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ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρή εισαγωγή
To 2012, o Χάουαρντ Ρέινγκολντ, ένας από τους γκουρού των νέων τεχνολογιών
(πολλοί διεκδικούν αυτόν τον τίτλο, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που καταφέρνουν
πραγματικά να οραματίζονται το μέλλον) κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Net
Smart, how to thrive online» Η θέση του Ρέινγκολντ είναι ότι ήταν ώρα να
βγούμε πια από το σοκ της έκπληξης που μας προκαλούσαν οι νέες τεχνολογίες,
ο υπολογιστής, το διαδίκτυο, οι εφαρμογές web 2.0, τα social media, τα οποία
εισέβαλαν στη ζωή μας κάνοντάς την πιο ανοιχτή, πιο πλούσια αλλά και πιο
περίπλοκη. Γιατί το μέλλον της ψηφιακής κουλτούρας εξαρτάται από το πόσο
σωστά θα μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε, με πόση σοβαρότητα. Τι εννοούσε με
αυτό; Πως πρέπει πια να ξέρουμε που, πώς και πότε κλικάρουμε, πότε κλείνουμε
τον υπολογιστή, πως ελέγχουμε τις πληροφορίες, ποιος είναι ο σωστός τρόπος
συμμετοχής στις δικτυακές κοινότητες. Και όσοι το κατάφερναν, θα είναι αυτοί
που θα έχουν τον έλεγχο της ζωής τους, πολύ περισσότερο από τους
υπόλοιπους.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί είναι γκουρού. Γιατί στα πέντε χρόνια που
μεσολάβησαν αποδείχθηκε πόσο δίκιο είχε. Την εποχή της «μετά-αλήθειας» που
διανύουμε, το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να ξέρουμε πού κάνουμε κλικ. Και
αφού κάνουμε ποια είναι η επόμενη ενέργειά μας.
Έγραφα τον Μάρτιο του 2012: «Είμαι θυμωμένη. Είμαι πολύ θυμωμένη. Είμαι
πάρα πολύ θυμωμένη. Πιο θυμωμένη δεν γίνεται. Και έχω πολύ καλούς λόγους
για να είμαι. Κατ’ αρχήν με τον κύριο Ζάκερμπεργκ. Ο οποίος έπεισε
εκατομμύρια θύματα (ανάμεσα σ’ αυτά κι εγώ) ν’ ανοίξουν λογαριασμούς στη
μ@#% του και μετά κάνει το περιεχόμενο ό,τι θέλει. Και μάλιστα δεν έχεις καν το
δικαίωμα ένστασης. Γράφεις, ξαναγράφεις, κλαίγεσαι, απειλείς, επικαλείσαι
συνταγματικά δικαιώματα και αυτός σε γράφει στα παλιά του τα παπούτσια.
Facebook είμαι και το κέφι μου θα κάνω.
Το Facebook, το Google και οι άλλες πολυεθνικές δεν μας προσφέρονται τσάμπα.
Δεν είναι ανοιχτό λογισμικό, δεν είναι στη φιλοσοφία του μοιράζεσθαι. Αν ήταν
έτσι δεν θ’ άξιζαν εκατομμύρια στα χρηματιστήρια. Και φυσικά πουλάνε
προϊόντα: εμάς, τους χρήστες, φτηνό κρέας στις αποθήκες τους. Κι όταν δεν μας
έχουν πια ανάγκη μας πετάνε στα σκουπίδια». (σελ. 232)
Αυτά πέντε χρόνια πριν το Cambridge Analytica, το GPRD, τις εκστρατείες
παραπληροφόρησης. Όλα αυτά που σήμερα μας χτύπησαν κατά μέτωπο
χτίστηκαν σιγά σιγά. Γι’ αυτό και δεν θεωρώ ότι τα άρθρα που συγκέντρωσα
είναι παρωχημένα. Στόχος τους είναι να δείξουν πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
Όταν γράφονταν, βέβαια, το μόνο που ήθελαν ήταν να καταγράψουν την εποχή
τους. Να δείξουν την αλλαγή του παραδείγματος στην καθημερινή μας ζωή. Να
επιδοκιμάσουν τους νεωτερισμούς και να μας βοηθήσουν να τους
χρησιμοποιούμε καλύτερα και πιο σωστά. Και ταυτόχρονα να καταγράψουν τα
προβλήματα και να προτείνουν λύσεις.
Η πρώτη εκπομπή που έκανα στην τότε ΕΡΑ1 ήταν το 1998 και λεγόταν το
δίκτυο. Αργότερα μετονομάστηκε σε Infocafe κι έμεινε έτσι για πολλά χρόνια σε
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διαφορετικές μορφές: εβδομαδιαίο, καθημερινό, ωριαίο, ένθετο. Είχαμε την
κοινότητά μας, είχαμε γνωριστεί, μιλάγαμε και στην ομάδα στο Facebook.
Σε έντυπη μορφή, τα άρθρα ξεκίνησαν στο PC Magazine. Την ημέρα του πάρτι
της παρουσίασής του στα ελληνικά, ζήτησα από τον διευθυντή, Στέφανο
Καράγκο, να μ’ αφήσει να κάνω μια στήλη από την οποία θα γκρίνιαζα. Είχαν
υπάρξει και παλιότερες στήλες σε άλλα περιοδικά αλλά ένιωθα ότι χρειάζονταν
κάτι που να μιλά απ’ ευθείας ακόμα και σ’ εκείνον που δεν χρησιμοποιεί
καθόλου την τεχνολογία. Που φοβάται ή δεν ξέρει. Να μιλά απ’ ευθείας και σ’
εκείνον που νομίζει ότι ξέρει τα πάντα για την τεχνολογία αλλά δεν κατανοεί
καθόλου τι επιπτώσεις έχει αυτό που κάνει στον ίδιο και στους γύρω του. Να
μιλά απ’ ευθείας και σ’ εκείνους που παίρνουν αποφάσεις, συνήθως χωρίς να
έχουν καμία συναίσθηση για τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.
Έτσι γεννήθηκε η στήλη στο PC Magazine το 2003 κι έτσι συνέχισα για τα
επόμενα 15 χρόνια. Κι έτσι ελπίζω ότι θα συνεχίσω. Εν τω μεταξύ είδα και
άλλους να έρχονται και να φεύγουν, να «ξέρουν» και να εξαφανίζονται, να
κραυγάζουν και να σιωπούν.
Το μέσο άλλαξε. Μετακόμισα στον «Πολίτη» της Κύπρου, μια εφημερίδα που
αγαπώ πολύ, στην αρχή στις «μέσα» σελίδες και κατόπιν στο πολιτιστικό ένθετο
«Παράθυρο», που αγαπώ ακόμα περισσότερο. Και θέλω να ευχαριστήσω τόσο
τον διευθυντή, Διονύση Διονυσίου όσο και την υπεύθυνη του ένθετου, Μερόπη
Μωυσέως, πάνω απ’ όλα για τη φιλία που μοιραζόμαστε.
Δημοσιεύτηκαν, βέβαια, και άλλα άρθρα ή στήλες και αλλού: στην εφημερίδα
«Αυγή» και το ένθετο επιστήμης και τεχνολογίας «Πρίσμα», στην «Εφημερίδα
των Συντακτών» και το ένθετο «Νησίδες», στο περιοδικό «Δημοσιογραφία».
Τους ευχαριστώ όλους για το βήμα.
Τι έκανα λοιπόν; Μάζεψα (σχεδόν) όλα τα άρθρα και τα χώρισα σε κατηγορίες κεφάλαια. Μέσα σε αυτά, τα άρθρα παραμένουν με χρονολογική σειρά εκτός
από εκεί που υπάρχουν υποενότητες.
Η πρόκληση ήταν μεγάλη. Πολλά από τα άρθρα ταιριάζουν και με το ένα και με
το άλλο κεφάλαιο. Γιατί εδώ και όχι εκεί; Δεν έχω πάντα απαντήσεις γιατί τα
περισσότερα δεν πραγματεύονται μόνο ένα θέμα αλλά και δύο, μπορεί και τρία.
Και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media και τις ανθρώπινες σχέσεις. Απλώς
ακολούθησα το ένστικτό μου.
Το πρώτο με τίτλο «Δημοκρατία, Πολιτική, Ακτιβισμός» εξετάζει τις επιπτώσεις
τις τεχνολογίας στον πολίτη και κατ’ επέκταση και στην πολιτεία. Θέματα όπως
το δικαίωμα στη λήθη, η ACTA παλαιότερα και το GDPR σήμερα, συναντούν τον
σχηματισμό δικτύων τρομοκρατίας μέσω social media και την ρητορική μίσους.
Στο κεφάλαιο αυτό ο πολίτης είναι ένα ον που μπορεί να δράσει, να επηρεάσει,
να επιβάλλει τις δικές του επιλογές.
Το δεύτερο κεφάλαιο έχει τίτλο «Ιστορίες τεχνολογικής τρέλας» και εξετάζει τον
πολίτη ως ανοχύρωτο ον απέναντι από την τεχνολογία ή από αυτούς που την
εφαρμόζουν. Ταλαιπωρία αντί για βελτίωση της καθημερινότητας, ιστορίες που
λίγο πολύ όλοι έχουμε ζήσει. Κεντρικό σημείο του κεφαλαίου είναι η ασφάλεια,
ιδιαίτερα των δεδομένων μας.
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Το τρίτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Μέσα Ενημέρωσης, Δημοσιογραφία» και εξετάζει
την παραγωγή και την κατανάλωση περιεχομένου, από τις ειδήσεις στο binge
watching από τους εκδότες μέχρι την υβριδική τηλεόραση, τα μέσα ενημέρωσης
είναι ένας τομέας που «προσβάλλεται» πολύ περισσότερο από άλλους από τον
«ιό» της τεχνολογίας σε σημείο να αλλάζουν όχι μόνοι οι μέθοδοι παραγωγής
και διάδοσης αλλά και η φιλοσοφία, η φύση του Μέσου.
Το τέταρτο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Social Media» προσπαθεί να τα αγκαλιάσει
όλα σφαιρικά και να μην ξεχάσει ούτε το YouTube ούτε το Instagram ούτε το
LinkedIn. Δεν ξεχνάει κυρίως να τα αντιμετωπίσει ως «εταιρείες» και μάλιστα
εταιρείες που μας ρουφούν το αίμα (διάβαζε περιεχόμενο) ενώ ταυτόχρονα μας
έχουν πείσει ότι μας προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες. Παρ’ όλο που δεν
αναφέρονται ξεκάθαρα ως τα «τέρατα» GAFAM ο αναγνώστης κατανοεί πλήρως
πώς φτάσαμε πλέον σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο να κυνηγάμε τις συγκεκριμένες
εταιρείες για απλήρωτους φόρους.
Το πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο «Fake News» είναι προφανώς «νεώτερο» από τα
άλλα αφού αναφέρεται σ’ ένα φαινόμενο που έγινε ευρέως γνωστό τα τελευταία
δύο χρόνια μετά την ανάδυση της μετα-αλήθειας «post-truth» ως δομικό
στοιχείο των κοινωνιών μας. Στην ουσία το βιβλίο σταματά χρονικά στο
τελευταίο κείμενο με τίτλο «Χωρίς δίκτυο fact checkers, η Ευρώπη παραμένει
ευάλωτη στα Fake News», το οποίο κλείνει με έναν είδους απολογισμό για την
αντιμετώπιση του φαινομένου στις ευρωεκλογές του 2019. Και μην ξεχάσετε να
διαβάσετε πως εφηύρα τα Fake News για να κερδίσω likes, το 2014 (σελ 305).
Ο τίτλος του έκτου κεφαλαίου «Άνθρωποι και σχέσεις» δεν θα πρέπει να μας
παραπλανήσει και να θεωρήσουμε ότι μιλά για το διαδικτυακό φλερτ. Το κάνει
και αυτό αλλά στις σχέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται μόνο το φλερτ αλλά και οι
δυσκολίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά (μιλά και για βιντεοπαιχνίδια) και οι
σχέσεις ανδρών γυναικών στην κοινωνία (κυρίως για το πόσο αποκλεισμένες
είναι οι γυναίκες από την τεχνολογία). Μιλά επίσης και για πρόσωπα, από
μεγάλους επιστήμονες ως διαβόητους χάκερς.
Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο με τίτλο «Μαθαίνεις να την φοράς… σαν
ψηλοτάκουνα» παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις όπως η
επαυξημένη πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, το έξυπνο σπίτι κλπ.
Έμπνευση για τον τίτλο ήταν φυσικά οι wearable τεχνολογίες που κερδίζουν
συνεχώς έδαφος.
Να ομολογήσω ότι η επιμέλεια που έκανα ήταν ελάχιστη, κάτι ορθογραφικά
διόρθωσα (και σίγουρα μου ξέφυγαν κι άλλα) και προσπάθησα να
ομογενοποιήσω τα εισαγωγικά σε κατωφερή και να βάλω με πλάγια τα ονόματα
των εφημερίδων (και όχι σε εισαγωγικά). Αν σας φαίνεται μικρό έργο κάνετε
μεγάλο λάθος. Όλες οι παραλείψεις δικές μου, δυστυχώς η αυτόματη διόρθωση
δεν δουλεύει σε κείμενα 500 σελίδων. Πιθανόν να πετύχετε και κανένα διπλό
(κείμενο σε δύο κεφάλαια), εγώ βρήκα ένα πάντως όταν διόρθωνα.
Σε πολύ λίγα σημεία θα βρείτε κι ένα (σημείωση: ) κι αυτό μόνο όταν κάτι είναι
ιδιαίτερα παρωχημένο ή ο ιστότοπος στο διαδίκτυο δεν υπάρχει πια. Ωραία
ιδέα, να κάνω κι ένα κείμενο για τα εκατομμύρια broken links. Πρόσθεσα κι
ελάχιστες φωτογραφίες και μόνο όταν πραγματικά άξιζε τον κόπο. Και να
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ευχαριστήσω επίσης τις Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, τον Αντώνη και την
Αλεξάνδρα και τον Δημήτρη Ιούλιο Κοσμίδη για το υπέροχο εξώφυλλο. Ένα
ευχαριστώ και στους ανθρώπους, ανώνυμους κι επώνυμους που με ενέπνευσαν,
την Ματρώνη Δικαιάκου και το πάθημά της, τον Μιχάλη Καλαμαρά και τον
Ηλεκτρονικό Αναγνώστη, την Κορίνα, την Μαγκνταλένα, τον Στιβ Βόζνιακ για το
τελευταίο άρθρο και τόσους άλλους που ζουν στις σελίδες αυτού του βιβλίου και
με συντροφεύουν για χρόνια πολλά είτε τους γνωρίζω είτε όχι.
Και βέβαια πάνω απ’ όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αναγνώστες/ακροατές
(και κάποιους υπερήλικες τηλεθεατές, εκείνο το Modem στο Μακεδονία TV το
θυμάται κανείς;) και φίλους στα social που τόσα χρόνια με στηρίζουν με την
αγάπη τους.
Πριν σας αφήσω αγαπημένοι μου αναγνώστες να (ξανα)διαβάσετε ένα ή
περισσότερα άρθρα –δεν είναι υποχρεωτικό να τα πάρετε με τη σειρά- θα ήθελα
να κλείσω την σύντομη αυτή εισαγωγή όπως την ξεκίνησα: το κάθε κλικ μετράει.
Όχι μόνο για τους διαφημιστές αλλά κυρίως για μας. Για το ποιοι είμαστε και για
το πού θέλουμε να πάμε.
Γι’ αυτό λοιπόν και το κάθε μας κλικ, το κάθε πάτημα του κουμπιού Enter, είναι
μοιραίο. Όχι τόσο με την έννοια του επικίνδυνου –που φυσικά είναι- όσο κυρίως
με την έννοια του καθοριστικού. Και του ωραίου στην αργκό μας. Αν κάθε μας
Enter είναι συνειδητό, αν κάθε μας Enter είναι ψαγμένο, τότε οι διαδρομές μας
στον κυβερνοχώρο, αυτό το σύμπαν που είναι ταυτόχρονα παράλληλο και
ταυτόσημο με το δικό μας σύμπαν θα γίνουν καλύτερες: περισσότερο
διασκεδαστικές, περισσότερο δημιουργικές, περισσότερο ασφαλής.

10

Κεφάλαιο 1: Δημοκρατία, Πολιτική, Ακτιβισμός

Σύντομο ανέκδοτο: e-government
Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας, τα κρατικά αρχεία σταματούν να
είναι απόρρητα και ανήκουν πλέον στο δημόσιο τομέα. Φυσικά, για να είναι
πραγματικά δημόσια θα πρέπει να είναι και εύκολα προσβάσιμα, αλλιώς είναι
σαν να μην υπάρχουν. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Βρετανοί δημιούργησαν
πρόσφατα στο Κιού, στα Δυτικά του Λονδίνου, ένα γραφείο για το κοινό, όπου
μπορεί κανείς να συμβουλεύεται τα έγγραφα που έχουν παραμείνει απόρρητα
για 30 χρόνια. Ταυτόχρονα αποφάσισαν να τα αναρτήσουν και στο διαδίκτυο.
Για παράδειγμα, από την πρώτη Ιανουαρίου, οι Βρετανοί θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το 1973, μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
χρονιά κατά την οποία οι απεργίες των ανθρακωρύχων οδήγησαν στην
παραίτηση της συντηρητικής κυβέρνησης του Εντουαρντ Χιθ. Για να μπορέσει
να γίνει αυτό, τα έγγραφα θα συγκεντρωθούν, θα ψηφιοποιηθούν και θα
εισαχθούν στον κατάλογο.
Φυσικά σε λιγότερο από τριάντα χρόνια από σήμερα, τα πράγματα θα είναι
ευκολότερα μια που σήμερα τα περισσότερα έγγραφα είναι ηλεκτρονικά.
Στη Βρετανία. Όχι εδώ. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Ως υπουργός Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η κα Βάσω Παπανδρέου είχε στείλει ένα
έγγραφο, το οποίο δήλωνε ρητά και κατηγορηματικά ότι από μία ημερομηνία
(περασμένη ανεπιστρεπτί πια) και πέρα, όλα τα έγγραφα θα έπρεπε να είναι
ηλεκτρονικά. Η διάταξη αφορούσε την αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών αλλά
μετά το «βήμα» μέχρι το έγγραφο να φτάσει και στον πολίτη είναι πραγματικά
εύκολο. Και γρήγορο. Θα έπρεπε. Δεν έγινε όμως ακόμα.
Σκηνή 1η: Στη ΔΟΥ πριν από ένα περίπου μήνα. Σε φορολογούμενο που ζήτησε
ένα «διπλότυπο υπέρ του μετοχικού ταμείου στρατού των 10Ε» (για έκδοση
άδειας κυκλοφορίας δίτροχου), η προϊσταμένη, προσπαθώντας να του εξηγήσει
ότι το συγκεκριμένο διπλότυπο δεν μπορεί να εκδοθεί, του έδωσε (ψάχνοντας
σε τόνους χαρτιού) ένα έγγραφο του 2002, το οποίο πράγματι τεκμηρίωνε τα
λεγόμενά της. Υπάρχει όμως και νεώτερο έγγραφο, το οποίο διαθέτουν άλλες
ΔΟΥ όπως σε άλλες περιοχές της Αθήνας.
Και αυτά αφορούν ένα υπουργείο –Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- το
οποίο σε σχέση με τα υπόλοιπα έχει κάνει θαύματα. Όλες οι ΔΟΥ είναι
μηχανογραφημένες, μπορούμε όλοι να καταθέσουμε τη φορολογική δήλωση,
τον ΦΠΑ και πρόσφατα και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών –
πελατών ηλεκτρονικά. Κι όμως. Ακόμα κυκλοφορούν έγγραφα με το χέρι, τα
οποία είτε χάνονται, είτε δεν παραδίδονται στον αρμόδιο.
Σκηνή 2η: Μετάταξη υπαλλήλου από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε
Υπουργείο. Απαιτούνται περίπου οκτώ μετακινήσεις ενός χαρτιού, το οποίο
υπογράφεται, τροποποιείται, ανασυντάσσεται ανάλογα με την υπηρεσία την
οποία έχει αποδέκτη μέχρι να φτάσει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης. (Το οποίο φύλλο, παρ’ όλο που βρίσκεται ηλεκτρονικά προσβάσιμο
σε όλους, πρέπει να τυπωθεί και να μοιραστεί σε κοινοποίηση σε όλους τους
αρμόδιους φορείς για να ισχύσει η πράξη). Χρόνος διεκπεραίωσης της μετάταξης
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-χωρίς κανένα διοικητικό κόλλημα, μόνο μεταφορά και πολλαπλή συγγραφή; Έξι
μήνες! Τα έγγραφα μεταξύ υπηρεσιών κυκλοφορούν ακόμα με κλητήρες! Κι αυτό
όταν δεν χρησιμοποιείται το απλό ταχυδρομείο. Σε κάποιες περιπτώσεις
χρειάστηκε ο ενδιαφερόμενος (με σιωπηρή συμφωνία των εμπλεκομένων) να το
μεταφέρει ο ίδιος.
Σκηνή 3η: Ιανουάριος-Ιούνιος 2003, ελληνική προεδρία. Οι ιστοσελίδες των
υπουργείων παραπέμπουν για το πρόγραμμα του κάθε υπουργείου στην
επίσημη ιστοσελίδα της προεδρίας. Όμως η σελίδα σε σχέση με το πρόγραμμα
δεν είναι πάντα ενημερωμένη. Γιατί; Γιατί τα αρμόδια υπουργεία δεν ειδοποιούν
για τις αλλαγές. Ένας φαύλος κύκλος που διήρκεσε όσο και η προεδρία.
Κι άλλες πολλές ιστορίες καθημερινής τρέλας για απλές συναλλαγές με το
δημόσιο, όχι για προωθημένα θέματα όπως η πρόσβαση σε απόρρητα αρχεία.
Ναι, θα συμφωνήσω έχουν γίνει βήματα. Ναι, θα συμφωνήσω επίσης ότι τα
κονδύλια που χρειάζονται είναι μεγάλα. Κι οι περισσότεροι περιμένουν το Γ΄ ΚΠΣ
να χρηματοδοτήσει τα έργα αυτά. Και η απορρόφηση καθυστερεί και τα έργα
δεν γίνονται. Γιατί το ένα υπουργείο τσακώνεται με το άλλο. Γιατί δεν ξέρουν
ακριβώς τι θέλουν. Γιατί δεν γνωρίζουν πως να συντάξουν τα σχετικά δελτία.
Γιατί –για να πούμε και του στραβού το δίκιο – η ανάληψη και η περαίωση των
έργων, ευθύνη του ιδιωτικού τομέα, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.
Οι περισσότεροι από μας έχουμε την αίσθηση ότι εξυπηρέτηση του πολίτη
σημαίνει να καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή και να τυπώνουμε κατά
βούληση πιστοποιητικά γέννησης, εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων,
ποινικά μητρώα. Αυτό όμως θα είναι το τελευταίο βήμα, το πιο εντυπωσιακό
φυσικά, αλλά το πιο εύκολο στην ουσία. Προϋπόθεση είναι να καθαρίσει
επιτέλους κάθε υπηρεσία από τον όγκο των χαρτιών και να δουλέψει
ηλεκτρονικά.
Τον περασμένο μήνα, το ΙΚΑ δήλωσε ότι βρέθηκαν κάποιοι γιατροί που είχαν
συνταγογραφήσει για ελέφαντες και όχι για ανθρώπους. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, του δικού σας και του δικού μου. Ο
διοικητής του ΙΚΑ, κ. Νεκτάριος, δήλωσε ότι ο έλεγχος έγινε δυνατός επειδή η
καταγραφή των συνταγών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Πριν ήταν αδύνατον να
βρεθεί άκρη ανάμεσα στα εκατομμύρια συνταγών. Να λοιπόν ένα θετικό βήμα.
Χρειαζόμαστε κι άλλα και τα χρειαζόμαστε γρήγορα.
(PC Magazine, Οκτώβριος 2003)
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Το τεχνολογικό 2004
Το 2004 που μόλις μας ξημέρωσε θα σημαδευτεί από δύο γεγονότα ή έτσι
τουλάχιστον προβλέπεται, κανείς δεν ξέρει τι μας κρύβει το μέλλον. Πάντως
έχουμε να περιμένουμε εκλογές και κατόπιν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τα
δύο είναι γεγονότα που θα τα παρακολουθήσουμε θέλοντας και μη. Είναι επίσης
διοργανώσεις που κρύβουν μέσα τους τεχνολογία, πραγματικά πολύ
τεχνολογία.
Οι εκλογές εξαρτώνται πλήρως από τα πληροφοριακά συστήματα που
συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα. Ακόμα και αν δεν έχουμε φτάσει στο σημείο
να πατάμε ένα κουμπί για να ψηφίσουμε, στο σπίτι μας ή στο εκλογικό κέντρο,
κι έτσι να καταγράφονται τα πάντα αυτόματα, από τη στιγμή που γίνεται με το
χέρι η καταμέτρηση ψήφων, όλα περνούν σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.
Κι όμως μέχρι να φτάσουμε στην επομένη των εκλογών και την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, η τεχνολογία έχει ήδη παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Κατ’ αρχήν
στον πολιτικό διάλογο. Και ως θέμα και αυτή τη φορά θέμα αιχμής θα είναι η
απορρόφηση των κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ από τα οποία πολλά έχουν άμεση ή
έμμεση σχέση με την τεχνολογία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους υπολογιστές
αλλά πραγματικά σε όλους τους τομείς: τη γεωργία, την υγεία, την ανάπτυξη,
την παιδεία.
Στη συνέχεια στην επικοινωνία των πολιτικών. Καλό θα ήταν να είχαμε φτάσει
στο σημείο να μιλάμε για διαδραστική επικοινωνία με τον πολίτη αλλά για την
ώρα είμαστε στο στάδιο του ηλεκτρονικού πολιτικού μάρκετινγκ. Αυτό σημαίνει
ότι όλα τα κόμματα και όλοι οι υποψήφιοι θα αφιερώσουν, έστω και ένα μικρό
κομμάτι των δυνάμεών τους για να ασχοληθούν με την προβολή τους μέσω του
διαδικτύου.
Τρίτο πεδίο, η πολιτική εκλογολογία και οι προβλέψεις με τη βοήθεια κυρίως
δημοσκόπων-στατιστικολόγων-πολιτικών αναλυτών-επικοινωνιολόγων (μια
ειδικότητα που ανθίζει και εκτός εκλογικής περιόδου). Μερικά τηλεφωνήματα
μετατρέπονται σε αναγωγές στην περιφέρεια και κατά συνέπεια σε ποσοστά και
έδρες.
Λίγο μετά θα ξεκινήσει ο πυρετός των Ολυμπιακών. Για ποιες τεχνολογικές
εφαρμογές να πρωτομιλήσεις; Για τη χρονομέτρηση; Για την ακρίβεια; Για τις
τεχνικές μετάδοσης ανά τον κόσμο; Για την τεχνολογία των αναβολικών ίσως;
Γεγονός είναι πως η Αθήνα θα αποκτήσει μερικά από τα τελειότερα ηλεκτρονικά
συστήματα. Μου έχουν μιλήσει για το καινούργιο τρόπο μόνιτορινγκ των
δρόμων και της κυκλοφορίας. Οι κάμερες που ήδη έχουν αρχίσει να
εγκαθίστανται λίγο ως πολύ παντού στην πόλη θα τροφοδοτούν το κεντρικό
σύστημα με τις απαραίτητες πληροφορίες. Εκείνο θα τις επεξεργάζεται και η
κίνηση θα μπορεί να κατευθύνεται κατά βούληση. Η πόλη μας θα αποκτήσει ένα
από τα πιο σύγχρονα δίκτυα στον κόσμο. Αν αναλογιστούμε ότι η καινούργια
γενιά αυτοκινήτων θα διαθέτει GPS, ίσως τελικά η μεγαλούπολη γίνει λιγότερο
αφόρητη.
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Με την τεχνολογία εμπλέκεται φυσικά και το θέμα της ασφάλειας της
διοργάνωσης, η οποία απαιτεί τα τελειότερα συστήματα. Και όχι μόνο. Ήδη από
πέρσι, άνδρες όλων των σωμάτων πέρασαν ειδική εκπαίδευση σε Γαλλία και
Αμερική για να αντιμετωπίζουν τρομοκρατικές επιθέσεις με βιολογικά όπλα και
άλλες «δύσκολες» καταστάσεις.
Τα δύο γεγονότα που έχουμε μπροστά μας αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις
εφαρμογών ακριβώς γιατί οι εφαρμογές επεκτείνονται σε μια πλειάδα τομείς
γύρω από ένα βασικό θέμα. Τις εκλογές από τη μία, τους Ολυμπιακούς Αγώνες
από την άλλη. Και τα δύο θέματα μας αφορούν άμεσα αλλά φοβάμαι πως θα
έχουν την τύχη των υπόλοιπων. Ανεξάρτητα από το αν θα πάνε ή όχι καλά,
κάθε χρονιά που περνά, κάθε βήμα προς τα μπρος για τη χώρα μας συνοδεύεται
ή μάλλον καλύτερα δεν συνοδεύεται καθόλου από δημόσιο διάλογο. Η
τεχνολογία μπήκε στη ζωή μας σε μία εποχή που ο δημόσιος διάλογος είναι
εξαφανισμένος παντελώς. Εκτός αν θέλουμε να ονομάσουμε έτσι τα τηλεοπτικά
παράθυρα. Δεν είναι μόνο κρίμα είναι και ένα εκπληκτικό οξύμωρο σχήμα. Γιατί
τα προϊόντα της τεχνολογίας όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο θα μπορούσαν
να είναι τα κατ’ εξοχήν εργαλεία δημόσιου διαλόγου. Έτσι δεν ξεκίνησε το
Ίντερνετ πριν από χρόνια; Ως το εναλλακτικό μέσο ενημέρωσης που θα έδινε
φωνή και στον τελευταίο πολίτη. Φαντάζει λίγο μακρινό σε σχέση με τις σελίδες
των πολιτικών μας. Στείλτε τους ένα μήνυμα. Λετε ν’ απαντήσουν; Θέλετε να
στοιχηματίσουμε μήπως; Ούτε καν αυτό δεν κάνουν οι περισσότεροι.
Ο δημόσιος διάλογος θα έπρεπε να έχει ανοίξει προ πολλού και για την χρήση
της τεχνολογίας. Για το τηλέφωνο και το φαξ δεν είχαμε κάτι να συζητήσουμε.
Ήταν απλώς εργαλεία που έκαναν τη ζωή μας πιο εύκολη. Για το Διαδίκτυο, για
το DVD-ROM, για τη χρήση τους στα σχολεία, για τις εφαρμογές της
τηλεϊατρικής, για τις κάμερες στους δρόμους μας, για τον ηλεκτρονικό
αναλφαβητισμό δεν θα έπρεπε, άραγε να δώσουμε τη γνώμη μας; Όπως και για
τα μεταλλαγμένα τρόφιμα (προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και αυτά), το
ανθρώπινο γονιδίωμα και την εκμετάλλευσή του και για τόσα άλλα που μας
αφορούν άμεσα, επηρεάζουν τη ζωή μας και διακυβεύουν το μέλλον μας.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η τεχνολογία των εκλογών θα μας είναι αδιάφορη
και η τεχνολογία των Ολυμπιακών αγώνων πιθανόν ευεργετική. Όμως όλες οι
αποφάσεις παίρνονται σε γραφεία στα οποία ο πολίτης δεν έχει καμία
πρόσβαση. Ακόμα χειρότερα, πιστεύουμε ότι όσα διαδραματίζονται στις
Βρυξέλλες δεν μας αφορούν. Και περιμένουμε από την τεχνολογία να μας λύσει
προβλήματα, να βελτιώσει τη ζωή μας, να μεγαλώσει το μέσο όρο ηλικίας μας.
Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Για ποιο ακριβώς μέλλον μιλάμε; Ποιοι
είναι οι στόχοι μας μετά τις εκλογές και τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Τι
περιεχόμενο έχουν ακριβώς τα CD που θα χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι για να
διδάξουν τα παιδιά μας; Πόσο χρήσιμα θα μας είναι τα έργα που θα
χρηματοδοτηθούν από το Γ’ ΚΠΣ για όλες τις τεχνολογικές εφαρμογές και πόσο
γρήγορα θ’ απαξιωθούν; Ποιος μας ρώτησε για όλα αυτά; Ποιος μπορεί να μας
δώσει απαντήσεις;
(PC Magazine, Ιανουάριος 2004)
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Στην αγκαλίτσα της Microsoft
Ο τίτλος δεν είναι δικός μου, ούτε συμφωνώ απαραιτήτως με αυτόν, αλλά μου
άρεσε. Προέρχεται από ανακοίνωση Τύπου κόμματος και έβαλε τις νέες
τεχνολογίες στη Βουλή. Ο Βουλευτής Αττικής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς Θανάσης Λεβέντης, κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον υπουργό
οικονομίας, Γιώργο Αλογοσκούφη για τη συμφωνία που υπέγραψε με τη
Microsoft. Ο κ. Λεβέντης υποστήριξε πώς «Τη στιγμή που σημαντικές χώρες
αποφασίζουν να μην χρησιμοποιούν το λογισμικό της Microsoft στη δημόσια
διοίκηση, η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί μόνο αυτό. Όταν μερικά από τα μεγαλύτερα
Πανεπιστήμια του κόσμου επιμένουν να αποφεύγουν τα Windows, η Ελληνική
Κυβέρνηση δεσμεύει όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας και προπαντός τις σχολές
υπολογιστών με αυτό ακριβώς που τα ίδια δεν θέλουν: τα Windows».
Λίγο μετά τη συμφωνία, επιχειρηματίες με τους οποίους μίλησα, δήλωσαν
κατενθουσιασμένοι. «Επιτέλους, κάτι κινείται», μου είπαν. Σε απελπιστική
κατάσταση, με δεδομένη την πτώση της αγοράς, είδαν στην κρατική συμφωνία
με τον κολοσσό του software, μία πιθανή ανατάραξη των λιμναζόντων υδάτων
της αγοράς. Ποιος έχει δίκιο, ο βουλευτής, ο επιχειρηματίας ή ο υπουργός;
Το σημαντικό δεν είναι, πάντως, να βρούμε τον ένοχο, είναι να σχολιάσουμε
γιατί δεν έχει λήξει ακόμα το θέμα.
Εγώ, τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πριν από τρία περίπου χρόνια, ο
Κώστας Σκανδαλίδης, τότε υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, είχε
υπογράψει μια ακόμα συμφωνία με τη Microsoft. Εάν δεν απατώμαι, η
συμφωνία ήταν ότι η Microsoft θα ανοίξει το λογισμικό της, μια που πρόκειται
για κυβέρνηση για να μπορεί να κάνει ο καθείς αρμόδιος τις αλλαγές που
απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της χώρας, το κρατικό
απόρρητο, οι επιθέσεις από χάκερς και δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα, η συμφωνία του
κυρίου Αλογοσκούφη είναι άλλη; Αν είναι η ίδια γιατί ο κύριος Λεβέντης
χρησιμοποίησε τον κλειστό κώδικα ως αντεπιχείρημα για τη συμφωνία; Αν δεν
είναι συνέχεια της πρώτης, αγοράσαμε με λιγότερο ευνοϊκούς όρους απ’ ότι είχε
συμφωνηθεί παλιότερα; Μήπως, δεν είναι αλήθεια, ότι η Microsoft δεν
υποχρεώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ν’ανοίξει ένα κομμάτι του κώδικά της,
όπως η ίδια ανακοίνωσε στις 24 Ιανουαρίου;
Τι γίνεται βρε παιδιά;
Το κακό είναι ότι όταν μιλάνε οι πολιτικοί για τεχνολογίες, συνήθως δεν ξέρουν
τι λένε. Ή ξέρουν αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν. Είναι, βέβαια, σε λίγο
καλύτερη κατάσταση από τους συναδέλφους μου δημοσιογράφους. Τα
μαργαριτάρια κατά τη διάρκεια των ρεπορτάζ για τις υποκλοπές τα πιάσατε;
Δεν φταίνε αυτοί, φυσικά, είναι που κανείς δεν δικαιολογεί στα έξοδα συντάκτη
τεχνολογίας. Γιατί οι δημοσιογράφοι ακολουθούν κατά πόδας τα υπουργεία και
υπουργείο τεχνολογίας δεν υπάρχει.... Ευτυχώς. Ή μήπως δυστυχώς....
(PC Magazine, Μάρτιος 2006)
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Βροχερός Σεπτέμβρης
Κατά βάση δεν έχω ιδέα. Μπορεί ολόκληρος ο μήνας να κινήσει μέσα στη
λιακάδα. Τουλάχιστον εξωτερικά. Γιατί τα τιμολόγια των κινητών να έχουν πάει
στα ύψη, ο καταναλωτής μέσα μας ζει στο φθινόπωρο από τις 27 Ιουλίου, μέρα
της εξαγγελίας.
Ακόμα τα τσουχτερά δεν έχουν έρθει. Όπου να ‘ναι, όμως, θα λάβουμε τους
πρώτους λογαριασμούς. Ερώτηση: εμείς που έχουμε οικογενειακό πρόγραμμα
θα έχουμε έκπτωση ή θα πληρώσουμε το κινητόσημο ολόκληρο; Άλλη ερώτηση:
το κινητόσημο του ΥΠΕΘΟ πιάνει και τις συνδρομές Ίντερνετ για το κινητό;
Τρίτη ερώτηση; Από τα καρτοκινητά πώς θα τα παίρνουν; Νομίζω ότι δεν θέλω
να ξέρω τις απαντήσεις. Και πάνω που λέγαμε ότι θα καταργηθεί η σταθερή
τηλεφωνία και θα έχουμε όλοι το κινητό μας και το ADSL, μπερδευτήκαμε πάλι.
Τι θα κάνουμε ακριβώς; Χωρίς αέρα ζεις, χωρίς νερό ζεις, χωρίς κινητό ζεις;
Μάλλον όχι;
Χώρια που βλέπω να κόβονται τα κινητά των πιτσιρικάδων πρώτα απ’ όλα.
Γιατί κάθε σοβαρός γονιός θα πει: «δε φτάνει που σου φρυγανίζω τον εγκέφαλο,
θα πληρώνω και χαράτσι από πάνω;» Και μακάρι να γίνει έτσι γιατί αν κόψεις
το κινητό από τα πιτσιρίκια θα επαναστατήσουν. Θα κατέβουν σε απεργίες
πείνας στα Προπύλαια, θα οργανώσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο
Σύνταγμα και έτσι κάτι θα κινηθεί σ’ αυτόν τον τόπο. Γιατί οι υπόλοιποι μάλλον
κοιμόμαστε.
Και καλά το ΥΠΕΘΟ λέει: «εδώ κάθεσαι και στα τρώνε άλλοι τσάμπα, να μην σου
πάρω κι εγώ κάτι»; Ορθώς ομιλεί. Κι άμα τα δώσουμε θα έχουνε και δίκιο. Αλλά
αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που δεν αντέδρασαν οι εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας. Να ’ρθει τώρα το κράτος και να μου πει εμένα: «όποιος διαβάζει τη
στήλη σου θα πρέπει να σου δίνει πέντε ευρώ και μετά να μου τα δίνεις εμένα».
Τι θα πω εγώ; «Εντάξει θα τα παίρνω»; Αφού η πράξη με εκθέτει.
Εκτός εάν αρχίσουμε να κάνουμε σενάρια συνωμοσιολογίας και υποψιαστούμε
ότι υπάρχουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Λέω δηλαδή, μήπως η
καθυστέρηση της εφαρμογής της Κοινοτικής Σύστασης για τη μείωση των τελών
τερματισμού… λέω, μήπως, έχει κάποια σχέση… Ή κάτι άλλο, που δεν πάει ο
νους μου…
Η λογική του να τα βάζεις για όλα τα στραβά με το κράτος, εκνευρίζει πρώτη
απ’ όλους εμένα. Όταν όμως έρχεται το κράτος να τα βάλει μαζί μας, τι πρέπει
να κάνουμε ακριβώς;
Άντε, αφήστε με καλύτερα στη φθινοπωρινή μου θλίψη. Ούτε στους φίλους μου
δεν μπορώ να τηλεφωνήσω πια…
(PC Magazine, Σεπτέμβριος 2006)
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Καλή σχολική χρονιά
Η μυρωδιά των φρεσκοτυπωμένων σχολικών βιβλίων δε μοιάζει με καμία άλλη.
Ίσως να είναι η ωραιότερη απ’ όλες. Γιατί, τις πρώτες μέρες, δε σκεφτόμαστε καν
ότι όλα αυτά πρέπει να τα διαβάσουμε ούτε ότι μετά από τρεις ώρες μέσα στην
τσάντα, τα βιβλία αντί για δέκα κιλά ζυγίζουν είκοσι (είναι γνωστό ότι, όσο
μεγαλώνεις, η απόσταση σχολείο-σπίτι, η οποία το πρωί είναι 5 λεπτά, στο
γυρισμό γίνεται 15, 25, 35, και κατά τα πανεπιστημιακά έτη κρατάει και όλο το
Σαββατοκύριακο).
Μαζί με το σχολείο, έρχονται και τα απαραίτητα συνοδευτικά: Αγγλικά,
Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά,
κολυμβητήριο/ποδόσφαιρο/τζούντο/τένις
(το
καλοκαίρι γνώρισα ένα γλυκύτατο κοριτσάκι που διαπρέπει στην ξιφασκία) και
ακόμα ωδείο, σκάκι και ό,τι άλλο βάλει ο νους σου. Αυτά μέχρι πέρσι.
Γιατί πλέον προστέθηκε και το φροντιστήριο Η/Υ. «Πάω κομπιούτερ», που λένε
και οι πιτσιρικάδες. Στη δική τους εφηβεία κανείς δε θα ζητάει συγνώμη από τη
«Ρόζα» που δεν καταλαβαίνει «κομπιούτερς και αριθμούς»…
Είχα αναφερθεί στο θέμα παλιότερα από αυτήν τη στήλη. Και από αλλού. Και σε
«πετυχημένες»
συνεντεύξεις
Τύπου
με
περιχαρείς
κυβερνητικούς
αξιωματούχους. Και σε ιδιωτικές συζητήσεις. Ήμουν, άραγε, η μόνη που έβλεπε
την καταστροφή να έρχεται; Οι άλλοι τι έκαναν, κοιμόντουσαν;
Το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο πρωθυπουργός και η στάση του στη Λάρισα,
πριν την ΔΕΘ. Μοίρασε βραβεία και υπολογιστές σε παιδάκια που αρίστευσαν
στο σχολείο στους υπολογιστές. Μάλιστα.. Μόνο στη Λάρισα, απ’ ό,τι φαίνεται,
γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα έχει γεμίσει φροντιστήρια. Για ρίξτε εσείς οι
κομπιουτερόφιλοι μια ματιά έξω από το παράθυρο. Σίγουρα έχετε κι εσείς ένα
στη γειτονιά σας. Και μάλιστα αλυσίδες παρακαλώ, «κιντς» το ένα και «κιντς» το
άλλο.
Θα μου πει επιτέλους κάποιος, πώς γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο να αποκτούν
τα παιδιά όλες τις βασικές γνώσεις -μαζί και των υπολογιστών- στο σχολείο, και
τα δικά μας να χρειάζονται φροντιστήρια; Είναι μήπως πιο χαζά; Ή κάποιος
πέταξε στον υπόνομο το εκπαιδευτικό μας σύστημα; Και καλά παλιότερα,
φταίγανε οι «άλλοι» για τις ξένες γλώσσες και τη γυμναστική. Τώρα με τους
υπολογιστές που το πρόβλημα ξεκίνησε με «εκείνους» και μόλις ήρθαν οι
«άλλοι» ξανά, το αποτελείωσαν... τι γίνεται; Ποιος φταίει; Όλοι το έβλεπαν και
όλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδευτικοί –πλην
εξαιρέσεων, πρέπει να το ομολογήσω- και το «κράτος» και οι «επιστήμονες»
που έσπευσαν να συνεργαστούν με ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης. Και ο ΟΕΕΚ,
κυρίως, ο οποίος δεν έπρεπε να δώσει καμία πιστοποίηση για ενήλικες σε
ιδιωτικούς φορείς, αλλά να αγωνιστεί για να δημιουργηθούν κρατικοί. Τα
συγχαρητήριά μου σε όλους... τα κατάφεραν.
Ξέρετε τι λέω, για να μη φωνάζω μόνο; Όλοι εμείς που κάτι σκαμπάζουμε, άλλοι
λιγότερο, άλλοι περισσότερο... ο καθένας με το παλιό μας laptop ή desktop ν’
ανοίξουμε την πόρτα μας στα παιδάκια της γειτονιάς. Μια φορά την εβδομάδα,
έστω. Και να τους διδάξουμε, με τον ίδιο τρόπο που μάθαμε κι εμείς... με την
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αγάπη μας για το μηχάνημα και με τη μεταμόρφωσή του από απρόσωπο τσιπ σε
φιλικό σύντροφο.
Εγώ πρώτη απ’ όλους. Περιμένω μέιλ. Έτσι για να τους δείξουμε ότι δεν είναι
όλα εμπόριο. Είστε μέσα;
(PC Magazine, Οκτώβριος 2006)

