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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv024.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Ο ιός και οι άλλοι 
Περιµένοντας τον "ιό του 2000", σχολιάζουµε την διασκεδαστική 
περιρρέουσα ατµόσφαιρα    

  

Φυλαχτείτε, αγαπητοί αναγνώστες! Φυλαχτείτε διότι όπου να 'ναι θα χτυπήσει ο ιός του 2000! 
Και το χτύπηµα θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, τόσο ως προς την έκταση, όσο και ως προς 
τη σοβαρότητα. ∆εν ξέρουµε τις λεπτοµέρειες, δηλαδή το πότε, πώς και το πού, για ένα όµως 
είµαστε σίγουροι: ο ιός µάλλον θα χτυπήσει και καλό είναι να προετοιµαζόµαστε ήδη από τον 
Νοέµβριο που είναι ακόµα καιρός. Υποψήφιοι στόχοι είναι τα πάντα µέσα από τα οποία 
περνά ηλεκτρικό ρεύµα οιαδήποτε ισχύος και συχνότητας και ασφαλώς, η αλυσίδα των 
συνδεδεµένων σε αυτά και ελεγχόµενων από αυτά διατάξεων.  

Ητοι, κινδυνεύουν τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα διανοµής νερού και 
αποχέτευσης, οι σηµατοδότες των δρόµων, οι συγκοινωνίες γενικώς και αορίστως 
(αεροπλάνα, τρένα, καράβια κλπ), τα αεροδρόµια, η κουζίνα και το θερµοσίφωνο, οι εταιρικοί 
ανελκυστήρες - ιδιαίτερα οι αυτόµατοι - οι τηλεοράσεις, τα ψυγεία και ασφαλώς οι 
υπολογιστές και τα προγράµµατα. Καλόν είναι, λοιπόν, να είστε σε επιφυλακή, όπως εξάλλου 
θα είναι και ολόκληρος ο κρατικός µηχανισµός ο οποίος θα βρίσκεται στα πόστα του την 
κρίσιµη στιγµή και θα περιµένει το χτύπηµα, το οποίο και θα είναι σε πλήρη ετοιµότητα να 
αντιµετωπίσει.  

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες σχετικά µε το πού ενδέχεται να 
χτυπήσει ο ιός, µην διαβάζετε εµάς καθότι εγκυρότερες πηγές είναι οι εφηµερίδες, τα 
περιοδικά life style των απανταχού ελεύθερων καβαλάρηδων εκδοτών και ασφαλώς, η 
τηλεόραση: Εκεί βρίσκεται η αλήθεια! Οι δηµοσιογράφοι που αγωνίζονται µε αυτοθυσία για το 
δικό µας δικαίωµα στην ενηµέρωση το έχουν ήδη ψάξει το πράγµα και θα είναι εκεί την 
κρίσιµη στιγµή να µας περιγράφουν ζωντανά το χτύπηµα του ιού.  

Γενικά, πρόκειται να περάσουµε µια πολύ µοναχική πρωτοχρονιά: κανείς δεν θα είναι µε την 
οικογένειά του τη στιγµή της αλλαγής του χρόνου. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα βρίσκονται στα 
πόστα τους περιµένοντας το χτύπηµα το οποίο (είπαµε) θα αντιµετωπίσουν άµεσα. Οι 
δηµοσιογράφοι θα είναι στους δρόµους περιµένοντας το γενικευµένο δηµόσιο πανικό που θα 
προκληθεί και τον οποίο αυτοί πρώτοι θα µας µεταδώσουν. Οι επιχειρηµατίες θα είναι στα 
εξοχικά τους τα οποία θα φωτίζονται µε κεριά και θα ψυχαγωγούνται µε ζωντανό (φυσικό και 
ουχί ηλεκτρικό) πιάνο. Μαζί θα είναι και τα στελέχη, τουλάχιστον τα πρωτοκλασάτα. Οι λοιποί 
µάχιµοι θα τρέχουν δεξιά και αριστερά πανέτοιµοι να αναγνωρίσουν τα χτυπήµατα του ιού και 
να τα πολεµήσουν. Τέλος, οι ίδιες οι οικογένειες όλων αυτών θα είναι στα πυρηνικά 
καταφύγια διότι δεν ξέρει κανείς τι συµβαίνει.  

