
Τα απατηλά οράματα για το μέλλον. 
Η Λατρεία της Πληροφορίας 

και η αναγκαιότητα της ουτοπίας της. 
 

του Γεωργίου Ιωάν. Τσουτσινoυ 

 

Men, my brothers, men the workers, ever reaping something new: 
that which they have done but earnest of the things that they shall do: 

For I dipt into the future, far as human eye could see, 
Saw the vision of the world, and all the wonder that would be; 

Saw the heavens fill with commerce, argosies of magic sails, 
Pilots of the purple twilight, dropping down with costly bales 

Alfred Tennyson, Locksley Hall 
 

 

 

I. Η «αρχαιολογία του μέλλοντος» 

  Στις αρχές του εικοστού αιώνα κάποια αμερικανική εταιρεία που κατασκεύαζε 

γραφομηχανές διαφήμιζε τις μηχανε'ς της προτρέποντας τους υποψήφιους αγοραστές να 

μάθουν γραφομηχανή, γιατί κανείς στο μέλλον, έλεγαν, δεν θα μπορούσε να εργάζεται, 

εάν δεν γνώριζε γραφομηχανή. Ορισμένοι τότε προέβλεπαν το τέλος των χειρογράφου, 

όπως άλλοι τώρα προβλέπουν το τέλος των έντυπων. 

 Στα μέσα του αιώνα,, μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ο κόσμος 

κατακλύστηκε από ένα κύμα αισιοδοξίας. Όλοι ήλπιζαν πως η γνώση και η τεχνολογία 

που οι επιστήμονες και οι τεχνικοί παρήγαγαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

δουλεύοντας εντατικά, θα ήταν στη διάθεση των πολιτών κάνοντας ευκολότερη την 

καθημερινή ζωή τους. Το ενεργειακό πρόβλημα θα ήταν λυμένο με τη χρήση της 

ατομικής ενέργειας. Τα σπίτια θα ήταν μικρά βασίλεια των αυτοματισμών. Οι τοίχοι θα 

μπορούσαν να γίνουν διαφανείς με το πάτημα ενός κουμπιού, εξαίσια γεύματα θα 

ετοιμάζονταν από τα χέρια του οικογενειακού ρομπότ και το πρόβλημα της μετακίνησης 



από το σπίτι στο χώρο εργασίας Θα είχε λυθεί με τη δημιουργία εναέριων μέσων συγκοι-

νωνίας. 

Στη δεκαετία του '60 τα μεγάλα διαστημικά προγράμματα των Αμερικανών και των 

Σοβιετικών ανανέωσαν αυτή την αισιοδοξία. Με τις πρώτες επανδρωμένες πτήσεις και 

ιδιαίτερα μετά την επιτυχημένη προσελήνωση των Αμερικανών αστροναυτών του 

Απόλλον 11. ένα είδος διαστημικής μανίας είχε καταλάβει μεγάλο μέρος του κοινού. Στις 

εφημερίδες και στα περιοδικά της εποχής μπορούσε κανείς να βρει χρονοδιαγράμματα με 

το χρόνο προβλεπόμενης κατάκτησης των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος και 

στις κινηματογραφικές αίθουσες γνώριζε μεγάλη επιτυχία, η «προφητική» ταινία του 

Stalnley Kubrick Οδύσσεια 2001. 

Όμως ο «θαυμαστός καινούργιος κόσμος» της κάθε εποχής απέχει σημαντικά από την 

πραγματικότητα του μέλλοντος. Η γραφομηχανή των αρχών του αιώνα. αφού 

χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον από επαγγελματίες δακτυλογράφους, σήμερα 

εξαφανίζεται, δίνοντας τη θέση της στους κειμενογράφους των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Το ενεργειακό πρόβλημα δεν λύθηκε. Αντίθετα, γεννήθηκαν νέα 

προβλήματα, όπτως αυτά. που αφορούν το περιβάλλον και σήμερα μιλούμε για οικονομία 

στην κατανάλωση νερού. Τον ρόλο που θα έπαιζε το οικογενειακό ρομπότ ανέλαβαν τα 

fast food και το πρόβλημα της μετακίνησης στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις είναι 

εντονότερο από ό,τι στο παρελθόν. 

Τα διαστημικά, προγράμματα αντιμετώπισαν έντονη κριτική και αμφισβήτηση στις 

δεκαετίες του '80 και του '90, για οικονομικούς κυρίως λογούς. I I  κυβέρνηση των ΗΠΑ 

προχώρησε σε σημαντική μείωση των δαπανών για τη διαστημική έρευνα και σήμερα η 

μόνη ελπίδα διάσωσης των προγραμμάτων αυτών φαίνεται να είναι η αμερικανορωσική 

συνεργασία, η οποία, έγινε εφικτή μετά τη διάλυση της Σοβιετικής  Ενωσης. Τέλος, το 

2001 απέχει μόνο έξι χρόνια από σήμερα.. 

«Κάθε όραμα για. το μέλλον είναι δημιούργημα του παρόντος και φέρει την ανεξίτηλη 

σφραγίδα του. Οι προφητείες μας λένε περισσότερα πράγματα για το παρόν παρά γι' αυτό 

που πρόκειται να έρθει. Γι' αυτό και η αρχαιολογία τον μέλλοντος είναι γεμάτη πάθος, 

ειρωνεία και νοσταλγία για την χαμένη αθωότητα»1. Το ίδιο πιθανότατα θα συμβεί και με 



την σημερινή μανιώδη προσκόλληση στην πολιτιστική ευεργεσία των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των πολυμέσων. Οι σημερινοί υπήκοοι της αυτοκρατορίας του Bill 

Gates (και ποιος δεν ανήκει σήμερα σ' αυτούς;) θα κοιτούν σε μερικές δεκαετίες πίσω, 

ενθυμούμενοι με νοσταλγία ό,τι σήμερα λέγεται για τις υπερλεωφόρους των 

πληροφοριών, τον κυβερνοχώρο, τον παγκόσμιο ιστό, την εικονική πραγματικότητα και 

τόσα άλλα και θα διερωτώνται, πώς μπόρεσαν να πιστέψουν ότι η απάντηση και η 

δικαίωση θα έλθει μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας 

πληροφοριών. Αλλά τότε θα κυνηγούν μια νέα ουτοπία η οποία, (δεν πρέπει να 

αμφιβάλλουμε) πάλι θα αποφέρει σε ορισμένους τεράστια κέρδη. 