20

Νήπια, εκλογές και ανοιχτό λογισμικό
Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια πρόταση-παράκληση προς το διευθυντή του
περιοδικού. Στις επόμενες εκλογές, όποιες κι αν είναι αυτές, δύο μήνες πριν, το
PC Magazine να κάνει μια καινοτόμα προσφορά στους αναγνώστες μας: μια
εφαρμογή για την καταγραφή των ψήφων από τα εκλογικά επιτελεία. Εντάξει,
στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν τις δικές τους εφαρμογές και ψήφοι και
σταυροί καταγράφονται όπως πρέπει. Η δική μου βόλτα στα εκλογικά επιτελεία,
ωστόσο, μου απέδειξε την ανάγκη για μια τέτοια εφαρμογή. Δεν υπάρχει πια
ούτε ένα εκλογικό κέντρο υποψήφιου δημάρχου, νομάρχη, βουλευτή που να μην
έχει μέσα έναν υπολογιστή, όπου καταγράφονται τ’ αποτελέσματα που έρχονται
από τα εκλογικά τμήματα. Γιατί να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι με αυτοσχέδιες
εφαρμογές excel, οι οποίες αντί να προσθέτουν, διαιρούν; Εικόνισμα θα σου
φτιάξουν, κύριε διευθυντή μου, με μια τέτοια προσφορά...
Πάει η εποχή που είχαμε φτιάξει ένα πρωτόγονο φύλλο εργασίας σε DOS για τις
φοιτητικές εκλογές, όπου κάθε ψήφος που έβγαινε από την κάλπη (την ανοίγαμε
στο αμφιθέατρο, δεν ξέρω πώς γίνεται σήμερα πια) ερχόταν να προστεθεί σε μία
παράταξη και είχαμε, έτσι, συγκεντρωτικά ανά πάσα στιγμή, μέχρι που κάποιοι
προβοκάτορες, πήγαν και κατέβασαν το ρεύμα για να χαθούν τ’ αποτελέσματα...
Από την ίδια συζήτηση ξεκίνησε και η διαπίστωση ότι ο καθένας μας χρειάζεται
πλέον πολλές και διαφορετικές εφαρμογές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.
Όλοι, ή, τέλος πάντων, οι περισσότεροι «επαγγελματίες» (ό,τι κι αν σημαίνει
αυτό, ακόμα κι αν αναφέρεται σε χόμπι) στηρίζονται στον υπολογιστή για τις
πιο διαφορετικές λειτουργίες. Η διείσδυση και η απλή χρήση, όμως, δεν
συνεπάγεται και γνώση προσαρμογής των μεγάλων εφαρμογών στα μέτρα μας.
Κι ακριβώς αυτό είναι το κενό που μπορεί να καλύψει το ανοιχτό λογισμικό και
η κοινότητά του.
Τι νόημα έχει να προτείνεις στον απλό χρήστη να αντικαταστήσει τα windows,
με τα οποία έρχεται έτοιμος ο υπολογιστής, με κάποιο άλλο λειτουργικό; Ούτε σ’
ένα εκατομμύριο χρόνια. Τι νόημα έχει να του ζητάς να κάνει «partition» στο
σκληρό για να χρησιμοποιεί και τα δύο; «What is partition», βρε παιδιά; Όσο
περισσότεροι γίνονται οι χρήστες, τόσο το επίπεδο γνώσης πληροφορικής
κατεβαίνει. Τώρα οι χρήστες μπαίνουν στην πληροφορική νηπιακή τους ηλικία
κι εμείς τους ζητάμε να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές για το γυμνάσιο;
Το ανοιχτό λογισμικό πρέπει να βγει από τη λογική της «αντικατάστασης» και
να μπει στη λογική του ανοίγματος μιας νέας αγοράς, μιας αγοράς πιο πλατιάς
και στοχευμένης στον πρωτάρη. Πρέπει να φτιαχτούν βάσεις δεδομένων στο
διαδίκτυο, όπου κάθε λογισμικό θα έχει και επί μέρους εφαρμογές, ώστε ο
χρήστης να μπορεί να διαλέγει αυτήν που του ταιριάζει καλύτερα. Όταν οι
σημερινοί πιτσιρικάδες φτάσουν στην ηλικία μας, οι ανάγκες τους θα είναι
διαφορετικές. Όταν όμως ένας συνομήλικός μου αποφασίζει να πιάσει το μαγικό
μηχάνημα στα χέρια του για πρώτη φορά, τι θα πρέπει να του δώσουμε;
(PC Magazine, Νοέμβριος 2006)
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Η Σκύλλα και η Χάρυβδη
Κάθε Σεπτέμβρη το ίδιο βιολί, η νοσταλγία για την τάξη αλλά και η ανακούφιση
που δεν χρειάζεται να ξαναμπώ μέσα. Ωστόσο η παλιά συνήθεια έχει μείνει: ο
χρόνος ξεκινά το φθινόπωρο.
Αν το σκεφτείς έτσι λοιπόν, έχουμε να περιμένουμε πολλά για φέτος. Με πρώτο
και κύριο, για τους καταναλωτές, να λυθεί ο Γόρδιος Δεσμός της εναλλακτικής
τηλεφωνίας και του ADSL. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, πήρε απόφαση να
επενδύσει στην Internet TV και σκοπεύει να πιέσει τα μέλη της να έχουν έτοιμες
τις υποδομές ώστε να δούμε το Euro2008 στα κινητά μας. Αυτά στις
πολιτισμένες χώρες, γιατί στη δική μας ακόμα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη
για το τι γίνεται με τους ιδιώτες παρόχους από τη μία (τηλεφωνίας και Ίντερνετ
το ίδιο είναι πια) και το δημόσιο τομέα από την άλλη. Τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη
δηλαδή, τα δύο μυθικά τέρατα της Οδύσσειας κάθε καταναλωτή. Α!
Παρεμπίπτοντος μαθαίνω πώς οι απόγονοι του πολυμήχανου βασιλιά σύντομα
θα έχουν στην Ιθάκη ασύρματο δίκτυο που θα καλύπτει και το τελευταίο σπίτι,
κάτι που θα ζηλέψουν οι κάτοικοι, άλλων, λιγότερο απομονωμένων περιοχών.
Η Σκύλλα του ιδιωτικού τομέα, λοιπόν, είναι αυτή που ταλαιπωρεί με λάθος
συνδέσεις, κομμένο τηλέφωνο και άλλα του ίδιου είδους, αρκετούς από αυτούς
που κάνουν την επιλογή να περάσουν από κοντά της. Και την κάνουν γιατί
φοβούνται τη Χάρυβδη του δημοσίου, το οποίο είναι μεν πιο αξιόπιστο
(στατιστικά τουλάχιστον) αλλά οι τιμές του είναι απλησίαστες. Αφού ακόμα
διαφημίζουν συνδέσεις με τριψήφιο ταχύτητες!
Το δεύτερο είναι ν’ απογειωθεί (Χα! Χα!) η διαφημιστική αγορά στο Ίντερνετ,
ώστε ν’ αποκτήσουμε περισσότερο και πιο επαγγελματικό περιεχόμενο.
Φτάνουν πια τα blogs παιδιά, όσο καλά και να είναι, η πρώτη ανάγκη στο
διαδίκτυο είναι για αξιόπιστες πληροφορίες, φτιαγμένες από επαγγελματίες,
ακόμα και ερασιτέχνες (για σκεφτείτε το λίγο, σωστό είναι). Πώς το λένε οι
αμερικάνοι: civic journalism; Καλό, είναι και χρήσιμο δε λέω, αλλά άμα θες
«σκληρές» ειδήσεις από τα παρασκήνια της ομάδας σου, ψάχνεις αξιόπιστο
αθλητικό συντάκτη και όχι το γιο του γείτονα που κλωτσάει μια μπάλα (και
ονειρεύεται να γίνει αθλητικός συντάκτης). Ή είναι ο άλλος του γιος που τρέχει
με το κασετόφωνο και την φωτογραφική μηχανή, να βγάλει λαυράκι. Αλλά
αυτός λέγεται μαθητευόμενος δημοσιογράφος. Ε, κύριοι διαφημιστές, κάντε
κάτι…
Να πω κι ένα τρίτο; Πρόσφατα μιλούσα με μαμά παιδιού σε «ξένο» σχολείο και
μου ΄λεγε ότι τα παιδιά δεν παίρνουν πια βιβλία αλλά CD. Η λύση για τη
σκολίωση που προκαλεί το βάρος των βιβλίων δεν είναι η τσάντα με ροδάκια.
Αλλά αυτό είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου στο σύστημα εκπαίδευσης,
που θεωρεί την πληροφορική μόνο μάθημα και όχι νέο τρόπο διδασκαλίας.
Καλή σχολική χρονιά παιδιά…
(PC Magazine, Σεπτέμβριος 2007)
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Η κρίση μας χτυπάει την πόρτα
Το καλοκαίρι κανείς δεν θέλει να γράφει απόψεις και ακόμα περισσότερο κανείς
δεν θέλει να τις διαβάζει. Ο Αύγουστος είναι για τα μπάνια και όχι τα διαδίκτυα
του λαού.
Φέτος το καλοκαίρι όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά γιατί τα εν λόγω
μπάνια είναι πιο σύντομα και πιο αγχωμένα… Η τριπλή κρίση που μαστίζει
ολόκληρο τον κόσμο έχει χτυπήσει και μας, και απ’ ότι δείχνουν οι οικονομικοί
δείκτες χειρότερα από αρκετούς εταίρους μας στην Ε.Ε. Κρίση οικονομική που
ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, κρίση διατροφική, κρίση ενεργειακή. Διάβαζα πρόσφατα
μια ανάλυση, όπου ο συγγραφέας αποδείκνυε πώς επιστρέφουμε στις αρχές του
20ου αιώνα, όπου οι κρίσεις και κατά συνέπεια οι διενέξεις που προέκυπταν από
αυτές –εσωτερικές ή εξωτερικές για κάθε χώρα- είχαν αφετηρία τη διαχείριση
των βασικών φυσικών πόρων.
Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πώς είναι δυνατόν παρά τα τεχνολογικά θαύματα
των τελευταίων 100 χρόνων, κι ακόμα περισσότερο μετά τα άλματα των
τελευταίων 30 χρόνων, να μην μπορούμε να λύσουμε σήμερα βασικά
προβλήματα, το βασικό δηλαδή πρόβλημα: την πείνα. Και τελικά
ανακαλύπτουμε πώς η πείνα στην Ινδία, προκαλεί πείνα και σ’ εμάς, όπως το
πέταγμα της πεταλούδας του Λόρεντζ στο Χονγκ-Κονγκ προκαλεί καταιγίδα
στην Νέα Υόρκη. Ζούμε στην εποχή του χάους…
Έχω περάσει χρόνια κι έχω θυσιάσει εργατοώρες να γκρινιάζω για την
καθυστέρηση των ευρυζωνικών δικτύων στη χώρα μας. Και ξαφνικά ξυπνάω
ένα πρωί και συνειδητοποιώ ότι ενώ πριν από τρία χρόνια ήταν πρόβλημα
όλων μας, σήμερα είναι πρόβλημα μόνο των ελίτ, αυτών που έχουν να
πληρώσουν πολυτέλειες όπως το Ίντερνετ. Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο του
Ιουλίου, έδειξε ότι το 65% των ελληνικών νοικοκυριών αντιμετωπίζει δυσκολίες
να πληρώσει τις οικογενειακές υποχρεώσεις κάθε μήνα (νοίκι, φως, νερό,
τηλέφωνο, φροντιστήρια, φαγητό κλπ).
Κι εκεί που λυπόσουνα τα παιδάκια της Αφρικής, συνειδητοποιείς ότι δεν
χρειάζεται να περιμένεις την ερημοποίηση της Ελλάδας λόγω κλιματικών
αλλαγών. Η Αφρική έχει φτάσει κιόλας στην αυλή μας.
Σπάω λοιπόν το κεφάλι μου ξανά και ξανά. Κι αν δεν μπορούμε να βρούμε το
γιατί η τεχνολογία δεν βοήθησε, μήπως μπορούμε να την κάνουμε να βοηθήσει
τώρα; Πώς μπορεί να χρησιμεύσει ο διπύρηνος υπολογιστής μου και τα 24Μbps
ταχύτητα σύνδεσης για να γίνει κάτι για την κρίση;
Αλλιώς η τεχνολογία θα μείνει κενό γράμμα, η επιστήμη για την επιστήμη, που
έλεγαν παλιά. Εγώ με το μεγάλο μου στόμα και τις ατέλειωτες γκρίνιες μου δεν
έχω έτοιμη λύση. Μήπως κάποιος από σας;
Εκεί στα μπάνια που το μυαλό ξεκούραστο, κατεβάζει τις καλύτερες ιδέες…
(PC Magazine, Αύγουστος 2008)
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Αφήστε μας ήσυχους!
Η αστυνόμευση στο διαδίκτυο δεν είναι καινούργιο φρούτο, τη γνωρίσαμε
κυρίως σε απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση των
χρηστών. Η μορφή αυτή, όμως, φαίνεται πολύ απλουστευτική σε σχέση με όσα
συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Γαλλία, μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα, η
οποία ποτέ δεν επέβαλλε λογοκρισία ή αστυνόμευση. Κι όμως ο νέος νόμος που
ετοιμάζεται να περάσει από τη Βουλή με τίτλο «Δημιουργία και Διαδίκτυο» και ο
οποίος υποτίθεται ότι θα προστατεύει τα έργα από την πειρατεία, μόνο
αστυνομικός μπορεί να χαρακτηριστεί. Κατ’ αρχήν δεν έχει πια νόημα ύπαρξης.
Από τη μία, αρκετές υπηρεσίες peer to peer είναι πια νομιμότατες και από την
άλλη, κυρίως η μουσική βιομηχανία, έχει κατανοήσει, πώς μόνο καλό της
κάνουν, αφού όσοι τις χρησιμοποιούν είναι ταυτόχρονα και οι καλύτεροι
πελάτες της. Όσο για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, έχει σκάψει μόνη της
το λάκκο της, αφού καθυστέρησε να προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες, στην
προσπάθειά της να ξεκολλήσει το Blue Ray από το τέλμα του.
Γιατί, όμως, η πολιτεία να επιμένει σ’ ένα παρωχημένο νόμο; Ο πιο
καλοπροαίρετος παρατηρητής δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί στο μηχανισμό
που προβλέπει ο νόμος. Οι πάροχοι πρόσβασης θα δημιουργήσουν βάση
δεδομένων των σελίδων και των υπηρεσιών με τις οποίες θα συνδέονται οι
χρήστες. Το σύστημα το οποίο θα κοστίσει περισσότερο από 70 εκ. ευρώ, θα
μπορεί να φτιάχνει «άσπρες» και «μαύρες» λίστες προς χρήση της «Ανώτατης
Αρχής για τη διάδοση των έργων και την προστασία των δικαιωμάτων στο
διαδίκτυο», την οποία επίσης δημιουργεί ο νόμος.
Σε μία δημοκρατία κανείς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από μία «Ανώτατη Αρχή».
Ωστόσο η συγκέντρωση τέτοιου είδους πληροφοριών –κι αν το κάνει η Γαλλία
φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ- παραβιάζει κατάφορα τους νόμους για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και άρα τα θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα. Πάνω σ’ αυτό, το Ευρωκοινοβούλιο διενεργεί μια εξαιρετική
έρευνα, με εκθέσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις και γνώμες ειδικών, η οποία
σύντομα θα είναι έτοιμη.
Το κλειδί βρίσκεται στους παρόχους πρόσβασης, οι οποίοι εξαναγκάζονται και
θα εξαναγκαστούν και στο μέλλον να παράσχουν πληροφορίες για τους
«πελάτες» τους, δηλαδή εμάς. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη του
Ευρωκοινοβουλίου –η οποία από μια πρώτη ματιά που της έριξα θα ξεσηκώσει
σίγουρα κόσμο- μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε κι εμείς, «οι πελάτες», τους
δικούς μας τρόπους πίεσης προς τους παρόχους; Κι εμείς, «οι πολίτες», τους
δικούς μας τρόπους πίεσης προς την πολιτεία; Στο κάτω κάτω, ισχύει ακόμα το
κριτήριο της αθωότητας… Δεν είμαστε εγκληματίες κύριοι για να μας
παρακολουθείτε, χρήστες είμαστε…
(PC Magazine, Απρίλιος 2009)

24

Κάθε φορά νέος Γολγοθάς
Ένα από τα πιο γνωστά ρητά λέει ότι «ό,τι φοβάσαι παθαίνεις!» Εγώ φοβάµαι
τις µετακοµίσεις. Κι επειδή τις φοβάµαι τόσο πολύ, κατά µέσο όρο µετακοµίζω
δύο φορές στα τρία χρόνια. Κούτες, έξοδα, πανικός αλλά το χειρότερο απ' όλα
είναι να εξασφαλίσεις ADSL πριν πας στο καινούργιο σπίτι. Γιατί αλλιώς δεν
ξέρεις τι σου ξηµερώνει.
Η κατάσταση έχει βελτιωθεί, δε λέω, όµως όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα
µισά. Γι' αυτό κι εγώ κατάφερα να πείσω τους ενοίκους του καινούργιου
διαµερίσµατος, στο οποίο θα µετακοµίσουµε εντός διµήνου, να µου
µεταβιβάσουν το τηλέφωνό τους για να κάνω την αίτηση για ADSL. «Θύρες έχει
το κέντρο;», ρωτάω. «Τώρα έχει αλλά µέχρι να κάνετε τη µεταβίβαση και να
ζητήσετε γραµµή, δεν ξέρω τι θα γίνεται», απάντησε ο υπάλληλος και µε το δίκιο
του. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε ο νέος Γολγοθάς (Μεγάλη Δευτέρα, ο δικός µου).
Είµαι αισιόδοξη και πιστεύω πως αυτή τη φορά θα τα καταφέρω χωρίς να
χρειαστεί να σταυρωθώ πρώτα... Θα δείξει...
Το σωτήριο έτος 2009, δύο χιλιετίες και κάτι από τη γέννηση του Θεανθρώπου,
ζητιανεύω ADSL δυο µήνες πριν µετακοµίσω. Κι όπως ανέφερε θυµωµένα η
αρµόδια Επίτροπος, Βίβιαν Ρέντινγκ, όταν βρέθηκε στην Αθήνα στις αρχές
Απριλίου: «Μιλάω για υποδοµές, όχι γι' αυτά που έχετε εσείς εδώ!» Τι να σας
πούµε κι εµείς, κυρία Ρέντινγκ µου; Ζητάµε αλλά δεν έχουµε ακόµα αυτό που θα
έπρεπε να έχουµε ή τέλος πάντων αυτό που έχουν όλοι οι άλλοι.
Ιντερνετική τηλεόραση, σου λέει. Με σύνδεση πάνω από 24. Πού να την βρω,
καλή µου κυρία; Προσπάθησα να κάνω συνδροµή σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα,
που τα χρειάζοµαι για τη δουλειά µου, και µου είπαν οι άνθρωποι : «Άσ' το,
τζάµπα θα το πληρώσεις!»
Μου αρέσει το διαδίκτυο. Λίγο για τη δουλειά, λίγο για την ευκολία, δε
φαντάζοµαι πια τη ζωή µου χωρίς αυτό. Αλλά πόσα χρόνια ακόµα θα πρέπει να
περιµένω να το δίνουν σε υψηλή ταχύτητα στα σπίτια µαζί µε το νερό και το
ρεύµα; Πόσα χρόνια ακόµα για να το έχουµε παντού; Στο δρόµο, στα καφέ, στα
εστιατόρια; Πόσα χρόνια ακόµα για να σταµατήσουν να το χρεώνουν τα
ξενοδοχεία 20 ευρώ την ηµέρα; (Για να είµαι δίκαια, αυτό είναι ταρίφα σε όλη
την Ευρώπη, δεν έχει να κάνει µε µας!)
Κυρία Ρέντινγκ µας, τι τρέχατε στους Παρνασσούς για να εγκαινιάσετε
προγράµµατα; Παντού πρέπει να πάτε και µε λεφτά µαζί σας, αφού δεν
επενδύουµε εµείς, µπας και µας τα δώσετε εσείς οι κουτόφραγκοι και
εκπολιτιστούµε.
(PC Magazine, Μάιος 2009)
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Είμαστε όλοι πειρατές
Στην Α' γυµνασίου, ανακάλυψα ότι το δισκάδικο απέναντι από το σχολείο
«έγραφε» κασέτες κατά παραγγελία. Οι πιτσιρικάδες που µοιράζονται «peer to
peer» σήµερα δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Κι όµως, τους κυνηγούν αλύπητα:
ένας χρόνος φυλακή και 2,8 εκ. ευρώ πρόστιµο για τους υπεύθυνους του Pirate
Bay, όχι γιατί προσέφεραν λογισµικό, µουσική ή ταινίες δωρεάν, αλλά γιατί είχαν
φτιάξει µια µηχανή αναζήτησης για torrents.
Μόνο που αυτή τη φορά η ιστορία δε σταµάτησε εδώ... Αποτέλεσµά της ήταν το
σουηδικό Piratpartiet, το Κόµµα των Πειρατών, που στις 14 του µήνα θα
αντιπροσωπευθεί επίσηµα στην ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο
Στρασβούργο. Piratpartiet: ένα από τα ελάχιστα κόµµατα που κατάφερε να
κινητοποιήσει τους νέους και να τους φέρει στις κάλπες, τις µέρες της µεγάλης
αποχής. Ένα κόµµα που έπιασε το σφυγµό της εποχής του και µίλησε στους
νέους τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Ένα κόµµα που δεν είναι κόµµα.
Μέχρι στιγµής, µε την εξαίρεση των οικολόγων και των κυνηγών/ψαράδων, δεν
ιδρύονταν κόµµατα για κάθε ευγενή (ή µη) σκοπό. Γιατί, λοιπόν, τα πνευµατικά
δικαιώµατα αποτελούν εξαίρεση;
Κατ' αρχήν, γιατί η νοµοθεσία, όπου δεν είναι εντελώς παρωχηµένη, ασχολείται
αποκλειστικά µε τα «δικαιώµατα των µεγάλων» και όχι µε τη χρηµατοδότηση
του πολιτισµού. Άλλωστε, όλοι ξέρουµε ότι η παραγωγή πολιτισµού είναι πια
υπόθεση λίγων, όπως και ο αθλητισµός και τόσα άλλα. Κατά δεύτερον, γιατί τα
παραδοσιακά κόµµατα δεν ασχολούνται µε το θέµα. Είτε γιατί δεν το γνωρίζουν
είτε γιατί τα συµφέροντά τους είναι αλλού.
Έτσι, λοιπόν, την υπεράσπιση της ψηφιακής κουλτούρας, την πρωτοπορία της
ψηφιακής εποχής την αναλαµβάνει ο πας ένας, πειρατής ή µη. Γιατί το
συγκεκριµένο κόµµα δεν έχει καµία θέση για την ανεργία, την υγεία, την παιδεία,
την οικονοµική κρίση...
Όσο κι αν δε µας ικανοποιούν οι πολιτικοί καριέρας που στελεχώνουν το
Ευρωκοινοβούλιο και το κάθε εθνικό κοινοβούλιο, φανταστείτε τον εφιάλτη
ενός ευρωκοινοβουλίου στελεχωμένου σήµερα από τεχνοφρικιά, αύριο από
οργισµένες φεµινίστριες, µεθαύριο από απαυδισµένους γαλακτοπαραγωγούς. Tο
Κόµµα των Πειρατών µπορεί πράγµατι να συµβάλλει στο να ασχοληθεί η
πολιτική σοβαρά µε την τεχνολογία και τις εφαρµογές της στην καθηµερινή ζωή.
Για κάποιους, ίσως αυτό γίνει σύντοµα. Στην Εσθονία ψήφισαν µέσω Ίντερνετ.
Στη δική µας τιβιπαραθυροχώρα των απαρχαιωµένων πολιτικών µάλλον θ'
αργήσει ακόµα.
(PC Magazine, Ιούλιος 2009)
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Ααααααχ! Η Αcta
Την έχω ψωνίσει. Εντελώς όµως. Σερφάρω µε διάφορες ταυτότητες και
µπαινοβγαίνω σ' εκείνα τα µαυρογκάγκανα φόρουµ, όπου ο καθένας
συνεισφέρει τον οβολό του προς τέρψιν όλων. Εκεί ντε που δεν υπάρχει Μάκης,
Τάκης, Σούλα αλλά Φρόντο, Πίτερ Παν και Κοκκινοσκουφίτσα.
Όχι ότι δε βρίσκω µπιζουδάκια και σε απλά blogs. Σας ευχαριστώ όλους παιδιά...
Η γνώση και η τέχνη είναι για να µοιράζονται: Φρουτοπία, Μια φορά κι έναν
καιρό ήταν ο άνθρωπος, Τα ταξίδια του Οδυσσέα (ήχος)... µόνο Κλούβιο και
Σουβλίτσα δεν έχω βρει ακόµα (κι αυτό γιατί δεν έχω ψάξει µάλλον). Κι από την
άλλη, βρίσκω τα απίστευτα CD, εξαφανισµένα εδώ και χρόνια από τα ράφια των
εµπορικών καταστηµάτων, soundtrack από ταινίες που κανείς δε θυµάται ότι
υπήρξαν. Ταινίες που είδα πολύ νέα στο εξωτερικό και που ποτέ δεν
κυκλοφόρησαν εδώ. Και µη µου πει κανείς ότι χάνει από µένα, γιατί απλούστατα
τα ταξίδια του Οδυσσέα είχαν κυκλοφορήσει µόνο σε κασέτες...
Γιατί, όσο σύντοµη και να είναι µέχρι στιγµής η ζωή του καθενός µας
(απευθύνοµαι στις νεότερες γενιές), σίγουρα αν παίζει λίγο το µάτι και το αυτί
του, θα έχει αντιληφθεί ότι ο πολιτισµός µας είναι αναλώσιµος. Κρατάει λίγο και
ξεχνιέται. Πόσες βδοµάδες κρατάει µια ταινία στις οθόνες; Πόσο κρατάνε τα
τραγούδια στα charts; Σε λίγο θα βγάζουν το νούµερο ένα της ηµέρας, όχι της
βδοµάδας.
Η κουλτούρα είναι εύκολη, παράγεται αβασάνιστα και αντικαθίσταται από ένα
παρόµοιο προϊόν το ίδιο εύκολα. Κι όµως αυτήν ακριβώς την κουλτούρα είναι
που µε µυστικές διαπραγµατεύσεις -εδώ και τρία χρόνια, παρακαλώπροσπαθούν να προφυλάξουν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς,
Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία και άλλοι, µε την ACTA.
Το προσχέδιο της νέας συµφωνίας για τα πνευµατικά δικαιώµατα έµεινε
επτασφράγιστο µυστικό µέχρι τον περασµένο µήνα, φυσικά µε την ανοχή όλων
των κυβερνήσεων που συµµετείχαν. Η δικαιολογία που έδιναν, είναι ότι η
γνωστοποίησή της θα θέσει σε κίνδυνο τις διαπραγµατεύσεις. Μόνο µετά από
παρέµβαση του Ευρωκοινοβουλίου η Κοµισιόν αποφάσισε να γνωστοποιήσει το
περιεχόµενο της Εµπορικής Συµφωνίας Ενάντια στην Παραποίηση, γνωστότερη
µε την αγγλική ονοµασία της ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
Η ACTA θα προστατεύει την πνευµατική ιδιοκτησία στα αγαθά (τι ορίζεται ως
αγαθό και για πόσα χρόνια είναι προστατευµένο είναι ένα από τα µεγαλύτερα
αγκάθια) από κλασικές αντιγραφές (μαΐμούδες, όπως στα ρούχα και στα
φάρµακα) µέχρι φυσικά το downloading και το file sharing. Η ACTA φιλοδοξεί να
µετατρέψει τους παρόχους σε χωροφύλακες των πνευµατικών δικαιωµάτων, οι
οποίοι θα διακόπτουν τη σύνδεση των συνδροµητών ή θα φιλτράρουν τις
ιστοσελίδες, χωρίς να υπάρχει ο παραµικρός έλεγχος της δικαιοσύνης.
Κι όµως, υπάρχει ο ΠΟΠΙ [Παγκόσµιος Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας,
WIPO αγγλιστί], ο οποίος θεωρητικά ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά, µε καβγάδες
µεν αλλά µε διαφάνεια. Το 1995 όταν έγινε πρώτη φορά λόγος για ηλεκτρονικά
δικαιώµατα, στον WIPO είχε γίνει πανικός. Πού είναι ο ΠΟΠΙ;
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Αναρωτιέται κανείς ποιος έχει συµφέρον από τη µη διάδοση της γνώσης και του
πολιτισµού; Οι µεγάλες εταιρείες που υποστηρίζουν ότι έχουν τεράστια
διαφυγόντα κέρδη; Μπα! Ο καπιταλισµός εξελίσσεται και ιστορικά πρώτες αυτές
επενδύουν στην καινοτοµία. Για πρώτη φορά στη ζωή µου αρχίζω να πιστεύω
σε θεωρίες συνοµωσίας. Μήπως είναι κάποιοι που δε θέλουν πρόσβαση στη
γνώση και στον πολιτισµό; Γιατί άραγε;
(PC Magazine, Ιούνιος 2010)
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Πλήρης πρόσβαση σε όλα
Κάθε φορά που πάω βόλτες στας Ευρώπας, γυρίζω πίσω θλιµµένη. Αυτή τη
φορά γύρισα χαρούµενη µε τη γνωστή επωδό: Ελλάδα, Ελλαδίτσα µου...
Παρίσι. Μια πόλη που ξέρω όσο καλά και την Αθήνα κι έτσι µπορώ και να
συγκρίνω ανάµεσα στις δύο, αλλά και να αναγνωρίσω τις µεταβολές από το ένα
ταξίδι στο άλλο. Το ότι η διαφήµιση για ιστοσελίδες είναι πλέον καθεστώς, το
ζούµε πια κι εδώ (άλλο αν αντί για χρήσιµες ή διασκεδαστικές ιδέες, έχουµε
overload καζίνου). Παιχνίδια όµως; Αχά! Το νέο Red Dead Redemption της
Rockstar µε κυνηγούσε σε κάθε σταθµό του µετρό. Βέβαια, έπρεπε να δω το
τρέιλερ για να καταλάβω ότι πρόκειται για υπόθεση γουέστερν. Ουάου,
γουέστερν παιχνίδι δράσης... Αµάν µε τους Ράµπο πια.
Το πρώτο κιόλας βράδυ, µε τη γνωστή παλιοπαρέα στο σπίτι, µιλάγαµε για
κινηµατογράφο, µου σύστησαν µια πολύ καλή ταινία που δεν παίχτηκε εδώ, και
τι έκανα εγώ η έξυπνη; Πήγα στον υπολογιστή τους παραδίπλα να τσεκάρω αν
υπάρχει... «ΜΗΗΗΗΗΗΝ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙΣ», ακούστηκε µια σπαραχτική κραυγή
που µε πάγωσε... Τι έγινε, βρε παιδιά, ποιος µε κάρφωσε πάλι (Χαρχούδας);
Και τότε έµαθα ότι µε την πρώτη «κατεβασιά» σού έρχεται προειδοποιητικό
µέιλ, µε τη δεύτερη ένα ακόµα αυστηρότερο και µε την τρίτη... βρίσκεσαι χωρίς
σύνδεση! Όταν έγραφα σε προηγούµενες στήλες για την ACTA και τις µυστικές
διαπραγµατεύσεις για να µετατρέψουν τους παρόχους πρόσβασης σε
πολιτοφύλακες του Διαδικτύου, δεν είχα φανταστεί πώς είναι όταν κάτι τέτοιο
ήδη ισχύει! Στη Γαλλία, ο νόµος Αντοπί τα φρόντισε όλα µια χαρά.
Σε σηµείο που κάποιος άλλος φίλος, ερασιτέχνης σκηνοθέτης, έλαβε ένα µέιλ που
τον παρακαλούσε να κατεβάσει το βίντεο που είχε ανεβάσει στο δίκτυο, γιατί
δεν είχε τα δικαιώµατα της µουσικής επένδυσης. Πάει και η καλλιτεχνική
δηµιουργία. Όποιος θέλει να γυρίσει ταινία, να βάλει το ένα του παιδί να παίζει
πιάνο και το άλλο να τραγουδάει... Κι αν δεν έχει παιδιά, να τα κάνει µόνος του...
Το «πολιτοφύλακες» που χρησιµοποίησα, δεν είναι τυχαίο. Θα µπορούσα να
γράψω «χωροφύλακες», «αστυνοµικοί» κτλ. Όµως αυτοί οι τελευταίοι έχουν ως
θεσµικό ρόλο την εφαρµογή των νόµων, άρα και τη νοµιµότητα να το κάνουν.
Όπως πολύ σωστά παρατήρησε και ένας φίλος, λογικά, µια τέτοια διάταξη θα
πρέπει να είναι αντισυνταγµατική, γιατί οι πάροχοι δεν έχουν καµία τέτοια
νοµιµοποίηση.
Με τα πνευµατικά δικαιώµατα δεν έχω απολύτως τίποτα - και βιβλία και
δίσκους και ταινίες αγοράζω. Αλλά σήµερα απαιτώ να µου εξασφαλίζεται η
πλήρης πρόσβαση σε όλα [µε αντίτιµο], ακόµα και αν ενδιαφέροµαι για
ισλανδική ή µεξικανική παραγωγή. Γιατί, δεν κατάλαβα; Ποιος αποφασίζει τι θα
ακούω, τι θα διαβάζω και τι θα βλέπω; Ποιους τρόπους έχω, όµως, να
απολαύσω ένα έργο πολιτισµού που ο κατά τόπους διανοµέας κρίνει
αντιεµπορικό; Μόνο έναν, το Διαδίκτυο.
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Ας µου βρουν, λοιπόν, έναν τρόπο να πληρώνω αυτά που θέλω, σε τιµή που να
είναι λογική. Ας φροντίσουν πρώτα εµένα, εσάς, τον πολίτη, και τότε θα
επωφεληθούν και οι εταιρείες και οι καλλιτέχνες.
Το µόνο καλό είναι ότι εδώ έχουµε άλλα προβλήµατα και µόνο αυτό δε µας
µάρανε. Αλλά πάλι, µήπως επειδή δεν µπορούµε να διορθώσουµε τίποτα σ' αυτή
τη χώρα, κάποιοι σκεφτούν να ξεκινήσουµε από κει;
(PC Magazine, Ιούλιος 2010)
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Σαρκοζί εναντίον Ρουσώ
Στη Γαλλία ο Big Brother ονοµάζεται Hadopi και δεν είναι τηλεοπτικό ριάλιτι
αλλά ο νέος νόµος για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας από τους
«πειρατές» του Διαδικτύου, που χρησιµοποιούν τα δίκτυα P2P για να
κατεβάζουν ταινίες και µουσική.
Πριν από λίγες µέρες µπήκε σε εφαρµογή η πρώτη φάση, και χιλιάδες χρήστες
έλαβαν προειδοποιητικά µέιλ. Εάν τους «τσακώσουν» και δεύτερη φορά, τότε θα
λάβουν γραπτή προειδοποίηση, µε το κανονικό ταχυδροµείο αυτή τη φορά. Την
τρίτη φορά, η ανεξάρτητη αρχή Hadopi στέλνει το φάκελο στη δικαιοσύνη και σε
περίπτωση καταδίκης ο χρήστης πληρώνει πρόστιµο 1.500 ευρώ και
διακόπτεται η σύνδεσή του µε το Διαδίκτυο για διάστηµα µέχρι και 6 µήνες.
Το κόστος εφαρµογής του νόµου υπολογίστηκε από το γαλλικό υπουργείο
Πολιτισµού σε 6,7 εκ. ευρώ, όµως η οµοσπονδία των παρόχων εκτιµά ότι θα
φτάσει τα 100. Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να πληρώσουν την εγκατάσταση
λογισµικού, το οποίο ν' απαγορεύει την είσοδο σε δίκτυα P2P.
Οι πάροχοι, δε, έχουν σκάσει, γιατί -σύµφωνα µε το νόµο- παριστάνουν τα
«καρφιά». Από αυτούς, λοιπόν, ήρθε και η «αντίσταση», και συγκεκριµένα από
τον Ξαβιέ Νιλ, ιδιοκτήτη του παρόχου Free και ενός εκ των τριών νέων
αφεντικών της Le Monde. Ο Τύπος τότε έγραφε ότι ο βασιλιάς της «ροζ
τηλεµατικής» αγόρασε την πιο σοβαρή εφηµερίδα της χώρας, ο Νιλ όµως είναι
ένας ωραίος τύπος που κατάλαβε πρώτος και καλύτερος τι είναι δίκτυα και
έβγαλε λεφτά πουλώντας στους χρήστες αυτό που ήθελαν.
Η «αντίσταση», λοιπόν, του Νιλ ήταν να στείλει µεν τα στοιχεία των παραβατών
στην αρχή Hadopi αλλά µε κανονικό ταχυδροµείο, όχι µε µέιλ. Επίσης, αρνήθηκε
να στείλει τα συστηµένα γράµµατα µε τα οποία η αρχή Hadopi ειδοποιεί τους
χρήστες ότι η συνδροµή τους στο Διαδίκτυο «χρησιµοποιήθηκε για να γίνουν
πράξεις που µπορεί ν' αποτελούν ποινικό αδίκηµα», εκµεταλλευόµενος µια
τρύπα του νόµου. Θεσµικά µέχρι εκεί πας.
Ή τσιµπάς πελάτες.
Πάντως, o νόµος Hadopi έχει δύο σκέλη. Το πρώτο, η πάταξη της πειρατείας στο
Διαδίκτυο, έχει δροµολογηθεί. Για το δεύτερο, και πιο σηµαντικό όµως, τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στα πολιτιστικά προϊόντα στο Διαδίκτυο, δεν έχει
γίνει απολύτως τίποτα. Είναι λογικό οι εταιρείες παραγωγής να παραπονιούνται
για διαφυγόντα κέρδη, ωστόσο το «κατέβασµα» ενός ηλεκτρονικού αρχείου που
έχεις πληρώσει -όταν είναι διαθέσιµο- εξακολουθεί είναι εξίσου ακριβό µ' ένα CD
ή DVD, παρ' όλο που δεν υπάρχει το κουτί, η διανοµή, η λιανική. Χώρια που δε
βρίσκεις αυτά που θες.
Κι αν στεναχωριέστε µόνο για τους «κακόµοιρους» γάλλους χρήστες, για
σκεφτείτε: Από πού θα κατεβάζουµε εµείς οι υπόλοιποι γαλλικές ταινίες που δεν
έρχονται στις φτωχές µας επαρχίες, γιατί οι διανοµείς τις θεωρούν
αντιεµπορικές;
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Χώρια που έρχεται η ACTA (ο Hadopi για όλους µας). Κι έπειτα, µόλις πριν από
λίγες µέρες κατέβηκε το greeksubtitles.gr. Αυτό τώρα τι πείραζε δηλαδή;
Και µου λέει η κολλητή: «Εγώ θέλω να δω Grey's Αnatomy στον ΑΝΤ1 και να
είµαι νοµοταγής. Έλα, όµως, που το σταµάτησε...».
Από τη βαριά κουλτούρα στην κατινιά και πάλι πίσω, καλά περνάµε. Αλλά, βρε
παιδιά του Gamato, που τόση χαρά δώσατε όταν ξανανοίξατε µε το καινούργιο
interface, άντε να βρεις και το ένα και το άλλο άµα πέφτεις συνεχώς στη
«µελαχρινή τον [...] πάνω στο τραπέζι», «µία στη µέση, δύο µπρος πίσω και τρεις
γύρω-γύρω». Είναι και σεξιστικά, ρε Gamato, µην το παρακάνουµε... Τόσο πια η
φτηνή πορνογραφία έχει γίνει καθηµερινότητα που είναι χύµα µαζί µε τον Μίκυ;
Κι από κει που το παλεύουµε Σαρκοζί εναντίον Ρουσσώ, µας βγαίνει και ο ντε
Σαντ στη µέση.
(PC Magazine, Νοέμβριος 2010)
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Το παστίτσιο είναι βαρύ για το στομάχι
Πριν από αρκετά χρόνια, ο αρχισυντάκτης µου µ’ έστειλε σ’ ένα ρεπορτάζ,
δικαστικό. Το θέµα δεν µ’ ενδιέφερε καθόλου. Μια πολύκροτη δίκη που
απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα για πολύ καιρό και στην οποία, λίγο ως πολύ, η
κοινή γνώµη περίµενε την –εκ των προτέρων βέβαιη– καταδίκη, περισσότερο
για να αξιολογήσει το µέγεθος των ποινών.
Τα νοµικά δεν είναι το φόρτε µου, αλλά «κέρδισα το εισιτήριο» λόγω του ότι ο
ποινικολόγος που θα συναντούσα για τη συνέντευξη ήταν Γάλλος και συµµετείχε
στην οµάδα υπεράσπισης ενός από τους κατηγορούµενους. Με βαριά καρδιά
πήγα, προβληµατισµένη έφυγα. Γιατί ο εν λόγω ποινικολόγος δεν χρειάστηκε
πολύ για να µε πείσει ότι η δίκαιη δίκη είναι κατάκτηση του πολιτισµού και της
δηµοκρατίας και κάθε παρέκκλιση από αυτήν θέτει σε κίνδυνο τον καθένα µας.
«Στην αρχή θα πούµε ότι εντάξει, κάνουµε τα στραβά µάτια για τους
τροµοκράτες. Λογικό δεν είναι; Σκοτώνουν, φοβίζουν, χρησιµοποιούν άκριτη βία
για να φτάσουν στον στόχο τους. Μετά, µε τους µεγαλέµπορους ναρκωτικών;
Δεν θα κάνουµε “εκπτώσεις” και γι’ αυτούς που σπέρνουν το θάνατο στα παιδιά
µας; Και τους παιδόφιλους; Αυτά τα τέρατα έτσι θα τ’ αφήσουµε; Και τους
δολοφόνους;
Και σιγά-σιγά θα καταλύσουµε κάθε έννοια δικαιοσύνης, το τεκµήριο της
αθωότητας δεν θα έχει καµία ισχύ, και µια µέρα κάποιος θ’ αποφασίσει ότι κι
ένας απλός πολίτης είναι εγκληµατίας και θα του φερθεί ανάλογα. Και τότε θα
έρθει ο χαµός όλων µας».
Τα λόγια αυτά, που µε συγκλόνισαν τότε, δεν τα αναφέρω τυχαία. Έχω τη
φρικτή υποψία ότι έχουµε φτάσει κιόλας στον «πάτο», στο ζοφερό σενάριο που
τότε εξέλαβα ως επιστηµονική φαντασία και όχι ως δυνητικό µέλλον. Ένας
νεαρός συµπολίτης µας συνελήφθη και καλείται να απολογηθεί στη δικαιοσύνη
γιατί έφτιαξε µια χιουµοριστική σελίδα στο Facebook. Κατά την άποψή µου
κακόγουστη. Αλλά δεν παύει να είναι χιουµοριστική και να στηλιτεύει τους
επιτήδειους που εκµεταλλεύονται την αφέλεια των άλλων. Και την ίδια στιγµή
που στους καναπέδες µας αναφωνούµε µε έκπληξη για το µουσουλµανικό µένος
απέναντι σε ταινίες και σκίτσα που προσβάλλουν τον προφήτη Μωάµεθ –µένος
που οδηγεί σε φρικιαστικές ακρότητες–, κάνουµε τα ίδια και χειρότερα. Και
µάλιστα ούτε καν υπερασπιζόµενοι τον Θεό των χριστιανών ή κάποιον άγιο
αλλά έναν µοναχό. Ο πολιτισµός µας τρίζει.
Τρίζει και το πολιτικό µας σύστηµα, όταν µετά από τόσες και τόσες σοβαρότατες
επερωτήσεις βουλευτών (σε όλη τη µεταπολιτευτική περίοδο) για σκάνδαλα,
κατάχρηση και τόσα άλλα, η κυβέρνηση αντιδρά άµεσα σε µια επερώτηση για
τον Παστίτσιο. Και η επίλεκτη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήµατος, που τόσες
επιτυχίες έχει στο ενεργητικό της για την προστασία του πολίτη, ασχολείται µε
τον Παστίτσιο.
Το επόµενο που θα δούµε είναι να συλλαµβάνουν κωµικούς σε ζωντανή
εκποµπή στην τηλεόραση. Και κατόπιν, την ώρα που θα λέµε ανέκδοτα, η
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αστυνοµία της σκέψης θα έρχεται στο σπίτι µας για να µας επιβάλει άµεση
τιµωρία, γιατί ήταν βλάσφηµα ή σεξιστικά ή πολιτικά µη ορθά.
Κι επειδή εδώ δεν είναι Αίγυπτος ή Λιβύη, όσα tweets και να γράψουµε, όσα
posts στο Facebook και ν’ ανεβάσουµε, προκοπή δεν θα βρούµε ούτε την
κατάσταση µπορούµε ν’ αλλάξουµε. Η αιτία ήρθε από το δίκτυο, η λύση πρέπει
να έρθει από αλλού.
(PC Magazine, Οκτώβριος 2012)
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Ποιος φοβάται τις (κυβερνο)επιθέσεις;
Διαβάζοντας για την υπόθεση «Κόκκινος Οκτώβρης», άρχισα ν’ ανησυχώ.
Βέβαια, ο χειρότερος εφιάλτης μου εξακολουθεί να είναι οι ιοί και η ζημιά που
μπορεί να πάθω, τη στιγμή ειδικά που βιάζομαι να παραδώσω μια δουλειά. Σε
πρώτο επίπεδο αυτό. Σε δεύτερο επίπεδο, αν εξαιρέσει κανείς τις χρηματικές
μου συναλλαγές, σκασίλα μου για το απόρρητο των αρχείων μου. Έτσι κι
αλλιώς, τα περισσότερα δημιουργούνται για να είναι δημόσια, εξ ορισμού.
Όταν όμως τέτοιου μεγέθους επιθέσεις στοχεύουν απόρρητες εθνικές
πληροφορίες, δεν μπορώ παρά να θορυβηθώ. Κυρίως για το πώς μπορούν να
τις χρησιμοποιήσουν αυτοί που τις κλέβουν. Από τη μία είναι o ρομαντισμός
των wikileaks: όλα στο φως για τον πολίτη. Κι από την άλλη, η σκληρή
πραγματικότητα. Και καλά εμείς. Οι άλλοι που έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις
και πολύπλοκα οπλικά συστήματα; Φαντάζεστε να μας σκάσει κανένα στο
κεφάλι; (Η συγκεκριμένη φοβία προϋποθέτει, φυσικά, απόλυτη εμπιστοσύνη στις
κυβερνήσεις που τα χειρίζονται, το οποίο αγγίζει το οξύμωρο, αλλά αυτό είναι
μια άλλη συζήτηση).
Για όσους δεν παρακολούθησαν το στόρι, θυμίζω ότι Ρώσοι ερευνητές των
Kaspersky Labs αποκάλυψαν μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση μέσω της οποίας
φαίνεται να έχουν κλαπεί απόρρητες πληροφορίες από το 2007 μέχρι και πριν
από τέσσερις μήνες που αποκαλύφθηκε. Το malware ονομάστηκε «Κόκκινος
Οκτώβρης», επειδή ανακαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Στόχοι του ήταν
κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμοί, όπως πρεσβείες, ερευνητικά κέντρα
πυρηνικής ενέργειας, καθώς και ινστιτούτα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Το malware σχεδιάστηκε για να κλέβει κρυπτογραφημένα αρχεία όλων των
δημοφιλών τύπων (Word, PDF κ.λπ.), ενώ μπορούσε να ανακτήσει ακόμη και
σβησμένα αρχεία. Βασικός στόχος των επιτιθέμενων ήταν η συλλογή
ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με γεωπολιτικά θέματα, στοιχεία πρόσβασης
σε διαβαθμισμένα υπολογιστικά συστήματα, κινητές συσκευές και δικτυακό
εξοπλισμό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπήρχαν 55.000 στόχοι σε 250
διαφορετικές διευθύνσεις IP, που σημαίνει ότι είχαν μολυνθεί ολόκληροι
οργανισμοί. Για τη χώρα μας, ο ιός στόχευε διπλωματικές υπηρεσίες και
πρεσβείες –δεν έχουμε και τίποτε άλλο ενδιαφέρον, μάλλον.
Το Red October απαρτίζεται από διαφορετικά διακριτά τμήματα, κάθε ένα από
τα οποία έχει συγκεκριμένη αποστολή. Ένα από αυτά έχει αποκλειστικό στόχο
την ανάκτηση διαγραμμένων δεδομένων από USB sticks (μήπως μας χρειάζεται
για να λύσουμε τα δικά μας θέματα;), λειτουργία που δεν έχει ανακαλυφθεί σε
malware στο παρελθόν. Επίσης, το malware έχει τη δυνατότητα να κρύβεται εάν
ανακαλυφθεί και προσποιείται πως σβήστηκε, ενώ ενεργοποιείται και πάλι μέσω
ενός email! Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τις
διευθύνσεις IP από 60 «command and control» servers σε Γερμανία και Ρωσία,
που φέρονται να είναι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις, μένει όμως να βρεθεί η
τοποθεσία του κύριου server. Από την Kaspersky δήλωσαν πως υπάρχουν
ενδείξεις για την προέλευση του Red October, όμως δεν είναι σε θέση να
δημοσιοποιήσουν ακόμα οτιδήποτε σχετικά.
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Κι εκεί που ο τρόμος για το μέλλον των παιδιών μας με είχε καταλάβει, μαθαίνω
διά στόματος πολιτικού μας, στην ομιλία του στη Βουλή, ότι μετά τη θητεία του
ως υπουργού Άμυνας της χώρας, κουβάλησε τα μυστικά αρχεία στο σπίτι του.
Όπως κάνουν όλοι, κατά δήλωσή του. Εγώ, τώρα, πού να κρυφτώ και από
ποιον; Πάντως, τον Κόκκινο Οκτώβρη δεν τον φοβάμαι πια.
(PC Magazine, Φεβρουάριος 2013)

