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Ουδέν πρόβληµα 
 

Οσοι πίστεψαν ότι "κάτι 

άλλαξε" από την 11η Σεπτεµβρίου 

τρέχοντος µάλλον έκαναν λάθος, 

χαρακτηριζόµενοι από χαλαρή 

συνείδηση για την ιστορική εξέλιξη. 

Χαρακτηριστικό µάλλον 

αναµενόµενο για όσους όταν 

πέρασαν από τα σχολεία της 

πανευρωπαϊκής, δια βίου, 

συνεχιζόµενης, εξ' αποστάσεως, 

διασυνδεδεµένης, κλπ, ιστορικής 

αποβλάκωσης. Η ιστορία δεν 

άλλαξε πορεία την 11η Σεπτεµβρίου, 

απλά "διευκολύνθηκε" η συνέχιση 

της πορείας που ήδη είχε. Το 

ευρύτερο θέµα δεν είναι επί του 

παρόντος και φαίνεται ότι κακώς 

κάποιοι σκέφτηκαν ότι δεν 

αποκλείεται και η δική µας γενιά να 

ζήσει εποχές τύπου "κατοχής", µε 

άλλους, ασφαλώς, όρους. 

Χρειάστηκε να περάσουν λίγες 

µέρες τηλεθέασης για να 

διαπιστώσουµε ότι "ουδέν πρόβληµα υπάρχει".  

Λιγότερες από 60 ηµέρες µετά το "συµβάν", τα 

δελτία ειδήσεων, όχι µόνο στην Ελλάδα, είχαν "ανανήψει": 

Κοκοροµαχίες µεταξύ κατ' επάγγελµα "ιστορικών 

στελεχών" σχετικά µε τις πληµµύρες, τους λογαριασµούς, 

τα έργα, το ΚΠΣ, τις "αρµοδιότητες" της Ολυµπιάδας και 

άλλα, µε διαιτητές τους δηµοσιογράφους της τηλεθέασης, 

των ακίνδυνων ερωτήσεων και των "ίσων αποστάσεων". 

∆ηλώσεις από µοντέλες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, 

ποδοσφαιριστές και άλλους αθλητές, επί παντός επιστητού 

και ανεξάρτητα µε τη γνώση επί του θέµατος. Ξεκαθάρισµα 

λογαριασµών στα "παράθυρα" µεταξύ σεισµολόγων 

παράθυρα. ∆ιαφηµιστικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τους 

µαστροπούς της "υψηλής κοινωνίας", τις "ταρίφες", τους 

όρους και τη διαδικασία της "συµφωνίας".  

Απλετο "big brother", συνοδευόµενο µε εκ των 

υστέρων αναλύσεις του "φαινοµένου" από γνωστούς τηλε-

παραθυράνθρωπους. "Αντίµετρα" από τα άλλα κανάλια 

(κάποιοι έφτασαν στον Jerry Springer!!!). "Πολιτικά ορθή" 

κριτική γενικώς, χωρίς µνεία στα ονόµατα των 

(υπευθύνων;) µελών του ραδιοτηλεοπτικού συµβουλίου, 

ουδένα εκ των οποίων ηχηρά παραιτήθηκε από ευθιξία... 

Βλέπετε, η παρακολούθηση ενός προγράµµατος "δεν είναι 

υποχρεωτική", ενώ η απαγόρευσή του είναι "ανελεύθερη". 

Ολα αυτά, µαζί µε "ειδήσεις" που τραγικά οµοιάζουν σε 

πάσης φύσεως "προφητικές" ταινίες του hollywood που 

διηγούνται επεµβάσεις των Αµερικάνων σε όλη την υφήλιο 

για να σώσουν τον κόσµο από τον κακό του εαυτό, αλλά 

και µε σχετικά ρεπορτάζ, "έγκριτων" δηµοσιογράφων, όπου 

αναφέρεται ότι οι (µισθοφόροι) στρατιώτες στέλνονται στις 

άκρες του κόσµου να πολεµήσουν για "την πατρίδα τους" 

(!)... 

