1
Εισαγωγή

“Εγκυμονούσε ο αιώνας μόλυνση, πόλεμο,
απελευθέρωση, επανάσταση”
Χ. Παπαδημητρίου, Το χαμόγελο του Τούρινγκ
“Ζούμε σε μια εποχή ειδικών κάθε τύπου, στους οποίους
απευθυνόμαστε για κάθε επιμέρους πρόβλημα. Οι ειδικοί,
όμως, είναι εντελώς αναρμόδιοι για όλα όσα είναι ξένα προς
την επιστήμη τους, δεν ξέρουν να σκέφτονται με τρόπο διεπιστημονικό και συνεπώς είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν
σφαιρικά προβλήματα”
Ε. Μορέν, La Repubblica
“The reason for fighting, I never did get,
but I learned to accept it, accept it with pride,
for you don’t count the dead,
when God’s on your side”
B. Dylan, With God on our side
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Αυτονομία και Πολιτική Ανυπακοή στον Κυβερνοχώρο

Η αιχμή του δόρατος της συστηματικής μετάδοσης της γνώσης που αφορά
στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι η
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η μετάδοση, όμως, αυτή εστιάζεται σε μεγάλο
βαθμό στην παροχή γνώσεων και εμπειριών περιοριστικά και μόνο σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές των ΤΠΕ. Όλως παρεμπιπτόντως περιλαμβάνει μαθήματα από άλλες επιστήμες (πχ. οικονομικά, φιλοσοφία, ιστορία,
δίκαιο, κοινωνιολογία, παιδαγωγικά, επικοινωνία κλπ.). Ακόμη και η ανάλυση του κυρίαρχου κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) είναι πολύ συχνά περιστασιακή, ελλιπής ή αποσπασματική. Το γεγονός αυτό έχει καθοριστικές επιπτώσεις στους επιστήμονες των
ΤΠΕ, με βασικότερη τη δυσκολία τους να εντάξουν, με την απαιτούμενη συστηματικότητα και μεθοδικότητα, τα ερευνητικά, μελετητικά ή άλλα επαγγελματικά ζητήματα που τους απασχολούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα
πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει και συνεκτιμά οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτικές παραμέτρους και οπτικές.
Με άλλα λόγια, οι επιστήμονες των ΤΠΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όταν καλούνται να επιλύσουν “σφαιρικά” προβλήματα. Οι επιπτώσεις αυτές είναι ήδη ορατές κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών
των φοιτητών, ειδικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας πλήθους μαθημάτων όπως η Ανάλυση και ο Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, η Τεχνολογία Λογισμικού, η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), η Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, η Διαχείριση
Έργων ΤΠΕ, οι Κοινωνικές Επιπτώσεις των ΤΠΕ, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
κλπ.
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών ορισμένα Τμήματα ΤΠΕ
έχουν εμπλουτίσει τα προγράμματα σπουδών τους με μαθήματα που παρέχουν ορισμένες αναγκαίες συμπληρωματικές γνώσεις από άλλα επιστημονικά πεδία. Επίσης, ορισμένοι διδάσκοντες φροντίζουν, στο πλαίσιο των μαθημάτων που διδάσκουν, να διευρύνουν τη διδακτέα ύλη μέχρι τις παρυφές
του γνωστικού τους πεδίου, μέχρι τα σημεία δηλαδή εκείνα όπου η γνωστική τους περιοχή διαπλέκεται γνωστικά με άλλες Τεχνολογίες ή Επιστήμες.
Επίσης, η αυξανόμενη και εντεινόμενη διεπιστημονικότητα της σύγχρονης
Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στις ΤΠΕ επιτείνει την ανάγκη
τέτοιων πρωτοβουλιών.
