
ΧΑΚΕΡΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
(Φεβ. 2008) 

Γεωργιος Δαφερμος & Γιουχαν Σοντερμπεργκ

Εξεταζοντας  πως  το  κεφαλαιο  εκμεταλλευεται  την  εθελοντικη  
εργασια των δημιουργων ελευθερου λογισμικου, το παρον κειμενο  
υποστηριζει  πως υπαρχει μια ιστορικη συνεχεια αναμεσα στους  
χακερς και την εργατικη παλη. Ο κοινος παρανομαστης ειναι η εξ  
αυτων  απορριψη  αλλοτριωμενων  εργασιακων  πραχτικων,  
υποδηλωνοντας  ετσι  οτι  η  επιχειρηματικη  αναμιξη  στο  
υπολογιστικο  υπογειο,  οχι  μονον  δεν  αποτρεπει,  αλλα  δρα  
καταλυτικα και για περαιτερω αγωνες απο τους χακερς.  
   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε  αυτο  το  αρθρο  προτεινουμε  οτι  η  ιστορια  του  εργατικου  αγωνα  συνεχιζεται  στο 
κινημα των χακερς. Η δηλωση μας απεικονιζεται απο εργατες που προκαλουν βλαβες 
στους υπολογιστες του εργοδοτη τους. Η διατυπωση του θεματος κατ' αυτον τον τροπο 
αναδεικνυει  την  συγγενεια  αναμεσα  στην  παραδοση  του  σπασιματος  μηχανων  σε 
εργασιακες  διαμαχες  και  σ'  αυτους  τους  χακερς  που  σπανε  εταιρικους  σερβερς  ή 
γραφουν ιους.1 Ενα ισχυροτερο επιχειρημα μας ειναι οτι αυτος ο δεσμος ειναι υπαρκτος 
και  για  τους  χακερς  που  επιδιδονται  στην  αναπτυξη  ελευθερου  λογισμικου  και 
λογισμικου ανοικτου κωδικα (ΕΛΛΑΚ). Οντως, αυτο που μας απασχολει ειναι κυριως η 
δραστηριοτητα της τελευταιας ομαδας. 

Οι θιασωτες του  «ανοικτου κωδικα» εχουν την ταση να παρουσιαζουν το αναπτυξιακο 
του μοντελο ως μια ουδετερη εξελιξη της μεθοδου αναπτυξης λογισμικου που οδηγει σε 
καλυτερες τεχνολογιες.2 Εις υποστηριξη των οσων λενε μπορουν να δειξουν την ευρεια 
υιοθετηση εφαρμογων ΕΛΛΑΚ απο την βιομηχανια υπολογιστων. Παραδειγματος χαριν, 
το κυριαρχο λογισμικο για σερβερς και scripting γλωσσα στον Παγκοσμιο Ιστο ειναι ο 
Apache  HTTP  σερβερ3 και  η  γλωσσα  προγραμματισμου  PHP.4 Το  Λινουξ  τρεχει  σε 
περισσοτερες αρχιτεκτονικες και συσκευες απο οποιοδηποτε αλλο λειτουργικο συστημα 
σημερα.5 Το Sendmail δρομολογει την πλειονοτητα των μηνυματων email.6 Ο Bind ειναι 
αδιαμφισβητητα  ο  πιο  ευρυτερα  χρησιμοποιουμενος  DNS  σερβερ.  Ακομη  και  ο 
Παγκοσμιος Ιστος ειναι ελευθερο λογισμικο.7 Εξαιτιας των ορων υπο τους οποιους αυτα 
τα προϊοντα διανεμονται, ειναι διαθεσιμα σε ολους για να τα χρησιμοποιησουν, να τα 
τροποποιησουν, να τα αναδιανεμουν και να τα πουλησουν, δηλαδη να τ' αναδιανεμουν 
επι χρημασι.   

Το γιατι οι χακερς γραφουν λογισμικο που εν συνεχεια προσφερουν δωρεαν ειναι απο τα 
πλεον πολυ-συζητημενα θεματα αναμεσα στους ακαδημαϊκους που μελετουν το κινημα 
των χακερς. Οι οικονομολογοι προσπαθουν να εξηγησουν την συμπεριφορα των χακερς 
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με  την  υποθεση  περι  ορθολογικου  οικονομικου  ανθρωπου.  Υποθετουν  οτι  οι  χακερς 
μοιραζουν λογισμικο δωρεαν προς βελτιωση της φημης τους κι οποτε μεσω αυτης και της 
μελλοντικης τους προσληψιμοτητας. Η οικονομικη ανταμοιβη εχει απλως αναβληθει.8 
Ενω  αυτη  η  δηλωση  ισως  περιγραφει  μια  τωρινη  ταση  στο  υπολογιστικο  υπογειο, 
αδυνατει  ωστοσο  να εξηγησει  το  κινητρο  των  χακερς  πριν  απο την καθιερωση μιας 
αγορας  για  προϊοντα  ΕΛΛΑΚ.  Μητε  το  μοντελο  κοστους-ευκαιριας  λαμβανει  υποψιν 
τους  χακερς  που  δινουν  τον  χρονο  τους  σε  παρανομες  δραστηριοτητες  οπως  η 
δημιουργια ιων και το  σπασιμο κρυπτογραφιων.  Ερωτωμενοι  για τα κινητρα τους,  οι 
χακερς  υποβαθμιζουν  την  σημασια  των  οικονομικων  κινητρων  και  μιλουν  για  την 
ευθυμια  της  συγγραφης  λογισμικου.  Συχνα  συγκρινουν  την  χαρα  του  να  γραφεις 
ελευθερο λογισμικο με τον καματο της μισθωτης εργασιας.9                   

Κατα την  αποψη μας, η χαρα της συμμετοχης σε εργα ΕΛΛΑΚ πρεπει να ειδωθει σε 
αντιπαραθεση  με  τις  αλλοτριωμενες  σχεσεις  εργασιας.  Οι  χακερς  κατευθυνουν  την 
εργατικη τους δυναμη προς την αξια χρησης του λογισμικου:  το  ελευθερο λογισμικο 
παραγεται για να χρησιμοποιηθει και οχι για να πωληθει. Στα εργα ΕΛΛΑΚ, η εργασια 
ειναι  αυτοσκοπος  παρα  ενα  μεσο  για  κατι  αλλο.  Αυτο  ειναι  το  νοημα  της  κοινης 
αναμεσα στους χακερς εκφρασης οτι  γραφουν κωδικα για  να  «ξυσουν την φαγουρα 
τους».10 Στην προσπαθεια τους να διαφυγουν της αλλοτριωμενης υπαρξης, το κινημα 
των χακερς εχει επινοησει ενα εναλλακτικο μοντελο για την οργανωση της εργασιας 
θεμελιωμενο στην κοινοκτημοσυνη των μεσων παραγωγης, στην εθελοντικη συμμετοχη 
και στην αρχη της αυτο-εκφρασης στην εργασια. Αυτη ειναι η υποσχεση που κειτεται 
στην  καρδια  της  πολιτικης  του  κινηματος  των  χακερς.  Η  πρακτικη  του  «χακιν» 
υπογραμμιζει  την  αποσταση  μεταξη  του  κανειν  και  της  μισθωτης  εργασιας.  Το 
επιχειρημα αυτο τεκμηριωνεται απο συμπαγεις πολιτικες κατακτησεις. Ενα παραδειγμα 
συνιστουν τα προγραμματα ισχυρης κρυπτογραφησης οπως το Pretty Good Privacy που 
ειναι  δημοσιως  διαθεσιμα  για  να  εμποδισουν  την  κυβερνητικη  παρακολουθηση  και 
υποκλοπη επικοινωνιων πολιτων. Μια αλλη περιπτωση συνανταται στο σαρωτικο κυμα 
ανωνυμων δικτυων file-sharing που προτρεπουν σε μαζικη αποσκιρτηση απο το καθεστως 
πνευματικης ιδιοκτησιας.11 Τα συστηματα αυτα δεν θα ηταν εφικτα αν οι αποφασεις επι 
της  τεχνολογιας  βρισκονταν  ακομη  εγκλεισμενες  σε  αγοραστικα  κινητρα,  εταιρικες 
ιεραρχιες και κυβερνητικες ρυθμισεις. 

