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Σε αντίθεση µε την κοινή πεποίθηση, το σηµερινό διαδίκτυο αποτελεί κληροδότηµα 
µιας µακράς ιστορίας. Η δηµιουργία και η µετέπειτα εξέλιξη του σηµαδεύτηκαν από 
το τεχνολογικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο των δεκαετιών του 60 και του 70. 
Κατά παράδοξο τρόπο, ψήγµατα της ελευθεριακής ιδεολογίας της εποχής εκείνης 
µεταλλάχτηκαν σταδιακά στην κουλτούρα του « δωρεάν »1 και αποτέλεσαν το όχηµα 
της σταδιακής εµπορευµατοποίησης του διαδικτύου.  
 
Βασικός παράγοντας της εξέλιξης του διαδικτύου κατά την πρώιµη περίοδο ήταν ένα 
κοµµάτι της αµερικανικής επιστηµονικής κοινότητας που δηµιούργησε το Arpanet, 
πρόγονο του σηµερινού Internet. Σκοπός του ήταν η ανταλλαγή δεδοµένων σχετικών 
µε την επιστηµονική έρευνα κυρίως στον τοµέα της πληροφορικής. Οι λογικές και 
πρακτικές που µεταλαµπάδευσαν στο Arpanet οι δηµιουργοί του ήταν αυτές που 
κυριαρχούσαν στο επιστηµονικό επίπεδο : αµοιβαιότητα, προσφορά, µη εµπορική 
εκµετάλλευση. 
 
Παράλληλα, στα τέλη της δεκαετίας του 70 ένας δεύτερος φορέας άρχισε να 
συµµετέχει ενεργά στην µετεξέλιξη των δικτύων. Πρόκειται για πρώην µελή 
ελευθεριακών κοινοτήτων από την περιοχή της Καλιφόρνια όπως ο Ted Nelson, ο 
Howard Rheingold και ο Stewart Brand. Έχοντας απογοητευτεί από το κίνηµα των 
χίπις στο οποίο συµµετείχαν, οι άνθρωποι αυτοί είδαν στα πρώτα ηλεκτρονικά δίκτυα 
(Usenet, Fidonet, Bitnet) την ενσάρκωση µιας ελευθεριακής ουτοπίας. Τα δίκτυα 
εξασφάλιζαν την ελεύθερη ροή της πληροφορίας για όλους. Μπορούσαν έτσι να 
αποτελέσουν φορέα ενδυνάµωσης και αυτονόµησης (empowerment) των πολιτών 
ενάντια στην κυριαρχία του Κράτους και του κεφαλαίου.  
 
Η σύγκλιση των δύο αυτών συνιστωσών παρήγαγε µια ριζοσπαστική κριτική του 
συγκεντρωτικού καπιταλισµού, που κυριαρχούσε από το τέλος του δεύτερου 
παγκοσµίου πολέµου. Από τεχνικής άποψης, η  λειτουργία υπολογιστών σε βάση 
αµοιβαιότητας (time-sharing) και η δηµιουργία αποκεντρωµένων δικτύων 
αποτελούσε την άµεση απάντηση της επιστηµονικής κοινότητας στο συγκεντρωτικό 
µοντέλο που πρέσβευαν η IBM και η AT&T. Από πολιτική σκοπιά, το όραµα της 
σταδιακής αυτονόµησης των πολιτών µέσω της « ηλεκτρονικής Αγοράς » συνιστούσε 
µια εναλλακτική πρόταση ενάντια στη µαζική κουλτούρα.  
 
