Η επανάςταςη του διαδικτφου, του Αλζκου Λαςκαράτου 28/02/2011
Όςα ςυμβαίνουν τον τελευταίο μινα ςτον αραβικό κόςμο κα αποτελζςουν ςίγουρα
αντικείμενο μελζτθσ από τουσ ιςτορικοφσ, αλλά και από τουσ κοινωνιολόγουσ και ψυχολόγουσ, για τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Πρόκειται για ζνα φαινόμενο που ο αραβικόσ κόςμοσ, αλλά και θ ανκρωπότθτα ςτο ςφνολό τθσ δεν ζχουν ξαναβιϊςει μζχρι τϊρα. Για πολλζσ δεκαετίεσ επικρατοφςε (ίςωσ χωρίσ να λζγεται δθμόςια) θ άποψθ ότι αραβικόσ κόςμοσ και δθμοκρατία δυτικοφ τφπου ιταν δφο πράγματα αςυμβίβαςτα. Πράγματι καμία από τισ χϊρεσ
αυτζσ δεν είχαν δθμοκρατικά κακεςτϊτα ςε βάκοσ χρόνου αιϊνων ι και χιλιετθρίδων. Πολλοί αποδίδουν το φαινόμενο αυτό ςτθ μουςουλμανικι κρθςκεία, θ οποία είναι κρθςκεία
που προςδιορίηει ςε μεγάλο βακμό τθν κακθμερινότθτα του πιςτοφ, από το πόςεσ φορζσ
τθν θμζρα κα προςευχθκεί, τι κα φάει και τι κα πιεί, τθν κοινωνικι του ςυμπεριφορά, το
ρόλο και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ και φτάνει μζχρι το ποινικό ςφςτθμα. Ζτςι θ πολιτικι διάςταςθ των πραγμάτων αδυνατίηει μπροςτά ςτθ κρθςκευτικι οπότε εφκολα ο μουςουλμάνοσ πολίτθσ γίνεται α-πολιτικόσ και δζχεται εφκολα τθν εξουςία του ενόσ.
Ο Βαςίλθσ Ραφαθλίδθσ για να ερμθνεφςει το φαινόμενο αυτό προτείνει μια άλλθ εκδοχι, μάλλον ακραία, θ οποία όμωσ αξίηει να αναφερκεί. Λζει λοιπόν ότι ςτο Ιςλάμ υπάρχει θ
μονοκρατορία του ενόσ και μόνου Θεοφ, ενϊ ο Μωάμεκ (που δεν ζχει κεϊκι υπόςταςθ) είναι ο προφιτθσ του. Αντίκετα ςτθ χριςτιανικι κρθςκεία θ κεότθτα είναι τριπλι, με τον Θεό,
τον Χριςτό (άνκρωποσ και κεότθτα) και το Άγιο Πνεφμα. Βλζπουμε ιδθ ζνα μοίραςμα εξουςίασ. Πζραν αυτοφ ςτο χριςτιανιςμό υπάρχουν και πολλοί άγιοι, οι οποίοι αποτελοφν ζνα
ευρφτερο «υπουργικό ςυμβοφλιο» μερικοί μάλιςτα από αυτοφσ ζχουν και «υπουργικοφσ
κϊκουσ» όπωσ ο Άγιοσ Νικόλαοσ, προςτάτθσ των καλαςςϊν, κλπ. Υπάρχουν ακόμθ και υφυπουργοί, και γενικοί γραμματείσ υπουργείων όπωσ δευτεροκλαςάτοι άγιοι και όςιοι.
Προςκζτει, λοιπόν, ο Β.Ρ. ότι ο πιςτόσ χριςτιανόσ όντασ μακθμζνοσ ςτο μοίραςμα τθσ ουράνιασ εξουςίασ αποδζχεται ευκολότερα το ίδιο να ιςχφει και ςτθν επίγεια, ςε αντίκεςθ με τον
μουςουλμάνο, ο οποίοσ αποδζχεται ευκολότερα τθ μονoκρατορία του ενόσ και ςτα επίγεια
πράγματα.
Όμωσ τα τελευταία γεγονότα ζρχονται να πουν κάτι το πολφ ςθμαντικό. Ανεξάρτθτα
από το αν οι κεωρίεσ που ςυςχετίηουν τα απολυταρχικά αραβικά κακεςτϊτα με τθ κρθςκεία ζχουν κάποια βάςθ ι όχι, θ λαίλαπα που ςαρϊνει αυτζσ τισ μζρεσ τον αραβικό κόςμο,
αποδεικνφει ότι, όταν θ καταπίεςθ, θ ζλλειψθ ελευκερίασ, τα βαςανιςτιρια, οι δολοφονίεσ,
κλπ., ξεπεράςουν κάποιο κατϊφλι, τότε θ ζκρθξθ ζρχεται ανεξάρτθτα από κρθςκευτικζσ και
κοινωνικζσ καταβολζσ και θ κοινωνία απαιτεί ελευκερία και δθμοκρατικζσ μεταρρυκμίςεισ.
