
ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΜΑΣ ΞΑΓΡΥΠΝΟΥΝ

Μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν ούτε
τα αφεντικά τις δυνατότητες αυτών που
τους προσφέρονται. Γι’ αυτό όμως υπάρ-
χουν οι επιστήμονες. Ας μην προτρέ-
χουμε όμως. Τα αφεντικά, είτε ως
συλλογικό υποκείμενο είτε ως ο δικός
μας προσωπικός μαλάκας που αναγκαζό-
μαστε να βλέπουμε κάθε μέρα, έχουν
προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα
περιστρέφονται γύρω από μας. Γιατί δεν
δουλεύουμε; Αν δουλεύουμε, γιατί
δε δουλεύουμε καλύτερα, πιο
αποτελεσματικά; Γιατί λου-
φάρουμε; Γιατί θέλουμε να
πληρωνόμαστε; Πώς θα
γίνει να μη λουφάρουμε;
Πώς θα γίνει να μην πλη-
ρωνόμαστε; Και άλλα τέ-
τοια ωραία.

Αυτό δεν είναι σημερινό φαι-
νόμενο. Διαχρονικά τα αφεντικά
μας προσπαθούν να λύσουν τα προβλή-
ματα που δημιουργούνται γύρω από την
εργασία, τα οποία με έναν ελαφρώς χον-
τροκομμένο τρόπο μπορούν να συνοψι-
στούν στην εξής ιδέα: τα αφεντικά
ψάχνουν συνεχώς καινούριους τρόπους
να βγάλουν αξία από την εργασία μας. 

Γι’ αυτό και προβληματίζονται για το πώς
περνάμε τον χρόνο μας έξω από την ερ-
γασία· για την αναπαραγωγή της εργατι-
κής μας δύναμης. Το πώς διασκεδά-
ζουμε, τι τρώμε και πίνουμε, πώς γνωρί-
ζουμε άλλους ανθρώπους και σχετιζόμα-
στε μαζί τους. Τα αφεντικά γνωρίζουν
πως αν θες να αντλείς αξία συνεχώς από
τους εργάτες σου, πρέπει να ελέγχεις
κάθε πτυχή της ύπαρξής τους και να
φέρνεις όλο και περισσότερα κομμάτια
της ζωής τους μέσα στη σφαίρα του κε-
φαλαίου. Οι προβληματισμοί τους είναι
πολλοί: «οι άνεργοι έχουν πληθύνει, άσε
που πολύ κάθονται και δεν παράγουν τί-
ποτα. Βρίσκονται πεντακόσιες ώρες

μπροστά στον υπολογιστή και κάνουν
like ο ένας στις φωτογραφίες του άλλου.
Αλλά και άνεργοι να μην είναι, πολλή
ώρα σπαταλάνε στο facebook. Πώς θα
βγάλουμε λεφτά εμείς από αυτό»; 

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΑ ΝΕΡΝΤΟΥΛΑ

Και κάπου έδω έρχεται ο κύριος Λούις
βον Αν. Για να σας δώσουμε να καταλά-
βετε, ο κύριος βον Αν, όταν ήταν 12
χρονών, είχε την ιδέα η συνδρομή στα

γυμναστήρια να είναι δωρεάν και
σε αντάλλαγμα τα όργανα να

παράγουν ενέργεια για το
δίκτυο ηλεκτροδότησης.1

Μη γελάτε. Μετά μεγά-
λωσε, κατάλαβε ότι η συγ-
κεκριμένη ιδέα μπορεί να
ήταν μάπα, αλλά ο πυρή-

νας της άξιζε. Το κέντρο βά-
ρους είναι το εξής: οι

άνθρωποι κάνουν διάφορες δρα-
στηριότητες πέρα από το να δουλεύουν
και με πολλές από αυτές ίσως και να δια-
σκεδάζουν όταν τις κάνουν. Πώς άραγε
θα γίνει αυτά τα πράγματα να αποκτή-
σουν παραπάνω αξία; Μπορεί να μην

είναι προφανές, αλλά η ιδέα του και οι
τρόποι εφαρμογής που σκαρφίστηκε,
απαντούν σε κάποιες από τις ανησυχίες
των αφεντικών που είπαμε παραπάνω. Ο
βον Αν βλέπει πράγματα που είναι έξω
από τον κόσμο του κεφαλαίου και της
εργασίας και κοιτάει πώς να τα φέρει
μέσα σε αυτόν. Είναι λοιπόν ένας χρήσι-
μος άνθρωπος που ψάχνει και δίνει
απαντήσεις στα ερωτήματα των αφεντι-
κών γύρω από την εργασία. Ας δούμε
όμως πρώτα λίγο πιο λεπτομερώς τη
δουλειά του συγκεκριμένου επιστήμονα.

