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Β.Βεσκούκης 

Ελευθερία ή ∆ίκτυο; 

Προβληµατισµοί για το Internet και τις ατοµικές ελευθερίες   
  

Πολλά έχουν γραφεί σχετικά µε το ∆ίκτυο και τις αλλαγές που θα φέρει στη ζωή µας. Ενα 
θέµα που συνήθως παραβλέπεται, είναι αυτό των επιδράσεων του ∆ικτύου στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι µέσω του περιεχοµένου του. Μια τέτοια συζήτηση ξεκινά σήµερα το NET, και 
αξιοποιώντας το έντυπο αυτό βήµα, θα προσεγγίσουµε ορισµένα διαφορετικά ωστόσο 
σηµαντικά ζητήµατα όπως αυτό της λογοκρισίας και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του 
ελέγχου της κοινωνικής συµπεριφοράς και της λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 

Παλιότερα τα πράγµατα έµοιαζαν πιο απλά: το ίδιο το µέσο µετάδοσης µιας πληροφορίας 
χαρακτήριζε σε γενικές γραµµές και την ποιότητα της. Θυµάµαι τη διατύπωση της γιαγιάς µου: 
"πρέπει να κάνεις το τάδε: το είπε και η τηλεόραση!". Η µετάδοση πληροφοριών ήταν µια 
διαδικασία µε µεγάλο κόστος και οι έχοντες τον έλεγχο των, σχετικά µε σήµερα, λιγοστών 
µέσων, φρόντιζαν να τα εκµεταλλεύονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να µεταδώσουν 
τα µηνύµατα τους. 

Σήµερα αυτό απέχει πολύ από την πραγµατικότητα: Η τυπογραφία έγινε µια επιτραπέζια 
υπόθεση και µε την εξάπλωση του ∆ικτύου ο καθένας µπορεί να µεταδώσει ο,τι νοµίζει µε 
πρακτικά µηδαµινό κόστος και σε τεράστιο αριθµό αποδεκτών. Οι αποδέκτες των 
περιεχοµένων του ∆ικτύου δεν έχουν ούτε την οργάνωση, ούτε και τη δυνατότητα να ελέγξουν 
τα πληροφοριακά σκουπίδια, και δεν αναφερόµαστε µόνο στην πορνογραφία η το σατανισµό: 
περισσότερο επικίνδυνα είναι τα πολιτικά και πολιτισµικά πληροφοριακά σκουπίδια, τα οποία 
δεν είναι άµεσα ορατά, καθώς και ο έλεγχος των συνηθειών των χρηστών του ∆ικτύου, θέµα 
στο οποίο θα επανέλθουµε. 

Ξεκινάνε λοιπόν οι διαµαρτυρίες από "αγανακτισµένους γονείς", εκκλησίες και άλλους τινές, 
και οι µητροπολίτες του σηµερινού πολιτικού και τεχνολογικού status quo, αναλαµβάνουν 
δράση προκειµένου να µας "προστατέψουν" από "το κακό και τη διαφθορά" που υπάρχουν 
στο ∆ίκτυο κατασκευάζοντας πρότυπα όπως το PICS. Ω, ποια υποκρισία! Οι ίδιες οι πολιτικές 
και πολιτισµικές δοµές που γεννούν και υποθάλπουν φαινόµενα κοινωνικής 
περιθωροποίησης, διαφθοράς και φτώχειας, όπως τα ναρκωτικά, η εµπορευµατικοποίηση της 
γυναικείας (κυρίως) υπόστασης, και τα εκατοµµύρια αστέγων και πεινασµένων που είναι 
"αναγκαία" για να "κρατηθούν οι τιµές και να λειτουργήσει η αγορά", κόπτονται να µας 
"προστατέψουν" από το "κακό" περιεχόµενο του ∆ικτύου. 