Ειναι  αληθεια  οτι  απο  την  προοπτικη  του  κεφαλαιου,  η  κοινοτητα  των  χακερς 
παρουσιαζεται  ως  μια  ευκαιρια  εκμεταλλευσης  μιας  πηγης  δωρεαν  εργασιας.  Οι 
κερδοσκοπικες  επιχειρησεις  παιρνουν  τα  προιοντα  ΕΛΛΑΚ,  τα  προσαρμοζουν  στις 
αναγκες της πελατειας τους, τα πακεταρουν υπο μια  «μαρκα» και πουλαν υπηρεσιες 
πανω  σ'αυτα.  Ετσι  οι  επιχειρησεις  μπορουν  να  χαμηλωσουν  το  κοστος  της 
ενδοεπιχειρησιακης αναπτυξης προϊοντος και να ασκησουν μια πτωτικη πιεση στους 
μισθους και στις εργασιακες συνθηκες στον τομεα υπολογιστων. Στο δευτερο μισο του 
αρθρου επεκτεινομαστε στην θεωρια του Καρλ Μαρξ για το «πλεοναζων κερδος» και την 
«εξομοιωση  της  κοινωνικης  υπεραξιας» για  να  συλλαβουμε  το  πως  λειτουργουν  τα 
βασιζομενα στο ΕΛΛΑΚ επιχειρηματικα μοντελα. Ακομη κι ετσι, δεν συμπεραινουμε οτι 
το κινημα των χακερς εχει παυσει να ειναι μια δυνητικη πηγη αντιστασης εναντια στο 
κεφαλαιο. Το αν οι χακερς αποτελουν μια προκληση για το κεφαλαιο ή απειλη για την 
οργανωμενη εργασια ειναι ερωτηση που θα αποφασισθει στον αγωνα.  
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Με τον ορο χακιν (hacking) ενοουμε την πραξη του να παρεις ενα προϋπαρχων συστημα 
και  να  το  καμψεις  για  να  υπηρετησει  εναν  διαφορετικο  σκοπο  απ'  αυτον  που  ηταν 
αρχικως σχεδιασμενο. Αρα συνεπαγεται στο χακιν οτι η σημασια του δεν μπορει να γινει 
αντιληπτη γνωριζοντας μοναχα το σημειο αφετηριας του.  Το τονιζουμε αυτο διοτι  οι 
πολιτικες  αυτοπροβολες  των  χακερς  μπορουν  ευκολα  να  απορριφθουν.  Στην 
πλειοψηφια τους οι χακερς ειναι λευκοι αντρες που ανηκουν στην δυτικη μεσαια ταξη. 
Παρομοιως,  το  επαγγελμα  του  προγραμματιστη  καταγεται  απο  τους  μηχανικους. 
Ιστορικα,  αυτοι  οι  μηχανικοι  και  οι  υπολογιστες  επι  των οποιων πρεσβευαν επαιξαν 
αποφασιστικο ρολο στην επιβολη διευθυντικου ελεγχου επι των εργατων εργοστασιων. 
Οσον αφορα το Ιντερνετ, ολοι γνωριζουν τις απαρχες του στο στρατιωτικο-βιομηχανικο 
συμπλεγμα.  Αναμφιβολα,  κατι  απο  αυτην  την  κληρονομια  αντικατοπριζεται  στην 
κοσμοθεωρια του κινηματος των χακερς. Οι φιλοδοξιες τους εντοπιζονται πανω απο τις 
παραφουσκωμενες  δηλωσεις  που  εχουν  συχνα  γινει  για  την  πληροφορικη  και 
γενικοτερα για την υποτιθεμενη  «εποχη της πληροφοριας». Η έννοια της εποχης της 
πληροφοριας  –  η  οποια  μαγειρευτηκε κατα  την  διαρκεια  του  Ψυχρου  Πολεμου  απο 
Αμερικανους κοινωνικους επιστημονες με σκοπο να αντικαταστησουν τον Μαρξισμο με 
μια λιγοτερο ανατρεπτική «μεγαλη-αφηγηση» – συνιστα μαλιστα το κοινο τους σημειο 
αφετηριας  οταν  παιρνουν θεση στα  πραγματα. Κατα  συνεπεια  ειναι  κατανοητο  που 
στην  πορεια  του  χρονου  μια  χορωδια  απο αριστεριζοντες  λογιους  εχει  επικρινει  την 
«κυβερνο-πολιτικη» για  τα  στοιχεια  ατομικισμου,  καταναλωτισμου  και 
εμπορευματοποιησης που την διεπουν.12 Πολλοι χακερς εχουν επιγνωση του παραδοξου 
μιγματος φιλελευθερισμου και κοινωνισμου που υποστηλωνει την φιλοσοφια τους και το 
υποδεικνυουν καταφανως στους λογιους. 

Η  πολιτικη  του  χακιν  ειναι  δυσκολο  να  «τοποθετηθει» επακριβως  επειδη  ειναι  μια 
συνθεση πολλων ασυμβιβαστων στοιχειων ή για να χρησιμοποιησουμε εναν μοδατο ορο 
επι των ημερων μας, ειναι υβριδιο. Απο την μια μερια, οι σημερινοι χακερς εκπορευονται  
απο τους μηχανικους του 1950. Απο την αλλη, το χακιν εκπηγαζει απο την αντισταση 
των υποκειμενων στους μηχανικους αυτους χειριστων μηχανων. Οι χειριστες μηχανων 
εμαθαν απο μονοι τους και εναντια στην επιθυμια των διευθυντων να διαβαζουν τις 
οδηγιες  που  διδονταν  στα  μηχανηματα.  Ηταν  χρησιμο  γι'  αυτους  να  γνωριζουν  τις 
οδηγιες  προκειμενου  να  αποτρεψουν  ατυχηματα  και  δυσλειτουργιες.  Επιπροσθετως, 
εχοντας καταλαβει πως λειτουργει η τεχνολογια, οι χειριστες εμαθαν να ρυθμιζουν τον 
εξοπλισμο και να χαμηλωνουν τον ρυθμο εργασιας του που προηγουμενως ειχε τεθει σε 
υψηλη  ταχυτητα  απο  τους  διευθυντες  και  μηχανικους.13 Η  αντιθεση  συμφεροντων 
αναμεσα  στην  εργασια  και  το  κεφαλαιο  επι  της  εκμεταλευσης  της  υπεραξιας 
διαδραματιζοταν τωρα σε μια παλη για την προσβαση στην τεχνολογια.  Ειναι η ιδια 
εγνοια που διαπνεει την απαιτηση των χακερς για ελευθερη προσβαση στην πληροφορια 
και σε ελευθερα εργαλεια λογισμικου. Αυτο που οι εργατες και οι χακερς εχουν κοινο 
ειναι  οτι  απορριπτουν  τον  Ταιϋλορισμο.14 Οσο  πιο  ρουτινοποιημενο  γινεται  το 
επαγγελμα του  προγραμματιστη  τοσο  περισσοτερο  εμφανης  καθισταται  και  αυτος  ο 
δεσμος.15                              

Η «ρουτινοποιηση» ελαβε μια ισχυρη ωθηση την δεκαετια του 1950 οταν οι υπολογιστες 
αρχισαν  να  χρησιμοποιουνται  απο  εμπορικες  επιχειρησεις.  Μια  αγορα  εργασιας 
δημιουργηθηκε μαζι με εκπαιδευτικους οργανισμους που ανελαβαν την εκπαιδευση και 
πιστοποιηση  προγραμματιστων.  Ο  στοχος  της  διασφαλισης  της  ομαλης  προσφορας 
επαγγελματιων  προγραμματιστων  παρεμεινε  ωστοσο  απατηλος.  Η  αγορα  για 
προγραμματιστες,  για  οσο  διαστημα  υπαρχει,  φαινεται  να  μαστιζεται  απο  μια 
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υποτιθεμενη  ελλειψη  εργατων.16 Δεν  ειναι  ομως  μια  ελλειψη  εκπαιδευμενων 
προγραμματιστων  απολυτου  χαρακτηρα  που  εχει  προβληματισει  τους  στρατολογους 
των  επιχειρησεων.  Μολις  οι  διευθυντες  ανακαλυψαν  οτι  ορισμενοι  προγραμματιστες 
ηταν  αρκετα  πιο  παραγωγικοι  απο  αλλους,  αναγνωρισαν  ενα  προβλημα  στην 
εξακριβωση  του  καταλληλου  προγραμματιστη  για  την  δουλεια.17 Δοσμενου  οτι  η 
ζωντανη εργασια ανερχεται στα δυο-τριτα του συνολικου κοστους αναπτυξιακων εργων 
λογισμικου18 και  «το  κοστος  του  λογισμικου  παντα  ηταν  κοστος  αναπτυξης  και  οχι 
κοστος  αναπαραγωγης»,19 το  ζητημα  του  πως  να  αυξηθει  η  παραγωγικοτητα  της 
εργασιας  εξακολουθει  να  προβαλει  με  απειλητικες  διαστασεις.20 Με  την  παροδο  του 
χρονου,  η  δυσαρεσκεια  των  διευθυντων  με  την  απουσια  «ενος  καθολικα  αποδεχτου 
σχηματος  ταξινομησης  για  προγραμματιστες» βασισμενο  σε  «αποδεχτες  νορμες 
αναφορικα  με  βιογραφικα,  εκπαιδευτικης και  επαγγελματικης  εμπειριας  δεδομενα» 
συνεχισε να μεγαλωνει.21