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Η προσωπική διδακτική εμπειρία του συγγραφέα επιβεβαιώνει τις παραπάνω διαπιστώσεις. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των παραδόσεών μου
(κυρίως στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1995 μέχρι σήμερα, αλλά όχι μόνον), η συζήτηση με τους φοιτητές μου συχνά επικεντρώνεται στην επιστημονική, επαγγελματική και
πολιτικο-κοινωνική ευθύνη του επιστήμονα και του επαγγελματία των
ΤΠΕ, ειδικά όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με κρίσιμες επιλογές που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις είτε στο προσωπικό είτε στο ευρύτερο επαγγελματικό ή και πολιτικο-κοινωνικό του περιβάλλον. Ειδικά στις διαλέξεις που
αφορούν θέματα Ασφάλειας στις ΤΠΕ1 αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα και
κρισιμότητα των αποφάσεων που καλείται συχνά φορές να λάβει ένας επιστήμονας των ΤΠΕ, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εποχή της Αβεβαιότητας, όταν έχει την ειδικότητα του Μηχανικού Ασφάλειας
Πληροφοριών (Information Security Engineer), του Μηχανικού Ασφάλειας
Δικτύων (Network Security Engineer), του Ειδικού Προστασίας Δεδομένων
(Data Protection Expert), του Ειδικού Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών
(Critical Infrastructure Protection Expert), του Μηχανικού Ασφάλειας στις
ΤΠΕ (ICT Security Engineer) ή του Ελεγκτή Πληροφοριακών Συστημάτων
(Information Systems Auditor).
Οι συζητήσεις-περιπλανήσεις επικεντρώνονται συνήθως σε συγκεκριμένα κεντρικά ερωτήματα και ζητήματα τα οποία δεν ανακύπτουν ούτε τυχαία, ούτε συγκυριακά. Τα ερωτήματα αυτά δεν αφορούν μόνο φοιτητές,
αλλά απασχολούν, επίσης, ερευνητές, μελετητές, διδάσκοντες και άλλους επαγγελματίες του χώρου των ΤΠΕ. Θα αναφέρω, στη συνέχεια, ενδεικτικά
και επιγραμματικά, ορισμένα από τα ερωτήματα αυτά, όχι κατ’ ανάγκην
κατά σειρά σπουδαιότητας:

1

Στο πλαίσιο των μαθημάτων που δίδαξε ο συγγραφέας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δηλαδή του προπτυχιακού μαθήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συ‐
στημάτων (Τμήμα Πληροφορικής), των μεταπτυχιακών μαθημάτων Εφαρμοσμένη
Κρυπτογραφία, Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων, Διαχείριση Ασφάλειας Πληρο‐
φοριακών Συστημάτων (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά
Συστήματα) και του μεταπτυχιακού μαθήματος Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλα‐
γών (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες των Αποφάσεων). Επίσης, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υ‐
πολογιστών (Πρόγρμμα Σπουδών Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
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 Είναι δυνατή η άσκηση ολοκληρωμένου ερευνητικού, μελετητικού, συμβουλευτικού ή άλλου επαγγελματικού έργου σε γνωστικές περιοχές των
ΤΠΕ (πχ. Ασφάλεια στις ΤΠΕ), αν ο επιστήμονας διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που περιορίζονται μόνο στο στενό πλαίσιο των ΤΠΕ
και μόνον;
 Ποια ερωτήματα θα μπορούσαν να απαντηθούν και ποια ζητήματα θα
μπορούσαν να οριοθετηθούν πληρέστερα, αν ένας ειδικός επιστήμονας
των ΤΠΕ (πχ. ένας ειδικός της Ασφάλειας στις ΤΠΕ) έχει προσεγγίσει τις
