
new economy observer  ΜΑΙΟΣ 2003 

 

 

 

Ουτοπία 

 
Η σηµερινή τεχνολογία 

συµπυκνώνει τις εξελίξεις στο 

χρόνο, κάνοντας τα πράγµατα να 

συµβαίνουν γρηγορότερα απ' ότι στο 

παρελθόν. Ετσι, οι πόλεµοι και οι 

κατακτήσεις τελειώνουν πριν καλά-

καλά αρχίσουν και η νέα µορφή των 

πραγµάτων είναι γεγονός 

γρηγορότερα από ότι συνηθίσαµε να 

διαβάζουµε στα βιβλία της ιστορίας. 

Εκτός από τα αποτελέσµατα της 

χρήσης της, χαρακτηριστικό µέτρο 

της ταχύτητας µε την οποία τρέχει η 

ιστορία αποτελεί εξάλλου και από 

µόνη της η τεχνολογία. Τα µέτωπα 

των εξελίξεων είναι τόσα πολλά που 

η παρακολούθηση όλων είναι 

αδύνατη, καθένα δε από αυτά είναι 

ένας πλήρης κόσµος, µε την έννοια 

ότι µπορεί να γεµίσει το οπτικό πεδίο της σκέψης και της 

δράσης καθενός ατόµου ξεχωριστά.  

Ο πλουραλισµός των λογικοφανών απόψεων πάνω 

στο ίδιο θέµα, καθώς και η απόλυτη εξατοµίκευση της 

έννοιας της Λογικής, είναι χαρακτηριστικά της ισχύος του 

παραπάνω. Καθένας τοποθετείται (θεωρητικά και στην 

πράξη) µε βάση τη δική του εικόνα για τα πράγµατα η οποία 

διαµορφώνεται σχεδόν αποκλειστικά µε χρήση της 

τεχνολογίας: Η θέση µας περί δικαίου και αδίκου, περί 

καλού και κακού, περί εφικτού και ουτοπίας, περί διεξόδων 

και µονοδρόµων, είναι αποτέλεσµα των µηνυµάτων που 

µας έχουν µεταφερθεί από τα τεχνολογικά µέσα 

επικοινωνίας. 

Πιστεύουµε ότι κάτι είναι "κακό" επειδή ως τέτοιο το 

βλέπουµε επανειληµµένα στην τηλεόραση ως είδηση, ή ότι 

κάτι είναι "φυσιολογικό" επειδή έχουµε συνηθίσει να 

ψυχαγωγούµαστε (!) παρακολουθώντας το. Ετσι, ένας 

ηγέτης είναι κακός ή καλός όχι γιατί έτσι τον χαρακτηρίζει 

ο λαός του, αλλά για τους λόγους που προβάλλονται. Μια 

επέµβαση στην άλλη άκρη του κόσµου είναι "κάτι που 

συµβαίνει", όχι επειδή γνωρίζουµε και αποδεχόµαστε τους 

πραγµατικούς στόχους της, αλλά διότι έχουµε εθιστεί στο 

να ψυχαγωγούµαστε βλέποντας τις ταινίες που ηρωοποιούν 

τέτοιες επεµβάσεις. Οσοι θεωρούν το παραπάνω 

"τραβηγµένο" µπορούν να συµβουλευτούν το CDROM µε 

εκπαιδευτικό υλικό (courseware) του πανεπιστηµίου των 

ΗΠΑ Princeton, µε θέµα "The western way of war" στο 

οποίο η φιλµογραφία του Hollywood αναφέρεται ρητά και 

σε ξεχωριστό κεφάλαιο ως χαρακτηριστικό µέσο έκφρασης 

του "δυτικού τρόπου του πολέµου". Πλήθος ταινιών και 

σειρών που (υποτίθεται ότι) µας "ψυχαγώγησαν" 

ταξινοµούνται εκεί, από τους ίδιους τους δηµιουργούς των 

σειρών αλλά και των πολέµων. 

Πρακτικές που χαρακτήριζαν τα "ολοκληρωτικά" 

καθεστώτα, όπως παρακολούθηση επικοινωνιών και 

πολιτών, διασπορά πλαστών ειδήσεων, βίαιη καταστολή της 

άλλης άποψης κ.ά., σήµερα εφαρµόζονται από τα 

"φιλελεύθερα", ενίοτε µάλιστα µε διθυράµβους. Μάλιστα, 

το ίδιο το "φέρον σήµα" της σύγχρονης πολυµεσικής 

προπαγάνδας, φέρει και καλλιεργεί την θέση ότι τα 

πράγµατα δεν µπορούν παρά να είναι έτσι όπως είναι, ή 

τουλάχιστον, την εύλογη αµφιβολία περί της δυνατότητας 

αλλαγής τους, εφαρµόζοντας στην πράξη το "αν δεν 

µπορείς να τους πείσεις, δηµιούργησέ τους σύγχυση".  

Αυτό εφαρµόζεται σε όλες τις κλίµακες, από την 

παγκόσµια κλίµακα της "εξαγωγής της δηµοκρατίας" 

(κάποτε ήταν "εξαγωγή της επανάστασης" και ήταν κακό, 

σήµερα είναι καλό...) µέχρι την αποδοχή και περίθαλψη της 

µετριότητας που κυβερνά (και) αυτόν τον ταλαιπωρηµένο 

τόπο. Ετσι, οι εν Ελλάδι νεκροί του Αλιάκµονα, του ΕΚΑΒ, 

των Τεµπών, του "Σάµαινα" και τόσοι άλλοι, µπορούν να 

αναζητήσουν τη δικαίωσή τους µόνο στις 30-40 τηλε-

υπάρξεις που σύρουν τη µετριότητά τους στα "παράθυρα" 

λίγο µετά από την είδηση ότι βοµβαρδίστηκε το µαιευτήριο 

από τους "απελευθερωτές", λίγο πριν την είδηση για το 

προσωπικό δράµα της τραγουδίστριας και της µοντέλας και 

αρκετά πριν την εκπαιδευτική τηλεόραση των "ρεάλιτυ", του 

"Ράµπο" και του "Παγκόσµιου Στρατιώτη". Το φαινόµενο 

είναι παγκόσµιο (αν αυτό είναι παρηγοριά), µόλις έχει 

αρχίσει να εκτυλίσσεται στην πλήρη του έκταση και όλοι θα 

πάρουµε θέση µε τη µία ή την άλλη πλευρά, είτε το 

παραδεχόµαστε είτε όχι. Το ερώτηµα για να κλείσουµε 

είναι το "τι αποτελεί ουτοπία: να πιστεύεις ότι αυτός ο 

κόσµος µπορεί να αλλάξει ή ότι µπορεί (έστω) να 

παραµείνει όπως είναι;" 

Πρακτικές που 

χαρακτήριζαν τα 

"ολοκληρωτικά" 

καθεστώτα, όπως 

παρακολούθηση 

επικοινωνιών και 

πολιτών, διασπορά 

πλαστών ειδήσεων, 

βίαιη καταστολή της 

άλλης άποψης κ.ά., 

σήµερα 

εφαρµόζονται από τα 

"φιλελεύθερα"... 
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