Η  δυσκολια  των  εργοδοτων  να  αποφανθουν  αν  ενας  δυνητικος  εργαζομενος  θα 
αποδωσει ανεπαρκως ή εξαιρετικώς μπορει να αποδωθει στην αποτυχια του κεφαλαιου 
να  αξιολογησει  αυτο  το  ειδος  εργασιας.  Μια  τετοια  αποτυχια  μαρτυρει  επισης  η 
ποικιλομορφια  υποβαθρων  μεσα  στην  κοινοτητα  λογισμικου,  οπως  εχει  συχνα 
σχολιασθει  απο  γνωστες:  «σε  ποιον  αλλο  χωρο  ειναι  δυνατο  να  βρεις  εναν  με 
διδακτορικο κι ενα ατομο που η μορφωση του σταματησε στο επιπεδο του λυκειου να 
δουλευουν  ως  ισοι  πανω στο  ιδιο  δυσκολο  τεχνικο  προβλημα,  π.χ.  η  αναπτυξη ενος 
κομπάιλερ;».22 Η ανικανοτητα του κεφαλαιου να μετρησει την αξια της εργασιας των 
προγραμματιστων οφειλεται στην αντισταση τους κατα του Ταιϋλορισμου. Με τα λογια 
ενος διευθυντη:  «οι τεχνολογιστες που συνδεονται με τον ψηφιακο υπολογιστη ειναι οι 
πλεον  θρασεις  στην  εσκεμμενη  τους  περιφρονηση  της  φυσης  της  δουλειας  του 
διευθυντη.  Αυτοι οι  τεχνικοι ενδυονται την περιβολη του αποκρυφου οποτε μπορουν, 
αλλοτριωνοντας ετσι αυτους που αυτοι θα υπηρετουσαν».23 Η εκκολαπτομενη επιστημη 
της  μηχανικης  λογισμικου  εκπηγασε  κατα  μεγαλο  βαθμο  απο  την  εμμονη  των 
διευθυντων να ορθολογικοποιησουν την εργασιακη διαδικασια των προγραμματιστων.24 
Σε  αντιθεση  με  την  «μαυρη  τεχνη» της  συγγραφης  κωδικα,  η  μηχανικη  λογισμικου 
προαναγγελθηκε  ως  «η  εφαρμογη  μιας  συστηματικης,  πειθαρχημενης,  ποσοτικα 
προσδιορισμενης  προσεγγισης  της  αναπτυξης,  λειτουργιας  και  διαχειρισης 
λογισμικου».25 Αυτο  που  ισχυριζομαστε  εδω  δεν  ειναι  οτι  το  ακαδημαϊκο  πεδιο  της 
μηχανικης  λογισμικου  ηταν  μια  διευθυντικη  σκευωρια  αλλα  οτι  οι  καινοτομιες  που 
ξεπηδησαν απο τα στηθη της χρησιμοποιηθηκαν συστηματικως απο τους διευθυντες 
προς  επεκταση  του  ελεγχου  τους  επι  της  εργασιακης  διαδικασιας.  Παραδειγμα  εν 
προκειμενω ειναι οι ασεμπλερς, κομπαϊλερς και ολες οι τεχνολογιες υπο την κεφαλιδα 
του  «αυτοματου  προγραμματισμου» που  σχεδιαστηκαν  πρωταρχικως  για  να 
επιτελεσουν  μια  λειτουργια  που  πρωτυτερα  εφερναν  εις  περας  ανθρωπινοι 
προγραμματιστες.26 Μια  αλλη  σειρα  καινοτομιων  που  καταγεται  απο  την  μηχανικη 
λογισμικου ειναι η χρηση μεθοδολογιων. Οι μεθοδολογιες (οι δομημενες προσεγγισεις ή 
η  αντικειμενοστραφης)  παρεχουν  ενα  πλαισιο  εργασιας  που  συγκρατει  τον 
προγραμματιστη  απο  το  να  κανει  λαθη.  Στα  χερια  των  διευθυντων  ομως  συχνα 
μετατρεπηκαν σε ενα εργαλειο ελεγχου.27 Οι μεθοδολογιες διευρυναν την ικανοτητα των 
διευθυντων  να  αναλυσουν  την  διαδικασια  προγραμματισμου  σε  λειτουργιες 
αποτελουμενες απο εναν ορισμενο αριθμο καθηκοντων. Ετσι συγκεκριμενα καθηκοντα 
μπορουσαν να ανατεθουν σε προγραμματιστες ενω οι διευθυντες κρατησαν για τους 
εαυτους  τους  την  εξουσια  ληψης  αποφασεων.  Κανοντας  μια  αναδρομη,  δεν  υπηρχε 
τιποτα  εγγενως  ασφυκτικο  στις  μεθοδολογιες  και  τεχνικες  αυτες  –  αν  δεν  ειχαν 
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χρησιμοποιηθει για να μετατρεψουν προγραμματιστες σε θρυμματο-εργατες και για να 
τους αρνηθουν γνωση του συνολου της εργασιακης διαδιακασιας.28 

Ενας  φακος  μεσω  του  οποιου  μπορει  να  ειδωθει  ο  ιστορικος  μετασχηματισμος  του 
επαγγελματος  του  προγραμματιστη  απο  τα  1950  εως  σημερα  μας  δινεται  απο  την 
αναλυση του Καρλ Μαρξ του πως το κεφαλαιο ενσωματωνει την εργασιακη διαδικασια. 
Η  υπαγωγη της  εργασιας  υπο  το  κεφαλαιο  ξεδιπλωνεται  σε  δυο  σταδια:  στο  πρωτο 
σταδιο,  λογω  της  συγκεντρωσης  της  ιδιοκτησιας  επι  των  μεσων  παραγωγης,  αλλοτε 
ανεξαρτητοι  παραγωγοι  και  τεχνιτες  γινονται  ημερομισθιοι.  Ετσι  περιερχονται  στον 
τυπικο ελεγχο  του  κεφαλαιου.  «Απο  την  τεχνολογικη  οπτικη  γωνια» ωστοσο  «η 
εργασιακη διαδικασια συνεχιζεται ακριβως οπως και πριν, με εξαιρεση οτι τωρα ειναι 
μια εργασιακη διαδικασια υποταγμενη στο κεφαλαιο». Η υπαγωγη της εργασιας υπο το 
κεφαλαιο  ολοκληρωνεται,  γινεται  πραγματικη,  μονον  οταν  η  εργασιακη  διαδικασια 
καθαυτη μετασχηματιστει συμφωνα με τις αναγκες του κεφαλαιου. Το δευτερο σταδιο 
σημαδευεται απο την τυποποιηση των εργασιακων διαδικασιων, την αποειδικευση της 
εργασιας  και  την  απορροφηση  ανθρωπινων  ικανοτητων  σε  σταθερο  κεφαλαιο.29 Οι 
παρατηρησεις αυτες του Μαρξ αναπτυχθηκαν διεξοδικα απο τον Χάρυ Μπρεϋβερμαν 
(Harry Braverman) που προβλεψε οτι ο δεσποτισμος των εργοστασιων των ημερων του 
συντομα θα μεταμορφωνοταν σε δεσποτισμο εντος των γραφειων. Σωστα επισημανε 
την  κεντρικη  λειτουργια  του  υπολογιστη  σε  αυτη  την μεταβαση.  Εκ  των  υστερων,  η 
κομπιουτεροποιηση εχει επιβεβαιωσει πολλες απο τις υποψιες του Μπρεϋβερμαν αλλα 
εχει επισης καταστησει φανερη μια αντισταθμιστικη ταση. Αν και το κεφαλαιο αρπαζει 
τον ελεγχο επι της εργασιακης διαδιακασιας μεσω της μεσολαβησης της τεχνολογιας, 
πρεπει  να  παραχωρησει  στους  εργατες  καποια  ελευθερια  κινησεων  στην  λειτουργια 
αυτης  της  τεχνολογιας.30 Κριτικοι  του  Μπρεϋβερμαν  γρηγορα  απαντησαν  οτι  ειχε 
υπερτονισει  την  σωφρονιστικη   πλευρα  του  κεφαλαιου,  ξεχνωντας  οτι  το  κεφαλειο 
επεκτεινει  την  επιρροη του επι  των εργατων δινοντας  τους  εναν βαθμο  «υπευθυνης 
αυτονομιας».31 Μια  χαρακτηριστικη  περιπτωση  ειναι  τα  πολυ-συζητημενα  τραπεζια 
πινγκ-πονγκ  στην  διαθεση  των  προγραμματιστων  στην  Googleplex  και  σ'  αλλες 
εταιρειες  υψηλης  τεχνολογιας.  Η  υπευθυνη  αυτονομια  στην  εργασια  ειναι  ενα 
επερχομενο  χαρακτηριστικο  γνωρισμα  αν  επιλεξουμε  να  δουμε  την  επιχειρηματικη 
υποστηριξη  του  ΕΛΛΑΚ  ως  μια  περιπτωση  οπου  η  ερευνα  και  αναπτυξη  εχουν 
εξωποριστει  (outsourced)  σε  κοινοτητες  εθελοντων.  Το  ιδιο  πραγμα  ωστοσο  μπορει 
επισης να γινει κατανοητο ως η υπαγωγη οχι μονον της εργασιας αλλα του συνολου της 
κοινωνιας υπο το μονοπωλιακο κεφαλαιο.  Περιγραφωντας το ξετυλιγμα μιας τετοιας 
τασης,  ο  Μπρεϋβερμαν  εκανε  ενα  σχολιο  που  τοποθετει  την  αναπτυξη  ΕΛΛΑΚ  στο 
πλαισιο της εργατικης θεωριας:  «τοσο εργατικο ειναι το κεφαλαιο που ακομη και οπου 
γινεται η προσπαθεια απο ενα ή αλλο τμημα του πληθυσμου να βρει εναν δρομο προς 
την φυση, τον αθλητισμο, ή την τεχνη μεσω ατομικης δραστηριοτητας και ερασιτεχνικης 
ή  «υπογειας» καινοτομιας,  αυτες  οι  δραστηριοτητες  γρηγορα  ενσωματωνονται  στην 
αγορα κατα το περισσοτερο δυνατο».32         
 