Αυτά, όµως, υπήρχαν και πριν στο τηλεοπτικό και όχι 

µόνο τοπίο, το οποίο (τελικά) πάντα καθόριζε την άποψή 

µας, εµείς απλά δεν το γνωρίζαµε. Χαρακτηριστικό το ότι η 

πτώση του Airbus χαρακτηρίστηκε άµεσα ως "ατύχηµα", ο 

δε χώρος, χρόνος και οι τεχνικές συγκυρίες αποτέλεσαν 

"συµπτώσεις", γιατί απλά έτσι το ήθελαν "οι αγορές", οι 

οποίες κινήθηκαν "έντονα ανοδικά" όταν άκουσαν (και όχι 

έµαθαν, γιατί να µάθουν δεν ενδιαφέρονται) ότι πρόκειται 

περί "ατυχήµατος". "Χαρά", λοιπόν, και "άνοδος" που 

περίπου 300 ζωές χάνονται, αναλώσιµες τελικά στους 

χρηµατιστηριακούς δείκτες των σύγχρονων βανδάλων, οι 

οποίοι στα βιβλία τους κατηγορούν τη Ρώµη για όσα 

γίνονταν στο Κολοσσαίο, εγκρίνοντας ταυτόχρονα τη 

χρήση πυρηνικών...  

Μάλλον, λοιπόν, εµείς αποσυντονιστήκαµε. 

Επανεντασσόµαστε, λοιπόν, στο κλίµα της εποχής: "Ουδέν 

πρόβληµα". Μπορείτε χωρίς ανασφάλεια να κάνετε 

οτιδήποτε σας επιτρέπει η ανεξάντλητη ελευθερία σας, 

όπως για παράδειγµα να αγοράζετε διαµέρισµα στα 

"Βόρεια Προάστεια" µε στεγαστικό δάνειο για 30 χρόνια 

και σε τιµές υψηλότερες από το Παρίσι και τη Ρώµη. Να 

προµηθεύεστε αυτοκίνητα σε πολλά σχήµατα - χρώµατα και 

µε εκατοντάδες δόσεις. Να αγοράζετε ηλεκτρονικό 

εξοπλισµό που θα τον εξοφλήσετε όταν είναι 

παρωχηµένος. Να προµηθεύεστε δορυφορικούς δέκτες, 

DVD, κλπ, για να γίνεστε ακόµη πιο ενηµερωµένοι και 

ευτυχισµένοι ψυχαγωγούµενοι. Να πανηγυρίζετε 

νυχθηµερόν που οι "αθλητικές" ΑΕ παράγουν κέρδη. Να 

παίζετε λόττο - πρώτο - τζόκερ - ξυστό, και άλλα 

"παιχνίδια", τα κέρδη των οποίων θα σας στείλουν στον 

παράδεισο και ας πάνε "οι άλλοι" ξέρετε πού. Να 

ανακαινίζετε το σπίτι, το εξοχικό, τον κήπο, τη ζωή σας 

γενικότερα, µε καταναλωτικό δάνειο µε επιτόκιο µόλις 

10,25%. Να στέλνετε τα δικά σας παιδιά στο καλό σχολείο, 

σε εκείνο που κρύβουν τα (απαγορευµένα!) τετράδια όταν 

έρχεται ο επιθεωρητής. Και να µην ξεχνάτε να θαυµάζετε 

τους ανεπάγγελτους κυβερνήτες που για πολλές δεκαετίες 

επιλέγετε και που δεν αποκλείεται και να σας αξίζουν. 

Μπορείτε να επανέλθετε σε ό,τι προσδοκούσατε και "πριν". 

Ουδέν πρόβληµα. Ουδέν απολύτως... 

...Και να µην ξεχνάτε 

να θαυµάζετε τους 

ανεπάγγελτους 

κυβερνήτες που για 

πολλές δεκαετίες 

επιλέγετε και που 

δεν αποκλείεται και 

να σας αξίζουν. 
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