφορίας θα δούμε 
περισσότερα πράγματα λίγο αργότερα. Στο πλαίσιο άλλων 
επιστημονικών χώρων, όπως, για παράδειγμα, στην περί-
πτω ση της Βιολογίας, όπου έχουμε, μεταξύ άλλων, τις “γενε-
τικές πληροφορίες”, ο όρος πληροφορία χρησιμοποιείται με 
άλλες εξειδικευμένες σημασίες, που δεν είναι ανάγκη και δεν 
θα μας απασχολήσουν εδώ.

Ως βασικό δομικό στοιχείο της γνωστικής διαδικασίας, η 
πληροφορία αποτελεί τόσο την πρώτη ύλη σχηματισμού γνώ-
σης, όσο και το ουσιαστικό περιεχόμενο των πληροφο ριακών 
συστημάτων, αλλά και των συστημάτων και διαύλων παρα-
γωγής, διακίνησης, οργάνωσης και εκμετάλλευσης της πλη-
ροφορίας. Αν και το όλο σύστημα παραγωγής, διαχείρισης και 

6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Με Σχόλια για τη 
Σωστή Χρήση των Λέξεων, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 1998.
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αξιοποίησης της πληροφορίας είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, η 
σημασία και ο ρόλος της, ως δομικού στοιχείου της γνώσης, 
είναι μάλλον προφανής.

Η σημασία της συνδέεται και προκύπτει από την ανάγκη 
του ανθρώπου για γνώση, ως της απόλυτης προϋπόθεσης για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής. Στο πλαίσιο 
αυτής της εισαγωγής και σε ό,τι αφορά ειδικά τα θέματα της 
πληροφορίας, ο όρος “πρόβλημα” χρησιμοποιείται γενικά, με 
την έννοια, δηλαδή, της οποιασδήποτε κατάστασης, με την 
οποία είναι αντιμέτωπο ένα άτομο ή μία ανθρώπινη ομάδα.

Είναι προφανές ότι οι ανάγκες του ανθρώπου, ως ατόμου 
ή ως κοινωνικού συνόλου, για “πληροφορίες” ποικίλουν σε 
ποσότητα και ποιότητα και αυτό εξαρτάται και προσδιορίζε-
ται από ποικίλους παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, η εποχή και 
ο βαθμός πολυπλοκότητας της ζωής, η ηλικία του ανθρώπου, 
το μορφωτικό του επίπεδο, το επάγγελμά του κλπ.

Σε γενικές γραμμές και για την ανθρωπότητα νοουμένη ως 
σύνολο, οι ανάγκες για πληροφορίες παρουσιάζουν μια διαρ-
κώς αυξητική τάση και αυτό οφείλεται, όπως είναι προφανές, 
στο ότι η εξέλιξη βασίζεται και εξαρτάται από τις πληροφο
ρίες, αλλά και προάγει την πολυπλοκότητα, η οποία, με τη 
σειρά της, απαιτεί περισσότερες πληροφορίες κ.ο.κ.

Η ανάγκη για πληροφορίες, όπως τη συνειδητοποιεί ο 
άνθρωπος, προσδιορίζεται επιτυχώς, ως η κατάσταση εκείνη 
κατά την οποία “ανακύπτει μια αβεβαιότητα, την οποία ο 
άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με πληρο-
φορίες”7. Από τη θεώρηση αυτή της πληροφοριακής ανά-
γκης προκύπτει και η επέκταση του ορισμού της πληροφο-
ρίας ως του στοιχείου εκείνου που μειώνει την αβε βαιότητα 
του ανθρώπου για τα πράγματα. Από τη στιγμή που συνειδη 
το ποιείται η ανάγκη για πληροφορίες, ο άνθρωπος ενεργο

7 JAMES KRIKELAS, “InformationSeeking Behavior: Patterns and Concepts”, Drexel 
Library Quarterly, 19 (1983) 520.
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ποιείται για την αναζήτησή τους. Ο τρόπος αναζήτησης πλη-
ροφοριών ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και από 
κοινωνική ομάδα σε κοινωνική ομάδα και εξαρτάται, πάλι, από 
ποικιλία παραγόντων (ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο 
κλπ.)8.

Σε γενικές, πάντως, γραμμές, μπορούμε να διακρίνουμε 
δύο μεγάλες κατηγορίες πληροφοριακών αναγκών που έχει 
ο άνθρωπος: 1) αυτές που προκύπτουν στο πλαίσιο των 
 επαγγελματικών του ενασχολήσεων, και 2) αυτές που προκύ-
πτουν από προσωπικά του θέματα και ενδιαφέροντα. Σε ό,τι 
αφορά το γενικό πληθυσμό, έρευνες έχουν δείξει ότι η δεύ-
τερη αυτή κατηγορία, τα προσωπικά, δηλαδή, θέματα, απο-
τελεί την κυρίαρχη αιτία συνειδητοποίησης πληρο φοριακών 
αναγκών9.

Ο ρόλος της Επιστήμης της Πληροφόρησης είναι, κατά 
συνέπεια, να μελετήσει το όλο και εξαιρετικά πολύπλοκο 
κύκλωμα παραγωγής, διαχείρισης και αξιοποίησης της πληρο-
φορίας με στόχο την ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνο λογίας και 
τη διαμόρφωση των απαραίτητων εργαλείων και υποδομών 
αποτελεσματικότερης πρόσβασης και ουσια στικότερης εκμε-
τάλλευσης της πληροφορίας.