36

Socialpolitik
Μία από τις πρόσφατες viral ιστορίες αφορά σε ένα 14χρονο κορίτσι από τη
Βοστόνη των ΗΠΑ, το οποίο με τίμημα $200 που της πλήρωσε ο πατέρας της,
δέχτηκε να παρατήσει το Facebook για πέντε μήνες. Η ιστορία έγινε γνωστή από
το blog του πατέρα, Πωλ Μπάιερ, ο οποίος δημοσίευσε και το συμβόλαιό τους
με τίτλο «Σύμφωνο Απενεργοποίησης Facebook».
Όπως δείχνει και μια πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center Internet &
American Life Project, η κοπελίτσα δεν είναι η μόνη που έκανε κάτι τέτοιο και
μάλιστα οι υπόλοιποι το κάνουν και χωρίς χρήματα. Για την ακρίβεια, το 61%
των Αμερικανών χρηστών (οι οποίοι αποτελούν το 67% του πληθυσμού της
χώρας) έχουν «κάνει διάλειμμα» εθελοντικά από το Facebook για μια περίοδο
αρκετών εβδομάδων. Όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο το έκαναν αυτό,
ανέφεραν μια ποικιλία από αιτίες. Η μεγαλύτερη ομάδα (21%) δήλωσε ότι «οι
διακοπές από το Facebook» ήταν αποτέλεσμα του ότι δεν είχαν χρόνο για ν’
ασχοληθούν. Άλλοι λόγοι ήταν η ατονία του ενδιαφέροντος γενικά (10%), η
έλλειψη σοβαρού περιεχομένου (10%), η υπερβολική δραματοποίηση γεγονότων
από τους φίλους (9%) και τέλος η ανησυχία ότι περνούσαν πάρα πολύ χρόνο και
ήθελαν να «ξεκόψουν» (8%).
Παρά τα μπες-βγες στο Facebook, τα social media κερδίζουν όλο και
περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου, ακόμη και σε ότι αφορά την πολιτική –
για να μείνουμε και λίγο στη σημερινή επικαιρότητα. Στις αμερικανικές εκλογές
του περασμένου Νοεμβρίου, το 22% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσαν
τι ψήφισαν μέσα από το Facebook ή το Twitter. Επίσης, το 20% πόσταρε (το
ρήμα «ποστάρω» είναι η ελληνική εκδοχή του αγγλικού ρήματος «to post», το
οποίο η νεολαία προτιμά έναντι του πιο εξευγενισμένου «αναρτώ») σχόλια που
προέτρεπαν τους άλλους να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ψήφο, και ένα
30% να ψηφίσουν υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Δεν χρειάζεται,
φυσικά, να διευκρινίσουμε ότι στην πλειονότητά τους όλοι αυτοί ήταν νεαροί.
Αλλά δεν είναι μόνο οι πολιτικές πεποιθήσεις, όταν έρχεται να μπει το χέρι στην
τσέπη, το SMS ή οι εφαρμογές στα έξυπνα κινητά κερδίζουν συνεχώς έδαφος
(10% στις περασμένες αμερικανικές εκλογές), αφού η διαδικασία απλοποιείται
και τα ποσά μειώνονται. Γιατί άλλο να στείλεις ένα δολάριο με SMS και άλλο να
πας στην τράπεζα να καταθέσεις $10.
Το καλό της ιστορίας –κάτι που ξεπερνά τη χρήση της τεχνολογίας και μπορεί
να φέρει πραγματική επανάσταση στον τρόπο που ασκούμε τα πολιτικά μας
δικαιώματα– δεν είναι απλώς ότι διατυμπανίζουμε ποιον υποψήφιο προτιμάμε.
Είναι κυρίως ότι έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε και να εκφράζουμε
γνώμη για τα δρώμενα, σε όλο το διάστημα ανάμεσα σε δύο πολιτικές
αναμετρήσεις.
Η μεγάλη πολιτική επανάσταση δεν έρχεται από τις εξεγέρσεις του τύπου
αραβικής άνοιξης, όπου οι καλοί πολέμησαν τους κακούς. Έρχεται όταν ο απλός
πολίτης βλέπει ποιος μοιράζεται τις ίδιες σκέψεις μαζί του και ποιος από τους
πολιτικούς τον κατανοεί καλύτερα. Σιγά-σιγά διαμορφώνεται στους νέους μια
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φρέσκια πολιτική κουλτούρα, η οποία στο μέλλον αναγκαστικά θα
αναδιαμορφώσει και τον πολιτικό χάρτη της κάθε χώρας. Και τα υπάρχοντα
κόμματα θα αναγκαστούν να μετεξελιχθούν ή να παραδώσουν τη σκυτάλη.
(PC Magazine, Μάιος 2013)
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Όλοι μαζί να προστατέψουμε τα δεδομένα μας!
Την συζήτηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο
την έκανα για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1996 και από τότε την έχω πάντα στο
πίσω μέρος του μυαλού μου. Η προσοχή μου, ωστόσο, ποτέ δεν έμεινε
προσηλωμένη στο συγκεκριμένο στοιχείο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι νέες
δεξιότητες που έπρεπε ν’ αποκτήσουμε μας έκαναν να τρέχουμε πίσω από τα
γεγονότα. Κι έπρεπε να μας απειλήσουν με μία ACTA για να ξεκουνηθούμε, για
να θυμηθούμε ότι δεν είμαστε απλώς χρήστες του διαδικτύου, είμαστε πολίτες
κι έχουμε δικαιώματα και ένα από τα σημαντικότερα είναι η προστασία των
προσωπικών μας δεδομένων.
Γιατί ποιος δεν ξέρει ότι κάθε κλικ που κάνουμε στο δίκτυο αποθηκεύεται,
αναλύεται και μας χαρακτηρίζει για πάντα; Κι όμως, τα big data, μας θάμπωσαν
τεχνολογικά και μας έκαναν να ξεχάσουμε ότι ο εαυτός μας ο ίδιος είναι ένα
κομματάκι τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλοντας να συγχρονίσει και να ομογενοποιήσει την
ισχύουσα –από το 1995- νομοθεσία παρουσίασε πέρσι ένα φιλόδοξο νομοθετικό
πακέτο. Και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διαδικασίες το πακέτο πρέπει να
εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, να συζητηθούν με το Συμβούλιο και την
Επιτροπή οι τροπολογίες που θα προτείνει και κατόπιν να γίνει από όλους
αποδεκτό ώστε να καταλήξει ως νομοθεσία στα κράτη μέλη.
Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή μας έχει συνηθίσει σε πιο «συντηρητικές
προσεγγίσεις» και το Ευρωκοινοβούλιο, δια των εκλεγμένων εκπροσώπων του,
φροντίζει ώστε η νομοθεσία να είναι πιο κοντά στον πολίτη, να τον προστατεύει
με κάθε τρόπο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ακτιβιστές -συναντήσαμε τον θρυλικό
Τζέρεμι Τσίμερμαν, βραβευμένο από την Electronic Frontier Foundation για τη
μάχη του κατά της ACTA, στις Βρυξέλλες- αυτή τη φορά, το Ευρωκοινοβούλιο
έχει υποκύψει στις πιέσεις των διάφορων λόμπι και οι τροποποιήσεις που
προτείνει (3.133 στον αριθμό!), αλλάζουν τόσο το χαρακτήρα της νομοθεσίας,
που κάνουν την ACTA να μοιάζει αστείο μπροστά της.
Και μάλλον δεν έχουν άδικο. Λίγες μέρες πριν, ξέσπασε μεγάλο σκάνδαλο, όταν
φάνηκε ότι τρεις γίγαντες του χώρου (Google, Microsoft και Yahoo) ήταν
«κρυφά μέλη» της European Privacy Association, ενός από τα επίσημα λόμπι.
Άλλωστε και ο Έλληνας ευρωβουλευτής, Δημήτρης Δρούτσας, εισηγητής του
ενός από τους δύο πυλώνες της νομοθεσίας το παραδέχτηκε επίσημα:
«Αισθάνομαι ότι γλιστράμε προς τα συμφέροντα των εταιριών αντί να
προστατεύουμε τους πολίτες μας, κάτι που με δυσαρεστεί», προκαλώντας
έκρηξη στην αίθουσα της παρουσίασης όταν οι παρευρισκόμενοι
δημοσιογράφοι από τα 27 κράτη μέλη, συνειδητοποίησαν ότι το ΕΚ είναι
διχασμένο και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο παρουσιάζονται. Και με
την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι με τη διοργάνωση μιας πλειάδας
ενημερωτικών εκδηλώσεων το ΕΚ δίνει μαθήματα δημοκρατίας και διαφάνειας.
Οι πτυχές του προβλήματος είναι πολύπλοκες και κρυμμένες πίσω από νομικούς
όρους. Η ανωνυμία είναι πλέον αδύνατη στο δίκτυο μας δείχνει μια πρόσφατη
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έρευνα. Το δικαίωμα να «σβηστούμε» από το δίκτυο, υπάρχει άραγε; Μπορεί
κάποιος να πουλάει και κάποιος άλλος ν’ αγοράζει τα προσωπικά μας δεδομένα.
Ο Τσίμερμαν δεν έχει ούτε skype! Εμείς οι υπόλοιποι πιθανόν, στην πράξη, να
θυσιάζουμε χάριν ευκολίας ένα μέρος των προσωπικών μας δεδομένων. Όχι
όμως και με τη βούλα του νόμου. Ας ενημερωθούμε όλοι με σοβαρότητα και ας
δράσουμε πριν να είναι αργά.
(Πολίτης, 27 Μαΐου 2013)
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Social και πολιτική [πάλι, ναι]
Έπεσε στα χέρια μου σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα: τι κάνουν οι
χρήστες στο Facebook και το Twitter, σε παγκόσμιο επίπεδο εννοείται. Και δεν
προκαλεί έκπληξη, φαντάζομαι, σε κανέναν ότι μία από τις κύριες
δραστηριότητες είναι η συζήτηση για την τεχνολογία και για τα ίδια τα
κοινωνικά δίκτυα (28%). Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι το φαγητό, το
ποτό και τα ταξίδια (25%). Επόμενη κατηγορία είναι οι ταινίες και η τηλεόραση.
Και σ’ αυτήν την κατηγορία μπορούμε να εντάξουμε, πιθανόν, και τον
σχολιασμό στο Twitter των ειδήσεων των 8, ένα «σπορ» ιδιαίτερα δημοφιλές
στην Ελλάδα. Αλλά σ’ αυτό θα επανέλθουμε σε λίγο. Η τέταρτη κατηγορία είναι η
υγεία και τα σπορ, ακολουθούν η μουσική και οι τέχνες, η μόδα και τα ψώνια.
Πιο πίσω έρχονται η αστρολογία, η κλασική μουσική, οι αθλητικές διοργανώσεις
(Ολυμπιακοί αγώνες, ποδόσφαιρο, Super Cup κ.λπ. ).
Θα έχετε ήδη παρατηρήσει ότι από την καθημερινότητα του χρήστη των
κοινωνικών δικτύων απουσιάζει παντελώς η πολιτική. Φαντάζομαι ότι σε
εκλογικές περιόδους θα αυξάνεται το ενδιαφέρον, αλλά γενικά είναι κάτι αρκετά
υποτονικό στον παγκόσμιο Ιστό. Γεγονός που ως νότιοι Ευρωπαίοι μας κάνει
μεγάλη εντύπωση, γιατί όλοι οι γείτονές μας (Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι κ.ά.)
ασχολούνται με αυτήν σε μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το Twitter πιο
συγκεκριμένα είναι ή πολιτικό ή γεμάτο σεξουαλικά απωθημένα. Η οποία
θεματολογία, την εποχή που ζούμε, συνδέεται άμεσα.
Παράδειγμα, τα πρόσφατα γεγονότα στην ΕΡΤ, όπου το «μαύρο» προκάλεσε
σεισμό και στα social media, τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους
σχολιαστές, με το αντίστοιχο hashtag στο Twitter να μπαίνει στη δεύτερη θέση
της κορυφαίας δεκάδας των worldwide trends της πλατφόρμας. Σε αυτήν την
περίπτωση, βέβαια, τα social media δεν προκάλεσαν ούτε μεγέθυναν τον θυμό ή
την αντίδραση εργαζόμενων και απλού κόσμου για τα συμβάντα. Αντίθετα
διέδωσαν κάτι που ήδη συνέβαινε, κρατώντας μεγάλο βάρος της ενημέρωσης
του κόσμου, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αφού πολλοί Έλληνες δημοσιογράφοι –και
όχι όλοι από την ΕΡΤ– τα χρησιμοποίησαν για να ενημερώσουν τους
συναδέλφους τους. Τα social media της ίδιας της ΕΡΤ, στα χέρια των
εργαζόμενων και αυτά, παρουσίασαν έκρηξη αύξησης παρακολούθησης της
τάξης του 120%, ενώ πολύ μεγάλη ήταν και η αλληλεπίδραση (likes, retweets,
απαντήσεις κ.λπ.).
Δυστυχώς, όπως φαίνεται, το χάσμα αυτό βορρά-νότου ούτε καν καταγράφεται
στις έρευνες, αφού η πολιτική χροιά των κοινωνικών δικτύων είναι ανύπαρκτη.
Και τότε γιατί βλέπουν το φως το ένα πίσω από το άλλο τα δημοσιεύματα είτε
γι’ αυτούς που πληρώνονται για να παρεμβαίνουν σε ομάδες και σελίδες είτε για
τους πληρωμένους followers και likes; Ή ακόμα γιατί τόσες και τόσες
ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους τα
κοινωνικά δίκτυα άλλαξαν ριζικά τον τρόπο που ο πολίτης αντιλαμβάνεται και
συμμετέχει στην πολιτική;
Πιθανόν η συγκεκριμένη έρευνα να είναι κακή, πιθανόν επίσης η πολιτική να
είναι σημαντική μόνο όταν αφορά στους ιδιοκτήτες των δικτύων. Γιατί τόσο ο
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Ethan Zuckerman όσο και άλλοι μεγαλόσχημοι της Σίλικον Βάλεϊ ανακατεύονται
προσφάτως με την πολιτική. Όχι μόνο βοήθησε στην προεκλογική εκστρατεία
του Κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ, Chris Christie, αλλά κι έκανε έκκληση στον
πρόεδρο Ομπάμα για τον εκσυγχρονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής των
ΗΠΑ. Μήπως να ξαναδούν τις προτιμήσεις τους οι χρήστες;
(PC Magazine, Ιούλιος 2013)
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Εδώ Λονδίνον
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ραδιοφωνική υπηρεσία του
BBC υπήρξε η ελεύθερη φωνή της κατεχόμενης Ευρώπης. Ποιος δε θυμάται το
Βασίλη Λογοθετίδη να ανεβοκατεβάζει το παράνομο ραδιόφωνο στο πηγάδι της
αυλής για ν’ ακουστεί το «Εδώ Λονδίνον» (στην ταινία «Οι Γερμανοί
ξανάρχονται»); Αλλά δεν ήταν μόνο η ελληνική υπηρεσία… Το ίδιο διάσημο ήταν
και το Radio Londres, η αντίστοιχη φωνή στα γαλλικά.
Το Ράδιο Λονδίνο διάλεξαν λοιπόν οι χρήστες του Twitter για να «κοροϊδέψουν»
το νόμο και να μεταδώσουν δημοσκοπήσεις και αποτελέσματα για τις γαλλικές
προεδρικές εκλογές κατά τη διάρκεια της απαγορευμένης περιόδου.
Η ιστορία είναι παλιά. Εφημερίδες των γειτονικών γαλλόφωνων κρατών,
Βελγίου και Λουξεμβούργου, εφημερίδες τις οποίες μπορούσες άνετα να
προμηθευτείς από κεντρικά περίπτερα, δημοσίευαν εδώ και χρόνια τις
απαγορευμένες δημοσκοπήσεις. Μέγα θέμα στα μίντια κάθε παραμονή εκλογών.
Αυτή τη φορά, δεν χρειαζόταν καν να βρεις περίπτερο, αρκεί ν’ άνοιγες το
Twitter. Με πολύ χιούμορ, οι χρήστες του, προσπερνώντας προειδοποιήσεις και
απειλές των Αρχών σε περίπτωση παραβίασης του εκλογικού νόμου και
πρώιμης δημοσίευσης εκλογικών εκτιμήσεων και προβλέψεων άνοιξαν και πάλι
το Ράδιο Λονδίνο χρησιμοποιώντας το hashtag #radiolondres. «Δηλώνω
επισήμως ότι ανοίγει η αντένα του #radiolondres μέχρι την Κυριακή στις 8 το
βράδυ», δήλωνε την Παρασκευή πριν τις εκλογές, την ώρα που άρχιζε η
απαγόρευση, ο χρήστης Niko GL.
Μερικά από τα ευφάνταστα σχόλια τα κατανοούσε εύκολα κάθε γαλλομαθής: «Η
Καρλίτα δεν θα τραγουδήσει. Επαναλαμβάνω, η Καρλίτα δεν θα τραγουδήσει».
«Το 29% των σπερματοζωαρίων διάλεξαν την αριστερή σάλπιγγα». Αλλά η
αλήθεια είναι ότι για λίγο επικράτησε χάος. Ακόμα χειρότερα που τα σχόλια
μπερδεύτηκαν μ’ εκείνα του διάσημου ριάλιτι σόου «TheVoice». «Τι, ψήφισες
Ρούμπι; [σ.σ.διαγωνιζόμενη] Δεν μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν 50% ηλίθιοι
που τους αρέσει η Ολλανδία». Και πράγματι, οι αναφορές στο σοσιαλιστή
υποψήφιο είχαν κυρίως άρωμα Ολλανδίας αφού ταιριάζει τόσο με το όνομά
του. Επιτυχία είχαν τα αλκοολούχα «Πορτοκαλί Μαλιμπού», για τον Ολάντ, «Κιρ
Ρουαγιάλ», για το Σαρκοζί. Όλα τα κόκκινα φρούτα συμβόλιζαν τον αριστερό
Μελανσόν, ενώ για τη Λεπέν, χρησιμοποιούσαν κυρίως προϊόντα από τον τόπο
καταγωγής της, τη Βρετάνη.
Από τα στοιχεία που έδωσαν οι ίδιοι οι χρήστες το #radiolondres πέρασε σε άλλη
κατηγορία κι έγινε professional, αφού «μετέδιδε» 62.000 tweets/min, τα οποία
παρακολουθούσαν 1.860.000 άνθρωποι.
Το Σάββατο αργά τη νύχτα τα πράγματα δυσκολεύουν, κυκλοφορεί η φήμη ότι
καταργούνται λογαριασμοί σε εφαρμογή του νόμου για τις εκλογές. Κάποιοι
μάλιστα στέλνουν μηνύματα αλληλεγγύης στους 10 «λογοκριτές» που
παρακολουθούν το Twitter.
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Με το άνοιγμα της κάλπης, τα πράγματα ησυχάζουν κάπως αλλά το απόγευμα
ξαναφουντώνουν με την αναμετάδοση των πρώτων αποτελεσμάτων από τα
νησιά της Γαλλικής Καραϊβικής: «κάτω από τους φοίνικες ή στη μακρινή Γαλλία,
οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου στα θερμόμετρα της
Ολλανδίας».
Κι όμως, το κερασάκι στην τούρτα ήταν το πιο παραδοσιακό μέσο απ’ όλα: το
γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP). Το οποίο έδωσε με «εμπάργκο» τα
αποτελέσματα στο εξωτερικό, αλλά αφού τίποτα δεν μένει κρυφό κάτω από το
φως του διαδικτύου, τα ποσοστά μεταδόθηκαν αμέσως μέσω διαδικτύου. Με
αποτέλεσμα πάνω από το AFP να επικρέμεται πρόστιμο εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ.
Κι επειδή μετά τη Γαλλία έρχεται η Ελλάδα (και ξανά η Γαλλία), την επόμενη
εβδομάδα η πολιτική επικαιρότητα θα κυριαρχήσει εξίσου στο διαδίκτυο.
(Πολίτης, 28 Απριλιου 2012)
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Προσοχή, η ΑCTA ζει
Τις προηγούμενες μέρες, η μεγάλη είδηση στο χώρο της τεχνολογίας ήταν ο
θάνατος της ΑCTA. Αυτής της απίθανης συμφωνίας, που διαπραγματευόταν εν
κρυπτώ σε απίθανα μέρη του κόσμου, εκεί όπου ανυποψίαστοι πρεσβευτές
χωρών υπέγραφαν με άνωθεν εντολές υπουργείων και η οποία έγινε τελικά
δημόσια γνωστή χάρη στο Ευρωκοινοβούλιο που ζήτησε από την Κομισιόν
εξηγήσεις για τη μυστικότητα.
Η Εµπορική Συµφωνία Ενάντια στην Παραποίηση, γνωστότερη µε την αγγλική
ονοµασία της, ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), στόχευε στην
προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησία στα αγαθά [τι ορίζεται ως αγαθό και για
πόσα χρόνια είναι προστατευµένο είναι ένα από τα µεγαλύτερα αγκάθια] από
κλασικές αντιγραφές (μαΐμούδες, όπως στα ρούχα και στα φάρµακα) µέχρι
φυσικά το downloading και το file sharing. Η ACTA φιλοδοξούσε να µετατρέψει
τους παρόχους διαδικτυακής πρόσβασης σε χωροφύλακες των πνευµατικών
δικαιωµάτων, οι οποίοι θα διακόπτουν τη σύνδεση των συνδροµητών ή θα
φιλτράρουν τις ιστοσελίδες, χωρίς να υπάρχει ο παραµικρός έλεγχος της
δικαιοσύνης. Κατά τα πρότυπα του ισχύοντος νόμου Hadopi στη Γαλλία ή με την
πρόσφατα –επίσης- μακαρίτισσα αμερικανική SOPA.
Την περασμένη Τρίτη, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes,
υπεύθυνη για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ένωσης, προανήγγειλε την απόσυρση
της συνθήκης ACTA. Πρόκειται για μια σημαντική νίκη στον αγώνα για ένα
δίκτυο χωρίς ασφυκτικούς κανόνες copyright. Η Kroes είπε ότι η βιομηχανία του
copyright πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στους ανθρώπους και όχι το
αντίθετο. Η Επίτροπος υπογράμμισε τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η
ACTA στην Ευρώπη: «είναι μια δυνατή πολιτική φωνή και ως τέτοια την
καλωσορίζω, αν και δε συμφωνώ με όλα όσα λέγονται για συγκεκριμένο θέμα»,
είπε χαρακτηριστικά η Ολλανδή Επίτροπος.
Η ACTA βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένει την
ετυμηγορία των Ευρωβουλευτών, ωστόσο μάλλον δε θα χρειαστεί να γίνει καν η
ψηφοφορία έπειτα από τις δηλώσεις της Kroes. Άλλωστε και η αρμόδια
επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, δια στόματος Ντέιβιντ Μάρτιν, εισηγητή της
έκθεσης για την ΑCTA, είχε δώσει την ετυμηγορία της: «Οι ελπίδες που
δημιουργεί δεν ισοσταθμίζουν τους φόβους που προκαλεί».
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι απανταχού πολέμιοι της - από υποστηρικτές της
ελευθερίας στο δίκτυο μέχρι ενώσεις αρρώστων που ανησυχούν για τον έλεγχο
της αγοράς των φαρμάκων- θα πρέπει να πανηγυρίσουν. Η ΑCTA είναι σαν τη
Λερναία Ύδρα, της κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν δύο.
Έτσι λοιπόν, ένα ανεπίσημο έγγραφο εργασίας του G8 που εμφανίστηκε στη
σελίδα του European Digital Rights group (EDRi) στοχεύει στη διαμόρφωση των
«βέλτιστων πρακτικών» της μάχης ενάντια στην αντιγραφή, τις οποίες θα
διαδώσει αργότερα σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, στον συγκεκριμένο τομέα
δεν υπάρχουν συναινέσεις. Η πνευματική ιδιοκτησία, την οποία πολλοί
χαρακτηρίζουν ως το «πετρέλαιο του 21ου αιώνα, αγγίζει από τις ατομικές
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ελευθερίες (για παράδειγμα την επιτήρηση μέσω διαδικτύου) μέχρι τη δημόσια
υγεία (γενόσημα φάρμακα) και τη βιομηχανική ανάπτυξη (μεταφορά
τεχνολογίας, πόλεμος για τις πατέντες στην κινητή τηλεφωνία).
Το συγκεκριμένο non paper αναφέρει ως μοντέλο, τη συμμετοχή στην κοινή
πρωτοβουλία των αμερικανικών εταιρειών « American Express, Discover, eNom,
GoDaddy, Google, MasterCard, Microsoft (Bing), Network Solutions, PayPal, Visa
και Yahoo!». Για μια φορά ακόμα, οι μεγάλες εταιρείες, των πλούσιων χωρών
προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέση τους, ενάντια στη θέληση της πλειονότητας
των πολιτών.
Ας μη βιαστούμε να φωνάξουμε, «η ACTA πέθανε» κι ας έχουμε τα μάτια μας
ανοιχτά.
(Πολίτης, 13 Μαΐου 1912)
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Βόλτα με το κινητό
Ο υπάλληλος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας μου λέει εμπιστευτικά στο αυτί:
«Αφού ταξιδεύετε στο εξωτερικό προσέξτε πολύ, μη χρησιμοποιείτε δεδομένα με
περιαγωγή. Ξέρετε πόσοι πελάτες μας έπαθαν σοκ μόλις είδαν το λογαριασμό
τους;» Κι αυτό μόλις πριν από τρεις μήνες.
Το ίδιο ίσχυε, κάποτε, και για τα κινητά τηλέφωνα. Υπήρχαν εποχές που το
έκλεινα εντελώς στο εξωτερικό γιατί δεν είχα καμία διάθεση να «πάθω σοκ»,
όπως διευκρίνισε ο υπάλληλος. Σιγά σιγά οι τιμές μειώθηκαν και τα πράγματα
είναι σήμερα αρκετά καλύτερα. Η περιαγωγή δεδομένων όμως;
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, οι τιμές θα
μειωθούν ακόμα περισσότερο αφού το ευρωπαϊκό όργανο συμφώνησε με το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβάλλουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Το κόστος ενός
τηλεφωνήματος θα πέσει από τα 35 λεπτά του ευρώ που είναι σήμερα, στα 19
λεπτά από την 1η Ιουλίου, ενώ τα δεδομένα θα χρεώνονται 70 λεπτά το
megabyte.
Η λογική τους είναι ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν
μεγάλα κέρδη από τη λειτουργία τους σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό έδαφος, τη
μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Έχουν πλεονεκτήματα σε οικονομία κλίμακας
και βρίσκονται σε ανταγωνιστικότερη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούν,
λοιπόν, να μειώσουν τις χρεώσεις. Όπως επίσης και να σεβαστούν τα υψηλά
στάνταρ υγείας και ασφάλειας για την προστασία των καταναλωτών.
Η πρώτη νομοθεσία για τις τιμές της περιαγωγής υιοθετήθηκε το 2007, όμως
στη διάρκεια της πενταετίας ο ανταγωνισμός δεν κατάφερε να μειώσει αρκετά
τις τιμές, έτσι λοιπόν η Ε.Ε. αποφάσισε να την αναπροσαρμόσει, αυτή τη φορά
με συγκεκριμένες ανώτατες τιμές για τηλέφωνα, sms και δεδομένα.
Οι αλλαγές θα γίνουν σε τρία στάδια: το πρώτο, την 1η Ιουλίου του 2012, το
δεύτερο, την 1η Ιουλίου του 2013 και το τελευταίο την 1η Ιουλίου του 2014.
Έτσι, για παράδειγμα, σε τρία χρόνια το κόστος ενός sms, θα περάσει από τα 11
λεπτά που είναι σήμερα, στα 6 λεπτά.
Κι ένα μπόνους ακόμα για τους καταναλωτές: Από την πρώτη κιόλας χρονιά…
μόλις ξεπεράσουν τα 50Ε περιαγωγής δεδομένων μηνιαίως, θα τους έρχεται
προειδοποιητικό sms. Και αναλόγως ας πράξουν. Προσοχή. όμως, εδώ κρύβεται
μια παγίδα θα πρέπει τα δύο δίκτυα, της εταιρείας στην χώρα προέλευσης και
της εταιρείας στη χώρα περιαγωγής να είναι συμβατά. Γι’ αυτό καλό θα είναι να
ενημερώνεται ο καταναλωτής για το ποια είναι τα συμβατά δίκτυα, πριν
ταξιδέψει. Κατόπιν μπορεί να ρυθμίσει το κινητό του, να χρησιμοποιεί μόνο τα
συγκεκριμένα.
Κι εδώ κάπου αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί σύμφωνα με το νέο νόμο, από το 2014
και μετά, θα μπορεί ο καταναλωτής να έχει άλλη εταιρεία για τις κλήσεις που
πραγματοποιεί στη χώρα του και άλλη εταιρεία για την περιαγωγή, φυσικά με
το ίδιο νούμερο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πώς θα έχουμε να επιλέξουμε δύο
εταιρείες ή ένα πακέτο προσφοράς από μία εταιρεία.
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Οι ίδιες οι εταιρείες δεν μοιάζουν και πολύ χαρούμενες με τα νέα μέτρα.
Αντιτείνουν ότι μπορεί να οδηγηθούν σε αντίστοιχες μειώσεις στις επενδύσεις,
όμως η Ε.Ε. επιμένει ότι με τις χαμηλότερες τιμές θα έχουν περισσότερους
πελάτες και άρα και περισσότερα έσοδα.
Όσο για μας δεν έχουμε παρά να ελέγχουμε από την 1η Ιουλίου και μετά εάν η
νομοθεσία εφαρμόζεται… αν όχι να το απαιτήσουμε.
(Πολίτης, 20 Μαΐου 1912)
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Η ουτοπία του εκδημοκρατισμού
Παλιά τσατιζόμουνα με τα δύο πεπόνια στη μασχάλη: νέες τεχνολογίες και
διεθνής πολιτική. Πόσες και πόσες φορές δεν πήρα την απόφαση να πετάξω το
ένα και ν’ αφιερωθώ στο άλλο. Αμ δε! Και γι’ αυτό με βλέπετε ακόμα και στο
Παράθυρο και στις σελίδες του Κόσμου. Έλα όμως που η ζωή μετά από χρόνια
αποφάσισε να φέρει την τεχνολογία και την πολιτική κοντά. Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι πλέον απαραίτητο εργαλείο του πολιτικού μάρκετινγκ, αλλά και
του πολίτη. Πριν από μία τεχνολογική χιλιετία, το 1989, τα πενιχρά, τότε, μέσα
έκαναν γνωστή την «επανάσταση» του Μπόρις Γιέλτσιν. Από το δίκτυο το
μάθαμε. Ταυτόχρονα ήταν και η πρώτη δικτυακή πολιτική προπαγάνδα, γιατί
αυτά που μαθαίναμε λίγη σχέση είχαν με την πραγματικότητα…
Έπρεπε να περάσουν 20 χρόνια και να φτάσουμε στο 2011 για ν’ αναδειχθούν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως το δημοκρατικότερο εργαλείο όλων.
Αναφώνησαν όλοι εν χορώ ότι χωρίς Twitter η Αραβική Άνοιξη δεν θα υπήρχε!
Και πού ν’ αρθρώσεις αντίλογο. Ήταν όλοι εκστασιασμένοι, έγραφαν
διθυράμβους κι αλίμονο σε όποιον δεν συμφωνούσε. Εμ! Πώς θα έμπαινε το
Facebook στο χρηματιστήριο χωρίς μια Αραβική Άνοιξη;
Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα
θαυμάσιο εργαλείο. Αν θες το χρησιμοποιείς και για να δοξάσεις τη δημοκρατία
(αλλιώς υπάρχει και η δυσφήμηση, η προπαγάνδα και τ’ άλλα καλά παιδιά).
Αλλά μια Αραβική Άνοιξη θέλει και να σηκώσεις τον πισινό σου από τον καναπέ.
Με MG γίνεται ο πόλεμος, παιδιά, όχι με 3G. Με ψύχραιμο μυαλό, τρία χρόνια
μετά, μπορούμε να συγχαρούμε αλλήλους που όλοι οι άσχετοι έμαθαν τα social
media (μερικοί περνιούνται και για ειδικοί εν τω μεταξύ) και τα ενέταξαν και
στην πολιτική επιστήμη. Αλλά θα παρακαλούσα όλους να μην ξεχνάμε ότι η
ουτοπία του εκδημοκρατισμού μέσω της τεχνολογίας είναι προγενέστερη των
δικτύων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ο εκδημοκρατισμός είναι μία από τις εκφάνσεις της Ουτοπίας, κληρονομιά από
τον Πλάτωνα. Ο δε εκδημοκρατισμός μέσω της τεχνολογίας έχει ήδη ηλικία
μερικές δεκαετίες. Προέρχεται από τη βαθύτερη ουτοπία της χρήσης της
μηχανής για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τη σκληρή καθημερινότητα.
Η μηχανή θα του επιτρέψει να έχει χρόνο ελεύθερο ώστε να καλλιεργήσει το
πνεύμα του, να βελτιώσει το πνεύμα και το σώμα του. Ο απώτερος στόχος είναι
να κυριαρχήσει πλήρως στη φύση. Ο μεταφυσικός στόχος είναι να νικήσει τον
θάνατο. Στην ιστορία η τεχνολογική πρόοδος πάντοτε έτρεφε την ελπίδα για μια
καλύτερη κοινωνία. Μεταφορές, τηλέγραφος, τηλέφωνο, δορυφόροι, μέσα
μαζικής ενημέρωσης, όλα έγιναν αντικείμενο ουτοπικών λόγων. Από την πλευρά
τους, οι κοινωνικές ρίζες του δικτύου βρίσκονται στο έργο του Κλωντ Ανρί ντε
Σαν Σιμόν (1760-1825) και των οπαδών του. Είτε πρόκειται για δίκτυο της
γνώσης, των μεταφορών είτε του χρήματος [η ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών,
των κεφαλαίων και των ατόμων η οποία βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής
πολιτικής βρίσκει άραγε εκεί την έμπνευσή της;], το δίκτυο χρησιμεύει ως
πέρασμα από το φεουδαρχικό σύστημα στο βιομηχανικό. Το επόμενο μεγάλο
στάδιο της θεωρητικοποίησης του κοινωνικού δικτύου βρίσκει την έκφρασή του
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στο πρόσωπο του Καρλ Μαρξ. Και μετά περνάμε στον 20ο αιώνα, τον
Μάμφορντ, τον Κροπότκιν και τον Γκέντες, συνεχίζουμε με Μάρσαλ Μακλούαν
και Νόρμπερτ Βίνερ.
Σήμερα ουτοπιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρίσκουμε σε κάθε γωνιά.
Προφήτες της δημοκρατίας μέσα από τον υπολογιστή. Μια χαρά όλα. Απλώς να
μην ξεχνάμε ότι η ζωή και η δημοκρατία είναι εκεί έξω…
(Παράθυρο, 23 Φεβρουαρίου 2014)
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Νέοι κανόνες στο προεκλογικό παιχνίδι
Ο αντίκτυπος του περίφημου debate των επικεφαλής των ομάδων του
Ευρωκοινοβουλίου -και υποψηφίων για την προεδρία της Επιτροπής- στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης έγινε ευρέως γνωστός. Ωστόσο, εκείνη την ώρα η θέαση
δεν ήταν μεγάλη. Σύμφωνα με την EBU, η αναμετάδοση της συζήτησης έγινε
ταυτόχρονα στις 28 χώρες της ΕΕ από 55 κανάλια, 88 ιστοτόπους και 9
ραδιοσταθμούς. Στην πραγματικότητα, λίγα ήταν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης
που αναμετέδωσαν το γεγονός, παρ’ όλο που η EBU είχε προωθήσει αρκετά την
ιδέα, διαφημίζοντας ταυτόχρονα το επίσημο hashtag #TellEurope και
προσλαμβάνοντας μια εταιρεία που προσέφερε αναλυτικά στατιστικά κατά τη
διάρκεια της συζήτησης.
Στις δύο ώρες που ακολούθησαν την έναρξη της εκπομπής, περίπου 20.000
χρήστες έστειλαν κοντά στα 75.000 tweets. Συγκριτικά, στον διαγωνισμό
τραγουδιού της Eurovision στάλθηκαν 875.000 tweets με το #eurovision μέσα σε
24 ώρες. Αν σκεφτούμε ότι οι χρήστες του Twitter στην Ευρώπη που καλούνται
να ψηφίσουν είναι πάνω από 20 εκατομμύρια, οι 20.000 αντιπροσωπεύουν μόνο
το 0,1%! Αυτό το 0,1% δεν εκφράζει τον συνολικό πληθυσμό των 500 εκατ. της
Γηραιάς Ηπείρου, ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό πανευρωπαϊκό δείγμα, κάτι
που πολύ σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε. Ο Νίκος Σμυρναίος,
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Τουλούζης, δημοσίευσε στο blog του μια πολύ
ενδιαφέρουσα ανάλυση. Και γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα εξαιτίας του
γεγονότος ότι η τηλεοπτική αναμέτρηση είχε δύο πρωτότυπα χαρακτηριστικά:
«απευθύνθηκε στο σύνολο των Ευρωπαίων -κάτι που γίνεται πολύ σπάνια και
για μη πολιτικά γεγονότα- και ήταν εξαρχής δομημένη για ταυτόχρονο
σχολιασμό στο διαδίκτυο».
Γράφει λοιπόν πώς καθένας από τους υποψηφίους συγκρότησε μια ευδιάκριτη
κοινότητα γύρω από τον επίσημο λογαριασμό του. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι
πώς «η επικοινωνία μεταξύ αυτών των κοινοτήτων αποτυπώνει τη
διαφοροποίηση της κοινότητας του Αλέξη Τσίπρα, σε σχέση με τους υπόλοιπους
υποψηφίους. Ενώ οι τέσσερις κοινότητες (Σουλτς, Κέλερ, Φερχόφστατ, Γιούνκερ)
βρίσκονται σχετικά κοντά και συνδέονται αρκετά μεταξύ τους, η κοινότητα του
Τσίπρα επικοινωνεί μόνο με αυτές των Σουλτς και Κέλερ». Ο Τσίπρας, επίσης,
σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η EBU, ήταν αυτός που συζητήθηκε
περισσότερο απ’ όλους ακολουθούμενος από τον Σουλτς, τον Φερχόφστατ, τον
Γιούνκερ και την Κέλερ. Τα δε περισσότερα θετικά σχόλια από δημοσιογράφους
και παρατηρητές τα είχαν οι δύο νεότεροι υποψήφιοι, ο Αλ. Τσίπρας και η Σκα
Κέλερ. Ταυτόχρονα, ο Αλ. Τσίπρας ήταν αυτός που «αναζητήθηκε» πολύ
περισσότερο από τους άλλους υποψηφίους στο Google, ενώ η αναζήτηση για
την Κέλερ εκτινάχθηκε από την πέμπτη στη δεύτερη θέση.
Οι δύο νέοι υποψήφιοι της Αριστεράς, λοιπόν, φαίνεται «να επωφελούνται από
ηλικιακούς παράγοντες έχοντας υψηλή επιρροή σε στρώματα του πληθυσμού με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νέοι, με υψηλή μόρφωση αλλά όχι απαραίτητα
ανάλογες αποδοχές, εντατική χρήση του διαδικτύου και υψηλή κατανάλωση
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πληροφόρησης) που υπεραντιπροσωπεύονται μεταξύ των χρηστών του
Twitter».
Τέτοιου είδους στατιστικά συμπεράσματα προδιαγράφουν εκλογικά
αποτελέσματα; «Σαφώς και όχι», επισημαίνει ο Σμυρναίος, ωστόσο δείχνουν πώς
τέτοιες διοργανώσεις δίνουν την ευκαιρία στους «μικρούς» (και ο όρος δεν
χρησιμοποιείται ηλικιακά) να αυξήσουν την επιρροή τους, τουλάχιστον στο
διαδίκτυο. Οι Σουλτς, Φερχόφστατ και Γιούνκερ διαθέτουν εξειδικευμένο
προσωπικό που ασχολείται με «community management» και επένδυσαν σε
σημαντικές διαφημιστικές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες,
ωστόσο, στάθηκαν ανίκανες να τους εξασφαλίσουν την «πρωτιά».
Ο συνδυασμός τηλεόρασης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι που θα
βλέπουμε πλέον όλο και πιο συχνά στις εκλογικές καμπάνιες. Δεν είναι ακόμα
ικανός ν’ αλλάξει άμεσα τους όρους του «προεκλογικού παιχνιδιού» αλλά θέτει
τα θεμέλια για νέους κανόνες πολιτικής επικοινωνίας.
(Παράθυρο, 25 Μαΐου 2014)