Ο τύπος είναι ένας από τους εμπνευστές
των Captcha. Αυτά λίγο-πολύ τα έχουμε
δει όλοι όσοι χρησιμοποιούμε το διαδί-
κτυο. Όταν θες να μπεις στο email σου ή
να γραφτείς σε ένα καινούριο site, πετά-
γεται μια μαλακιούλα που σου δείχνει μια
μπουρδουκλωμένη λέξη και σου ζητάει
να τη γράψεις σωστά από κάτω. Αυτά ξε-
κίνησαν ως μέτρο ασφαλείας στο διαδί-
κτυο, ώστε να βεβαιώνεται ο ιδιοκτήτης
της σελίδας στην οποία μπαίνουμε, ότι
είμαστε όντως άνθρωποι και όχι έξυπνα
προγράμματα που έγραψε κάποιος με
σκοπό να μπαίνουν πολλές φορές σε μια
σελίδα και να εξυπηρετούν τους δόλιους
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Ο Λούις βον Αν [Louis Von Ahn] στον κήπο με τα κλισέ. «Βάλε πολλά μηδέν, ένα να τον
βαράνε στη μούρη, θα ψηθούν όλοι ότι είναι ο βασιλιάς της Sillicon Valley».

ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΡΝΤΟΥΛΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ίσως να μην υπάρχει σφαίρα της πραγματικότητας που να προξενεί μεγαλύτερη σύγχυση στους ανθρώπους από τον ψηφιακό κόσμο

και, πιο συγκεκριμένα, το διαδίκτυο. Από τον Ζούκερμπεργκ ως την τελευταία γιαγιά που ανεβάζει το πιο πρόσφατο σχέδιό της

για σεμεδάκι, κι από τον πιο ευαίσθητο ποιητή μπλόγκερ ως τον πιο μπρουτάλ περιθωριακό εξτρεμιστή που μας ενημερώνει για

το πού να «κατεβούμε όλοι τώρα», όλοι έχουν διαφορετικούς βαθμούς εμπλοκής με το μαγικό κόσμο του ίντερνετ. Και κανείς δεν

καταλαβαίνει τίποτα. Ή περίπου.
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σκοπούς του. Εν συντομία, τα Captcha
είναι προγράμματα (ή μηχανές αν θέ-
λετε) που ξεχωρίζουν ανθρώπους από
άλλα προγράμματα (ή άλλες μηχανές).

Ο εν λόγω κύριος βοήθησε λοιπόν να
φτιαχτούν αυτά τα διαόλια, αλλά δεν
ησύχασε ούτε όταν πήρε το διδακτορικό

του. Εδώ ο τύπος κοίταγε ανθρώπους να
κάνουν κοιλιακούς και έβλεπε χαμστερά-
κια να τρέχουν σε τροχούς, στα Captcha
θα κόλωνε; Έκατσε και σκέφτηκε ο επι-
στήμων: αυτά εδώ θέλουν 10 δευτερό-
λεπτα το ένα να τα συμπληρώσεις, επί
τόσα εκατομμύρια ανθρώπους τη μέρα
να τα συμπληρώνουν; Είδε το νούμερο
και έπαθε ο άνθρωπας, γιατί ως γνήσιο
πνευματικό τέκνο του Τέυλορ που είναι,
είδε κάτι εκατομμύρια εργατοώρες να
πηγαίνουν χαμένες. Έστιψε το μυαλου-
δάκι του και βρήκε τη λύση. Εκεί που τα
Captcha είχαν μία λέξη για να συμ-
πληρώσεις, αυτός θα έβαζε δύο.
Το μηχάνημα θα ήξερε ήδη
τη μία, αυτή που πληρούσε
το ρόλο του μέτρου ασφα-
λείας και σε ξεχωρίζει
από τα κακόβουλα προ-
γράμματα που θέλουν να
μπουν στο email σου. Η
δεύτερη λέξη όμως, θα ήταν
η εικόνα μιας λέξης από ένα
σκαναρισμένο βιβλίο που κάποιος
θέλει να το μετατρέψει σε κείμενο. Εσύ
θα έκανες τη δουλειά της μετατροπής
της εικόνας σε κείμενο. Αυτή η πατέντα
γέννησε διάφορα προβλήματα στον λαμ-
πρό αυτό άνθρωπο όπως, πόσο μπορώ
να εμπιστευτώ τον κάθε τέλειουρα στα
ίντερνετς; Καθόλου, απάντησε ο ίδιος