Η ΠΡΑΧΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΚΙΝ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ
Η αυγη της καταναλωτικης αγορας για προσωπικους υπολογιστες στα 1970 συνεπεσε με 
την  γεννηση  μιας  κοινοτητας  χακερς  εξω  απο  ακαδημαϊκους  οργανισμους.  Αν  και 
αρχικα αλληλο-εξαρτωμενες, ηλθαν συντομα σε ρηξη αφου η πραχτικη των χακερς να 
μοιραζουν  ελευθερα  λογισμικο  παρεμποδιζε  την  καθιερωση  μιας  αγορας  για 

5



λογισμικο.33 Με  τον  καιρο  αυτη  η  διαμαχη  εντατικοποιηθηκε  καθως  η  βιομηχανια 
μεταστραφηκε  απο  την  πωληση  υλικου  εξοπλισμου  στην  πωληση  προϊοντων 
λογισμικου.  Η κοινοτητα των χακερς απαντησε  στις  προσπαθειες  του κεφαλαιου να 
«περιφραξει» προγραμματα υπολογιστων με τον νομο περι πνευματικης ιδιοκτησιας με 
την ριζοσπαστικοποιηση της.     

Το  Ιδρυμα Ελευθερου Λογισμικου  υπεραμυνεται  του  αγωνα των χακερς  εναντια  στο 
ιδιοκτητο (proprietary) λογισμικο. Η οργανωση ιδρυθηκε το 1985 απο τον Ριτσαρντ  Μ. 
Σταλμαν με σκοπο την δημιουργια ενος υπολογιστικου περιβαλλοντος απαρτισμενου εξ' 
ολοκληρου απο ελευθερο λογιστικο.34 Για να διασφαλισει οτι το λογισμικο που διατιθεται 
ελευθερα  δεν  θα  απαλλοτριωθει  απο  ατομικους  κατοχους  δικαιωματων,  ο  Σταλμαν 
δημιουργησε την Γενικη Δημοσια Αδεια (ΓΔΑ), κοινως γνωστη ως copyleft. Η αδεια αυτη 
κανει  χρηση  του  προνομιου  που  ο  νομος  περι  copyright  δινει  στον  δημιουργο  να 
καθορισει τους ορους χρησης για την δημιουργια του. Με την ΓΔΑ, οροι προστιθενται 
που  αυξανουν  παρα  μειωνουν  τα  δικαιωματα  του  χρηστη  να  χρησιμοποιησει, 
τροποποιησει και ανα-διανεμει το λογισμικο. Ειρωνικα, ειναι ο νομος περι copyright που 
οπλιζει  την  ελευθερη  αδεια,  καθιστωντας  δυνατη  την  επιβολη  κυρωσεων  για 
παραβασεις.  Αλλα αντι  να υποστηριζει  ατομικους κατοχους δικαιωματων,  το copyleft 
εγκαθιστα ενα καθεστως κοινοκτημοσυνης.  Αποδειξη της συνεχιζομενης ουσιαστικης 
σημασιας της αδειας συνιστα το οτι χιλιαδες προγραμματα λογισμικου διανεμονται υπο 
την ΓΔΑ και ο κοινος πλουτος του ελευθερου λογισμικου αυξανεται καθημερινα.35       

Το  ελευθερο λογισμικο προτεινει  οτι  η παραγωγη εφαρμογων υπολογιστη μπορει  να 
οργανωθει  χωρις  σχεσεις  πνευματικης  ιδιοκτησιας  και  κατ'  επεκταση  χωρις  την 
μεσολαβηση του κεφαλαιου.36 Η αναπτυξη του πηρυνα του λειτουργικου συστηματος 
Λινουξ ειναι κατατοπιστικη. Ο Λινους Τορβαλντς εγκαινιασε το εργο τον Οκτωβριο του 
1991.  Το περιεγραψε ως  ενα εργαλειο  «απο χακερς για  χακερς» στο οποιο  μπορουσε 
κανεις  να  συνεισφερει  επι  μιας  αμιγως  εθελοντικης  βασης.37 Η  αναπτυξη  ενος 
λειτουργικου  συστηματος  ειναι  ενα  τεραστιο  εγχειρημα  που  ενεχει  μια  γιγαντιαια 
προσπαθεια προγραμματισμου και την δαπανη χιλιαδων εργατο-ωρων. Επωφελουμενο 
την διαχυση του Ιντερνετ στις αρχες της δεκαετιας του 1990, το Λινουξ ηταν το πρωτο 
εργο  που  μοχλευσε  το  υπολογιστικο  δικτυο  για  γεωγραφικα  αποκεντρωποιημενη 
συνεργασια  μεγαλης  κλιμακας.  Το  μεγεθος  της  κοινης  προσπαθειας  ειναι  θετικα 
συσχετισμενο  με  το  γοργο  ρυθμο των  εκδοσεων  της.  Στον πρωτο  μηνα κατοπιν  της 
ανακοινωσης του Λινους Τορβαλντς εγιναν τρεις εκδοσεις. Πριν απο την δημοσιευση της 
εκδοσης  1.0  τον  Μαρτιο  του  1994,  εγιναν  δεκα  εκδοσεις  τον  Δεκεβριο  του  1993, 
δεκατεσσερις  τον  Ιανουαριο  του  1994  κι  εντεκα  τον  Φεβρουαριο  του  1994.  Αυτη  η 
πραχτικη  του  εκδιδω  «νωρις  και  συχνα» ειναι  εκ  διαμετρου  αντιθετη  με  την  τυπικη 
εμπορικη  αναπτυξη  λογισμικου  οπου  οι  χρηστες  ερχονται  σε  επαφη  με  το  προϊον 
μοναχα στα τελικα του σταδια. Οι πρωιμες εκδοσεις θεωρουνται ελαττωματικες και οι 
εταιρειες δεν επιθυμουν να εξαντλησουν την υπομονη των χρηστων τους. Απεναντιας, 
στο  Λινουξ  αυτη  η  πραχτικη  αποδειχθηκε  καθοριστικη  για  την  κινητροποιηση  των 
συμμετεχοντων, αναγνωριζοντας την συμβολη των προσφατων συνεισφορων τους και 
παροτρυνοντας  τους  σε  νεες  προσπαθειες.  Η  κοινοτικη  εθιμοτυπια  επιβαλλει  την 
αναφορα ολων των συνεισφορων στο αρχειο ευσημων που συνοδευει καθε εκδοση. Με 
τον τροπο αυτο, οι συντελεστες αναγνωριζουν τους εαυτους τους πιο αμεσα στο προϊον 
της συλλογικης τους εργασιας και το αναγνωριζουν ως δικο τους.          

Τα πρωτα χρονια, η διαδικασια με την οποια αναπτυσσοταν το Λινουξ ηταν ιδιαιτερα 
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απλη  και  ξεκαθαρη:  διαγραμματικως,  ακολουθουσε  μια  ευθεια  γραμμη  απο  τον 
Τορβαλντς που διανεμε την επισημη εκδοση στους προγραμματιστες που κατεβαζαν το 
λογισμικο, εκαναν αλλαγες για να διορθωσουν ελαττωματα ή για να διευρυνουν την 
λειτουργικοτητα  του,  και  μετα  τις  τροφοδοτουσαν  πισω  στον  Τορβαλντς  για  να 
αποφασισει ως προς την καταλληλοτητα τους να ενσωματωθουν στην επομενη επισημη 
εκδοση.  Παραδοσιακα  κριτηρια  και  εργαλεια  διαχειρισης  εργου  της  μηχανικης 
λογισμικου αποφευχθησαν σκοπιμα: οχι διοριες, ημερομηνιες εκδοσης ή σχεδιασμος στο 
επιπεδο του συστηματος. Εν την απουσια μιας κεντρικα σχεδιασμενης κατανομης της 
εργασιας για την αναθεση καθηκοντων σε προγραμματιστες, οι δημιουργοι ανελαβαν 
καθηκοντα συμφωνα  με  τα  δικα  τους  ενδιαφεροντα.  Ωστοσο  για  να  αποφορτιστει  η 
πιεση που η διευρυνση της κοινοτητας των συντελεστων επεφερε στον συντονισμο του 
εργου, μια οργανωσιακη δομη πηρε σταδιακα μορφη: περιπου μια ντουζινα χακερς με 
εκτεταμενη  εμπειρια  σε  μια  περιοχη  του  συστηματος  ανελαβαν  το  καθηκον  της 
επισκοπησης patches38 που  υποβαλλονται  απο  την  ευρυτερη  κοινοτητα  επιδιορθωσης 
ελαττωματων.  Αυτοι οι  «εμπιστοι αξιωματικοι» ειναι  υπευθυνοι  για ενα κομματι  του 
Λινουξ και οι συντελεστες στελνουν τα patches τους κατευθειαν σ'αυτους.         