52

Το δικαίωμα στη λήθη
Η είδηση έφερε σεισμό στον κόσμο της τεχνολογίας. Περισσότεροι από 70.000
χρήστες ζήτησαν από την Google να διαγράψει από τα αποτελέσματα των
αναζητήσεών της τους συνδέσμους (links) για πάνω από 276.000 ιστοσελίδες
που τους αφορούν. Αφορμή ήταν η σχετική απόφαση που έβγαλε το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο, σύμφωνα με την οποία ο καθένας έχει
δικαίωμα να απαιτήσει τη διαγραφή δεδομένων που είναι «απαρχαιωμένα,
άσχετα ή ανακριβή», έτσι ώστε να «καθαρίσει» το online προφίλ του.
Από τις 30 Μαΐου, που ξεκίνησε η διαγραφή, έως τις 30 Ιουνίου οι σχετικές
αιτήσεις προς τη Google γίνονται με μέσο ρυθμό περίπου 1.000 την ημέρα και
αφορούν κατά μέσο όρο 3,8 συνδέσμους ανά αίτηση χρήστη. Οι περισσότερες
από αυτές έχουν γίνει στη Γαλλία (περίπου 14.100) και ακολουθούν η Γερμανία
(12.700) και η Βρετανία (8.500). Παραμένει, όμως, ασαφές πόσες από τις περίπου
70.000 αιτήσεις διαγραφής έχουν ήδη ικανοποιηθεί.
Ωστόσο, το δημοκρατικό «δικαίωμα στη λήθη» όπως ονομάζεται έχει και τη
σκοτεινή πλευρά του. Οι οικονομικοί συντάκτες του BBC, διαμαρτυρήθηκαν
έντονα, επειδή άρθρο τους από το 2007, το οποίο αφορούσε τον πρώην
πρόεδρο της επενδυτικής εταιρείας Merrill Lynch, Σταν Ο’Νιλ, «εξαφανίστηκε»
από τη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης. Κάτι ανάλογο έγινε με αρκετά άλλα
άρθρα βρετανικών εφημερίδων, μεταξύ των οποίων η Guardian, που ανέφερε
ότι οι σύνδεσμοι για έξι παλαιότερα άρθρα της έχουν πλέον αφαιρεθεί. Η
εφημερίδα ανέφερε ότι η Google δεν της έδωσε κάποια εξήγηση για την
αφαίρεση, ούτε τη δυνατότητα να αναιρέσει την εν λόγω απόφαση. Τα μέσα
ενημέρωσης ενημερώνονται από τη Google για την αφαίρεση, χωρίς όμως να
γνωρίζουν την ταυτότητα του ατόμου που ζήτησε τη διαγραφή (τουλάχιστον
όχι ακόμη). Βέβαια τα άρθρα δεν εξαφανίζονται από τις σελίδες των μέσων
ενημέρωσης, απλώς όπως γνωρίζουμε όσοι περνάμε στο δίκτυο τη ζωή μας,
«εάν δεν σε ξέρει η Google, απλώς δεν υπάρχεις».
Τι θα γίνει λοιπόν από εδώ και μπρος; Εκεί που περιμέναμε να μπορούμε να
προστατέψουμε τα προσωπικά μας δεδομένα ή να υπάρχει μια ασπίδα για τον
κάθε τυχάρπαστο που γράφει σ’ ένα μπλογκ ό,τι του κατέβει για μας, το τόσο
συζητημένο δικαίωμα στη λήθη μας γυρίζει μπούμερανγκ.
Αναρωτιέμαι με ποιο δικαίωμα το «σβήσιμο» συμπεριλαμβάνει και μέσα
ενημέρωσης. Από τα οποία ο πολίτης μπορεί να προστατευτεί με μεγάλη άνεση.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιτύχει επανόρθωση εάν γραφτεί κάτι ψευδές ή
το ανακριβές. Και στις δημοκρατικές κοινωνίες αυτό γίνεται χωρίς να φτάσει
καν στα δικαστήρια, τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης που θέλουν να προστατέψουν
τη φήμη τους και την εγκυρότητά τους είναι περισσότερο από πρόθυμα να
διορθώσουν οποιοδήποτε λάθος.
Και τι θα κάνουμε τώρα; Παλέψαμε, φωνάξαμε, διεκδικήσαμε και τι παίρνουμε
ως αντάλλαγμα; Να «σβήνονται» δεσμοί προς το BBC και την Guardian; Αλίμονό
μας! Και πώς να διορθωθεί το κακό; Θα μπορούσε κάποιος κακοπροαίρετος να
υποψιαστεί ότι η Google το κάνει επίτηδες. «Με υποχρεώνετε, κύριοι, να κάνω
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μια δουλειά που δεν είναι δική μου; Σβήνω κι εγώ ό,τι μου ζητούν για να
μάθετε». Κι εδώ που τα λέμε, πώς να ρίξεις άδικο; Θα έπρεπε κάθε μηχανή
αναζήτησης, η Google, η Yahoo, η Bing να φτιάξουν εξειδικευμένες ομάδες και να
εξετάζουν σοβαρά μία – μία περίπτωση. Και με ποια κριτήρια ακριβώς;
Ωστόσο στην Ευρώπη, τουλάχιστον, το θέμα θα μπορούσε να λυθεί μέσα από τις
ανεξάρτητες αρχές. Εκεί θα έπρεπε ν’ απευθύνεται ο κάθε πολίτης που θεωρεί
ότι όσα υπάρχουν στο δίκτυο γι’ αυτόν είναι αναληθή και εκεί οι εξειδικευμένοι
νομικοί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (για
παράδειγμα) να εξετάζουν τα αιτήματα και να τα στέλνουν στις μηχανές
αναζήτησης. Να το κάνουμε γρήγορα όμως, ο χρόνος πιέζει… Πήγαμε να
λύσουμε ένα πρόβλημα και δημιουργήσαμε ένα άλλο μεγαλύτερο.
(Παράθυρο, 13 Ιουλίου 2014)
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Σε ποιον ανήκει το selfie;
Προσπάθησα να ψάξω λίγο την ιστορία του μακάκου (ή μακάκα, οι γνώμες
διίστανται) και του περίφημου selfie του. Πώς ξεκίνησε, λοιπόν, η όλη ιστορία;
Την ώρα που ο Βρετανός φωτογράφος Ντέιβιντ Σλέιτερ κατέγραφε τη ζωή μιας
ομάδας μακάκων στην Ινδονησία, ένας από αυτούς άρχισε να τραβάει
φωτογραφίες. Μία από αυτές απεικονίζει τον ίδιο (τον μακάκο) που «χαμογελά»
στον φακό, μια φωτογραφία που μοιάζει πολύ με σέλφι.
Όλα αυτά έγιναν το 2011 και στο μεταξύ, η συγκεκριμένη φωτογραφία έγινε
viral, όταν τη δημοσίευσε το Wikimedia (η αμερικανική θυγατρική εταιρεία της
Wikipedia) και μάλιστα συμπεριλαμβάνοντάς της στον κατάλογο με τις
φωτογραφίες ελεύθερες δικαιωμάτων. Ο Σλέιτερ προσπαθεί να ζητήσει
δικαιώματα ή τουλάχιστον να βγάλει τη φωτογραφία από τον συγκεκριμένο
κατάλογο αλλά το Wikimedia αρνείται,
αφού τη φωτογραφία την έχει τραβήξει ο
πίθηκος.
Πανικός! Ο μακάκος δεν έχει δικαιώματα,
γιατί δικαιώματα τα ζώα δεν έχουν. Αλλά
τα δικαιώματα θα ήταν δικά του και όχι
του Σλέιτερ, λέει το Wikimedia, άρα ο
Σλέιτερ δεν δικαιούται τίποτα.
Σε γενικές γραμμές, ο νόμος αλλά και οι
αποφάσεις
των
δικαστηρίων,
εάν
φτάσουν εκεί τα πράγματα, δίνουν την
κατοχή των δικαιωμάτων σε αυτόν που
πατάει το κουμπί. Ψάχνοντας, βρήκα την
υπόθεση ενός φωτογράφου, στα τέλη του
19ου αιώνα, ο οποίος ταξίδεψε στην
Αφρική. Μία από τις φωτογραφίες που
δημοσιεύτηκαν τον έδειχνε ανάμεσα σε πυγμαίους, άρα ήταν ένας πυγμαίος που
τράβηξε το συγκεκριμένο κλισέ. Και άρα το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκε η
φωτογραφία αρνήθηκε να του πληρώσει δικαιώματα, πράξη που επιβεβαιώθηκε
και δικαστικά αργότερα.
Παρ’ όλα αυτά, ακόμα κι αν δεχθούμε την αρχή αυτή, ότι δηλαδή τα δικαιώματα
τα έχει αυτός που πατάει το κουμπί, και πάλι δημιουργούνται ερωτηματικά. Η
εταιρεία βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Wikimedia βασίζεται στον
αμερικανικό νόμο για να αρνηθεί τα δικαιώματα: «Η φωτογραφία βρίσκεται
στον δημόσιο τομέα γιατί δεν υπάρχουν μη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πίθηκος
δεν έχει δικαιώματα, αλλά ούτε και ο ιδιοκτήτης της φωτογραφικής μηχανής»,
δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Wikimedia, Κάθριν Μέγιερ.
Με αυτή τη λογική, η επίσης αμερικανική ΝΑSA, η οποία κρατά τα δικαιώματα
των φωτογραφιών που τραβούν οι δορυφόροι της, είναι παράνομη γιατί «δεν
υπάρχουν μη ανθρώπινα δικαιώματα». Τις φωτογραφίες τις τραβά αυτόματα ο
δορυφόρος, άρα ανήκουν στον δορυφόρο, που δεν έχει δικαιώματα. Στο βάθος
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της ιστορίας, πάντως, κρύβεται το τεράστιο πρόβλημα των πνευματικών
δικαιωμάτων. Ένα πρόβλημα ήδη μπερδεμένο πριν από την εποχή του
διαδικτύου και το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.
Ρωτούσα εξειδικευμένο νομικό πριν από λίγες εβδομάδες, τι γίνεται με τις
φωτογραφίες που αναπαράγουμε μαζικά όλοι στο Facebook. Κανονικά
απαγορεύεται. Μου απάντησε ότι όντως απαγορεύεται και του έχει τύχει
κάποιες φορές να «κατέβουν» φωτογραφίες μετά από διαμαρτυρίες των
κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων. Και αν παρατηρήσετε, ειδικά το
YouTube, κατεβάζει μαζικά όχι μόνο «πειρατικά» βίντεο, αλλά και πρωτότυπες
παραγωγές που έχουν, όμως, μουσική επένδυση, με τη μουσική να έχει
δικαιώματα, για παράδειγμα. Κάθε μέρα το σύστημα της Google που ονομάζεται
Content ID σκανάρει ώρες βίντεο που αντιστοιχούν σε 250 χρόνια (ναι, καλά
διαβάσατε) για να δει εάν υπάρχουν δικαιώματα.
Προφανώς, η ιστορία του μακάκου είναι τραβηγμένη από τα μαλλιά. Δεν θα
είναι, όμως, η τελευταία, που θα μας απασχολήσει. Το πρόβλημα των
πνευματικών δικαιωμάτων είναι μπροστά μας κι όχι πίσω μας. Και τις
περισσότερες φορές που έγιναν προσπάθειες να λυθεί με διεθνείς συμβάσεις, η
λογική ήταν να ευνοούνται πάντα οι μεγάλες εταιρείες. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, δηλαδή, δεν θα υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το Wikimedia θα είχε
δίκιο. Ή, ακόμα χειρότερα, τα δικαιώματα θα ανήκαν στον κατασκευαστή της
φωτογραφικής μηχανής.
(Παράθυρο, 17 Αυγούστου 2014)
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Τι μας έμαθε ο Σνόουντεν;
«Οι χρήστες θα πρέπει να αναζητήσουν κρυπτογραφημένα εργαλεία και να
σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που είναι εχθρικές προς την
προστασία της ιδιωτικής ζωής», είπε ο Έντουαρντ Σνόουντεν και ο κόσμος
πάγωσε. Περίεργο, αφού τόσο καιρό το ίδιο λέει ο πρώην υπάλληλος της CIA και
νυν νο1 καταζητούμενος των ΗΠΑ.
Ο Σνόουντεν, σε μια «δικτυακή» συνέντευξή του στο πλαίσιο του New Yorker
Festival, άσκησε δριμεία κριτική εναντίον του Dropbox, του Facebook και της
Google. Συμβούλεψε όσους θέλουν να διατηρήσουν τα προσωπικά τους
δεδομένα μακριά από τα μάτια και τα χέρια τρίτων να παραμείνουν μακριά από
τις πλατφόρμες των διαδικτυακών υπηρεσιών. Αν και παραδέχτηκε πως οι
συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν επιδείξει σημαντικές βελτιώσεις σε ζητήματα
ασφαλείας των χρηστών, υποστήριξε πως εξακολουθούν να παραμένουν
επικίνδυνες.
Για να χαλαρώσετε λίγο από τον πανικό (παρακαλώ να σταματήσουν τα
τηλέφωνα και τα μέιλ, απαντώ σε όλους από εδώ όπως υποσχέθηκα), σας λέω
ότι παρακολουθώντας τη συνέντευξη, διαπίστωσα καταρχάς ότι έγινε με Google
hangouts, το οποίο από μόνο του αποδυναμώνει κάπως τη φοβία που μπορεί να
κυρίεψε κάποιον. Το Google hangouts είναι μια υπηρεσία του Google+ που
χρησιμοποιείται όπως το skype, αλλά κάνει και ταυτόχρονη εγγραφή της
«συνεδρίας» ή τηλεφωνήματος ή βιντεοκλήσης ή όπως το πει κανείς. Μια που ο
Σνόουντεν βρίσκεται στη Ρωσία και δεν μπορεί καν να πατήσει το πόδι του στην
Αμερική, ο μόνος τρόπος να μιλήσεις μαζί του εύκολα και ανέξοδα (και να
μαγνητοσκοπήσεις κιόλας) είναι το Google hangouts. Ας πάρουμε όμως τα
πράγματα από την αρχή. Οτιδήποτε κάνουμε στο δίκτυο, από το να στείλουμε
ένα μέιλ μέχρι να κρεμάσουμε μια εικόνα στο Pinterest θα πρέπει να θεωρούμε
ότι είναι ΔΗ-ΜΟ-ΣΙ-Ο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να
παραμείνει ιδιωτικό στο δίκτυο. Ούτε και στο τηλέφωνο, άλλωστε. Αν οι
αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν το τηλέφωνο της Άνγκελα
Μέρκελ, υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι η οποιαδήποτε μυστική ή όχι
υπηρεσία δεν μπορεί να παρακολουθήσει και το δικό του; Ό,τι θες να κρύψεις
στείλε το με ταχυδρομικό περιστέρι καλύτερα. Ή χρησιμοποίησε ένα μέιλ που ο
σέρβερ του είναι ασφαλείας. Συνήθως της δουλειάς. Εκεί μόνο το αφεντικό
μπορεί να το διαβάσει. Ουφ! Ή μήπως όχι ουφ;
Αν βάλουμε καλά-καλά στο μυαλό μας πως οτιδήποτε δημοσιεύουμε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης μπορεί αύριο να βρεθεί οπουδήποτε, τότε και θα μας
φύγει το άγχος και θα προστατευτούμε και καλύτερα. Θυμηθείτε ότι τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. είναι η πλατεία του χωριού. Ό,τι γράφουμε εκεί είναι σαν
να το φωνάζει ο τελάλης στην πλατεία. Εγώ πάντως, που έχω και τις καλύτερες
των προθέσεων, αν έπρεπε να προσλάβω κάποιον, μια ματιά στο Facebook και
το Twitter του θα την έριχνα. Όχι για να κατασκοπεύσω κανέναν… αλλά ποιος
θέλει στη δουλειά έναν τύπο που τις νύχτες ξεκατινιάζεται με όποιον λάχει;
Δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φανερώνουν όλα τα κρυφά (και
φανερά) μας πάθη. Από την άλλη, θα ήμουνα κακός εργοδότης, αν
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προσπαθούσα να «ψαρέψω» πολιτικές, πολιτιστικές, σεξουαλικές ή άλλου
είδους προτιμήσεις, τις οποίες δεν έχω καμία δουλειά να γνωρίζω και αυτή
ακριβώς είναι η ιδιωτικότητα για την οποία συζητάμε.
Το ότι ο Σνόουντεν μας ξεκούνησε το βρίσκω θετικό. Το ότι μόλις τώρα
ανακάλυψαν όλοι ότι όποιος θέλει έχει τη δυνατότητα να μας παρακολουθήσει,
ότι η φωτογραφία από τις διακοπές που ανεβάσαμε του ανήκει, ότι η
ιδιωτικότητα είναι μια έννοια χωρίς νόημα στο δίκτυο, το βρίσκω θλιβερό. Από
την άλλη, κάλλιο αργά παρά ποτέ…
(Παράθυρο, 19 Οκτωβρίου 2014)
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Αρχεία Sony: Κλοπή ή αποκάλυψη;
Πολλοί από εσάς πιθανόν να θυμάστε το σίριαλ με τους χάκερς και την εταιρεία
Sony Pictures, σίριαλ που παίχτηκε στα τέλη του 2014. Μια βραδιά του
Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι της εταιρείας που προσπάθησαν να μπουν στους
υπολογιστές τους ήρθαν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Οι
υπολογιστές είχαν αχρηστευτεί εντελώς και έδειχναν στην οθόνη μια σειρά από
διευθύνσεις URL και ένα απειλητικό μήνυμα από ομάδα χάκερς με όνομα #GOP
(Guardians of Peace). Η ομάδα είχε καταλάβει και δεκάδες λογαριασμούς της
Sony στο Twitter όπου προέβαλλε τα ίδια μηνύματα. Οι χάκερς κατάφεραν να
αποκτήσουν σημαντικό αριθμό ευαίσθητων αρχείων της Sony Pictures (σε
συμπιεσμένη μορφή .zip) και απείλησαν να τα δημοσιεύσουν. Λίγες ημέρες μετά,
οι «Φύλακες της Ειρήνης» απείλησαν πως θα διαρρεύσουν τα έγγραφα, εάν η
Sony δεν ακύρωνε την προγραμματισμένη για την ημέρα των Χριστουγέννων
προβολή της ταινίας «The Interview». Η ταινία, η οποία δεν προβλήθηκε ποτέ,
ήταν μια παρωδία φανταστικού σεναρίου όπου η αμερικανική CIA
προσλαμβάνει δυο δημοσιογράφους οι οποίοι με το πρόσχημα της συνέντευξης
μεταβαίνουν στη Βόρεια Κορέα για να δολοφονήσουν τον ηγέτη της χώρας Κιμ
Γιονγκ Ουν. Μια μεγάλη συζήτηση είχε ξεσπάσει τότε για το κατά πόσον
προσβάλλεται η ελευθερία του λόγου και εάν η εταιρεία θα έπρεπε να έχει
υποκύψει. Οι αμερικανικές αρχές στοχοποίησαν τη Βόρειο Κορέα, ωστόσο η
Πιονγκγιάνγκ, παρόλο που έδωσε συγχαρητήρια τους χάκερς, υποστήριξε πως
δεν έχει καμία σχέση μαζί τους. Για το ευρύ κοινό η υπόθεση θα έληγε εκεί εάν…
… εάν την Πέμπτη 16 Απριλίου τα WikiLeaks δεν δημοσίευαν τα εν λόγω
κλεμμένα έγγραφα. 30.000 αρχεία και πάνω από 170.000 mails δόθηκαν από την
ιστοσελίδα στο κοινό. Kαθείς μπορεί πλέον να ερευνήσει με λέξεις-κλειδιά ή με
ονόματα τα έγγραφα.
Η αντίδραση της εταιρείας ήταν άμεση και σφοδρή. Καταδίκασε τη δημοσίευση
υποστηρίζοντας ότι το WikiLeaks βοηθά τους χάκερς να δημοσιεύσουν
πληροφορίες που είναι κλεμμένες και προσωπικές. Η κλοπή αφορά
περισσότερους από 47.000 υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρείας. Ήταν μια
«εγκληματική κακόβουλη πράξη και καταδικάζουμε κατηγορηματικά τη
δημοσίευση από τα WikiLeaks κλεμμένων πληροφοριών που αφορούν τους
υπαλλήλους».
Το WikiLeaks από την πλευρά του θεωρεί ότι πρόκειται για πληροφορίες που
ανήκουν στοn δημόσιο τομέα: «Tα αρχεία αυτά αποκαλύπτουν την εσωτερική
λειτουργία μιας πολυεθνικής εταιρείας με επιρροή», υποστήριξε σ’ ένα δελτίο
Τύπου.
Άλλωστε τα δεδομένα ήταν ήδη διαθέσιμα στο δίκτυο, αλλά έπρεπε να τα
κατεβάσει κανείς και στη συνέχεια ήταν σχεδόν αδύνατοn να τα επεξεργαστεί.
Τα WikiLeaks κατασκεύασαν μια βάση δεδομένων και η επεξεργασία τους έγινε
παιχνίδι. Τα WikiLeaks υποστηρίζουν ότι μπορεί έτσι εύκολα κανείς να αποδείξει
τις δραστηριότητες λόμπινγκ της εταιρείας καθώς και τη σχέση της με το
Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ. «Η δουλειά της Sony είναι να παράγει
ψυχαγωγία. Όμως, τα αρχεία δείχνουν ότι πίσω από τις κουίντες είναι μια
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εταιρεία με επιρροή και με σχέσεις και με τον Λευκό Οίκο -υπάρχουν περίπου
100 διευθύνσεις email της κυβέρνησης στα αρχεία- όπου έχει τη δύναμη να
επηρεάζει τους νόμους και την πολιτική και με το στρατιωτικο-βιομηχανικό
κατεστημένο της χώρας», τονίζει το δελτίο Τύπου.
Από την πρώτη δημοσίευση αλιεύτηκε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα της γενικής
διευθύντριας Άμι Πασκάλ, στο οποίο έκανε ρατσιστικά σχόλια για τον Πρόεδρο
Ομπάμα. Η Πασκάλ παραιτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου. Κανείς δεν ξέρει τι θα
φέρει στο φως η δεύτερη δημοσίευση, ωστόσο το ερώτημα παραμένει: πού
τελειώνει η ιδιωτικότητα και πού αρχίζει το δημόσιο συμφέρον;
(Παράθυρο, 26 Απριλίου 2015)
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SOS, Πεντάγωνο καλεί Μόσχα
Δεν είναι βέβαια κωμωδία όπως η γνωστή ταινία με τον Πίτερ Σέλερς. Οι
περισσότερο το χαρακτηρίζουν θρίλερ, αλλά εύκολα βρίσκει κανείς και στοιχεία
δραματικής κωμωδίας. Ο λόγος για την υπόθεση της ηλεκτρονικής υποκλοπής
από Ρώσους χάκερς που, όπως ακούσαμε σε όλους τους τόνους επηρέασε (;) τις
αμερικανικές εκλογές υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.
Κάτι που ο ίδιος ο Τραμπ αρνιόταν να παραδεχθεί μέχρι πριν από λίγες μέρες,
όταν μια μεγάλη έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών τεκμηρίωσε ότι
η Ρωσία επιδόθηκε σε κυβερνοεπιθέσεις, με στόχο να διαταράξει τη διεξαγωγή
των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.
Ο επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιάστηκε έτσι σε μια παγίδα
ανάμεσα στα «αισθήματα» που τρέφει για τους Ρώσους και την εμπιστοσύνη
που ως Πρόεδρος οφείλει να δείξει στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.
Αναγκάστηκε λοιπόν να παραδεχτεί μέσω των συνεργατών του, ότι πιθανόν η
Μόσχα να ενεπλάκη στην κυβερνοεπίθεση, ενώ μέχρι πρότινος διατείνονταν ότι
τέτοιες κατηγορίες είναι προϊόν των πολιτικών του αντιπάλων, που
προσπαθούν να υπονομεύσουν τη νίκη του. Δεν συζητά, φυσικά, καθόλου το
εάν η νίκη του ήταν απόρροια της επίθεσης και των δημοσιευμάτων που
ακολούθησαν. Τι ακριβώς έκαναν οι χάκερς; Σύμφωνα με την έκθεση, έκαναν
συνεχείς προσπάθειες να «μπουν» σε ισχυρούς αμερικανικούς θεσμούς, ακόμα
και στον Λευκό Οίκο και το Υπουργείο Εξωτερικών. Η τακτική ήταν απλή,
έστελναν πολλά μηνύματα phishing (emails που προσπαθούν να ξεγελάσουν τον
παραλήπτη) περιμένοντας ότι κάποιος θα «τσιμπήσει» και θα κλικάρει. Ένας
από αυτούς που την «πάτησαν» ήταν ο Τζον Ποντέστα ο επικεφαλής της
καμπάνιας της Χίλαρι Κλίντον. Αυτό επέτρεψε στους χάκερς να έχουν πρόσβαση
σε περίπου 60.000 emails του Ποντέστα. Οι χάκερς κατάφεραν επίσης να
διεισδύσουν στην Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών. Στη συνέχεια από τον
περασμένο Ιούνιο και μετά, τα emails άρχισαν να δημοσιεύονται στα WikiLeaks
και ο αντίκτυπός τους θεωρείται ότι έκανε ζημιά στην Κλίντον. Η πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών Ντέπι Βάσερμαν Σούλτς αναγκάστηκε να
παραιτηθεί.
Σε συγχορδία, η CIA, η NSA και το FBI υποστηρίζουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις,
το υλικό ακολούθησε μια «πλάγια πορεία» από την GRU τη ρωσική στρατιωτική
υπηρεσία πληροφοριών ως τον ιστότοπο WikiLeaks, σε μια προσπάθεια να μην
μπορεί να εντοπιστεί η πηγή. Η πλάγια αυτή πορεία έδωσε την ευκαιρία στον
Τζούλιαν Ασάνζ να ισχυριστεί ότι η ρωσική κυβέρνηση ή οι κρατικές υπηρεσίες
δεν είναι η πηγή του υλικού που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο.
Είναι όμως ο Ασάνζ αξιόπιστος μάρτυρας; Ο ιδρυτής των WikiLeaks, που
βρίσκεται «όμηρος» στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο προκάλεσε τη
μήνιν των συντηρητικών της Δύσης με τις αποκαλύψεις για τον πόλεμο στο Ιράκ
-και όλες όσες ακολούθησαν- αλλά τώρα φαίνεται οι συμπάθειές του να
έρχονται πιο πολύ από τα δεξιά παρά από τα αριστερά. Παίζει, άραγε, το
παιχνίδι των Ρώσων, αφού η Δύση τον «φυλάκισε» στο Λονδίνο; Αλλά και οι
αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάνουν λάθος
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ή που δημιουργούν τη δική τους αλήθεια, για να το θέσουμε με λεπτότητα. Ο
Τραμπ, άλλωστε, δεν το έθεσε καθόλου κομψά: «αυτοί δεν είναι που μας έλεγαν
ότι ο Χουσεϊν έχει όπλα μαζικής καταστροφής;», δήλωσε. Ποιον να πιστέψεις την
εποχή μιας προπαγάνδας που έρχεται κατά ριπάς από παντού;
Οι Ρώσοι από την πλευρά τους έχουν αρνηθεί τα πάντα. Απέρριψαν κατ’
επανάληψη τις κατηγορίες εναντίον τους, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς
«αβάσιμους» και «μη επαγγελματικούς», «που δεν στηρίζονται σε καμία
πληροφορία ή απόδειξη». Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα
πρέπει είτε να αποδείξουν ότι ισχύουν οι κατηγορίες ή αλλιώς να ξεχάσουν το
θέμα.
Και ποιο είναι το θέμα ακριβώς; Εάν υπήρξε χάκινγκ από τους Ρώσους ή εάν
αυτό επηρέασε τις εκλογές; Η έκθεση της CIA ούτε επιβεβαιώνει ούτε
καταρρίπτει τη συγκεκριμένη θεωρία. Μια θεωρία που ξεκίνησε από τους
Δημοκρατικούς όταν τους χτύπησε η καταιγίδα των δημοσιεύσεων. Ωστόσο, τα
αίτια μιας εκλογικής ήττας δεν μπορεί να είναι τόσο απλά. Όσοι ψάχνουν χάκερς
και ξένους δάκτυλους για να τους φορτώσουν την ήττα της υποψηφίου των
Δημοκρατικών, μάλλον προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί τα δικά
τους λάθη.
(Παράθυρο, 15 Ιανουαρίου 2017)
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ΦΦΦ (οι Φοιτητές, ο Φούρνος και η ΦΥΡΟΜ)
Τι να λέμε για δικτύωση και για ευρυζωνικά δίκτυα; Η απογοήτευσή μου τις
τελευταίες εβδομάδες δεν περιγράφεται. Δεν πρόκειται αυτή η χώρα να πάει
ποτέ μπροστά…
Ας τα πάρω όμως από την αρχή. Η πρώτη μου διδακτική εμπειρία ήταν σ’ ένα
μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τις κυβερνο-επικοινωνίες
cybercommunications. Δύο χρόνια δίδαξα κι όλα πήγαν πρίμα. Κάποια από τα
παιδιά ήξεραν να χειρίζονται καλά Η/Υ, κάποια τελειοποιούνταν, τέλος πάντων
ψηλό το επίπεδο, ωραίο το μάθημα, να φχαριστιούνται καθηγητές και φοιτητές.
Πριν ξεκινήσω φέτος ξανά, σε τμήμα των ΤΕΙ αυτή τη φορά (όχι σε τεχνικό
τμήμα, να εξηγούμαι) με είχαν καλέσει σε σεμινάρια σε πανεπιστημιακά
δημοσιογραφικά τμήματα κι εκεί είχα ανακαλύψει ότι αρκετά παιδιά δεν ήξεραν
ούτε που πέφτει το on/off. Νόμιζα όμως ότι «έτυχε». Ωστόσο, αυτό που βρήκα,
φέτος, μπροστά μου, ούτε το περίμενα, ούτε είχα φανταστεί ποτέ μου.
Φοιτητές που δεν έχουν διεύθυνση e-mail; Που γνωρίζουν μόνο τις βασικές
αρχές κειμενογράφου, επεξεργαστικών φύλλων και παρουσιάσεων. Που η επαφή
τους με το διαδίκτυο είναι το Google και κατόπιν το Hi5 ή το Facebook. Και
φυσικά messenger. Και τέλος. Μετά το chat το χάος;
Ξεκίνησα μ’ ένα πάκο σημειώσεις, τις οποίες στο πρώτο μάθημα τις πέταξα κι
έπιασα τα βασικά. Άσκηση πρώτου μαθήματος: «Θα περάσετε 50 επαφές» στο
outlook. «Ωωωχ κυρία τώρα…» «Καλά, για μετά το Πάσχα!»
Το δράμα δεν είναι η άγνοια. Είναι η ημιμάθεια. Και το γνωρίζουν και οι ίδιοι, μια
που κάποιοι από αυτούς είναι και κάτοχοι του περίφημου ECDL!!! Τα σημερινά
20χρονα παιδιά δεν είναι της γενιάς που είχαν υπολογιστές σχολείο, ούτε σπίτι.
Ίσως –ελπίζω- δύο τρία χρόνια αργότερα- τα πράγματα να είναι καλύτερα.
Κανείς δεν εξήγησε σ’ αυτά τα παιδιά πώς σε καμία δουλειά -για πτυχιούχους
εννοείται- δεν θα τα βγάλουν πέρα χωρίς άριστη χρήση Η/Υ. Και σε λίγο σε
καμία δουλειά, τελεία. Γιατί Η/Υ είναι και οι ταμιακές μηχανές και τα διόδια ενώ
τα περισσότερα εργαλεία δουλεύουν πλέον με ηλεκτρονική πλακέτα. Να,
προχθές φίλος εστιάτορας μου περιέγραφε τον καινούργιο του φούρνο. Το
laptop μου μπροστά του είναι παρωχημένο. Τα κάνει όλα μόνος του, βάζεις στη
μνήμη και τις καινούργιες δικές σου συνταγές και κρατάς όλες τις ρυθμίσεις σε
flash για την ώρα την κούφια.
Στα Σκόπια, για τα οποία τόσος λόγος έγινε τελευταία, έχουν ευρυζωνικά δίκτυα
σε κάθε χωριό. «Σόμπα δεν έχουν το χειμώνα, Ιντερνετ έχουν όμως», μου
εξηγούσε ένας συνάδελφος που μόλις είχε γυρίσει από περιοδεία. Φοβάμαι ότι
όπως και να καταλήξει το θέμα της ονομασίας τους, όσες διπλωματικές νίκες και
να κερδίσουμε, ακόμα κι αυτοί θα μας ξεπεράσουν. Και θα έχουν εξασφαλίσει το
μέλλον τους ενώ εμείς θα τρεφόμαστε ακόμα από το παρελθόν μας.
(PC Magazine, Μάιος 2008)
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Twitter εναντίον Ισλαμικού Κράτους
Την Πέμπτη 26 Μαρτίου, για πρώτη φορά, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του
Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) απευθύνθηκαν σε όσους πρόσκεινται φιλικά σε αυτό με
το «Γράμμα στους ιππότες των μίντια». Ανήρτησαν στο διαδίκτυο και
κυκλοφόρησαν μέσω Twitter ένα βίντεο στο οποίο το μήνυμα που ήθελαν να
περάσουν είναι ότι ο τζιχαντισμός στο ίντερνετ είναι το ίδιο σημαντικός με τον
τζιχαντισμό στη μάχη. «Ο πόλεμός μας είναι και μιντιακός πόλεμος. […] Οι ΗΠΑ
και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στήσει στρατούς ολόκληρους στο δίκτυο για να
καταστρέψουν το Ισλαμικό Κράτος. Ο Αλλάχ τούς νίκησε. Δεν κατάφεραν να
σταματήσουν τους υποστηρικτές μας στο δίκτυο […]. Θεωρούμε ότι οι
άνθρωποι στο δίκτυο συγκαταλέγονται ανάμεσα στους μουτζαχεντίν μας και
τους καλούμε να μην αφήσουν τα όπλα και να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο. Τον
δρόμο της υποστήριξης του Αλλάχ και του ΙΚ».
Σε μια άλλη ιστοσελίδα εμφανίστηκε ένα μήνυμα από μια ομάδα στήριξης του ΙΚ,
η οποία καλούσε τα μέλη της να περάσουν στη «φάση 2» της διαδικτυακής
επικοινωνίας, δηλαδή να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το YouTube και το Twitter.
«Ζούμε σε μια εποχή που ο μιντιακός πόλεμος είναι πιο δυνατός από το σπαθί»,
έγραφε στα αγγλικά το μήνυμα.
Από την πλευρά του, το Twitter κάνει ό,τι μπορεί. Στις αρχές Μαρτίου, μάλιστα,
έκλεισε πολλούς λογαριασμούς, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως
ενάντια στον Τζακ Ντόρσεϊ, συνιδρυτή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. «Ο
πόλεμος στο δίκτυο που μας κάνετε θα γυρίσει πάνω σας ως αληθινός
πόλεμος», τον απείλησαν, σ’ ένα μήνυμα που αναπαράχθηκε ευρέως στο ίδιο το
Twitter.
Κι όμως το Twitter δέχεται αρκετά πυρά για τις αποσπασματικές και
αναποτελεσματικές δράσεις του. Κυρίως γιατί αδυνατεί να διαλύσει τα “δίκτυα
μέσα στο Twitter” αντί απλώς να κλείνει λογαριασμούς [1]. Ο ιδρυτής και
αφεντικό του μέσου, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε πρόσφατα ότι δέχεται
αφόρητες πιέσεις: από την αμερικανική κυβέρνηση για να βοηθήσει στην
καταπολέμηση της τρομοκρατίας αλλά και από το ΙΚ, το οποίο απειλεί τα
στελέχη με θάνατο.
Δεν είναι βέβαια μόνο το ίδιο το Twitter που κυνηγά το Ισλαμικό κράτος. Πολλές
μυστικές υπηρεσίες κρατών ασχολούνται με το θέμα κι έχουν υποχρεώσει τους
τζιχαντιστές ακτιβιστές να περάσουν σε ένα είδος «διαδικτυακής» παρανομίας.
Στο κέντρο βρίσκονται κάποιοι λογαριασμοί, κλειστοί, με συγκεκριμένο αριθμό
followers. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι «διακριτικοί», δεν έχουν δηλαδή κάτι που
θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον ούτε στο όνομά τους, ούτε στη
φωτογραφία τους. Κάποιοι από τους followers (οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν
λίγους σχετικά followers) ανήκουν και σε άλλους τέτοιους κύκλους και είναι
αυτοί που κάνουν retweet ώστε η πληροφορία να περνά από κύκλο σε κύκλο.
Κατόπιν, από retweet σε retweet το μήνυμα περνάει σε όλους. Οι followers του
τρίτου και εξωτερικού κύκλου είναι και οι πιο εκτεθειμένοι σε κλείσιμο
λογαριασμού (υπολογίζεται περίπου το 3,4% του συνόλου των λογαριασμών
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που πρόσκεινται στο ΙΚ) αλλά είναι πιο εύκολο να αντικατασταθούν. Άλλωστε,
υπάρχουν έτοιμοι ανενεργοί λογαριασμοί οι οποίοι παίρνουν τη σκυτάλη.
Από τέτοιους κύκλους ξεκίνησε και το μήνυμα να «πνίξουν» τη Δύση στα tweets
στα μέσα Μαρτίου, μετά την επίθεση αυτοκτονίας του νεαρού Αυστραλού Τζέικ
Μπίλαρντι.
Ποιος μπορεί να κερδίσει; Άγνωστο. Το Twitter προστατεύει από τη φύση του
την ανωνυμία και είναι ένα μέσο το οποίο δεν πρέπει να λογοκρίνεται. Μέχρι
στιγμής έχουν γραφτεί διθύραμβοι για το πώς οι πολίτες καταφέρνουν να
προσπεράσουν τη λογοκρισία ολοκληρωτικών καθεστώτων. Όσο εύκολα όμως
το Twitter επιτρέπει να διαχυθούν οι προοδευτικές ιδέες, άλλο τόσο εύκολα
γίνεται ισχυρότατο εργαλείο προπαγάνδας.
[1] Βλ. τη μελέτη: The ISIS Twitter census: Making sense of ISIS’s use of Twitter
(Παράθυρο, 5 Απριλίου 2015)
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Anonymous vs ISIS
Το ISIS χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προπαγάνδα του
αλλά και για να στρατολογεί μέλη. Το είπαμε πολλές φορές και το αναλύσαμε
αρκετά. Κυκλοφόρησε μάλιστα και μια έκθεση από το ινστιτούτο Brookings
πρόσφατα. Και μία ακόμη από το The George Washington University Program on
Extremism μας μαθαίνει ότι τουλάχιστον 300 Αμερικανοί πολίτες
χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για να προβάλλουν την προπαγάνδα του ISIS.
Το γεγονός, όμως, που κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι κανείς δεν
μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Ούτε καν η γνωστή ομάδα χάκερς, οι Anonymous,
οι οποίοι αμέσως μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι δήλωσαν ότι κηρύττουν τον
πόλεμο στο ISIS, με πολλαπλές κυβερνοεπιθέσεις παίρνοντας μάλιστα αφορμή
από το διάγγελμα του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ που καλούσε σε
«κινητοποίηση όλων των δυνάμεων». Και πράγματι λίγες μέρες αργότερα
κατάφεραν ν’ αντικαταστήσουν μια ιστοσελίδα του ISIS με μια διαφήμιση για
βιάγκρα! Έκλεισαν επίσης περίπου 5.000 λογαριασμούς στο Twitter. Ωστόσο,
ακόμα και αυτοί το μόνο που κατάφεραν ήταν να προκαλέσουν ενόχληση και
όχι σοβαρή ζημιά στο ISIS και τα δίκτυά του.
Η κύρια αιτία μιας τέτοιας αδυναμίας αντιμετώπισης του προβλήματος είναι ότι
μόλις εντοπιστεί και κλείσει ένας λογαριασμός του ISIS στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, δημιουργείται ένας καινούργιος. Ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν
υπάρχει κεντρική μονάδα όπως σε μια μεγάλη εταιρεία η οργανισμό. Εάν οι
χάκερς καταφέρουν να διεισδύσουν σε αυτήν, τότε η δουλειά τους είναι εύκολη.
Το ISIS, όμως, χρησιμοποιεί χιλιάδες προσωπικούς λογαριασμούς, οι οποίοι
βρίσκονται… παντού. Ο μόνος τρόπος να τους αποκλείσεις από το Twitter θα
ήταν να… κλείσεις το Twitter!
Ωστόσο, τις τελευταίες βδομάδες, οι αναλυτές έχουν αρχίσει ν’ αλλάζουν γνώμη.
Θεωρούν ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν υπερεκτιμήσει τον ρόλο των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης στην προπαγάνδα και τη στρατολόγηση. Και αυτό γιατί
δεν εμφανίζονται εύκολα αλλά θα πρέπει κάποιος να ψάξει να τους βρει. Ωστόσο
υπάρχει κάτι ακόμα σοβαρότερο: το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
είναι πιθανόν να χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό της δράσης. Υπάρχουν
μάλιστα υπόνοιες ότι κάτι τέτοιο συνέβη και στην περίπτωση των επιθέσεων
στο Παρίσι.
Το στοίχημα, λοιπόν, των αρχών είναι και να περιορίσουν την προπαγάνδα
αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να παρακολουθούν τις συνομιλίες. Υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος, όταν κλείνουν λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
οι τρομοκράτες να μετακομίσουν στο «σκοτεινό web», δηλαδή σε διευθύνσεις
του διαδικτύου, οι οποίες για την πρόσβασή τους απαιτούν ειδικό λογισμικό ή
ειδική άδεια πρόσβασης. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διακίνηση
ναρκωτικών και τη μαύρη αγορά ενώ κυρίως δεν καταγράφεται από τις
μηχανές αναζήτησης. Άλλοι πάλι κοροϊδεύουν τέτοιου είδους φόβους, αφού οι
τρομοκράτες δεν είναι τόσο τεχνικά καταρτισμένοι ώστε να χρησιμοποιήσουν
το «σκοτεινό web».
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Βέβαια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι τα μόνα κανάλια επικοινωνίας
τρομοκρατικών ομάδων. Μάθαμε ότι είναι πιθανόν στο Παρίσι οι τρομοκράτες
να μιλούσαν μέσω του PlayStation Network χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα
της δημοφιλούς κονσόλας. Γενικά, τα chat, τα φόρα και τέτοιου είδους
τεχνολογίες επικοινωνίας είναι αγαπητά στους «κακούς» και τρομερά δύσκολα
να γίνει παρακολούθηση από τους «καλούς».
Αλλά ακόμα και εάν καταφέρουν οι «καλοί» να παρακολουθήσουν τους
«κακούς» αυτό δεν σημαίνει ότι τους εξουδετερώνουν κιόλας. Γιατί η ουσία της
τρομοκρατίας δεν είναι στην τεχνολογία κι έτσι δεν μπορείς να την
καταπολεμήσεις μ’ αυτήν. Οι Anonymous έκαναν τη δική τους προσφορά γιατί
αυτό μπορούσαν να κάνουν.
(Παράθυρο, 11 Ιανουαρίου 2016)