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, όπως είναι ευνόητο, η Επι-
στήμη της Πληροφόρησης πρέπει να μελετήσει και να οδη-
γήσει σε λειτουργική ταύτιση δύο διαφορετικά και ιδιαίτερα 
πολύπλοκα συστήματα: εκείνο της πληροφορίας και του 
κυκλώματος παραγωγής και διαχείρισής της και εκεί νο του 
ανθρώπου, που ως άτομο ή ομάδα, με εξαιρετικά μεγάλο 
εύρος ποικιλιών και ιδιαιτεροτήτων, αναζητεί και χρησιμο-
ποιεί τις πληροφορίες.

Η τεράστια σημασία που, σ’ αυτό το πλαίσιο, έχει η πλη-
ροφορία είναι πολύ περισσότερο εμφανής στην εποχή μας, 

8 RICHARD E. RUBIN, Foundations..., σ. 26.
9 ό. π., σ. 27.
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εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από μία πραγματική “έκρηξη” 
των πληροφοριών. Η “έκρηξη” αυτή έγινε καθαρά αισθητή, τις 
πρώτες δεκαετίες μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και απέκτησε 
δραματικές διαστάσεις με το Διαδίκτυο και την κύρια συνέ-
πειά του στο χώρο διακίνησης της πληροφορίας, την ηλεκτρο-
νική δημοσίευση. Για τα θέματα όμως αυτά θα πούμε περισ-
σότερα πράγματα σε επόμενα κεφάλαια.

Χαρακτηριστικό, αν και περιορισμένο σε ένα συγκεκριμένο 
χώρο, δείγμα του τι σημαίνει αυτή η έκρηξη των πληροφοριών 
είναι η στατιστική παρατήρηση ότι από το 1660 ως το 1960 ο 
αριθμός των δημοσιευομένων επιστημονικών άρθρων διπλα-
σιάζεται κάθε 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι με ένα μόνο άρθρο 
δημοσιευμένο το 1660, θα είχαμε, περίπου, 2.3 εκατομμύρια 
άρθρα δημοσιευμένα μέχρι το 197710 .

Η “έκρηξη” των πληροφοριών, όπως αυτή συνειδητο
ποιήθηκε, κυρίως, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ραγδαίας 
επέκτασης του Διαδικτύου, και η περαιτέρω σημασία που η 
“έκρηξη” αυτή προσέδωσε στην πληροφορία, ένεκα, κυ  ρί ως, 
της αυξημένης πολυπλοκότητας των κοινωνικών δραστη
ριοτήτων, αντανακλάται, χαρακτηριστικά, στο χαρακτηρισμό 
της σύγχρονης κοινωνίας, ως “Κοινωνίας της Πληροφορίας”11. 
Πριν προχωρήσουμε στη σύνδεση της πληροφορίας και της 

10 Η παρατήρηση οφείλεται στον D. J. D. PRICE, Little Science, Big Science. New York: 
Columbia University, 1963. Το όριο του 1660 σχετίζεται με την εμφάνιση, εκείνη τη 
χρονιά, των πρώτων γνωστών επιστημονικών περιοδικών Philosophical Transactions 
of the Royal Society και Journal des Sgavans. Βλ. σχετικά M. L. PAO, Concepts of 
Information Retrieval. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, 1989, σ. 16. Δεν 
έχουμε, δυστυχώς, στοιχεία για να εκτιμήσουμε την επιτυχία ή αποτυχία της πρό
βλεψης αυτής για το έτος 1977. Πολύ περισσότερο δεν έχουμε τέτοια στοιχεία για το 
έτος 2019, αν και, απολύτως εμπειρικά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι, στο πλαίσιο 
της έκρηξης δημοσιευμάτων που προκάλεσε το Διαδίκτυο και ο Ιστός, αυτή η πρό
βλεψη ήταν μάλλον μετριοπαθής.
11 Μια γενική θεώρηση των χαρακτηριστικών, αλλά και των προοπτικών της “Κοι-
νωνίας της Πληροφορίας” βλ. στου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Στον @ιώνα της 
Πληροφορίας: Προσεγγίζοντας τη Νέα Ψηφιακή Εποχή, Αθήνα: Νέα Σύνορα, 2000.
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σημασίας που έχει αυτή η πληροφορία με τη σύγχρονη Επι-
στήμη της Πληροφόρησης, αξίζει να δούμε σχηματικά τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πληροφορία στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημά-
των της ζωής. Πρέπει να τονισθεί και πάλι εδώ ότι η έννοια 
του προβλήματος είναι γενική και καλύπτει κάθε μορφή προ-
βλήματος που μπορεί να αντιμετωπίζει ο άνθρωπος είτε αυτό 
είναι ένα ερευνητικό  επιστημονικό πρόβλημα είτε είναι ένα 
πρακτικό πρόβλημα της καθημερινής ζωής. Πρόβλημα ήταν, 
μ’ αυτή την έννοια, η αναζήτηση της δομής του DNA, όπως 
πρόβλημα είναι, βέβαια, η αναζήτηση του καταλληλότερου 
δρομολογίου για τη μετάβαση από το σημείο Α στο σημείο Β. 
Τα διαδοχικά ερεθίσματα ή πληροφορίες που προσλαμβάνει ο 
άνθρωπος από το περιβάλλον του, από τη στιγμή που αποκτά 
μία συνειδητή επαφή με αυτό το περιβάλλον, του επιτρέπουν 
να διαμορφώσει μία νοητή εικόνα της πραγματικότητας, στο 
πλαίσιο της οποίας ζει και δραστηριοποιείται. Η εικόνα αυτή 
είναι στην πραγματικότητα η σύνθεση ενός άπειρου αριθμού 
επιμέρους τέτοιων εικόνων, που στο σύνολό τους συγκροτούν 
την πραγματικότητα, όπως, κάθε στιγμή, τη συνειδητοποιεί το 
συγκεκριμένο άτομο. Η πραγματικότητα αυτή διαφοροποιεί-
ται, την κάθε στιγμή και συνεχώς, από τις πληροφορίες που 
διαρκώς προσλαμβάνονται από το περιβάλλον.

Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος, κατά συνέπεια, με τη 
χρήση πληροφοριών προϋποθέτει:

● Την ύπαρξη και συνειδητοποίηση του προβλήματος
● Την ύπαρξη μιας νοητής εικόνας της πραγματικότητας του 

προβλήματος
● Την αναζήτηση, εντοπισμό, πρόσληψη και ένταξη νέων 

πληροφοριών στη σχετική με το πρόβλημα εικόνα
Η ένταξη νέων πληροφοριών ενημερώνει (δηλ. αλλάζει, 

τροποποιεί) την εικόνα και με βάση τη νέα αυτή ενημερω-
μένη εικόνα το άτομο ενεργεί για την αντιμετώπιση του προ-
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βλήματος. Με μία περιγραφή ιδιαίτερα σχηματική και απλου-
στευτική η διαδικασία αυτή, στην περίπτωση, για παράδειγμα, 
ενός πεζού που επιδιώκει να μεταβεί από το σημείο Α στο 
σημείο Β μιάς πόλης θα περιλαμβάνει:

● Μία νοητή εικόνα της πραγματικότητας σε ό,τι αφορά, 
κυρίως, στις δυνατές διαδρομές και τα πλεονεκτήματα ή 
μειο νεκτήματά τους

● Μία νοητή εικόνα της επιθυμητής διαδρομής
● Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι προσλαμβανόμενες 

από το περιβάλλον πληροφορίες τροποποιούν την εικόνα 
του ατόμου σχετικά τόσο με την πραγματικότητα, όσο και 
με το επιθυμητό δρομολόγιο. Οι τροποποιήσεις αυτές επη-
ρεάζουν αναλόγως τις αποφάσεις και ενέργειες του ατόμου 
και αυτό οδηγεί σε μία νέα πραγματικότητα και ο κύκλος, 
έτσι, επαναλαμβάνεται από την αρχή12.

Διαγραμματικά, η λειτουργία αυτή των πληροφοριών φαί-
νεται στην εικόνα της επόμενης σελίδας. Στο πλαίσιο αυτής 
της λειτουργίας η πληροφορία θα μπορούσε να ορισθεί ως 
γνωστικό δεδομένο χρήσιμο για τη λήψη μιας απόφασης ή, 
γενικότερα, ως δεδομένο, η πρόσληψη του οποίου μεταβάλλει 
την εικόνα του ατόμου για την πραγματικότητα.

Το γνωστικό δεδομένο, η πληροφορία ή η μονάδα πλη-
ροφορίας μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτή και κατανο-
ητή, αν εξετάσουμε το τι είναι στην πραγματικότητα για το 
άτομο αυτό που θα ονομάζαμε μία πληροφορία. Η πληροφο-
ρία εκφράζεται και αποκτά υπόσταση τόσο εξωτερικά (με τον 
προφορικό ή γραπτό λόγο κλπ.), όσο και στο εσωτερικό της 
ανθρώπινης νόησης και συνείδησης με τη χρήση της γλώσσας. 
Η γλώσσα είναι ο κώδικας με τον οποίο ο άνθρωπος όχι μόνο 
επικοινωνεί, αλλά και αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. 

12 Βλ περισσότερα για το θέμα στου D. SOERGEL, Organizing Information: Principles of 
Data Base and Retrieval Systems. Academic Press, 1985, σ. 914.
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Τόσο οι αφηρημένες έννοιες, όσο και τα συγκεκριμένα αντι-
κείμενα ταυτίζονται και αποκτούν υπόσταση με τη γλωσσική 
τους εικόνα. Η γλώσσα είναι, έτσι, ο κώδικας που υλοποιεί την 
πραγματικότητα13.

Η πληροφορία ή, καλύτερα, η μονάδα πληροφορίας αντι-
στοιχεί, σε επίπεδο γλώσσας, σε μία στοιχειώδη πρόταση. Μία 
πρόταση από την οποία προκύπτει ότι κάτι είναι έτσι ή κάτι 
συμβαίνει ή συνέβη έτσι ή τότε ή ότι κάποιος κάνει ή έκανε 
κάτι έτσι ή τότε κλπ. Είναι προφανές ότι μία απλή λέξη, π.χ. 
“αυτοκίνητο” δεν αποτελεί πληροφορία, δεδομένου ότι δε 
μεταβάλλει σε τίποτα την εικόνα μας για τα πράγματα14.