Μοναχα μια χουφτα εργων ΕΛΛΑΚ εχει υιοθετησει μια τυπικη διαδικασια ψηφοφοριας 
για την εκλογη αρχηγων και την επιλυση διαφωνιων. Στις περισσοτερες περιπτωσεις η 
διακυβερνηση  των  εργων  φαινεται  ατυπη,  δυσδιακριτη  και  ιεραρχικη.  Μια  πιο 
διεισδυτικη ματια  ομως αποκαλυπτει  οτι  υπαρχει  μιας  διαφορετικης  μορφης ελεγχος 
εναντια στις ασυμμετριες της εξουσιας. Η θεση των «αξιωματικων» εκχωρειται απο την 
αναγνωριση της κοινοτητας και αυτη η εξουσια μπορει να ανακληθει ανα πασα στιγμη.39 
Αρα ο ρολος του αξιωματικου δεν ειναι αυτος του αρχηγου με την συνηθισμενη εννοια 
του ορου. Ακομη και ο Λινους Τορβαλντς, παρα το υψηλο του κυρος, εχει αναγκαστει να 
υποχωρησει  απο  αποφασεις  υπο  την  απειλη  παραμερισμου  του  απο  αλλους 
συντελεστες. Ουσιαστικως, η κατευθυνση του Λινουξ απορρεει απο την συσσωρευτικη 
συνθεση των μετατροπων που συνεισφερουν οι ατομικοι προγραμματιστες.40 Οταν δυο 
διαφορετικες λυσεις ανταγωνιζονται για το ιδιο προβλημα, δοκιμαζονται και οι  δυο.41 
Ετσι  οι  διαμαχες  επι  τεχνικων  θεματων  «επιλυονται» σε  παραλληλες  γραμμες 
αναπτυξης. Σε μια κοινοτητα που  «απορριπτει βασιλιαδες, προεδρους και ψηφοφοριες, 
αλλα πιστευει στην προχειρη συναινεση και στον κωδικα που δουλευει»,42 οι αποφασεις 
παιρνονται απο αυτους που κανουν την δουλεια.43 Αποφασιστικη ειναι η ελευθερια των 
δημιουργων να ψηφιζουν με τα ποδια τους. Βασικα, αυτο που προστατευεται απο την 
Γενικη Δημοσια Αδεια ειναι το δικαιωμα να «διχαλωσεις» (fork) ενα αναπτυξιακο εργο.44 
Ετσι  οι  αρχηγοι  των  εργων  βρισκονται  σε  διαρκη  επαγρυπνηση  αφου  η  ουσιαστικη 
σημασια μιας διχαλωσης   εξαρταται απο την αφοσιωση των δημιουργων και χρηστων 
της.      

Η ιδια νοοτροπια διακρινεται στην δομοστοιχειωτη (modular) αρχιτεκτονικη του Λινουξ. 
Η  δομοστοιχειωση  (modularity)  ειναι  μια  μορφη  αποσυνθεσης  διαδικασιων  (task 
decomposition). Χρησιμοποιειται για να διαχωρισει  την εργασια διαφορετικων ομαδων 
δημιουργων,  δημιουργωντας  ετσι  σχετιζομενα  αλλα  χωριστα  υπο-εργα.  Επειδη  ενα 
δομοστοιχειωτο  συστημα  «μπορει  να  χτιστει  κομματιαστα,  και  αλλοι  μπορουν  να 
βοηθησουν  δουλευωντας  ανεξαρτητα  σε  καποιο  απο  τα  διαφορα  κομματια»,45 ενας 
δομοστοιχειωτος σχεδιασμος μειωνει την αναγκη για συντονισμο και καθιστα δυνατη 
την παραλληλη αναπτυξη. Λεγει ο Τορβαλντς:  «με τον πηρυνα Λινουξ πολυ γρηγορα 
εγινε προφανες οτι θελουμε να εχουμε ενα συστημα που ειναι οσο πιο δομοστοιχειωτο 
γινεται. Το αναπτυξιακο μοντελο του ανοικτου κωδικα το απαιτει στην πραγματικοτητα 
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αφου διαφορετικα δεν μπορεις ευκολα να εχεις ανθρωπους να δουλευουν παραλληλα. 
Ειναι πολυ οδυνηρο οταν εχεις ανθρωπους που δουλευουν στο ιδιο κομματι του πηρυνα 
και  ερχονται  σε  συγκρουση».46 Η  δομη  παραλληλης  αναπτυξης  του  πηρυνα  Λινουξ 
ολοκληρωνεται σε παραλληλες εκδοσεις του προϊοντος. Η δομη παραλληλης εκδοσης για 
το  Λινουξ  εγκαινιασθηκε  με  την  εκδοση  1.1  τον  Απριλη  του  1994  οταν  το  Λινουξ 
χωριστηκε σε δυο δεντρα: το σταθερο και το αναπτυξιακο παρακλαδι.47 Ο εκπληκτικος 
ρυθμος αναπτυξης του Λινουξ μπορει να αποδωθει αναδρομικα σ'αυτη την αποφαση. 
Εναντια στην προσδοκια οτι καθως το Λινουξ μεγαλωνε σε μεγεθος και πολυπλοκοτητα 
ο ρυθμος αναπτυξης του θα επεφτε, μια αναλυση του Λινουξ για τα χρονια 1994 εως 
2004 δειχνει οτι το αναπτυξιακο παρακλαδι εξακολουθει να αναπτυσσεται με ραγδαιους 
ρυθμους.48 Αυτο  που  πρεπει  να  σημειωθει  εδω  ειναι  οτι  η  δομοστοιχειωση  δεν  ειναι 
απλως μια σχεδιαστικη επιλογη που εχει αποδειχθει τεχνικα ανωτερη στην διαχειριση 
ενος  αποκεντρωποιημενου  και  συνεργατικου  εργου  αναπτυξης  λογισμικου.49 Αυτη  η 
συγκεκριμενη σχεδιαστικη επιλογη αντικατοπριζει την διαδικασια αναπτυξης μεσα στην 
οποια επαρθηκε, και ως τετοια η δομοστοιχειωση συνεπικουρει τις κοινωνικες σχεσεις 
και τις αξιες της κοινοτητας των χακερς.  

Μια προσεγγιση υπο το πρισμα της εργασιακης θεωριας εγειρει την ερωτηση του πως 
κατανεμεται  η  εργασια  στην  κοινοτητα  των  χακερς.  Στις  δεκατεσσερις  εκδοσεις  του 
Λινουξ (απο την εκδοση 2.6.11 εως 2.6.24) που πραγματοποιηθηκαν στο διαστημα τριων 
περιπου χρονων (απο τις 2 Μαρτιου 2005 εως τις 24 Ιανουαριου 2008), 3.678 διαφορετικα 
ατομα  συνεισφεραν  83.432  αλλαγες.  Με  μεσον  ορο  πεντε  χιλιαδες  αλλαγες  ανα 
(σταθερη) εκδοση, και με μια νεα (σταθερη) εκδοση ανα 2,7 μηνες, το Λινουξ μεγαλωνει 
με τον εκπληκτικο ρυθμο του δεκα τοις εκατο ανα ετος.50 Οι εθελοντες αναλογουν για 
περιπου το  27% των αλλαγων,  ακολουθει η  Red Hat (11.2%),  η  Novell  (8.9%),  η  IBM 
(8.3%), η Intel (4.1%), η Linux Foundation (2.6%), η Consultant (2.5%), η SGI (2.0%), η MIPS 
Technologies (1.6%),  η Oracle (1.3%),  η MontaVista  (1.2%),  η Google (1.1%),  η Linutronix 
(1.0%),  η  HP (0.9%),  η  NetApp (0.9%),  η  SWsoft  (0.9%),  η Renesas  Technology (0.9%),  η 
Freescale (0.9%), η Astaro (0.9%), η Academia (0.8%), η Cisco (0.5%), η Simtec (0.5%), η Linux 
Networx  (0.5%),  η  Q  Logic  (0.5%),  η  Fujitsu  (0.5%),  η  Broadcom  (0.5%)  και  αλλες.  Η 
συνολικη συμμετοχη απο επιχειρησεις παρουσιαζει σταθερη αυξηση οπως και ο αριθμος 
των συνεισφεροντων δημιουργων (δες πινακα 1 παρακατω).51  

