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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΪΛΟΥ 

INTERNET ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

«Se efxaristw poly già to anatypo. Tha sou apantisw sxetika me to 

erotima sou molis lavw thn enkyklio». ,vAv μπορεί κανείς να ανεχθεί αυτή 

την ταλαιπώρηση της ελληνικής γλώσσας σε μηνύματα όπως αυτό, με αντάλ

λαγμα τα οφέλη άπο τήν ενοποίηση του χώρου επικοινωνίας, τήν οποία προσ

φέρει το Internet, οι λοιπές δυσκολίες για τήν αξιοποίηση του δικτύου αύτου 

ξεπερνιούνται ευκολότερα. 

To Internet έχει πρόσφατα απασχολήσει συχνά τήν επικαιρότητα μέσω 

των εφημερίδων. Ή χρησιμότητα του όμως για τους ιστορικούς χρειάζεται 

πιο εξειδικευμένη προσέγγιση και έχει απασχολήσει τα πιο τεχνικά περιοδικά 

του κλάδου1. Το σημείωμα αυτό αποσκοπεί στο να παρουσιάσει στον "Ελληνα 

ιστορικό, πού έχει πρόσβαση στα κοινώς διαθέσιμα τεχνικά μέσα, μερικούς 

άπο τους τρόπους αξιοποίησης του δικτύου Internet για τήν 'ιστορική έρευνα2. 

Πρώτα άπ' ολα λίγα λόγια για το Internet. Συνίσταται σε ένα δίκτυο, 

1. Το περιοδικό Computers and the Humanities αφιέρωσε ολόκληρο τεύχος στο 
ρόλο των τηλεπικοινωνιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες: T. Erdt (έπιμ.), «Telecommu
nications and the Scholar», Computers and the Humanities, 26:3 ('Ιούνιος 1992). Γιά 
το ευρύτερο ζήτημα της οργάνωσης της έρευνας στίς ανθρωπιστικές επιστήμες μέ τη βοή
θεια των νέων εργαλείων της πληροφορικής βλ. τήν ενδιαφέρουσα έκθεση των Mary Feeney, 
S. Ross, «Information Technologies in Humanities Scholarship: British Achievements, 
Prospects and Barriers», Historical Social Research, 19:1 (1994), σ. 3-59. Tò ΐδιο περιο
δικό δημοσιεύει κατάλογο ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, πού ενδιαφέρουν τους ιστορι
κούς, μερικές άπο τις όποιες είναι προσπελάσιμες μέσω τοΰ Internet: P. Horvath, «On
line Datenbanken für Historiker - Ein Überblick. Teil I», Historical Social Research, 
19:1 (1994), σ. 129-32· τοΰ ίδιου, «Online Datenbanken für Historiker - Ein Überblick. 
Teil II», Historical Social Research, 19:2 (1994), σ. 70-103. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου 
ολοένα και περισσότερα περιοδικά περιλαμβάνουν στο ενημερωτικό τους τμήμα πληροφο
ρίες για υλικό τοΰ επιστημονικού τους πεδίου, πού μπορεί να αναζητηθεί μέσω τοΰ Internet 
μαζί μέ οδηγίες για τήν ανεύρεση του. 

2. "Οσοι δεν έχουν πρόσβαση στο Internet μέσω τών Ιδρυμάτων τους, μποροΰν να 
εγγράφουν ώς χρήστες στο δίκτυο 'Αριάδνη, μια υπηρεσία τοΰ Κέντρου «Δημόκριτος» 
(τηλ. 6513392 και 6536351), μέ ελάχιστη τρίμηνη συνδρομή 11.800 δρχ., κατά τήν ώρα 
της σύνταξης τοΰ σημειώματος. 
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ή μάλλον σε συνένωση δικτύων, πού συνδέει μεταξύ τους υπολογιστές της 

ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως δηλαδή τών πανεπιστημίων, ερευ

