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Οι επόµενες ηµέρες 
Το σκηνικό έχει λίγο-πολύ ως εξής: Οι ΗΠΑ πλήγησαν, πράγµα που ο Εγωισµός του 

Αµερικανικού ονείρου δεν µπορεί να δεχτεί. Χιλιάδες (;) αθώοι πλήρωσαν µε τη ζωή τους 

την "αµερικάνικη λεβεντιά" η οποία εκφράστηκε (στο βαθµό που αυτό έγινε) δια της 

άρνησης να εγκαταλείψουν τον βόρειο πύργο όταν ο νότιος είχε ήδη πληγεί. Οι οµάδες 

διάσωσης πλήρωσαν µε τη ζωή τους την πανανθρώπινη λεβεντιά που δεν έχει εθνικότητα. 

Πλήρωσαν, όµως, και τα σταµατηµένα µυαλά της περισσότερο τεχνολογικά προηγµένης 

χώρας του κόσµου, τα οποία δεν κατάλαβαν (!) ότι ο πύργος θα πέσει.  

∆εν πρόκειται πρωτίστως για τεχνολογική ή άλλη επιστηµονικά αποτιµήσιµη αστοχία. 

Πρόκειται για δόγµα, όπως έχουν πει πολλοί: "Στην Αµερική δεν πέφτουν βόµβες και 

ακόµη και όταν πέσουν, δεν ισχύουν οι νόµοι της φύσης για την κατάρρευση των κτιρίων. 

Στην Αµερική, όταν πέσει ένα αεροπλάνο σε τόσο σηµαντικό στόχο, αποκλείεται να πέσει 

και δεύτερο (και τρίτο και τέταρτο)". Η αεράµυνα, η πολεµική αεροπορία κλπ δεν είναι σε 

θέση ετοιµότητας για 18 λεπτά, χρόνο αδιανόητα µεγάλο για το Αιγαίο. Αυτό το δόγµα 

επλήγη και όσο αίµα και να χυθεί στον υπόλοιπο πλανήτη, οι Αµερικάνοι, όπως είπε και 

κάποιος γνωστός τηλεπαραθυράνθρωπος, θα ακούν αεροπλάνο και θα γυρνούν το κεφάλι 

τους στον αέρα για να δουν που θα πέσει. 

Αυτά και άλλα θα απασχολήσουν τους αναλυτές, τους ειδικούς τα media και τις υπηρεσίες 

ασφαλείας. Ενδεχοµένως, αλλά µόνο πιθανόν και καθόλου βέβαιο, να απασχολήσουν 

και τον ιστορικό του µέλλοντος, αν κάτι τέτοιο υπάρξει. Τώρα το τι είδους πολιτισµός είναι 

ο πολιτισµός της εκδίκησης, απ' όπου αυτή και αν προέρχεται και προς οιονδήποτε και αν 

απευθύνεται, αυτό είναι επίσης αντικείµενο ενασχόλησης του πιθανού ιστορικού του 

πιθανού µέλλοντος. Τα υπόλοιπα, είναι απλά υλικό για κατανάλωση και για ενεργό 

συµµετοχή στον πολιτισµό της εκδίκησης, η οποία "είναι θέµα χρόνου", λένε οι τηλε-

άνθρωποι και το πιθανότερο είναι ότι όταν διαβάζετε τις γραµµές αυτές θα έχει ήδη 

επέλθει. 

Ο πολιτισµός του κολάρου 

Το πολεµικό σενάριο της επόµενης ηµέρας µπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγο ή σε 

περισσότερο χρόνο, µε ή χωρίς γενίκευση της σύρραξης. Ανεξάρτητα απ' αυτό, θα δούµε 

να εκτυλίσσονται άλλου είδους σενάρια τα οποία, αν και όχι πολεµικά, θα είναι εξίσου 

χαρακτηριστικά του πολιτισµού µας. Ο πολιτισµός του 21ου αιώνα δεν θα είναι µόνο ο 

πολιτισµός της τεχνολογίας, η οποία από µόνη της ούτε φταίει ούτε δεν φταίει. Θα είναι, 

όπως είπαµε, και ο πολιτισµός της εκδίκησης. Θα είναι, επίσης, και ο πολιτισµός του 

"κολάρου". Και εξηγούµαστε. 