Όμως, με κανέναν τρόπο δεν θα επιχειρηθεί στο άρθρο αυτό καλλιέργεια τεχνοφοβίας 

και ανάπτυξη (νεο)λουδδιστικών2 απόψεων. Αντίθετα, αφού γίνει μια προσπάθεια 

επισήμανσης ορισμένων κίνδυνων που εγκυμονεί η λατρεία αυτής της σύγχρονης 

«καθοριστικής τεχνολογίας» και τονισμού κάποιων προφανών αντιφάσεων της 

περιβάλλουσας αυτήν «κουλτούρας», θα δειχθεί (ελπίζουμε) ότι η λατρεία αυτή της 

πληροφορίας, με όλες τις υπερβολές της, είναι αναγκαία. Για να γίνει αυτό, όμως, είναι 

απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στις σχέσεις «καθοριστικής τεχνολογίας» και 

πολιτισμού. 

II. «Καθοριστική τεχνολογία» και πολιτισμός 

Αν, λοιπόν, «καθοριστική τεχνολογία είναι η τεχνολογία που καθορίζει ή 

επανακαθορίζει το ρόλο του ανθρώπου σε σχέση με τη φύση», τότε «ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής με την υπόσχεση (ή με την απειλή) ότι θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο δίνει 

ένα νέο ορισμό του ανθρώπου ιυς επεξεργαστή πληροφοριών και της φύσης ως 

«πληροφορίας προς επεξεργασίαν»3. Μπορούμε να προσδιορίσουμε καθοριστικές 

τεχνολογίες σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή. Η κατασκευή, όμως, των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών αποτελεί σαφέστατα απαίτηση της δυτικής οικονομικής οργάνωσης, όπως 

θα προσπαθήσουμε να δείξουμε κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στις ιστορικές και 

πολιτιστικές καταβολές αυτής της απαίτησης. Στις αρχές του 14ου αιώνα εμφανίζονται 

στην Ευρώπη τα πρώτα μηχανικά ωρολόγια. Πολύ σύντομα ο αυτόματος αυτός 



μηχανισμός θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή σκέψη. Θα παρατηρήσουν πολλοί πως οι 

κινήσεις τον πλανητών εχουν ομοιότητες με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των 

οδοντωτών δίσκων και ο ωρολογιακός μηχανισμός, με την κανονικότητα και την 

ανεξαρτησία από εξωτερικές δυνάμεις, θα αποτελέσει μοντέλο για τον κόσμο. Ήδη τον 

14ο αιώνα ο NICOLE ORESME λέει: «Η κατάσταση μοιάζει με αυτή του ανθρώπου που 

κατασκευάζει ένα ωρολόγιο και το αφήνει να συνεχίσει την κίνηση μόνο του. Με αυτόν 

τον τρόπο και ο Θεός άφησε τον κόσμο να κινείται συνεχώς συμφωνά με την 

καθορισμένη τάξη»4, 

Επίσης, η χρήση πιο εξελιγμένων ωρολογιακών μηχανισμών, με μεγαλύτερη ακρίβεια, 

έχει ως αποτέλεσμα την αντίληψη πλέον του χρόνου ως ποσότητας και αργότερα ως 

καθαρά αφηρημένης έννοιας. «Ο απόλυτος, αληθινός και μαθηματικός χρόνος, από μόνος 

του και α.πό την ίδια του τη φύση, ρέει σταθερά χωρίς καμιά σχέση με οτιδήποτε έξω από 

αυτόν», θα γράψει ο I. Newton στην Principia. Η μέτρηση του μαθηματικού χρόνου 

άρχισε να έχει μεγαλύτερη σημασία τον 18o και τον 19ο αιώνα με την χρήση των 

ατμομηχανών και με την ανάγκη μέτρησης της απόδοσης τους, (J. Watt - ιπποδύναμη). 

Ασφαλώς, οι μηχανισμοί με γρανάζια της βιομηχανικής επανάστασης και οι ατμομηχανές 

του 18ου και 19ου αιώνα δεν είχαν την ακρίβεια που απαιτείτο για να εκφράσουν πλήρως 

τον «αφηρημένο χρόνο» του Νewton, αλλά όπως απέδειξε η συνεχής βελτίωση των 

μηχανών και των επιστημονικών οργάνων τον επόμενο αιώνα, ήταν τα απαραίτητα 

πρότυπα για τις πιο εξελιγμένες μηχανές που θα ακολουθούσαν. Η αποκορύφωση αυτής 

της τεχνολογικής ανάπτυξης γέννησε τον υπολογιστικό χρόνο. Αυτός εκφράζει με τον 

καλύτερο τρόπο τον «τελικό θρίαμβο των δυτικών αντιλήψεων, σύμφωνα με τις οποίες ο 

χρόνος γίνεται, αγαθό, μια πρώτη ύλη η οποία πρέπει να δουλευτεί, όπως δουλεύεται το 

ατσάλι ή το αλουμίνιο»5. Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο  χρόνος αποτελεί μετρήσιμο 

μέγεθος και αγαθό, γίνεται εμπορεύσιμο είδος. Μπορεί κάποιος να τον πουλήσει ή να τον 

αγοράσει. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να εκχωρεί στον εργοδότη τον εαυτό του, όπως στη 

φεουδαρχική εποχή, αλλά τον χρόνο του. Έτσι, η βάσει ωραρίου εργασία θα αποτελέσει 

ένα από τα βασικότερα στοιχεία της σύγχρονης δυτικής οικονομικής οργάνωσης. «Να 

θυμάσαι ότι ο χρόνος είναι χρήμα» συμβουλεύει ο Βενιαμίν Φρανκλίνος ένα νέο 



επιχειρηματία. Η συμβουλή του θα περιληφθεί στο «σύμβολο της πίστεως» των 

σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Εκτός από την οικονομία, σημαντικά επηρεάζεται και η 

φιλοσοφία από τις νέες τεχνολογίες. 

