
Καταστολή στο διαδίκτυο..     
 
 
Στις 26/1/2012 στην Ιαπωνία, 22 χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα  υπέγραψαν την 
επονομαζόμενη συμφωνία ACTA (Anti-Counterfeiting Trade  Agreement), για τα πνευματικά 
δικαιώματα στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια συνθήκη που στο τελικό της πρόταγμα 
στοχοποίει την αδιαμεσολάβητη διακίνηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, ποινικοποιεί την 
ελεύθερη διακίνηση υλικού ανάμεσα στους χρήστες και καταργεί την ανωνυμία αυτών.  
Έτσι κάθε πληροφορία θα παρέχεται και θα αναπαράγεται μόνο από τα αστικά μέσα 
διαμορφωμένη αναλογικά με την προπαγάνδα των αφεντικών. Το «προφίλ» του επισκέπτη, 
που θα δημιουργηθεί, θα αποθηκεύεται και θα «διανέμεται», καθώς θα τίθεται σε διαρκή 
παρακολούθηση μέσω άρσης του απορρήτου από την στιγμή που θα χρησιμοποιήσει το 
όποιο προϊόν. Η ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών και εφαρμογών θα διώκεται με 
ποινές φυλάκισης και άρση της πρόσβασης στο διαδίκτυο από όλους τους παρόχους, αφού 
ο «παραβάτης» θα φακελώνεται. 
Συμπερασματικά στο στόχαστρο μπαίνουν διαδικτυακές σελίδες αντιπληροφόρησης με το 
πρόσχημα της κλοπής, παραποίησης και παράνομης διακίνησης ειδήσεων, η κάθε είδους 
πατενταρισμένη εφαρμογή, η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής και 
γενικά κάθε αρχείου.  
    Δημιουργείται ένα θεσμικό πλαίσιο που στόχος του είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι 
μηχανισμοί καταστολής εναντίον σε κάθε προσπάθεια αποστασιοποίησης των υποκειμένων 
από τα γκεμπελικά μέσα  και διατήρησης της κατασκευασμένης «κοινής γνώμης». Η 
συμμετοχή στην πληροφορία στα μέσα αντιπληροφόρησης και η διαμόρφωση της 
πληροφορίας και από τους ακροατές, δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο ενάντια στην 
προπαγάνδα του κράτους και ξεριζώνει την κουλτούρα του παθητικού δέκτη. Στοιχείο 
αντίθετο με τον χειραγωγημένο θεατή – ακροατή των ΜΜΕ και καταστροφικό στο πλάνο 
μιας εύκολης διαχειρίσιμης μάζας άβουλων υποκειμένων.  Έχοντας ως κοινό σημείο σκέψης 
πως η ενασχόληση με το διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του ελεύθερου χρόνου 
των νέων ανθρώπων, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι κουλτούρες και συμπεριφορές 
διαμορφώνονται ανάλογα με αυτήν την συνθήκη.  Όταν ένα μέρος αυτής αντιστοιχεί στην 
ελευθερία λόγου και διακίνησης εφαρμογών, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε την 
ανησυχία των αφεντικών και της κυριαρχίας όχι μόνο για την διατήρηση τους κέρδους τους, 
αλλά και γενικά για την ίδια την υπόσταση της κανιβαλικής αγοράς ως στοιχείο του 
καπιταλισμού. Με την συμφωνία της ACTA δεν διαφυλάσσεσαι μόνο το πρόσχημα των 
πνευματικών δικαιωμάτων. Καταστέλλεται η συλλογικοποίηση της άρνησης στην κυριαρχία 
και απομονώνεται η προσπάθεια  απεγκλωβισμού από την προπαγάνδα της. 
     Η άποψη μας είναι πως μέσα σε αυτό τον κυκεώνα κλιμάκωσης ελέγχου σκέψης και 
ελευθερίας, τα αυτοδιαχειριζόμενα μέσα αντιπληροφόρησης αποτελούν ένα δυναμικό 
μέρος της αντίστασης στην χειραγώγηση των κοινωνικών στρωμάτων. Η αποδόμηση του 
κυρίαρχου οικοδομήματος «ενημέρωσης» και κουλτούρας, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 
ανοικτά πεδία συνδιαμόρφωσης της πληροφορίας και της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτήν. 
Προσδιοριστικός παράγοντας, είναι η ευρύτερη συμμετοχή στα αυτοοργανωμένα μέσα και 
η αποτελεσματική διάχυση της κοινωνικής απεύθυνσης αυτών. 
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