νητικών και άλλων κρατικών ιδρυμάτων και βιβλιοθηκών. 'Αποτελεί μεταφο

ρά της τεχνολογίας του ψυχρού πολέμου στις ανάγκες τής ειρήνης. Ή αρχική 

σκοπιμότητα στο σχεδιασμό του αμερικάνικου στρατιωτικού πειραματικού δι

κτύου Arpanet υπαγόρευε να μήν υπάρχει ένας κεντρικός σταθμός ελέγχου 

τών αμερικανικών στρατιωτικών επικοινωνιών, ό όποιος σε περίπτωση πυρη

νικής επίθεσης θα παρέσυρε σέ παράλυση ολόκληρο το δίκτυο. Σε τέτοιο ενδε

χόμενο ό σχεδιασμός εξασφάλιζε τον τρόπο, ώστε οι επικοινωνίες να συνεχί

ζονται άπό τις εναπομένουσες γραμμές του δικτύου, πού συνδέονταν μεταξύ 

τους μέσω ισότιμων επικοινωνιακών κόμβων. Ή ευελιξία αυτή του Arpanet 

κληροδότησε στο Internet, ως εγγενή ιδιότητα του, τήν τόσο χαρακτηριστική 

του αναρχία. 

"Οπως συχνά επαναλαμβάνεται, το Internet δεν ανήκει στην κυριότητα 

κανενός οργανισμού, άλλα λειτουργεί υπό τήν εποπτεία του Internet Society, 

πού ρυθμίζει ζητήματα, δπως ή τυποποίηση τών τρόπων επικοινωνίας κλπ. 

To Internet εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα μέλη τής ακαδημαϊκής κοινότητας, 

τα όποια αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο μέσω τών ιδρυμάτων 

τους. Το ατομικό δικαίωμα πρόσβασης κάθε δικαιούχου συνίσταται στην εκ

χώρηση συγκεκριμένου χώρου στο δίσκο του συνδεδεμένου υπολογιστή (του 

πανεπιστημιακού ή άλλου ιδρύματος), στην αναγνώριση του ονόματος χρήστη 

(user name) τής επιλογής του χρήστη και στο μυστικό κωδικό (password), 

με τον όποιο ολοκληρώνεται ή είσοδος του χρήστη στο δίκτυο. 

Τί χρειάζεται ό χρήστης για να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του Internet; 

Έκτος άπο Ικανοποιητική γνώση τής αγγλικής, αν ή πρόσβαση γίνεται απ' 

ευθείας μέσω του συνδεδεμένου υπολογιστή, χρειάζεται απλώς πρόσβαση σέ 

ενα τερματικό. ,νΑν ή πρόσβαση γίνεται μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης (dialup), 

τότε αυτή γίνεται μέσω προσωπικού υπολογιστή εφοδιασμένου με modem και 

ενα πρόγραμμα επικοινωνίας τερματικού, δπως για παράδειγμα το Procomm, 

το Telix ή το Terminal τών Windows. 'Απολύτως απαραίτητος είναι και 

Ινας από τους πολλούς οδηγούς, πού κυκλοφορούν για τό Internet, οί όποιοι 

εισάγουν τό χρήστη στις τεχνικές λεπτομέρειες και στίς υπηρεσίες του δικτύου. 

Επίσης δεν πρέπει νά παραλείψει να συμβουλευθεί τους υπεύθυνους τής πα

νεπιστημιακής ή άλλης αντίστοιχης υπηρεσίας, σχετικά με τή λειτουργία τοΰ 

υπολογιστή, τοΰ όποιου θα τοΰ επιτραπεί ή χρήση. Κατά πάσα πιθανότητα 

ή υπηρεσία αυτή θα τοΰ δώσει ενα έντυπο εγχειρίδιο χρήστη με τίς ... κατά 

τήν υπηρεσία απαραίτητες οδηγίες3. 

3. Το σημείωμα αυτό δεν άρκεΐ ώς βοήθημα για άμεση πρόσβαση στο δίκτυο. Βρήκα 

ιδιαίτερα χρήσιμο το ^φΐίο τοϋ Ed Kroll, The Whole Internet: User's Guide and Cata-
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'Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

,χΑν δ χρήστης είναι ιστορικός, πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα «δικαιώ

ματα»; Έ απλούστερη χρήση του Internet είναι ή αλληλογραφία με άλλα 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail). Το «άγλωσσο» κείμενο της αρχής του σημειώματος θα μπορούσε να 

ήταν μήνυμα, πού στέλλεται σε συνάδελφο με πρόσβαση στο Internet. Ό 

συνάδελφος, όπως κάθε χρήστης, διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, ή όποια απο