Οι μηχανιστικές αντιλήψεις του Descartes, η «προκαθορισμένη αρμονία» και οι 

ντετερμινιστικές αντιλήψεις του Leibniz θεωρούνται αδιανόητες σε έναν πολιτισμό χωρίς 

μηχανισμούς και γρανάζια.. Στη σκέψη του Descartes οι ζωντανοί οργανισμοί 

λειτουργούν όπως οι ωρολογιακοί μηχανισμοί, ενώ οι επιστήμονες του 19ου και των 

αρχών τού 20ού αιώνα επανειλημμένως παρομοιάζουν το σύμπαν με θερμική μηχανή που 

σιγά - σιγά σπαταλά το καύσιμο της. Ο Sadi Carnot δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερος 

όταν έγραφε το 1824 ότι «στη θερμότητα πρέπει να αποδωσουμε τις μεγαλύτερες και 

σπουδαιότερες κινήσεις πάνω στη γη. Προκαλεί τις αλλαγές στην ατμόσφαιρα, 

δημιουργεί τα νέφη, τα μεγάλα ωκεάνια ρεύματα, τους σεισμούς και τις ηφαιστειακές 

εκρήξεις . Απο μια τεραστια φυσικη δεξαμενη (reservoir)  μπορουμε να αντλησουμε την 

κινητηρια δυναμη που χρειαζομαστε. Η αναπτυξη αυτης της δυναμης και η προσαρμογη 

της στις αναγκες μας ειναι ο σκοπος των θερμικων μηχανων» 6 Αν λοιπον «για τους 

διανοητες του 17ου αιωνα το συμπαν έμοιαζε με εναν γιγαντιαιο ωρολογιακό μηχανισμό, 

στους διανοητες του 19ου αιωνα φαινοταν οτι ειχε πολλες απο τις ιδιοτητες της θερμικής 

μηχανής»7
. 

 



     III. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: η σύγχρονη «καθοριστική 

τεχνολογία» 

O Βρετανός μαθηματικός του 19ου αιώνα Charles Babbage 

αφού. είδε το φιλόδοξο σχέδιό του να κατασκευάσει μια υπολογιστική 

μηχανή μεγάλων δυνατοτήτων να αποτυγχάνει, είπε πως «θα έδινε το 

υπόλοιπο της ζωής, του για να αποκτήσει το προνόμιο να ζήσει 3 

μέρες στη μετά από πέντε αiωνες εποχή»8. Ο Babbage προσπαθούσε 

μάταια να κατασκευάσει με γρανάζια ένα μηχάνημα που ανήκει οτην 

ηλεκτρονική εποχή. Στα γραπτά του. όμως. μπορεί κανείς να 

ανακαλύψει μια αντίληψη του κόσμου που ήταν τουλάχιστον ε'ναν 

αιώνα μπροστά από την εποχή της. Έτσι. ο Babbage παρέμεινε μια 

«λαμπρή παρέκκλιση, ένας προφήτης της ηλεκτρονικής εποχής στη 

χρυσή εποχή του ατμού»9. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι η μεγάλη κατάκτηση της 

τεχνολογίας του 20ού αιώνα. Πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και 

κατά την διάρκεια του. πολλοί μηχανικοί στην Αμερική και στην 

Ευρώπη δούλευαν με ηλεκτρομηχανικούς υπολογιστές, ενώ σχεδίαζαν 

νέους, πλήρως ηλεκτρονικούς. Μετά τον πόλεμο, η τελειοποίηση των 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και η εφεύρεση του τρανζίστορ το 1949 

έδωσαν νέα ώθηση στην παραγωγή υπολογιστικών μηχανών. 

Στις δεκαετίες του '60 και του ‘70 οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αν 

και εξελίσσονταν συνεχώς, παρέμεναν ογκώδεις, πολύπλοκοι και 

ακριβοί10. Μόνο μεγάλα ιδρύματα και κρατικοί οργανισμοί διέθεταν 

μεγάλες υπολογιστικές μηχανές. Η μεγάλη έκρηξη στην ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται στη δεκαετία του '80 με την 

παραγωγή των προσωπικών υπολογιστών (PC). Σκοπός των μεγάλων 

εταιρειών είναι να βάλουν με κάθε τρόπο τον προσωπικά υπολογιστή 

σε κάθε σπίτι11 και σε. μεγάλο βαθμό τα καταφέρνουν. Στα τέλη της 



δεκαετίας του ‘80 γίνονται μεγάλες προσπάθειες για βελτίωση των 

λειτουργικών συστημάτιυν και του διαθέσιμου λογισμικού. Μετά τη 

μεγάλη αύξηση του αριθμού των προσωπικών υπολογιστών το νέο αί-

τημα, είναι η μεταξύ τους επικοινωνία. Ο υπολογιστής παύει να είναι 

απλώς ένα αυτόνομο υπολογιστικό εργαλείο για αποκλειστική χρήση 

του κατόχου του και μετατρέπεται σε μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας. 

