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Η πρόοδοσ ςτθ τεχνολογία των πλθροφοριϊν επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να απαλείψουν όλεσ
τισ μθ αποδοτικζσ διεργαςίεσ και τισ τριβζσ από τισ Αγορζσ τουσ και τισ επιχειρθματικζσ τουσ
λειτουργίεσ. Αυτό οδθγεί ςε ζνα «επίπεδο κόςμο», όπου πζφτουν τα τείχθ και
οριηοντιοποιοφνται οι ιεραρχίεσ, όπου ο κακζνασ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδζεται, να
ςυνεργάηεται, να κάνει upload και download ότι επικυμεί και φαντάηεται. Ένασ επίπεδοσ και
χωρίσ τριβζσ όμωσ κόςμοσ είναι ευλογία ι κατάρα ; Μπορεί να είναι καλόσ για παγκόςμιεσ
επιχειριςεισ. Ή μπορεί, όπωσ πίςτευε ο Marx, να προοιωνίηει προλεταριακι επανάςταςθ.
Επίςθσ, μπορεί να τοποκετεί απειλζσ ςε κεςμοφσ και κοινότθτεσ, που ςιμερα μασ ςτθρίηουν.
Από τισ καταβολζσ του καπιταλιςμοφ, οι άνκρωποι οραματίςτθκαν τον κόςμο ςαν μια τζλεια
αγορά, απαλλαγμζνθ από προςτατευτιςμοφσ, νομικοφσ περιοριςμοφσ, διαφορζσ γλϊςςασ και
κουλτοφρασ ι ιδεολογικζσ αποκλίςεισ. Αυτι όμωσ θ αντίλθψθ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τον
κόςμο, όπωσ πραγματικά είναι : Πλιρθσ τριβϊν και ςπατάλθσ. Πολλά όμωσ από αυτά τα
εμπόδια αποτελοφν κεςμοφσ, ικθ, ζκιμα και παραδόςεισ, που οι άνκρωποι τθροφν ςχολαςτικά,
διότι αντικατοπτρίηουν αξίεσ εκτόσ αγοράσ, όπωσ θ κοινωνικι ςυνοχι, θ κρθςκεία και εκνικι
υπερθφάνεια. Αυτόσ ο προβλθματιςμόσ ζχει προκφψει από τθν αρχι τθσ καπιταλιςτικισ
εποχισ, δθλαδι ποιεσ πθγζσ ςπατάλθσ πρζπει να απαλειφκοφν και ποιεσ να διατθρθκοφν, ωσ
πθγζσ ανκρϊπινθσ ταυτότθτασ και οντότθτασ. Μερικζσ «πθγζσ ςπατάλθσ» αξίηει να τισ
διατθριςουμε και να τισ προςτατεφςουμε, ακόμα και υπό κακεςτϊσ πίεςθσ τθσ παγκόςμιασ
οικονομίασ και τθσ «επιπεδοποίθςθσ» του κόςμου.

Αξίηει να δοφμε τι είπαν οι Marx και Engels πριν 160 χρόνια (1848), ςτθν αρχι τθσ Βιομθχανικισ
επανάςταςθσ :
…… όλεσ οι παγιωμζνεσ, γριγορεσ και παγωμζνεσ ςχζςεισ, μαηί με μια ςειρά απαρχαιωμζνεσ και
ςεβάςμιεσ προκαταλιψεισ και απόψεισ, εξαφανίηονται, όλεσ οι καινοφργιεσ απόψεισ καταντοφν
παλιζσ πριν καν πάρουν ςάρκα και οςτά. Οτιδιποτε είναι ςτζρεο λιϊνει ςτον αζρα, οτιδιποτε
είναι ιερό βεβθλϊνεται και ο άνκρωποσ τελικά ωκείται να αντιμετωπίςει με νθφάλιο τρόπο τισ
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πραγματικζσ του ςυνκικεσ ηωισ και τισ ςχζςεισ με τουσ ςυνανκρϊπουσ του. Η ανάγκθ για μια
ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενθ αγορά για τα [παραγόμενα] προϊόντα τθσ κυνθγάει τθν αςτικι τάξθ ςε
όλθ τθσ επιφάνεια τθσ γθσ. Πρζπει *θ αςτικι τάξθ+ να φωλιάςει οπουδιποτε, να εγκαταςτακεί
οπουδιποτε και να κακιερϊςει διαςυνδζςεισ οπουδιποτε. Η αςτικι τάξθ, μζςω τθσ
εκμετάλλευςθσ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ, ζχει δϊςει ζνα κοςμοπολίτικο χαρακτιρα ςτθ
παραγωγι και κατανάλωςθ ςε κάκε χϊρα. Έχει τραβιξει κάτω από τα πόδια κάκε βιομθχανίασ
το Εκνικό ζδαφοσ που ςτεκότανε. Όλεσ οι παλιά κακιερωμζνεσ εκνικζσ βιομθχανίεσ
καταςτράφθκαν ι ςυνεχίηουν να καταςτρζφονται κακθμερινά. Εκτοπίηονται από νζεσ
βιομθχανίεσ, θ ειςαγωγι των οποίων αποτελεί ηιτθμα ηωισ ι κανάτου ςε όλα τα πολιτιςμζνα
ζκνθ, από βιομθχανίεσ που δεν επεξεργάηονται πλζον ικαγενείσ πρϊτεσ φλεσ, αλλά φλεσ που
προζρχονται από τισ πιο απομακρυςμζνεσ ηϊνεσ. Βιομθχανίεσ, των οποίων τα προϊόντα
καταναλϊνονται, όχι μόνο εντόσ ςυνόρων, αλλά ςε κάκε άκρθ του κόςμου. Στθ κζςθ των παλιϊν
επικυμιϊν, που ικανοποιόντουςαν από τθ τοπικι παραγωγι, βλζπουμε νζεσ επικυμίεσ, που
απαιτοφν για τθν ικανοποίθςι τουσ προϊόντα που προζρχονται από μακρινζσ χϊρεσ και κλίματα.
Στθ κζςθ τθσ παλιάσ τοπικισ και εκνικισ απομόνωςθσ και αυτάρκειασ, ζχουμε διεκνι
ςυνεργαςία προσ κάκε κατεφκυνςθ και παγκόςμια αλλθλεξάρτθςθ των εκνϊν. Και όπωσ
ακριβϊσ με τα υλικά αγακά, ζτςι και με τα πνευματικά. Οι πνευματικζσ δθμιουργίεσ των
μεμονωμζνων εκνϊν *γριγορα+ γίνονται κοινι περιουςία. Η εκνικι μονόπλευρθ και ςτενι
αντίλθψθ των πραγμάτων καταντά όλο και περιςςότερο ανζφικτθ, ενϊ οι ποικίλεσ εκνικζσ και
τοπικζσ φιλολογίεσ εξελίςςονται ςε μια παγκόςμια φιλολογία. Η αςτικι τάξθ, με τθ βοικεια τθσ
γριγορθσ βελτίωςθσ όλων των μζςων παραγωγισ και τθσ τεράςτιασ εξζλιξθσ ςτισ επικοινωνίεσ,
ζλκει όλα, ακόμα και τα πιο βάρβαρα ζκνθ, ςτο πολιτιςμό. Οι φκθνζσ τιμζσ των κοινϊν αγακϊν
αποτελοφν το «βαρφ πυροβολικό», με το οποίο γκρεμίηονται όλα τα Κινζηικα τείχθ, με το οποίο
*βαρφ πυροβολικό] ςπρϊχνει τουσ βάρβαρουσ που είχαν πειςματικι ζχκρα προσ τουσ ξζνουσ να
ςυνκθκολογιςουν. Ωκεί *θ αςτικι τάξθ+όλα τα ζκνθ, παρόλο το πόνο τθσ εξάλειψθσ, τα
υιοκετιςουν τον τρόπο παραγωγισ τθσ μπουρηουαηίασ (αςτικισ τάξθσ). Τουσ ωκεί να ειςάγουν
αυτό που αποκαλεί «πολιτιςμό», δθλαδι να γίνουν οι ίδιοι αςτικι τάξθ. Με μια λζξθ,
δθμιουργεί ζνα κόςμο που τθν αντικατοπτρίηει…….

Karl Marx – Friedrich Engels, “Communist Manifesto” 1848.
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