


7

Περιεχόμενα

1.  Xάσμα  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

2.  Υπολογισμός   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

3.  Κλίμα  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

4.  Λογαριασμός  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

5.  Περιπλοκότητα  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132

6.  Νόηση  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

7.  Συνενοχή  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205

8.  Συνωμοσία  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237

9.  Συγχρονισμός   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 272

10.  Νέφος   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304

Ευχαριστίες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319



9

1

Χάσμα

«Μακάρι να μπορούσε η τεχνολογία να εφεύρει έναν τρόπο για να 

μπορεί να έρχεται σ’ επαφή μαζί σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» 

έλεγε επαναλαμβανόμενα ο υπολογιστής μου. Ύστερα απ’ το αποτέλεσμα 

των αμερικανικών εκλογών του 2016, μαζί με αρκετούς άλλους γνω

στούς μου, και πιθανώς ενθαρρυμένος απ’ τη νοοτροπία αγέλης που 

χαρακτηρίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησα να ξαναβλέπω 

τη Δυτική Πτέρυγα* ως μια άσκηση απέλπιδας νοσταλγίας. Η άσκηση 

δεν με βοήθησε, αλλά απέκτησα τη συνήθεια, κάθε φορά που βρισκό

μουν μόνος, να βλέπω κάνα δυο επεισόδια τα βράδια μετά τη δουλειά, 

ή μέσα στα αεροπλάνα. Έχοντας διαβάσει όλες τις νέες εσχατολογικές 

μελέτες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την ολική επιτήρηση, και τις 

αβεβαιότητες της παγκόσμιας πολιτικής κατάστασης, ένα μικρό νεοφι

λελεύθερο παιχνίδι εσωτερικού χώρου που έρχεται απ’ τη δεκαετία του 

2000, δεν είναι ό,τι χειρότερο για τη στιγμή. Ένα βράδυ, ενώ βρίσκο

μαι στα μισά ενός επεισοδίου του τρίτου κύκλου, ο διευθυντής προ

σωπικού του Προέδρου Μπάρτλετ, ο Λίο ΜακΓκάρι, εμφανίζεται 

μετανιωμένος γιατί εξαιτίας της συμμετοχής του σε μια συνάντηση 

των Ανώνυμων Αλκοολικών χάνει τα πρώτα στάδια ενός έκτακτου 

γεγονότος. 

«Τι θα είχες κάνει μισή ώρα νωρίτερα που δεν έχει ήδη γίνει;» τον 

ρωτά ο Πρόεδρος.

«Θα γνώριζα μισή ώρα νωρίτερα αυτό που ξέρω τώρα» του απαντά 

* The West Wing: Aμερικανική τηλεοπτική σειρά του Άαρον Σόρκιν που 
προβλήθηκε στο δίκτυο NBC απ’ το 1999 ως το 2006.
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ο ΜακΓκάρι. «Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν θα ξαναπάω σε συνάντη

σή τους – είναι μια πολυτέλεια».

Ο Μπάρτλετ πλησιάζει τον ΜακΓκάρι, πειράζοντάς τον: «Ξέρω. Μα

κάρι να μπορούσε η τεχνολογία να εφεύρει έναν τρόπο να έρθει σ’ 

επαφή μαζί σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης! Ένα είδος τηλεφωνι

κής συσκευής μ’ έναν εξατομικευμένο αριθμό που θα μπορούσαμε να 

καλούμε για να σε ειδοποιούμε όταν σε χρειαζόμαστε» –βγάζει απ’ την 

τσέπη του Λίο το τηλέφωνό του– «Ίσως να μοιάζει με κάτι σαν κι αυτό, 

κύριε Μότο!».

Μόνο που το επεισόδιο δεν προχώρησε και πολύ παρακάτω. Η 

εικόνα στην οθόνη συνέχισε να κινείται, αλλά το λάπτοπ μου είχε 

κρασάρει, και μια πρόταση της ηχητικής μπάντας επαναλαμβανόταν 

σαν λούπα, ξανά και ξανά: «Μακάρι να μπορούσε η τεχνολογία να 

εφεύρει έναν τρόπο να έρθει σ’ επαφή μαζί σου σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης! Μακάρι να μπορούσε η τεχνολογία να εφεύρει έναν τρόπο 

να έρθει σ’ επαφή μαζί σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης! Μακάρι 

να μπορούσε η τεχνολογία να εφεύρει έναν τρόπο να έρθει σ’ επαφή 

μαζί σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης!»

Αυτό είναι ένα βιβλίο σχετικά με το τι προσπαθεί να μας πει η τε

χνολογία σε μια έκτακτη κατάσταση. Είναι επίσης ένα βιβλίο σχετικά 

με το τι γνωρίζουμε, πώς γνωρίζουμε, και τι δεν μπορούμε να γνωρί

ζουμε.

Κατά τον προηγούμενο αιώνα, η τεχνολογική επιτάχυνση μετασχη

μάτισε τον πλανήτη μας, τις κοινωνίες μας, και εμάς τους ίδιους, αλλά 

απέτυχε να μετασχηματίσει την κατανόηση όλων αυτών των πραγμάτων. 

Οι αιτίες αυτής της αποτυχίας είναι περίπλοκες, όπως εξίσου περίπλο

κες είναι και οι απαντήσεις, κυρίως επειδή εμείς οι ίδιοι έχουμε εγκλω

βιστεί πλήρως μέσα στα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία διαμορφώ

νουν, με τη σειρά τους, τον τρόπο της δράσης και της σκέψης μας. Δεν 

μπορούμε να ζήσουμε έξω απ’ αυτά· δεν μπορούμε να σκεφτούμε χωρίς 

αυτά.

Οι τεχνολογίες μας είναι συμμέτοχες στις μεγαλύτερες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουμε: σ’ ένα εκτός ελέγχου οικονομικό σύστημα που 

στραγγαλίζει πολλούς, και συνεχίζει να διευρύνει το χάσμα μεταξύ 
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πλουσίων και φτωχών· στην κατάρρευση της πολιτικής και κοινωνικής 

συναίνεσης παγκοσμίως, που έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των εθνι

κισμών, τις κοινωνικές διαιρέσεις, τις εθνικές διαμάχες και τους σκιώ

δεις πολέμους· και σ’ ένα κλίμα που θερμαίνεται, και συνιστά υπαρξια

κή απειλή για όλους μας.

Σε όλο το εύρος των επιστημών και των κοινωνιών, της πολιτικής 

και της εκπαίδευσης, του πολέμου και του εμπορίου, οι νέες τεχνολο

γίες δεν επαυξάνουν απλώς τις ικανότητές μας, αλλά τις διαμορφώνουν 

και τις κατευθύνουν ενεργητικά, τόσο για το καλύτερο όσο και για το 

χειρότερο. Το να σκεφτόμαστε τις νέες τεχνολογίες με διαφορετικούς 

τρόπους γίνεται πλέον όλο και πιο απαραίτητο, όπως όλο και πιο απα

ραίτητο γίνεται το να είμαστε κριτικοί απέναντί τους, ώστε να συμμετά

σχουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την καθοδήγησή τους. Εάν 

δεν κατανοήσουμε τον περίπλοκο τρόπο λειτουργίας των τεχνολογιών, 

τον τρόπο διασύνδεσης των τεχνολογικών συστημάτων και τον τρόπο 

με τον οποίο διαδρούν μεταξύ τους τα συστήματα των συστημάτων, 

τότε θα βρεθούμε ανήμποροι εντός τους, αφήνοντας ανοιχτό χώρο στις 

εγωιστικές ελίτ και τις απάνθρωπες επιχειρήσεις προκειμένου να αξιο

ποιήσουν ευκολότερα τις δυνατότητές τους. Ακριβώς επειδή αυτές οι 

τεχνολογίες διαδρούν μεταξύ τους με αναπάντεχους και συχνά παρά

ξενους τρόπους, και επειδή είμαστε πλήρως εμπλεκόμενοι μαζί τους, 

αυτή η κατανόηση δεν πρέπει να περιορίζεται στις πρακτικές πλευρές 

της λειτουργίας των πραγμάτων, αλλά χρειάζεται να επεκταθεί στο πώς 

έγιναν τα πράγματα, και στο πώς συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα στον 

κόσμο με τρόπους που είναι συχνά αόρατοι και αλληλένδετοι. Αυτό 

που χρειάζεται δεν είναι η κατανόηση, αλλά ο εγγραμματισμός.