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η σύνδεση όλων αυτών των 

μηχανών επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών μέσω ενός 

δικτύου. Ένα πειραματικό δίκτυο που είχε δημιουργήσει το 

αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας πριν από 20 περίπου χρόνια θα 

αποτελέσει την βάση για το σημερινό Internet. Το 1984 το Internet θα 

πάψει να έχει την αρχική του περιορισμένη έκταση και θα αρχίσει να 

εξαπλώνεται, ταχύτατα. Κάθε χρόνο διπλασιάζονται οι χρήστες του 

δικτύου και σήμερα ο αριθμός των χρηστών του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (E-mail), σε 160 χώρες στον κόσμο, προσεγγίζει τα 40 

εκατομμύρια. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '80. ο Αμερικανός συγγραφέας 

William Gibson, εντυπωσιασμένος από την αφοσίωση με την οποία 

κοιτούσαν οι παίκτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών τη μικρή οθόνη, 

παρατήρησε ότι. «πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος πραγματικός χώρος 

πίσω από την οθόνη»12 και ονόμασε τον χώρο αυτό κυβερνοχώρο. 

Σήμερα ο κυβερνοχιυρος είναι κάτι. πολύ μεγαλύτερο. Περιλαμβάνει 

τα εκατομμύρια των υπολογιστών που συνδεδεμένοι, μέσω των 

τηλεφωνικών δικτύων έχουν πρόσβαση σε εμπορικές υπηρεσίες, στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο Internet. Ακόμη περιλαμβάνει όλες τις 

ταχύτατα αναπτυσσόμενες ασύρματες υπηρεσίες, όπως η κινητή-

'ψηφιακή τηλεφωνία, το σύστημα εντοπισμού θέσεως και άλλα. 

Όμως, τα καλώδια και τα μικροκύματα δεν είναι ο πραγματικός 

κυβερνοχώρος. Είναι απλός τα μέσα μεταφοράς των υπερλεωφόρων 



των πληροφοριών, όχι ο προορισμός. Προορισμός είναι η επικοινιονία. 

Ο τέλειος κυβερνοχώρος είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κάθε χρήστης 

μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλον μέσω του δικτύου και 

να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες όλων των αρχείων που είναι 

αποθηκευμένα σε όλους τους υπολογιστές που υπάρχουν στον κόσμο. 

Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστο κανέναν τομέα και 

καμιά ανθρώπινη δραστηριότητα. Πριν από έναν αιώνα η 

παραγωγικότητα των μηχανών ή των ανθρώπων μπορούσε να μετρηθεί 

βάσει του μαθηματικού χρόνου. Σήμερα, που μεγάλο μέρος της 

παραγωγής βασίζεται στην επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών, η 

παραγωγικότητα πρέπει να μετρηθεί βάσει του υπολογιστικού χρόνου. 

Ο διαθέσιμος υπολογιστικός χρόνος, όμως, (όπως και ο διαθέσιμος 

μαθηματικός χρόνος), είναι πεπερασμένος. Έτσι, αρχίζει μια ατέρμονη 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης του υπολογιστικού χρόνου που 

προσανατολίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Στην παραγωγή τελειότερα, 

δηλαδή ταχύτερων, μηχανών από την πλευρά των σχεδιαστών και 

στην παραγωγή όσο το δυνατόν ευφυέστερων και «οικονομικότερων» 

προγραμμάτων από την πλευρά των προγραμματιστών. Κανείς δεν 

μπορεί να προβλέψει σήμερα αν οι προσπάθειες των δύο αυτών 

«αρχιτεκτόνων του χρόνου»13 θα φθάσουν κάποτε σε ένα οριακό 

σημείο. 

Το 1957 (την ίδια χρονιά με την κυκλοφορία της γλώσσας 

προγραμματισμού FORTRAN), εκδίδεται το βιβλίο του Noam 

Chomsky Συντακτικές Δομές. Η προσέγγιση που προτείνει ο Chomsky 

και η οποία θα ασκήσει σημαντική επιρροή, ιδιαίτερα στον 

αγγλοσαξωνικό κόσμο, είναι η αντιμετώπιση της γλώσσας ως 

«αλγεβρικής» δομής. Σημασία δεν έχουν τόσο οι λέξεις, λέει ο 

Chomsky, αλλά οι λογικοί κανόνες που τις συνδέουν. Είναι 

χαρακτηριστικό, διόλου τυχαίο και πολύ ενδιαφέρον το πόσο κοντά 



βρίσκεται η διαδικασία αυτών των «αλγεβρικών» σχέσεων μεταξύ των 

στοιχείων των φυσικών γλωσσών στον τρόπο που ο υπολογιστής 

αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί τους κώδικες τους. Οι γλωσσικές 

μελέτες του Chomsky είναι γέννημα του λογικού θετικισμού. Οι 

λογικοί θετικιστές14 πίστευαν ότι ο ουσιαστικός σκοπός της 

φιλοσοφίας είναι η λογική ανάλυση της γλώσσας. Γι' αυτό και 

πίστευαν ότι η σκέψη ταυτίζεται με τη γλωσσική έκφραση, δηλαδή δεν 

μπορούμε να διανοηθούμε κάτι αν δεν μπορούμε να το εκφράσουμε 

στη «λογική γλώσσα»15. 

Η γλώσσα του υπολογιστή αποτελεί την ιδανική έκφραση των ιδεών 

των λογικών φιλοσόφων. Είναι ο θρίαμβος, η πλήρης κυριαρχία της 

δομής πάνω στο περιεχόμενο. Ακριβέστερα, είναι μια νέα ερμηνεία 

του περιεχομένου με όρους της δομής. «Ποτέ πριν μια γλώσσα δεν είχε 

τέτοια σαφήνεια στη δομή και καθαρότητα στη μορφή. Και ποτέ πριν 

η λογική άποψη για την γλώσσα δεν βρήκε εφαρμογή σε τόσα 

πρακτικά προβλήματα»16. Όλα, λοιπόν, είναι ζήτημα έκφρασης και 

γλώσσας και η ιδανική γλώσσα17 είναι η γλώσσα της μηχανής. Έτσι, ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, η ηλεκτρονική επικοινωνία, η μετάδοση 

και επεξεργασία πληροφοριών γίνονται τα καθοριστικά στοιχεία του 

σύγχρονου πολιτισμού. 