Η ανάδυση της Καλιφορνέζικης ιδεολογίας 
Όµως γρήγορα, στη δεκαετία του 80, η πολιτικά ρηξικέλευθη αυτή θεώρηση των 
δικτύων άρχισε να φθίνει. Πολλοί από τους φορείς της ασπάστηκαν τις οικονοµικές 
ιδέες της σχολής του Σικάγο και υιοθέτησαν τη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση. 
Εναρµονίστηκαν έτσι µε το γενικότερο κλίµα που επέβαλλαν αρχικά οι κυβερνήσεις 
Reagan και Thatcher  και αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανισµοί. 
Από την κριτική του συγκεντρωτικού καπιταλισµού και της µαζικής κουλτούρας οι 
« ζηλωτές » του διαδικτύου κράτησαν µόνο τον ατοµικισµό, τον αντικρατισµό και µια 
εµµονή ιδέα : την ελεύθερη ροή της πληροφορίας ως πανάκεια για την πρόοδο της 
οικονοµίας και της κοινωνίας.  
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Αυτό το αµάλγαµα τεχνολογικού ντετερµινισµού και ελευθεριακών/νεοφιλελεύθερων 
ιδεών που ονοµάστηκε « Καλιφορνέζικη ιδεολογία »2 µπήκε σταδιακά στην υπηρεσία 
της ανανέωσης του παραγωγικού συστήµατος. Σε µια κλασική ιστορική µεταστροφή, 
οι φορείς της κυρίαρχης ιδεολογίας ενσωµάτωσαν την κριτική του βιοµηχανικού 
µοντέλου στο νέο πνεύµα του µεταµοντέρνου καπιταλισµού3. 
 
Μια βασική συνιστώσα του πρώιµου διαδικτύου, υπεύθυνη για την δυναµική του νέου 
µέσου, ήταν η πρακτική της δωρεάς. Πληροφορίες και περιεχόµενα ανταλλάσσονταν 
ως δώρα µεταξύ των ισόνοµων µελών µιας κοινότητας µε στόχο την επίτευξη του 
κοινού καλού. Η βαθιά ριζωµένη αυτή αντίληψη αρχικά αποτέλεσε εµπόδιο για τους 
επιχειρηµατίες που εποφθαλµιούσαν τις νέες ηλεκτρονικές αγορές. Έπρεπε να 
βρεθεί τρόπος ούτως ώστε η πρακτική της δωρεάς να µεταλλαχθεί σε κουλτούρα του 
« δωρεάν » και να ενσωµατωθεί στη διαδικασία εµπορευµατοποίησης του 
διαδικτύου. Η λύση βρέθηκε µέσα από τη διαφήµιση και το διαδραστικό µάρκετινγκ.   
 
Η διαδραστικότητα ως συλλογή δεδοµένων 
Η βασική διαφορά του διαδικτύου από τα παραδοσιακά µέσα είναι η εγγενής 
διαδραστική φύση του η οποία επιβάλλει µια σχετική αντιστοιχία στις επικοινωνίες. 
Κάθε επιγραµµική δραστηριότητα αφήνει προσµετρήσιµα ίχνη : logs, hits, cookies, 
διευθύνσεις IP, γεωγραφική προέλευση, όροι αναζήτησης, προφίλ, διασυνδέσεις κλπ. 
Όσες πληροφορίες παίρνει ο χρήστης από µια υπηρεσία άλλες τόσες δίνει, 
πληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο το τίµηµα της αλληλεπίδρασης. 
  
Έτσι, η συλλογή δεδοµένων εξελίχθηκε σταδιακά σε µια βαριά βιοµηχανία που 
αναπτύχθηκε έξω από κάθε θεσµικό έλεγχο. Αναµφισβήτητη πρωταθλήτρια σε αυτό 
το σπορ είναι η Google, της οποίας η χρηµατιστηριακή αξία πλησιάζει τα 150 
δισεκατοµµύρια δολάρια. Η αγορά φαίνεται να εκτιµά ιδιαίτερα την ικανότητα της 
συγκεκριµένης εταιρείας στο να εκµαιεύει δεδοµένα από τους χρήστες των 
υπηρεσιών της και να τα εξαργυρώνει.  
 