O αληθινός εγγραμματισμός σχετικά με τα συστήματα συνίσταται σε 

κάτι πολύ περισσότερο απ’ την απλή κατανόηση, και μπορεί να γίνει 

αντιληπτός και να εφαρμοστεί με πολλαπλούς τρόπους. Η κατανόηση 

του συγκειμένου και των συνεπειών ενός συστήματος βρίσκεται πέραν 

της λειτουργικής του χρήσης. Αρνείται να δει την εφαρμογή του οποιου

δήποτε συστήματος ως πανάκεια, επιμένοντας στην αλληλεξάρτηση των 

συστημάτων και στα εγγενή όρια της κάθε μεμονωμένης λύσης. Είναι 

εύγλωττος όχι μόνο στη γλώσσα ενός συστήματος, αλλά και στη μετα
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γλώσσα του –τη γλώσσα που χρησιμοποιεί για να μιλήσει για τον εαυ

τό του και να διαδράσει με άλλα συστήματα– και είναι ευαίσθητος 

απέναντι στα όρια και τις δυνητικές χρήσεις και καταχρήσεις αυτής της 

μεταγλώσσας. Είναι, κυρίως, ικανός τόσο στην άσκηση κριτικής όσο 

και στην απάντηση σ’ αυτήν.

Ένα απ’ τα συχνότερα επιχειρήματα που επιστρατεύονται στον δη

μόσιο χώρο ενάντια στην ελλιπή κατανόηση της τεχνολογίας είναι η 

έκκληση να αυξηθεί η τεχνολογική εκπαίδευση – στην πιο απλή του 

διατύπωση το επιχείρημα προτείνει την εκμάθηση υπολογιστικού κώ

δικα. Τέτοιου είδους εκκλήσεις γίνονται συχνά από πολιτικούς, από 

τεχνολόγους, από ειδήμονες και ηγέτες επιχειρήσεων, και συχνά επεν

δύονται με ωμά λειτουργικούς και φιλικούς προς την αγορά όρους: η 

οικονομία της πληροφορίας χρειάζεται περισσότερους προγραμματιστές 

και οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται δουλειές για το μέλλον. Μπορεί να 

είναι μια καλή αρχή αυτή, αλλά η εκμάθηση κώδικα δεν είναι αρκετή. 

Το να μάθεις να συνδέεις τα υδραυλικά σ’ έναν νεροχύτη δεν είναι 

αρκετό για να κατανοήσεις τις περίπλοκες διαδράσεις μεταξύ των υδρο

φόρων οριζόντων, της πολιτικής γεωγραφίας, των πολυκαιρισμένων 

υποδομών, καθώς επίσης και της κοινωνικής πολιτικής που καθορίζει, 

διαμορφώνει και παράγει τα υποστηρικτικά συστήματα μιας κοινωνίας. 

Η λειτουργική και μόνο κατανόηση των συστημάτων είναι ανεπαρκής· 

πρέπει κάποιος να είναι σε θέση να αναλογιστεί την ιστορία, αλλά και 

τις συνέπειές της επίσης. Από πού ήρθαν αυτά τα συστήματα, ποιος τα 

σχεδίασε και για ποιο λόγο; Ποιες απ’ τις αρχικές προθέσεις τους κρύ

βονται ακόμα και σήμερα μέσα τους;

Ο δεύτερος κίνδυνος μιας αποκλειστικά λειτουργικής κατανόησης 

της τεχνολογίας είναι αυτό που αποκαλώ υπολογιστική σκέψη. Η υπο

λογιστική σκέψη είναι η επέκταση αυτού που άλλοι έχουν αποκαλέσει 

λυσικρατία: η πεποίθηση ότι κάθε δοσμένο πρόβλημα μπορεί να επι

λυθεί με την εφαρμογή του υπολογισμού. Για οποιοδήποτε πρακτικό ή 

κοινωνικό μας πρόβλημα υπάρχει μια τεχνολογική εφαρμογή. Αλλά η 

λυσικρατία είναι εξίσου ανεπαρκής, κι αυτό είναι ένα ακόμα απ’ τα 

πράγματα που προσπαθεί να μας πει η τεχνολογία μας. Πέρα απ’ αυτό 

το λάθος, η υπολογιστική σκέψη υποθέτει –συχνά σ’ ένα ασυνείδητο 



ΧΑΣΜΑ

13

επίπεδο– ότι ο κόσμος είναι πραγματικά όπως τον προτείνουν οι λυσι

κράτες. Η υπολογιστική σκέψη εσωτερικεύει τη λυσικρατία σε τέτοιο 

βαθμό που είναι αδύνατο να στοχαστείς ή να αρθρώσεις τον κόσμο με 

όρους που δεν είναι υπολογίσιμοι. Είναι κυρίαρχη σήμερα στον κόσμο, 

καθοδηγώντας τις χειρότερες τάσεις στις κοινωνίες μας και στις δια

δράσεις, και πρέπει να αντιμετωπιστεί από έναν αληθινά συστημικό 

εγγραμματισμό. Εάν η φιλοσοφία είναι το κλάσμα εκείνο της ανθρώ

πινης σκέψης που σχετίζεται με όσα δεν μπορούν να εξηγηθούν από 

τις επιστήμες, τότε ο συστημικός εγγραμματισμός είναι η σκέψη εκείνη 

που ενώ ασχολείται μ’ έναν κόσμο που δεν μπορεί να υπολογιστεί, την 

ίδια στιγμή αναγνωρίζει ότι η οριστική διαμόρφωση και η ενημέρωσή 

της προκύπτει απ’ τον υπολογισμό.

Η αδυναμία του επιχειρήματος της «εκμάθησης κώδικα» μπορεί να 

αντικρουστεί και προς την άλλη κατεύθυνση επίσης: θα πρέπει να είναι 

κανείς σε θέση να κατανοεί τα τεχνολογικά συστήματα χωρίς να χρειά

ζεται να μάθει τον παραμικρό κώδικα, όπως είναι σε θέση να χρησι

μοποιεί την τουαλέτα χωρίς να χρειάζεται να γίνει υδραυλικός ή να 

φοβάται ότι το υδραυλικό του σύστημα μπορεί να τον σκοτώσει. Ωστό

σο, δεν πρέπει να παραβλέπεται και η πιθανότητα το υδραυλικό του 

σύστημα να προσπαθεί όντως να τον σκοτώσει: τα περίπλοκα υπολο

γιστικά συστήματα παρέχουν ένα μεγάλο μέρος των υποδομών της 

σύγχρονης κοινωνίας, και όταν η χρήση τους δεν είναι ασφαλής για 

τον καθένα, τότε μακροπρόθεσμα δεν θα μας σώσει καμία εκπαίδευση 

σχετικά με τη βλαβερότητά τους.