67

Κόσμος

Διαδίκτυο και ακροδεξιά
Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Μια γενιά νεαρών υποστηρικτών τις αγκαλιάζει μέσα από ομάδες
που εκφράζουν σκληροπυρηνικό εθνικό εξτρεμισμό και αντιμεταναστευτικές
θέσεις. Το 2011, ήδη, το Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Συνταγματική
Προστασία της Γερμανίας (BfV) εκτιμούσε ότι υπήρχαν 25.000 εξτρεμιστές της
ακροδεξιάς στη χώρα, από τους οποίους οι 5.600 ανήκαν σε ομάδες νεοναζί.
Τέσσερα χρόνια μετά, τον Νοέμβριο του 2015 (όλα τα στοιχεία που ακολουθούν
είναι για αυτόν τον μήνα), τα δύο δεξιότερα γερμανικά κόμματα, το αντιισλαμικό Pegida και το νεοναζιστικό NPD συγκέντρωναν περίπου 320.000 likes
στις σελίδες τους στο Facebook. Το Pegida που ιδρύθηκε στη Δρέσδη τον
Οκτώβριο του 2014, είχε 179.580 likes ενώ ανάμεσα σε Φεβρουάριο και Νοέμβριο
του 2015 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 13%. Το NPD (National Democratic
Party of Germany), που έχει έναν ευρωβουλευτή είχε 140.000 likes.
Στη Βρετανία τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Το ακροδεξιό, αντι-ισλαμικό,
εθνικιστικό κόμμα Η Βρετανία Πρώτα (Britain First) είχε λίγο πάνω από ένα
εκατομμύριο likes τον Νοέμβριο ενώ από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι τον
Νοέμβριο σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 37%. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του
2014, το BBC trends έκανε ένα αφιέρωμα στο μισό εκατομμύριο τότε likes του
κόμματος. Εκεί μαθαίνουμε ότι ο ηγέτης του, Πολ Γκόλντινγκ, βλέπει τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ως το μέλλον της πολιτικής. Το English Defence League,
εξίσου ακροδεξιό και αντι-ισλαμικό σημείωσε αύξηση για το ίδιο διάστημα 22%,
ενώ το σύνολο έφτανε τα 232.000 likes.
Στην Ουγγαρία, τη μικρή αυτή χώρα, το Jobbik, το τρίτο μεγαλύτερο στη Βουλή
της χώρας, είχε 301.460 likes.
Στη Γαλλία, το Εθνικό Μέτωπο (Front National) σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις
στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές. Έχει ήδη 24 ευρωβουλευτές και στο
διάστημα Απρίλιος-Νοέμβριος 2015 είχε αύξηση στα likes κατά 66%. Το σύνολο
δεν είναι τεράστιο για το μέγεθος της χώρας και φτάνει τα 281.320 likes. Βέβαια
η επικεφαλής του, Μαρίν Λε Πεν, έχει στην προσωπική της σελίδα 953.567 likes
(Μάρτιος 2016).
Στην Αυστρία, το Freedom Party (FPO), ακροδεξιό και κατά της μετανάστευσης,
αύξησε τα likes κατά 50% στο διάστημα Απριλίου-Νοεμβρίου φτάνοντας τα
260.360.
Στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία, οι αριθμοί είναι μικρότεροι αλλά εξίσου
απογοητευτικοί. Οι Σουηδοί Δημοκράτες που έχουν 49 έδρες στις 340 του
κοινοβουλίου και 2 ευρωβουλευτές αύξησαν κατά 17% τα likes φτάνοντας
συνολικά τα 103.090. Στη Δανία το σύνολο για το Progress Party είναι 83.170. Το
κόμμα έχει 29 έδρες στις 169 του κοινοβουλίου, ενώ η αύξηση στα likes ήταν
22%. Στη Δανία, το Danish People’s Party (DF) ανέβηκε κατά 76% (το πιο
εντυπωσιακό) φτάνοντας τα 58.290 likes. Το κόμμα έχει 37 έδρες σε σύνολο 179
στο εθνικό κοινοβούλιο και τέσσερις ευρωβουλευτές. Εύλογα αναρωτιέται κανείς
πού θα έχουν φτάσει οι αριθμοί αυτοί σήμερα. Με το προσφυγικό πρόβλημα να
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έχει ενταθεί, με εκλογές σε δύο γερμανικά κρατίδια σήμερα, με την κρίση να μην
εγκαταλείπει την Ευρώπη.
Οι ερευνήτριες Μανουέλα Καϊάνι και Λίντα Παρέντι δημοσίευσαν το 2013 ένα
ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Ευρωπαϊκές και αμερικανικές ακροδεξιές
ομάδες και διαδίκτυο». Σε αυτό, με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου,
παρουσιάζουν τη δράση στο διαδίκτυο πάνω από 500 ομάδων στη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Πώς το
χρησιμοποιούν για να θέσουν την ατζέντα τους, να αποκτήσουν οπαδούς, να
διαδώσουν την ιδεολογία τους, να ενθαρρύνουν τις κινητοποιήσεις.
Δυστυχώς το φαινόμενο από τότε έχει οξυνθεί. Και σε αριθμό αλλά και σε
ένταση.
(Παράθυρο, 15 Μαρτίου 2015)
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Η ρητορική μίσους στο YouTube
Το διάβασα πέρσι για πρώτη φορά στο Vice με τίτλο «Γιατί η Δεξιά κυριαρχεί
στο YouTube» και μου φάνηκε ενδιαφέρον. Το άρθρο ξεκινούσε με ένα tweet του
Πολ Τζότζεφ Ουότσον, συντάκτη στο InfoWars, τη νούμερο 1 σελίδα για θεωρίες
συνωμοσίας: «Το Twitter είναι απλώς ένα μικρό δωμάτιο με ηχώ. Δεν είμαι
σίγουρος ότι η Αριστερά κατανοεί τις κλοτσιές που τρώει στον πισινό στο
YouTube» (για να κατανοήσουμε το πλαίσιο: όπου Δεξιά βλ. περίπου
Ρεπουμπλικάνοι και όπου Αριστερά περίπου Δημοκρατικοί). Όπως και τα
περισσότερα που γράφει ο Ουότσον, το tweet αναπαράχθηκε πολλές φορές, τις
περισσότερες κοροϊδευτικά και όμως είχε δίκιο
Όχι ότι το Twitter είναι καμιά οργάνωση Δημοκρατικών, απλώς εκεί οι γνώμες
τους εκπροσωπούνται περισσότερο, αντίθετα από το YouTube όπου κυριαρχεί η
Δεξιά. Ο Ουότσον είναι ένας από αυτούς τους δεξιούς YouTubers: στέκεται
μπροστά σ’ έναν παγκόσμιο χάρτη και ουρλιάζει καταγγέλλοντας παγκόσμιες
συνωμοσίες. (Σημείωση: το InfoWars αποκλείστηκε από τα μεγάλα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης - YouTube, Facebook, Apple και Spotify- το καλοκαίρι του
2018).Και δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν εκατοντάδες εκεί έξω, που μας εξηγούν
γιατί πρέπει να σταματήσουμε τους μετανάστες, γιατί πρέπει να καταργήσουμε
τις τουαλέτες, ακόμα και γιατί πρέπει να σκοτώνουμε όλα τα κορίτσια στη
γέννα.
Ανάμεσα σε αυτούς να συγκαταλέγεται και ο διασημότερος των YouTubers, o
PewDiePie, ο οποίος συγκεντρώνει ένα ακροατήριο από εκατομμύρια έφηβους,
κυρίως αγόρια, που για κάποιο μυστήριο λόγο τους αρέσει να τον βλέπουν να
παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο χορηγός του, η Disney, τον εγκατέλειψε όταν σε
κάποια από τα βίντεό του έλεγε αντισημιτικά ανέκδοτα και έκανε άμεση
αναφορά στους ναζί. Ο PewDiePie δήλωσε ότι «με κανέναν τρόπο δεν
υποστηρίζω στάσεις μίσους… Παρ’ όλο που δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου,
κατανοώ ότι αυτά τα αστεία τελικά ήταν προσβλητικά». Κι εμείς κατανοούμε ότι
δεν κατανόησε τίποτα παρά μόνο το γεγονός ότι έχασε τον χορηγό του.
Εμείς όχι, όμως οι έφηβοι που τον ακολουθούν τον στηρίζουν και άκουσα
κάμποσους από αυτούς να διαμαρτύρονται στην ίδια γραμμή, ότι δεν ήξερε ότι
είναι κάτι κακό. Λες και δεν είναι κακό ακόμα και το γεγονός να είσαι εντελώς
ανιστόρητος. Να περιμένεις από κάποιον άλλο να σου «θυμίσει» ότι ο ναζισμός
είναι κακό πράγμα (για την ιστορία ο PewDiePie είναι Σουηδός).
Οι New York Times δημοσίευσαν τον περασμένο Αύγουστο ένα παρόμοιο άρθρο,
το οποίο σχεδίαζε το προφίλ του ακροδεξιού YouTuber, ο οποίος κοροϊδεύει τις
αντίπαλες πολιτικές απόψεις, τα «συστημικά μέσα ενημέρωσης», τους «μαχητές
της κοινωνικής δικαιοσύνης», όλους αυτούς που υπονομεύουν «τη Δύση». Ο
ακροδεξιός YouTuber έχει εμμονές με τη μετανάστευση, το Ισλάμ και το
«πολιτικά ορθό». Ενοχλείται πολύ περισσότερο με την κριτική κατά του Τραμπ,
απ’ ό,τι ο ίδιος ο Πρόεδρος. Όλα αυτά θα είχαν παραμείνει στο συρτάρι με τις
«γενικές γνώσεις» εάν δεν έβλεπα μια διπλωματική είδηση που πέρασε στα
«ψιλά»: το Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκε σε τρεις προσωπικότητες της
Ακροδεξιάς την είσοδο στη χώρα. Πρόκειται για τους Μάρτιν Σέλνερ, Μπρίτανι
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Πετιμπόουν και Λόρεν Σάουθερν, οι οποίοι κρατήθηκαν στα σύνορα,
ανακρίθηκαν και τελικά αποπέμφθηκαν από τη χώρα. Ο πρώτος είναι ο ηγέτης
της πανευρωπαϊκής οργάνωσης «Ευρωπαϊκή Γενιά για την Ταυτότητα», η
δεύτερη είναι YouTuber και η τρίτη είναι Καναδή δημοσιογράφος γνωστή για
την ακροδεξιά της δράση. Και οι τρεις τα έχουν βάλει με το Ισλάμ, ενώ το
περασμένο καλοκαίρι επιβιβάστηκαν σ’ ένα καράβι στη Μεσόγειο με στόχο να
σταματήσουν μια ΜΚΟ από το να σώζει μετανάστες. Η Πετιμπόουν δεν είναι η
πιο ακροδεξιά επειδή είναι YouTuber. Ούτε από μόνη της αποδεικνύει ότι το
YouTube προάγει και διαδίδει τη ρητορική μίσους. Αλλά όταν τα παραδείγματα
αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται, είναι προς όφελός μας να γνωρίζουμε τι
γίνεται στη σκοτεινή πλευρά των social media.
(Παράθυρο, 18 Μαρτίου 2018)
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Η ρητορική μίσους στο WhatsApp
Τον περασμένο Οκτώβριο, η εφαρμογή WhatsApp (βλ. Facebook, Instagram,
messenger, ένα μαγαζί είναι όλα) επέτρεψε (στη Γερμανία τουλάχιστον) τη χρήση
«αυτοκόλλητων» και μάλιστα με επιλογή του χρήστη να φτιάξει τα δικά του.
Αμέσως το Εβραϊκό Φόρουμ για τη Δημοκρατία και Ενάντια στον Αντισημιτισμό,
μια ΜΚΟ με έδρα το Βερολίνο, παρατήρησε την παρουσία αυτοκόλλητων με
ναζιστική θεματολογία και συμβολισμό. Έγιναν αμέσως οι σχετικές καταγγελίες
στο ίδιο το WhatsApp αλλά και στο BuzzFeed News, τον αμερικανικό δικτυακό
τόπο που ασχολείται ιδιαίτερα με τα κακώς κείμενα του κυβερνοχώρου και τα
τελευταία χρόνια ήταν εκείνος που ξεσκέπασε πολλές σκοτεινές ιστορίες με
κορωνίδα εκείνη της Cambridge Analytica. Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, το
BuzzFeed βρήκε εννέα ομάδες στο WhatsApp, με ονόματα όπως «γερμανική
καταιγίδα» και «διεθνής Κου-Κλουξ-Κλαν» στις οποίες έχουν ανταλλαγεί
δεκάδες χιλιάδες μηνύματα.
Στις ομάδες συμμετέχουν από 90 έως και 250 άτομα (ο μέγιστος αριθμός που
επιτρέπει η εφαρμογή), όλοι ακροδεξιοί, μετά από πρόσκληση. Τα μηνύματα
περιέχουν σύμβολα που υμνούν το Τρίτο Ράιχ και τον Αδόλφο Χίτλερ, σύμβολα
αντισημιτικά καθώς και λεκτικό που προσκαλεί σε βία ή εξαπολύει απειλές
ενάντια σε αριστερούς ή μετανάστες. Κάποια άλλα μηνύματα είναι «αλυσίδες»
(το αντιγράφεις και το στέλνεις στις επαφές σου): «Μόλις έγινες Χίτλερ. Κάνε
Χίτλερ τουλάχιστον άλλα πέντε άτομα αλλιώς σε 88 ημέρες ένας πεινασμένος για
χρήματα Εβραίος θα κλέψει όλα σου τα λεφτά και θα σε βιάσει», γράφει ένα
μήνυμα. «Στείλε αυτό το μήνυμα σε όλους όσους ξέρεις και για να συμβάλεις
στην επιχείρηση Λευκά Χριστούγεννα» γράφει ένα άλλο που περιλαμβάνει μια
σβάστικα, μια εικόνα του Αδόλφου Χίτλερ και το αυτοκόλλητο: «τρέχα Αλί,
τρέχα» (αναφορά στην περίφημη φράση από την ταινία Φόρεστ Γκαμπ «τρέχα
Φόρεστ, τρέχα»). «Για κάθε άτομο που θα του στείλεις το μήνυμα, ένας
μετανάστης θα επιστρέψει στη χώρα του», καταλήγει.
Η εταιρεία αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τα μηνύματα «απαράδεκτα» και
καλώντας τους χρήστες να της καταγγείλουν κάθε τέτοια παράβαση του νόμου
για τη ρητορική μίσους αλλά και των νόμων ενάντια στη ναζιστική
προπαγάνδα. Στα αυτοκόλλητα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαγορευμένες
από τους νόμους εικόνες, όπως ρουνικά σύμβολα και διακριτικά των SS,
σημαίες, σβάστικες. Ωστόσο το WhatsApp είναι απρόθυμο να δημοσιοποιήσει
τον αριθμό των καταγγελιών που δέχθηκε από τότε, υποστηρίζοντας πως δεν
έχει πρόσβαση στα ίδια τα μηνύματα. Παρόλο που τα μηνύματα ένα προς ένα
θεωρούνται ότι εμπίπτουν στον χώρο του ιδιωτικού, τα μηνύματα προς ομάδες
θεωρούνται ότι εμπίπτουν στον δημόσιο χώρο κι έτσι τιμωρούνται από τον
νόμο. Πριν από δύο χρόνια, ένας 14χρονος νεαρός είχε καταδικαστεί για τη
διάδοση ναζιστικής προπαγάνδας. Το εντυπωσιακό είναι ότι έγινε μετά από
καταγγελίες των ίδιων του των γονιών που βρήκαν τα μηνύματα της ομάδας
στο κινητό του (ακόμα και χωρίς αυτοκόλλητα). Συνολικά 180 άτομα
εμπλέκονταν στην υπόθεση και αναγκάστηκαν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο,
να υποστούν τις συνέπειες του νόμου.
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Η ρητορική μίσους δεν έχει αποδέκτες μόνο τους Εβραίους. Έχει και τους
μουσουλμάνους και φυσικά τους μετανάστες. Και μάλιστα σε κάποιες
περιπτώσεις δεν αφορά γενικώς μια ομάδα αλλά συγκεκριμένους ανθρώπους.
Τους τελευταίους μήνες τα τηλέφωνα τουλάχιστον 30 ατόμων κυκλοφόρησαν
στις ομάδες ώστε τα μέλη τους να τους παρενοχλήσουν και να τους απειλήσουν.
Και φτάνουμε στην one million dollar question: θέλουμε ή όχι να διαβάζει το
WhatsApp τα μηνύματα, παράνομα ή μη; Σ’ αυτήν την περίπτωση γλυτώνουμε
από τέτοια αισχρά φαινόμενα αλλά πέφτουμε πάλι στην παγίδα του Big Brother
και από τέτοια χορτάσαμε τον τελευταίο καιρό. Άρα όσο φρικιαστικά κι αν
βρίσκω όλα τα παραπάνω, η προστασία της ιδιωτικότητας έρχεται πάνω απ’
όλα. Ίσως μόνο να ξαναδούμε το θέμα των ομάδων ώστε να αποφεύγεται η
μαζικότητα τέτοιων κρουσμάτων.
(Παράθυρο, 5 Μαΐου 2019)
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Κι όμως δεν έχουμε όλοι διαδίκτυο
Η παγκόσμια εξάπλωση του διαδικτύου συχνά συνδέεται με τη διαφάνεια στη
διακυβέρνηση, στα δικαιώματα των πολιτών, στη δημοκρατία. Ωστόσο, η
υπόθεση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη περιθωριακές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό αποδεικνύει μια διεθνής επιστημονική έρευνα, η
οποία συνέταξε τον πρώτο «χάρτη» των ομάδων εκείνων που μένουν πίσω
στην παγκόσμια διαδικτυακή επανάσταση, εξαιτίας σκόπιμων διακρίσεων σε
βάρος τους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Νιλς Βάιντμαν του γερμανικού Πανεπιστημίου
της Κωνσταντίας (στα σύνορα με την Ελβετία), έκαναν τη σχετική δημοσίευση με
τίτλο «Digital discrimination: Political bias in Internet service provision across
ethnic groups» στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό «Science». Η έρευνα
αποδεικνύει ότι υπάρχει μία σοβαρότατη και διαρκής πολιτική προκατάληψη
στην κατανομή της διαδικτυακής κάλυψης των εθνοτικών ομάδων σε όλον τον
κόσμο. Υπολογίζοντας τη διείσδυση του διαδικτύου μετρώντας τα δίκτυα, η
έρευνα δείχνει ότι ομάδες που είναι πολιτικά αποκλεισμένες έχουν πολύ
μικρότερη διείσδυση απ’ ό,τι οι ομάδες που βρίσκονται στην εξουσία. Και το
γεγονός αυτό δεν εξηγείται μόνο από οικονομικούς ή γεωγραφικούς
παράγοντες. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ένα από τα κεντρικά εμπόδια στις
«απελευθερωτικές τεχνολογίες», τον σημαντικό ρόλο που παίζουν ακόμα και
σήμερα οι κυβερνήσεις στην κατανομή του διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο,
μπορούν να σαμποτάρουν κατά το δοκούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο
«ανεπιθύμητων ομάδων». Όταν μάλιστα η κυβέρνηση μιας χώρας είναι ο μόνος
ή ο βασικός πάροχος των υπηρεσιών διαδικτύου, κάτι που είναι συχνό
φαινόμενο στις αναπτυσσόμενες χώρες, τότε το έργο της είναι ευκολότερο.
Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων ειδικοί του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου
Τεχνολογίας (ΕΤΗ) της Ζυρίχης, εξήγαγαν τα συμπεράσματα αυτά, αναλύοντας
τη διαδικτυακή κίνηση που διέρχεται μέσω της Ελβετίας από και προς διάφορες
διαδικτυακές διευθύνσεις διεθνώς. Στη συνέχεια, μελετώντας ένα δείγμα άνω
των 19 εκατομμυρίων διευθύνσεων, εντόπισαν πού ανά τον κόσμο βρίσκονται
οι αντίστοιχοι χρήστες και έτσι δημιούργησαν έναν παγκόσμιο διαδικτυακό
«χάρτη».
Το βασικό συμπέρασμά τους είναι ότι, αν και κατά τα τελευταία χρόνια έχει
γενικά βελτιωθεί η πρόσβαση των εθνοτικών ομάδων της Γης στο διαδίκτυο,
κάποιοι (κυρίως στις ανεπτυγμένες δημοκρατικές χώρες) τα έχουν καταφέρει
πολύ καλύτερα από άλλους (κυρίως στις αναπτυσσόμενες). Οι πολιτικά
απομονωμένες ομάδες, που αντιμετωπίζονται με εχθρότητα από την κεντρική
εξουσία, έχουν κατά μέσο όρο 30% μικρότερη προσβασιμότητα στο διαδίκτυο σε
σχέση με τους υπόλοιπους συμπατριώτες τους στη χώρα τους.
Σε ακραίες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό μπορεί να περιορισθεί μόλις στο 1%,
με συνέπεια για ορισμένες ομάδες, που βιώνουν τη μεγαλύτερη
περιθωριοποίηση, η κατάσταση να είναι απελπιστική. Ενδεικτικά, στο Νεπάλ
μόνο το 1% έως 2% της εθνότητας των Μαντέζι και των μουσουλμάνων έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο Περού μόνο το 4% των ιθαγενών του Αμαζονίου,
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στην Ινδία μόνο το 4% του μουσουλμάνων του Κασμίρ, στις Φιλιππίνες το 5%
των Μόρο, στην Ινδονησία το 9% των Παπούα, στο Πακιστάν το 12% των
Παστούν, στη Σερβία το 13% των Αλβανών κ.ά.
Η μελέτη επισημαίνει ότι, ακόμη και στις δημοκρατίες, αν ορισμένες ομάδες του
πληθυσμού είναι πολιτικά αποκλεισμένες, τότε αντιμετωπίζουν ψηφιακές
διακρίσεις ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν σε μη δημοκρατικές χώρες, καθώς
κοινός είναι ο στόχος να «φιμωθούν» οι ανεπιθύμητες φωνές.
Έτσι, στη φτώχεια και στη γεωγραφική απομόνωση συχνά έρχεται να προστεθεί
ο τεχνολογικός αποκλεισμός λόγω των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οι
κυβερνήσεις και άλλες αρμόδιες αρχές αποφασίζουν στην επικράτειά τους πού
θα εγκατασταθούν ή θα επεκταθούν οι υποδομές πρόσβασης στο διαδίκτυο
(οπτικές ίνες, δίκτυα, υπολογιστές servers κ.ά.) και πού όχι.
Όταν λοιπόν μιλάμε για το διαδίκτυο ή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας
μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν όλοι πρόσβαση. Και όχι μόνο γιατί είναι φτωχοί.
(Παράθυρο, 2 Οκτωβρίου 2016)
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Το ByLock προδίδει
Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Άρθρο της τουρκικής Sozcu μιλούσε για τον
εντοπισμό σε κινητά τηλέφωνα στελεχών του ΑΚΡ, της εφαρμογής ByLock, την
οποία χρησιμοποιούν μέλη της οργάνωσης του Γκιουλέν, προκειμένου να
επικοινωνούν μυστικά μεταξύ τους. Βέβαια, το άρθρο αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόμενο τα στελέχη του ΑΚΡ (61 υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος
κόμματος), στα κινητά των οποίων εντοπίστηκε η εφαρμογή ByLock, να την
είχαν κατεβάσει από την εποχή που οι δεσμοί μεταξύ του κυβερνώντος
κόμματος και της κοινότητας του Γκιουλέν ήταν γνωστοί και ισχυροί και να μην
κατάργησαν την εφαρμογή, όταν ο τότε πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν έπαψε
να τη χρησιμοποιεί, και στη συνέχεια χαρακτήρισε, ως Πρόεδρος πλέον,
«πραξικοπηματίες, τρομοκράτες και προδότες όσους χρησιμοποιούν την
εφαρμογή ByLock». Ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη χαρακτηρίζει την ύπαρξη
της εφαρμογής στα κινητά, το άρθρο, αλλά αναρωτιέται για το εάν θα
υποστούν «τιμωρία» οι «61» που έχουν ακόμα στο κινητό τους το bylock.
Το άρθρο μού κίνησε το ενδιαφέρον και το έψαξα λίγο περισσότερο. Ήδη από
τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκίνησε το κυνηγητό όσων χρησιμοποιούν το
ByLock, περίπου δηλαδή 150.000 χρήστες. Οι 56.000 έχουν καταγραφεί ως
διαμένοντες στην Τουρκία, ενώ οι άλλοι 94.000 είναι άγνωστοι. Άρα στην ουσία,
το πρόσφατο άρθρο αναμασά τα όσα είχαν ξεκινήσει από τότε με τη διαφορά
ότι δείχνει με το δάχτυλο τα 61 στελέχη. Και βέβαια είχα την απορία, τι είναι
αυτό το ByLock; Μην το ψάξετε, πάντως, δεν υπάρχει πουθενά, δεν κατεβαίνει
ούτε από app store ούτε από Googleplay. Σκαλίζοντας, έπεσα πάνω στο blog του
δημιουργού, στο οποίο έμαθα ότι το ByLock έχει πάνω από ένα εκατομμύριο
εγγεγραμμένους χρήστες (πολύ πάνω από τις προσδοκίες του δημιουργού του,
κατά δική του ομολογία). Ο μεγάλος αριθμός και η δυσκολία χειρισμού του
έκανε τον εφευρέτη του να το αποσύρει από τις εφαρμογές κι έτσι κανείς δεν
μπορεί να το κατεβάσει πια (μας λέει ο ίδιος). Το πρόβλημα είναι ότι η ανάρτηση
στο blog είναι από τον Νοέμβριο του 2014! Και εκτός από μια άλλη ανάρτηση
τον Αύγουστο του 2014, δεν υπάρχει κάτι άλλο. «Un peu louche» που λένε και
στο χωριό μου (ή στο πιο ελληνικό «δεν μας τα λες καλά ρε φίλε»).
Για να βρω κάτι περισσότερο έπρεπε να φτάσω στην εφημερίδα Ηurriyet για να
δω το πορτρέτο του Ντέιβιντ Κέινς, ενός πολιτογραφημένου Αμερικανού,
τουρκικής καταγωγής, ο οποίος υποστήριξε πως το να έχεις το ByLock στο
κινητό σου μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη για δεσμούς με το κίνημα Γκιουλέν,
αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως ο ίδιος για παράδειγμα που μπορεί να
έχει την εφαρμογή αλλά δεν την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Ο λόγος του έχει
βαρύτητα μια που πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής. Δεν την έφτιαξε
όμως ο ίδιος, αλλά ο τότε συγκάτοικός του, που είχε ισχυρούς δεσμούς με το
κίνημα Γκιουλέν, ακούει στο όνομα «Fox» και σήμερα ζει στην Τουρκία. Ο λόγος
που ο ιδιοκτήτης είναι ο Κέινς είναι γιατί ο συγκάτοικος χρησιμοποίησε τη δική
του πιστωτική κάρτα για να ανεβάσει την εφαρμογή. Ο Κέινς υποστηρίζει ότι το
90% των χρηστών από την Τουρκία ήταν μέλη του κινήματος Γκιουλέν (μα
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πόσοι είναι πια;) και είχαν αναγάγει το ByLock σε επικοινωνιακό εργαλείο της
οργάνωσης.
Όλα αυτά μοιάζουν με κυνήγι μαγισσών. Όντως υπάρχουν πάρα πολλές
εφαρμογές επικοινωνίας και ο καθένας χρησιμοποιεί κυρίως αυτή που
χρησιμοποιούν και οι φίλοι του, αλλά φυσικά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
είναι εκεί το πρόβλημα.
(Παράθυρο, 18 Ιουνίου 2017)
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Το λάθος του Ζεεχόφερ
Τον Ιούλιο, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ δήλωσε ότι θα
αρχίσει να χρησιμοποιεί το Twitter για να μεταφέρει το μήνυμά του απευθείας
στον λαό, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοκοινωνική Ενωση (CSU) της
Βαυαρίας, είναι αντιμέτωπο με μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση τον Οκτώβριο
που θα μπορούσε να του στερήσει την απόλυτη πλειοψηφία στην περιοχή.
Σε αντίθεση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι περίπου
εθισμένος στο Twitter, οι Γερμανοί πολιτικοί δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απευθυνθούν στους ψηφοφόρους τους.
«Θα ξεκινήσω πιθανόν να χρησιμοποιώ το Twitter στο τέλος Αυγούστου»,
δήλωσε ο 69χρονος Ζεεχόφερ απευθυνόμενος σε πλήθος Γερμανών πολιτών που
απολάμβαναν την μπίρα τους στη μικρή πόλη Τέγκινγκ αμ Ιν στη νότια
Γερμανία. «Τώρα αισθάνομαι υποχρεωμένος να το κάνω γιατί διαφορετικά δεν
θα μπορέσω να μεταδώσω κάποιες αλήθειες στον ευρύτερο πληθυσμό»,
πρόσθεσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας «Die
Welt».
Και πράγματι έτσι έγινε. Ο λογαριασμός @Seehofer, ο οποίος δημιουργήθηκε
τον Οκτώβριο του 2008 είναι πλέον ενεργός. Περίπου από τα μέσα Αυγούστου
αν και υπήρξαν κάποια λίγα tweets και από τον Ιούλιο. Μέχρι τότε υπήρχε
«σιωπή» από τον περασμένο Φεβρουάριο. Είδα ότι έχει 62 tweets, ακολουθεί 56
και τον ακολουθούν 205.
Αλλά!!! Ψάχνοντας και λίγο ακόμα είδα ότι υπάρχουν και άλλοι δύο ενεργοί
λογαριασμοί ο @thehoferhorst και ο @realVollHorst. Και οι δύο ξεκίνησαν τον
Αύγουστο. Άντε να βγάλεις άκρη, ποιος είναι τι. Ο πρώτος πάντως έχει για
φωτογραφία cover ένα δίχρωμο… καναπέ. Αλλά και πάλι δεν ξέρεις ποτέ με τους
πολιτικούς. Ενώ ο άλλος, εκτός από ό,τι θυμίζει τον λογαριασμό του Προέδρου
Τραμπ (@realDonaldTrump) μοιάζει (δεν μιλάω γερμανικά και αυτό είναι
πρόβλημα) να είναι ο σωστός. Προσπάθησα να μάθω περισσότερα από αυτούς
που ακολουθούν, καθώς ένας σοβαρός πολιτικός ακολουθεί μεν όλο τον κόσμο
(σύμφωνα με τη μία σχολή και σύμφωνα με την άλλη δεν ακολουθεί κανέναν),
αλλά οπωσδήποτε ακολουθεί μέσα ενημέρωσης και άλλους πολιτικούς.
Βρήκα όμως άλλο λαβράκι. Μετά τις ανακοινώσεις του Ιουλίου, δημιουργήθηκαν
τον Αύγουστο 18 άλλοι λογαριασμοί που διεκδικούν ότι είναι ο Ζεεχόφερ. Άλλοι
δεν έχουν καν φωτογραφία, άλλοι φαίνονται αμέσως από τη φωτογραφία ότι
είναι ψεύτικοι, άλλοι πάλι πρέπει να ψάξεις παραπάνω, όπως εκείνος που αντί
για το κόμμα του, το CSU της Βαυαρίας, έχει το AdF, την ακροδεξιά Εναλλακτική
για τη Γερμανία.
Αλλά ο Ζεεχόφερ ηγείται της CSU, του βαυαρικού αδελφού κόμματος των
Χριστιανοδημοκρατών της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Συχνά, μάλιστα,
προκαλεί σχόλια και επικρίσεις μέσα στο καλοκαίρι και λίγο έλειψε να ρίξει την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση με αφορμή διαμάχη του με την καγκελάριο για το
μεταναστευτικό.
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Στις εκλογές του Οκτωβρίου, η CSU θα αναμετρηθεί τον Οκτώβριο με την
Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία αναμένεται να εισέλθει για πρώτη φορά
στο τοπικό Κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις η στήριξη προς το συντηρητικό μπλοκ το οποίο απαρτίζεται από τη CDU και τη CSU- μειώθηκε σε εθνικό επίπεδο σε 29.
Αντίθετα, η AfD εμφανίζεται με το υψηλό 17%.
Δεν είναι σίγουρο ότι ο Ζεεχόφερ θα καταφέρει να διορθώσει το πρόβλημα, που
στην ουσία δημιούργησε ο ίδιος με τις ανακοινώσεις του, μέχρι τον Οκτώβριο.
Και το Twitter, αντί για το εργαλείο επικοινωνίας που είναι για τους
περισσότερους πολιτικούς για τον ίδιο μπορεί να καταλήξει σε βαρίδι.
Συμβουλή προς πολιτικούς λοιπόν: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χτίζονται
σιγά-σιγά. Δεν είναι ανοίγω ένα λογαριασμό και τελειώσαμε. Όσο για τον κύριο
Zεεχόφερ, κάποιος από το επιτελείο του θα μπορούσε να ζητήσει να κλείσουν οι
Fake λογαριασμοί. Κι επίσης καλό θα ήταν να ξεχάσει το Twitter για την ώρα και
να στραφεί στο Instagram. Χωρίς ανακοινώσεις.
(Παράθυρο, 2 Σεπτεμβρίου 2018)
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Πολιτική και social
Την ερχόμενη Τρίτη διενεργούνται οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ. Και
μάλιστα είναι πρόωρες γιατί τις προκήρυξε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Βενιαμίν
Νετανιάχου τον περασμένο Δεκέμβριο. Θα περίμενε κανείς ότι τα θέματα της
καμπάνιας θα ήταν τα κλασικά: Παλαιστίνη (οι ισραηλινοί το ονομάζουν
«ασφάλεια»), οικονομία και τα υπόλοιπα θέματα που κυριαρχούν σε όλες τις
εκλογές. Μάλιστα ο πονοκέφαλος του Νετανιάχου είναι ο Μπένι Γκαντζ, πρώην
στρατηγός και πρώην επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, του οποίου το
κόμμα Kachol Lavan (Μπλε και Λευκό) απειλεί να αφαιρέσει την πρωτοκαθεδρία
από το Λικούντ του Νετανιάχου.
Κι όμως δεν είναι τα θέματα που προαναφέραμε που κυριαρχούν τις τελευταίες
ημέρες της καμπάνιας αλλά η τεχνολογία και μάλιστα μια υποτιθέμενη
«επέμβαση» μέσω ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο
πρωθυπουργός έχει ξοδέψει αρκετό από τον χρόνο του για ν’ αντικρούσει τις
κατηγορίες ότι εκατοντάδες ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης δούλευαν υπέρ του από την ανακοίνωση των εκλογών και μετά. Οι
κατηγορίες βασίστηκαν σε δημοσίευμα των New York Times και της ισραηλινής
Yedioth Ahronoth βάσει μιας έρευνας του Big Bots Project (του πανεπιστημίου
της Χάιφας). Παρόλο που δεν βρέθηκαν άμεσοι δεσμοί ανάμεσα στο
συγκεκριμένο δίκτυο και το Λικούντ, η έκθεση υποστηρίζει ότι οι λογαριασμοί
αυτοί λειτουργούσαν συντονισμένα και μεταξύ τους και με την καμπάνια του
κόμματος.
Το δίκτυο περιλάμβανε 154 λογαριασμούς με ψεύτικα ονόματα και άλλους 400
λογαριασμούς για τους οποίους υπάρχει η υποψία ότι ήταν ψεύτικοι, όλοι με
αληθινούς ανθρώπους πίσω τους και με απήχηση 2,5 εκατομμύρια χιτς για τα
130.000 μηνύματα που έχει τουιτάρει συνολικά.
Το δίκτυο έχει αυξήσει κατά πέντε περίπου φορές τη δραστηριότητά του από
την ανακοίνωση των εκλογών και μετά, τον περασμένο Δεκέμβριο, και είναι
ιδιαίτερα ενεργό σε σημαντικές στιγμές της καμπάνιας. Τα μηνύματά του
αναπαράγονται από μεγάλους λογαριασμούς που συμμετέχουν στην καμπάνια,
συμπεριλαμβανομένου και του υιού Νετανιάχου, Γιαΐρ, ο οποίος είναι
ανεπίσημος σύμβουλος της εκστρατείας.
Σύμφωνα με την έρευνα, όλοι οι λογαριασμοί φέρεται να είναι συνδεδεμένοι μ’
ένα άτομο, τον Γιτζάκ Χαντάντ, ο οποίος προσέφερε χρήματα σε όσους
συμμετείχαν στην εκστρατεία αναπαράγοντας πολιτικά μηνύματα. Σύμφωνα
πάντα με τις εφημερίδες, ο Χαντάντ έφτιαχνε βίντεο και τα ανέβαζε στο Twitter
και αλλού επί πληρωμή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στην όλη επιχείρηση
εμπλέκονται ποσά δεκάδων εκατομμυρίων και ότι είχε σχέσεις με υψηλά
ιστάμενα πρόσωπα στο Λικούντ. Ο Χαντάντ μιλά πλέον μέσω του δικηγόρου
του, ο οποίος απειλεί με μηνύσεις δυσφήμισης σε οποιονδήποτε δημοσιεύσει ότι
ο πελάτης του ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης.
Κύριος στόχος του δικτύου ήταν ο Μπένι Γκαντζ. Το βράδυ πριν την
ανακοίνωση της πιθανότητας δίωξης του Νετανιάχου από τον γενικό