IV. Νηφάλια απιστία 

Οπως ο κόσμος δεν είναι ωρολογιακός μηχανισμός, ούτε 

θερμική μηχανή, έτσι δεν είναι ούτε σύνολο πληροφοριών (προς 

επεξεργασίαν). Δεν θα επιχειρήσουμε βέβαια να δώσουμε μια 

απάντηση στο τι είναι ο κόσμος. Μπορούμε, όμως, να σχολιάσουμε με 

κριτική διάθεση ορισμένους ισχυρισμούς των «προφητών» του 

ηλεκτρονικού μέλλοντος (Toffler, Negroponte), όχι για να φθείρουμε 

την εικόνα ή να διαλύσουμε το μύθο της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, 



αλλά για να διαγράψουμε (στο βαθμό που είναι εφικτό) τα όρια των 

δυνατοτήτων της. Ελπίζουμε πως εκφράζοντας μια νηφάλια απιστία18 

θα βοηθήσουμε στη γέννηση κάποιου σκεπτικισμού που μόνο 

ωφέλιμος μπορεί να είναι. 

Ας δούμε λοιπόν πώς (θα) είναι ο «θαυμαστός καινούργιος 

κόσμος»! Οι μετακινήσεις των ανθρώπων θα περιοριστούν και 

αργότερα θα καταργηθούν αφού όλα θα μπορούν να γίνουν από το 

σπίτι. Οι άνθρωποι θα μπορούν να εργάζονται στο σπίτι, να κάνουν 

αγορές από το σπίτι, να ψυχαγωγούνται στο σπίτι. Όλη η υφήλιος θα 

έρχεται στο σπίτι μας με το (ηλεκτρονικό) μηχανάκι, όπως οι πίτσες19. 

Ελπίζουμε να καταργήσουμε τις αποστάσεις, ξεχνώντας πως «αν δεν 

υπήρχε η απόσταση θα μαραζώνανε τα μακρινά ταξίδια»20, τα «γεμάτα 

περιπέτειες και γνώσεις»21. Θέλουμε κάθε γνώση και πληροφορία να 

μπορεί να ανασύρεται αστραπιαία από τεράστιες βάσεις δεδομένων, 

ξεχνώντας πως έτσι χάνουμε την ευκαιρία κατά την προγραμματισμέ-

νη αναζήτηση να γοητευθούμε από την τυχαία συνάντηση. 

Φαντασθείτε κάποιον που έχει αντλήσει όλες του τις γνώσεις και τις 

πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες. Τι είδους καλλιέργεια και 

πνευματική ανάπτυξη μπορεί να έχει; Κι όμως, θα φαίνεται σοφός 

μπροστά σε κάποιον που μαθαίνει «ηλεκτρονικά». Γιατί η 

εγκυκλοπαίδεια δεν «αλγοριθμοποιεί» την σκέψη, δεν δημιουργεί 

«στερεότυπα» και δεν παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης 

προσπέλασης (random access) στην απόλυτη μορφή της. Όταν 

αναζητούμε το λήμμα «κυβερνητική» συναντούμε τα λήμματα 

«Κυβέλη» και «κυβισμός». Όταν αναζητούμε το λήμμα 

«ηλεκτρονικός» συναντούμε τα λήμματα «Ηλέκτρα» και 

«ηλεκτρισμός». Με την εφαρμογή της απόλυτης άμεσης προσπέλασης 

στην αναζήτηση πληροφοριών αρχίζει μια αλυσίδα χαμένων ευκαιριών 

που δύσκολα θα ισοφαριστεί από τις μεγάλες δυνατότητες ταχείας 



επεξεργασίας πληροφοριών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά αρχεία. 

Και σε τελική ανάλυση, πόσο συχνά διαβάζουμε μια εγκυκλοπαίδεια; 

Πόσο συχνά χρησιμοποιούμε έναν τηλεφωνικό κατάλογο ή ένα λεξικό; 

Πόσους γνωρίζουμε που να βρήκαν σπίτι, δουλειά ή αυτοκίνητο από 

τις μικρές αγγελίες; Μήπως υποτιμάμε τις ανθρώπινες σχέσεις; 

Όμως, θα επικοινωνούμε. Θα μπορεί κάποιος στην Αλάσκα να 

επικοινωνεί ηλεκτρονικά και με χαμηλό κόστος με κάποιον στην 

Αυστραλία. Το ζήτημα είναι τι θα έχουν να πουν. Μόνο στο 

«παγκόσμιο χωριό» του McLuhan θα έχει νόημα μια τέτοια 

επικοινωνία. Και τότε, όμως, πόσο ανθρώπινη θα είναι; Η ανθρώπινη 

επικοινωνία είναι προπαντός ένα παιχνίδι γοητείας. Η κίνηση του 

κεφαλιού της συμφωνίας, η βροντώδης φωνή της διαφωνίας, το 

χαμόγελο της ειρωνείας, το συνοφρύωμα της απορίας, οι «έκθαμβοι 

οφθαλμοί» της έκπληξης. Φαντάζεστε έναν επιστήμονα ή συγγραφέα 

να επικοινωνεί μόνο «ηλεκτρονικά»; Ακόμη και στην περίπτωση κα-

θολικής αποδοχής του έργου του, τα «ηλεκτρονικά» συγχαρητήρια ή 

βραβεία θα έμοιαζαν με παρηγοριά σε έναν άρρωστο. Αυτό, λοιπόν, 

που θέλουμε να αποκαλούμε «επικοινωνία», ίσιος δεν είναι τίποτα 

άλλο από ανταλλαγή (συνήθως ασήμαντων) δεδομένων (και όχι 

πληροφοριών ή γνώσεων). 