Σ’ αυτό το βιβλίο θα ασχοληθούμε αρκετά με τα υδραυλικά, αλλά σε 

κάθε στάδιο θα έχουμε υπόψη μας και τις ανάγκες εκείνων που δεν 

ξέρουν το παραμικρό από υδραυλικά: την ανάγκη τους να καταλάβουν, 

και την ανάγκη όλων μας να ζούμε ακόμα κι όταν δεν καταλαβαίνουμε 

συνεχώς. Πασχίζουμε συχνά να συλλάβουμε και να περιγράψουμε τον 

σκοπό και την κλίμακα των νέων τεχνολογιών, πράγμα που σημαίνει 

ότι ακόμα και η σκέψη τους μας προβληματίζει. Αυτό που μας χρειάζε

ται δεν είναι η νέα τεχνολογία, αλλά οι νέες μεταφορές. Χρειαζόμαστε 

μια μεταγλώσσα η οποία θα περιγράψει τον κόσμο που έχουν σφυρη

λατήσει τα περίπλοκα συστήματα. Χρειαζόμαστε μια νέα κωδικοποιη
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μένη γραφή, που θα αναγνωρίζει και θα μιλά ταυτόχρονα για την πραγ

ματικότητα ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι, η πολιτική, ο πολιτισμός 

και η τεχνολογία είναι απολύτως διαπλεκόμενα. Μπορεί να ήμασταν 

πάντοτε συνδεδεμένοι –άνισα, παράλογα, και κάποιοι περισσότερο από 

τους άλλους– αλλά ήμασταν παντελώς συνδεδεμένοι και αναπόφευκτα 

συνδεδεμένοι. Αυτό που αλλάζει με το δίκτυο είναι ότι αυτή η σύνδεση 

είναι ορατή και αδιάψευστη. Βρισκόμαστε διαρκώς αντιμέτωποι με τη 

ριζική διασύνδεση των πραγμάτων και των εαυτών μας, και πρέπει να 

λογαριαστούμε μ’ αυτή τη συνειδητοποίηση με νέους τρόπους. Δεν 

αρκεί να μιλάμε για το διαδίκτυο ή για τις άμορφες τεχνολογίες ξεχω

ριστά και χωρίς εξηγήσεις, γιατί έτσι προκαλούμε ή επιταχύνουμε το 

χάσμα της κατανόησής μας και της αυτενέργειάς μας. Ψάχνοντας έναν 

καλύτερο όρο, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη «δίκτυο» για να συμπεριλά

βω τόσο εμάς όσο και τις τεχνολογίες μας σ’ ένα μοναδικό και αχανές 

σύστημα – για να συμπεριλάβω την ανθρώπινη και τη μη ανθρώπινη 

αυτενέργεια και κατανόηση, τη γνώση και τη μη γνώση, μέσα στον ίδιο 

«χυλό αυτενέργειας». Το χάσμα δεν εντοπίζεται μεταξύ ημών και των 

τεχνολογιών μας, αλλά συμβαίνει μέσα στο ίδιο το δίκτυο. Μέσα σ’ 

αυτό το δίκτυο που κάνει εφικτή τη γνώση του χάσματος.

Τελικά, ο συστημικός εγγραμματισμός επιτρέπει την κριτική, την 

επιτελεί, αλλά και απαντά σε αυτήν. Τα συστήματα σχετικά με τα οποία 

θα συζητήσουμε είναι πολύ κρίσιμα για να αφήσουμε τη σκέψη, την 

κατανόηση, τον σχεδιασμό και την εκτέλεσή τους στους λίγους, ειδικά 

όταν αυτοί οι λίγοι στοιχίζονται, ή καλύτερα, ενσωματώνονται πανεύ

κολα σε παλιές ελίτ και δομές εξουσίας. Υπάρχει μια συμπαγής και 

αιτιώδης σχέση μεταξύ της περιπλοκότητας των συστημάτων που συ

ναντάμε καθημερινά, της αδιαφάνειας με την οποία τα περισσότερα απ’ 

αυτά τα συστήματα κατασκευάζονται ή περιγράφονται, και των θεμελιω

δών, παγκόσμιων θεμάτων ανισότητας, βίας, λαϊκισμού και φονταμε

νταλισμού. Πολύ συχνά, οι νέες τεχνολογίες παρουσιάζονται ως εγγε

νώς χειραφετητικές. Αλλά αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα της υπολογι

στικής σκέψης, για το οποίο είμαστε όλοι υπόλογοι. Όσοι από εμάς 

υιοθέτησαν πρώιμα τις νέες τεχνολογίες και υπήρξαν θιασώτες τους, 

όσοι έζησαν τις ποικίλες απολαύσεις και κέρδισαν απ’ τις ευκαιρίες 
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τους, κι όσοι κατά συνέπεια έχουν επιχειρηματολογήσει, συχνά αφελώς, 

υπέρ της ευρύτερης εφαρμογής τους, δεν κινδυνεύουν λιγότερο απ’ την 

άκριτη εξάπλωσή τους. Αλλά το επιχείρημα υπέρ της κριτικής δεν μπο

ρεί να προκύψει ούτε από μεμονωμένες απειλές, ούτε απ’ την ταύτιση 

με τους λιγότερο τυχερούς ή τους λιγότερο μορφωμένους. Στο δίκτυο 

δεν επαρκεί ούτε ο ατομικισμός ούτε η ενσυναίσθηση. Η επιβίωση και 

η αλληλεγγύη πρέπει να είναι δυνατές χωρίς την κατανόηση.

Ούτε καταλαβαίνουμε, ούτε μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλα, 

αλλά είμαστε ικανοί να τα σκεφτόμαστε. Η ικανότητα να σκεφτόμαστε 

χωρίς να διεκδικούμε, ή ούτε καν να αναζητούμε, την πλήρη κατανόη

ση, είναι κεντρικής σημασίας για την επιβίωση σε μια νέα σκοτεινή 

εποχή γιατί, όπως θα δούμε, συχνά είναι αδύνατο να καταλάβουμε. Η 

τεχνολογία είναι, και μπορεί να είναι, ένας οδηγός και ένας αρωγός 

αυτής της σκέψης, με τον όρο ότι δεν θα ευνοούμε τα αποτελέσματά 

της: οι υπολογιστές δεν είναι εδώ για να μας δίνουν απαντήσεις. Είναι 

εργαλεία διατύπωσης ερωτήσεων. Όπως θα δούμε ξανά και ξανά στο 

βιβλίο, η βαθιά και συστημική κατανόηση μιας τεχνολογίας μάς επι

τρέπει συχνά να αναδημιουργούμε τις μεταφορές της προς όφελος άλ

λων τρόπων σκέψης.

