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Σχετικά με το συγγραφικό έργο του Κώστα Κατάρα 
Με αφορμή το νέο του βιβλίο Σιωπηλός Καινούργιος Κόσμος 

 
 

 
Το πρώτο βιβλίο του Κώστα Κατάρα χαρακτηρίστηκε από τον Τύπο κλασικό και ως ένα από 

τα      «βιβλία-προφήτες»     της     τεχνολογίας,     το      μόνο     από     Έλληνα      συγγραφέα 

( Ελευθεροτυπία, 24 Αυγούστου 1999 , Οι πληροφοριόπτωχοι του χωριού ) , ενώ θετική 

ήταν και η υποδοχή του δεύτερου βιβλίου του που κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα στις 

ΗΠΑ (“Nice” Capitalism, 2008). Επίσης, η κατά καιρούς αρθρογραφία του στο Τύπο (λόγου 

χάριν: Το Βήμα) και οι άλλες παρεμβάσεις του έδιναν πάντοτε τίμια τροφή για σκέψη. 

- Στο νέο, τρίτο, βιβλίο του (ένα δοκίμιο 400 σελίδων, με τίτλο Σιωπηλός Καινούργιος 

Κόσμος - Ανιχνεύοντας τη Νέα Κανονικότητα, την εποχή της Μετα-δημοκρατίας, που 

κυκλοφορεί τον Μάιο 2022 ) ο συγγραφέας εξετάζει, μεταξύ άλλων, πώς ο σύγχρονος 

άνθρωπος οδηγήθηκε στην παθητικότητα, σε έναν μεγάλο ύπνο, και σήμερα, πιεζόμενος 

και από τις τεχνολογικές εξελίξεις , ίσως καταλήξει να γίνει ασήμαντος κοινωνικά, 

οικονομικά και πολιτικά. Τούτο, μέσα από μια τεχνολογική πραγματικότητα που ο 

συγγραφέας προσεγγίζει με κριτική ματιά, που, όμως, μπορεί να λειτουργήσει και 

αφυπνιστικά για τον άνθρωπο. Μια ματιά που δεν περιγράφει μόνον από τι κινδυνεύουμε, 

αλλά και τι δυνατότητες και προκλήσεις ανοίγονται μπροστά μας. Και, κυρίως, που θυμίζει 

την ανάγκη και την ικανότητα που έχει η ανθρωπότητα να υπερπηδά προκλήσεις θαρραλέα, 

να προχωρά μπροστά και να δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο, παρά τις δυσοίωνες 

προβλέψεις. Αποτελεί ενδεχόμενα και ένα προσκλητήριο να υπερβούμε τα εμπόδια, σε 

αρμονία με τη γνωστή φράση του Αντόνιο Γκράμσι: «Είμαι απαισιόδοξος λόγω ευφυΐας και 

αισιόδοξος λόγω θέλησης». Περισσότερα στην ιστοσελίδα του βιβλίου στο: 

http://costaskataras.org/siopilos-kainourgios-kosmos.html 

http://costaskataras.org/siopilos-kainourgios-kosmos.html
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Η Ελλάδα- με την reactive παρά proactive κουλτούρα της, που αποτελεί μάλλον 

πλεονέκτημα σε αβέβαιους, χαοτικούς καιρούς, θα μπορούσε να αδράξει την ευκαιρία την 

εποχή αυτή του κενού και να διαδραματίσει έναν ιστορικό ρόλο, συμβάλλοντας ουσιαστικά, 

με τη διαμόρφωση ενός νέου πανανθρώπινου προτάγματος βασισμένου στο ελληνικό 

υπόδειγμα, δηλαδή στις αξίες του μέτρου, του ανθρωποκεντρισμού και της σύνθεσης (Δύση- 

Ανατολή, Βορράς-Νότος, κ.λπ.) και να επιβεβαιώσει έτσι το χαρακτηρισμό του Μαρξ και 

άλλων στοχαστών ότι « οι Έλληνες είναι τα φυσιολογικά παιδιά της ανθρωπότητας » , αλλά 

και να ενισχύσει την αντίληψη ότι η κλασική Ελλάδα αποτελεί σταθερά το υπόβαθρο του 

δυτικού πολιτισμού (Κ. Καστοριάδης). Η πρόκληση είναι σχεδόν ανυπέρβλητη, με δεδομένη 

τη παρακμή που βιώνει η χώρα, αλλά είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδηθεί , αλλιώς 

θα χαθούμε στη σκόνη της ιστορίας , όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. 