«Το καλώδιο που φέρνει πληροφορίες στο σπίτι μας μπορεί επίσης 

να βγάλει πληροφορίες έξω από αυτό. Μπορεί κανείς να είναι 

σίγουρος για το ποιος είναι στην άλλη πλευρά του σύρματος;»22 

Μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως δεν θα παρακολουθείται κάθε 

πληροφορία που αποθηκεύουμε στην ηλεκτρονική μνήμη του 

υπολογιστή μας; Αν, όμως, οι σκέψεις και οι ενέργειες μας είναι ανά 

πάσαν στιγμήν ανοικτές σε επιθεώρηση, τότε όποιος σκέπτεται 

ανεπιθύμητα ή επικίνδυνα για την εξουσία πράγματα, θα αναγκάζεται 

να συμμορφωθεί. «Αρετή μέσω της παρακολούθησης». Ένα από τα 



θεμέλια του οργουελιανού κράτους. Δεν θα χρειάζεται πια να 

καίγονται βιβλία, όπως στη ναζιστική Γερμανία. Με το πάτημα 

μερικών πλήκτρων το index των ανεπιθύμητων ή απαγορευμένων 

βιβλίων θα τίθεται εκτός δικτύου (Το πού θα τίθεται ο συγγραφέας, το 

φανταζόμαστε). Η αισιοδοξία για τη «δημοκρατική πληροφορική 

αναρχία του Internet» μάλλον στηρίζεται σε αφελείς εκτιμήσεις, γιατί 

αν δεν υπάρξουν κανόνες και εγγυήσεις για την προέλευση, την 

αξιοπιστία και την ποιότητα των πληροφοριών, τότε το δίκτυο θα 

αυτοκαταργηθεί μεταβαλλόμενο σε απέραντο «πληροφορικό» 

σκουπιδότοπο, τον οποίο μόνο «πληροφορικοί» ρακοσυλλέκτες θα 

ανασκάπτουν. Ο έλεγχος, λοιπόν, είναι αναπόφευκτος. Ηλεκτρονικός 

έλεγχος, όμως, σημαίνει,απόλυτος έλεγχος. 

Στην οικονομία, η συνεχής επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στην παραγωγή, εκτός από την (μάλλον προσωρινή) 

ανεργία που δημιουργεί έχει και μιαν άλλη, μονιμότερη συνέπεια. 

Μεταβάλλει τον κοινωνικό χάρτη των συγχρόνων κοινωνιών με την 

σταδιακή υποβάθμιση, συρρίκνωση και τέλος με την εξαφάνιση του 

τεχνικού προσωπικού υψηλής ειδίκευσης. Δεν υποβαθμίζεται, π.χ., ο 

ρόλος του εξειδικευμένου τεχνικού στη γραμμή συναρμολόγησης όταν 

όλα θα ελέγχονται από αυτόματα συστήματα;23 Δεν υποβαθμίζεται ο 

ρόλος του μηχανικού ή του αρχιτέκτονα όταν οι τεχνικές μελέτες ή τα 

σχέδια μπορούν να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τον 

υπολογιστή; Επίσης, η ανάγκη τεράστιων επενδύσεων για αγορά ακρι-

βών ηλεκτρονικών μηχανημάτων (π.χ., τα υπερσύγχρονα διαγνωστικά 

και επεμβατικά μηχανήματα της ιατρικής), θα έχει ως συνέπεια την 

ίδρυση μεγάλων εταιρειών και κέντρων που θα διαθέτουν αυτά τα 

υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα, θα καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη 

τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων από μεμονωμένους επιχειρηματίες 

όπως γινόταν ως τώρα και αμφίβολη τη βιωσιμότητα των ελευθέρων 



επαγγελματιών. Έτσι, οι τεχνικοί ή επιστήμονες που σήμερα είναι 

αυτοαπασχολούμενοι, πιθανότατα θα γίνουν υπάλληλοι των εταιρειών, 

με όχι ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι με την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών θα απειληθούν τα στρώματα εκείνα 

που απαρτίζουν τη μεσαία τάξη των δυτικών κοινωνιών. Όμως, τα 

στρώματα αυτά κυρίως στήριξαν και στηρίζουν τα κοινοβουλευτικά 

καθεστώτα των περισσοτέρων δυτικών κρατών. Μια κατάρρευση της 

μεσαίας τάξης θα μπορούσε αρχικά να οξύνει τις κοινωνικές 

ανισότητες, να οδηγήσει σε εξαφάνιση των πολιτικών δυνάμεων του 

κέντρου και της σοσιαλδημοκρατίας, σε πόλωση της πολιτικής ζωής 

και αργότερα στην εγκαθίδρυση καταπιεστικών ή ολοκληρωτικών 

καθεστώτων. 

Στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και των εφαρμογών, η 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών βασίζεται σε μια θεμελιώδη 

υπόθεση: «ότι τα κατά προσέγγισιν ακριβή εισαγόμενα (input) δίδουν 

κατά προσέγγισιν ακριβή εξαγόμενα (output)»24. Με τις ολοένα 

αυξανόμενες, λοιπόν, δυνατότητες των υπολογιστών και τη 

μεγαλύτερη ακρίβεια που διαθέτουν, πολλοί ισχυρίζονται ότι το 

μαθηματικό μοντέλο θα καταστεί περιττό. Θα αρκεί η αντιμετώπιση 

ενός φυσικού συστήματος σαν αυτό να ήταν ένα μαύρο κουτί (black 

box). Πράγματι, μια τέτοια προσέγγιση ίσως κάποτε αντικαταστήσει 

την κλασική προσέγγιση στη μελέτη συστημάτων όπου μια σχετικά 

ακριβής γνώση των αρχικών συνθηκών και του φυσικού νόμου δίδει 

μια σχετικά ακριβή εικόνα της συμπεριφοράς ενός συστήματος. Όμως 

κι εδώ θα πρέπει να κρατήσουμε μικρότερο καλάθι, γιατί υπάρχουν 

φυσικά φαινόμενα, τα οποία περιγράφονται από μη γραμμικά μαθημα-

τικά συστήματα, όπου ακόμη και μια διαφορά της τάξεως του 

εκατομμυριοστού στις αρχικές συνθήκες οδηγεί σε τελείως 

διαφορετική συμπεριφορά του συστήματος (χαοτικά συστήματα). Η 



πρόγνωση του καιρού, π.χ., είναι ένα πρόβλημα μελέτης συστήματος 

που παρουσιάζει «απρόβλεπτη συμπεριφορά». Όσο, λοιπόν, μεγάλες 

δυνατότητες και αν έχει ένα υπολογιστικό σύστημα θα υπάρχουν 

μαθηματικά μοντέλα φυσικών συστημάτων των οποίων η 

συμπεριφορά δεν θα μπορεί να μελετηθεί με τις κλασικές 

προσεγγιστικές μεθόδους. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει 

τη σημαντική βοήθεια που προσφέρουν τα πανίσχυρα υπολογιστικά 

συστήματα στην έρευνα για ανακάλυψη κάποιας τάξης και 

κανονικότητας στην «άτακτη» συμπεριφορά των χαοτικών 

συστημάτων. 

Στην φιλοσοφία, η άποψη ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με ανάλυση της γλώσσας δεν έπεισε ούτε τους 

θεμελιωτές του λογικού θετικισμού. Ο Wittgenstein γράφει στο 

Tractatus ότι «όλη η φιλοσοφία είναι μια κριτική της γλώσσας» και ότι 

«η γλώσσα είναι μεταμφιεσμένη σκέψη». Όμως, αργότερα θα 

αναθεωρήσει πολλές από τις ιδέες του, συνειδητοποιώντας πως τα 

σημαντικότερα πράγματα στη ζωή (όπως η ηθική, η θρησκεία, η 

αισθητική) μένουν εκτός των ορίων της φιλοσοφικής του προσέγγισης. 

Έτσι, θα δηλώσει πως «το καλύτερο μέρος του βιβλίου του είναι αυτό 

που άφησε έξω» και θα εισαγάγει την έννοια του «γλωσσικού 

παιχνιδιού». (This language game is played, and this is how is played). 

Από την πρώτη στιγμή πάντως ο Wittgenstein δεν έχει αυταπάτες. Η 

τελευταία παράγραφος της εισαγωγής στο Tractatus (στο οποίο 

ασχολείται με τα προβλήματα μιας λογικά τέλειας γλώσσας) περιέχει 

την ουσία της ανάλυσης του (και πιστεύουμε πολλά περισσότερα): 

«... πιστευω συνεπώς πως έχω βρει, σε όλα τα ουσιαστικά σημεία, 

την τελική λύση των προβλημάτων. Και αν η πίστη μου αυτή δεν είναι 

λανθασμένη, τότε ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αξίζει τούτη η εργασία 



είναι ότι αποδεικνύει πόσο λίγα πράγματα κατορθώνουμε με την επίλυση 

των προβλημάτων αυτών». 

V. Η αναγκαιότητα της ουτοπίας 

Ο άνθρωπος ενεργοποιεί όλες τις δυνάμεις του όταν πιστεύει βαθύτατα 

σε ένα σκοπό και αφοσιώνεται αποκλειστικά σε αυτόν. Για κάθε 

σημαντική πρόοδο είναι απαραίτητη η πίστη πως θα αλλάξουμε τον 

κόσμο. Για να ανακαλύψουμε την Αμερική πρέπει να πιστεύουμε πως 

θα φθάσουμε στις «μακρινές Ινδίες»25. Για να αναπτύξουμε τις 

φυσικές επιστήμες πρέπει να αναζητήσουμε το αεικίνητο και τη 

φιλοσοφική λίθο. Για να προωθήσουμε μια νέα ιδέα πρέπει να 

θεωρούμε ότι αυτή είναι η «τελική απάντηση». Όμως η πίστη, για να 

είναι αποτελεσματική, πρέπει να συνοδεύεται από καλλιέργεια 

φρονήματος και ύπαρξη οικονομικών κινήτρων. Ο Χρ. Κολόμβος πριν 

ξεκινήσει για τα ταξίδια του ζήτησε από τους Ισπανούς βασιλείς να 

ανακηρυχτεί Μέγας Ναύαρχος του Ωκεανού και Αντιβασιλέας στη νέα 

γη που θα ανακάλυπτε... και να παίρνει το ένα δέκατο από όλα τα 

εισοδήματα αυτός και τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του, 

αιώνια26. 

Τα σύγχρονα «ταξίδια» χρηματοδοτούνται κυρίως από τους 

καταναλωτές και τους φορολογούμενους. Η ηλεκτρονική τεχνολογία, 

ιδιαίτερα αυτή των ηλεκτρονικών υπολογιστών απέχει πολύ από το 

στάδιο που θα θεωρείται κατασταλαγμένη (όπως, π.χ., η τεχνολογία 

των κινητήρων εσωτερικής καύσεως, των ηλεκτρικών μηχανών κ.λπ.). 

