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Ο Πρωταγόρας και το e-market 
 

Πληθαίνουν, το τελευταίο 

διάστηµα, οι ειδήσεις σχετικά µε την 

κρίση που διέρχονται οι εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται εµπορικά στο 

Internet, αλλά και αυτές των οποίων 

το αντικείµενο εργασιών αφορά 

σχετικές τεχνολογίες. Κάποιες 

εκτιµήσεις µιλάνε για 200 εταιρίες 

που έκλεισαν, κάποιες άλλες 

αναφέρουν ότι 700 άλλαξαν χέρια, 

µερικές µε πολύ χαµηλές τιµές, ενώ 

αναφέρεται και ο αριθµός 8.000 

σχετικά µε τους εργαζόµενους που 

έχασαν τη δουλειά τους. Τα 

στοιχεία, ασφαλώς, από τις ΗΠΑ µε 

τη γνωστή πορεία του δείκτη 

NASDAQ, καθώς και τους 

δηµοσιευµένους ισολογισµούς 

πολλών εταιριών ηλεκτρονικού 

εµπορίου σε επίπεδο λιανικής 

πώλησης (B2C) να προστίθεται σε 

αυτά. 

Τα συσσωρευµένα αρνητικά νέα είναι µάλλον 

πολλά για να είναι συγκυριακά ή για να συγκροτούν 

επιλεκτική πηγή αναφοράς αναλυτών που θέλουν να 

βλέπουν το ποτήρι "µισοάδειο" αντί "µισογεµάτο". 

Παρόµοια πορεία έχουν και οι ελληνικές εταιρίες 

πληροφορικής, πορεία που κατά τη γνώµη µας δεν 

οφείλεται µόνο στην καθοδική δίνη του ελληνικού 

χρηµατιστηρίου, ούτε στην σχέση τους µε τις εταιρίες ή/και 

τις τεχνολογίες (;) του NASDAQ. ∆εν είναι, ασφαλώς, 

αυτός ο χώρος που θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε τα 

αίτια της κρίσης του e-market, προτού καλά-καλά αυτό να 

προλάβει να δικαιώσει τις προβλέψεις. Ούτε και θα 

εγγυηθούµε για το αν πρόκειται περί κρίσεως που 

ολοκληρώνεται ή που µόλις ξεκινά.  

Είναι, όµως, σκόπιµο να αναφερθούµε στο 

φαινόµενο, διατηρώντας αποστάσεις τόσο από τον 

γυαλιστερό διαφηµιστή που βλέπει το µέλλον των πάντων 

στο Internet να είναι ήδη εδώ, όσο και από τον 

αρτηριοσκληρωτικό manager αλλά και τον πολιτικό, ο 

οποίος δεν ξέρει καν περί τίνος πρόκειται ή αρνείται ό,τι 

δεν µπορεί να ελέγχει. Η ζωή επιβεβαιώνει ότι αυτό που 

υπάρχει σε περιορισµένες µόνο ποσότητες στην αγορά, 

είναι η γνώση και η αντικειµενική αντίληψη των πραγµάτων, 

η ικανότητα να βλέπει κανείς την ουσία και όχι την 

επιφάνεια, αλλά και η διορατικότητα να προβλέπει 

γεγονότα του πραγµατικού κόσµου και όχι ενός υποθετικού 

πεδίου όπου όλα αρχίζουν από "e-".  

Μπορεί κανείς να διακρίνει τον αντικειµενικό και τον 

υποκειµενικό παράγοντα του φαινοµένου και, µέσα σε 

έκαστο εξ αυτών πολλά επίπεδα, όπως εκείνο της 

οικονοµίας, της αγοράς, της πολιτικής, της παιδείας, αλλά 

και του πολιτισµού. Αιτίες για αυτή την εξέλιξη του 

φαινοµένου της ηλεκτρονικής αγοράς υπάρχουν παντού, η 

δε µελέτη αυτού, προκειµένου να οδηγεί σε σωστές 

αποφάσεις, οφείλει να είναι ολιστική και να ξεπερνά τα 

συµφέροντα και γενικά τη θέση αυτού που την 

πραγµατοποιεί. Προαπαιτήσεις δύσκολες, αλλά πώς άλλως 

να εξηγηθεί ότι το business plan του manager που 

εµφάνιζε εκείνο το αστρονοµικό µέγεθος αγοράς για το 

2002 δεν πρόκειται να υλοποιηθεί µέσα στο χρονικό 

περιθώριο που έθετε, ούτε καν 1 χρόνο (διάστηµα µεγάλο, 

µετρηµένο µε τον χρόνο της τεχνολογίας) µετά; 

Για τον αντικειµενικό παράγοντα δεν υπάρχουν 

πολλά να λεχθούν. Ισχύει, όπως πάντα, ότι "σήµερα 

βρισκόµαστε σε πολύ καλύτερη θέση απ' ότι στο 

παρελθόν". Πιστεύουµε, όµως, ότι τα πράγµατα δεν είναι 

ακόµη ώριµα για την Μεγάλη Αγορά και ότι το θέµα θα 

πάψει να µας απασχολεί όταν όλοι έχουν, χωρίς ιδιαίτερες 

γνώσεις και κόστος, µόνιµη και υψηλής ταχύτητας σύνδεση 

στο Internet ώστε να τηλεδιασκέπτονται σε υψηλές 

αναλύσεις την ώρα που παρακολουθούν ταινία µε 

πολυκάναλο ήχο που "κατεβαίνει" σε πραγµατικό χρόνο. 

Μεταφράστε τα παραπάνω σε τεχνικές προδιαγραφές και 

έχετε τις "αντικειµενικές απαιτήσεις". 

Το πρόβληµα εντοπίζεται περισσότερο στον 

υποκειµενικό παράγοντα. Η διαφήµιση δεν υποκαθιστά την 

παιδεία και τη γνώση. Ούτε οι υποσχέσεις είναι (µέχρι 

σήµερα) υποκατάσταστο του ρεαλισµού. Ο πολιτισµός που 

(δεν) διαπνέουν τα νέα µέσα και η ακαταλαβίστικη γλώσσα 

των νέο-γιάπις της τεχνολογίας δεν είναι πρόβληµα των 

"άλλων" που "δεν καταλαβαίνουν και δεν ξέρουν", αλλά 

των ιδίων. Η εγγενής κρίση των οικονοµικών συστηµάτων 

δεν οφείλεται στην µη-ιντερνετική τους υπόσταση, αλλά 

αλλού. Κοντολογίς, όσο περισσότερο µας απασχολεί η 

αποσπασµατική διείσδυση της τεχνολογίας η οποία δήθεν 

θα λύσει προβλήµατα που δεν οφείλονται στο µέσο αλλά 

στον τρόπο χρήσης του, τόσο περισσότερο θα αναζητούµε 

εξηγήσεις για φαινόµενα κρίσης του e-market. Το "πάντων 

χρηµάτων µέτρον άνθρωπος" επιβεβαιώνεται, µαζί µε την 

αλήθεια ότι (ουχί τυχαία) οι νέο-τεχνολόγοι είτε δεν 

γνωρίζουν ιστορία, είτε την θεωρούν "παλαιά version" 

ενός "νέου κόσµου".  
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