Εκδοση πηρυνα Αριθμος  
δημιουργων

Αριθμος 
επιχειρησεων

2.6.11 483 71

2.6.12 701 90

2.6.13 637 91

2.6.14 625 89

2.6.15 679 96

2.6.16 775 100

2.6.17 784 106

2.6.18 897 121
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2.6.19 878 126

2.6.20 728 130

2.6.21 834 132

2.6.22 957 176

2.6.23 991 178

2.6.24 1.057 186

All 3.678 271

Πινακας 1: αριθμος ατομικων δημιουργων και εργοδοτων52

Ωστοσο  παρα  τον  μεγαλο  αριθμο  συνεισφεροντων,  η  περισσοτερη  δουλεια  γινεται 
ακομα  και  σημερα  απο  μια  σχετικα  μικρη  ομαδα  δημιουργων.  Οι  δεκα  κορυφαιοι 
συνεισφεροντες ειναι υπευθυνοι για το 15% των αλλαγων και οι κορυφαιοι τριαντα για 
το  30%.53 Παρομοιες  κατανομες  εργασιας  κατα  μηκος  της  αναπτυξιακης  κοινοτητας 
εχουν παρατηρηθει και σε αλλα πολυμελη εργα ελευθερου λογισμικου οπως το Apache, 
το Mozilla και το FreeBSD.54 Οι αριθμοι υπονοουν μια δυσαναλογια στο φορτο εργασιας 
αλλα  αυτο  δεν  μεταφραζεται  απαραιτητως  σε  μια  συγκεκαλυμμενη,  κεντρικα 
σχεδιασμενη κατανομη εργασιας.  Η κατανομη της  εργασιας  στην αναπτυξη ΕΛΛΑΚ 
ειναι  το  αμεσο  αποτελεσμα  της  συνηθης  διαδικασιας  μεσω  της  οποιας  καποιος 
προσχωρει  σε  ενα  εργο  και  «προβιβαζεται» απο  περιφερειακες  (αλλα  συναμα  και 
απαραιτητες) δραστηριοτητες οπως η αναφορα ελαττωματων και η επιδιορθωση τους 
στην  αναπτυξη  νεας  λειτουργικοτητας.  Καθως  το  δικαιωμα  ενσωματωσης  αλλαγων 
στην  κεντρικη  αποθηκη  (repository)  ενος  εργου  (δηλαδη  στο  συστημα  ελεγχου 
εκδοσεων)55 παραχωρειται μονο σε αυτους τους συνεισφεροντες με μακρυ ιστορικο απο 
αλλαγες που εγιναν αποδεχτες, τυπικα καποιος προσχωρει σε ενα εργο αναφεροντας 
προβληματα  και  υποβαλλοντας  διορθωσεις  στα  προβληματα  που  εχουν  ηδη 
καταχωρηθει. Με αυτο τον τροπο, τα εργα ΕΛΛΑΚ εχουν βρει εναν μηχανισμο για την 
επιλογη  προγραμματιστων  στην  κεντρικη  αναπτυξιακη ομαδα που  συμβαδιζει  με  το 
ισχυρο αξιοκρατικο ηθος της κοινοτητας των χακερς.56         

ΠΩΣ  ΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΓΓΡΑΦΕΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΧΡΗΣΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το αναπτυξιακο μοντελο των χακερς εχει κερδισει την ευρεια αποδοχη της εμπορικης 
κοινοτητας  μεσα  στα  τελευταια  δεκα  χρονια.  Μια  ανοικτη  προσκληση  στις  μεγαλες 
επιχειρησεις σταλθηκε το 1998. Στο  Freeware Summit στο Παλο Αλτο πολλοι απο τους 
κινουντες  τα  νηματα  στην  υπο-κουλτουρα  των  χακερς  μαζευτηκαν  με  σκοπο  να 
προσελκυσουν  τον  επιχειρηματικο  κοσμο.  Στο  σχεδιο  τους  ηταν  και  η  επιλογη  μιας 
ετικετας που θα ακουγοταν λιγοτερο απειλητικη στην επικρατουσα ταξη απο τον ορο 
ελευθερο λογισμικο. Αντ'αυτου η συναντηση τελικα αποφασισε να χρησιμοποιησει την 
ονομασια «ανοικτος κωδικας». Γρηγορα διαδοθηκε και εχει γινει ο ορος με τον οποιο οι 
περισσοτεροι ασχετοι γνωριζουν το λογισμικο των χακερς σημερα. Συντομα μετα την 
συναντηση,  η  ΙΒΜ  ανακοινωσε  την  αφοσιωση  της  στον  ανοικτο  κωδικα.  Η  εταιρεια 
εκτοτε εχει επενδυσει χοντρα στο Apache και στο Λινουξ, διαλαλωντας την υποστηριξη 
της με το παλιο χιπικο συνθημα «Ελευθερια, Αγαπη, Λινουξ».57 Οι Oracle, Compaq, Dell, 
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Hewlett Packard, Intel, και πολλες αλλες, γρηγορα ακολουθησαν. Η συρροη πολυεθνικων 
εδωσε μια ωθηση στην αναπτυξη μικρομεσαιων επιχειρησεων, οπως η Red Hat και η 
MySQL,  που  ειδικευονται  σε  προϊοντα  ΕΛΛΑΚ  και  υπηρεσιες.  Σημερα,  σχεδον  καθε 
μεγαλη εταιρεια υπολογιστων, με αξιοσημειωτη εξαιρεση την Microsoft, παρεκλινει απο 
την  πορεια  της  για  να  διπλαρωσει  την  κοινοτητα  των  χακερς.58 Ειναι  ευλογο  να 
υποθεσουμε οτι η συνθεση της κοινοτητας των χακερς εχει μετασχηματιστει απο την 
προσφατη εισροη επιχειρηματικων κεφαλαιων. Μια μελετη 287 εργων ΕΛΛΑΚ εκτιμησε 
οτι  περιπου  το  40%  ολων  των  συντελεστων  ειναι  ειτε  αμεσα  αμοιβομενοι  για  την 
εκτελεση  της  εν  λογω  εργασιας  ή  παροτρυνονται  απο  τους  εργοδοτες  τους  να 
συμμετεχουν σε  εργα ελευθερου  λογισμικου  κατα τις  ωρες  γραφειου.  Επιπροσθετως, 
περιπου  το  58%  των  ερωτηθεντων  ηταν  εργαζομενοι  πληρης  απασχολησης  στην 
βιομηχανια υπολογιστων. Ενα αλλο 20% ηταν φοιτητες υπολογιστων.59 Λαμβανοντας 
αυτα υπ'οψιν,  δεν ειναι αδικαιολογητο να κοιταξουμε την κοινοτητα  ΕΛΛΑΚ ως μια 
λεκανη για την παροχη  ισοβιας μαθησης σε εργαζομενους. Ενω αυτες οι παρατηρησεις 
ειναι συμφωνες με αλλες μελετες που αναφερουν την σημαντικη αναμιξη μισθωτων σε 
αναπτυξιακες κοινοτητες εθελοντων, αυτη η δημοσκοπηση ειναι ενδιαφερουσα για εναν 
ακομη λογο, αφου καταγραφει ιχνη δυσαρεσκειας εκ των εργαζομενων. Περιπου 17% 
απο τους ερωτηθεντες ειπαν οτι δουλευουν πανω σε εργα ΕΛΛΑΚ χωρις να το γνωριζουν 
οι  προϊσταμενοι  τους.  Αυτο  το  ευρημα  μας  προειδοποιει  να  μην  πηδηξουμε  στο 
συμπερασμα οτι η εκτεταμενη αντιπροσωπευση εταιριων στην κοινοτητα των χακερς 
μεταφραζεται αυτοματως σε επιχειρηματικο ελεγχο επι αυτων των δραστηριοτητων.       