Για να φθάσει στο στάδιο αυτό πρέπει να δοκιμάσει πολλά και να 

απορρίψει τα περισσότερα. Αυτό, όμως, έχει τεράστιο κόστος για τις 

εταιρείες που παράγουν την ηλεκτρονική τεχνολογία. Το κόστος αυτό 

πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθεί και δεν είναι δύσκολο να δούμε 

ποιος είναι ο τρόπος αυτός. Πρέπει οι καταναλωτές, τα ιδρύματα και οι 



κρατικοί οργανισμοί να προχωρήσουν σε αγορές υπολογιστικών 

συστημάτων οι οποίες εάν κρίνονταν με καθαρά οικονομικούς όρους 

θα απορρίπτονταν ως αντιοικονομικές. 

Οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

λογισμικού, με εύσχημο τρόπο αποσύρουν τα προϊόντα τους ηλικίας 3-

4 ετών (κάνοντας τα, π.χ., μη λειτουργικά με τη δημιουργία πιο 

εξελιγμένου λογισμικού) και προβάλλουν τα πλέον σύγχρονα 

μηχανήματα. Έτσι, ο καταναλωτής που προσπαθεί να καλύψει μια 

πραγματική ανάγκη αντιλαμβάνεται ότι έχει να επιλέξει μεταξύ 

σφενδόνης και πολυβόλου και αναγκαστικά επιλέγει το δεύτερο. (Π.χ., 

το κοινοτικό γραφείο του Άνω Κυβερνοχωρίου, με 200 κατοίκους, 

εφοδιάζεται με μηχανήματα που πολλές φορές έχουν τη δυνατότητα 

ελέγχου παραγωγής εργοστασίου και σε τρία χρόνια τα αντικαθιστά ως 

«παρωχημένα»). 

Όμως αυτά δεν είναι αρκετά. Απαιτείται επιπλέον καλλιέργεια 

φρονήματος με την δημιουργία μιας περιβάλλουσας «κουλτούρας». 

Πρέπει να εισαχθεί η πληροφορική στην εκπαίδευση27 γιατί κανείς στο 

μέλλον δεν θα εργάζεται αν δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. (Βέβαια, στο μέλλον, τα σημερινά 

μηχανήματα και προγράμματα μόνο τους ιστορικούς της τεχνολογίας 

θα απασχολούν). Τα παιδιά θα μαθαίνουν γεωγραφία, ιστορία, γλώσ-

σες, παίζοντας με τον υπολογιστή. (Όπως παλαιότερα με τον «φωτεινό 

παντογνώστη»28). Πολλαπλασιασμός, λοιπόν, των αναγκών, όπου 

αυτές υπάρχουν και δημιουργία τους, όπου δεν υπάρχουν, μέσω της 

περιβάλλουσας «κουλτούρας». 

Όποιος αντιτίθεται σε υπερβολές όπως, λ.χ., είναι τα περί 

καταργήσεως των βιβλίων και γενικότερα των εντύπων, 

χαρακτηρίζεται ως τεχνόφοβος και κατακεραυνώνεται29 ακόμη κι αν 

είναι ο Umberto Eco που υποστήριξε απλώς ότι «το βιβλίο που 



προορίζεται για ανάγνωση ανήκει σε εκείνα τα θαύματα της αιώνιας 

τεχνολογίας στην οποία ανήκουν και ο τροχός, το μαχαίρι, το σφυρί, 

το τσουκάλι, το ποδήλατο» και ότι «θα εξαφανιστούν οι παραδοσιακές 

τυπογραφίες αλλά θα έχουμε πάντα στα χέρια μας ένα βιβλίο»30. 

Κάποια δόση μισαλλοδοξίας δεν μπορεί να αποφευχθεί (και πρέπει να 

δικαιολογηθεί και να συγχωρεθεί) όταν υπάρχει η φλόγα της πίστης ότι 

δημιουργείται κάτι σπουδαίο, για το μέλλον. 

Το μέλλον, όμως, δεν ανήκει μόνο σε «αλόγους τεχνολόγους»31, δεν 

διαγράφεται κατά τις επιθυμίες τους και δεν καθορίζεται από καμιά 

πρόσκαιρη λατρεία και κανένα απατηλό όραμα. Αυτά αποτελούν 

φάσεις ενός αναγκαίου μεταβατικού σταδίου. Ανήκει προπαντός στον 

άνθρωπο, που θα αντλήσει από τη σοφία των σοφών και θα διδαχθεί 

από τη σύνεση των συνετών32. Μέσα από ωριμότερες επιλογές θα 

επιβάλει το μέτρο. Θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική τεχνολογία 

(προσκολλημένος προσωρινά στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή) χωρίς να μεταβληθεί σε νεκροζώντανο ον. Θα 

καταγράψει ηλεκτρονικά τα ιστορικά αρχεία χωρίς να κατασκευάσει 

«εικονική ιστορία». Θα μιλήσει τις «λογικές» γλώσσες χωρίς να γίνει 

αυτόματο και «χαλκός ηχών»33. Θα υφάνει έναν «παγκόσμιο 

επικοινωνιακό ιστό»34 χωρίς να πιαστεί στους βρόχους του. Θα 

μεταπλάσει τον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς να τερατουργήσει. Δεν θα 

πάψει να εξερευνά και όταν διαπιστώσει πως η τελευταία γη που μένει 

να ανακαλύψει είναι εκείνη απ' την οποία ξεκίνησε35, θα αντιληφθεί 

πως είναι απαραίτητη μια νέα αναπτυξιακή θεώρηση του μέλλοντος 

που θα λαμβάνει υπ' όψιν την κλονιζόμενη ισορροπία της φύσης, της 

ίδιας της ζωής36. 

Τότε θα μπορέσει να δηλώσει με αληθινή πίστη και όχι με πικρή 

ειρωνική διάθεση πως είναι όμορφη η ανθρωπότητα και θαυμαστός ο 

(καινούργιος) κόσμος37! 
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