Η μονάδα πληροφορίας αντιστοιχεί πάντοτε σε μία γλωσ-
σική πρόταση, άσχετα από τον τρόπο και το μέσο με το οποίο 
η πληροφορία αυτή μεταδίδεται. Η πληροφορία, για παρά-
δειγμα, ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι, κάποια δεδομένη 
χρονική στιγμή, 16 βαθμοί Κελσίου εκφράζεται με την πρό-
ταση:

Η εξωτερική θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί Κελσίου

Η πρόταση μπορεί να μεταδοθεί στο άτομο ηχητικά, για 
παράδειγμα από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, ή οπτικά, 

13 Η άποψη ότι οι έννοιες, τα πράγματα και η πραγματικότητα γενικά αποκτούν 
υπόσταση με τη χρήση της γλώσσας σημαίνει εδώ ότι αποκτούν υπόσταση για τις 
ανάγκες της επικοινωνίας και της μεταφοράς της πληροφορίας, πράγματα που εν
διαφέρουν την Επιστήμη της Πληροφόρησης. Η γλώσσα αποτελεί, έτσι, το εργαλείο 
με το οποίο η πραγματικότητα, όπως τη συνειδητοποιεί την κάθε στιγμή το συγκε
κριμένο άτομο, αποκτά επικοινωνιακή υπόσταση. Δεν υπονοείται, βέβαια, εδώ ότι 
η γλώσσα διαμορφώνει και προσδιορίζει τη σκέψη και, κατά συνέπεια, “κατασκευά
ζει” την πραγματικότητα. Βλ. σχετικά STEVEN PINKER, Το γλωσσικό Ένστικτο: Πώς ο 
Νους Δημιουργεί τη Γλώσσα, Αθήνα: Κάτοπτρο, 2000, σ. 65 κε.
14 Μια απλή λέξη, για παράδειγμα “αυτοκίνητο”, αποτελεί αυτό που στην περιγρα
φή της γνωστικής διαδικασίας, προηγουμένως, χαρακτηρίσαμε ως “δεδομένο”. Στο 
επίπεδο της πρότασης, το εμπεριεχόμενο ρήμα προσδίδει στα απλά δεδομένα το 
 “νόημα” που τα μετατρέπει σε πληροφορία, π.χ. “Το αυτοκίνητο χρειάζεται συντήρη
ση”.
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γραμμένη, με τον ίδιο ακριβώς παραπάνω τρόπο, με κάποιο 
μέσο και σε κάποια επιφάνεια. Την ίδια ακριβώς πρόταση θα 
δημιουργήσει νοητικά το άτομο, αν η ίδια πληροφορία μετα
δοθεί με κάποιο άλλο τρόπο, όπως, για παράδειγμα, με τη 
μορφή μιας φωτεινής επιγραφής του τύπου:

Μερικές χαρακτηριστικές και σημαντικές για την Επιστήμη 
της Πληροφόρησης ιδιότητες των σχέσεων μεταξύ πρότασης 
και φερομένης από την πρόταση πληροφορίας αξίζει να επι-
σημανθούν εδώ.

Το περιεχόμενο, κατ’ αρχήν, της πρότασης δε συμπίπτει, 
πάντοτε και υποχρεωτικά, με τη μεταφερόμενη από την πρό-
ταση πληροφορία. Η πρόταση, για παράδειγμα, “Περιμέ νω με 
ανυπομονησία τις καλοκαιρινές διακοπές”, μπορεί να μεταφέ-
ρει ως πληροφορία αυτό ακριβώς που είναι το περιεχόμενό 
της. Η πρόταση, όμως, “Περιμένω πως και πως αυτή τη συνά-
ντηση” μπορεί να μεταφέρει δύο διαφορετικές πληροφορίες: 
ότι δε βλέπω την ώρα να γίνει η συνάντηση, η μία, και ότι, 
αν ήταν δυνατό, θα επιθυμούσα να μη γίνει καθόλου αυτή 
η συνάντηση, η άλλη. Το ποιά ακριβώς είναι η πληροφορία 
που μεταβιβάζεται στο δέκτη του μηνύματος εξαρτάται από 
το όλο πλαίσιο και τα συμφραζόμενα της επικοινωνίας (πράγ-
ματα που έχουν συζητηθεί προηγουμένως, ύφος, εκφράσεις 
και χειρονομίες του ομιλούντος κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, δεν υπάρχει, πάντοτε και υποχρεωτικά, αντιστοιχία 
μεταξύ του περιεχομένου ή του κυριολεκτικού νοήματος της 
πρότασης και της πληροφορίας, η οποία μεταβιβάζεται.
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Η πρόταση µπορεί να µεταδοθεί στο άτοµο ηχητικά, για 
παράδειγµα από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, ή οπτικά, 
γραµµένη, µε τον ίδιο ακριβώς παραπάνω τρόπο, µε κάποιο 
µέσο και σε κάποια επιφάνεια. Την ίδια ακριβώς πρόταση θα 
δηµιουργήσει νοητικά το άτοµο, αν η ίδια πληροφορία µετα
δοθεί µε κάποιο άλλο τρόπο, όπως, για παράδειγµα, µε τη 
µορφή  µιας φωτεινής επιγραφής του τύπου:

Μερικές χαρακτηριστικές και σηµαντικές για την Επιστήµη 
της Πληροφόρησης ιδιότητες των σχέσεων µεταξύ πρότασης 
και φεροµένης από την πρόταση πληροφορίας αξίζει να 
επισηµανθούν εδώ. 