Αρχής γενομένης της δεκαετίας του ’50, ένα νέο σύμβολο άρχισε 

να εμφιλοχωρεί στα διαγράμματα και τα σχέδια των ηλεκτρολόγων 

μηχανολόγων που ήθελαν να περιγράψουν τα υπό κατασκευή συστή

ματά τους. Το σύμβολο έμοιαζε μ’ έναν ασαφή κύκλο, μ’ ένα μανιτάρι, 

ή με μια «φούσκα σκέψης». Τελικά, η μορφή του παγιώθηκε στο σχήμα 

ενός συννέφου. Ό,τι κι αν επεξεργαζόταν ο μηχανολόγος, μπορούσε 

να το συνδέσει μ’ αυτό το σύννεφο, κι αυτό ήταν αρκετό για να το κα

ταλάβει οποιοσδήποτε. Το σύννεφο μπορούσε να είναι ένα σύστημα 

ενέργειας, μια ανταλλαγή δεδομένων, ένα άλλο δίκτυο υπολογιστών, 

ή οτιδήποτε. Δεν είχε καμία σημασία. Το σύννεφο ήταν ένας τρόπος 

μείωσης της περιπλοκότητας: σου επέτρεπε να εστιάζεις σ’ αυτό που 

βρισκόταν κοντά σου, χωρίς να ανησυχείς για ό,τι συμβαίνει μακρύτε

ρα. Με την πάροδο του χρόνου, όσο τα δίκτυα μεγάλωναν και διασυν

δέονταν, το σύννεφο γινόταν όλο και πιο σημαντικό. Τα μικρότερα 

συστήματα άρχισαν να καθορίζονται απ’ τη σχέση τους με το σύννεφο, 
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απ’ το πόσο γρήγορα μπορούσαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μ’ 

αυτό, κι απ’ το τι μπορούσαν να αντλήσουν απ’ αυτό. Το σύννεφο γι

νόταν βαρύτερο, γινόταν ένας πόρος: το σύννεφο μπορούσε να κάνει 

το ένα, αλλά μπορούσε να κάνει και το άλλο. Το σύννεφο μπορούσε 

να είναι δυνατό και έξυπνο. Έγινε λέξη του συρμού για τις επιχειρήσεις, 

και μια καλή ευκαιρία για περισσότερες πωλήσεις. Έγινε κάτι περισσό

τερο από μια συντομογραφία της μηχανολογίας· έγινε μια μεταφορά.

Σήμερα, το σύννεφο είναι η κεντρική μεταφορά του διαδικτύου: ένα 

παγκόσμιο σύστημα τεράστιας εξουσίας και ενέργειας που διατηρεί 

ωστόσο την αύρα ενός πράγματος που είναι νοούμενο και φαινόμενο, 

ένα πράγμα σχεδόν άπιαστο. Συνδεόμαστε στο σύννεφο· δουλεύουμε 

σ’ αυτό· αποθηκεύουμε και ανασύρουμε αντικείμενα απ’ αυτό· σκεφτό

μαστε διαμέσου αυτού. Το πληρώνουμε και το παρατηρούμε μόνο όταν 

χαλάει. Το βιώνουμε διαρκώς, χωρίς πραγματικά να καταλαβαίνουμε 

τι είναι και πως λειτουργεί. Εκπαιδευόμαστε να βασιζόμαστε πάνω του 

έχοντας μια θολή μόνο ιδέα σχετικά με το τι σημαίνει να εμπιστεύεσαι, 

και τι να σε εμπιστεύονται.

Πέρα απ’ το ότι αποτελεί χάσιμο χρόνου, μια πρώτη κριτική που γί

νεται σ’ αυτό το σύννεφο είναι ότι συνιστά μια πολύ κακή μεταφορά. Το 

σύννεφο δεν είναι αβαρές, δεν είναι άμορφο, δεν είναι καν αόρατο αν 

ξέρει κανείς πού να το αναζητήσει. Το σύννεφο δεν είναι κάποιο μαγικό 

απομακρυσμένο μέρος, φτιαγμένο από ατμό και ραδιοκύματα, όπου τα 

πάντα απλώς λειτουργούν. Είναι μια φυσική υποδομή που αποτελείται 

από τηλεφωνικές γραμμές, οπτικές ίνες, δορυφόρους, καλώδια στον 

βυθό ωκεανών, και απέραντες αποθήκες γεμάτες υπολογιστές, που κα

ταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού κι ενέργειας, και εδρεύουν στο 

πλαίσιο εθνικών και νομικών δικαιοδοσιών. Το σύννεφο αποτελεί ένα 

νέο είδος βιομηχανίας, με μεγάλη όρεξη μάλιστα. Το σύννεφο δεν έχει 

απλώς μια σκιά, έχει αποτύπωμα. Το σύννεφο έχει απορροφήσει πολλά 

απ’ τα παλιά και βαριά οικοδομήματα της αστικής σφαίρας: τα μέρη όπου 

ψωνίζουμε, συναλλασσόμαστε, κοινωνικοποιούμαστε, δανειζόμαστε βι

βλία, και ψηφίζουμε. Τα μέρη αυτά γίνονται όλο και πιο αδιαφανή, και 

γι’ αυτό καθίστανται λιγότερο ορατά και λιγότερο επιδεκτικά στην κριτι

κή, την έρευνα, τη συντήρηση, και τη ρύθμιση. 
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Μια άλλη κριτική αφορά το ότι η έλλειψη κατανόησης είναι σκόπι

μη. Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να συσκοτίζεται το περιεχόμενο 

του συννέφου: απ’ την προστασία της εθνικής ασφάλειας και των εται

ρικών μυστικών ως τα αμέτρητα είδη παρανομιών. Αυτό που εξατμίζε

ται είναι η αυτενέργεια και η ιδιοκτησία: τα περισσότερα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι φωτογραφίες, οι αναρτήσεις, τα επι

χειρηματικά έγγραφα, τα δεδομένα των βιβλιοθηκών και των ψηφοφο

ριών, τα ιατρικά ιστορικά, οι βαθμολογίες πιστοληπτικής ικανότητας, 

τα like*, οι αναμνήσεις, οι εμπειρίες, οι προσωπικές προτιμήσεις και 

οι άρρητες επιθυμίες βρίσκονται όλα τους στο σύννεφο, ή σε κάποια 

υποδομή. Υπάρχει λόγος που η Google και η Facebook αρέσκονται να 

κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων στην Ιρλανδία (οι χαμηλοί φόροι) 

και στη Σκανδιναβία (η φθηνή ενέργεια και ψύξη). Υπάρχει λόγος που 

παγκόσμιες και μετααποικιακές, υποτίθεται, αυτοκρατορίες συνεχίζουν 

να καταλαμβάνουν κομμάτια διαφιλονικούμενων περιοχών όπως το 

Ντιέγκο Γκαρσία και η Κύπρος. Το κάνουν γιατί σ’ αυτά τα μέρη προ

σγειώνεται το σύννεφο, και γιατί η αμφιλεγόμενη κατάστασή τους μπο

ρεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Το σύννεφο παίρνει το σχήμα 

του σε γεωγραφίες εξουσίας και επιρροής, και υπηρετεί την ενίσχυσή 

τους. Το σύννεφο είναι μια σχέση εξουσίας, αλλά οι περισσότεροι 

άνθρωποι δεν έχουν το πάνω χέρι σ’ αυτή τη σχέση.

Μπορεί οι κριτικές αυτές να είναι βάσιμες, αλλά ένας καλύτερος 

τρόπος να εξετάσουμε το σύννεφο είναι να δούμε πού πέφτει η σκιά 

του, να ερευνήσουμε δηλαδή τα σημεία όπου βρίσκονται τα κέντρα 

δεδομένων και τα υποθαλάσσια καλώδια, και να δούμε τι μας λένε 

αυτά για τον ιδιοκτήτη της πραγματικής εξουσίας του παρόντος. Μπο

ρούμε να σπείρουμε το σύννεφο, να το συμπυκνώσουμε, και να το 

αναγκάσουμε να μας πει κάποιες απ’ τις ιστορίες του. Μπορεί καθώς 

θα ξεθωριάζει, να αποκαλυφθούν κάποια μυστικά του. Αφού καταλά

βουμε τον τρόπο με τον οποίο η μορφή του συννέφου χρησιμοποιείται 

έτσι ώστε να συσκοτίζει την αληθινή λειτουργία της τεχνολογίας, θα 

* Το like είναι ένα χαρακτηριστικό που εισήγαγε ως «κουμπί επιβράβευσης» 
το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook το 2009 προκειμένου να δείχνουν 
οι χρήστες την επιδοκιμασία τους στα αναρτώμενα περιεχόμενα.
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αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους 

η ίδια η τεχνολογία κρύβει τη δική της αυτενέργεια – τόσο μέσα από 

τις αδιαφανείς μηχανές και τον ακατανόητο κώδικα, όσο και μέσα απ’ 

την απόσταση στον φυσικό χώρο και τις νομικές διευθετήσεις. Κι έτσι, 

μπορεί να μάθουμε κάτι για τη λειτουργία της ίδιας της εξουσίας, η 

οποία έκανε τέτοια πράγματα πολύ προτού αποκτήσει σύννεφα και 

μαύρα κουτιά για να κρύβεται εντός τους. 

