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Η γλώσσα των αριθµών 

 
...είναι πράγµατι ένα πολύ 

ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας, 

περάσµατος µηνυµάτων, 

τεκµηρίωσης αποφάσεων και 

πολιτικών, επίδειξης επιτυχίας και 

προόδου ή, αντίστροφα 

ανικανότητας και αποτυχίας. Ολα 

εξαρτώνται από την τοποθέτηση, το 

σκοπό και, ασφαλώς, τη δύναµη 

αυτού που χρησιµοποιεί την ισχυρή 

γλώσσα των αριθµών. Σε 

συνδυασµό µε τις σύγχρονες 

τεχνολογίες απεικόνισης, ελάχιστα 

είναι τα συµπεράσµατα που δεν 

µπορούν να τεκµηριωθούν µε 

οποιουσδήποτε αριθµούς, µε την 

όποια υπερβολή της θέσης αυτής να 

είναι µάλλον µικρότερη από τις 

υπερβολές που µπορεί κανείς να επιτύχει χειριζόµενος 

τους αριθµούς και την απεικόνισή τους. 

Στην πληροφορική και τα συναφή επαγγέλµατα, οι 

αριθµοί βρίσκονται στο στοιχείο τους. Μπορούµε να τους 

επικαλεστούµε για ο,τιδήποτε: τις επιδόσεις των 

συστηµάτων, την παραγωγικότητα που θα µας αυξήσουν, τη 

χωρητικότητα των δίσκων, την ταχύτητα των δικτύων, τις 

νέες αγορές που θα δηµιουργηθούν, το µέγεθος της νέας 

οικονοµίας. Αριθµοί που εχτές δόξαζαν την έλευση του 

νέου συστήµατος, σήµερα αποτελούν τεκµήριο για την 

απόσυρσή του. "Πρόοδος", θα πει κανείς και πράγµατι, 

µιλώντας αυστηρά για την τεχνολογία των υπολογιστών και 

των δικτύων, θα έχει δίκιο. 

Ωστόσο οι αριθµοί συχνά τεκµηριώνουν 

παραλογισµούς και καµία τεχνική πρόοδος δεν µπορεί να 

δικαιολογήσει τον παραλογισµό. Πριν από δύο χρόνια, η 

µείωση του ρυθµού αύξησης κάποιων πωλήσεων από 30% 

σε 25% θεωρείτο "επιβράδυνση της ανάπτυξης" και 

προκαλούσε πτώση σε τιµές µετοχών, ανακατατάξεις, ή ότι 

άλλο βόλευε. Σήµερα, η µείωση του ρυθµού των 

απολύσεων στα επαγγέλµατα πληροφορικής, νέας 

οικονοµίας και τα συναφή από 10% σε 8%, θεωρείται 

"σηµάδι ανάκαµψης". Οι αριθµοί που προχτές 

αποτελούσαν τα χρηµατιστηριακά "τάρταρα", σήµερα είναι 

µια "λογική αποτίµηση". Απόψεις όπως η τελευταία δεν θα 

είχαν καµία τύχη αν υπήρχε έστω συλλογική µνήµη 

σχετικά µε όσα ελέχθησαν και συµπαρέσυραν, και όσα 

στην πραγµατικότητα συνέβησαν. Αν ήταν ορατά κάποια 

στοιχεία, θα µπορούσε να φανεί ότι κάπου στο βάθος της 

πυραµίδας υπάρχουν ωφελούµενοι και από τις δύο πιθανές 

εκβάσεις των πραγµάτων. 

Μόνο που αυτοί οι ωφελούµενοι δεν είναι ούτε οι 

τελικοί καταναλωτές, ούτε, πολύ περισσότερο, οι 

εργαζόµενοι στην πληροφορική οι οποίοι βρέθηκαν από το 

"επάγγελµα του µέλλοντος", να ασκούν ούτε λίγο ούτε 

πολύ προσωρινή εργασία. Και µάλιστα, µε όρους που, όπως 

έχουµε ξαναγράψει, διέπονται από το παγκοσµιοποιηµένο 

"take it or leave it". Οι αριθµοί που εχτές τεκµηρίωναν τις 

νέες επενδύσεις, σήµερα δικαιολογούν τις απολύσεις, τις 

πτωχεύσεις και τις συγχωνεύσεις οι οποίες αφήνουν πίσω 

άνεργους µε γραβάτα, "masters" και στεγαστικό. Και 

βέβαια, µε στόχο την "ανάπτυξη" που θα ακολουθήσει και 

θα καταγραφεί µε άλλους ευηµερούντες αριθµούς, οι 

οποίοι όµως δεν θα µπορούν να περιγράψουν τίποτε από 

όσα βιώνουν οι µελλοντικοί πελάτες των ψυχιάτρων και 

των µονάδων εντατικής θεραπείας εγκεφαλικών, 

καρδιακών και άλλων νοσηµάτων του "απαραίτητου" 

εργασιακού stress του χώρου των νέων τεχνολογιών.  

Με αριθµούς, επίσης, αποτυπώνεται η συνειδητή 

βούληση της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας να θεοποιεί 

το Τίποτα και να καταναλώνει πάσης φύσεως σκουπίδια και 

πρότυπα -  εργαλεία µιας πολύ φανερής ή πολύ κρυφής 

συνοµωσίας - µικρή η διαφορά. Με αριθµούς τεκµηριώνεται 

η "εκλογή" των Αρχόντων του Μονόδροµου, καθώς και τα 

επιτεύγµατά τους σε όλες τις σφαίρες του πολιτισµού του 

θεάµατος και των ήχων. Τέλος, µε αριθµούς αποτιµάται η 

µειοψηφία που υποστηρίζει τέτοια πράγµατα... 

... Με αριθµούς, 

επίσης, 

αποτυπώνεται η 

συνειδητή βούληση 

της παγκοσµιο-

ποιηµένης κοινωνίας 
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