80

Κόσμος
εισαγγελέα για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εξουσίας, στο Facebook
εμφανίστηκε μια ανάρτηση στην οποία μια γυναίκα κατηγορούσε τον Γκαντζ για
σεξουαλική παρενόχληση όταν και οι δυο τους ήταν στο γυμνάσιο. Ο Γκαντζ
αρνήθηκε την κατηγορία και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για να
τη στοιχειοθετήσουν. Σε μια άλλη περίπτωση, το δίκτυο σχεδόν ταυτόχρονα
άρχισε να κάνει αναρτήσεις υποστηρίζοντας ότι ο Γκαντζ είναι διανοητικά
διαταραγμένος.
Ο Νετανιάχου αρνήθηκε τα πάντα και τα έβαλε και με τα μέσα ενημέρωσης που
αναπαράγουν τέτοια ψέματα, λέγοντας μάλιστα ότι όλα τα κανάλια, σχεδόν
συνέχεια διαδίδουν Fake News. Ωστόσο ανάμεσα σε αυτά για τα οποία
κατηγορείται από τον εισαγγελέα είναι ότι είχε παράνομες συναλλαγές με μέσα
ενημέρωσης.
Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η προεκλογική καμπάνια είναι κυρίως
επικοινωνιακή. Αλλά σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, τα «χειρότερα»
έρχονται. Μαζικές αποστολές sms θα «πνίξουν» τους ψηφοφόρους την ημέρα
των εκλογών.
(Παράθυρο, 7 Απριλίου 2019)
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Οι ΗΠΑ βαθαίνουν το ψηφιακό χάσμα
Δεν μπορεί, θα έχει πάρει κάτι το αφτί (ή το μάτι σας για τη Net Neutrality, την
ουδετερότητα του διαδικτύου που πριν από λίγες μέρες η Αμερικανική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών, η πανίσχυρη FCC, ψήφισε την κατάργησή της.
Όταν καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή μας περιμένουμε να συνδεθούμε με
όποια σελίδα μας αρέσει, εξίσου γρήγορα. Το ίδιο και στο κινητό μας, θέλουμε να
χρησιμοποιήσουμε όποια εφαρμογή μας βολεύει. Αυτό είναι η ουδετερότητα του
διαδικτύου. Η κατάργησή της σημαίνει ότι οι πάροχοι διαδικτυακής πρόσβασης
θα έχουν το δικαίωμα να φορτώνουν κάποιες σελίδες πιο γρήγορα από άλλες ή
ακόμα και να τις μπλοκάρουν εντελώς. Το επόμενο βήμα θα είναι, χωρίς
αμφιβολία, να ζητήσουν περισσότερα χρήματα από τους παρόχους
περιεχομένου για να φορτώνουν πιο γρήγορα τις δικές τους σελίδες.
Φανταστείτε ότι μπορείτε να τηλεφωνήσετε αμέσως σε κάποιους φίλους ενώ σε
άλλους θα πρέπει να περιμένετε να «πιάσετε γραμμή». Και να ζητάνε από τους
φίλους σας ή από εσάς χρήματα για να σας βάλουν ψηλά στη λίστα.
Ο πρόεδρος της FCC, Ατζίτ Πάι, το πιο μισητό πρόσωπο στον πλανήτη τις
τελευταίες ημέρες, πρώην νομικός σύμβουλος της εταιρείας τηλεπικοινωνιών
Verizon (μία από αυτές που επωφελούνται), κατάφερε να πείσει τη
ρεπουμπλικανική πλειοψηφία της FCC να υπερψηφίσει την πρότασή του, παρά
τη γενική κατακραυγή. Και αυτό μόλις δύο χρόνια από την πλήρη υιοθέτηση
των κανόνων της ουδετερότητας από την ίδια επιτροπή.
Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; Οι πάροχοι δικτύων παίρνουν προβάδισμα
σε σχέση με τους παρόχους περιεχομένου, ενώ οι πολίτες μένουν
απροστάτευτοι. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι το διαδίκτυο θα αποκτήσει
κάποτε δύο ταχύτητες: μία για τους φτωχούς με αργές συνδέσεις και
«σκουπίδια» και μία για τους πλούσιους με ταχύτατες συνδέσεις και ενδιαφέρον
περιεχόμενο. Δεν περιμέναμε ότι θα γίνει τόσο γρήγορα και ελπίζαμε ότι θα
υπήρχε τρόπος ν’ αποφευχθεί. Η αμερικανική απόφαση δημιουργεί ένα ψηφιακό
χάσμα μέσα στο ήδη υπάρχον…
Το επόμενο βήμα είναι μια σειρά από μηνύσεις που ήδη ετοιμάζονται να
κατατεθούν, ωστόσο η κατάληξή τους είναι αμφίβολη. Το 2015 όταν ψηφίστηκε
η ουδετερότητα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είχαν επίσης καταθέσει μηνύσεις,
οι οποίες όμως δεν κατέληξαν πουθενά. Γεγονός που δεν αφήνει αμφιβολίες: οι
Δημοκρατικοί είναι με τους παραγωγούς περιεχομένου, οι Ρεπουμπλικανοί με
τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.
Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν η απόφαση της FCC θα επηρεάσει την Ευρώπη.
Η αρχική απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο όχι. Αφορά τους παρόχους
τηλεπικοινωνιών μόνο στις ΗΠΑ, κατά κάποιον τρόπο «απελευθερώνει» την
αγορά εκεί χωρίς να επηρεάζει στο ελάχιστο την Ευρώπη. Ωστόσο το μέλλον
είναι θολό και για τους υπόλοιπους. Αφού ένα τόσο μεγάλο ταμπού «έπεσε»
στην Αμερική, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη αρχίσει το λόμπινγκ για να διευρύνουν
την επικράτειά τους.
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Στην Ευρώπη, όμως, τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα αφού ανεξάρτητα
από κομματικές αποχρώσεις, για την ώρα τουλάχιστον, οι πολιτικοί δεν είναι
έτοιμοι να δώσουν τέτοιο χτύπημα στη δημοκρατία. Το αντίθετο μάλιστα. Για
παράδειγμα στη Γαλλία μιλούν ήδη για συνταγματική κατοχύρωση της
ουδετερότητας μαζί με άλλες αρχές όπως η ελευθερία πρόσβασης στο διαδίκτυο,
η δημοσίευση, η μετάδοση και η λήψη απ’ ευθείας περιεχόμενο, την
καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος.
Η μεγαλύτερη προσβολή για τον Πάι ήρθε από τον Λιουκ Σκάιγουοκερ (κατά
κόσμον Μαρκ Χάμιλ) ο οποίος του πέταξε κατάμουτρα ότι είναι «βαθιά ανάξιος
να κρατήσει φωτόσπαθο». Και όλοι καταλάβαμε ότι ο Πάι ανήκει στη «σκοτεινή
πλευρά της δύναμης» αλλά και ότι υπάρχουν «οι τελευταίοι Τζεντάι» έτοιμοι να
τον πολεμήσουν.
(Παράθυρο, 7 Ιανουαρίου 2018)
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Τα bots του πολέμου της πληροφόρησης
Τον περασμένο Αύγουστο, ένας χρήστης του Twitter, ας τον ονομάσουμε «CN»,
ξεκίνησε μια μελέτη για κάποιους από τους λογαριασμούς που έκαναν
αναρτήσεις τύπου alt-right (εναλλακτική Δεξιά που ισοδυναμεί με την
Ακροδεξιά). Ανάμεσα σε αυτούς, που στον αριθμό είναι περίπου 60.000, βρήκε κι
έναν λογαριασμό, ας τον ονομάσουμε «DavidX», ο οποίος τα τελευταία χρόνια
έκανε συνεχώς αναρτήσεις για το Brexit, την Ουκρανία, τη Χίλαρι Κλίντον, για
οτιδήποτε συνέβαινε στον κόσμο και πολιτικά προκαλούσε διαφωνίες στη Δύση.
Και μάλιστα ήταν πολύ καλός σε αυτό.
Ο «CN» τον χρησιμοποίησε ως πρότυπο, θεωρώντας ότι ο «DavidX» είναι
άνθρωπος και όχι bot, κυρίως από το «σφιχτό» πρόγραμμα αναρτήσεων, που
όμως κρατά τον ρυθμό μέρας-νύχτας (συνήθως καταλαβαίνουμε τα bots από τις
24ωρες αναρτήσεις). Ο «DavidX» αναρτά ασταμάτητα, έχει πολλούς ακολούθους
και κάθε του ανάρτηση προκαλεί συζητήσεις. Κάποια στιγμή που σταμάτησε,
μάλιστα, να αναρτά για τρεις μέρες, προκλήθηκε ανησυχία στους ακολούθους, οι
οποίοι αναρωτιόνταν εάν είναι καλά στην υγεία του. Ο «DavidX» είναι
υποδειγματικός χρήστης. Είναι επίσης υπόδειγμα γι’ αυτό που ονομάζουμε
«ρωσικά τρολ», όπως περιγράφονται στην ανάλυση της ερευνήτριας Γιολάντα
Νταρσέφσκα με τίτλο «Η ανατομία του ρωσικού πολέμου πληροφοριών, η
περίπτωση της επιχείρησης Κριμαία». Η συγκεκριμένη ακαδημαϊκή μελέτη
ερευνά τη ρωσική προπαγάνδα πριν από την προσάρτηση της Κριμαίας, την
προσπάθεια δημιουργίας θετικών εντυπώσεων στην κοινή γνώμη, αλλά και
γενικότερα τη ρωσική στρατηγική «αποσταθεροποίησης» του «αντιπάλου» διά
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η ερευνήτρια αναλύει τις βασικές αρχές, όπως για παράδειγμα την «αρχή της
σαφήνειας» που κάνει το μήνυμα απλό, χρησιμοποιεί μανιχαϊστικούς όρους
(άσπρο – μαύρο, καλό – κακό) και είναι γεμάτο λέξεις-κλειδιά που
επαναλαμβάνονται. Ή ακόμα την «αρχή της επιθυμητής πληροφορίας»,
σύμφωνα με την οποία αυτός που σχεδιάζει την «ενημερωτική καμπάνια»
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μηνύματα τα οποία γνωρίζει εκ των προτέρων
ότι ο αναγνώστης θα υποδεχθεί θετικά. Ή, τέλος, την αρχή της
«συναισθηματικής κινητοποίησης», σύμφωνα με την οποία η καμπάνια ωθεί
τους ανθρώπους να «δράσουν χωρίς πολλή σκέψη, ακόμα και παράλογα».
Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Κατ’ αρχάς γιατί προέρχονται από τον
«μεγάλο εχθρό της Δύσης», τη Ρωσία. Τα τελευταία δύο χρόνια, η ΕΕ έχει
αναφέρει τη Ρωσία σε πολλά δημόσια έγγραφα ως κέντρο πληροφοριακής
αποσταθεροποίησης, ενώ βλέπουμε τι γίνεται στις ΗΠΑ με τις ακροάσεις του
Facebook και την παραδοχή του για ρωσικό δάκτυλο στις εκλογές, όπως και
στην καμπάνια του Brexit στη Βρετανία.
Ωστόσο, όσο και να θέλουμε να δείχνουμε με το δάκτυλο τους Ρώσους, οι
τεχνικές που περιγράφει η μελέτη και που εφαρμόζει η Ρωσία δεν έχουν καμία
διαφορά από τις μεθόδους που εφαρμόζει η Δύση, όχι τόσο ως εργοστάσιο
παραπληροφόρησης, αλλά στο πλαίσιο «νόμιμων» πολιτικών εκστρατειών και
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ακόμα χειρότερα στο πλαίσιο εμπορικών ή διαφημιστικών εκστρατειών, εξίσου
«νόμιμων».
Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι μάλλον έχουμε μπλέξει άσχημα. Κάποτε, ως
πολίτες, δεν μπορούσαμε να σχηματίσουμε «ορθή γνώμη» γιατί δεν είχαμε στη
διάθεσή μας όλα τα «γεγονότα». Δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στο
σύνολο της πληροφορίας. Αυτός ήταν ο τρόπος που μπορούσες να
χειραγωγήσεις την κοινή γνώμη. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε
όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε κι ακόμα περισσότερες, πολύ
περισσότερες. Χαμένοι στον ωκεανό της πληροφορίας, αφηνόμαστε στα χέρια
«opinion leaders», «influencers» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιλέγουμε
αυτούς που μας αρέσουν περισσότερο αυτά που λένε. Και τους ακολουθούμε.
(Παράθυρο, 23 Σεπτεμβρίου 2018)
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Πού να κάνω like;
Πριν από λίγο καιρό ένας συνάδελφός μου ευχήθηκε «Άντε και υποψήφια»
(μπορεί να το έκανε και λίγο κοροϊδευτικά, δε λέω). Εγώ όμως άρπαξα.
Υποψήφια; Ούτε για πλάκα! Αυτό όμως που είναι για μένα αδιανόητο, για τους
άλλους είναι φυσιολογικό. Κι έτσι, τις τελευταίες μέρες λοιπόν το inbox μου στο
Facebook έχει γεμίσει από αιτήματα διαφόρων να κάνω like στη σελίδα τους,
γιατί κατεβαίνουν υποψήφιοι. Κάθισα κι εγώ ένα πρωί και κοιτούσα τα
αιτήματα. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν: «Αν κάνω like θα πρέπει να τους
ψηφίσω κιόλας; Και αν δεν κάνω like θα καταλάβουν ότι δεν θα τους ψηφίσω;
Και αυτοί που κάθονται και ψάχνουν τα προφίλ στο Facebook (γιατί είναι
πολλοί, πάρα πολλοί) θα καταλάβουν τι θα ψηφίσω κοιτώντας σε ποιες σελίδες
υποψηφίων έχω κάνει like;». Τώρα θα μου πεις τι σκάω; Σκάω γιατί οι εκλογές
είναι μυστικές για κάποιο λόγο. Και πάρα πολύ σωστά. Κι άμα θες λες ιδιωτικά ή
δημόσια τι θα ψηφίσεις. Αλλά δεν θα βάλω τώρα το Facebook δερβέναγα στο
κεφάλι μου για το τι κάνω και τι όχι…
Να σας θυμίσω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι έχουμε και περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται σε αυτό το έρμο
το inbox. Κάποιοι είναι φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί που προσβλέπουν στην
υποστήριξή μου, την πραγματική μου υποστήριξη. Κάποιοι άλλοι είναι γνωριμίες
που και αυτοί προσβλέπουν στην υποστήριξη μου (γιατί όχι;). Τέλος, άλλους δεν
τους γνωρίζω καθόλου αλλά και αυτοί πάλι υποστήριξη περιμένουν (λες να;).
Όλοι βέβαια είναι προς άγραν ψήφων. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Και είναι κι
εκείνοι που ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους ψηφίσω αλλά
μπαίνω στη μαζική αποστολή που κάνουν σε όλους τους φίλους τους στο
Facebook. Γι’ αυτό άλλωστε δεν είναι τα social media; Για να μεταφέρεις το
μήνυμά σου μαζικά.
Δεύτερη αντίδραση: «Δεν κάνω like σε κανέναν». Έλα όμως που έχω ήδη κάνει
μερικά. Ωχ, πώς την πάτησα έτσι; Και είναι και ο φίλος μου ο Μαρούν, που
κατεβαίνει με τους Οικολόγους στο Βέλγιο. Όχι πως θα τον ψηφίσω, αλλά
είμαστε φίλοι στη ζωή, 20 χρόνια. Ένα like να μην το κάνω; Και μου αρέσουν οι
Οικολόγοι του Βελγίου. Ο Οικολόγος δήμαρχος σε έναν από τους δήμους των
Βρυξελλών είναι Έλληνας κιόλας.
Τρίτη αντίδραση: «Κάνω like σε όλους». Στους πάνω και στους κάτω, στους
αριστερά και στους δεξιά, στους Πράσινους και στους Βένετους. Και τι γίνεται
όμως αν κάνω like σε κάποιον που δεν τον ξέρω καθόλου και είναι γνωστό
λαμόγιο; Ντροπή να κάνω like. Και τι θα κάνω τώρα, θα κάθομαι να τους ψάχνω
έναν έναν; Άκου τώρα καημός, πέντε εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές: Να ξέρω
τι θα ψηφίσω και να μην ξέρω πού να κάνω like.
Σκέφτομαι τελικά να κάνω like μόνο στους κανονικούς μου φίλους. Δηλαδή σε
αυτούς που γνωρίζω, βλέπω, συναντώ, τηλεφωνώ. Οι άλλοι ας παρεξηγηθούνε,
τι να κάνω; Άλλη λύση δεν μπορώ να βρω με τίποτα όσο και να βασανίζομαι.
Αντί να κάθομαι να ονειρεύομαι αρνί σουβλιστό, Κυριακή των Βαΐων σήμερα,
εγώ κάθομαι και πονοκεφαλιάζω για χαζομάρες. Α, ναι κι ακόμα δεν είδα να
έχουν πλακώσει οι διαφημίσεις. Το τι θα γίνει τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου
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ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Εκεί μάλλον θα το κλείσω το μαγαζί για καμιά
δυο βδομάδες.
Σημείωση για φίλους και αναγνώστες (υποψήφιους και μη): Καλό Πάσχα, θα τα
πούμε την Κυριακή του Θωμά. Κι άμα δεν με βρίσκετε στα social, μην ανησυχείτε,
από την επομένη των εκλογών εκεί θα είμαι πάλι.
(Παράθυρο, 21 Απριλίου 2019)
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Νέο εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας: τα βιντεοπαιχνίδια
Στη Γαλλία θα μας πάει σήμερα η βόλτα μας για να παρακολουθήσουμε εκεί τις
ευρωεκλογές. Όχι συμβατικά αλλά με έναν εντελώς ιδιαίτερο τρόπο: τα
βιντεοπαιχνίδια.
Εδώ και πολύ καιρό γνωρίζουμε ότι τα παιχνίδια έχουν χρήσεις που πηγαίνουν
πολύ πέρα από την απλή διασκέδαση. Ίσως ο πρώτος οργανισμός που το
ανακάλυψε ήταν ο αμερικανικός στρατός ο οποίος χρησιμοποίησε τα παιχνίδια
ως εργαλείο στρατολόγησης (America’s Army), εκπαίδευσης (UrbanSim) ακόμα
και θεραπείας μετατραυματικού σοκ (Full Spectrum Warrior). Σίγουρα πολλές
φορές τα βιντεοπαιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, όλων των
ηλικιών, και πρόσφατα, σύμφωνα με την θεωρία του gamification, μπαίνουν
δυναμικά σε όλους σχεδόν τους τομείς.
Με την πολιτική τα βιντεοπαιχνίδια ασχολήθηκαν κυρίως με την αφορμή του
πολέμου του Ιράκ το 2003. Το καλύτερο δείγμα ήταν το διάσημο Bushgame όπου
ο παίκτης προσπαθούσε να σταματήσει τα σχέδια της κυβέρνησης Μπους.
Χρησιμοποιούσε μάλιστα χαρακτήρες όπως τον παλαιστή Χαλκ Χόγκαν, τον
ραδιοφωνικό παραγωγό Χάουαρντ Στερν, την Πάρις Χίλτον αλλά και το ρομπότ
Βόλτρον. Αλλά όλοι μας παίξαμε ένα παιχνίδι τεχνολογίας flash για να του
πετάξουμε παπούτσια ή πίτες και να σταματήσουμε τον πόλεμο.
Τέτοια διαδικτυακά παιχνίδια και με άλλη θεματολογία κυριάρχησαν τα πρώτα
χρόνια του νέου αιώνα. Πολλά από αυτά ήταν πολύ απλά άλλα ήταν
κακόγουστα και ήταν φανερό ότι σκαρώνονταν στα όρθια για να
εξυπηρετήσουν την πολιτική επικαιρότητα. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα
αυτά ήταν το September 12th ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που φτιάχτηκε από έναν
δημοσιογράφο του CNN και που μόνος στόχος του ήταν να δείξει σε όλους το
ότι η βία παράγει περισσότερη βία. Το September 12th απέκτησε και αδελφάκι,
το Madrid, που είχε ως θέμα τις δολοφονικές επιθέσεις στην Μαδρίτη το 2004.
Πάνω σε αυτήν την παράδοση, οι Γάλλοι κυκλοφόρησαν ειδικά για τις
ευρωεκλογές διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια για να συσπειρώσουν τους
ψηφοφόρους των κομμάτων και, γιατί όχι, να προσελκύσουν νέους.
Το Super Jam Bros είναι το παιχνίδι που έβαλαν στο δίκτυο οι «Νέοι με τον
Μακρόν». Εμπνευσμένο από την μόδα των παιχνιδιών ρετρό, έχει ως ηρωίδα
την Ναταλί Λουαζώ, την επικεφαλής του συνδυασμού Αναγέννηση που
υποστηρίζεται από το κόμμα του Γάλλου προέδρου. Στο παιχνίδι η Λουαζώ
πρέπει να πάρει πίσω τα αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας που έχουν κλέψει οι
«λαϊκιστές» αντίπαλοί της, Marus Popus (Μαρίν Λεπέν, Εθνικός Συναγερμός) και
Melanrus (Ζαν-Λυκ Μελανσόν, Ανυπότακτη Γαλλία). Το παιχνίδι προκάλεσε
πολλά σχόλια τόσο θετικά όσο και αρνητικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
αλλά και μια απάντηση από το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (που κατεβαίνει
αυτόνομα και όχι μαζί με την Ανυπότακτη Γαλλία).
Το δικό τους παιχνίδι λέγεται «Μια εργάτρια στο Ευρωκοινοβούλιο» κι έχει
ηρωίδα την δεύτερη του συνδυασμού (που είναι με λίστα και όχι σταυρό) Μαρί-
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Ελέν Μπουλάρ, η οποία πρέπει να νικήσει τους φασίστες, τους τραπεζίτες και
τους λομπίστες.
Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Γαλλία εμφανίζονται τέτοια παιχνίδια. Ήδη
στις προεδρικές του 2017, η Ανυπότακτη Γαλλία είχε λανσάρει το Fiscal Kombat
(παράφραση του δημοφιλούς παιχνιδιού Mortal Kombat) στο οποίο ο Μελανσόν
ταρακουνούσε τους αντιπάλους του για να «δώσουν πίσω τα χρήματα».
Παρ’ όλο που τα βιντεοπαιχνίδια είναι συνώνυμα της διαδραστικότητας και του
δυναμισμού, δεν έχουν γίνει ακόμα σοβαρό εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας.
Αλλά δεν θ’ αργήσουν. Άλλωστε ο πρόεδρος Ομπάμα έδειξε το δρόμο ήδη από
το 2008, όταν μία από τις πιο επιτυχημένες εκστρατείες του για την εγγραφή
ψηφοφόρων διεξήχθη μέσα στα βιντεοπαιχνίδια μιας από τις μεγαλύτερης
εταιρείας παγκοσμίως, της ΕΑ (FIFA, SIMS, κλπ).
(Παράθυρο, 26 Μαΐου 2019)
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Μια συγνώμη δεν φτάνει… ούτε δύο
Μετά το δακρύβρεχτο «συγνώμη» του σε ανάρτησή του στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,
Μάρκ Ζάκερμπεργκ, δημοσίευσε μια ακόμη δημόσια απολογία αυτήν την φορά
σε αμερικανικές και βρετανικές εφημερίδες.
Η ολοσέλιδη καταχώρηση έγινε την περασμένη Κυριακή, στις Guardian, The
Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express και Sunday
Telegraph στην Μεγάλη Βρετανία και στις The New York Times, The Washington
Post, και The Wall Street Journal στις ΗΠΑ.
«Έχουμε την υποχρέωση να προστατέψουμε τα δεδομένα σας. Αν δεν μπορούμε
τότε δεν αξίζουμε να έχουμε την δυνατότητα», ξεκινούσε η καταχώρηση. Στη
συνέχεια αναφερόταν στην «εφαρμογή που δημιούργησε ένας πανεπιστημιακός
ερευνητής και η οποία διέρρευσε δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων το 2014.
Ήταν μια ρωγμή στην εμπιστοσύνη των χρηστών και λυπάμαι που δεν κάναμε
περισσότερα τότε. Σήμερα παίρνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι κάτι
τέτοιο δεν θα επαναληφθεί».
Η επιλογή των φράσεων του Ζάκερμπεργκ είναι μάλλον φτωχή αφού το
τεράστιο σκάνδαλο της Cambridge Analytica αναφέρεται απλώς ως μια
«εφαρμογή».
Στη συνέχεια ο Ζάκερμπεργκ αναφέρει ότι το Facebook «εμποδίζει ήδη τέτοιες
εφαρμογές από το να λαμβάνουν τόσες πολλές πληροφορίες. Σήμερα
περιορίζουμε τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση μια εφαρμογή όταν ο
χρήστης την χρησιμοποιεί». Ο Ζάκερμπεργκ σημειώνει, ότι το Facebook θα
ερευνήσει, θα σταματήσει τη λειτουργία και θα ενημερώσει το κοινό για άλλες
εφαρμογές που είχαν πρόσβαση σε εξίσου μεγάλο αριθμό δεδομένων. Το
Facebook θα παρέχει επίσης καλύτερες συνθήκες ασφάλειας δεδομένων
θυμίζοντας στους χρήστες σε ποιες εφαρμογές έχουν δώσει πρόσβαση στα
δεδομένα τους.
«Σας ευχαριστώ που πιστεύετε σ’ αυτήν την κοινότητα. Υπόσχομαι ότι θα
γίνουμε καλύτεροι για σας», καταλήγει ο Ζάκερμπεργκ.
Κάθε καινούργια συγνώμη του Ζάκερμπεργκ, όμως, μοιάζει να είναι χειρότερη
από την προηγούμενη. Ή τουλάχιστον λιγότερο πειστική. Και το κύμα
#deleteFacebook δείχνει πώς οι χρήστες έχουν ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα στο
γεγονός ότι το Facebook δεν είναι κοινότητα αλλά όπως επισημαίνει το Vanity
Fair μια «ευρηματική ψηφιακή παγίδα». Και οι επενδυτές, όμως, έχουν
αμφιβολίες ότι το Facebook θα επιβιώσει χωρίς απώλειες. Και όλες οι συγνώμες
του κόσμου δεν πρόκειται ν’ αφήσουν τον Ζάκερμπεργκ να συνεχίσει να τρέφει
πολιτικές φιλοδοξίες.
Εν τω μεταξύ, πολύς κόσμος διαγράφει το Facebook ιδιαίτερα από τα τηλέφωνα
αφού –μπορεί να είναι και αστικός μύθος δεν το έχω τσεκάρει- υποτίθεται ότι
παρακολουθεί τα πάντα. Υπερβολικό μου φαίνεται αλλά ο κόσμος έχει πια
δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει μετά και τις τελευταίες ανακαλύψεις. Κάλλιο
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γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε. Ειρήσθω εν παρόδω η υπόθεση της
Cambridge Analytica θα πρέπει να μας ιδιαίτερα ευαισθητοποιήσει ως χρήστες.
Να μας κάνει να προσέχουμε, να ενημερωνόμαστε. Αντίθετα όμως δεν θα πρέπει
να ξεκινήσει υστερίες νεο-λουδιτισμού. Η τεχνολογία είναι αρωγός στην
καθημερινή μας ζωή. Για προσπαθήστε να καταργήσετε το μέιλ σας για
παράδειγμα…
Η ειρωνεία του να απευθύνεται από εφημερίδες στον κόσμο, ο ιδρυτής του
Facebook δεν ξέφυγε από τους αναλυτές. Το Facebook χρησιμοποίησε στο
έπακρο το περιεχόμενο των «σοβαρών μίντια» προς όφελός του (σήμερα
κουβεντιάζεται για το αν θα πρέπει να πληρώνει για τη χρήση των άρθρων),
μετά έγινε το μεγαλύτερο όχημα διάδοσης Fake News. Με την τελευταία του
κίνηση ο Ζάκερμπεργκ φαίνεται ν’ αναγνωρίζει ότι όταν θες να σε πάρουν στα
σοβαρά, πρέπει να το δημοσιεύσουν οι εφημερίδες. Ουφ! Αυτό δεν λέμε κι εμείς
στις εφημερίδες τόσο καιρό; Όταν, όμως, το λέει το Facebook, τότε είναι σίγουρα
έγκυρο…
(Παράθυρο, 1 Απριλίου 2018)
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Η απολογία Ζάκερμπεργκ
Σήμερα τη στήλη Social Media δεν τη γράφει άλλος παρά η αυτού εξοχότης, ο
Μαρκ Ζάκερμπεργκ αυτοπροσώπως. Λίγο πριν τις ακροάσεις του από ειδική
επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου για το θέμα της Cambridge Analytica και
της διαρροής των δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών, ο Ζάκερμπεργκ είχε
προετοιμάσει γραπτά μια δήλωση, στην οποία παραδεχόταν ότι είχε κάνει
«μεγάλο λάθος» αφού δεν πήρε όσο έπρεπε στα σοβαρά την ευθύνη που έχει το
Facebook απέναντι στα δύο εκατομμύρια χρήστες του. «Καθώς μεγάλωνε το
Facebook, οι άνθρωποι απέκτησαν ένα ισχυρό νέο εργαλείο για να μείνουν σε
επαφή με τους ανθρώπους που αγαπούν, να κάνουν τις φωνές τους ν’
ακουστούν και να χτίσουν κοινότητες και επιχειρήσεις. Μόλις πρόσφατα είδαμε
τα κινήματα #MeToo και το March for Our Lives να οργανώνονται, σ’ έναν βαθμό
τουλάχιστον, στο Facebook. Μετά τον τυφώνα Χάρβεϊ, ο κόσμος συγκέντρωσε
πάνω από 20 εκατ. δολάρια για την ανακούφιση των πληγέντων. Και πάνω από
70 εκατ. μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήμερα το Facebook για να
μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αλλά είναι, τώρα, ξεκάθαρο
ότι δεν κάναμε αρκετά για να αποτρέψουμε αυτά τα εργαλεία από το να
χρησιμοποιηθούν για να κάνουν κακό».
Στην ενότητα «τι κάναμε» ο Ζάκερμπεργκ σημείωσε:
*Στη Γαλλία, πριν τις προεδρικές εκλογές του 2017, βρήκαμε και κατεβάσαμε
30.000 ψεύτικους λογαριασμούς.
*Στη Γερμανία, πριν τις εκλογές του 2017, συνεργαστήκαμε με την εκλογική
επιτροπή.
*Στην ειδική εκλογή στην Αλαμπάμα για το Κογκρέσο, χρησιμοποιήσαμε νέα
εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που βρήκαν και αφαίρεσαν ψεύτικους
λογαριασμούς από την πΓΔΜ που προσπαθούσαν να διασπείρουν ψευδείς
ειδήσεις.
*Κατεβάσαμε χιλιάδες λογαριασμούς που είχαν σχέση με οργανώσεις (με
οικονομικά κίνητρα) που διέσπειραν spam ψευδείς ειδήσεις.
*Την περασμένη βδομάδα κατεβάσαμε 270 λογαριασμούς που είχαν σχέση με
τον IRA (Internet Research Agency) και που στόχευαν ανθρώπους στη Ρωσία και
σε χώρες όπου ομιλούνται τα ρωσικά όπως το Αζερμπαϊτζάν, το Ουζμπεκιστάν
και η Ουκρανία. Κάποιες από τις σελίδες που αφαιρέσαμε ανήκουν σε ρωσικά
ειδησεογραφικά μέσα που όπως καταλάβαμε ελέγχονταν από τον IRA. Ειδικά σε
σχέση με το τελευταίο, αποκάλυψε ότι ο IRA προσπάθησε επανειλημμένα να
χειραγωγήσει ανθρώπους στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ρωσία. Βρήκαμε περίπου 470
λογαριασμούς και σελίδες που συνδέονταν με τον IRA, οι οποίες έκαναν 80.000
αναρτήσεις σε μία περίοδο δύο ετών. Η εκτίμησή μας είναι ότι άγγιξαν περίπου
126 εκατ. άτομα. Στο Instagram όπου τα δεδομένα μας δεν είναι τόσο πλήρη,
βρήκαμε περίπου 120.000 τέτοιες αναρτήσεις που άγγιξαν άλλα 20 εκατ. άτομα.
Την ίδια περίοδο ο IRA ξόδεψε πάνω από 100.000 δολάρια σε 3.000 διαφημίσεις
στις ΗΠΑ. Όλοι αυτοί οι λογαριασμοί είχαν κατέβει τον Αύγουστο του 2017.
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Όλα τα παραπάνω ακούγονται σαν η αυτού εξοχότης να λέει αυτά που θέλουν
ν’ ακούσουν οι Αμερικανοί εκλεγμένοι από αυτόν. Αλλά οι δύο ακροάσεις που
ακολούθησαν δεν ήταν εύκολες. Μια δήλωση, όσο καλογραμμένη και να είναι
δεν σε γλυτώνει από την κρισάρα ούτε τα πυρά του Κογκρέσου. Και για του
λόγου το αληθές, μπορείτε να παρακολουθήσετε και μόνοι σας στο
https://youtu.be/mZaec_mlq9M.
(Παράθυρο, 8 Απριλίου 2018)
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Ποιος είναι το κορόιδο;
Δέκα ώρες κράτησε τελικά η «ανάκριση» του Μαρκ Ζάκερμπεργκ (και όλη η
υφήλιος έμαθε πια ότι προφέρεται ΖΑκερμπεργκ) από την ειδική επιτροπή του
Κογκρέσου. Όπως παρατήρησα εκείνη την ώρα, η γραβάτα δεν του πάει
καθόλου και όπως μου απάντησε μια φίλη (όλα αυτά στο Facebook) -και έχει
δίκιο- ακούσαμε και πολλές άσχετες ερωτήσεις. Όπως σημείωσαν τα μεγάλα
αμερικανικά ΜΜΕ, η τακτική του Ζάκερμπεργκ για να επιβιώσει τις δέκα αυτές
ώρες, ήταν να μείνει σε αυτά που είχε γραπτώς δηλώσει και να επιστρατεύσει
τακτικές περισπασμού και τεχνικής ορολογίας ώστε να ροκανίσει τα τέσσερα
λεπτά της κάθε ερώτησης για να παραμείνει στις δηλώσεις του. Ωστόσο,
υπήρξαν κάποιες στιγμές που δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και κάποιες
στιγμές δεν μπόρεσε να κρύψει την αλήθεια.
Το πρώτο τρανταχτό παράδειγμα ήταν όταν απάντησε πολλές φορές στην
ερώτηση εάν οι χρήστες είχαν δώσει τη «ρητή συγκατάθεσή» τους για τη χρήση
των δεδομένων τους, όπως επιβάλλει η Federal Trade Commission από το 2001.
Να θυμίσουμε ότι οι 270.000 χρήστες της εφαρμογής της Cambridge Analytica
έδωσαν πρόσβαση στους φίλους τους, σε συνολικά 87 εκατ. χρήστες του
Facebook. Βουλευτές και γερουσιαστές ρώτησαν επανειλημμένως εάν αυτό
παραβιάζει την αρχή της FTC και κάθε φορά η «Αυτού Εξοχότης» απαντούσε όχι.
Μία φορά όμως, δήλωσε ξεκάθαρα ότι «ήταν ξεκάθαρο ότι έτσι δούλευε το
σύστημα. Όταν ο χρήστης έφτιαχνε λογαριασμό στο Facebook, τότε αποδεχόταν
τα πάντα». Θα μάθουμε σύντομα αν η FTC συμφωνεί μαζί του και εάν όχι τι
ύψους πρόστιμα περιμένουν την εταιρεία. Έτσι κι αλλιώς ο ισχυρισμός ότι οι
φίλοι σου μπορεί να «δώσουν» το προφίλ σου, είναι πραγματικά ανήκουστος.
Ένα δεύτερο τρανταχτό παράδειγμα «αλήθειας» έχει σχέση με τους «σκιώδεις
χρήστες». Σε μια από τις χειρότερες τετράλεπτες ανακρίσεις, εκείνη του
δημοκρατικού βουλευτή του Νέου Μεξικό Μπεν Λούχαν, ο Ζάκερμπεργκ
πιέστηκε ν’ απαντήσει εάν είναι αλήθεια ότι το Facebook συλλέγει δεδομένα
ακόμα και για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το Facebook, που στην
βιομηχανία είναι γνωστοί ως «σκιώδεις χρήστες». Ο όρος χρησιμοποιείται από
το 2011, όταν ακτιβιστές από την Ιρλανδία έκαναν μήνυση στο Facebook,
υποστηρίζοντας ότι οι «σκιώδεις χρήστες» παραβιάζουν τον νόμο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων της χώρας τους. Στη συνέχεια, το 2013,
το Facebook κατά λάθος διέρρευσε τηλεφωνικούς καταλόγους των χρηστών
του, ενώ ακολούθησε μόνο μια συγγνώμη. Άρα ο Ζάκερμπεργκ ήξερε για τι μιλά
ο Λούχαν, παρ’ όλα αυτά απάντησε: «Α, αυτά είναι που ονομάζουμε "σκιώδεις’
χρήστες’. Όχι, δεν τα γνωρίζω».
Στο ίδιο κλίμα, ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε πως δεν γνωρίζει εάν το λογισμικό του
παρακολουθεί τους χρήστες στις περιπλανήσεις τους στο διαδίκτυο, ακόμα και
όταν δεν είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους στο Facebook. Ξανά και ξανά
τού έγινε η ίδια ερώτηση, την Τρίτη (πρώτη μέρα ακρόασης) δεν ήξερε, την
Τετάρτη «μπορεί και να», θα ρωτούσε τους συνεργάτες του… Και τέλος
αρνήθηκε ότι είχε διαβάσει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Γιατί όταν τον
ρώτησαν για το Παλάντιρ, είπε ότι δεν ξέρει τι είναι. Γιατί το άλλο Παλάντιρ, την
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εταιρεία ανάλυσης δεδομένων της Σίλικον Βάλεϊ, που ίδρυσε ένας από τους
πρώτους χρηματοδότες και σήμερα μέλος του Δ.Σ. του Facebook Πίτερ Τίελ,
αυτό θα έπρεπε να το ξέρει πολύ καλά. Άρα μάλλον στον Άρχοντα θα πήγαινε η
άρνηση.
Και τελικά καταλαβαίνουμε εύκολα ότι ο Ζάκερμπεργκ προτίμησε να κάνει τον
βλάκα στην ανάκρισή του. Αντί να πάρει πάνω του τα όσα έχει κάνει η εταιρεία
του, να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι σ’ ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
που είναι χρήστες της πλατφόρμας του, έκανε το κορόιδο. Ή μάλλον τα
πραγματικά κορόιδα είμαστε εμείς.
(Παράθυρο, 21 Απριλίου 2018)
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Ο φόβος φυλάει τα έρμα
Στον απόηχο του σκανδάλου της Cambridge Analytica, το Facebook κάνει ό,τι
μπορεί για να αποδείξει ότι παραμένει αξιόπιστο. Πριν από λίγες μέρες
γνωστοποίησε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 διέγραψε 837 εκατομμύρια
αναρτήσεις τύπου spam, σχεδόν το 100% των οποίων διεγράφη προτού τις
αναφέρει κάποιος χρήστης ως προβληματικές. Επίσης, διέγραψε περίπου 583
εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς που διέσπειραν τα spam. Οι περισσότεροι
από αυτούς τους λογαριασμούς εντοπίσθηκαν και διαγράφηκαν μόλις μερικά
λεπτά μετά τη δημιουργία τους. Είναι η πρώτη φορά που το Facebook
δημοσιοποίησε αναλυτικά στοιχεία για τα μέτρα που έχει πάρει με στόχο να
«καθαρίσει» την πλατφόρμα του από περιεχόμενο βίας, σεξ, τρομοκρατικής
προπαγάνδας, μίσους, spam κ.ά. Οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι 3% έως 4% των
ενεργών λογαριασμών του δικτύου είναι Fake.
Από τα 837 εκατομμύρια αναρτήσεις που διαγράφηκαν, τα 21 εκατομμύρια
αφορούσαν σεξουαλική δραστηριότητα και γυμνές εικόνες ενηλίκων (το 96%
έγινε αντιληπτό από την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης του Facebook
προτού επισημανθεί από άλλο χρήστη). Περίπου οκτώ ανά 10.000 αναρτήσεις
αφορούν γυμνό ή πορνογραφικό περιεχόμενο που παραβιάζει τους
κανονισμούς του δικτύου. Επίσης, διαγράφηκαν περίπου 3,5 εκατομμύρια
αναρτήσεις που απεικονίζουν βίαιο περιεχόμενο (το 86% προτού αναφερθούν
από άλλο χρήστη). Περίπου 0,25% των συνολικών αναρτήσεων απεικονίζουν
(όχι λεκτική) βία κάποιας μορφής. Ακόμη, διαγράφηκαν 2,5 εκατομμύρια
αναρτήσεις μισαλλόδοξου λόγου (ομοφοβικού, ρατσιστικού κ.ά.), από τις οποίες
μόνο το 38% είχαν εντοπισθεί εκ των προτέρων, καθώς σε αυτό το πεδίο η
ανίχνευση από την τεχνητή νοημοσύνη τα πηγαίνει λιγότερο καλά μέχρι
στιγμής, αν και έχει πετύχει αύξηση διαγραφών κατά 56% έναντι του τελευταίου
τριμήνου του προηγούμενου έτους. Οι διαγραφές αναρτήσεων τρομοκρατικής
προπαγάνδας έφθασαν τα 1,9 εκατομμύρια (αύξηση κατά 73% σε σχέση με το
τελευταίο τρίμηνο του 2017) και σχεδόν όλες έγιναν αντιληπτές από την
τεχνητή νοημοσύνη έγκαιρα.
Έχοντας κάνει περίπου 3.000 νέες προσλήψεις στην αρχή του 2018, το συνολικό
προσωπικό του Facebook που ασχολείται με την επιτήρηση των λογαριασμών
και αναρτήσεων των χρηστών έχει φθάσει πια τα 7.500 άτομα. Ήταν σαφές από
την αρχή ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός, ωστόσο το
Facebook έπρεπε να αφήσει την κατάσταση να φτάσει σε αυτό το σημείο για να
πάρει ουσιαστικά μέτρα. Δεν είναι όμως μόνο το Facebook. Άλλα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να αποφύγουν το παράδειγμά του και να
προλάβουν αντί να τρέχουν να διορθώσουν. Το Twitter, για παράδειγμα,
ανακοίνωσε ότι λαμβάνει πρόσθετα μέτρα εναντίον των «τρολ» που
διαστρεβλώνουν τον δημόσιο διάλογο στην πλατφόρμα του, κάνοντας πλέον τις
αναρτήσεις τους λιγότερο ορατές και πιο δύσκολα προσβάσιμες. Εδώ και μερικά
χρόνια, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 και έγινε
δημοφιλές χάρη στην ελευθεροστομία που επέτρεψε, προσπαθεί να
αντιμετωπίσει τα φαινόμενα των προβληματικών χρηστών που κάνουν