τελείται άπο το ηλεκτρονικό όνομα της επιλογής του (το όνομα χρήστη ή 

user name), το σύμβολο @ (at, εις), τήν ονομασία του υπολογιστή, δπου του 

έχει διατεθεί χώρος, το ίδρυμα και τή χώρα του (.gr για τήν Ελλάδα, .uk 

για τή Βρεταννία, .de για τή Γερμανία)- πχ. username@leon.nrcps.ariadne-t 

.gr4. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένας ταχύς, κατά κανόνα, άλλα οχι 

αξιόπιστος τρόπος επικοινωνίας. Δεν παρέχεται άπο κανέναν ή εγγύηση Οτι 

το μήνυμα θα φθάσει στον προορισμό του" μπορεί να χαθεί καθ' όδον ή να 

φθάσει με καθυστέρηση, αν, για παράδειγμα, κάποιος άπο τους υπολογιστές, 

πού μεταφέρουν το μήνυμα, βρίσκεται έκτος λειτουργίας. Έ ξ άλλου, καθώς 

το Internet λειτουργεί υπό καθεστώς αναρχίας καί δεν μπορούν να ζητηθούν 

ευθύνες για πλημμελή λειτουργία, οι χρήστες υποχρεώνονται να το χρησιμο

ποιούν με καρτερικότητα. Αυτό ισχύει για όλες τις υπηρεσίες, πού παρέχει 

το δίκτυο. Επίσης, το δίκτυο δεν εξασφαλίζει τήν εμπιστευτικότητα τών μη

νυμάτων το τελευταίο πράγμα πού θα ήθελε ένας χρήστης είναι νά αρχειο

θετηθεί, κατά τή διάρκεια τής τακτικής λήψης backup, ή αλληλογραφία του 

με συνήθεις άλλα ανομολόγητες πανεπιστημιακές προεκλογικές μεθοδεύσεις. 

Bytes manent ! "Ενας αποδεκτός κώδικας δεοντολογίας αποθαρρύνει τις απρε

πείς, βίαιες ή συναισθηματικά φορτισμένες φραστικές εκδηλώσεις. Τέλος, ανε

ξάρτητα άπο τή γλώσσα τής επικοινωνίας, ή γραφή είναι ή άτονη λατινική5. 

logue, Sebastopol Ca. 1993. Πρόσφατα δημιουργήθηκε ή δυνατότητα εκπαίδευσης στη 
χρήση τοΰ Internet μέσω τοΰ ιδίου του δικτύου με τή βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδρο
μείου χάρη στή σειρά Roadmap (οδικός χάρτης). 

4. Κάθε σταθμός τοΰ δικτύου διαθέτει δύο εναλλακτικές μορφές ηλεκτρονικής διεύ
θυνσης: μία εϊναι ή αποκλειστική ονομασία του (π.χ. leon.nrcps.ariadne-t.gr) και ή άλλη 
είναι ή αντίστοιχη αριθμητική μορφή, πού θεωρείται δυσκολότερη στην απομνημόνευση 
(στο παραπάνω παράδειγμα: 143.233.2.1). 

5. Τα ελληνικά θα μπορούσαν κάλλιστα νά αποδίδονται με το σύστημα τοΰ The
saurus Linguae Graecae, οπότε το μήνυμα τής αρχής τοΰ σημειώματος θα αποδιδόταν: 
«S' eu)xaristw= polu/gia/ to/a)na/tupo. Qa/sou= a)panth/sw...». 
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'Ηλεκτρονικό σεμινάριο 

"Αλλη χρήση του Internet είναι το ηλεκτρονικό σεμινάριο ή e-list. Αυτό 

συνίσταται στη συγκρότηση ομάδων συνδρομητών του σεμιναρίου, οί όποιοι 

ανταλλάσσουν ειδήσεις, ερωτήματα και απαντήσεις, βιβλιογραφίες και βιβλιο

κρισίες, ανακοινώσεις προγραμμάτων συνεδρίων και ό,τιδήποτε άλλο με αντι

κείμενο το ευρύτερο ((θέμα» του σεμιναρίου. Το μήνυμα, πού αποστέλλει Ινα 

μέλος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σεμιναρίου, στη συνέχεια διανέμεται 