γνωστικές παρυφές των ΤΠΕ, έχει εξοικειωθεί και μπορεί να αξιοποιήσει
μεθόδους, αντιλήψεις, τεχνικές και ευρήματα άλλων επιστημών και τεχνολογιών;
 Είναι δυνατόν να αναλυθεί, να αξιολογηθεί και να αποτιμηθεί ορθολογικά η όποια κοινωνική ή συλλογική ή αντινομική2 ή ακτιβιστική δράση
(πχ. hacking, hacktivism) ειδικών επιστημόνων των ΤΠΕ, που εδράζεται
σε στέρεες αντιλήψεις και εύλογες στοχοθεσίες, αν η δράση αυτή δεν ενταχθεί και δεν ειδωθεί υπό το πρίσμα της ιστορικής συγκυρίας, δηλαδή
του ιστορικού στιγμιότυπου όπου εκδηλώνεται;
 Σε ποιο βαθμό οι εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και η εμπειρία σε
ειδικά θέματα των ΤΠΕ σχετίζονται, επηρεάζουν ή καθορίζουν αποφασιστικά την αμφισβήτηση ή την πολιτική ανυπακοή3 στον κυβερνοχώρο,
την οποία ενδέχεται να επιδείξει ένας επιστήμονας των ΤΠΕ;
 Σε τι συμπεράσματα οδηγεί η ανάγνωση των επιστημονικο-τεχνικών εξελίξεων στις ΤΠΕ, όταν είναι εμπλουτισμένη με διεπιστημονικές γνώσεις και όταν διεξάγεται με βάση και εμπειρίες που προέρχονται πέραν
των ΤΠΕ;
2

3

Στο παρόν βιβλίο, οι όροι αντινομισμός, αντινομικός και αντινομιστής αφορούν στάσεις ζωής και αξιακά συστήματα που είναι σύμφωνα με τη συνείδηση και, ταυτόχρονα, ενάντια στο νόμο (πχ. Γ. Βλάχος, Η συνείδηση ενάντια στον νόμο, Ερασμος,
1998). Ετσι, δεν πρέπει να συγχέονται ούτε με άλλες ερμηνείες τους (πχ. αντινομικός νοείται και ο αναφερόμενος στην αντινομία, δηλαδή στις αντιφατικές διατάξεις
του νόμου), ούτε με άλλους όρους, που είναι μεν ετυμολογικά συγγενείς, αλλά εννοιολογικά διαφορετικοί (πχ. παράνομος, έκνομος κλπ.).
Για παράδειγμα, όπως σημειώνει ο Ράουτερ, “κανένας δεν φτιάχνει ένα νόμο που να
στρέφεται εναντίον του... Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που πουλάει όπλα να έχει
συμφέρον να διδάσκεται στα σχολεία ότι τα όπλα αξίζουν περιφρόνησης; ” (Ε. Ράουτερ, Kατασκευή υπηκόων, σελ. 33, 86, Αιγόκερως, 1η έκδοση, Αθήνα 1982).
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 Τι συνέπειες μπορεί να έχει το γεγονός ότι ορισμένα ζητήματα, μείζονος
σημασίας στις σημερινές συνθήκες (πχ. ασφάλεια πληροφοριών και
προστασία της ιδιωτικότητας), έχουν από καιρό υπερβεί τα όρια του
στρατιωτικο-κατασταλτικού τομέα και αφορούν σε μεγάλο βαθμό και
τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η
υγεία και η κοινωνική ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατικές ελευθερίες κλπ.;
Οι σχετικές συζητήσεις και αναλύσεις καταλήγουν, τις περισσότερες φορές, σε παρόμοιες - στον ένα ή τον άλλο βαθμό - διαπιστώσεις που, ωστόσο,
συχνά διαφέρουν ως προς τη λογική διαδρομή που ακολουθήθηκε, τις αφετηριακές υποθέσεις που τέθηκαν, καθώς και την ίδια την ουσία των συμπερασμάτων. Τις διαπιστώσεις αυτές θα αποπειραθώ να αποκωδικοποιήσω
και να σχολιάσω, σε γενικές γραμμές, στη συνέχεια.
Η αρχική διαπίστωση είναι, πιστεύω, εύλογα αναμενόμενη. Η ίδια η συζήτηση-περιπλάνηση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική Καβαφική Ιθάκη, οδηγεί πολλούς φοιτητές να προσεγγίσουν με κριτικό τρόπο ορισμένα ζητήματα που - κατά τους ίδιους - δεν τους είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν, παρά μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο βαθμό.