Πέρα όμως απ’ την –για μια ακόμα φορά– λειτουργική οπτική του 

συννέφου, πέρα απ’ την επαναγείωσή του, μπορούμε άραγε να μελετή

σουμε ξανά την όψη του συννέφου ώστε να παραγάγουμε μια νέα με

ταφορά; Μπορεί άραγε το σύννεφο εκτός απ’ την αποτυχία μας να το 

κατανοήσουμε, να απορροφήσει και την κατανόηση αυτής της έλλειψης 

κατανόησης; Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη βασική υπολογιστική 

σκέψη με τη νεφελώδη σκέψη, που αναγνωρίζει την αγνωσία, και απ’ 

αυτή την αγνωσία δημιουργεί μια παραγωγική βροχή; Τον δέκατο τέ

ταρτο αιώνα ένας άγνωστος συγγραφέας του χριστιανικού μυστικισμού 

έγραφε για το «Σύννεφο της Αγνωσίας» που αιωρείται ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα και τη θεότητα και που είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης, 

της δικαιοσύνης, και της κατάλληλης δράσης. Αυτό το σύννεφο δεν 

μπορούσε ως πεδίο αυτενέργειας, να διατρηθεί απ’ τη σκέψη, αλλά απ’ 

την παραίτηση της σκέψης, κι απ’ την επιμονή στο εδώ και τώρα, κι όχι 

στο προβλέψιμο, υπολογισμένο μέλλον. «Ακολουθήστε την εμπειρία 

και όχι τη γνώση» μας συμβουλεύει ο συγγραφέας. «Εξαιτίας της υπε

ρηφάνειας, η γνώση μπορεί συχνά να σας εξαπατά, αλλά αυτή η ευγε

νής, τρυφερή αγάπη δεν θα σας εξαπατήσει. Η γνώση τείνει να καλ

λιεργεί την έπαρση, αλλά η αγάπη χτίζει. Η γνώση είναι γεμάτη δουλειά, 

αλλά η αγάπη γεμάτη ανάπαυση».1 Αυτό είναι το σύννεφο που επιχει

ρούμε να κατακτήσουμε με τον υπολογισμό. Είναι το σύννεφο που 

διαρκώς ωστόσο μας διαφεύγει εξαιτίας της πραγματικότητας της από

πειράς μας. Η νεφελώδης σκέψη, ο εναγκαλισμός της αγνωσίας, μπο

ρεί να μας επιτρέψει να απομακρυνθούμε απ’ την υπολογιστική σκέψη. 

Αυτό μας προτρέπει να κάνουμε το ίδιο το δίκτυο.

Το πιο ενδεικτικό γνώρισμα του δικτύου είναι η έλλειψη μιας και 

μοναδικής, συμπαγούς πρόθεσης. Κανείς δεν ξεκίνησε να δημιουργή
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σει το δίκτυο, ή το μεγαλύτερο κατασκευασμένο πρότυπό του που είναι 

το διαδίκτυο. Με τον καιρό, συστήματα συνδέθηκαν με συστήματα, 

κουλτούρες συνδέθηκαν με κουλτούρες. Συνδέθηκαν μέσω δημόσιων 

προγραμμάτων και ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω προσωπικών σχέ σεων 

και τεχνολογικών πρωτοκόλλων, συνδέθηκαν με ατσάλι, γυαλί και ηλε

κτρόνια, μέσα στον φυσικό, αλλά και μέσα στο διανοητικό, χώρο. Με 

τη σειρά του, το δίκτυο εξέφρασε τα βασικότερα και υψηλότερα ιδεώδη, 

περιέλαβε και γιόρτασε τις πιο κοινότοπες και τις πιο ριζικές επιθυ μίες, 

απ’ τις οποίες σχεδόν καμία δεν είχε προβλεφθεί απ’ τους προγόνους 

του – που είμαστε όλοι εμείς. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κανένα 

πρόβλημα να επιλυθεί, παρά μόνο μια συλλογική επιχείρηση: η ανα

δυόμενη, ασυνείδητη γενιά ενός εργαλείου που προορίζεται για την 

ασυνείδητη γενιά. Η σκέψη του δικτύου αποκαλύπτει την ανεπάρκεια 

της υπολογιστικής σκέψης και της διασύνδεσης όλων των πραγμάτων, 

καθώς και τον ατελεύτητο χαρακτήρα τους, κι επιμένει στη σταθερή 

ανάγκη να ξανασκεφτόμαστε και να στοχαζόμαστε τα άχθη και τις ισορ

ροπίες, τη συλλογική πρόθεση και τις αποτυχίες, τους ρόλους, τις ευ

θύνες, τις προκαταλήψεις και τις δυνατότητες του δικτύου. Αυτό μας 

διδάσκει το δίκτυο: τίποτα λιγότερο απ’ τα πάντα δεν θα είναι αρκετό.2

Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε ως τώρα όταν σκεφτόμασταν το 

δίκτυο ήταν ότι υποθέταμε πως οι δράσεις του ήταν έμφυτες και ανα

πόφευκτες. Λέγοντας έμφυτες, εννοώ την αντίληψη που τις θέλει να 

προκύπτουν εκ του μηδενός, μάλλον από τα πράγματα που δημιουρ

γούμε παρά από τις πράξεις που κάνουμε ως μέρος αυτής της συνδη

μιουργίας. Και λέγοντας αναπόφευκτες, εννοώ την πίστη σε μια ευθεία 

γραμμή τεχνολογικής και ιστορικής προόδου, απέναντι στην οποία 

είμαστε αδύναμοι να αντισταθούμε. Αυτή η πίστη έχει επαναλαμβανό

μενα αντικρουστεί από στοχαστές των κοινωνικών επιστημών και από 

φιλοσόφους για δεκαετίες ολόκληρες, αλλά ακόμα δεν έχει ηττηθεί. Αντί

θετα, έχει εμπεδωθεί μέσα στην ίδια την τεχνολογία, μέσα σε μηχανές 

που υποτίθεται ότι εκτελούν δικές τους ενσωματωμένες επιθυμίες. Έχου

με συνεπώς παραιτηθεί απ’ τις αντιρρήσεις μας στη γραμμική πρόοδο, 

κι έχουμε παραδοθεί στο χάσμα της υπολογιστικής σκέψης.

Ο μεγαλύτερος φορέας προόδου κατά τους πολύ πρόσφατους αιώνες 
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ήταν η ίδια η κεντρική ιδέα του Διαφωτισμού: ότι η περισσότερη γνώση 

–η περισσότερη πληροφορία– οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις. Φυσικά, 

στη θέση της έννοιας «καλύτερες» μπορεί καθένας να βάλει ό,τι θέλει. 

Παρ’ όλες τις επιθέσεις της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας, 

το δόγμα αυτό έχει καταλήξει να διαμορφώνει όχι μόνο τις εφαρμογές, 

αλλά και τις θεωρητικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Το διαδί

κτυο στα νιάτα του αναφερόταν συχνά ως η «πληροφοριακή υπερλεω

φόρος», το κανάλι γνώσης που διαφωτίζει τον κόσμο μέσα απ’ τα λα

μπάκια των καλωδίων οπτικών ινών που τρεμοπαίζουν. Κάθε γεγονός, 

κάθε κβάντουμ πληροφορίας, είναι διαθέσιμο με το πάτημα ενός πλή

κτρου – ή έτσι έστω έχουμε κάνει τον εαυτό μας να πιστέψει.