στό σύνολο τών μελών το 'ίδιο συμβαίνει και με ολόκληρη την επιστημονική 

συζήτηση, πού ενδέχεται να προκύψει. Ή έγγραφη στο σεμινάριο γίνεται με 

σχετική αίτηση προς τήν ηλεκτρονική διεύθυνση του σεμιναρίου και απαντη

τικό μήνυμα αποδοχής από τους ιθύνοντες του σεμιναρίου, μέσω του ηλεκτρο

νικού ταχυδρομείου" άλλα σεμινάρια είναι εντελώς ανοικτά, ένώ άλλα θέτουν 

ορισμένες προϋποθέσεις6. Υπάρχουν πάμπολλα τέτοια σεμινάρια (ή ηλεκτρο

νικές λίστες) πού ενδιαφέρουν ιστορικούς, π.χ οί λίστες: H-Diplo γιά διπλω

ματική ιστορία, Econhist για οικονομική ιστορία, H-Ideas για ιστορία τών 

ιδεών, Hislaw-L για ιστορία του δικαίου, Classics-L και Ancien-L για τίς 

κλασικές, και Byzans-L για τίς βυζαντινές σπουδές, Η-Russia για τήν Ιστο

ρία της Ρωσίας, H-Mac για Ιστορικούς πού χρησιμοποιούν υπολογιστή Mac

intosh, κά. 

Telnet 

"Ενας χρήστης μπορεί να μεταφερθεί άπο το δικό του υπολογιστή σε ενα 

δεύτερο υπολογιστή με τήν εντολή telnet καί τή διεύθυνση του δεύτερου. ,νΑν 

έχει εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσει το δεύτερο υπολογιστή, τότε δλες οί 

εντολές, πού πληκτρολογεί, απευθύνονται στο δεύτερο αυτό υπολογιστή. Ή 

διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τήν είσοδο σε βιβλιοθήκες και 

τήν αναζήτηση λημμάτων τών καταλόγων τους. Πχ. για να ψάξει κανείς στην 

κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ακολουθεί τα έξης βή

ματα (συνήθως, μετά τή σύνδεση, οί οδηγίες δίνονται σε διαδοχικές οθόνες 

επιλογής) : 

1. Πληκτρολογεί τήν εντολή: Telnet 128.86.8.7. 

2. Στην απόκριση Login:, πληκτρολογεί: janet. 

3. Στην απόκριση Password:, πληκτρολογεί απλώς επιστροφή (Enter). 

4. Στην απόκριση hostname:, πληκτρολογεί: UK.AC.LON.CONSULL. 

5. Στην απόκριση Username:, πληκτρολογεί: LIBRARY. 

6. W. McCarty, «HUMANIST: Lessons from a Global Electronic Seminar», 
Computers and the Humanities, 26 (1992), σ. 205-22. 



Internet και ιστορική ερεννα 153 

,νΑν ή αναζήτηση ολοκληρωθεί κανονικά χωρίς αιφνιδιαστική διακοπή της 

επικοινωνίας, ή έξοδος άπο τον κατάλογο της βιβλιοθήκης και ή επιστροφή 

στον τοπικό (home) υπολογιστή γίνεται με τήν εντολή quit. 

Μετά άπο σχετική αίτηση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού 

'Ιδρύματος Ερευνών και έγκριση κωδικού εισόδου (password), με τήν εντολή 

telnet 143.233.9.20 (και στή συνέχεια login: guest), αποκτά κανείς δωρεάν 

πρόσβαση στο διαθέτη (server) Έρμη, τον υπολογιστή πού περιέχει τις βά

σεις δεδομένων με τις διδακτορικές διατριβές στα ελληνικά πανεπιστήμια καί 

το συλλογικό κατάλογο περιοδικών τών ελληνικών επιστημονικών βιβλιοθη

κών, πού διατηρεί τό ΕΚΤ, καί με τα εκπονούμενα ερευνητικά προγράμματα 

της Γενικής Γραμματείας "Ερευνας καί Τεχνολογίας. 

Μεταφορά αρχείων 

Στο χρήστη του δικτύου παρέχεται ή δυνατότητα μεταφοράς αρχείων (προ

γραμμάτων, πληροφοριακού υλικού, βιβλιογραφιών, βάσεων δεδομένων κλπ.) 