και αποφάσισε να βάλει την ίδια λέξη σε
10 διαφορετικούς τέλειουρες. Αν όλοι
όσοι μετατρέπουν τη λέξη από εικόνα σε
κείμενο συμφωνούν, τότε η λέξη περ-
νάει και πάμε παρακάτω. Φανταστείτε
τώρα αυτό το πράγμα στη γιγακλίμακα
που παρέχει απλόχερα το διαδίκτυο.

Εκατομμύρια άνθρωποι μετατρέπουν λε-
ξούλες, ο ένας χωριστά από τον άλλον,
χωρίς να ξέρουν πραγματικά τι κάνουν
και στην άλλη άκρη χιλιάδες βιβλία ψη-
φιοποιούνται κάθε μέρα. Την ιδέα του
τύπου προφανώς και έχουν ήδη αγοράσει
η Google και οι New York Times για την
ψηφιοποίηση του αρχείου τους.2

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ»

Το ζήτημα που θέλουμε να θίξουμε δεν
είναι απλά οι περίφημες ιδέες του

βον Αν και το κατά πόσο έξυ-
πνες ή παραγωγικές είναι ή
πόσο καλός είναι σ' αυτό
που κάνει. Μην ξεχνάμε
ότι αυτός είναι μόνο ένα
παράδειγμα της διαδικα-
σίας που προσπαθούμε να

περιγράψουμε. Το θέμα είναι
ότι κάνουμε πράγματα που θα

κάναμε έτσι κι άλλιως άσχετα αν
μας πληρώνουν ή όχι, μερικές φορές

μάλιστα με ευχαρίστηση, που δεν υπά-
γονται απαραίτητα σε κάποιο κύκλο ερ-
γασίας. Οι άνθρωποι διασκεδάζουν,
παίζουν βιντεοπαιχνίδια, μαθαίνουν
ξένες γλώσσες και πλέκουν πουλόβερ για
τα εγγόνια τους. Τα αφεντικά από την
άλλη ανησυχούν ότι χάνουν κάτι. Γι’ αυτό

τους είναι χρήσιμοι άνθρωποι σαν τον
βον Αν που θα προσπαθήσουν να βρουν
τρόπους να μετατρέψουν όλα τα παρα-
πάνω και ακόμα περισσότερα σε παρα-
γωγικές εργασίες. Γιατί ο συγκεκριμένος
άνθρωπος δεν βρήκε απλά έναν έξυπνο
τρόπο να μας κοροϊδέψει και να δου-
λεύουμε για πάρτη της Google και των
New York Times. Η μεγάλη του συνει-
σφορά στον κόσμο του κεφαλαίου είναι
ότι διατυπώνει μια συγκεκριμένη θεωρία
για τον άνθρωπο, την εργασία, τον ελεύ-
θερο χρόνο και τα σημεία που αυτά συ-
ναντιόνται. Διατυπώνει τελικά μια
θεωρία για το πώς μπορεί να αντληθεί
αξία από πράγματα που βρίσκονται έξω
από τον κόσμο της εργασίας, για το πώς
μπορούν να γίνουν παραγωγικές διαδικα-
σίες οι μέθοδοι αναπαραγωγής της εργα-
τικής μας δύναμης. 

Θέλει μια μικρή προσοχή εδώ το θέμα
όμως γιατί αλλιώς μπορεί κανείς να κα-
ταλήξει να ζητάει μισθό για τα like που
κάνει στο facebook. Δεν θα μας δώσει
κανείς ποτέ λεφτά για τα πλήκτρα που
πατάμε, κυρίως γιατί δεν θα σταματή-
σουμε να τα πατάμε. Είναι δηλαδή λίγο
σαν να περιμένει κανείς να κάνει απεργία
το ποτάμι. Είπαμε ότι τα αφεντικά έχουν
στο νου τους πράγματα που κάνουμε
έτσι κι αλλιώς και ψάχνουν τρόπους να
τα ενσωματώσουν στους κύκλους του κε-
φαλαίου. Σίγουρα πάντως δεν ψάχνουν
κάποιον για να τον πληρώνουν να κάνει
like.

ΩΡΑΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ...

Γιατί είναι χρήσιμη αυτή η ιστορία για
μας; Πρέπει μήπως να σταματήσουμε να
κάνουμε like στα κομμάτια που ανεβά-
ζουν οι φίλοι μας στο facebook; Να μη
ξανασυμπληρώσω Captcha; Και πώς θα
μπαίνω στο email μου ρε; Βαθιές ανάσες
καλωδιωμένε προλετάριε. Περισσότερο
απ' όλα τα άλλα, αυτή η ιστορία λέει κάτι
για τον κόσμο του κεφαλαίου. Σημαντικό
εδώ δεν είναι ο κάθε μεμονωμένος επι-
στήμονας και οι φαντεζί ιδέες του. Τη
μεγαλύτερη σημασία εδώ την έχει το γε-
γονός ότι τα αφεντικά έχουν τέτοιου
τύπου ερωτήματα, βασανίζονται στην
σκέψη πως εκατομμύρια άνθρωποι κά-
νουν κάτι και το οποίο πρέπει να βρουν
τρόπους να το εκμεταλλευτούν. 

Σημασία έχει το γεγονός ότι πρέπει να
επιστρατεύσουν έναν ολόκληρο στρατό
από επιστήμονες (που μπορεί να μη μοι-
άζουν και ακριβώς με το κλισέ του επι-
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Γυρνάει ο Τούρινγκ στον τάφο του. Αυτή η μαλακιούλα εκτός του ότι είναι το αντίστροφο
του τέστ Τούρινγκ, είναι ίσως η μεγαλύτερη πηγή χριστοπαναγίας που εφηύρε ποτέ άν-
θρωπος. Δεν έχουμε ενημερωθεί προς το παρόν για το αν ο προαναφερθείς επιστήμων
σκοπεύει να μετατρέψει σε παραγωγική και τη διαδικασία της χριστοπαναγίας.

πως μπορεί
να αντληθεί αξία

από πράγματα έξω
από τον κόσμο της

εργασίας



στήμονα με τη λευκή ρόμπα εργαστη-
ρίου, αλλά περισσότερο με άκακους φύ-
τουλες), οι οποίοι θα παράξουν μια
καινούρια γλώσσα και θεωρία για το πώς
πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος. Μεγάλη
σημασία έχει επίσης ότι αυτή η καινού-
ρια κοσμοθεωρία επιφυλάσσει ένα εν δυ-
νάμει ρόλο φυσικού φαινομένου. Θα
συμβαίνει έτσι κι αλλιώς και το κεφάλαιο
απλά θα καναλιζάρει την ορμή του προς
επίτευξη των σκοπών του. 

Τελικά μπορεί αυτές οι συγκεκριμένες
ιδέες του συγκεκριμένου φύτουλα να
αποδειχτούν άχρηστες για το κεφάλαιο.
Πέρα από τον κάθε επιστήμονα όμως και
τις ιδέες του, υπάρχει η διακαής επιθυ-
μία των αφεντικών να φέρουν όλο και
περισσότερες διαδικασίες που δύσκολα
κανείς χαρακτηρίζει ως εργασία, μέσα
στη ζεστή αγκαλιά του κεφαλαίου. Ο τρό-
πος που περνάμε τον ελεύθερο χρόνο
μας, παίζοντας, διασκεδάζοντας, ακόμα
και σπαταλώντας τον κοιτάζοντας το τα-
βάνι για το κεφάλαιο ίσως είναι άχρη-
στος. Είναι κομμάτι του ζωντανού
κόσμου και το κεφάλαιο εκτός του ότι
μπορεί να μην το καταλαβαίνει, δεν μπο-
ρεί και να το χρησιμοποιήσει. Γι’ αυτό και
θα προσπαθήσει να το φέρει στα μέτρα
του, να το καταλάβει και να το κάνει
χρήσιμο και παραγωγικό. Όσον αφορά
εμάς, είναι πολύ χρήσιμο να κρατάμε στο
μυαλό μας ότι αυτές οι ιδέες των αφεν-
τικών και των πιστών επιστημόνων τους,
είναι ιδέες κρίσης. Δηλαδή, δεν κάθεσαι
να σκεφτείς πώς θα αρμέξεις τα κλικ του
πλήθους αν δεν έχεις πραγματικά ζόρια. 