Το περιεχόµενο, κατ’ αρχήν, της πρότασης δε συµπίπτει, 
πάντοτε και υποχρεωτικά, µε τη µεταφερόµενη από την 
πρόταση πληροφορία. Η πρόταση, για παράδειγµα, “Περιµέ
νω µε ανυποµονησία τις καλοκαιρινές διακοπές”, µπορεί 
να µεταφέρει ως πληροφορία αυτό ακριβώς που είναι το 
περιεχόµενό της. Η πρόταση, όµως, “Περιµένω πως και πως 
αυτή τη συνάντηση” µπορεί να µεταφέρει δύο διαφορετικές 
πληροφορίες: ότι δε βλέπω την ώρα να γίνει η συνάντηση, 
η µία, και ότι, αν ήταν δυνατό, θα επιθυµούσα να µη γίνει 
καθόλου αυτή η συνάντηση, η άλλη. Το ποιά ακριβώς είναι 
η πληροφορία που µεταβιβάζεται στο δέκτη του µηνύµατος 
εξαρτάται από το όλο πλαίσιο και τα συµφραζόµενα της 
επικοινωνίας (πράγµατα που έχουν συζητηθεί προηγουµένως, 
ύφος, εκφράσεις και χειρονοµίες του οµιλούντος κλπ.). 
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Κάθε πρόταση, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να 
 θεωρηθεί, οπωσδήποτε, πληροφορία. Δύο προϋποθέσεις 
πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου μία πρόταση να αποτε-
λεί πληροφορία. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιείται η πρόταση 
για τη μετάδοση ενός μηνύματος, να αποτελεί, δη λαδή, τμήμα 
μιας διαδικασίας επικοινωνίας. Κάθε πρόταση, κατά συνέπεια, 
αποκτά πληροφοριακό νόημα από τη στιγμή που το περιεχό-
μενό της γίνεται προσιτό, μεταβιβάζεται σε ένα τελικό αποδέ-
κτη. Οι ιδιωτικές σημειώσεις κάποιου, για παράδειγμα, έχουν 
δυνάμει πληροφοριακή σημασία, αλλά θα γίνουν πληροφο-
ρίες μόνον όταν θα είναι προσιτές για ανάγνωση και χρήση 
σε κάποιον τρίτο.

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά σ’ αυτό που θα μπο
ρούσαμε, συμβατικά, να ονομάσουμε πληροφοριακή αξία της 
πρότασης. Η πρόταση έχει πληροφοριακή αξία, όταν αλλάζει 
την εικόνα που έχει ο δέκτης του εμπεριεχομένου στην πρό-
ταση μηνύματος για την πραγματικότητα. Όταν η πρόταση δεν 
προσφέρει τίποτα το νέο στο δέκτη, τότε δεν έχει γι’ αυτόν την 
παραμικρή πληροφοριακή σημασία15.

Μετά τη γενική αυτή διατύπωση και περιγραφή του πε ρι-
εχομένου και του τρόπου λειτουργίας της πληροφορίας, στην 
οποία θα επανέλθουμε αναλυτικά αργότερα, μπορούμε να 
προχωρήσουμε σε μία τρίτη, σημαντική για την Επιστήμη της 
Πληροφόρησης έννοια, την έννοια της Επικοινωνίας. Όπως και 

15 Βλ. αναλυτικά γι’ αυτό το θέμα στου C. J. FOX, Information and Misinformation: 
An Investigation of the Notions of Information, Misinformation, Informing and Mis-
informing. Westport: Greenwood, 1983. Η πρόταση, ως λεκτικός συνδυασμός που 
προσδίδει νόημα σε δεδομένα, αποτελεί, σε τυπικό επίπεδο και σύμφωνα με όσα 
έχουν αναφερθεί παραπάνω, πληροφορία. Οι δύο επιπλέον ιδιότητες που προ
στέθηκαν εδώ, πρόταση που μετέχει σε διαδικασία επικοινωνίας και πρόταση με 
πληροφοριακή αξία, προσδιορίζουν περαιτέρω και πιο ουσιαστικά την έννοια της 
“πληροφορίας” για την Επιστήμη της Πληροφόρησης. Αξίζει να θυμηθούμε, πάντως, 
εδώ, την επισήμανση των χαρακτηριστικών αυτών της πληροφορίας στους τρεις τυ
πικούς ορισμούς της έννοιας από τα λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας που είδαμε 
παραπάνω.
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με τις δύο προηγούμενες έννοιες που προσπαθήσαμε να προ-
σεγγίσουμε εισαγωγικά παραπάνω, η προσέγγισή μας στην 
έννοια της Επικοινωνίας γίνεται, και σ’ αυτή την περίπτωση, 
από την πλευρά και την άποψη της Επιστήμης της Πληροφό-
ρησης.

Τόσο η πληροφορία, όσο και η επικοινωνία έχουν ένα 
 εντελώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά πράγματα 
και, φυσικά, για το έργο της πληροφόρησης σήμερα. Το ενδι-
αφέρον αυτό σχετίζεται τόσο με την κοινωνική λειτουργία των 
εννοιών αυτών, όσο και με το πραγματικά εκρηκτικό μέγεθος 
της σημερινής ανάπτυξης και παρουσίας τους στις κοινωνι-
κές δραστηριότητες. Σχετίζεται, επιπλέον και κυριαρχικά, με 
το γεγονός ότι η πληροφορία για την Επιστήμη της Πληρο-
φόρησης έχει νόημα μόνον ως πληροφορία που μεταφέρε-
ται, διακινείται, διαδίδεται και, γενικά, μετέχει σε διαδικασία 
επικοινωνίας.