άπο μακρινούς υπολογιστές. "Ενας άπό τους τρόπους τέτοιας μεταφοράς γίνε

ται με το σύστημα του FTP (File Transfer Protocol = πρωτόκολλο μεταφο

ράς αρχείων). Πολλοί άπο τους υπολογιστές τους συνδεδεμένους με το Internet 

διαθέτουν υλικό για μεταφορά σέ χρήστες χωρίς ειδική εξουσιοδότηση. Μετά 

τή σύνδεση με τον εν λόγω υπολογιστή, ο χρήστης δηλώνει ως όνομα (user 

name) anonymous, αναζητεί το υλικό, πού χρειάζεται, καί το μεταφέρει με 

τήν εντολή get. Τέτοιο σταθμό διανομής αρχείων διαθέτουν για παράδειγμα 

τό Association for History and Computing (AHC) στο πανεπιστήμιο του 

Groningen της 'Ολλανδίας (πρόσβαση με τήν εντολή ftp tyr.let.rug.nl) καί 

το Center for Computing in the Humanities (GGH) στο πανεπιστήμιο του 

Τορόντο του Καναδά (πρόσβαση με τήν εντολή ftp epas.utoronto.ca). Tò σύ

στημα αυτό δέν λειτουργεί μέ πίνακες επιλογών (menus), καί γι' αύτο το λόγο 

είναι δύσκολο στή χρήση. Ή μεταφορά τών αρχείων γίνεται άπο τον μακρινό 

υπολογιστή (host) στον τοπικό υπολογιστή* ό τρόπος μεταφοράς τους στον 

προσωπικό υπολογιστή του χρήστη μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης εξαρτάται 

άπο τις ευκολίες πού παρέχει ό τοπικός υπολογιστής. 

Gopher 

ΟΊ δυσκολίες του FTP ξεπερνιούνται μέ τήν υπηρεσία του gopher (άπο το 

όνομα ενός νυκτόβιου τρωκτικού). To gopher είναι μια ειδική υπηρεσία, πού 

δέν προσφέρεται άπο όλους τους σταθμούς του δικτύου. Λειτουργεί αποκλει

στικά μέ διαδοχικούς πίνακες επιλογών, ο'ι όποιοι συνδέουν ιεραρχικά το τα

ξινομημένο υλικό κάθε σταθμού, άλλα παρέχουν καί πίνακες επιλογών κατά 

θεματικές ή γεωγραφικές ενότητες διευκολύνοντας έτσι τήν αναζήτηση, άνά-
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κλήση και μεταφορά πληροφοριών και αρχείων άνα τα πανεπιστήμια και τις 

βιβλιοθήκες, άνα τις πόλεις, τΙς χώρες και τις ηπείρους, ή ακόμη καί με λέ

ξεις κλειδιά. 'Ασφαλώς, ή χρήση του gopher είναι θεαματικότερη άπο την 

περιγραφή του. Τόσο το Association for History and Computing (εντολή: go

pher gopher.let.rug.nl), δσο καί το Center for Computing in the Humanities 

(εντολή: gopher gopher.epas.utoronto.ca) διαθέτουν gopher, άλλα για τη χρή

ση της υπηρεσίας αυτής πρέπει καί ο τοπικός υπολογιστής να διαθέτει gopher 

(δπως ή 'Αριάδνη του Δημόκριτου). Με το gopher ό χώρος τών ηλεκτρονικών 

πληροφοριών γίνεται πραγματικά ενιαίος7. 

World Wide Web 

Παρόμοιο στις λειτουργίες του μέ το gopher εϊναι και το World Wide Web 

(WWW, παγκόσμιος ιστός). Ol χαρακτηριστικότερες διαφορές του βρίσκον

ται στον τρόπο προσέγγισης του χρήστη. Πρώτον, αντί για τους Ιεραρχημέ

νους πίνακες επιλογών του gopher, το WWW στέλνει στις οθόνες μας εικό

νες ή συνεχές αναλυτικό κείμενο, καί δεύτερον, οι εντολές μας δεν δίνονται 

μέ μια άπο τις ιεραρχημένες επιλογές, άλλα μέ το φωτισμό ενός δείκτη (λέ

ξης ή εικόνας), παραπεμπτικού σε ένα σύστημα διασυνδεδεμένων αρχείων δια

λογικού ύπερ-κειμένου (hypertext). Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι το 

Labyrinth, «A Global Information Network for Medieval Studies», το 

όποιο αναπτύσσεται ύπο την αιγίδα του Georgetown University στις 'Ηνω

μένες Πολιτείες. 