Σα να µη είναι (λ.χ.) η εµπορευµατικοποιηση της γυναίκας το πρόβληµα, αλλά η έκφραση 
αυτής και µέσα από το ∆ίκτυο. Σα να µην είναι η κοινωνική περιθωριοποίηση, η αδιαφορία 
των νέων και οι µορφές µε τις οποίες αυτές εκφράζονται, το πρόβληµα, αλλά η δυνατότητα 
µετάδοσης των µορφών αυτών µέσα από το ∆ίκτυο. Φανταστείτε το ανάλογο την εποχή της 
ανάπτυξης της τηλεφωνίας: “ναι µεν το τηλέφωνο φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και ο 
καθένας µπορεί να επικοινωνήσει µε τον οποιονδήποτε, αλλά ο τάδε το χρησιµοποιεί για να 
λέει ‘κακά πράγµατα’ και πρέπει να βρεθεί τρόπος να µην του τηλεφωνεί κανένας...” 

Αλλου είναι το πρόβληµα: Το Ιντερνετ είναι ίσως το µοναδικό µέσο µαζικής επικοινωνίας που 
αναπτύχθηκε µε αδιανόητους ρυθµούς, χωρίς όµως "αυτοί που ξέρουν και που πρέπει", να 
διατηρούν τον έλεγχο. Η ανάγκη να αποδώσουν κέρδη οι τεράστιες επενδύσεις που έχουν 
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γίνει στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, οδήγησε στη δηµιουργία µιας 
τεράστιας τεχνητής ζήτησης η ικανοποίηση της οποίας, από τεχνική σκοπιά, δεν είναι δυνατό 
να ελεγχθεί ως προς το περιεχόµενο. Η παγκόσµια υιοθέτηση των ανοιχτών πληροφοριακών 
συστηµάτων (τα οποία µε καθυστέρηση έγιναν και τεχνικά πρότυπα) αφαίρεσαν τη 
δυνατότητα από λιγοστές τεράστιες εταιρίες να ελέγχουν την κατάσταση, όπως στο 
παρελθόν, και έβαλαν στο παιχνίδι πολλές µικρότερες εταιρίες, αλλά κυρίως, επέτρεψαν 
στους καταναλωτές να µην είναι πουθενά υπόλογοι για τις πράξεις τους και να έχουν πολλές 
εναλλακτικές επιλογές. 

Εδώ άλλωστε βρίσκεται και η τεράστια δυναµική του δικτύου, η οποία µπορεί τελικά να το 
οδηγήσει στη µια η την άλλη κατεύθυνση. Ρυθµιστικός παράγοντας για την εξάπλωση και το 
περιεχόµενο αυτού, θα πρέπει να είναι η συµπεριφορά και οι παρεµβάσεις των εκατοµµυρίων 
χρηστών του και όχι οποιοσδήποτε "πιστοποιητής καταλληλότητας περιεχοµένου". Οι 
χρήστες έχουν την ευθύνη να εκφράσουν και να απαιτήσουν την ικανοποίηση πραγµατικών 
και ουσιαστικών αναγκών τους µέσα από το ∆ίκτυο και να παύσουν να είναι παθητικοί 
καταναλωτές "beta versions", η άλλου εύπεπτου και εκ του πονηρού σερβιρόµενου υλικού. 
Αυτοί είναι άλλωστε που πληρώνουν την ανάπτυξη του ∆ικτύου η οποία µέχρι σήµερα 
φαίνεται να έχει ωφελήσει περισσότερο εταιρίες και πάσης φύσεως φορείς που γνωρίζουν τι 
θέλουν και έχουν συγκεκριµένα κέρδη από τη βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, και 
λιγότερο τους ίδιους τους χρήστες. 