Μπορεί σήμερα να είμαστε συνδεδεμένοι με αχανή αποθετήρια 

γνώσης, αλλά ακόμη δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε. Στην πραγμα

τικότητα, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: αυτό που προοριζόταν να 

διαφωτίσει τον κόσμο, στην πράξη τον βυθίζει στο σκοτάδι. Η αφθονία 

της πληροφορίας και η πολλαπλότητα των κοσμοθεάσεων που είναι 

τώρα προσβάσιμη σ’ όλους μας στο διαδίκτυο, δεν παράγει μια συνε

κτική και συναινετική πραγματικότητα, αλλά μια πραγματικότητα που 

έχει κατακερματιστεί απ’ τη φονταμενταλιστική επιμονή σε απλουστευ

τικές αφηγήσεις, σε θεωρίες συνωμοσίας, και σε πολιτικές μεταδεδο

μένων*. Ακριβώς πάνω σ’ αυτή την αντίφαση επιστρέφει η ιδέα μιας 

νέας σκοτεινής εποχής, μιας εποχής όπου η αξία που αποδίδουμε στη 

γνώση καταστρέφεται απ’ την αφθονία αυτού του κερδοφόρου εμπο

ρεύματος, μιας εποχής όπου στρέφουμε το βλέμμα στους εαυτούς μας 

αναζητώντας νέους τρόπους να καταλάβουμε τον κόσμο. Το 1926 ο 

Χ.Φ. Λάβκραφτ** έγραφε:

«Το πιο επιεικές πράγμα στον κόσμο νομίζω ότι είναι η αδυναμία του 

ανθρώπινου νου να συσχετίσει όλα του τα περιεχόμενα. Ζούμε πάνω 

στο γαλήνιο νησί της άγνοιας στο μέσον των μαύρων θαλασσών της 

* Postfactual: Μεταδεδομένο, η επιχειρηματολογία που βασίζεται περισ
σότερο στο συναίσθημα, στις πεποιθήσεις και στις μεροληψίες των ανθρώ
πων παρά στα δεδομένα. 

** H.P. Lovecraft (18901937): Αμερικανός συγγραφέας βιβλίων λογοτεχνί
ας του τρόμου.
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απεραντοσύνης, και κανείς δεν μας είπε ότι θα μπορούσαμε να ταξιδέ

ψουμε μακριά. Οι επιστήμες, πασχίζοντας καθεμιά στη δική της κατεύ

θυνση, μας έχουν βλάψει λίγο ως τώρα· κάποια μέρα όμως η συναρμο

λόγηση όλων των κομματιών της ασύνδετης γνώσης, θα φωτίσει τόσο 

τρομακτικές όψεις της πραγματικότητας, καθώς και την τρομερή θέση 

μας ενός της, που είτε θα τρελαθούμε απ’ την αποκάλυψη, ή θα δραπε

τεύσουμε απ’ το θανατερό φως στην ειρήνη και την ασφάλεια μιας νέας 

σκοτεινής εποχής.3

Ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε και σκεφτόμαστε τη θέση μας 

στον κόσμο, όπως επίσης και τη σχέση μας με τον Άλλο και τις μηχανές, 

θα αποφασίσει τελικά αν οι τεχνολογίες μας θα μας οδηγήσουν στην 

τρέλα ή στην ειρήνη. Το σκοτάδι για το οποίο γράφω δεν είναι ένα 

κυριολεκτικό σκοτάδι, ούτε αντιπροσωπεύει την απουσία ή τη φραγή 

της γνώσης, όπως το θέλει η δημοφιλής ιδέα περί σκοτεινής εποχής. 

Δεν είναι μια έκφραση νιχιλισμού ή απελπισίας. Τουναντίον, αναφέ

ρεται τόσο στη φύση όσο και στην ευκαιρία της παρούσας κρίσης, στην 

προφανή μας αδυναμία να δούμε καθαρά αυτό που βρίσκεται μπροστά 

μας, και να δράσουμε μέσα στον κόσμο με νόημα, με αυτενέργεια και 

δικαιοσύνη – και αφού αναγνωρίσουμε αυτό το σκοτάδι, να αναζητή

σουμε τρόπους να δούμε υπό ένα άλλο φως.

Στις 18 Ιανουαρίου 1915, στις πλέον ζοφερές ώρες του Α΄ Παγκό

σμιου πολέμου, η Βιρτζίνια Γουλφ γράφει στο προσωπικό της ημερο

λόγιο: «Το μέλλον είναι ζοφερό, κι αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο 

πράγμα που μπορεί να συμβεί στο μέλλον». Όπως σημειώνει η Ρεμπέ

κα Σόλνιτ* «πρόκειται για μια εκπληκτική δήλωση, καθώς επιβεβαιώνει 

ότι το άγνωστο δεν χρειάζεται να γίνει γνωστό μέσα από ψευδείς προ

φητείες ή μέσω της προβολής ζοφερών πολιτικών ή ιδεο λογικών αφη

γήσεων· πρόκειται για μια γιορτή του σκοταδιού, που επιθυμεί –όπως 

το υποδεικνύει το ρήμα “νομίζω”– να μην είναι βέβαιη ακόμα και για 

τον ίδιο της τον ισχυρισμό».4

Η Ντόνα Χάραγουεϊ** επεκτείνει αυτή τη σκέψη,5 θυμίζοντας ότι η 

* Rebecca Solnit (1961): Αμερικανίδα συγγραφέας.
** Donna Haraway (1944): Αμερικανίδα ακαδημαϊκός, ευρύτερα γνωστή για 

το κείμενο της «Το μανιφέστο των cyborg».
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Γουλφ επέμεινε σ’ αυτή την οπτική και στο μυθιστόρημα της «Τρεις 

Γκινέες», που δημοσιεύθηκε το 1938:

«Πρέπει να σκεφτούμε. Αφήστε μας να σκεφτούμε στα γραφεία· στα λεω

φορεία· καθώς στεκόμαστε μέσα στο πλήθος παρακολουθώντας τις βασι

λικές στέψεις και τις εκδηλώσεις του Δημάρχου· αφήστε μας να σκεφτού

με καθώς προσπερνάμε το Κενοτάφιο· αλλά και στο Ουάιτχολ· και στην 

πινακοθήκη της Βουλής των Κοινοτήτων· και στα Δικαστήρια· αφήστε μας 

να σκεφτούμε στις βαφτίσεις και στους γάμους και στις κηδείες. Αφήστε 

μας να μη διακόψουμε τη σκέψη – τι είναι αυτός ο «πολιτισμός» μέσα στον 

οποίο ζούμε; Τι είναι αυτές οι τελετές και γιατί πρέπει να συμμετέχουμε 

σ’ αυτές; Τι είναι όλα αυτά τα επαγγέλματα και γιατί πρέπει να βγάζουμε 

χρήματα απ’ αυτά; Πού μας οδηγεί με λίγα λόγια η πομπή των γιών των 

μορφωμένων ανθρώπων;»6 

Οι ταξικές και κοινωνικές συγκρούσεις, οι ιστορικές ιεραρχίες και 

οι αδικίες που υπαινίσσεται η Γουλφ με τις πομπές και τις τελετές τους 

δεν έχουν με κανένα τρόπο ελαττωθεί σήμερα, όμως μπορεί να έχουν 

αλλάξει κάποια μέρη που μπορούμε να τις σκεφτούμε. Τα πλήθη που 

παρατάχθηκαν το 1938 στις παρελάσεις της στέψης και της ανακήρυξης 

του Δημάρχου του Λονδίνου σήμερα κατανέμονται στο δίκτυο, και οι 

πινακοθήκες και οι τόποι λατρείας έχουν ομοίως μεταναστεύσει σε 

κέντρα δεδομένων και σε υποθαλάσσια καλώδια. Δεν μπορούμε να 

αδιαφορήσουμε για το δίκτυο· μπορούμε μόνο να σκεφτόμαστε διαμέ

σου και εντός του. Και μπορούμε να το ακούσουμε, όταν προσπαθεί να 

μας μιλήσει σε μια έκτακτη κατάσταση.