 
 

Σχετικά με τη δομή του βιβλίου, ο συγγραφέας αρχικά παρουσιάζει ορισμένους από τους 

κύριους ενεργοποιητές (enablers) που μας οδήγησαν στη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα, 

όπως η αριθμητικοποίηση ( η κατανομή ισχύος Pareto χαρακτηρίζει πλέον και τα κοινωνικά 

φαινόμενα, κάτι που δημιουργεί ακραία και δυσάρεστα αποτελέσματα στον άνθρωπο), η 

ανισότητα (διαρκώς αυξανόμενη, διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό και οδηγεί στην 

περιθωριοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού) και ο καταναλωτισμός 

(ακραία προσήλωση σε υλιστικές επιδιώξεις που υπονομεύουν την ευτυχία και οδηγούν 

στην κατάθλιψη). 

Ακολούθως, εστιάζει στη σημερινή πραγματικότητα όπως τη διαμόρφωσαν, μεταξύ 

άλλων, και οι πιο πάνω ενεργοποιητές, ενώ αξιοποιούνται αρκετές δόσεις από την ελληνική 

πραγματικότητα και κρίση, όπως : το ελληνικό όνειρο που έγινε εφιάλτης με την οικονομική 

καταστροφή του 2009, τα μνημόνια και οι αιτίες της σκληρότητας της ΕΕ η χωρών-μελών 

προς την Ελλάδα. Παράλληλα και συγχρόνως, γίνεται προσπάθεια επιστημονικής 

αιτιολόγησης της παθητικότητας της κοινωνίας την περίοδο αυτήν, των γεωπολιτικών 

προκλήσεων της Ευρώπης μετά την ελληνική κρίση και το Brexit, της σύγκρουσης Βορρά- 

Νότου και του φαντάσματος ενός ενδεχόμενου κατακερματισμού της ΕΕ. 

Τέλος, ο συγγραφέας ρίχνει μια διερευνητική ματιά στο κοντινό μας μέλλον, αρκετές 

πλευρές του οποίου έχουν ήδη έχουν φτάσει : το φαινόμενο της μετα-δημοκρατίας (post- 

democracy) που καθιστά τα κράτη ανίσχυρα εμπρός στη δύναμη των παγκόσμιων εταιρικών 
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κολοσσών και τους πολίτες παθητικούς παρατηρητές μιας θεατρικής δημοκρατίας –στον 

κόσμο της χειραγώγησης των Steven Bannon και Vladislav Surkov, το σκάνδαλο Cambridge 

Analytica, την κυριαρχία της προπαγάνδας και των fake news και τη χίμαιρα των social 

media, καθώς αναδύεται ένας «Καπιταλισμός της Επιτήρησης»–, καθώς και την κατάσταση 

της μετα-αλήθειας (post-truth), που δημιουργεί σύγχυση εντέλει παθητικότητα στο άτομο. 

Kαι τέλος, εξετάζει, επίσης, το δίκοπο σπαθί της αφηνιασμένης τεχνολογίας. 

Κινδυνεύει ο άνθρωπος να γίνει άχρηστος από τα ρομπότ και τους αλγόριθμους της 

Τεχνητής Νοημοσύνης- ΤΝ (AI - Artificial Intelligence); 

Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε μια ψηφιακή δικτατορία και στην 

αναγέννηση αυταρχικών καθεστώτων / κρατών και «αυταρχικών δημοκρατιών» όχι μόνο 

στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη; 

Μήπως, όμως, ο ανίσχυρος, αποπροσανατολισμένος και υπάκουος σήμερα άνθρωπος μέσω 

της βιοτεχνολογίας και με την αποκρυπτογράφηση και « χειραγώγηση» του DNA μπορεί να 