Ο επιχειρηματικος εναγκαλισμος του αναπτυξιακου μοντελου του ΕΛΛΑΚ πρεπει  να 
ειδωθει  σε  συναρτηση  με  το  ιστορικο  της  αναδομησης  της  αγορας  εργασιας.  Κυριο 
χαρακτηριστικο  αυτης  της  αναδομησης  ειναι  η  εξαλειψη  του  διαχωριστικου  συνορου 
μεταξυ καταναλωτων και παραγωγων. Μια τετοια ταση ειχαν εισηγηθει ηδη απο το 1980 
οι μελλοντολογοι με την φραση «η αυγη του παρα-ναλωτη (prosumer)».60 Σημερα, ειναι 
κανονιστικη αρχη της κριτικης της πνευματικης ιδιοκτησιας να τοποθετει τις διαμαχες 
που περιβαλλουν τον νομο περι copyright υπο το πρισμα των ενεργων καταναλωτων και 
οπαδων.  Μελλοντολογοι  και  κριτικοι  αναμενουν οτι  οι  οπαδοι  θα επιφερουν μια πιο 
δημοκρατικη,  συμμετοχικη  μορφη  μιντια-κης  καταναλωσης.  Εγκωμιαζουν  τον 
αλτρουισμο  των  κοινοτητων  που  δουλευουν  μαζι.  Ελαχιστα  καλυμενο  κατω  απο  τις 
φανφαρες  ειναι  το  τελικο  κριτηριο  του  κερδους.  Οι  επιχειρηματικοι  γκουρου  ειναι 
περισσοτερο  ειλικρινεις:  εδω  η  ευκαιρια  να  πλουτισεις  γρηγορα  εγγραφοντας  την 
κοινοτητα  δηλωνεται  χωρις  υπεκφυγες.61 Ετσι  γινεται  ολοφανερο  οτι  αυτη  η  ταση 
συνορευει  με  περισσοτερο  οικεια  πειραματα  πανω  σε  γνωστες  απατεωνιες  οπως  τα 
παρτυ με ταπερς, το δικτυακο μαρκετινγκ και οι πυραμιδες. Κοινο τους σημειο ειναι οτι 
εμπλεκουν τον καταναλωτη στην προωθηση και αναπτυξη του προϊοντος. Οπως εχουν 
επισημανει στο παρελθον διαφορες κριτικες φωνες, οι εργασιες ανατιθενται εξωτερικως 
στο πληθος62 σε μια οικονομια που ολοενα και περισσοτερο στηριζεται  στην απληρωτη 
εργασια εθελοντων και χρηστων.63              

Οι εταιρειες ΕΛΛΑΚ παρεχουν μια καλη αφετηρια για την θεωρηση της καταστασης που 
εχει  περιγραφθει  ποικιλοτροπως  ως  η  «αληθινη  υπαγωγη  της  κοινωνιας» ή  το 
«κοινωνικο εργοστασιο». Δεν πιστευουμε οτι ως αποτελεσμα η οικονομια εχει καταστει 
ανεπιδεκτη  μετρησεως.64 Απεναντιας,  η  επικερδεια  των  εταιρειων  ΕΛΛΑΚ  μπορει  να 
αναλυθει  με την θεωρια της  αξιας  του  Μαρξ.  Η Red Hat  παραδειγματιζει  αυτο που 
μπορει  να  αποκαλεστει  ενα  επιχειρηματικο  μοντελο  «πλεοναζωντος  κερδους».  Μια 
ακρογωνιαια λιθος στην οικονομικη θεωρια του Μαρξ ειναι οτι η εργασια ειναι η πηγη 
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της υπεραξιας. Επιπροσθετως, η υπεραξια που ο καπιταλιστης μπορει να συσσωρευσει 
εξαρταται απο τον αριθμο των εργατων που θετει σε κινηση. Ο Μαρξ αναγνωρισε την 
πιθανοτητα ωστοσο για τον  καπιταλιστη να αποκτησει περισσοτερη υπεραξια: ενιοτε ο 
καπιταλιστης  καταφερνει  να  τοποθετησει  την  επιχειρηση  του  τοσο  ευνοϊκα  που  η 
υπεραξια εργατων μισθωμενων απο ανταγωνιστες καταληγει στις τσεπες του. Το πλεον 
γνωστο  παραδειγμα  συνιστα  ο  καπιταλιστης  που  εφευρισκει  μια  ανωτερη  τεχνικη 
παραγωγης αγαθων. Η δαπανη για την παραγωγη του εμπορευματος πεφτει κατω απο 
το κοινωνικο μεσον ορο, δηλαδη το μεσο κοστος που οι ανταγωνιστες επωμιζονται οταν 
παραγουν το εμπορευμα. Τα εμπορευματα παραγονται σε διαφορετικα επιπεδα κοστους 
αλλα αφου ειναι ομοια, ολα  πουλιουνται στην ιδια αγορα με την ιδια τιμη. Ετσι ο πιο 
αποδοτικος καπιταλιστης (που παραγει το εμπορευμα με το πιο χαμηλο κοστος) κερδιζει 
το ωφελος της αποδοτικοτητας του ως δωρο απο τους αλλους καπιταλιστες.  Αυτο το 
δωρο ειναι γνωστο ως  «πλεοναζων κερδος». Το πλεονεκτημα ειναι εφημερο καθως οι 
υπολοιποι  καπιταλιστες  θα  προσπαθησουν  να  μιμηθουν  τον  εφευρετη.  Οταν  η 
πλειοψηφια  εχει  υιοθετησει  την  νεα  τεχνικη,  το  μεσο  κοστος  παραγωγης  θα 
προσαρμοστει στο νεο σημειο ισορροπιας. Το πλεοναζων κερδος εξανεμιζεται για τον 
μεμονωμενο καπιταλιστη.  Δεν ειναι  ωφελη αποδοτικοτητας σε απολυτους ορους που 
παρεχουν  το  ζητουμενο  μετρο  συγκρισης.  Ειναι  ωφελη αποδοτικοτητας  σε  σχεση  με 
αλλους  παραγωγους.  Το  κυριο  σημειο  εδω ειναι  οτι  το  πλεοναζων κερδος  υφισταται 
εξ'ορισμου ως μια αποκλιση απ' το φυσιολογικο μετρο αποδοσης.  

Η  υπαρξη  των  επιχειρηματικων  μοντελων  ΕΛΛΑΚ  μπορει  να  κατανοηθει  ως  μια 
παραλλαγη αυτου του θεματος. Εταιρειες οπως η Red Hat μισθωνουν εργατες για να 
εξατομικευσουν προϊοντα ΕΛΛΑΚ στις προτιμησεις της πελατειας τους και να παρεχουν 
υπηρεσιες υποστηριξης επι αυτων. Αυτες οι δραστηριοτητες παραγουν ενα μετριο ποσο 
υπεραξιας. Η εισροη μισθωτης εργασιας ειναι οριακη σε συγκριση με το τεραστιο ποσο 
εθελοντικης  εργασιας  που  υπεισερχεται  στην  συγγραφη  του  βασικου  κορμου  του 
κωδικα. Η δωρεαν εργασια δεν ειναι ομως αυτοματως απαλλαγμενη απο αξια. Εχει αξια 
αν  «κοπιαρει» και  υποκαθιστα  την  μισθωτη  εργασια  που  επιτελειται  αλλου  στην 
οικονομια.  Με  αλλα  λογια,  η  αξια  της  αμισθης  εργασιας  των  δημιουργων  ΕΛΛΑΚ 
υφισταται  σε  σχεση  με  την  μισθωτη  εργασια  των  απασχολουμενων  σε  επιχειρησεις 
προγραμματιστων.  Αμφοτεροι  δουλευουν  για  την  ευρεση  λυσεων  σε  παρομοια 
προβληματα.  Οσο  το  κοινωνικο  μεσο  κοστος  της  επιλυσης  ενος  υπολογιστικου 
προβληματος  καθοριζεται  απο  την  μισθωτη  εργασια  και  απο  σχεσεις  πνευματικης 
ιδιοκτησιας, η εθελοντικη εργασια (οι χακερς) και οι ελευθερες αδειες κοβουν τα κοστη 
κατω  απο αυτον  τον  κοινωνικο  μεσον  ορο.  Σε  αυτην  την  περιπτωση,  το  πλεοναζων 
κερδος  δεν  απορρεει  απο  την  μειωση  του  προσωπικου  λογω  μιας  τεχνολογικης 
καινοτομιας  αλλα  δημιουργειται  οταν  η  εργασια  μεταναστευει  απο  πληρωμενους 
εργατες  σε  απληρωτους  χρηστες  λογω  μιας  οργανωσιακης  καινοτομιας,  π.χ.  πληθο-
πορισμος  (crowdsourcing).65 Παραμενει  ανοιχτο  το  θεμα  αν  η  εξαρτωμενη  απο  το 
copyright  φραξια  της  καπιταλιστικης  ταξης  (Microsoft,  Hollywood,  δισκογραφικες) 
μπορει να ακολουθησει και να γεφυρωσει το χασμα στα κοστη παραγωγης. Η πολιτικη 
«μοιραζομενης πηγης» της Microsoft οπου επιλεγμενοι πελατες διδονται προσβαση στον 
πηγαιο  κωδικα  της  Microsoft,  μπορει  να  ειδωθει  ως  μια  αποπειρα  σμικρυνσης  της 
αποστασης αναμεσα στο ιδιοκτητο λογισμικο και στο ΕΛΛΑΚ. Ωστοσο, στην βαση του τι 
μας  εχει  διδαξει  καλα  η  ιστορικη  εμπειρια,  η  διευθυντικη  μονομανια  με  τον  ελεγχο 
μαλλον θα καταστρεψει την προσπαθεια. Ισως αυτες οι επιχειρησεις δεν μπορεσουν να 
μιμηθουν το μοντελο του ΕΛΛΑΚ και να διατηρησουν ακομα την επικερδεια τους. Αν η 
δηλωση μας ειναι σωστη, το επιχειρηματικο μοντελο πλεοναζωντος κερδους της Red Hat 
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θα εξακολουθησει να ευημερει στο περιθωριο της κοινωνιας, απομυζωντας την διαφορα 
στο κοστος παραγωγης.