96

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
συνεχώς επιθετικές αναρτήσεις κατά τρίτων, καθώς φοβάται ότι έτσι χάνει
«πελάτες». Πλέον θα αναζητά σήματα συμπεριφοράς με στόχο «να βελτιώσει
την υγεία» των συζητήσεων μεταξύ των χρηστών του. Και οι λογαριασμοί που
επιδεικνύουν ύποπτες συμπεριφορές θα είναι πια λιγότερο ορατοί στην
πλατφόρμα.
Παραδείγματα ύποπτης συμπεριφοράς θα θεωρούνται οι λογαριασμοί που δεν
επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσαν αρχικά,
οι χρήστες που χρησιμοποιούν πολλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα, οι χρήστες
που κατ’ επανάληψη στέλνουν μηνύματα σε ανθρώπους που δεν είναι
«ακόλουθοί» τους, καθώς και όσοι χρήστες παίρνουν μέρος σε συντονισμένες
επιθέσεις εναντίον άλλου χρήστη. Τους επόμενους μήνες θα γίνουν και άλλες
αλλαγές καθώς η εταιρεία αναζητά τρόπους για να κάνει πιο πολιτισμένο τον
διάλογο στην πλατφόρμα της.
(Παράθυρο, 27 Μαΐου 2018)
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Το δάκρυ για τον Μαρκ
Facebook, Cambridge Analytica και Ευρωκοινοβούλιο, δεν γλυτώνουμε από αυτά
ούτε κι εσείς ούτε κι εγώ, μέχρι να φτάσει, όπως λέει η κοινοτοπία, το μαχαίρι
στο κόκκαλο. Πριν από λίγες μέρες το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα
το δεύτερο «πακέτο» απαντήσεων του Μαρκ Ζάκερμπεργκ προς τους
επικεφαλής των ευρωομάδων κατά την ακρόασή του. Και έπεται συνέχεια αφού
θα ακολουθήσουν και νέες ακροάσεις, μια στις 25 Ιουνίου και μια στις 2 Ιουλίου.
Stay tuned.
Το δεύτερο αυτό πακέτο αφορά απαντήσεις σε σχέσεις με αλγόριθμους,
ασφάλεια στο διαδίκτυο, εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων (GDPR) από το Facebook και χειραγώγηση των εκλογών. Μια από τις
πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις ήταν ακριβώς γι’ αυτό το θέμα: «Μπορείτε να
εγγυηθείτε ότι δεν θα υπάρξει χειραγώγηση μέσα από την πλατφόρμα σας στις
επερχόμενες εκλογές στην Ευρώπη;» (Τα σχόλια δικά μου)
«Υποστηρίζουμε την εξασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, είπε ο
Ζάκερμπεργκ. Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες μας μπορούν να συνεισφέρουν
ουσιαστικά στον διάλογο των πολιτών στην Ευρώπη και στον κόσμο. Βλέπουμε
πολίτες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας για να μοιραστούν τις απόψεις
τους σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος με τους αντιπροσώπους τους και τις
κυβερνήσεις και βλέπουμε και πολιτικούς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία μας για
να έρθουν σε απευθείας επαφή με τους πολίτες, με τρόπους που δεν ήταν
δυνατοί μια δεκαετία πριν».

Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε, αλλά εμείς εδώ κυρίως βρίζουμε κάτω από
αναρτήσεις.
«Αναγνωρίζουμε, όμως, ότι μπορεί να υπάρξει κατάχρηση της πλατφόρμας μας
και παραδεχόμαστε ότι στο παρελθόν δεν κάναμε αρκετά για να βρούμε και να
αποτρέψουμε την κατάχρηση αυτή. Το 2016 δεν υπήρξαμε αρκετά γρήγοροι
ώστε να εμποδίσουμε τη ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές». (Τους
λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν) «Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για τις
συντονισμένες καμπάνιες παραπληροφόρησης. Από τότε κάναμε σημαντικές
επενδύσεις και γίναμε καλύτεροι στο να βρίσκουμε και να απομακρύνουμε
κακούς δράστες από την πλατφόρμα μας».

Ελάχιστο αυτομαστίγωμα και μετά πάλι όλα καλά.
«Επενδύουμε σε περισσότερους ανθρώπους. Βελτιώνουμε την τεχνολογία μας
ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη για να αφαιρέσουμε ψεύτικους
λογαριασμούς. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση η τεχνολογία μας γίνεται
καλύτερη. Εργαζόμαστε σκληρά για να αποφύγουμε κατάχρηση της πλατφόρμας
μας στις επερχόμενες εκλογές, τόσο σε κάθε κράτος ξεχωριστά όσο και στις
ευρωεκλογές του 2019. Επικεντρωνόμαστε σε πέντε τομείς: καταπολέμηση της
ξένης παρέμβασης, κατάργηση ψεύτικων λογαριασμών, διαφάνεια στις
διαφημίσεις, λιγότερη διάδοση ψευδών ειδήσεων και νέα προϊόντα που θα
κάνουν τους πολίτες να συμμετέχουν. Παίρνουμε μέτρα ώστε η αναγνώριση
απειλών από την κοινότητα να είναι πιο εύκολη και συνεργαζόμαστε με
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κυβερνήσεις και εξωτερικούς εταίρους για να μοιραζόμαστε πληροφορίες για
νέες απειλές σε πραγματικό χρόνο. Οι απειλές γύρω από τις εκλογές αλλάζουν
και πρέπει να εξελιχθούμε κι εμείς. Η ασφάλεια δεν είναι ένα πρόβλημα που
λύνεις μια για πάντα και απέναντί μας έχουμε εξελιγμένους και με πολλά
κεφάλαια αντίπαλους που συνεχώς ψάχνουν νέους τρόπους να πλήξουν την
άμυνά μας».

Πολεμική φρασεολογία για να ξεσηκώσεις το ακροατήριο, να το πάρεις μαζί σου
στη μάχη. Άσε μας ρε φίλε που οι άλλοι έχουν τεχνολογία και κεφάλαια κι εσύ
δεν έχεις.
Και κατέληξε: «Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα παρεμποδιστεί κάθε
κατάχρηση αλλά έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε τις επενδύσεις που χρειάζονται
για να βρισκόμαστε μπροστά. Μπορούμε να υπερασπιστούμε καλύτερα την
ακεραιότητα των εκλογών όταν εργαζόμαστε μαζί με τα πολιτικά κόμματα, τις
ρυθμιστικές αρχές, τις κυβερνήσεις και τους ακαδημαϊκούς. Επιθυμούμε κατά
τους
επόμενους
μήνες
να
συνεχίσουμε
τις
συνεργασίες
αυτές,
συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να κάνουμε όλα
όσα μπορούμε και να προστατέψουμε μαζί τις επερχόμενες εκλογές».

Κι εδώ ένα δάκρυ κύλησε.
(Παράθυρο, 10 Ιουνίου 2018)
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Το Ευρωκοινοβούλιο επιμένει
Για την ακρόαση του Facebook από τους επικεφαλής των ευρωομάδων, εκεί που
ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ απάντησε σε όσες ερωτήσεις του άρεσαν και όπως του
άρεσε, στις 22 Μαΐου, τα είπαμε αναλυτικά. Κι επειδή οι ευρωβουλευτές δεν
έμειναν ευχαριστημένοι, αποφάσισαν να διενεργήσουν άλλες τρεις ακροάσεις
όπου θα ακούσουν τόσο στελέχη του Facebook όσο και άλλους ειδικούς, όπως
δημοσιογράφους, φορείς, ΜΚΟ, νομικούς κ.λπ. Στόχος ήταν να προσδιορίσουν
τα αποτελέσματα της κακής χρήσης των δεδομένων για τους Ευρωπαίους
πολίτες.
Η πρώτη ακρόαση έλαβε χώρα στις 4 Ιουνίου και ασχολήθηκε με τη
χαρτογράφηση του σκανδάλου της Cambridge Analytica. Η δεύτερη ακρόαση,
που έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου, δεν ξεκίνησε καλά γιατί αμέσως προηγουμένως
οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι το
Facebook δεν έστειλε τους ομιλητές που του ζητήθηκαν. Στη διάρκειά της, οι
ευρωβουλευτές αξιολόγησαν τον αντίκτυπο στην προστασία της ιδιωτικής ζωής
και των δεδομένων, στις εκλογικές διαδικασίες, στην εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στις ψηφιακές πλατφόρμες και στην ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο.
Λίγες μέρες μετά, το Facebook ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα με το Twitter ότι
θέτει στη διάθεση των χρηστών νέα εργαλεία που βελτιώνουν τη διαφάνεια,
όσον αφορά τις πολιτικές και άλλες διαφημίσεις που προβάλλουν. Το Twitter
δήλωσε ότι δημιούργησε ένα Κέντρο Διαφάνειας Διαφημίσεων, το οποίο
επιτρέπει στο κοινό από οπουδήποτε στον κόσμο να βλέπει μια βάση δεδομένων
που περιλαμβάνει κάθε διαφήμιση η οποία «τρέχει» στην πλατφόρμα του.
Όμως, προς το παρόν, δεν μπορεί κάποιος χρήστης να ψάξει «θεματικά» τη
βάση δεδομένων για να βρει π.χ. πόσες και ποιες διαφημίσεις «τρέχουν» προς
υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ ή κατά της μετανάστευσης ή κατά του
ελέγχου των όπλων. Το Twitter έκανε λόγο για ένα πρώτο βήμα προς την
κατεύθυνση της διαφάνειας, υποσχόμενο περισσότερα στο μέλλον.
Το Facebook, το οποίο είχε κάνει δημόσια μια ανάλογη βάση πολιτικών
διαφημίσεων τον Μάιο, έκανε γνωστό ότι θα δώσει τη δυνατότητα στους
χρήστες να βλέπουν επιπρόσθετες πληροφορίες (π.χ. ποιος είναι ο αγοραστής
των διαφημίσεων) για όλα τα διαφημιστικά μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες
που ελέγχει (Facebook, Instagram, Messenger). Κάθε ιστοσελίδα του Facebook θα
φέρει πλέον την ένδειξη «Πληροφορίες και Διαφημίσεις» (Info and Ads), πάνω
στην οποία αν κάνει «κλικ» ο χρήστης θα μπορεί να δει κάθε διαφήμιση που
«τρέχει» στη συγκεκριμένη σελίδα, καθώς και πληροφορίες για την ίδια τη
σελίδα, όπως από ποιον δημιουργήθηκε, τυχόν αλλαγές στο όνομά της κ.ά. Έτσι,
οι χρήστες θα μπορούν να πάρουν μια ιδέα για το ποιος βρίσκεται πίσω από
κάθε διαφήμιση, αλλά και για κάθε σελίδα λογαριασμού που δημιουργούν
εταιρείες, οργανισμοί κ.ά., κάτι χρήσιμο από άποψη διαφάνειας, ιδίως ενόψει
των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει το ίδιο μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Όπου και να γυρίσεις το κεφάλι σου ή όπου και να διαβάσεις,
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υπάρχει η εξής ανακοίνωση: «Τα Fake News δεν είναι φίλοι μας. Έχουμε αναλάβει
την υποχρέωση να μειώσουμε τη διάδοσή τους. Έτσι δουλεύουμε με
περισσότερους ελεγκτές δεδομένων παγκόσμια, βελτιώνοντας την τεχνολογία
μας και δίνοντάς σας τεκμηρίωση για τα άρθρα στο News Feed σας».
Η τρίτη ακρόαση έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη και σε αυτήν ο Ρίτσαρντ
Άλαν, αντιπρόεδρος Λύσεων Πολιτικής στο Facebook, απάντησε σε ερωτήσεις
για το πώς η εταιρεία σκοπεύει να συμμορφωθεί πλήρως με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων καθώς και για το πώς σχεδιάζει να
αποτρέψει παρόμοια “ολισθήματα” με εκείνα της Cambridge Analytica στο
μέλλον.
Μέχρι στιγμής πάντως ένα είναι σίγουρο: το Ευρωκοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα
επιφυλακτικό προς το Facebook και μοιάζει να επιμένει σε αυτήν τη στάση.
(Παράθυρο, 8 Ιουλίου 2018)
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Ο Μαρκ ανοίγει τα χαρτιά του
O διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ βρέθηκε
στο επίκεντρο μιας νέας διαμάχης όταν ανακοίνωσε ότι ο ιστότοπος κοινωνικής
δικτύωσης δεν θα διαγράφει τα μηνύματα των αρνητών του Ολοκαυτώματος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Recode, ο Ζάκερμπεργκ εξήγησε
ότι το Facebook θα διαγράφει ορισμένες «ψευδείς ειδήσεις» (Fake News), που
είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε βίαιες ενέργειες, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν
σκοπεύει να απαγορεύσει τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν, σύμφωνα με τον
ίδιο, «με ειλικρίνεια».
«Είμαι Εβραίος και υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται την ύπαρξη του
Ολοκαυτώματος. Το βρίσκω πολύ σοκαριστικό. Όμως, στην τελική, δεν πιστεύω
ότι η δική μας πλατφόρμα πρέπει να διαγράψει τέτοιους είδους απόψεις διότι
πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία ορισμένοι άνθρωποι πέφτουν
έξω». Μπροστά στις επικρίσεις, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έστειλε κατόπιν email στο
Recode για να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις του. «Σίγουρα, εάν ένα μήνυμα
παραβιάζει την κόκκινη γραμμή της υποκίνησης της βίας ή του μίσους εναντίον
ειδικά μιας ομάδας, θα αποσύρεται», έγραψε ο ίδιος.
Εδώ και αρκετές εβδομάδες το Facebook επικρίθηκε δριμύτατα διότι επέτρεψε
την αναδημοσίευση άρθρων, φωτογραφιών ή βίντεο τα οποία, αν και δεν
υποκινούσαν με άμεσο τρόπο το μίσος, θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά ως
ενθάρρυνση στη διάπραξη βίαιων ενεργειών. Ο δημοφιλής ιστότοπος
κοινωνικής δικτύωσης κατηγορήθηκε ιδιαίτερα ότι διέρρευσε τις φήμες που
προκάλεσαν συγκρούσεις, ιδίως στη Μιανμάρ ή τη Σρι Λάνκα.
Δεν είναι όμως μόνο το Ολοκαύτωμα. Το Facebook -και ώς έναν βαθμό έχει
κάποιο δίκιο- αρνείται συνολικά να κάνει φιλτράρισμα των αναρτήσεων. Δεν θα
κατεβάζει αναρτήσεις ούτε καν αυτών που αρνούνται τα συμβάντα στο Sandy
Hook (στις 14 Δεκεμβρίου του 2012, ο 20χρονος Άνταμ Λάντζα σκότωσε 20
παιδιά 6-7 ετών και 6 μέλη του προσωπικού στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook
στο Νιούταουν του Κονέκτικατ) και συνδράμουν στις θεωρίες συνωμοσίας που
έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της
συνέντευξης είναι ότι ο Ζάκερμπεργκ επιβεβαίωσε ότι η ρωσική κατασκοπεία
προσπάθησε να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ. Όσο και
αν το αρνείται ο Πρόεδρος Τραμπ, τα στοιχεία του Facebook το επιβεβαιώνουν.
Όσον αφορά το «προσωπικό» επίπεδο, ο Ζάκερμπεργκ έκανε τρεις
ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Η πρώτη είναι ότι, παρόλο που μέχρι στιγμής έχει
αρνηθεί να κάνει οποιοδήποτε πολιτικό σχόλιο και αποφεύγει κάθε πολιτική
ταμπέλα, σχολίασε αρνητικά τον χωρισμό οικογενειών μεταναστών. «Τρομερό»,
το χαρακτήρισε και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Facebook συνέφερε
σημαντικά στην αλλαγή πολιτικής με τη συλλογή χρημάτων για τη βοήθεια των
οικογενειών. «Έγινε viral», αποκάλυψε.
Το δεύτερο είναι ότι θεωρεί πως αν κάποιος πρέπει να καταδικαστεί για το
σκάνδαλο της Cambridge Analytica είναι ο ίδιος. «Σχεδίασα την πλατφόρμα κι αν
κάποιος πρέπει να απολυθεί για το σκάνδαλο αυτός είμαι εγώ», δήλωσε και
πρόσθεσε, «για μένα είναι ένα παράδειγμα για το πώς κρίνεσαι όταν κάτι
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προκύψει. Και πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση κάναμε το σωστό -και
μάλιστα το είχαμε κάνει χρόνια πριν- για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο να
ξανασυμβεί».
Τέλος, εντύπωση προκάλεσε η παραδοχή του για τεταμένες σχέσεις με την Κίνα.
«Δεν έχουν τις ίδιες αξίες με μας. Μπορείς να στοιχηματίσεις ότι εάν η
κυβέρνηση μάθει ότι υπάρχει ζήτημα επιρροής των εκλογών ή τρομοκρατίας οι
κινεζικές εταιρείες δεν θα θελήσουν να συνεργαστούν για να βοηθήσουν σε
εθνικά θέματα». Οι απόψεις αυτές βέβαια δεν είναι άσχετες με το γεγονός ότι η
Κίνα έχει μπλοκάρει το Facebook σε όλες τις συσκευές.
Ο νεαρός δισεκατομμυριούχος είναι συνεχώς στην επικαιρότητα. Το μέσο
κοινωνικής δικτύωσης που όλοι αγαπάμε (και εσχάτως μισούμε ταυτόχρονα)
έχει ένα πρόσωπο, μία ταυτότητα, αυτήν του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.
(Παράθυρο, 29 Ιουλίου 2018)
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Δεν έχω πια mail
Η κατάσταση με το spam έχει πράγματι ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και καλά.
Όταν πρόκειται να δουλέψουμε στο γραφείο και ανοίγουμε τη γρήγορη σύνδεση
του δικτύου και τα εκατό και πλέον mail κατεβαίνουν εν ριπή οφθαλμού κάτι
πάει κι έρχεται. Το χειρότερο είναι ο χρόνος που χάνεται για να τα
ξεκαθαρίσουμε. Και καμιά φορά και τα ενδιαφέρονται mail που χάνονται στο
σωρό.
Όταν όμως η σύνδεση γίνεται από το σπίτι τότε τα πράγματα είναι χειρότερα.
Γιατί ακόμα και με γραμμή στα 128Κ η πραγματική ταχύτητα δεν είναι αρκετά
μεγάλη. Και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις… Για να πάρεις στο τέλος τι;
Μια σειρά από άχρηστα mail!
Και εδώ δράττομαι της ευκαιρίας για να δηλώσω ευθαρσώς ότι:
1. Δεν θέλω ν’αδυνατίσω
2. Δεν θέλω να μεγαλώσω τα γεννητικά μου όργανα
3. Δεν μου χρειάζεται βιάγκρα ή άλλα φάρμακα του είδους
4. Δεν σκοπεύω να βοηθήσω τον κληρονόμο Μουμπούτου να ανακτήσει
την περιουσία του
5. Δεν πιστεύω ότι τα λογισμικά αντι-spam που μου προτείνουν – με spam
mail!- θα λύσουν το πρόβλημά μου.
Επίσης ως έκτη κατηγορία θα έβαζα όλες τις εκκλήσεις για βοήθεια σε παιδάκια,
από το «στείλτε ένα ευρώ» μέχρι το «στείλτε μία κάρτα» στο παιδάκι που έχει
όνειρο πριν πεθάνει να λάβει κάρτες από όλα τα μέρη της γης. Όταν κάποτε
διέθεσα το χρόνο για να επικοινωνήσω με τον καθηγητή που υποτίθεται ότι
κουράριζε το «κακόμοιρο το παιδί τις τελευταίες του μέρες», ο εν λόγω
καθηγητής έπαθε ένα γερό σοκ, μια που φυσικά δεν γνώριζε τίποτα ούτε για
παιδάκι και πολύ περισσότερο για κάρτες ενώ εγώ κέρδισα ένα καλό ρεπορτάζ.
Φυσικά όσοι στέλνουν τα mail δεν γνωρίζουν τις προτιμήσεις μου, αλλά αυτό
είναι μία άλλη ιστορία.
Υπάρχουν όμως και χειρότερα και όσοι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια
κατάσταση θα καταλάβουν πολύ καλά τι εννοώ. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος
στήνει ευήκοα ώτα στο τραγούδι των σειρήνων της τηλε-εργασίας. Προνοητικός
ο ήρωάς μας, ζητάει από το γραφείο να του κάνουν forward τα mail στο
προσωπικό του λογαριασμό για να μην μπλέκει με συνδέσεις εταιρικών
συστημάτων. Φτάνει λοιπόν στο νοικιασμένο δωμάτιο/γκαρσονιέρα/σπίτι φίλων
και για λίγο ξεχνιέται. Δεν παίρνει τα mail, πάει για σκι και καλά κάνει. Άλλωστε
εκεί που είναι η τηλεφωνική πρίζα (PSTN φυσικά) πρέπει να κάτσει στο πάτωμα
με το laptop, το οποίο έχει εγκατεστημένο στην άλλη άκρη του δωματίου εκεί
που υπάρχει το τραπέζι. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να στείλει τη δουλειά. Κι
εκεί αρχίζει το δράμα… Καλά ο χρόνος να κατέβουν 500 μηνύματα (από τη
σύνδεση της δουλειάς και για τρεις ημέρες «αποχής») αλλά έλα που κολλάνε
συνήθως στη μέση, διακόπτεται η σύνδεση και μετά φτου κι από την αρχή. Ξέρω

