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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv042.pdf 

Β.Βεσκούκης 

∆ιλήµµατα και συνδυασµοί... 
Τι να' ναι σηµαντικότερο από την επικαιρότητα του µήνα που πέρασε: η εξαγορά της Compaq 
από την HP ή µήπως η αλλαγή του τοπίου της Νέας Υόρκης και τα επακόλουθα του θλιβερού 
γεγονότος; Τι "θα επηρεάσει περισσότερο το computing γενικά και την δική µας την αγορά 
ειδικότερα"; ∆ιαφορετικά πράγµατα, θα πείτε. Σαφώς και η εξαγορά φαίνεται περισσότερο 
σχετική µε την αγορά "µας", αλλά, επίσης σαφώς, η άλλη είδηση είναι πολύ σηµαντικότερη 
για λόγους που ο καθένας αντιλαµβάνεται πολύ διαφορετικά. Ευρισκόµεθα, λοιπόν, αγαπητοί 
αναγνώστες, προ διλήµµατος σχετικά µε το θέµα του µήνα.  

Συγχωνεύσεις και εξαγορές έγιναν και στο παρελθόν: η Novell αγόρασε την WordPerfect, η 
IBM την Lotus, η Compaq τις Digital και Tandem, η AT&T τις NCR και TCI, η 3Com την Palm 
και την US Robotics, παλαιότερα η Borland την Ashton-Tate και πολλοί άλλοι αγόρασαν ή 
συγχωνεύτηκαν µε πολλούς άλλους. Τα M&A (Mergers and Acquisitions) είναι µια καθόλου 
σύγχρονη αλλά τελευταία δηµοφιλής πρακτική, ιδιαίτερα στις εταιρίες νέας τεχνολογίας. Η 
αναφορά σε "µία ακόµη" εξαγορά, είναι σαφώς ήσσονος σηµασίας όταν η άλλη επιλογή είναι 
τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ, τα οποία ποιος ξέρει σε τι θα έχουν εξελιχθεί όταν 
διαβάζετε τις γραµµές αυτές. Με την έννοια αυτή, αλλά και µε τον επιβεβληµένο σεβασµό 
στην ανθρώπινη ζωή ως αξία, η απόφαση στο δίληµµα είναι µονόδροµος. 

∆εν θα επαναλάβουµε αναλύσεις, ούτε απόψεις που οι ανά τον κόσµο παντοφλοφόροι 
τηλεθωρούντες ελαφρά τη καρδία διαµορφώνουν θαυµάζοντας τους παραθυράνθρωπους της 
(λες-να-µην-είναι;) παγκόσµιας δηµοκρατίας. Ολοι, τόσο οι δρώντες, όσο και οι αντιδρώντες 
ισχυρίζονται ότι δρουν/αντιδρούν για λογαριασµό άλλων: της µειονότητάς τους, του λαού 
τους, της ηπείρου τους, του πλανήτη (τους;), του θεού τους.  

Οι ρόλοι και τα ονόµατα εναλλάσσονται, αν και είναι το ίδιο θύµατα οι αθώοι της Νέας Υόρκης 
µε τους αθώους της Βοσνίας, του Βελιγραδίου, της Κύπρου, της Παλαιστίνης και τόσων 
άλλων περιοχών του πλανήτη. Αυτό που δεν φαίνεται να αλλάζει, είναι η εντολή αυτών στο 
όνοµα των οποίων όλα γίνονται (εκτός του ...Θεού) προς όλους αυτούς οι οποίοι τα 
πραγµατοποιούν. Μια εντολή η οποία δε φαίνεται να αποτελεί επιλογή πολιτικής ή 
κοσµοθεωρίας, αλλά στην καλύτερη περίπτωση επιλογή διαχειριστή της ίδιας προς τον 
όλεθρο πορείας και στην χειρότερη, πλήρη αδιαφορία. Αδιαφορία, όπως αυτή που 
επιδείχνουν εδώ και δεκαετίες οι κατά τα άλλα πολίτες στις ΗΠΑ. 

∆ε θα συνεχίσουµε τη συζήτηση, καθότι οι εκ των υστέρων σοφοί και αναλυτές πάντα 
περίσσευαν. Θα επιχειρήσουµε, όµως, τη διατύπωση µιας άποψης την οποία, µέχρι τη στιγµή 
που γράφονται οι γραµµές αυτές, δεν ακούσαµε στα παράθυρα της τηλεδηµοκρατίας του 
πλανήτη: τόσο η εξαγορά της Compaq από την HP, όσο και τα γεγονότα στο WTC, είναι 
τµήµα της ίδιας εξελικτικής διαδικασίας, στα πλαίσια της οποίας η έννοια του κράτους, 
όπως τη γνωρίσαµε, µεταβάλλεται µε δραµατικούς ρυθµούς. Το κράτος του έθνους φαίνεται 
να παρακµάζει όπως παρήκµασε παλαιότερα η εξουσία της φυλής, της γενιάς και της 
οικογένειας. Η αδιαφορία και ο µονόδροµος της (µη) επιλογής µιας πορείας προς τον όλεθρο, 
είναι ανάµεσα στα τελευταία συµπτώµατα της παρακµής του. ∆ηµιουργούνται άλλες 
οντότητες, οι οποίες θα επιχειρήσουν να αποτελέσουν τους φορείς της οργάνωσης των 
ανθρωπίνων κοινωνιών: οι γιγάντιες εταιρίες, όπως αυτή που εδώ και χρόνια είναι η IBM, και 
που θα γίνει η HP µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.  
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Τον Ιούνιο του 1999, γράφαµε στην ίδια σελίδα άρθρο µε τίτλο "Εταιρικά πληροφορικά 
κράτη", στο οποίο αναφέραµε λίγο ως πολύ τον ίδιο ισχυρισµό. Η διαδικασία βρίσκεται εν τη 
γεννέσει της και ίσως και να µην ολοκληρωθεί ποτέ αν, δυστυχώς, επέλθει ο καθολικός 
όλεθρος. Και αυτό να µην γίνει, η αναγκαία αναδιοργάνωση των φορέων εξουσίας που 
λειτουργούσαν πίσω από τα παραδοσιακά κράτη, θα αποτελέσει ανάχωµα το οποίο θα 
καθυστερήσει το πέρασµα από το Κράτος στην Εταιρία, ή όπως αλλιώς θα λέγεται. Μέρος της 
διαδικασίας αυτής λαµβάνει χώρα κατά την πολύκροτη δίκη της Microsoft, όπως επίσης 
αναφέραµε στο παρελθόν (Ο.Ν. 5ο/2000, ne.o. τεύχος 4).  

Ασφαλώς, η πλήρης ανάπτυξη της θεωρίας αυτής δεν µπορεί να γίνει εδώ. Υποψιαζόµαστε, 
όµως, ότι πολλά από τα φαινοµενικά ασύνδετα σηµαντικά γεγονότα της περιόδου αυτής δεν 
είναι και τόσο ασύνδετα. Είναι µέρος µιας εξέλιξης την οποία οι πολίτες του πλανήτη 
απαιτείται να αντιληφθούν, αν είναι να παρέµβουν και να διαµορφώσουν οποιαδήποτε 
εξέλιξη. Οι "δικές µας" τεχνολογίες µπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία ενηµέρωσης που 
απαιτείται για την εκδήλωση εγρήγορσης. Μπορούν, επίσης, να χρησιµοποιηθούν για την 
καθήλωση στον καναπέ και την κατανάλωση της πραγµατικότητας που οδηγεί στον όλεθρο. 
Ας αποφασίσουµε, µετά των ευθυνών µας... 
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