Η έννοια της επικοινωνίας φαίνεται να έχει ένα προφα-
νές περιεχόμενο, το οποίο προκύπτει, βέβαια, από τη χρήση 
του όρου στο πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας. Στο πλαίσιο 
αυτής της κοινής χρήσης ο όρος υποδηλώνει την πραγματο-
ποίηση, με κάποιο τρόπο ή μέσο, επαφής μεταξύ δύο ανθρώ-
πων και την ανταλλαγή πληροφοριών ή, όπως διατυπώνεται 
ειδικότερα στη θεωρία της επικοινωνίας, μηνυ μάτων. Η ιδιαί-
τερα απλοποιημένη αυτή διατύπωση μπορεί να παρασταθεί 
διαγραμματικά ως εξής:

Η ουσία της επικοινωνίας είναι, στην πραγματικότητα, πολύ 
περισσότερο πολύπλοκη, τόσο σε ό,τι αφορά στα συστατικά 
στοιχεία που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, όσο και σε ό,τι 
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να προχωρήσουµε σε µία τρίτη, σηµαντική για την Επιστήµη 
της Πληροφόρησης έννοια, την έννοια της Επικοινωνίας. Όπως 
και µε τις δύο προηγούµενες έννοιες που προσπαθήσαµε 
να προσεγγίσουµε εισαγωγικά παραπάνω, η προσέγγισή 
µας στην έννοια της Επικοινωνίας γίνεται, και σ’ αυτή την 
περίπτωση, από την πλευρά και την άποψη της Επιστήµης 
της Πληροφόρησης.

Τόσο η πληροφορία, όσο και η επικοινωνία έχουν ένα 
εντελώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά πράγµατα 
και, φυσικά, για το έργο της πληροφόρησης σήµερα. Το 
ενδιαφέρον αυτό σχετίζεται τόσο µε την κοινωνική λειτουργία 
των εννοιών αυτών, όσο και µε το πραγµατικά εκρηκτικό 
µέγεθος της σηµερινής ανάπτυξης και παρουσίας τους 
στις κοινωνικές δραστηριότητες. Σχετίζεται, επιπλέον και 
κυριαρχικά, µε το γεγονός ότι η πληροφορία για την Επιστήµη 
της Πληροφόρησης έχει νόηµα µόνον ως πληροφορία που 
µεταφέρεται, διακινείται, διαδίδεται και, γενικά, µετέχει σε 
διαδικασία επικοινωνίας. 

Η έννοια της επικοινωνίας φαίνεται να έχει ένα προφανές 
περιεχόµενο, το οποίο προκύπτει, βέβαια, από τη χρήση 
του όρου στο πλαίσιο της καθηµερινής εµπειρίας.  Στο 
πλαίσιο αυτής της κοινής χρήσης ο όρος υποδηλώνει την 
πραγµατοποίηση, µε κάποιο τρόπο ή µέσο, επαφής µεταξύ 
δύο ανθρώπων και την ανταλλαγή πληροφοριών ή, όπως 
διατυπώνεται ειδικότερα στη θεωρία της επικοινωνίας, µηνυ
µάτων.  Η ιδιαίτερα απλοποιηµένη αυτή διατύπωση µπο ρεί 
να παρασταθεί διαγραµµατικά ως εξής:
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αφορά στην ίδια τη δομή της διαδικασίας. Αν και το υποκεί-
μενο σχήμα παραμένει, στην ουσία του, η τριμερής διάταξη 
που διατυπώθηκε παραπάνω (πομπός  μήνυμα  δέκτης), το 
είδος, η ποσότητα και ο ρόλος πομπού και δέκτη, το είδος, η 
ποσότητα, ο στόχος και το μέσο διακίνησης των μηνυμάτων, 
καθώς και οι ποικίλοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες 
και παράμετροι που επηρεάζουν την όλη διαδι κασία, τα απο-
τελέσματά της, αλλά και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
αυτών, κάνουν τη μελέτη του όλου θέματος της επικοινωνίας 
εξαιρετικά πολύπλοκη.

Τα προβλήματα που συνδέονται με τη διάδοση της πληρο
φορίας μελετήθηκαν συστηματικά από ένα ειδικό σε θέματα 
διακίνησης μηνυμάτων, τον μηχανικό της αμερικανικής τηλε-
φωνικής εταιρείας Bell Telephone, Claude Shannon. Ο Shannon 
διατύπωσε μία μαθηματική θεωρία του προβλή ματος της πλη-
ροφορίας και μαζί με τον Warren Weaver, που ασχολήθηκε με 
το θέμα της επικοινωνίας, δημοσίευσαν, το 1949, τη μαθημα-
τική θεωρία της επικοινωνίας16.

Το βασικό μοντέλο περιγραφής των διαδικασιών επικοι
νωνίας που διατύπωσαν οι Shannon και Weaver, και το οποίο 
φαίνεται απλοποιημένο στην επόμενη εικόνα, ισχύει, στις 
γενικές του γραμμές, και καλύπτει, με την κατάλληλη κάθε 
φορά ερμηνεία, κάθε μορφή επικοινωνίας17.