"Αλλες υπηρεσίες 

Έ εντολή telnet, πού παρουσιάστηκε προηγουμένως, μας επιτρέπει πρόσβαση 

σε μια πολύ χρήσιμη βάση δεδομένων, το Uncover του Carl, στην οποία κα

ταχωρούνται οι τίτλοι άρθρων περιοδικών. Ή εντολή είναι: telnet database. 

carl.org. Μέ δωρεάν έγγραφη στή βάση αυτή ό συνδρομητής μπορεί νά ανα

ζητήσει τα περιεχόμενα τών περιοδικών, πού τον ενδιαφέρουν, καί νά ενημε

ρώνεται κατά τακτικά χρονικά διαστήματα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση 

για τα περιεχόμενα τών νέων τευχών τών περιοδικών αυτών. Μπορεί επί πλέον 

νά παραγγείλει αντίγραφα άρθρων μέ fax χρεώνοντας τήν πιστωτική του κάρτα. 

7. Η. Southall, «Getting into Gopherspace: Accessing Information Anywhere 
in the World at the Click of a Mouse», History and Computing, 5 (1993), σ. 110-20. 
Στο gopher της 'Αριάδνης βρίσκεται υπό ανάπτυξη βάση δεδομένων μέ τίτλο «Hellenic 
Civilization», μέ κυρίως εικονογραφικό υλικό άπο ελληνικές πινακοθήκες, μουσεία καί 
άλλες συλλογές. 



Internet και ιστορική έρευνα 155 

Γενικές παρατηρήσεις 

01 υπηρεσίες, πού περιγράφονται εδώ, νέα εργαλεία της έρευνας μεταξύ πολλών 

άλλων παλαιών, περισσότερο γνώριμων, αποτελούν μόνο την αφετηρία μιας 

τεχνολογικής πορείας, ενός τρόπου επικοινωνίας, μέσα στα δεδομένα ενός νέου 

κοινωνικού και πολιτιστικού φαινομένου, πού παράγει ή έν εξελίξει τεχνολο

γική επανάσταση. "Ηδη άπο τήν πρώτη επαφή του με το Internet ό χρήστης 

προκαλείται να θέσει ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική διαμόρφωση της 

ϊδιας της καθημερινότητας της εργασίας του, δηλαδή της παραγωγής του. 

Είναι ευνόητο δτι ή αμερικανική ακαδημαϊκή παιδεία κυριαρχεί σήμερα στο 

Internet, Οχι μόνο λόγω της επικράτησης της αγγλικής γλώσσας, άλλα κυ

ρίους διότι ή Βόρεια 'Αμερική συμβάλλει με τή μερίδα του λέοντος στην παρα

γωγή των διακινούμενων πληροφοριών και στή ζήτηση για τις υπηρεσίες του 

δικτύου. 

Έ ζήτηση αυτή σε κάθε εθνική ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ομόλογη με 

τή ζήτηση για καλύτερες βιβλιοθήκες. "Ηδη χρησιμοποιείται ό δρος «παρα

δοσιακές βιβλιοθήκες» για τα ιδρύματα με τή μορφή πού τα γνωρίζουμε, τα 

όποια πια αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως αρχεία έντυπων με ενα νέο ρόλο: 

της ηλεκτρονικής παροχής υλικού επί παραγγελία. Στή νέα αυτή πραγματικό

τητα ο'ι γεωγραφικές αποστάσεις τείνουν να μήν αποτελούν πλέον εμπόδιο στην 

απόκτηση πληροφοριών. "Οπως δμως υποστήριξε πρόσφατα ό 'Αμερικανός πο

λιτικός επιστήμονας Sidney Verba αναφορικά με το νέο ρόλο τών βιβλιοθη

κών, καθώς συμβαίνει με όλες τις τεχνολογικές προόδους, κατά τα πρώτα 

στάδια επωφελούνται περισσότερο όσοι είναι ήδη σε προηγμένο στάδιο εξέλι

ξης8. 'Ανακύπτει βέβαια ή απορία, τί θέση, μάλλον τι τύχη, μπορεί να ανα

μένει στο μέλλον μια βιβλιοθήκη, δπως —οριακό όντως παράδειγμα— ή καθ' 

ήμας Μπενάκειος Βιβλιοθήκη τής Βουλής; 

8. Ή αναφορά αυτή περιέχεται σε μήνυμα του ηλεκτρονικού σεμιναρίου Η-Pol (πο

λιτικής ιστορίας), ώς compte rendu ημερίδας με σχετικό αντικείμενο. 
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