νικήσει την αρρώστια (λόγου χάριν: με την επαναστατική επεξεργασία γονιδιώματος / gene 

editing ), τον ίδιο τον θάνατο και να γίνει ο ίδιος Θεός (Deus); 

 

Το βιβλίο που είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν την Covid εποχή ρίχνει μια πολύ συνοπτική ματιά 

στην πανδημία, έναν «μαύρο κύκνο» που εκτιμάται ότι θα συνοδευτεί από μεγάλη 

αστάθεια, αβεβαιότητα, χάος και όπου ο κόσμος θα κληθεί ύστερα να εξισορροπήσει την 

οικονομία, την απειλή του αυταρχισμού, μια βαθύτερη ανισότητα, την τεχνολογική ανεργία, 

τις αυξανόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις ή και πολέμους. 

Μια πανδημία που ενδέχεται να συμβάλλει στην παρακμή του δυτικού μοντέλου ενώ 

ενισχύει την άνοδο της Κίνας και το τρίπτυχο : πολιτικός αυταρχισμός, κοινωνική πειθαρχία 

και προτεραιότητα της ιδιωτείας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την ιδανική συνθήκη για να γίνει 

θολό το όριο ανάμεσα στη δημοκρατία και στον απολυταρχισμό, αφού, όπως λέγεται, 

«για τους ηγέτες που θέλουν να ισχυροποιήσουν την εξουσία τους , αυτή η πανδημία είναι 

ένα πραγματικό δώρο ». 

 
Φυσικά, tο βιβλίο είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία που 

έφερε και έναν δεύτερο «μαύρο κύκνο», και σηματοδοτεί μια νέα εποχή η οποία ανέδειξε 

αναμφίλεκτα φαινόμενα, τα οποία με αγωνία περιγράφει το βιβλίο: την άνοδο του 

αυταρχισμού, με την αυταρχική αυτοκρατορία της Ρωσίας να επιτίθεται, καθώς και την 
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έκλειψη της ευρωπαϊκής αμεριμνησίας. Βρισκόμαστε, έτσι, μπροστά στο τέλος ενός ακόμα 

«καλοκαιριού της Ευρώπης», όπως και στην αντιστροφή των ισχυρών κεντρόφυγων, 

διασπαστικών, δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στην ΕΕ (τουλάχιστον για κάποιο ικανό 

διάστημα ). 

 
 
 

Να ορισμένες από τις θεματικές περιοχές για τις οποίες μπορεί να βρει κάποιος γόνιμο 

προβληματισμό στο νέο βιβλίο του Κώστα Κατάρα, ένα βιβλίο που δεν έρχεται για να 

χαϊδέψει αυτιά, αλλά να αντιμετωπίσει κατάματα τη νέα πραγματικότητα, τη νέα 

κανονικότητα, την οποία πολλοί διαισθάνονται, αλλά δεν τολμούν να παραδεχθούν. ‘Όμως, 

όπως λέγεται, «η αξία ενός Ανθρώπου μετριέται με το πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει» ! 

 
 
 

Και τρίτο προφητικό βιβλίο ; 
 

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μιας οιονεί τριλογίας, στην οποία ο 

συγγραφέας ξεδιπλώνει την αγωνία του για τα αρνητικά επερχόμενα ως αποτέλεσμα του 

αφηνιασμένου και εγωιστικού καπιταλισμού των ανισοτήτων, όπως τον ενδυναμώνει και τον 

επιταχύνει η τεχνοεπιστήμη την εποχή της μετα- παγκοσμιοποίησης. 

Στο πρώτο βιβλίο, με τίτλο Οι πληροφοριόπτωχοι του χωριού 1 (1998) παρουσιάζονταν 

συγκεκριμένες στρατηγικές για χώρες, όπως η Ελλάδα, που θα ήθελαν αλλά και θα έπρεπε 

να συμμετάσχουν ισότιμα στην Κοινωνία των Πληροφοριών, και έτσι στη σύγχρονη 

οικονομία που βασίζεται στη γνώση. 