Οι ιδρυτές της Larry Page και Sergey Brin αποτελούν γνήσια τέκνα της 
Καλιφορνέζικης ιδεολογίας. Ανδρώθηκαν στη Silicon Valley, στην καρδιά της 
επιστηµονικής και τεχνολογικής ελίτ των ΗΠΑ, όπου και ζυµώθηκαν µε τη 
νεοφιλελεύθερη δόξα. Όπως δηλώνουν, στόχος της Google είναι η ελεύθερη και 
δωρεάν διάθεση του συνόλου των πληροφοριών που έχει συσσωρεύσει η 
ανθρωπότητα4. Όµως τα κίνητρα τους είναι πολύ διαφορετικά από αυτά των 
πρώιµων ουτοπιστών του διαδικτύου. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της στρατηγικής τους είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας Gmail. Το περιεχόµενο των ηλεκτρονικών µηνυµάτων που στέλνουν 
ή δέχονται οι χρήστες αναλύεται αυτόµατα σε κάθε νέα σύνδεση τους. Σκοπός της 
ανάλυσης είναι η καταγραφή των κέντρων ενδιαφέροντος καθενός από αυτούς µέσω 
των λέξεων που χρησιµοποιούν στην αλληλογραφία τους. Για παράδειγµα, όταν 
κάποιος αναφέρει το όνοµα µιας πόλης ο αλγόριθµος προβάλει δίπλα από το κείµενο 
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3  Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999. 
4  « Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible 
and useful », <www.google.com/corporate/>. 



του µηνύµατος στοχευµένους εµπορικούς συνδέσµους (sponsored links) για 
αεροπορικά εισιτήρια ή κρατήσεις ξενοδοχείων στη συγκεκριµένη πόλη.  
 
Βέβαια το Gmail δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Μέσω του κεντρικού 
λογαριασµού κάθε χρήστη (Google Account) το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο συνδέεται 
µε δεκάδες άλλες « δωρεάν » υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και 
επεξεργάζονται από τη Google αφορούν τις αναζητήσεις (search engine), τις πηγές 
πληροφόρησης (Google Reader, iGoogle), τις αρχειοθετηµένες ιστοσελίδες (Google 
Notebook), τις επισκέψεις σε ιστότοπους (Chrome), τις µετακινήσεις (Google Maps), 
τα ιστολόγια (Blogger), σύντοµα και τη χρήση του κινητού τηλεφώνου (Android). 
 
Τροφοδοτώντας ένα φαύλο κύκλο, όσο περισσότερες υπηρεσίες της εταιρείας 
χρησιµοποιεί κάποιος τόσο καλύτερα αυτή τον γνωρίζει και µπορεί έτσι να µεγαλώσει 
την εξάρτηση του. Οι τεράστιες βάσεις δεδοµένων που δηµιουργεί η Google µε αυτό 
τον τρόπο της προσφέρουν απεριόριστη γνώση, πόσο µάλλον όταν η συγκεκριµένη 
εταιρεία αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα στον κοµβικό τοµέα των µηχανών 
αναζήτησης5.   
 
Το ίδιο ισχύει και για κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook στο οποίο εκατοµµύρια 
χρήστες από όλο τον κόσµο εναποθέτουν προσωπικά τους δεδοµένα χωρίς να 
τροποποιήσουν τις προκαθορισµένες παραµέτρους (default settings). Αυτές είναι έτσι 
ρυθµισµένες ώστε να επιτυγχάνουν την µεγαλύτερη δυνατή έκθεση των µελών του 
δικτύου6. Οι περισσότεροι δεν διαβάζουν καν τους όρους χρήσης. Κι όµως 
αποδεχόµενοι τους όρους αυτούς οι χρήστες επιτρέπουν στην εταιρεία να συλλέξει εν 
αγνοία τους οποιαδήποτε πληροφορία τους αφορά από οποιαδήποτε διαδικτυακή 
υπηρεσία7. Για το Facebook το σύνολο των επιγραµµικών συζητήσεων και 
δραστηριοτήτων των χρηστών αποτελεί την πρώτη ύλη µιας εκβιοµηχανισµένης 
δραστηριότητας που σφυρηλατεί λεπτοµερή προφίλ προς εµπορική εκµετάλλευση. 
 