Η δυνατότητα άµεσης αναδροµής στην παγκόσµια συσσωρευµένη γνώση και η ενδεχοµένως 
επακόλουθη ευαισθητοποίηση για σηµαντικά ζητήµατα, όπως η οικολογία, η αξιοποίηση της 
επιστηµονικής γνώσης σε όφελος του ανθρώπου, η κατανοµή του πλούτου, η µελέτη της 
ιστορίας και των πολιτισµών, η ανάπτυξη της δηµοκρατίας στις νέες συνθήκες, κ.ά., αποκτούν 
νέα διάσταση µε τη βοήθεια ενός εργαλείου σαν το Ιντερνετ. Η λέξη κλειδί στο παραπάνω 
είναι το "εργαλείο". Το Ιντερνετ δεν είναι αυτοσκοπός και η θεοποίηση του από τον 
οποιονδήποτε είτε προέρχεται εκ του πονηρού και έχει σκοπό να µεταφέρει το κόστος της 
ανάπτυξης στους χρήστες και τα οφέλη αυτής σε λίγους, είτε είναι κοντόφθαλµη και 
"επιχειρηµατική αρπαχτή", όπως είναι ο κάνονας στην Ελλάδα. 

Το τεράστιο πρόβληµα του ελέγχου του δικτύου έχει πολλές πλευρές, µια µόνο από τις οποίες 
είναι η πιστοποίηση του περιεχοµένου. Εξίσου αν όχι περισσότερο ανησυχητικές, είναι 
ορισµένες αφανείς στους απλούς χρήστες πλευρές της διαχείρισης του ∆ικτύου, όπως για 
παράδειγµα η µελέτη των "δικτυακών" συνηθειών των χρηστών. Οποιος είναι σε θέση να 
παρακολουθεί την κίνηση ενός χρήστη στο δίκτυο, δηλαδή το πότε και που συνδέεται, µε 
ποιους επικοινωνεί, που "συχνάζει" περισσότερο, και, σύντοµα, τι και από που αγοράζει, έχει 
στα χέρια του ένα πλήρες κοινωνικό προφίλ αυτού του χρήστη, το οποίο µπορεί να αναλύσει 
και να µελετήσει χωρίς καν να το γνωρίζει ο ενδιαφερόµενος. Υπάρχει ορατός κίνδυνος οι 
πάσης φύσεως διαχειριστές και πιστοποιητές στο µέλλον να έχουν στα χέρια τους υλικό για 
να προβλέπουν την κοινωνική συµπεριφορά και να επιδρούν εγκαίρως "διορθωτικά". 

Σήµερα βλέπουµε να επιχειρείται µια παρέµβαση στο σηµασιολογικό περιεχόµενο, αύριο 
κάποιος θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την µετάδοση απόρρητων πληροφοριών µέσα από 
το ∆ίκτυο, µεθαύριο κάποιος θα µας προσφέρει αποτελεσµατικότερη διαχείριση, καλύτερες 
επιδόσεις και νέες υπηρεσίες. Τι να το κάνω όµως το "video on demand" όταν κάποιος είναι 
σε θέση να καταγράφει ποιο τηλεοπτικό πρόγραµµα παρακολουθώ και πότε; Μήπως κάτω 
από αυτά τα τεχνολογικά κερασάκια κρύβεται µια επικίνδυνη για την (πνευµατική και 
δηµοκρατική) υγεία τούρτα; Τελικά ποιος θα µας προστατέψει από τους πάσης φύσεως 
πιστοποιητές, διαχειριστές και παροχείς εντυπωσιακών υπηρεσιών αµφιβόλου κοινωνικής 
αναγκαιότητας; Πότε και µε ποιο τρόπο οι χρήστες θα συζητήσουν για όλα αυτά; Οι 
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απαντήσεις στα παραπάνω δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε µπορούν να δοθούν από κάποιο 
πεφωτισµένο µεσσία. 

Είναι πρώτα και κύρια θέµα των χρηστών να παρέµβουν σε αυτά που τους σερβίρονται, να 
δηµιουργήσουν ζήτηση ουσιαστικής πληροφορίας µέσα από το δίκτυο, να αποτρέψουν µέσα 
από δυναµικά αυτοκαθοριζόµενες διαδικασίες τη χειραγώγηση και τον αδιαφανή έλεγχο της 
κοινωνικής τους συµπεριφοράς. Ο "µεγάλος αδελφός" του Οργουελ µπορεί να µην έχει έρθει 
ακόµα, αλλά ίσως και να βρίσκεται προ των πυλών. 

  

∆ηµοσιεύτηκε στο NET Letter  

τον Οκτώβριο 1996 

 