Απ' αυτο μπορουμε να αντλησουμε δυο σημαντικα συμπερασματα. Πρωτον, οι χακερς 
και  οι  αγωνιζομενοι  εναντιον  του νομου περι  πνευματικης  ιδιοκτησιας  σφαλουν που 
νομιζουν οτι οι επιχειρησεις ΕΛΛΑΚ, κινουμενες απο ελευθερες αγορες και ελευθερη 
τεχνολογια,  ειναι  προορισμενες  να  παραγκωνισουν  και  ν'  αντικαταστησουν  τα 
μονοπωλια πνευματικης ιδιοκτησιας. Η Red Hat μπορει να ειναι επικερδης μοναχα σε 
σχεση με το διογκωμενο κοινωνικο μεσο κοστος παραγωγης της Microsoft.  Και οι δυο 
εξαρτωνται  με  διαφορετικους  τροπους  απο  την  υπαρξη  δικαιωματων  πνευματικης 
ιδιοκτησιας.  Οποτε η καταργηση της πνευματικης ιδιοκτησιας ειναι ασυμβατη με τον 
καπιταλισμο και αυτη η δηλωση δεν ανατρεπεται απο την υπαρξη επιχειρησεων που 
επωφελουνται  απο  προϊοντα  ΕΛΛΑΚ  και  υπηρεσιες.  Δευτερον,  αν  προκειται  να 
ακολουθησουμε την σκεψη μας στην λογικη της καταληξη, οι μετοχοι της Red Hat δεν 
επωφελουνται  εις  βαρος  της  κοινοτητας  των εθελοντων  δημιουργων αλλα μεσω  της 
«εξομοιωσης  της  κοινωνικης  υπεραξιας» εντατικοποιουν  την  εκμεταλευση  των 
προγραμματιστων που προσλαμβανονται απο την Microsoft. Βεβαια, ο ισχυρισμος αυτος 
ειναι  ανακολουθος των εκ της αμεσης αντιληψης δεδομενων και ισως δεν πρεπει να 
τραβηχτει  υπερβολικα.  Ειναι  εν  τουτοις  αξιοσημειωτος  διοτι  αναδεικνυει  σε  τι 
συνισταται  ο  επιχειρηματικος  ενθουσιασμος  για  τον  ανοιχτο  κωδικα.  Και  πιο 
συγκεκριμενα  στην προσδοκια  των  διευθυντων  οτι  οι  ελευθερες  αδειες  και  οι  αδειες 
ανοιχτου  κωδικα  θα  επιβαλουν  μια  γενικη  πτωτικη  πιεση  στους  μισθους  και  στις 
εργασιακες συνθηκες των εργαζομενων σε επιχειρησεις προγραμματιστων.  
                
Παρα τα οσα εχουμε πει, βρισκομαστε ακομη μακρια απο μια οριστικη γνωμη για το 
ΕΛΛΑΚ. Ενω οι επιχειρησεις σιγουρα ελπιζουν να αντιπαραθεσουν κοινοτητες χρηστων 
εναντια στην μισθωτη εργασια, ο «πληθο-πορισμος» δεν ειναι παρα μια απο τις πιθανες 
εκβασεις της παρουσας καταστασης. Αντιμετωποι με τετοιες εγνοιες, οι χακερς συνηθως 
υποδεικνυουν τις αυξανομενες ευκαιριες απασχολησης εντος των επιχειρησεων ΕΛΛΑΚ. 
Ειναι  πολυ  πιθανο  οι  επαγγελματιες  δημιουργοι  ΕΛΛΑΚ  να  καταληξουν  σε  μια 
ισχυροτερη  θεση  συγκριτικα  με  προγραμματιστες  που  δουλευουν  με  ιδιοκτητο 
λογισμικο,  καθως  οι  ελευθερες  αδειες  και  οι  αδειες  ανοιχτου  κωδικα  αφαιρουν  το 
πλεονεκτημα που διαφορετικα εχουν οι  επιχειρησεις  επι  των εργαζομενων λογω της 
ιδιοκτησιας  των  μεσων  αναπτυξης  λογισμικου.  Οταν  τα  εργαλεια  λογισμικου  ειναι 
δημοσιως  διαθεσιμα  υπο  μια  ελευθερη  αδεια,  η  κυρια  ελλειψη  που  παραμενει  στην 
αγορα συνισταται  στην ικανοτητα συγγραφης λογισμικου,  που δινει  το  πλεονεκτημα 
στην  ελευθερη  εργασια.  Για  να  προσδιορισουμε  ποιο  ειναι  το  πιο  πιθανο  σεναριο 
απαιτειται  επιπροσθετη  ερευνα  στην  αναδυομενη  αγορα  εργασιας  για  δημιουργους 
ΕΛΛΑΚ.  Επισης,  πρεπει  να  λαβουμε  υποψιν  μας  την  μοναδικη  θεση  του  τομεα 
υπολογιστων στον καπιταλισμο σημερα. Αυτο δημιουργει μια κατασταση που βολευει 
τους προγραμματιστες ανεξαρτητως του αν δουλευουν με λυσεις ΕΛΛΑΚ ή με ιδιοκτητο 
λογισμικο. Αυτη η ευνοϊκη θεση ειναι εις βαρος ολων των υπολοιπων εργατων, καθως η 
τεχνολογια υπολογιστων ειναι  καιριας σημασιας στην νεοφιλελευθερη μεταρρυθμιση 
του καπιταλισμου που οι περισσοτεροι ανθρωποι εχουν αντιμετωπισει υπο την μορφη 
ασθενικων σωματειων, ευελιχτων αγορων εργασιας και κυματων αποειδικευσης. Ετσι, 
ενω ορισμενοι προγραμματιστες ειναι πεπεισμενοι οτι θα επιζησουν της «ανατιθεμενης 
στο πληθος» (crowdsourced) μορφης του καπιταλισμου, αλλοι εργατες ισως δεν βρεθουν 
τοσο τυχεροι.66          
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Μια αποτιμηση του μοντελου πλεοναζωντος κερδους των επιχειρησεων ΕΛΛΑΚ πρεπει 
επισης  να γινει  ενωπιον της  υποκειμενικης πλευρας της ιστοριας και  των πολιτικων 
ισχυρισμων των χακερς. Πρεπει να εχουμε υποψιν μας οτι ο υπολογιστικος υπογειος 
διχαλωθηκε  απο  την  Νεα  Αριστερα  και  το  κινημα  «καταλληλης  τεχνολογιας» 
(appropriate technology).67 Ισχυρες φωνες μεσα στο υπολογιστικο υπογειο συνεχιζουν να 
τονιζουν τις  κοινωνικες  και  ηθικες  διαστασεις  του  ελευθερου  λογισμικου  και  πολλοι 
χακερς επιλεγουν ελευθερες αδειες για πολιτικους λογους. Αρα το κεφαλαιο δεν ειναι ο 
«εγκεφαλος» πισω  απο  την  αναπτυξη  ΕΛΛΑΚ,  αν  και  η  βιομηχανια  υπολογιστων 
μαθαινει  γρηγορα  και  προσπαθει  σκληρα  να  εξουδετερωσει  την  αναταραχη 
αφομοιωνοντας την. Ενα σημαδι αυτου ειναι οτι οι επιχειρησεις βγαζουν εκατομμυρια 
απο τις εθελοντικες προσπαθειες των χακερς. Αρκει να παραθεσεις αυτο το γεγονος και 
η υποθεση εχει κλεισει για τους σκεπτικους σχολιαστες. Πιστευουν οτι η ανατρεπτικη 
προοπτικη  της  αναπτυξης  ΕΛΛΑΚ,  αν  υπηρχε  ποτε,  τωρα  εχει  εξαντληθει.  Κατ' 
αναλογια, οι ιδιοι κριτικοι πρεπει επισης να πουν οτι δεν υπαρχει τιποτα ανατρεπτικο 
στον  αγωνα  των  εργατων,  αφου  οι  επιχειρησεις  αποκομιζουν  τεραστια  κερδη απο 
αυτους. Κατα την γνωμη μας, η κατασταση εχει αντιθετως ως εξης: ειναι ακριβως το 
γεγονος οτι κοινοτητες ΕΛΛΑΚ εχουν γινει πηγες υπεραξιας για το κεφαλαιο που δινει 
(α) την σπιθα που ισως ριζοσπαστικοποιησει το κινημα των χακερς ακομη περισσοτερο, 
ριχνοντας τμηματα του στην αμεση παλη και (β) ειναι για τον ιδιο λογο που η προκληση 
τους  στην κυριαρχια του κεφαλαιου ειναι  ομολογη με  την αντισταση των μισθωτων 
εργατων.           
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