Επόμενη διαπίστωση είναι ότι το ιστορικό στιγμιότυπο, κατά το οποίο
διεξάγεται η συζήτηση, σε συνδυασμό με την κοσμο-αντίληψη αυτών που
συζητούν, επηρεάζει καθοριστικά την ενδεχόμενη αποδοχή ή απαξίωση ορισμένων επιχειρήματων, υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης.
Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι ως κρίσιμο ζήτημα θεωρείται - περισσότερο και από τα ίδια τα συμπεράσματα της συζήτησης - ο εντοπισμός των
βασικών σημείων αναφοράς (δηλαδή των αρχετυπικών στάσεων) που καθοδηγούν την προσέγγιση ενός εκάστου των συζητούντων-περιπλανώμενων.
Επόμενη διαπίστωση είναι ότι, αν και από μια πρώτη ματιά φαίνεται
χρήσιμο να διαχωρίσει κανείς τα ζητήματα που αφορούν την επιστημονική
και τεχνολογική εξέλιξη από τα ζητήματα που αφορούν τον κοινωνικό έλεγχο και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, στην πράξη κάθε ανάλυση
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αποβαίνει γρήγορα ατελέσφορη4 αν δεν συνδυάσει συστηματικά και κριτικά τα ζητήματα αυτά.
Ακόμη μία ακόμη - για ορισμένους η πιο ενδιαφέρουσα ή σημαντική - διαπίστωση είναι ότι η ενδεχόμενη επιλογή της ανυπακοής, της αντίστασης
και της αντινομικής δράσης κατά συνείδηση δεν συνεπάγεται τον καθαγιασμό των πρακτικών που τυχόν επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν ως αποτέλεσμα της επιλογής αυτής.
Το βιβλίο δεν αποτελεί ούτε ανακεφαλαίωση ούτε συστηματικοποίηση
των συζητήσεων που διεξήχθησαν, κατά καιρούς, στα ζητήματα στα οποία
αναφέρεται, ούτε των όποιων διαπιστώσεων, των επιμέρους ερωτημάτων
ή των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις συζητήσεις αυτές. Δεν αποτελεί, επίσης, κάποιου είδους κείμενο συστάσεων ορθής, καλής ή βέλτιστης
πρακτικής.
Το βιβλίο αποτελεί, πάνω από όλα, κατάθεση σκέψεων και απόψεων. Αποτελεί, επίσης, μια προσπάθεια οριοθέτησης ορισμένων ζητημάτων και
αρχικής ταξινόμησης των ερωτημάτων που προκύπτουν από τη μελέτη της
Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εποχή της Αβεβαιότητας. Η περαιτέρω
ανάλυση των ζητημάτων αυτών είναι, σε αρκετό ή σε μεγάλο βαθμό, αντικείμενο άλλων επιστημών. Το βιβλίο αποτελεί, τέλος, μια πρόσκληση σε γόνιμη συζήτηση και προβληματισμό.
Η απόπειρα οριοθέτησης και αρχικής συστηματικοποίησης των ζητημάτων, η οποία επιχειρείται στο βιβλίο, αποβλέπει στο να καταστήσει, εν τέλει, δυνατή την αναγκαία πορεία του επιστήμονα των ΤΠΕ από τις αρχετυπικές αντιλήψεις στις επεξεργασμένες απόψεις. Αν κάπου προέκυψαν ορισμένες συμπερασματικές διαπιστώσεις, αυτές δεν αποτέλεσαν βασικό στόχο του βιβλίου. Αντίθετα, επιδιώχθηκε να λειτουργήσουν πολύ περισσότερο σαν οδοδείκτες, παρά σαν οδοί. Αλλωστε, ο οδοδείκτης - όπως συχνά
συμβαίνει και με το Δάσκαλο - δεν μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα εκεί
όπου δείχνει.
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A. Briggs, Technology and the Media, ENCARTA Encyclopedia, Microsoft Corp., Ireland 2001.