Στο βιβλίο μπορεί να διαβάσει κάποιος χαρακτηριστικά: «Η σύγχρονη τεχνολογία και οι 

Λεωφόροι των Πληροφοριών οδηγούν σήμερα στο Παγκόσμιο Χωριό. Η Οικονομία απο- 

υλοποιείται και γίνεται ψηφιακή. Τα κράτη που τους λείπει το όραμα αδυνατούν να 

κατανοήσουν την ψηφιακή εποχή μας και καταδικάζουν την πλειοψηφία των πολιτών τους 

στη φτώχεια της πληροφορίας. Δημιουργούν, έτσι, τους νέους πληροφοριόπτωχους μιας 

οικονομίας της γνώσης. Αυτή είναι η αρχή για τη δημιουργία της κοινωνίας των δύο τρίτων, 

 

1. Κώστας Π. Κατάρας, Οι πληροφοριόπτωχοι του χωριού - Η Ελλάδα αντιμέτωπη με την πρόκληση της 
κοινωνίας των πληροφοριών , Διεθνής Στρατηγική, Αθήνα 1998. (Το βιβλίο έχει από χρόνια εξαντληθεί, αλλά 
κάποιος μπορεί να το κατεβάσει ηλεκτρονικά δωρεάν, από την ιστοσελίδα www.costaskataras.org) 
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τη μόνιμη φτώχεια και τελικά την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική υποτέλεια». (Η 

υπογράμμιση είναι σημερινή , και αφού έχουν μεσολαβήσει όλα τα μνημόνια και ο 

περιορισμός της κυριαρχίας της χώρας από αυτά.) 

Το δεύτερο βιβλίο ¨Nice¨ Capitalism 2 («Συμπαθής» Καπιταλισμός ), που κυκλοφόρησε 

μόνο στην αγγλική γλώσσα στις ΗΠΑ, προχωρούσε σε μια αναζήτηση των «μεγα-τάσεων» 

που αναδύονται στη «μετα-παγκοσμιοποιημένη» οικονομία. 

Είναι το ένα από τα δύο ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία αναφέρεται σε άρθρο του από την 

Αθήνα της κρίσης το 2010 ο Paul Mason, αρχισυντάκτης του Newsnight του BBC τότε. Έγραψε 

δε χαρακτηριστικά ότι το βιβλίο «Συμπαθής» Καπιταλισμός (¨Nice¨ Capitalism) του Κώστα 

Κατάρα, αλλά και αυτό του Adrew Ross Sorkin Πολύ Μεγάλη για να Πτωχεύσει (Too Big to 

Fail), είναι τα δύο ξένα βιβλία που εντοπίζει σε επίσκεψη του σε υπουργικά γραφεία. Ο 

Άγγλος δημοσιογράφος σχολίασε ότι η Ελλάδα, αφού απόλαυσε για αρκετά χρόνια έναν 

«συμπαθητικό καπιταλισμό» (όχι ιδιαίτερα επιτυχημένη ερμηνεία της πραγματικής ουσίας 

του σχετικού βιβλίου), τώρα καλείται να ανακαλύψει αν είναι «αρκετά μεγάλη για να 

πτωχεύσει». 3 

Το βιβλίο αυτό με το δικό του προφητικό τρόπο προέβλεψε έγκαιρα (μήνες πριν το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2008) την κατάρρευση της αμερικανικής οικονομικής 

ηγεμονίας και του μοντέλου του «Εγωιστικού» Καπιταλισμού (Selfish Capitalism) - 

χαρακτηριζόμενο από απληστία, αλαζονεία αλλά και αδιαφορία για τις αυξανόμενες 

ανισότητες στην κοινωνία - και την ανάγκη αναζήτησης ενός «Συμπαθούς» Καπιταλισμού 

(¨Nice¨ Capitalism), με κύριο άξονα την ελληνοκεντρική και ανθρωποκεντρική έννοια του 

μέτρου, όπως προτάσσει και η ελληνική φιλοσοφία μας: «πάντων χρημάτων (=πραγμάτων) 

μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν» 

(Πρωταγόρας). 
 