Τίποτα εδώ δεν συνιστά επιχείρημα ενάντια στην τεχνολογία, κάτι 

τέτοιο θα ήταν σαν να επιχειρηματολογούσαμε εναντίον των εαυτών 

μας. Αντίθετα, είναι ένα επιχείρημα υπέρ μιας πιο στοχαστικής εμπλο

κής με την τεχνολογία, που συνοδεύεται από μια ριζικά διαφορετική 

κατανόηση του τι είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να γνωρίζουμε για 

τον κόσμο. Τα υπολογιστικά συστήματα, ως εργαλεία που είναι, δίνουν 

έμφαση σε μια απ’ τις πιο ισχυρές όψεις της ανθρωπότητας, στην ικα

νότητα να δρούμε αποτελεσματικά στον κόσμο και να τον διαμορφώ

νουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Αλλά η αποκάλυψη και η διατύ

πωση αυτών των επιθυμιών, και η διαβεβαίωση ότι δεν θα υποβιβάσουν, 
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δεν θα απορρίψουν, εξαλείψουν ή διαγράψουν τις επιθυμίες των άλλων, 

παραμένει ακόμα δικό μας προνόμιο.

Η τεχνολογία δεν συνιστά απλή δημιουργία και χρήση εργαλείων: 

είναι μια δημιουργία μεταφορών. Κατασκευάζοντας ένα εργαλείο, δί

νουμε υπόσταση σε μια συγκεκριμένη κατανόηση του κόσμου που, όταν 

επιβεβαιώνεται, είναι ικανή να επιτυγχάνει συγκεκριμένα αποτελέσμα

τα σ’ αυτό τον ίδιο κόσμο. Έτσι, ασυνείδητα συχνά, η τεχνολογία γίνε

ται ένα ακόμα συγκινητικό μέρος της κατανόησης του κόσμου. Κι έτσι 

μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κρυμμένη μεταφορά: ένα είδος μετα

κίνησης ή μεταβίβασης, αλλά την ίδια στιγμή είναι κι ένα είδος απο

στασιοποίησης, ένα είδος μετατροπής μιας ιδιαίτερης σκέψης ή ενός 

τρόπου σκέψης σ’ ένα εργαλείο, που δεν χρειάζεται πια τη σκέψη για 

να ενεργοποιηθεί. Για να σκεφτούμε ξανά κι εκ νέου, χρειάζεται να 

μαγέψουμε ξανά τα εργαλεία μας. Η περιγραφή που κάνουμε εδώ είναι 

απλώς το πρώτο μέρος μιας τέτοιας επαναμάγευσης, μια απόπειρα να 

ξανασκεφτούμε τα εργαλεία μας – όχι μια επανανοηματοδότηση, ούτε 

ένας επαναπροσδιορισμός απαραιτήτως, αλλά ένας στοχασμός τους. 

Λέγεται ότι όταν κάποιος έχει στο χέρι του ένα σφυρί, όλα του μοιά

ζουν με καρφιά. Έτσι όμως δεν σκεφτόμαστε το σφυρί. Το σφυρί, αν το 

σκεφτούμε καλά, έχει πολλές χρήσεις. Μπορεί να τραβήξει καρφιά 

αλλά και να τα καθοδηγήσει· μπορεί να σφυρηλατήσει το σίδερο, να 

δώσει σχήμα στο ξύλο και την πέτρα, να αποκαλύψει απολιθώματα, να 

στερεώσει γάντζους για ορειβατικά σχοινιά. Μπορεί να επιβάλει ποινές, 

να καλέσει σε τάξη, ή να πεταχτεί σε ανταγωνιστικό άθλημα δύναμης. 

Στα χέρια ενός θεού, το σφυρί παράγει τον καιρό. Το σφυρί του Θορ*, 

το Μγιόνλιρ, που έβγαλε βροντές και αστραπές όταν κρούστηκε, γέν

νησε επίσης και φυλαχτά στο σχήμα του σφυριού τα οποία προορίζονταν 

για την παροχή προστασίας ενάντια στην οργή του θεού – ή, μέσω της 

ομοιότητάς τους με τους σταυρούς, ενάντια στην αλλαξοπιστία δια της 

βίας. Τα προϊστορικά σφυριά και τα τσεκούρια, που βγήκαν στην επι

φάνεια απ’ τα άροτρα των κατοπινών γενεών, ονομάζονταν «καταιγίδες» 

* Ο Θορ είναι ο θεός του κεραυνού και της αστραπής στη γερμανική και 
σκανδιναβική μυθολογία.
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και επικρατούσε η πεποίθηση ότι είχαν πέσει από τον ουρανό εν μέσω 

θυέλλης. Έτσι αυτά τα μυστηριώδη εργαλεία έγιναν μαγικά αντικείμενα. 

Όταν οι αρχικοί τους σκοποί ξεπεράστηκαν, ήταν πια σε θέση να απο

κτήσουν ένα νέο συμβολικό νόημα. Πρέπει να μαγέψουμε ξανά τα 

σφυριά μας –κι όλα τα εργαλεία μας– ώστε να μοιάζουν λιγότερο μ’ 

εκείνα του ξυλουργού, και περισσότερο μ’ εκείνα του Θορ. Να μοιάζουν 

περισσότερο με καταιγίδες. 

Επιπλέον, η τεχνολογία δεν δημιουργείται εξ ολοκλήρου –εκ του 

μηδενός– απ’ τους ανθρώπους. Εξαρτάται, όπως η ίδια μας η ζωή (τα 

βακτήρια, οι σπορές για την τροφή μας, η κατασκευή υλικών, ο ρουχι

σμός και τα ζώα συντροφιάς), απ’ τα χαρακτηριστικά των μη ανθρώπι

νων πραγμάτων. Η υποδομή των συναλλαγών υψηλής συχνότητας (που 

θα εξερευνήσουμε στο κεφάλαιο 5), καθώς και το οικονομικό σύστημα 

που επιταχύνει και χαρακτηρίζει είναι ένας συμβιβασμός με το πυρίτιο 

και το ατσάλι, με την ταχύτητα του φωτός μέσω του γυαλιού, με την 

ομίχλη, με τα πουλιά, και τους σκίουρους. Η τεχνολογία μπορεί να 

γίνει ένα άριστο μάθημα σχετικά με την αυτενέργεια των μη ανθρώπι

νων παραγόντων, απ’ τα βράχια ως τα έντομα, σχετικά με το πότε 

εμποδίζουν ή επιτρέπουν, πότε δαγκώνουν ή βραχυκυκλώνουν τις 

γραμμές της επικοινωνίας και της εξουσίας μας. 

