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Μετάφραση: Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος

Πού οδεύει το Ίντερνετ; Έχει ελπίδες να διατηρηθεί ένα ανοικτό σε όλους και ελεύθερο μέσο επικοινωνίας 
ή έχει ήδη αρχίσει να μετασχηματίζεται σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο μονοπωλιακό χώρο; Πώς μπορούμε να 
προβλέψουμε και να προετοιμάσουμε τις εξελίξεις;

Ένας τρόπος είναι να ακολουθήσουμε το ιστορικό μονοπάτι. Να αναλύσουμε με κριτικό μάτι τη μέχρι τώρα 
πορεία και εξέλιξη της βιομηχανίας της πληροφορίας σε όλες τις μορφές της. Αυτό κάνει ο Tim Wu φωτίζοντας 
με ένα διαφορετικό προβολέα τον κόσμο της πληροφορίας, ξεκινώντας από την τηλεφωνία, για να καταλήξει 
στο σημερινό επαναστατικό Ίντερνετ.

Περιγράφοντας και αναλύοντας την εμφάνιση και την εξέλιξη της τηλεφωνίας, του ραδιοφώνου, του 
κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των μεγάλων μονοπωλιακών μέσων μαζικής επικοινωνίας και του Ίντερνετ 
ο Tim Wu μας μεταφέρει στο κλίμα της κάθε εποχής χρησιμοποιώντας ζωντανά ιστορικά περιστατικά από τη 
ζωή των πρωταγωνιστών των εξελίξεων που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για να αλλάξουν τη ζωή μας. Το 
σημαντικότερο όμως, πέρα από την καθηλωτική αφήγηση, είναι ότι ο συγγραφέας αποκαλύπτει άγνωστα και 
εντυπωσιακά επαναλαμβανόμενα μοτίβα και πρακτικές που μας αφήνουν έκπληκτους. Και βάσει αυτών θέτει 
τους ανησυχητικούς προβληματισμούς για τα επόμενα επιχειρηματικά μοντέλα, το μέλλον του Διαδικτύου και 
την ελευθερία του λόγου.

Ο Τιμ Γου, νομικός και καθηγητής του Columbia University, προσεγγίζει και συνδέει τα παραπάνω με 
εκπληκτική διεισδυτικότητα κάνοντας μια ιστορική διήγηση και ανάλυση που συνεπαίρνει. Ταυτόχρονα το 
βιβλίο του είναι ένα μάθημα Οικονομίας, Πολιτικής, και Στρατηγικής που μας κάνει να βλέπουμε πλέον τη 
βιομηχανία της πληροφορίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας με εντελώς διαφορετικό μάτι. 

Ένα από τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς για τα περιοδικά The New Yorker, Fortune και Publishers Weekly.

	  

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

«Ριζοσπαστικό. […] Μας δίνει εντυπωσιακά μαθήματα από το 
παρελθόν για το μέλλον του Ίντερνετ».

περιοδικό Nature

«Ο Γου είναι συγγραφέας με το σπάνιο ταλέντο να μπορεί 
παράλληλα να ανασκάπτει τα ιστορικά αρχεία αλλά και να  
εξηγεί τις σύγχρονες εξελίξεις. Σε αυτό το ενδελεχές και ση
μαντικό βιβλίο είναι απαράμιλλος και στα δύο».

περιοδικό New Scientist

«Μία φιλόδοξη ιστορία των βιομηχανιών της επικοινωνίας 
κατά τον 20ό αιώνα. […] Γεμάτη σημαντικές περιγραφές από 
τον Γου, ο οποίος τις εξηγεί με εξαιρετική ικανότητα».

εφημερίδα Guardian

«Ένα ελεύθερο και ανοικτό Ίντερνετ δεν είναι δεδομένο. Στην 
πραγματικότητα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα εργάζονται 
αδιάλειπτα για να το ελέγξουν. Αντλώντας παραδείγματα από 
την ιστορία των επικοινωνιακών μέσων, ο Γου μάς δείχνει 
πώς αυτό εύκολα μπορεί να συμβεί και γιατί κινδυνεύουμε να 
χάσουμε την ελευθερία που τώρα θεωρούμε εγγυημένη. Ένα 
απαραίτητο ανάγνωσμα για όσους θέλουν να αποφασίζουν τι 
θα διαβάζουν, τι θα βλέπουν και τι θα ακούν».

Arianna Huffington

«Η αδιαμφισβήτητη επιλογή μου για το οικονομικό βιβλίο της 
χρονιάς».

Ezra Klein, The Washington Post
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Ο Τιμ Γου είναι συγγραφέας, συνήγορος πολιτι
κής τα κτι κής και καθηγητής στο Πανεπιστή
μιο Κο λού μπια, ενώ παράλληλα εκτελεί χρέη 
ανώτερου συμβούλου στην Ομο σπονδιακή Επι
τροπή Εμπο  ρίου των ΗΠΑ. Το 2006 ανα κη ρύ
χθηκε ένας από τους πενήντα κορυφαίους στην 
επιστήμη και στην τεχνολογία από το περιοδικό 
Scientific American, και τον επόμενο χρόνο το 
περιοδικό 01238 τον περιέλαβε στον κατάλογο 
των εκατό σημαντικότερων αποφοίτων του Πα
νεπιστημίου Χάρβαρντ. Αρθρογραφεί στο περιο
δικό Slate, όπου κέρδισε το βραβείο Lowell 
Thomas για την ταξιδιωτική δημοσιογραφία, 
συμμετέχει δε με κείμενά του στα περιοδικά New 
Yorker, Time, Forbes και στις εφημερίδες New York 
Times και Washington Post.
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