Η μαηικότθτα αυτϊν των εκδθλϊςεων αλλά και θ ταχφτθτα διάδοςθσ του φαινομζνου
ςε όλον τον αραβικό κόςμο δεν κα ιταν όμωσ εφικτι αν δεν ζπαιηε τον ρόλο καταλφτθ θ
ςφγχρονθ τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ. Η μεγάλθ διάδοςθ των υπολογιςτϊν ιδιαίτερα των
φορθτϊν (laptops), και κυρίωσ το διαδίκτυο με το e-mail, το twitter και το facebook, ζχουν
μθδενίςει τισ αποςτάςεισ και το χρόνο ςε παγκόςμιο επίπεδο κάνοντασ τθν ανταλλαγι τθσ

πλθροφορίασ και τθν ενθμζρωςθ μεταξφ πολιτϊν εφικτι ςε χρόνο μθδζν. Από τθν άλλθ θ
δορυφορικι τθλεόραςθ ζχει φζρει ςτα ςπίτια μιαν άλλθ πιο ςφνκετθ και ανεξάρτθτθ πλθροφόρθςθ από αυτιν των απόλυτα ελεγχόμενων κρατικϊν καναλιϊν ςτισ χϊρεσ αυτζσ. Δεν
είναι τυχαίο ότι ςε όλα τα απολυταρχικά κακεςτϊτα ανά τον κόςμο, θ πρόςβαςθ ςτο ιντερνζτ και τθ δορυφορικι τθλεόραςθ είναι ελεγχόμενθ.
Οι νζεσ αυτζσ τεχνολογίεσ μόνεσ τουσ δεν φζρνουν, βζβαια, τθν επανάςταςθ και τθ δθμοκρατία. Πρζπει να υπάρχει ζνα υπόβακρο οργισ και δυςαρζςκειασ, το οποίο αποτελεί
τθν αναγκαία ςυνκικθ, όπωσ είπαμε πιο πάνω. Όμωσ το ιντερνζτ αποδείχτθκε ο καταλφτθσ
ςτο να μορφοποιθκεί αυτι θ οργι και θ δυςαρζςκεια ςε μαηικό κίνθμα και επανάςταςθ
απζναντι ςε μια ςειρά από απολυταρχικά αραβικά κακεςτϊτα όπωσ Τυνθςία, Αίγυπτοσ, Λιβφθ, Μπαχρζιν, Υεμζνθ κλπ. Η λίςτα είναι ακόμα ανοιχτι και θ εξζλιξθ τθσ κάκε μιασ περίπτωςθσ ακόμα άγνωςτθ.
Δεν κα ιταν, λοιπόν, λάκοσ να ποφμε ότι ιςτορικά ζχουμε να κάνουμε με τθν πρϊτθ
«Επανάςταςθ μζςα απ’ το Διαδίκτυο».
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 120 λζξεισ.
«Η μαηικότθτα αυτϊν … είναι ελεγχόμενθ»: α. με ποια μζκοδο αναπτφςςεται θ παράγραφοσ; β. ποια τα δομικά μζρθ τθσ παραγράφου;
επικρατοφςε, μοίραςμα, ςυςχετίηουν, εφικτι, καταλφτθσ: να γράψετε ζνα ςυνϊνυμο
των λζξεων.
«Οι νζεσ αυτζσ τεχνολογίεσ μόνεσ τουσ δεν φζρνουν βζβαια τθν επανάςταςθ και τθ δθμοκρατία»: με βάςθ αυτι τθ κεματικι πρόταςθ να γράψετε μία δικι ςασ παράγραφο.
Δεν θα ήταν, λοιπόν, λάθοσ να ποφμε ότι ιςτορικά ζχουμε να κάνουμε με την πρώτη «Επανάςταςη μζςα απ’ το Διαδίκτυο». Λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τθν άποψθ αυτι, τθν οποία διατυπϊνει ο ςυγγραφζασ ωσ ςυμπζραςμα ςτο κείμενό του να γράψετε ζνα δικό
ςασ τονίηοντασ ςε αυτό όςεσ λειτουργίεσ του Διαδικτφου κεωρείτε προοδευτικζσ και
καινοτόμεσ για τθν κοινωνικι ηωι.