Η αποίκιση της ανθρώπινης εµπειρίας  
Στην πραγµατικότητα, στόχος των Google, Yahoo, Facebook και λοιπών MySpace 
είναι η σταδιακή αποίκιση ολόκληρου του κυβερνοχώρου όπως και του συνόλου των 
κοινωνικών δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε αυτόν. Για τους σύγχρονους 
γκουρού της τεχνολογίας, ο βασικός πόρος που διαθέτουν οι απλοί χρήστες είναι η 
ίδια η δυνητική τους ύπαρξη και οι τρόποι µε τους οποίους αυτή µετουσιώνεται σε 
υπεραξία : οι µουσικές που ακούν και παράγουν, τα βιβλία που διαβάζουν, οι 
φωτογραφίες που βγάζουν, οι ιδέες και απόψεις που εκφράζουν δηµόσια και 
ιδιωτικά, οι προτιµήσεις τους, οι πάσης φύσεως κοινωνικές σχέσεις που συνάπτουν 
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και βέβαια η τεχνογνωσία που ο καθένας θέτει, ακούσια ή εκούσια, στην υπηρεσία 
του διαδραστικού µάρκετινγκ. 
 
Στο βιβλίο του Grundrisse, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Μαρξ αναφέρει ότι η 
γνώση, µε την έννοια της συσσωρευµένης κοινωνικής εµπειρίας, αποτελεί την 
κινητήρια δύναµη του παραγωγικού συστήµατος. Αυτό που ονοµάζει social intellect ή 
κοινωνική διάνοια αποτελεί το πρωταρχικό διακύβευµα του καπιταλισµού8. 
Ακολουθώντας τη διαίσθηση του Μαρξ, η αγορά επιδιώκει να αποκτήσει τον 
ολοκληρωτικό έλεγχο του social intellect για να το θέσει στην υπηρεσία της 
εξάπλωσης της, αποικίζοντας ακόµη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Όπως αναφέρει ο 
Mark Zuckerberg, ιδρυτής του Facebook, « nothing influences people more than a 
recommendation from a trusted friend (…) a trusted referral is the Holy Grail of 
advertising »9. Γίνεται  λοιπόν κατανοητό ότι µέσα σε µια τέτοια διάρθρωση οι 
δηµοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες είναι πρωταρχικής σηµασίας για το σύγχρονο 
παραγωγικό σύστηµα αφού αποτελούν ουσιαστικά « µηχανές συγκοµιδής » της 
κοινωνικής διάνοιας.  
 
Σε τελική ανάλυση, η διαδικτυακή κουλτούρα του « δωρεάν » αποδεικνύεται 
ψευδεπίγραφη. Ουσιαστικά υποχρεώνει τους χρήστες να ανταλλάξουν το δικαίωµα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες ή περιεχόµενα που τους παρέχονται µε πληροφορίες για 
το ποιοι είναι, τι σκέπτονται και µε ποιους συνδέονται. Οι πληροφορίες αυτές 
µεταπωλούνται στη συνέχεια σε µάρκετερς και διαφηµιστές παράγοντάς υπεραξία. 
Τα υποτιθέµενα « δώρα » και το ιδεολογικό τους περίβληµα χρησιµοποιούνται ως 
δόλωµα για την περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της ηλεκτρονικής δηµόσιας σφαίρας. 
Σε αυτή τους την στρατηγική οι δυνάµεις της αγοράς συνεπικουρούνται από την 
έλλειψη παιδείας αλλά και την άγνοια κινδύνου των χρηστών. Υπό αυτό το πρίσµα το 
διαδίκτυο επιταχύνει και διογκώνει µια τάση που χαρακτηρίζει προ πολλού τον 
πραγµατικό κόσµο. 
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