Αυτή η σχέση, όταν γίνεται σωστά αντιληπτή, είναι επίσης και μια 

συνειδητοποίηση της εγγενούς αστάθειας της τεχνολογίας, της πρό

σκαιρης και προσωρινής στοίχισής της, και της απήχησής της σε συ

γκεκριμένες και μη ιδιότητες υλικών και ζώων που είναι ευεπίφορες 

στην αλλαγή. Κοντολογίς, είναι και μια συνειδητοποίηση της «συννε

φότητας» της. Εξετάζουμε στο κεφάλαιο 3, τα μεταβαλλόμενα χαρακτη

ριστικά των υλικών του υπολογισμού ως μια αντίδραση στην περιβαλ

λοντική πίεση, για να δούμε ένα παράδειγμα του γεγονότος ότι τα 

πράγματα μέσα στον χρόνο κάνουν διαφορετικά πράγματα. Η τεχνολο

γία έρχεται με μια αύρα σταθερότητας: εφόσον εγκλειστεί μέσα στα 

πράγματα, οι ιδέες της μοιάζουν πάγιες και αναλλοίωτες. Όταν όμως 

τα σφυριά γίνουν αντικείμενο κατάλληλου χειρισμού, μπορούν για μία 

ακόμα φορά να ανοίξουν ρωγμές. Μπορεί επαναμαγεύοντας μερικά 

εργαλεία να δούμε με πόσους αμέτρητους τρόπους είναι έμφυτη αυτή 
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η συνειδητοποίηση σε πολλά είδη της σύγχρονης καθημερινής ζωής. 

Στην πορεία, ό,τι μπορεί να παρουσιαστεί ως «αποκάλυψη» για την 

«αλήθεια» του κόσμου θα πρέπει να κρατηθεί σε απόσταση ασφαλείας, 

ως απλός (ή όχι απλός, μα αποτρόπαιος) αναστοχασμός αυτού του 

κόσμου. Όντως, η απόσταση ασφαλείας θα πρέπει να είναι η ηχηρή κι 

αντιπροσωπευτική χειρονομία τούτης της εργασίας, καθώς το να κρα

τάς κάτι σε απόσταση ασφαλείας έχει τη συνέπεια, υπό μια άλλη προ

οπτική και απόσταση, να δείχνει κάτι διαφορετικό, κάτι πέραν της 

άμεσης συνειδητοποίησης, που υπόσχεται περισσότερα. 

Το επιχείρημα που ξετυλίγεται σ’ αυτό το βιβλίο είναι ότι, όπως 

συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή, οι συνέπειες της τεχνολογίας είναι 

διάσπαρτες σ’ όλο τον πλανήτη και επιδρούν σε κάθε πτυχή της ζωής 

μας. Αυτές οι συνέπειες είναι δυνητικά καταστροφικές, και προέρχονται 

από την αδυναμία μας να αντιληφθούμε τα βίαια και αλληλένδετα απο

τελέσματα των ίδιων των εφευρέσεών μας. Ως τέτοιες, αναστατώνουν 

αυτά που περιμέναμε αφελώς ως τώρα για τη φυσική τάξη των πραγ

μάτων, και επιζητούν μια ριζική επανεξέταση των τρόπων με τους οποίους 

σκεφτόμαστε τον κόσμο. Όμως ο άλλος προσανατολισμός του βιβλίου 

είναι ότι το παιχνίδι δεν έχει χαθεί: αν είμαστε πραγματικά ικανοί να 

ξανασκεφτούμε με νέους τρόπους, τότε είμαστε επίσης ικανοί να ξανα

σκεφτούμε τον κόσμο, κι έτσι να τον κατανοήσουμε και να ζήσουμε 

εντός του διαφορετικά. Και καθώς η τρέχουσα κατανόηση του κόσμου 

προέρχεται απ’ τις επιστημονικές μας ανακαλύψεις, η επανεξέτασή του 

πρέπει να προκύψει από και παράλληλα με τις τεχνολογικές μας εφευ

ρέσεις, οι οποίες συνιστούν τις πολύ πραγματικές εκδηλώσεις της δι

αφιλονικούμενης, περίπλοκης και αντιφατικής κατάστασης του ίδιου 

του κόσμου μας. Οι τεχνολογίες μας είναι προεκτάσεις των εαυτών μας, 

που κωδικοποιούνται σε μηχανές και υποδομές, σε πλαίσια γνώσης 

και δράσης· αν τις σκεφτούμε αληθινά, θα μας προσφέρουν ένα μοντέ

λο για έναν πιο αληθινό κόσμο.

Έχουμε εκπαιδευτεί να σκεφτόμαστε το σκοτάδι σαν έναν τόπο κιν

δύνου, ή ακόμα και θανάτου. Αλλά το σκοτάδι μπορεί επίσης να είναι 

ένας τόπος ελευθερίας και πιθανότητας, ένας τόπος ισότητας. Για πολ

λούς, αυτά που συζητούνται εδώ θα είναι προφανή γιατί ζούσαν πάντα 
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στο σ’ αυτό το σκοτάδι που φαντάζει απειλητικό στους προνομιούχους. 

Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε για το πώς θα ξεμάθουμε. Η αβεβαιό

τητα μπορεί να γίνει παραγωγική, ακόμα και μεγαλειώδης.

Το τελικό και πιο κρίσιμο χάσμα είναι αυτό που ανοίγεται μεταξύ 

ημών των ατόμων όταν αποτυγχάνουμε στην αναγνώριση και τη δια

τύπωση των συνθηκών του παρόντος. Ας μη γελιόμαστε, υπάρχουν 

όψεις της νέας σκοτεινής εποχής που αποτελούν αληθινές και άμεσες 

υπαρξιακές απειλές, με πιο προφανή απ’ αυτές την υπερθέρμανση του 

κλίματος του πλανήτη και της κατάρρευσης των οικοσυστημάτων του. 

Υπάρχουν επίσης οι διαρκείς συνέπειες της καταρρέουσας συναίνεσης, 

της αποτυχίας των επιστημών, των στενών οριζόντων των προβλέψεων, 

και της δημόσιας κι ιδιωτικής παράνοιας – που όλες τους προαναγγέλ

λουν διχόνοια και βία. Οι εισοδηματικές και διανοητικές ανισότητες, 

επίσης, είναι θανάσιμες σ’ έναν όχι και τόσο μακρύ ορίζοντα. Όλα 

αυτά συνδέονται: όλα τους συνιστούν αποτυχία να σκεφτούμε και να 

μιλήσουμε.

Το γράψιμο για τη νέα σκοτεινή εποχή, ακόμα κι αν το διογκώνω 

με «δικτυακή» ελπίδα, δεν είναι ευχάριστο. Απαιτεί να πούμε πράγμα

τα που θα προτιμούσαμε να μείνουν ανείπωτα, να σκεφτούμε πράγμα

τα που θα ήταν καλύτερα ν’ αφήσουμε στην άκρη χωρίς σκέψη. Η 

πράξη αυτή αφήνει ένα αίσθημα κενού στα σωθικά, ένα είδος απελπι

σίας. Αλλά αν δεν το κάνεις δεν θα έχεις δει τον κόσμο ως αυτό που 

είναι, και θα συνεχίζεις να ζεις στη φαντασία σου και σ’ ένα αφηρημέ

νο σύμπαν. Σκέφτομαι τους φίλους μου και τα πράγματα που λέμε ο 

ένας στον άλλο όταν είμαστε ειλικρινείς, και, σε κάποιο βαθμό, πόσο 

μας φοβίζει όλο αυτό. Υπάρχει ένα είδος ντροπής όταν μιλάμε για τις 

έκτακτες ανάγκες του παρόντος, και μια βαθιά ευαλωτότητα, αλλά αυτό 

δεν πρέπει να μας αποτρέψει από τη σκέψη. Είναι η ώρα που δεν μπο

ρούμε να απογοητεύσουμε ο ένας τον άλλο. 



ΧΑΣΜΑ

27

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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