Ποιος, µετά από τα γεγονότα, θα αρνηθεί οποιαδήποτε αξίωση των ΗΠΑ και των συµµάχων 

τους για εγκατάσταση και τοποθέτηση σε λειτουργία παντός είδους τεχνολογικού 

συστήµατος που "θα µας προστατεύει από παρόµοιες ενέργειες στο µέλλον" και θα 

"εντοπίζει εγκαίρως τους ενόχους"; Ποιος θα φέρει αντίρρηση στο σύνθηµα "να κάνουµε 

όλον τον κόσµο ένα Big Brother Show" εγκαθιστώντας σήµερα κάµερες και συστήµατα 

αναγνώρισης όλων των επικοινωνιών και αύριο το "µαγικό κολάρο" στο λαιµό όλων µας, 

το οποίο θα διαβάζει τη σκέψη, στο όνοµα πάντα της παγκόσµιας ασφάλειας; 

Ιδού το ερώτηµα, αγαπητοί αναγνώστες. Βέβαια, ερωτήµατα όπως αυτό µπορεί να 

ακούγονται (κυριολεκτικά) ως η παροιµία "εδώ ο κόσµος καίγεται και το ...ερώτηµα 

τίθεται". Πράγµατι. Αλλά, τελικά, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει έναν πολιτισµό; Η 



τεχνολογία του; Ένα τσούρµο αγράµµατοι υποκινούµενοι φανατικοί που δεν υπολογίζουν 

γενικά τη ζωή; Οι "προηγµένοι", οι οποίοι εκδικούνται µε το ίδιο νόµισµα; Ολοι οι 

υπόλοιποι οι οποίοι δέχονται να τους παρακολουθούν µε όλα τα µέσα, µήπως και 

τολµήσουν να σκεφτούν κάτι χαρακτηριστέο (από τους Εκδικητές) ως "τροµοκρατικό"; 

Αν, λέµε αν, η µορφή της ιστορίας δεν αλλάξει πραγµατικά, αν δεν επιβεβαιωθεί η γνωστή 

ρήση του Einstein ότι ο 4ος παγκόσµιος πόλεµος θα γίνει µε ρόπαλα και πέτρες, τότε το 

χαρακτηριστικό της καθηµερινότητάς µας του µέλλοντος, θα είναι ακριβώς αυτό το µάτι 

που θα παρακολουθεί την πένα, τη γλώσσα και τη σκέψη µας. Ο,τιδήποτε αποκλίνει από 

τον µονόδροµο που οδηγεί σε καταστροφές όπως αυτές που βιώνουµε, θα εξετάζεται και 

θα διώκεται, και µάλιστα µε αρωγό την καθόλα ικανή τεχνολογία. Ακόµη και να "τη 

γλιτώσουµε" µε λίγες δεκάδες χιλιάδες (!) θύµατα στο Αφγανιστάν (µάλλον για εκεί 

µιλάµε), θα "σκεφτόµαστε" πολύ πριν µιλήσουµε το λόγο τον διαφορετικό. 

Οι δια της βίας υποταγές, τύπου "κατοχής", δεν έχουν πλέον κανένα νόηµα. ∆εν 

εξυπηρετούν κανένα σκοπό. Σκοπός πλέον είναι η ευηµερία ορισµένων δια της 

µετατροπής των υπολοίπων σε πειθήνια και ελεγχόµενα καταναλωτικά όντα, τα οποία 

ζουν σε µια προσωποποιηµένη και καθόλα πραγµατική εικονικότητα. Μια εικονικότητα η 

οποία οριοθετείται από την τηλεόραση (αναλογική, ψηφιακή, δορυφορική, διαδραστική, 

κλπ), από πλαστικές αξίες και δήθεν αµφισβητήσεις των νέων και από τα πάσης φύσεως 

επικοινωνιακά καλούδια που θα βρίσκονται στις τσέπες µας, και θα φορούνται µαζί µε τα 

ρούχα (αυτού) του µέλλοντος. 

Για την εγκαθίδρυση τέτοιων καταστάσεων, δεν απαιτούνται πρωτίστως όπλα, αλλά 

κάµερες, echelon, UKUSA, τεχνολογίες για αναγνώριση φωνής και εικόνας, 

(υποχρεωτική) πρόσβαση στο Internet, αλλά και "IP" σε κάθε κάτοικο του πλανήτη από τη 

στιγµή που γεννιέται. Και βέβαια, τεράστιος αριθµός "σωµάτων ασφαλείας", κρυµµένων 

πίσω από µόνιτορ και από συστήµατα "behavioral warehousing". Αυτά είναι κάποια από τα 

επακόλουθα των θλιβερών γεγονότων µεταξύ πολιτισµένων και απολίτιστων, πιστών και 

άπιστων, περήφανων και καταφρονεµένων, µε τα οποία θα βρεθούµε αντιµέτωποι, όταν, 

αν και εφόσον, τελειώσουν οι "καλές, επιβεβληµένες και πολιτισµένες" σφαγές της 

εκδίκησης. 
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