 

Το τρίτο βιβλίο θα αποδειχθεί και αυτό προφητικό; Ο χρόνος θα το δείξει. Σίγουρα, όμως, 

χαρακτηρίζεται από μια ενδιαφέρουσα διεπιστημονική προσέγγιση , από τα μαθηματικά και 

τους αλγόριθμους, στη ψυχανάλυση και στα οικονομικά, και από τα ρομπότ στη γενετική 

 
 

2. Costas Kataras, ¨Nice¨ Capitalism, Xlibris (July 22, 2008) USA 

3. Ολόκληρο το σχετικό κομμάτι στο BBC βρίσκεται στο 
http://www.bbc.co.uk/blogs/newsnight/paulmason/2010/02/greece_spearing_the_octopus.html?page=18 

http://www.bbc.co.uk/blogs/newsnight/paulmason/2010/02/greece_spearing_the_octopus.html?page=18


6  

μηχανική και στα θέματα της άμεσης δημοκρατίας. Στο μεταξύ, αν συναντηθούμε μαζί του, 

ας το διαβάσουμε με προσοχή για να γνωρίσουμε μια νέα πραγματικότητα που φαίνεται να 

διαγράφεται για τη σύγχρονη κοινωνία και το άτομο ως αποτέλεσμα και της τεχνολογίας. 

 
 

Βιογραφικό 
 

Ο Κώστας Κατάρας (www.costaskataras.org) ίδρυσε τη συμβουλευτική εταιρεία Strategic 

International το 1984, έχοντας ήδη εργαστεί στον τομέα της διαφήμισης στην Αθήνα, στις 

Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, όπως, επίσης, στον τομέα των ΜΜΕ και των εκδόσεων. 

Κατά τη διάρκεια των ετών παρείχε τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε πολυεθνικές 

εταιρείες, σε Διεθνείς Οργανισμούς (λόγου χάριν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο 

ΝΑΤΟ), σε κυβερνήσεις και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε πολλές χώρες. Έχει 

σπουδάσει Ψυχολογία και Μάρκετινγκ. 

Από το 2008 έχει αφιερωθεί στη συγγραφή βιβλίων, στις ομιλίες και σε διαλέξεις. Επίσης, 

κατά την ίδια αυτήν περίοδο έκανε εισηγήσεις και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(MBA International Program) σχετικά με τις επιχειρήσεις στην κοινωνία. 

Υπηρέτησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες ως σύμβουλος / εμπειρογνώμονας 

για θέματα σχετικά με την επικοινωνία, την κοινωνία της πληροφορίας, την έρευνα / 

τεχνολογία και την οικονομική και την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: Σιωπηλός Καινούργιος Κόσμος – Ανιχνεύοντας τη Νέα 

Κανονικότητα, την εποχή της Μετα-δημοκρατίας (2022), Οι πληροφοριοπτωχοί του χωριού 

– Η Ελλάδα αντιμέτωπη με την πρόκληση της κοινωνίας των πληροφοριών (1998) και 

“Nice” Capitalism («Συμπαθής» Καπιταλισμός) που κυκλοφόρησε μόνο στην αγγλική 

γλώσσα στις ΗΠΑ (2008). 

 
 
 
 
Πληροφορίες για τον Τύπο: 

Τηλ. + 30 6944305260 (Κα Φρέστη) 

info@costaskataras.org και costas@costaskataras.org  

http://www.costaskataras.org  

 

Δελτία Τύπου και φωτογραφικό  Υλικό:  

https://www.costaskataras.org/press.html  

 

mailto:info@costaskataras.org
mailto:costas@costaskataras.org
http://www.costaskataras.org/
https://www.costaskataras.org/press.html
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Κεντρική Διάθεση Βιβλίου: 
(Για βιβλιοπώλες, αλλά και για αναγνώστες που επιθυμούν άμεση παραλαβή) 
Bιβλιοπωλείο "Παρ' ημίν" / ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, Χαριλάου Τρικούπη 11Α (και Ακαδημίας), 
Τηλ. 210 3811201, 210 3802542, email: info@parimin.gr 
Επίσης οι αναγνώστες μπορούν να το βρουν σε όλα τα καλά ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.  

 
 

mailto:info@parimin.gr

