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ταυτόχρονα κρατά εφτασφράγιστο 
το μυστικό του PageRank, που είναι 
ο αλγόριθμος και ουσιαστικά το με-
γάλο μυστικό της εταιρίας. 

Αλλά η πιο δυσοίωνη πλευρά της 
Google είναι η αυτοκρατορική, η 
ηγεμονική θέση που καταλαμβάνει 
-και η οποία περιλαμβάνεται στην 
αποστολικού τύπου ιδεολογία της- 
στην οργάνωση και αποθήκευση 
της πληροφορίας. Ουσιαστικά η 
Google αποθηκεύει στους σκλη-
ρούς της δίσκους την πληροφορία 
όλου του πλανήτη. Η Κασέν προει-
δοποιεί επισημαίνοντας τις παιδα-
ριώδεις εξηγήσεις των νεαρών επι-
χειρηματιών που λένε ότι τα email 
της δικής τους υπηρεσίας (GMail) 
σκανάρονται από μηχανήματα για 
τον κίνδυνο της πορνογραφίας κι 
ότι χρησιμοποιούνται ώστε να προ-
ωθηθεί διαφήμιση στους χρήστες 
που θέλουν να ανακαλύψουν νέα 
προϊόντα. Μήπως τελικά έχουμε να 
κάνουμε με μια αφελή όσο και επι-
κίνδυνη εκδοχή του πανόπτη «Με-
γάλου Αδελφού»;

Η Κασέν πιστεύει ότι η Google 
είναι ένας σύγχρονος σοφιστής. 
Πρόκειται για μια ακόμα αμερικανι-
κή όψη των πραγμάτων, με φιλοδο-
ξίες υπέρμετρες (αρκεί να σκεφτεί 
κανείς ότι η επιχείρηση μεταξύ άλ-
λων σχεδιάζει αρχεία ανθρώπινου 
γονιδιώματος) και ρευστό σύστη-
μα αξιών. Η «δεύτερη αποστολή της 
Αμερικής» είναι να ενοποιήσει τον 
κόσμο με βάση τα δικά της, «μάλλον 
αντιδημοκρατικά» πρότυπα, κάνο-
ντας ταυτόχρονα κάθε αντίρρηση 
να εκλαμβάνεται ως άρνηση του 
καινούργιου. «Η Google», γράφει 
η Κασέν, «είναι μια πρωταθλήτρια 
της πολιτιστικής δημοκρατίας, χω-
ρίς πολιτισμό και χωρίς δημοκρα-
τία. Διότι δεν ηγεμονεύει ούτε τον 
πολιτισμό (η πληροφορία δεν είναι 
παιδεία) ούτε την πολιτική (η δημο-
κρατία των κλικ δεν είναι δημοκρα-
τία)». 

Η γνώση που αποκομίζει ο ανα-
γνώστης διαβάζοντας τα δύο βιβλία 
είναι μεν συμπληρωματική αλλά 
σε αρκετές περιπτώσεις εντείνει 
τη σύγχυση και τις αντιφάσεις που 
απορρέουν απ’ την πορεία της εται-
ρίας. Η αμερικανική προσέγγιση, 
πιο «ιστορική» και λιγότερο στοχα-
στική, φιλοδοξεί να αναδείξει άλλη 
μια επιτυχία του αμερικανικού 
ονείρου, τη στιγμή που χιλιάδες δι-
αδικτυακές προσπάθειες ναυαγούν 
στη στιγμή. Στους αντίποδες, η γαλ-
λική ανάλυση, πιο «αυθαίρετη» και 
λιγότερο πληροφοριακή, επιχειρεί 
να αποδομήσει ένα αμερικανικό 
μονοπώλιο που κυριαρχεί σ’ όλο τον 
πλανήτη. Αμφότεροι οι συγγραφείς 
δεν αποφεύγουν την παγίδα να ηρω-
οποιήσουν ή να δαιμονοποιήσουν, 
κατά περίπτωση, μια ανώνυμη εται-

ρία καθιστώντας την υπεύθυνη για 
εξελίξεις που αφορούν πολύ γενικό-
τερα πεδία, όπως για παράδειγμα η 
πολιτική. 