16 C. E. SHANNON & W. WEAVER. The Mathematical Theory of Communication. 
 Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1949.
17 Το μοντέλο των Shannon και Weaver, αν και, ουσιαστικά, το πρώτο από τα μο
ντέλα περιγραφής της επικοινωνιακής διαδικασίας, είναι και το πλέον γνωστό, σε 
βαθμό που πολλά μεταγενέστερα σχετικά μοντέλα να θεωρούνται σχολιασμοί ή πε
ραιτέρω αναπτύξεις του βασικού αυτού μοντέλου. Αν και το μοντέλο αναπτύχθηκε 
για να περιγράψει καθαρά μηχανικές διαδικασίες επικοινωνίας, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή ποικίλων μορφών της αν
θρώπινης επικοινωνίας. Η επικοινωνία, φυσικά, δεν είναι μια απλή έννοια, αλλά, 
σήμερα, μια εκτεταμένη επιστήμη, η οποία, ουσιαστικά, αναπτύχθηκε μετά το 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης διατυπώθηκαν ποικίλα μοντέ-
λα για την περιγραφή της επικοινωνιακής διαδικασίας στο επίπεδο του ανθρώπου και της 
κοινωνίας. Μια συνολική θεώρηση αυτών των μοντέλων βλ. στο έργο των DENIS MCQUAIL 
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Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι κατά τη μελέτη θεμάτων επι-
κοινωνίας και ειδικά, εδώ, θεμάτων διακίνησης των πληροφο-
ριών, οι έννοιες του πομπού και του δέκτη, όπως και η έννοια 
του μέσου ή του διαύλου διακίνησης της πληροφορίας πρέ-
πει, πάντοτε, να θεωρούνται τόσο στο λογικό επίπεδο, όσο και 
στο φυσικό επίπεδο.

Στο λογικό επίπεδο, για παράδειγμα, πομπός θα μπορούσε 
να είναι ο παραγωγός ή ο ενδιαφερόμενος για τη μετάδοση 
της πληροφορίας, ενώ στο φυσικό επίπεδο πομπός, της ίδιας 
πληροφορίας, θα μπορούσε να είναι το φυσικό μέσο που 
εκκινεί και υλοποιεί, στο φυσικό επίπεδο, τη διαδικασία δια
κίνησης, όπως ένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός, 
ένας εκδότης κλπ. Η σχέση αυτή μεταξύ λογικού και φυσικού 
πομπού και δέκτη της πληροφορίας μπορεί να παρασταθεί 
διαγραμματικά με το ακόλουθο γενικευμένο σχήμα:

και SVEN WINDAHL, Μοντέλα Επικοινωνίας: Για τη Μελέτη των Μέ σων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης, Αθήνα: Καστανιώτης, 1993.
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Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι κατά τη µελέτη θεµάτων 
επι κοινωνίας και ειδικά, εδώ, θεµάτων διακίνησης των 
πληροφοριών, οι έννοιες του ποµπού και του δέκτη, όπως 
και η έννοια του µέσου ή του διαύλου διακίνησης της 
πληροφορίας πρέπει, πάντοτε, να θεωρούνται τόσο στο 
λογικό επίπεδο, όσο και στο φυσικό επίπεδο.  

Στο λογικό επίπεδο, για παράδειγµα, ποµπός θα µπορούσε 
να είναι ο παραγωγός ή ο ενδιαφερόµενος για τη µετάδοση 
της πληροφορίας, ενώ στο φυσικό επίπεδο ποµπός, της ίδιας 
πληροφορίας,  θα µπορούσε να είναι το φυσικό µέσο που 
εκκινεί και υλοποιεί, στο φυσικό επίπεδο, τη διαδικασία δια
κίνησης, όπως ένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός, 
ένας εκδότης κλπ. Η σχέση αυτή µεταξύ λογικού και φυσικού 
ποµπού και δέκτη της πληροφορίας µπορεί να παρασταθεί 
διαγραµµατικά µε το ακόλουθο γενικευµένο σχήµα:

λα για την περιγραφή της επικοινωνιακής διαδικασίας στο επίπεδο του ανθρώπου 
και της κοινωνίας. Μια συνολική θεώρηση αυτών των µοντέλων βλ. στο έργο των 
DENIS MCQUAIL και SVEN WINDAHL, Μοντέλα Επικοινωνίας: Για τη Μελέτη των Μέ-
σων Μαζικής Ενηµέρωσης, Αθήνα : Καστανιώτης, 1993. 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ SHANNON ΚΑΙ WEAVER
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Το βασικό επικοινωνιακό σχήμα που περιγράψαμε εδώ, θα 
εξετάσουμε αργότερα, πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της μελέ-
της του κυκλώματος διακίνησης των πληροφοριών από την 
πλευρά των ενδιαφερόντων της Επιστήμης της Πληροφόρη-
σης.

Πριν προχωρήσουμε, πάντως, σ’ αυτή την ειδικότερη προ-
σέγγιση του θέματος “διακίνηση πληροφοριών” και “επικοι-
νωνία”, είναι ανάγκη να εμπλουτίσουμε το γενικευμένο σχήμα 
της επικοινωνίας, που έχει περιγραφεί παραπάνω, με τρεις 
ακόμη απαραίτητες έννοιες: τις έννοιες του θορύβου, της 
 σιωπής, και της ανατροφοδότησης.