Ο ιός του 2000 εµφανίζεται ως ένα από τα φυσικά φαινόµενα τα οποία δεν µπορούν να 
προβλεφθούν. Και εφόσον δεν µπορούν να προβλεφθούν, κανείς δεν µπορεί να αναζητήσει 
τους αρµόδιους και υπεύθυνους για τις ζηµιές που θα προκαλέσει. Κάτι σαν σεισµός, που 
συµβαίνει και δεν θα µπορούσαµε να έχουµε κάνει τίποτε για να µη συµβεί. Ως υπεύθυνη 
κυβέρνηση, βέβαια, καλόν είναι να λαµβάνουµε τα µέτρα µας και να εξοφλούµε συντάξεις, 
µισθούς Ιανουαρίου κλπ µέσα στον ∆εκέµβριο. Ως εταιρίες πληροφορικής, στη γενική 
περίπτωση κάνουµε πάνω-κάτω το ίδιο: προφυλασσόµεθα διακριτικά. Βέβαια, εµείς ξέρουµε 
και κάτι παραπάνω για το θέµα, όπως δηλαδή γνωρίζουν οι σεισµολόγοι για τους σεισµούς. 
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Και µάλιστα, στις γραπτές τε και προφορικές δηλώσεις και αναλύσεις µας, είµαστε τόσο 
διπλωµάτες, όσο και οι σεισµολόγοι: είπε ποτέ κανένας σεισµολόγος ότι είµαι απόλυτα 
βέβαιος για το τάδε; Οχι! ∆ιατυπώσεις του στυλ "εφόσον ισχύει αυτό τότε εκείνο" και "µε βάση 
τα επιστηµονικά δεδοµένα σήµερα που µιλάµε µπορούµε να πούµε ότι...", κλπ. Ενας 
άνθρωπος που µε παρρησία εξέφρασε τη γνώµη του (δηλαδή είπε αυτό που όλοι ήθελαν να 
ακούσουν και τίποτε περισσότερο), ακόµα και αν δεν είχε επιστηµονικά ή στην πράξη δίκιο, 
βρέθηκε να λιθοβολείται από τους πάντες.  

Ετσι και οι εταιρίες πληροφορικής: δηλώσεις µε διφορούµενα, παραθυράκια διαφυγής µε 
άµεσους ή συµφραζόµενους υποθετικούς λόγους ώστε να µην µπορούν να κατηγορηθούν 
από όσους "δεν λάβουν τα µέτρα τους" και γενικά µια αντιµετώπιση που θυµίζει την οµάδα 
σεισµολόγοι - πολιτικοί µηχανικοί - εργολάβοι - πολιτεία - ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι πρώτοι 
δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις και εντοπίζουν την υψηλή σεισµικότητα της χώρας, οι 
δεύτεροι εφαρµόζουν τον ισχύοντα κανονισµό, οι τρίτοι δεν ξέρουν - κάνουν ότι πουν οι 
µηχανικοί - η πολιτεία θεσµοθετεί και νοµοθετεί και τέλος, τα κτίρια πέφτουν και θάβουν τους 
ιδιοκτήτες (οι οποίοι µε άµεσο και έµµεσο τρόπο έχουν πληρώσει όλους τους υπόλοιπους) 
χωρίς να φταίει κανείς απολύτως.  

Βέβαια, µια κοινωνία που παρουσιάζει τέτοια αναλγησία στο θέµα της σεισµικής επάρκειας 
των κατασκευών την οποία θυµάται υποκριτικά και µόνο όταν υπάρχουν θύµατα, παράδοξο 
θα ήταν να αντιµετωπίζει διαφορετικά άλλα, ήσσονος σηµασίας φαινόµενα. Εξάλλου, όπως 
είδαµε στις τηλεοράσεις και διαβάσαµε στα περιοδικά των ελεύθερων καβαλάρηδων, ο ιός 
του 2000 είναι µια πολύ παρόµοια περίπτωση, µόνο που αντί για κτίρια κινδυνεύουν να 
καταρρεύσουν άλλα πράγµατα.  

Ετσι και η Πολιτεία: αφού τελικά αποφάσισε σε ποιον θα ανήκει η "αρµοδιότητα", αφού 
δηµιούργησε τις "οµάδες δράσης", αφού ανέθεσε µε αδρά αµοιβή την επίλυση του 
προβλήµατος σε κρίσιµης σηµασίας δηµόσιους οργανισµούς στους χρηµατιστηριακά 
επιτυχηµένους, αφού τέλος πάντων "έκανε το καθήκον της", αποφασίζει να πληρώσει εκ των 
προτέρων τις οικονοµικές της υποχρεώσεις προς τους πολίτες (καθότι και εντός 
προεκλογικής περιόδου) και να κηρύξει "γενική επιφυλακή" στο ∆ηµόσιο. Βέβαια όσοι από 
τους δηµόσιους υπαλλήλους δεν θα ξαγρυπνήσουν (και πολύ καλά θα κάνουν) µπροστά από 
την οθόνη τους περιµένοντας να εµφανιστεί το τέρας, θα βρίσκονται "εντός νοµίµου αδείας". 
Και ασφαλώς, την επόµενη µέρα, το µη χάος θα οφείλεται στην "κινητοποίηση", ενώ το χάος 
θα οφείλεται στο "απρόβλεπτο χτύπηµα", σε "άλλους", πάντως όχι στην Πολιτεία.  

Ουαί υµίν, υποκριταί και Φαρισαίοι...  

  

  

  

∆ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter  

τον Νοέµβριο του 1999 

 