Αν κάτι αποδεικνύεται πραγμα-
τικά χρήσιμο σε δοκίμια αυτού του 
είδους είναι η προσπάθεια αποτίμη-
σης φαινομένων στα οποία φαίνεται 
πρακτικά να μην υπάρχει καμία μα-
ζική αντίσταση. Μηχανή αναζήτη-
σης στο Διαδίκτυο σήμερα σημαίνει 

Google. Η πλειοψηφία των χρηστών 
παγκοσμίως πλοηγείται στον παγκό-
σμιο ιστό ως αυτόματο υιοθετώντας 
συμπεριφορές και συνήθειες απλώς 
μιμούμενη τους άλλους. Καθετί στη 
διαδικτυακή επικράτεια είτε γίνεται 
επιδημία είτε πεθαίνει αυτοστιγμεί, 
πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα οι 
πάντες να επαναλαμβάνουν τις ίδιες 
κινήσεις καθημερινά η ύβρις αλλά 
ούτε και η λύση του μύθου. Οι ευθύ-
νες των χρηστών είναι μεγάλες, όσο 

κι αν αποσιωπούνται, και μ’ αυτή την 
έννοια κάθε βιβλίο που αφορά στις 
κολοσσιαίες επιχειρήσεις τεχνολο-
γίας είναι κι ένα χρονικό των σύγ-
χρονων προβλημάτων καθώς και 
των πιο δημοφιλών πολιτισμικών 
τάσεων.

«Γνωρίζουμε ότι το 80% των ανα-
ζητήσεων σταματούν στην πρώτη 
σελίδα και πολύ σπάνια συνεχίζο-
νται μετά την τρίτη σελίδα», διαβά-
ζουμε στην «Ιστορία του Google». 
«Αύριο αυτό που δεν θα βρίσκεται 
στο Διαδίκτυο κινδυνεύει να είναι 
αόρατο σε πλανητική κλίμακα», λέει 
ο Ζακ Σιράκ, «αλλά σήμερα αυτό που 
δεν εμφανίζεται στα πρώτα αποτε-
λέσματα του Google σχεδόν δεν 
υπάρχει», επισημαίνει με κάποια 
ανησυχία η Κασέν. Η αναζήτηση 
πληροφοριών στο Διαδίκτυο είναι 
κομβικής σημασίας, διότι η ιεράρ-
χηση της πληροφορίας δημιουργεί 
γνώση και γνώμη. Εφόσον η πλη-
ροφορία είναι το μεγάλο κεφάλαιο 
της εποχής μας, ο κάτοχος όλης 
της δημοσιευμένης ύλης του Δια-
δικτύου δεν μπορεί παρά να είναι 
παντοδύναμος. Ας ανησυχήσουμε 
λοιπόν κι ας δούμε τα κλικ στον υπο-
λογιστή με μεγαλύτερη σύνεση και 
ενδιαφέρον. 

manolis@andriotakis.gr

βιβλίο●49

Βιβλία

▪ The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of 
Business and Transformed Our Culture, του John Battelle
Ενα απ’ τα πιο σημαντικά ίσως βιβλία που αφορούν γενικότερα στη 
διαδικτυακή αναζήτηση.
▪ Google And The Mission To Map Meaning And Make Money, του 
Bart Milner
Μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση του φαινομένου Google.
▪ Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine 
Rankings, των Amy N. Langville, Carl D. Meyer.
Αποτίμηση του τεχνικού κυρίως επιτεύγματος της δημοφιλούς 
μηχανής αναζήτησης.
▪ Comment Google mangera le monde  
του Daniel Ichbiah.
Αλλη μια γαλλική και δυστοπική τοποθέτηση.
▪ Quand Google défie l' Europe: Plaidoyer pour un sursaut  
του Jean-Noël Jeanneney.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ένα ακόμη πιο κριτικό δοκίμιο.

A

Στο Διαδίκτυο

▪ http://www.google.com/corporate/
Η εταιρική ιστοσελίδα της Google.
▪ http://googleblog.blogspot.com/
Το επίσημο blog της επιχείρησης.
▪ http://www.google-watch.org/
Μια ιστοσελίδα-παρατηρητήριο των δραστηριοτήτων της εταιρίας.
▪ http://searchenginewatch.com/
Κόμβος που εστιάζει στις μηχανές αναζήτησης.
▪ http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_google
Το λήμμα «κριτική του Google» στην εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
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Καθετί στη διαδικτυακή 
επικράτεια είτε γίνεται 
επιδημία είτε πεθαίνει 

αυτοστιγμεί, με 
αποτέλεσμα οι πάντες 
να επαναλαμβάνουν 

τις ίδιες κινήσεις
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