Η έννοια του θορύβου στο πλαίσιο των διαδικασιών επικοι-
νωνίας υποδηλώνει το πρόβλημα της αθέλητης, ή και, ενδεχο-
μένως, ηθελημένης παρεμβολής επιπλέον και άσχετων “πλη-
ροφοριών” στο περιεχόμενο του μηνύματος. Τέτοια παρεμ-
βολή, η οποία μπορεί να κάνει δυσνόητο ή και να διαστρέ-
ψει το αρχικό μήνυμα, μπορεί να προκύψει σ’ οποιοδήποτε 
σημείο της πορείας του μηνύματος από τον πομπό στο δέκτη 
και μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και διάφορους λόγους. 
Οι λόγοι αυτοί σχετίζονται, κυρίως, με αδυναμίες και ατέλειες 
του χρησιμοποιουμένου διαύλου και της διαδικασίας επικοι-
νωνίας, αλλά και με την πληθώρα των παραμέτρων, τεχνικού 
ή κοινωνικού χαρακτήρα, που επηρεάζουν ή και καθορίζουν 
την όλη διαδικασία.

Η σιωπή υποδηλώνει την απώλεια πληροφοριών κατά τη 
διακίνηση του μηνύματος, ενώ η έννοια της ανατρο φοδότησης 

Φυσικός
µεταδότης

Φυσικός
δέκτης

Παραγωγός
ή ποµπός της
πληροφορίας

Λογικός δέκτης
ή προορισµός της

πληροφορίας (κοινό)
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αναφέρεται στην αντίδραση του δέκτη στο προσλαμβανόμενο 
μήνυμα. Η αντίδραση αυτή, ως ένα είδος μηνύματος του δέκτη 
προς τον πομπό, μπορεί να πάρει διάφορες, τυπικές ή άτυπες, 
μορφές και, αυτό είναι το σημαντικότερο, να επη ρεάσει τη 
συμπεριφορά και το περιεχόμενο των μηνυμάτων του πομπού 
στη συνέχεια. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, 
κατά τη διδακτική διαδικασία, η ανατροφοδότηση του πομπού 
από το δέκτη είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς και σ’ όλη 
τη διάρκεια της επικοινωνιακής διαδικασίας. Ένα γενικευμένο 
σχήμα της όλης διαδικασίας, με την εισαγωγή και των παρα-
πάνω εννοιών, φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Η μεταξύ ανθρώπων επικοινωνία, κάτι το οποίο ενδιαφέρει 
κυρίως το έργο της πληροφόρησης, μπορεί, γενικά, να διακρι-
θεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
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είδος µηνύµατος του δέκτη προς τον ποµπό, µπορεί να 
πάρει διάφορες, τυπικές ή άτυπες, µορφές και, αυτό είναι 
το σηµαντικότερο, να επηρεάσει τη συµπεριφορά και το 
περιεχόµενο των µηνυµάτων του ποµπού στη συνέχεια. 
Σε πολλές περιπτώσεις, όπως, για παράδειγµα, κατά τη 
διδακτική διαδικασία, η ανατροφοδότηση του ποµπού από 
το δέκτη είναι κάτι που συµβαίνει συνεχώς και σ’ όλη τη 
διάρκεια της επικοινωνιακής διαδικασίας. Ένα γενικευµένο 
σχήµα της όλης διαδικασίας, µε την εισαγωγή και των 
παραπάνω εννοιών, φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.
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ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Διαπροσωπική επικοινωνία

Αφορά στην ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών με απευ-
θείας επαφή ανθρώπου με άνθρωπο, κάτι το οποίο παρουσι-
άζεται με τις ακόλουθες, κυρίως, μορφές:

● Επικοινωνία ατόμου με άτομο (με άμεση επαφή, αλληλο-
γραφία, τηλέφωνο κλπ.)

● Επικοινωνία ατόμου με άτομα (ομιλητής απευθυ νόμενος 
σε περισσότερα άτομα με άμεσο τρόπο (ομιλία, διάλεξη 
κλπ.) ή έμμεσο (ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ομιλία κλπ.)

● Επικοινωνία ατόμων με άτομα (π.χ. θεατρική ομάδα ή 
συγκρότημα σε παράσταση).

Μαζική επικοινωνία

Πρόκειται για μήνυμα ή μηνύματα απευθυνόμενα, με τη 
χρήση των γνωστών ως Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), 
από άτομο ή άτομα προς ένα γενικά ευρύ και όχι πάντοτε 
σαφώς προσδιορισμένο κοινόδέκτη. Το πρώτο μέσο μαζικής 
επικοινωνίας δημιουργείται, ουσιαστικά, με την εμφάνιση της 
τυπογραφίας και την παρουσία του βιβλίου και, κυρίως, της 
εφημερίδας. Με την εμφάνιση των συγχρόνων ΜΜΕ η μορφή 
αυτή επικοινωνίας έχει πάρει, κυριολεκτικά, εκρηκτικές δια-
στάσεις.

Πληθώρα μηνυμάτων και πληροφοριών διακινείται συνε-
χώς και ο σύγχρονος άνθρωπος παρουσιάζεται αδύναμος να 
προσλάβει σωστά, να ελέγξει και, το σημαντικότερο, να α  ξι-
ολογήσει και να αξιοποιήσει σωστά αυτές τις πληροφορίες. 
Τα σωστά οργανωμένα συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης 
των πληροφοριών αποτελούν το μοναδικό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας.
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