1. «Πώς ο Λούις βον Αν μετέτρεψε αμέτρητες
ώρες μηχανικής εργασίας σε κάτι πολύτιμο,
[How Luis Von Ahn Turned Countless Hours Of
Mindless Activity Into Something Valuable]»,
Business Insider, 13/03/2014.
2. «Διαδικτυακή συνεργασία μαζικής κλίμακας,
[Massive-scale online collaboration]», Luis
Von Ahn, TED, 04/2011.
3. «Τα «ίχνη» μας αποδίδουν κέρδη...», Κα-
θημερινή, 01/11/2015.
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Άλλη μία εφαρμογή των φοβερών ιδεών του Λούις βον Αν είναι η σελίδα Duolingo. Εκεί
υποτίθεται πως μπορεί κανείς να μάθει ξένες γλώσσες εντελώς δωρεάν και για εξάσκηση
να μεταφράζει μεταξύ της γλώσσας που μιλάει και αυτής που μαθαίνει. Και έτσι παράγον-
ται δωρεάν μεταφράσεις. Ο ίδιος ο βον Αν λέει πως αν πάρεις τις μεταφράσεις 10 αρχά-
ριων σε μια γλώσσα και τις βάλεις μαζί, είναι ισάξιας ποιότητας με τη μετάφραση ενός
επαγγελματία μεταφραστή. Αν ήθελες να μεταφράσεις με επαγγελματίες μεταφραστές, λέει
πάλι ο ίδιος, όλη την αγγλόφωνη Wikipedia στα ισπανικά θα ήθελες αποτρεπτικά πολύ
καιρό μιας και οι επαγγελματίες δίγλωσσοι είναι λίγοι, άσε που θα έπρεπε να πληρώσεις
τα κέρατά σου σε επαγγελματίες μεταφραστές (αυτά είναι προβλήματα). Αν βάλεις όμως
μερικά εκατομμύρια τύπους που μαθαίνουν ξένες γλώσσες τζάμπα, να μεταφράζουν και
καλά για εξάσκηση, τότε η δουλειά γίνεται τρομακτικά συντομότερα και, κυρίως, χωρίς κό-
στος. Σε περίπτωση που σας φαίνεται χαζή η ιδέα, ο κύριος βον Αν ήδη πουλάει τις με-
ταφράσεις που παράγουν οι μαθητές ξένων γλωσσών σε κανάλια και ειδησεογραφικά
πρακτορεία όπως το CNN.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα σχέδια της σελίδας Duolingo για την παροχή μαθημάτων
ξένων γλωσσών στους Σύρους μετανάστες, εννοείται των χωρών που ετοιμάζονται να τους
δεχτούν ως υποτιμημένο εργατικό δυναμικό. Ας σταθούμε λίγο σε αυτή την εικόνα που συ-
νόδευε αυτή την ανακοίνωση. Ο «πρόσφυγας» εδώ απεικονίζεται ως μια νεραϊδένια χαρωπή
ύπαρξη χωρίς βάσανα και έγνοιες πέρα από το γεγονός του ότι δεν ξέρει την γλώσσα της
χώρας-προορισμού. Επίσης, και εδώ βρίσκεται και το κλειδί της αποτύπωσης, αρκεί να
μάθει αυτή τη γλώσσα ώστε να ανυψωθεί από χαρωπός πρόσφυγας στην πραγματική του
φύση, αυτή του χαρωπού γιατρού. Τα μπαλονάκια είναι κενά γιατί προφανώς δεν έχει καμία
σημασία τι λέει ο μετανάστης, σημασία έχει να του μάθουμε τη γλώσσα ώστε να τον αγνο-
ούμε στη δικιά μας. Η κεντρική ιδέα της εικόνας είναι η αναστροφή. Γυρνάει το βελάκι της
ταξικής υποτίμησης ανάποδα, τα σκυθρωπά πρόσωπα ανάποδα, γενικά γυρνάει όλο τον
κόσμο ανάποδα. Αν δεν είναι αυτό newspeak, τότε δεν ξέρουμε τι είναι.