άνθρωπο που ορκίζεται ότι έφαγε τεσσερισήμισι ώρες… Και στη δουλειά
περίμεναν το αρχείο! Πάει η τηλε-εργασία, τα μάζεψε ο άνθρωπος και γύρισε.
Η συγκεκριμένη περίπτωση, που μόνο υπερβολή δεν είναι, απλώς εικονογραφεί
με γλαφυρά χρώματα την καθημερινή μας ταλαιπωρία. Γιατί δηλαδή το να τρως
μισή ώρα κάθε μέρα να κατεβάζεις σκουπίδια και μετά να τα πετάς, λίγο είναι;
Τις πταίει; Η προφανής απάντηση είναι αυτοί οι απαίσιοι που μπαίνουν στους
σέρβερ, τους καταλαμβάνουν και στέλνουν μετά τα άχρηστα mail τους σε όλο
τον κόσμο. Επιτρέψτε μου όμως να αναφέρω –και δεν είναι μόνο δική μου η
εκτίμηση- και άλλους φταίχτες.
Οι παντοδύναμοι administrators. Αυτοί που χτίζουν firewalls το ένα πάνω στο
άλλο και τελικά περνάνε οι ιοί., οι οποίοι είναι ακόμα πιο ισχυροί. Αυτοί που και
δεν κάνουν τίποτα για τα spam αλλά και δεν μας αφήνουν να προστατέψουμε
μόνοι μας, όπως μπορεί ο καθένας το «σπίτι» του.
Οι ανίδεοι οικονομικοί υπεύθυνοι. Αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν τα δίκτυα
να λειτουργούν ακόμα και σήμερα σε NT4! Τι να σώσεις με τέτοιο δίκτυο; Οι
καινούργιες εφαρμογές δεν δουλεύουν καν επάνω τους. Όποιος νομίζει ότι τα
δίκτυα δεν χρειάζονται συνεχείς επενδύσεις είναι πολύ, μα πολύ γελασμένος. Τα
κινητά τους γιατί τα αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο;
Οι αδιάφοροι πάροχοι υπηρεσιών. Της μόδας είναι τώρα τελευταία τα μηνύματα
του τύπου «virus alert» τα οποία καταλήγουν να γίνονται spam τα ίδια. Κάντε
κάτι βρε παιδιά!
Τι περιμένεις όμως; Οι μεν έχουν τόσο τυφλωθεί από την τεχνολογία που
ξεχνούν ότι την χρησιμοποιούν άνθρωποι για να κάνουν τη δουλειά τους και όχι
μεταπτυχιακοί φοιτητές πληροφορικής. Οι δε δεν έχουν δει υπολογιστή ούτε
από μακριά και νομίζουν ακόμα ότι πρόκειται για ακριβά παιχνίδια των
υπαλλήλων που τους τα δίνουν για την ψυχαγωγία τους.
Είναι κάποιες εφαρμογές χωρίς τις οποίες, η καθημερινότητα πολλών από εμάς –
και είμαστε όλο και περισσότεροι- καταστρέφεται. Όπως δεν ζούμε πια χωρίς
τηλέφωνο, έτσι δεν ζούμε και χωρίς mail και web. Όχι μόνο για τη δουλειά
φυσικά αλλά και για τις προσωπικές μας επαφές, την ενημέρωσή μας και την
ψυχαγωγία μας. Όταν το τηλέφωνο κάνει παράσιτα τρελαινόμαστε. Όταν το
mail κατεβάζει σκουπίδια, τι πρέπει να κάνουμε;
Στην πραγματικότητα το spam αφαιρεί τη χρήση του mail. Μόνο υπό ειδικές
συνθήκες μπορούμε πια να έχουμε σωστή σύνδεση: εάν έχουμε γρήγορη
σύνδεση, εάν το ανοίγουμε πολύ τακτικά… Ο πρώτος λογαριασμός mail που
απέκτησα δέκα χρόνια πριν, ήταν πιο εύχρηστος από τους πέντε σημερινούς
που έχω. Μπροστά πάμε ή πίσω; Δεν έχω πια mail μου το «έφαγαν» τα spam.
Αν θέλετε πάντως μια μικρή συμβουλή, σε δύσκολες συνθήκες, μη δοκιμάσετε
καν να κατεβάσετε τα μηνύματα. Πηγαίνετε στην υπηρεσία web mail που
προσφέρουν οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών και πετάξτε από κει τα
σκουπίδια σας. Θα είναι πιο γρήγορο και πιο σίγουρο.
(PC Magazine, Οκτώβριος 2004)
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Επάγγελμα: καταναλωτής
Τα μπάνια τελείωσαν και τα κεφάλια μέσα. Και επειδή αρκετοί από εμάς κρατάνε
ακόμα τις σχολικές συνήθειες, η χρονιά, άντε η σαιζόν, ξεκινάει το Σεπτέμβρη.
Καλή Χρονιά, λοιπόν, που λένε και τα πρωτάκια.
Σεπτέμβρης σημαίνει προετοιμασία για το χειμώνα. Κι αν ακόμα ο καιρός δεν
είναι τόσο κρύος που να μας κάνει να σκεφτόμαστε χαλιά και κουβέρτες, η
προετοιμασία του σπιτιού ξεκινάει από το χειμερινό εξοπλισμό... Μήπως εκείνος
ο προτζέκτορας που συζητάμε τόσο καιρό (για ταινίες τις κρύες νύχτες του
χειμώνα); Μήπως μια αναβάθμιση του υπολογιστή για να κάνουμε το μοντάζ
στα ενσταντανέ του καλοκαιριού (φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες
αγοράζουμε πάντα την άνοιξη); Ή μήπως εκείνο το φορητό mp3 τώρα που
φτάνει το μετρό κοντά στο σπίτι και θα αφήσουμε το αμάξι στο γκαράζ;
Οι αγορές θα γίνουν με βάση την κατηγορία του καταναλωτή hardware και
software. Και για να σας βοηθήσουμε στις αγορές θα παρουσιάσουμε σήμερα τις
τέσσερις βασικές κατηγορίες, ώστε να μπορείτε κι εσείς να γνωρίσετε καλύτερα
τον εαυτό σας και να χρησιμοποιήσετε σωστά τους οδηγούς αγοράς του PC
Magazine.
Α. Ο επαγγελματίας. Σ’ αυτήν την κατηγορία βρίσκονται όλοι όσοι αναγκαστικά
είναι χωμένοι επαγγελματικά στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Και δε βάζω
μόνο τους κομπιουτεράδες μέσα. Είναι και όλοι όσοι απασχολούνται στον τομέα
των τηλεπικοινωνιών ή πουλάνε hardware και software ή ακόμα είναι
φωτογράφοι, τεχνικοί και ότι άλλο μπορεί να έχει άμεση σχέση με έναν από τους
(πολλούς πια) τομείς των νέων τεχνολογιών. Μερικοί από αυτούς είναι
μπαϊλντισμένοι. Γυρνάνε στο σπίτι και ασχολούνται με τον κήπο και το
μαγείρεμα. Άλλοι πάλι είναι εντελώς άρρωστοι και ξοδεύουν όλο τον ελεύθερο
χρόνο τους.... στη δουλειά. Υπάρχει και μια άλλη μερίδα που ενώ γνωρίζουν
καλά τα του δικού τους τομέα, στον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται με έναν
άλλο, στον οποίο γίνονται επίσης επαγγελματίες. Τα άτομα αυτής της
κατηγορίας, δεν αφήνουν κανένα νέο μηχάνημα να περάσει ασχολίαστο ακόμα
και αν δεν το αγοράσουν. Και η αλήθεια είναι ότι αγοράζουν πολύ επιλεκτικά και
μόνο πράγματα που ξέρουν ότι θα χρησιμοποιήσουν. Είναι το δράμα του
πωλητή γιατί πάντα ζητά πληροφορίες για το υποψήφιο προς αγορά μηχάνημα,
στις οποίες ο μέσος πωλητής δεν ξέρει ν’ απαντήσει, αλλά και του/της συζύγου,
που ονειρεύεται απλώς ένα DVD για να βλέπει καμία ταινία το βράδυ μετά τη
δουλειά και των παιδιών που ποτέ δεν παίρνουν σειρά στον υπολογιστή ή όταν
πάρουν και κάτι πάει στραβά, ο γονιός θα περάσει το υπόλοιπο βράδυ να
φτιάξει το συγκεκριμένο glitch και κατόπιν ακόμα είκοσι που μόλις ανακάλυψε.
Προς αποφυγήν γενικώς.
Β. Ο τεχνομανής. Ούτε κι αυτός ξέρει ποιος είναι και τι θέλει. Κυρίως τι θέλει ν’
αγοράσει. Είναι ο πιο καλός αναγνώστης του PC Magazine. Διαβάζει ευλαβικά
όλα τα άρθρα, στην προοπτική ότι κάποτε θ’ αγοράσει κάτι. Και αγοράζει
βέβαια, αλλά ίσως όχι ό,τι διάβασε. Έχει γνώμη για όλα, έχει άποψη για όλα και
φυσικά τα ξέρει όλα, καλύτερα και από τους ειδικούς. Είναι ο τύπος που θα
απασχολήσει τον πωλητή του καταστήματος ολόκληρο το 8ωρό του και
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πιθανόν πολλούς πωλητές, πολλά καταστήματα και πολλά 8ωρα μέχρι να βρει
αυτό που ψάχνει και το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που
ξεκίνησε ν’ αγοράσει.
Γ. Ο τεχνόφοβος. Λίγα λόγια γι’ αυτούς. Στην ουσία είναι τεχνομανής που δεν το
έχουν ανακαλύψει ακόμα. Γιατί μπορεί μεν να φοβούνται τον υπολογιστή, όμως
κάποιο ψώνιο κρύβουν κι αυτοί μέσα τους. Γνωρίζω άνθρωπο που με κορόιδευε
επί χρόνια και τώρα το μηχάνημά του κάνει το δικό μου να χλομιάζει. Η λέξη
κλειδί ήταν: μουσική. Ο τεχνόφοβος αφήνει τους άλλους ήσυχους στη δουλειά
και το σπίτι να κάνουν ότι θέλουν με τα μηχανήματα. Επίσης ξοδεύει πολύ
λιγότερα κι έτσι μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, να φάει σε καλύτερα
εστιατόρια, να ντυθεί πιο επώνυμα, να κάνει μακρύτερες διακοπές. Είναι η χαρά
του πωλητή γιατί δεν ρωτάνε απολύτως τίποτα. Προσοχή όμως, όπως είπαμε,
κάθε τεχνόφοβος κρύβει μέσα του το κτήνος του τεχνομανή. Εάν ξυπνήσει,
χαθήκαμε.
Δ. Ο τεχνοφάν. Σ’ αυτήν την τελευταία κατηγορία ανήκουν όσοι είναι
«άρρωστοι» με μια συγκεκριμένη τεχνολογία, ή με ένα «υποείδος». Κλασσικό
παράδειγμα οι παιχνιδάδες. Πολλοί από αυτούς είναι ανίκανοι να χειριστούν
οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα εκτός από την κονσόλα, την οποία όμως μπορούν
να «λύσουν» και να «δέσουν» εν ριπή οφθαλμού. Ως καταναλωτές είναι η χαρά
του πωλητή. Ξέρουν τι θέλουν, το παίρνουν και είναι έτοιμοι να αγοράσουν και
ότι άλλο τους πασάρεις, καλό, κακό, δεν έχει σημασία, αρκεί να το «έχουν».
Τα καταφέραμε; Αναγνωρίσατε τον εαυτό σας; Εγώ ναι, αλλά δεν θα σας πω σε
ποια ανήκω. Αποφασίστε αν είστε ευχαριστημένος/η έτσι ή αν θα προτιμούσατε
τελικά κάτι άλλο. Άλλωστε δεν κάνουμε ψυχανάλυση. Πλάκα κάνουμε.
Ο χειμώνας, όμως, θα είναι δύσκολος. Και η αγορά στη χώρα μας δεν πάει καλά.
Μόλις περνά την μια κρίση, εμφανίζεται στη στροφή η επόμενη. Ωστόσο, η
τεχνολογία και τα καλά της (και τα κακά της) είναι κομμάτι της καθημερινής μας
ζωής. Τα μωρά χειρίζονται τηλεκοντρόλ πριν περπατήσουν. Κάθε διακοπή
ρεύματος μας ταράζει γιατί μας στερεί τις αγαπημένες μας συσκευές. Σχεδόν σε
κάθε δουλειά πια, όχι μόνο γραφείου, ο υπολογιστής εκτελεί τις πιο περίπλοκες
εργασίες.
Άντε καλό μας χειμώνα.
(PC Magazine, Σεπτέμβριος 2005)
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Οέο, που ‘ναι η θύρα, οέο;
Όταν ακούς ότι υπάρχουν και χειρότερα από τα δικά σου πρέπει να χαίρεσαι ή
να στεναχωριέσαι περισσότερο; Ακούστε την ιστορία και αποφασίστε μόνοι σας.
Μόλις διάβασα ότι η διείσδυση των ευρωζωνικών δικτύων στην Ελλάδα είναι η
χαμηλότερη στην Ευρώπη (1%), μ’ έπιασε το πατριωτικό μου; Ντροπή σου!
σκέφτηκα. Εάν δεν έχεις εσύ σύνδεση ADSL στο σπίτι από τους πρώτους, ποιος
περιμένεις να έχει; Τι κι αν στη δουλειά έχουμε ένα σούπερ δίκτυο, τι κι αν
αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι να εργάζομαι στο σπίτι, η ζωή τα φέρνει
αλλιώς. Και σε μια δουλειά σαν τη δικιά μου, υποτίθεται πώς δουλεύεις από
παντού... το ρεπορτάζ τρέχει στο μετρό, στην παραλία, τη νύχτα, παντού και
πάντα. Μέχρι στιγμής καλά ήμουνα με την ISDN 128, άλλωστε κείμενα δουλεύω,
mail και φυσικά Ίντερνετ. Ένα μόνο μελανό σημείο έγειρε αποφασιστικά υπέρ
της ADSL: για να συνδεθώ με το δίκτυο στη δουλειά από το σπίτι, έμπαινα
αναγκαστικά με χαμηλότερη ταχύτητα και με αστική χρέωση.
Την εποχή των ευρυζωνικών δικτύων, τηλεφώνησα στο 134 του ΟΤΕ. «Σας
παρακαλώ, θέλω να υποβιβάσω τη γραμμή μου σε PSTN και να της φορέσω
ADSL», τους δήλωσα ευγενικά. «Βεβαίως κυρία μου», απάντησαν το ίδιο
ευγενικά και αρχίσαμε τα διαδικαστικά. Μόνο που στην πορεία διαπίστωσα πώς
πρώτα πρέπει να γίνει ο υποβιβασμός και μετά να κάνω αίτηση για ADSL! Το
γιατί δεν το κατάλαβα αφού η απάντηση ήταν «δεν μπορεί να καταγράψει την
αίτηση το σύστημα». Η αλήθεια είναι ότι οι τεχνικοί του ΟΤΕ ήρθαν γρήγορα.
Κλείσαμε ραντεβού για μια Τρίτη μετά από δέκα μέρες και ήρθαν (αφού φυσικά
ειδοποίησαν) το προηγούμενο Σάββατο.
Τη Δευτέρα έκανα την αίτηση για την ADSL. Ο Φεβρουάριος δεν είχε ακόμα
τελειώσει. Λίγο πριν την Καθαρή Δευτέρα, άρχισα ν’ ανησυχώ. Ο ξεχασμένος
ήχος της «χειραψίας» του μόντεμ, τόσο θαυμαστός πριν από δέκα χρόνια (και
βάλε), μου δένει τα νεύρα φιόγκο. Και πρέπει να δουλέψω. Επίσης ασθένησα και
δεν μπορούσα να πάω στο γραφείο. Έμεινα με τον ήχο της χειραψίας... Ούτε στο
νόρτονα δεν καταφέρνω να κάνω αναβάθμιση πια...
Έβαλα τα μεγάλα μέσα. Τηλεφώνησα στο γραφείο τύπου του ΟΤΕ. Σκοτώθηκαν
οι άνθρωποι να μ’ εξυπηρετήσουν. Δεν μπορούν όμως να κάνουν τίποτα. Ούτε
καν χάρη. Ρουσφέτι, πώς το λένε. Δεν υπάρχουν θύρες στην περιοχή μου.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ.
Τώρα που γράφω, ο Μάρτης έχει προχωρήσει... Είμαι σπίτι... Για να στείλω το
κείμενο θ’ ακούσω για άλλη μια φορά τη χειραψία.... Βοήθεια! Κάποιος να με
σώσει...
ΥΓ Μόλις σήμερα το πρωί έμαθα τα χειρότερα. Υπάρχουν κι άλλοι που παίρνουν
προπληρωμένα πακέτα και μόλις τελειώσει η διάρκειά τους μένουν κι αυτοί
ξεκρέμαστοι γιατί... δεν υπάρχουν θύρες. Η θύρα του πακέτου δεν είναι μόνιμη.
(PC Magazine, Απρίλιος 2006)
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Ολλανδικά μαθήματα
Ενώ το θρίλερ της ADSL -που δεν έχω- βρισκόταν σε εξέλιξη, τα παράτησα όλα
και αποδέχτηκα μια πρόσκληση να επισκεφτώ την Ολλανδία. Σκέφτηκα να
ρωτήσω εάν έχει το ξενοδοχείο υπολογιστή για να μην κουβαλάω το laptop.
Μου απάντησαν ότι δυστυχώς υπάρχει μόνο ένας αλλά σε όλο το ξενοδοχείο
υπάρχει ασύρματο δίκτυο ADSL, άμα θέλω να πάρω το δικό μου μαζί. Παίζουν
με τα νεύρα μου, σκέφτηκα και τελικά δεν πήρα το δικό μου μαζί. Από γινάτι.
Σας έχει τύχει να σας λένε κάτι που το ξέρετε, να νομίζετε ότι το καταλάβατε
αλλά να μην το συνειδητοποιείτε; Αυτό έπαθα κι εγώ.
Προσγειώθηκα απότομα στην πραγματικότητα, όταν σε μία επίσκεψη στο
Hogeschool στο Ρότερνταμ –όχι και το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, ε;είδα ένα μεγάλο μαύρο κουτί στη γωνία της αίθουσας. Η πρώτη μου ερώτηση
ήταν τι είναι το κουτί που μου έμοιαζε για μεγάλος ενισχυτής. «Α αυτό είναι
πολυμηχάνημα για εικόνα και ήχο που κάνει και χρέη σέρβερ». Α! Μάλιστα. «Το
ασύρματο σύστημα Ιντερνετ του Πανεπιστημίου....μπλα μπλα», συνέχισε ο
πρύτανης... και τότε φωτίστηκα. Ασύρματο δίκτυο σε κτίρια. Όπως και στο
ξενοδοχείο. Μου ήρθε να κλάψω... Ποτέ πριν δεν είχα μπει σε κτίριο που έχει
ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο...
Την επόμενη μέρα, στο Πανεπιστήμιο του Βάνιγκεν δέχτηκα το δεύτερο μεγάλο
χτύπημα. Οι Έλληνες φοιτητές εκεί μου είπαν ότι στα φοιτητικά δωμάτια που
νοικιάζουν έχουν σύνδεση στα 40Μb, η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή του
δωματίου!!! Δεν τόλμησα να ρωτήσω αν το δίκτυο είναι ασύρματο... ποιος
νοιάζεται;
Τρίτο χτύπημα στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν. Ζητήσαμε φωτογραφίες πριν
τους επισκεφτούμε. Το γραφείο διεθνών σχέσεων μας είχε ετοιμάσει ένα USB
flash για τον καθένα μας!!!
Σε ποια χώρα βρέθηκα; Και η Ολλανδία δεν είναι καν φάρος τεχνολογίας στην
Ευρώπη όπως υπήρξε –και είναι ακόμα- για παράδειγμα η Φινλανδία. Είναι όμως
Ευρώπη κάτι που εμείς απ’ ότι φαίνεται αργούμε να γίνουμε ακόμα.
Έμαθα κι άλλα, που μ’ έκαναν ανθρώπινο ράκος. Ότι, για παράδειγμα, στη
δημόσια διοίκηση, στον υπολογιστή των υπαλλήλων βγαίνει μετά από ορισμένο
χρόνο χρήσης ένα προγραμματάκι που σου λέει τι ασκήσεις πρέπει να κάνεις για
να ξεκουράσεις τον ταλαιπωρημένο σκελετό σου και να μην έχεις προβλήματα.
Μου ‘ρχεται να βάλω θαυμαστικά παντού...
Τι να τα κάνουμε – ο καθένας σπίτι του- τα σούπερ-ντούπερ μηχανήματα, όταν
ζούμε σε μία κοινωνία που είναι ακόμα πίσω; Τι ρεπορτάζ αγοράς και
συγκριτικά τεστ να κάνουμε στο PC Magazine; Επιμόρφωση πρέπει να κάνουμε...
(PC Magazine, Μάιος 2006)
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Έχω DSL, εσείς;
Στις 29 Απριλίου αποκτήσαμε DSL τελικά. Μια διαδικασία που ξεκίνησε στις 20
Ιανουαρίου. Το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι πριν από λίγες μέρες με
ρώτησε ένας φίλος «μήπως έχεις καμιά άκρη να βάλουμε γρήγορα DSL;» κι εγώ
λιποθύμησα...
Θυμίζω ότι κάναμε αίτηση για υποβάθμιση της ISDN σε PSTN (όπου τελικά με τα
καινούργια τιμολόγια του ΟΤΕ η διαφορά στο πάγιο είναι μόνο 5 Ευρώ το μήνα
αλλά που να το ήξερα τότε;) και μετά αίτηση για DSL, όπως απαιτούσε η
γραφειοκρατία αλλά δεν υπήρχε πόρτα. Κι έτσι αφού περιμέναμε εβδομάδες
ολόκληρες, αποφασίσαμε ν’ αλλάξουμε εταιρεία μπας και δούμε φως. Και
διαλέξαμε τη vivodi γιατί είναι η μοναδική που έχει το δικό της δίκτυο και όλοι
οι φίλοι μας που είναι IT Managers (ήταν δηλαδή γιατί βαρέθηκαν να δουλεύουν
28 ώρες το 24ωρο και κάνουν τώρα ιστιοπλοΐα και πουλάνε τυρόπιτες για να
ζήσουν) μας είπαν ότι η διαφορά στην ταχύτητα είναι μεγάλη γιατί όλοι οι
υπόλοιποι χρησιμοποιούν τα καλώδια του ΟΤΕ (γι’ αυτό έχει μπουκώσει κι
αυτός). Έλα όμως που δεν υπολογίσαμε ότι ο ΟΤΕ παρεμβάλλεται έτσι κι αλλιώς
για να δώσει την άδεια για τη χρήση της δικής του γραμμής.
Όταν το Μάρτιο, τηλεφωνήσαμε στο 134 για να πούμε ότι δεν θέλουμε τη
γραμμή, η κοπέλα στο τηλέφωνο αναφώνησε «μα την ενεργοποιήσαμε και δεν
την θέλετε!». Εκεί μείναμε κάγκελο κι είχαμε τη φαεινή ιδέα να κάνουμε την απλή
ερώτηση: «δηλαδή μπορούμε να τη βάλουμε και σήμερα;» «Ε!, όχι βέβαια», είπε η
κοπέλα «σε δέκα με δεκαπέντε εργάσιμες»...
Το μόνο που έχω να προσάψω στη vivodi είναι ότι αναγκαζόμασταν να
παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και να ρωτάμε «μήπως μπήκε;» Μετά το Πάσχα, στις
29 Απριλίου, μάθαμε ότι είχε ενεργοποιηθεί από τις 19 του μήνα! Συγνώμη, βρε
παιδιά που κάναμε Πασχαλινές διακοπές. Μας έδωσαν τους κωδικούς μέσω
τηλεφώνου, το δε επίσημο χαρτί της ενεργοποίησης (με ημερομηνία 19/4) ήρθε
ακόμη αργότερα... Από ταχύτητα πάντως πράγματι σκίζει. Κι άμα είχα μυαλό, θα
είχα βάλει απ’ ευθείας τηλεφωνική γραμμή δική τους και μέχρι να έρθει το
πακέτο θα κράταγα την ISDN να κάνω τη δουλειά μου. Δεν είχα πάει όμως σε
χαρτορίχτρα...
Η αίσθηση της γρήγορης σύνδεσης δεν είναι καινούργια για μένα γιατί στη
δουλειά το έχουμε κατακτήσει εδώ και καιρό. Στο σπίτι όμως είναι αλλιώς γιατί
διασκεδάζεις κιόλας... είχα ξεχάσει πόσο μπορείς να διασκεδάζεις με το
διαδίκτυο ακόμα κι αν δεν κλείνω ραντεβού στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν τόσα
πράγματα να κάνεις κανείς... Για πότε στην Ελλάδα και το τριπλό τηλέφωνο –
Ίντερνετ – τηλεόραση; Κάτι για 2007 ακούω...
(PC Magazine, Ιούνιος 2006)
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Λευκή Κόλλα
Θα ήθελα πραγματικά να έδινα λευκή κόλλα αυτό το μήνα. Γιατί η τεχνολογία,
όπως την εννοούμε με έχει κουράσει. Ωραίο το επίπεδο της
επιχειρηματικότητας, όπου εργολάβοι τεχνολογίας στα όρια της πτώχευσης τα
βάζουν με το κράτος. Ωραίο και το επίπεδο του δημοσίου που μας δίνει
φορολογική ενημερότητα μέσω Ίντερνετ και μετά δεν τη δέχεται κανένας παρά
μόνο το ίδιο το δημόσιο, γιατί δεν έχει, λέει, στρογγυλή σφραγίδα! Ωραία και τα
διάφορα ότι «παίρνουμε μπρος», και άντε «πήραμε μπρος» και άντε ξανά μανά.
Ποιον κοροϊδεύουμε, θα ήθελα να ξέρω. Κι αντί να κάνουμε τη ζωή μας
ευκολότερη, την κάνουμε (μας την κάνουν) πιο δύσκολη.
1. Τα έχω με τη ΔΕΗ γιατί εδώ και μήνες στην περιοχή μας κάνει
απροειδοποίητες διακοπές και έχει συνεχείς πτώσεις τάσεις βάζοντάς με σε
κίνδυνο ανά πάσα στιγμή. Που να πρωτοβάλω UΒS, στο home theater; Στο
φορητό; Στο desktop; Εδώ χρειάζεται δικτύωση ολόκληρο το σπίτι και όταν
τόλμησα να ρωτήσω τον ηλεκτρολόγο έβαλε τα γέλια (για την τιμή).
2. Τα έχω με τον ΟΤΕ γιατί εκεί που είναι το εξοχικό μας δεν έχει δίκτυο DSL. Και
δεν είναι και σε κανένα κατσικοχώρι, σ’ ένα μεγάλο νησί είναι, ανάμεσα στην
πρωτεύουσα και το αεροδρόμιο. Φυσικά ούτε το αεροδρόμιο έχει. Πάνε τα
όνειρα για τηλεργασία το καλοκαίρι.
3. Τα έχω με το Δημόσιο. Γιατί οι οικονομικές υπηρεσίες κάποιων υπουργείων
δεν εγκρίνουν γραμμές DSL για να «μην αυξήσουν τα έξοδα» και οι υπάλληλοι –
που έχουν μία PSTN ανά δέκα- φέρνουν δουλειά στο σπίτι και πιάνουν τον
υπολογιστή για βλακείες νυχτιάτικα (κάτι ξέρω). Και να φωνάζει ολόκληρος ΓΓ
και να μη δέχεται η προϊσταμένη.
4. Τα έχω με το ευρύτερο Δημόσιο. Γιατί σπατάλησα ένα ολόκληρο μεσημέρι μαζί
με τρεις ανθρώπους να βρούμε γιατί δεν δούλευε ένας λογαριασμός mail σε μία
υπηρεσία ΝΠΔΔ, ο οποίος δούλευε πριν από μερικές μέρες. Και ανακαλύψαμε ότι
τις ώρες που το δίκτυο ήταν φορτωμένο «κόβονται» κάποια mail.
5. Τα έχω με τους κομπιουτεροτεχνικούς γιατί κανείς δεν έχει μάθει ν’ ακούει τον
φίλο/συνάδελφο/πελάτη και να του δίνει λύσεις για τις δικές του ανάγκες και το
βαλάντιό του, αλλά ψάχνουν την «καλύτερη», η οποία και στοιχίζει και κάνεις
ένα μήνα να πάρεις χαμπάρι πώς δουλεύει. Τι θα γίνει με την κάρτα ήχου μου,
βρε παιδιά;
6. Τα έχω με όλους εκείνους που αρνούνται να ακολουθήσουν την εποχή τους.
Γιατί μου φέρνουν οι συνεργάτες στη δουλειά δισκέτες με κείμενα, οι οποίες
χτυπάνε και μετά τις πάω στη μηχανοργάνωση που βγάζει τα μάτια της και με
βρίζει (και καλά κάνει). Τι είναι δισκέτα;
Ούτε μέχρι το δέκα δεν έφτασα ακόμα...
Αντέχετε και για τον άλλο μήνα; Ή μήπως να κάνουμε κάτι όλοι μαζί;
(PC Magazine, Ιούλιος 2006)
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Για ψώνια και άλλα
Μη με πάρετε για ψώνιο. Κάνω συνήθως τα ψώνια μου στο Παρίσι. Όχι
κολόνιες, ρούχα και τέτοια. Ηλεκτρονικά ψώνια. Πάω στο υποκατάστημα μιας
μεγάλης αλυσίδας στο Μονπαρνάς (όρος Παρνασσός στα ελληνικά), εκεί που
φοιτήτρια διάβαζα τα καινούργια κόμικς στη μοκέτα, εδώ και μερικά χρόνια
αγοράζω ό,τι μου χρειάζεται. Όχι, δεν το παινεύομαι μετά, για την ακρίβεια είναι
η πρώτη φορά που το παραδέχομαι δημόσια.
Οι λόγοι που το κάνω αυτό είναι δύο. Ο πρώτος είναι ότι ψωνίζω φτηνότερα.
Εάν κάποιος θέλει να πάρει κάτι ιδιαίτερα ακριβό, η διαφορά είναι τόση που
μπορεί να βγάλει, αν όχι το αλέ-ρετούρ, τουλάχιστον το αλέ. Γιατί παρακαλώ
είναι όλα πιο ακριβά στην Ελλάδα; Μας έχουν κόψει για παραλήδες; Ή μήπως
επειδή η μισθοί μας είναι μεγάλοι;
Ανοίγω παρένθεση, μια καφετιέρα αγόρασα –άσχετο- και όχι μόνο είχε 75 ευρώ
λιγότερα από ένα αντίστοιχο μοντέλο στην Ελλάδα –γιατί το ίδιο φυσικά και δεν
υπήρχε- αλλά και μέσα στο φυλλάδιο έγραφε ότι η μερίδα ο εσπρέσο έχει 31
λεπτά ενώ στην Ελλάδα την πουλάνε 41 λεπτά. ΓΙΑΤΙ;;;
Μήπως να πηγαίνω και για καφέ στο Παρίσι; Μήπως να τα μαζέψω μια και
καλή, που εδώ παραμυθιαζόμαστε με κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου κι εκεί
έξω περνάνε καλά την ώρα που εμείς κοιμόμαστε;
Ξεφεύγω. Δεύτερος λόγος γιατί εκεί βρίσκω τέλεια εξυπηρέτηση. Έχω ήδη
αγοράσει την τέλεια φωτογραφική μηχανή, την τέλεια βιντεοκάμερα, το τέλειο
USB, 4 γίγα παρακαλώ, ο κατάλογος είναι μακρύς. Γιατί οι πωλητές εκεί, έχουν
μία εντολή: να κάνουν τον πελάτη να ξανάρθει. Εδώ οι πωλητές έχουν άλλη
εντολή: «γδύστε τον». Ή άλλες φορές: «ξεφορτώσου το στοκ».
Είναι τόσο εξυπηρετικοί που την τελευταία φορά, όταν πήγα με σκοπό ν’
αγοράσω μια κάρτα ήχου, ο πωλητής που ρώτησα μου λέει: «δεν έχουμε και
μεγάλη ποικιλία, δεν πάτε αλλού;» Γκτούπ! Πιάνοντας συζήτηση, ήτανε και στο
κλείσιμο και πάλι καθυστέρησε για χάρη μου, έψαξε στο Ίντερνετ για το προϊόν
που ήθελα, μπήκε σε φόρα χρηστών, κουβεντιάσαμε την καλύτερη λύση και μου
έδωσε και τη διεύθυνση ενός άλλου μαγαζιού.
Νομίζετε ότι έχασε; Την επόμενη φορά πάλι εκεί θα πάω.
Σηκώνομαι μια και δυο, την άλλη μέρα, και πάω στη διεύθυνση που μου είχε
δώσει. Και τι να δουν τα μάτια μου εκεί; Την Κορέα/Ιαπωνία/Κίνα να έχει
μετακομίσει... εκεί να δείτε εξυπηρέτηση. Αλλά επειδή έφαγα η σελίδα... νομίζω
ότι μπορείτε να κάνετε μερικά μπάνια περιμένοντας τη συνέχεια...με αγωνία
ελπίζω.
Καλό καλοκαίρι...και προσοχή μη σας χτυπήσει ο ήλιος.
Σπλάτς
(PC Magazine, Αύγουστος 2006)
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Ο Θεός, οι ξένες δυνάμεις και το ADSL
Τελικά, κι εμείς θα βαρεθούμε κι εσείς ακόμη περισσότερο... Τι να γράψεις όμως
για τα υπόλοιπα, όταν είναι το ADSL που καίει όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει στην
περιοχή, ποιος πάροχος είναι καλύτερος, ποιος φθηνότερος και πάει λέγοντας.
Άλλος περιμένει, άλλος πληρώνει μια ταχύτητα κι έχει άλλη, άλλος μισεί το
γείτονα γιατί ανήκει σε άλλο τηλεφωνικό κέντρο, όπου φτάνει η φτηνή
προσφορά της τάδε εταιρείας. Οι τεχνικοί του κέντρου Σβορωνάτων κάνουν
φιλότιμες προσπάθειες, εδώ και μήνες, να κάνουν «ζεύξη» με το κέντρο
Αργοστολίου και να λειτουργήσουν επιτελούς οι θύρες που έχουν ήδη
τοποθετήσει. Ο ταξιτζής που έπεσα πάνω του τυχαία δύο φορές και που μένει
στο Περιστέρι μπορεί να έχει μόνο σύνδεση dial-up γιατί η γραμμή του δεν είναι
καν PSTN αλλά ένας άλλος τύπος–ούτε θυμάμαι πώς μου το εξήγησε- γιατί
μοιράζεται σε 3-4 σπίτια. Ο καθένας μας έχει μια πονεμένη ιστορία και οι σελίδες
με τα γράμματα των αναγνωστών δείχνουν ένα μόνο μικρό κομμάτι τους.
Και ταυτόχρονα οι ταχύτητες ανεβαίνουν. Πριν από 6 μήνες τα 2 Mbps ήταν
καινοτομία και τώρα οι εταιρείες ανακοινώνουν μοναδική ταχύτητα για όλους
στα 10. Ακόμη μακριά από τα 40 που μου έλεγαν πέρσι το Μάρτιο οι φοιτητές
στην Ολλανδία, αλλά τέλος πάντων πλησιάζουμε.
Αυτό που αδυνατώ να καταλάβω, είναι η ουσία του προβλήματος. Μία τα
βάζουμε με τον ΟΤΕ, μία με τους παρόχους αλλά εδώ πρέπει να πρόκειται για
συνωμοσία ξένης δύναμης, τουλάχιστον. Γιατί ποιο το όφελος για τους δικούς
μας; Υπάρχει μήπως κάποιος μυστικός διαγωνισμός συλλογής παραπόνων και ο
νικητής παίρνει την αγορά δική του; Ενώ με τον ξένο δάκτυλο καταλαβαίνουμε
καλύτερα τη σκοπιμότητα. Είναι κακόβουλος γείτονας, είναι δορυφόροι
υπερδύναμης... κάτι είναι πάντως.
Μήπως πάλι είναι μεταφυσικό το πρόβλημα και ο Θεός μας τιμωρεί; Μήπως
είναι η πρώτη από τις σύγχρονες πληγές των Φαραώ της διοίκησής μας; Δεν θα
ήθελα να ζήσω τη δεύτερη.Βέβαια, ζούμε και με ISDN, εξ’ όσων ξέρω κανείς δεν
πέθανε από έλλειψη ADSL, όπως μπορεί να πεθάνει από έλλειψη ασβεστίου.
Άλλωστε και το δίκτυο είναι γεμάτο σκουπίδια. Είναι τίγκα στα επικίνδυνα για
τα παιδιά πορνογραφικά sites. Άσε που μπορεί κάποιος να μάθει πώς να
φτιάχνει μολότοφ και να γίνει καμικάζι στο μετρό. Αμ, οι άλλοι που σου κλέβουν
τους αριθμούς της πιστωτικής σου κάρτας και σε καταστρέφουν οικονομικά; Για
τέτοια είμαστε τώρα;
Κι αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, οι χρήστες θα έπρεπε να σταματήσουν να
διαμαρτύρονται. Κανονικά αυτοί που θα έπρεπε να «ουρλιάζουν» είναι οι
εταιρείες hardware και τα μαγαζιά. Αυτοί χάνουν τα περισσότερα γιατί το
γρήγορο Ίντερνετ γι’ αυτούς σημαίνει περισσότερες πωλήσεις Η/Υ και
περιφερειακών. Αλλά μήπως το καταλαβαίνουν κι αυτοί;
(PC Magazine, Μάιος 2007)

116

Τίποτα δεν είναι ασφαλές
Στις 10 Φεβρουαρίου γιορτάσαμε την ευρωπαϊκή μέρα ασφαλούς διαδικτύου.
Όχι μόνο είναι ένα θέμα που μ’ απασχολεί ιδιαίτερα αλλά είναι και από τις λίγες
φορές που δεν έχω κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Με φορείς, με γονείς, με παιδιά
στη δουλειά, στην προσωπική ζωή… το έχω πάρει σοβαρά. Και όχι μόνο με τη
στενή αλλά με την ευρεία έννοια. Και το σύστημα PEGI για τις ηλικίες στα
παιχνίδια και το αν η οθόνη χαλάει τα μάτια, αν παθαίνουν τα παιδιά εθισμό και
επιληψία, αν πρέπει να δίνουμε την πιστωτική μας κάρτα... Και άμα βρείτε
φωτογραφίες του δικού μου παιδιού στο δίκτυο να μου γράψετε…
Επίσης οι φίλοι μου γνωρίζουν ότι πνέω τα μένεα με τους γονείς που
χρησιμοποιούν την τηλεόραση, τον υπολογιστή και κυρίως τις φορητές
παιχνιδομηχανές για μπέιμπι σίτερ. Δεν με σιχτιρίζει τίποτε περισσότερο από
μια παρέα πιτσιρίκια που αντί να κλωτσάνε μια αυτοσχέδια μπάλα έξω είναι
κολλημένα όλα μαζί σε μία οθόνη 5 ιντσών. Και μάλιστα για να παίζουν
παιχνίδια που θα έκαναν το πιο σκληροτράχηλο βετεράνο του Βιετνάμ να
ανατριχιάζει.
Το κάζο, όμως, που έπαθα με τον κινηματογράφο δεν το περίμενα…
Είπαμε κι εμείς αθώα να δείξουμε στη διάδοχη γενιά το θαύμα της τέχνης και το
ρίξαμε στον πολιτισμό. Πού έχει παιδικό θέατρο, μπαλέτο, ζωγραφική… εκεί κι
εμείς πρώτοι (να πάτε τα παιδιά στην Κρυψώνα στο Μοναστηράκι είναι τέλεια!).
Στον κινηματογράφο τα βρήκαμε λίγο μπαστούνια, ένεκα που δεν διαβάζουμε
ακόμα. Έχει όμως και Λούκι Λουκ και Μαδαγασκάρη 2 και άλλα που έρχονται.
Άλλωστε εμείς μεγαλώσαμε στον κινηματογράφο. Όλα τα βλέπαμε: και
καουμπόηδες και γκοτζίλες (συγνώμη τζουράσικ παρκ ήθελα να πω) και
πολέμους των άστρων και ότι βάζει ο νους σας. Και ποτέ ο κινηματογράφος δεν
μας έκανε κακό. Ίσα ίσα που μας άνοιγε τα μάτια. Πώς ν’ ανοίξουν τα μάτια των
παιδιών, με τη Λόλα;
Μετά την επιτυχία που είχε, λοιπόν, ο «Ηλίας του 16ου» –νέα έκδοση- κάναμε το
λάθος να πάμε και στο «όλα θα πάνε καλά», μια συμπαθέστατη κωμωδία. Μόνο
που βρέθηκα να πρέπει ν’ απαντήσω σ’ ερωτήσεις του στυλ «τι είναι απαγωγή;»,
«ποιος είναι ο κακός;», «τι είναι τα πλαστά λεφτά;», «τι είναι φυλακή;», αφού
είχα έντεχνα αποφύγει μια δυο σκηνές σεξ χάρη σε κάτι λυμένα κορδόνια. Στο
νεκροταφείο, δε, όταν πάνε να κόψουνε ένα δάχτυλο από πεθαμένο, εκεί
βγήκαμε όλοι μαζί έξω για τουαλέτα, γιατί η μαμά δεν άντεχε άλλο, με τη
διαδοχή να ουρλιάζει «γρήγορα, χάνω την ταινία». Καλύτερα όμως να με
μισήσει παρά να πρέπει στα καλά καθούμενα να εξηγώ και το θάνατο.
Που πήγε το «ακατάλληλο κάτω των 13» ή των 16; Γιατί πρέπει ν’ ακούει μια
αίθουσα τίγκα στα μαθητούδια «τ’… α… μου κουνιούνται»; Το safer internet μας
μάρανε; Back to basics, δυστυχώς. Και κούνια που με κούναγε…
(PC Magazine, Μάρτιος 2009)
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Θλιβερό καλοκαίρι
Ιούνιος. Τέλος της σχολικής χρονιάς. Δυστυχώς, τα µπάνια του λαού αργούν
ακόµα (για όσους τα κάνουν ή καλύτερα τα αντέχουν ακόµα). Τα τυχερά
πιτσιρίκια θα φύγουν σε χωριά µε παππουδογιαγιάδες και θα την περάσουν µε
µπάνια, ποδηλατάδες, πλατείες και τα συµπαροµαρτούντα της παιδικής µας
ηλικίας. Μόνο που αυτά είναι όλο και λιγότερα... Κάθε πέρσι και καλύτερα. Δε
χρειάζεστε εµένα να σας αναλύσω την οικονοµική κρίση, ε;
Τα υπόλοιπα θα µείνουν µε την τηλεόραση και τον υπολογιστή στο σπίτι. Πέντε
ώρες το ένα, πέντε το άλλο και τη βγάλαµε τη µέρα.
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω το τελευταίο ευρωβαρόµετρο για την ασφαλή χρήση
του Διαδικτύου και κάθε φορά κάτι καινούργιο µου χτυπάει στο µάτι. Η χώρα
µας «ξεχωρίζει» σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγµα, µόνο το ένα τέταρτο
των γονιών είναι χρήστες του Διαδικτύου. Ταυτόχρονα, έχουν τα υψηλότερα
ποσοστά ανησυχίας για το τι µπορεί να πάθει το παιδί τους: να δει
«ανάρµοστο» περιεχόµενο, να επικοινωνήσει µε κάποιον άγνωστο και να
θελήσει να τον συναντήσει µετά, να αποκαλύψει προσωπικά δεδοµένα, να πέσει
θύµα «cyber bullying» (νέο φρούτο).
Άλλο ένα στοιχείο που αξίζει την προσοχή είναι το ότι ενώ στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης 8 στα 10 παιδιά έχουν πρόσβαση από το σπίτι (και τα
υπόλοιπα 2 από το σχολείο τους), στην Ελλάδα 8 στα 10 παιδιά δεν έχουν
πρόσβαση από το σπίτι και τα περισσότερα καταφεύγουν σε φίλους, στο
σχολείο και ένα στα τέσσερα σε Ίντερνετ καφέ.
Όχι ότι έχω κάτι µαζί τους και ας µου επιτρέψουν οι συµπαθείς επαγγελµατίες
να υποστηρίξω ότι ορθώς βγάζουν το ψωµί τους. Ωστόσο, εδώ και µερικά
χρόνια, τρία στενά κάτω από το σπίτι µου, άνοιξε ένα τέτοιο καφέ και η
πελατεία που βλέπω είναι αποκλειστικά πιτσιρικαρία. Το κακό είναι ότι την
βλέπω µπροστά σε υπολογιστές µετά τις 10 το βράδυ, ώρα που θα έπρεπε να
είναι στο κρεβάτι της κανονικά. Το µέρος σκοτεινό, σε µια γειτονιά της Αθήνας
ελάχιστα εµπορική -µόνο ψιλικατζίδικο, κοµµωτήριο και σουβλατζίδικο έχουν
καταφέρει να στεριώσουν-, χαµηλού σχετικά βιοτικού επιπέδου, µε διώροφα
κτίρια που ζουν οι ίδιες οικογένειες εδώ και δεκαετίες. Μια γειτονιά που ξέρεις τι
µαγειρεύει ο γείτονας, που ακούς τον καβγά του και γνωρίζεις τη νέα του
διεύθυνση όταν µετακοµίσει. Και που κάποτε οι δρόµοι έσφυζαν από ζωή και
παιχνίδι. Σήµερα το καφέ τα έβγαλε από το σπίτι για να τα χώσει σ' ένα άλλο
κτίριο...
Θλίψη. Όπως και η δική µου που µου κόβονται τα χέρια στην πρώτη διακοπή
ρεύµατος, που χάνω την επαφή µου µε τον κόσµο µόλις κλείσει ο υπολογιστής.
Μήπως είναι χειρότερο από την οικονοµική κρίση;
(PC Magazine, Ιούνιος 2009)
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Χριστουγεννιάτικη wish list
Σε λίγες µέρες το 2010 θα κλείσει οριστικά την πόρτα πίσω του κι εµείς θα
κάνουµε ένα µεγάλο «ουφ». Τέτοια χρονιά ούτε που περιµέναµε ποτέ ότι θα
ζήσουµε. Με την κρίση ξυπνάµε, µε την τρόικα κοιµόµαστε, κι αν υπήρχε
κάποιος που δεν ήξερε την κυρία Μέρκελ, αυτό είναι πια παρελθόν.
Πολλές οικογένειες θα κάνουν θλιµµένα Χριστούγεννα, αφού αν και πολλοί
συµπολίτες µας δεν έχουν πια δουλειά, είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που
φοβούνται πως θα τη χάσουν σύντοµα. Και δικαίως, καθώς το είδος της
οικονοµίας που ακολουθείται για να µας βγάλει από την κρίση έχει –
διαπιστωµένα– ως τίµηµα υψηλό ποσοστό ανεργίας.
Το πιο ορατό απ’ όλα είναι οι βιτρίνες των καταστηµάτων που η µία πίσω από
την άλλη καλύπτονται µε χαρτόνι και ένα µεγάλο «ενοικιάζεται» εµφανίζεται
πάνω του. Θλίψη. Η κατανάλωση µειώνεται.
Η καλή πλευρά είναι πως ανακαλύψαµε ότι µπορούµε να ζούµε και χωρίς
πανταλόνι ιβσανφλοράν και η ζωή µας δεν αλλάζει σε τίποτα. Η κακή πλευρά
είναι ότι ο κόσµος χάνει τις δουλειές του και –ακόµα χειρότερα– η ψυχολογία
όλων πέφτει κατακόρυφα: Τα χειρότερα Χριστούγεννα θα είναι φέτος ή µήπως
του χρόνου;
Κι όµως στο Διαδίκτυο, ειδικά το ελληνικό, τα πράγµατα δεν πάνε τόσο άσχηµα.
Αντί να κλείνουν τα υπάρχοντα καταστήµατα, ανοίγουν συνεχώς καινούργια,
δίνοντας στον καταναλωτή την ευκαιρία να επιλέξει από µεγαλύτερη γκάµα και
κυρίως πιο φτηνά. Το αντίδοτο στα κινέζικα που ξεφυτρώνουν πιο γρήγορα κι
από µανιτάρια είναι τα ψώνια στον υπολογιστή µας.
Και οµολογώ πως την έχω... ψωνίσει κι εγώ µετά από πάρα πολλά χρόνια
σερφάρισµα. Οι αγορές του κόσµου, στα πόδια µου. Προϊόντα που τα βρίσκουµε
πάµφθηνα κι έρχονται αµέσως στην πόρτα µας (µην ξεχνάτε το κόλπο του
γραφείου: παράδοση εκεί σηµαίνει ότι κάποιος θα είναι όλη την ηµέρα για να το
παραλάβει και δε χρειάζεται να τρέχεις στο ταχυδροµείο). Α, και µια που το
έφερε η συζήτηση, κάθε φορά που παρουσιάζω e-shopping σελίδες είναι γιατί
τις έχω δοκιµάσει ως πελάτης κι όχι γιατί πήρα ένα δελτίο Τύπου.
Και µάλιστα ανακάλυψα ότι έχω µείνει πολύ πίσω. Η καλύτερή µου φίλη, η
Κορίνα, η οποία πριν από 10 χρόνια στα µαθήµατα χειρισµού υπολογιστή στο
γραφείο πήγαινε καθυστερηµένη και µοίραζε κουλουράκια γιατί έτσι κι αλλιώς
δεν έπαιρνε χαµπάρι τίποτα, η ίδια Κορίνα που πλήρωνε πάροχο Ίντερνετ στο
σπίτι για δυο χρόνια πριν καταφέρει να συνδεθεί… Αυτή, λοιπόν, η Κορίνα είναι
το µεγαλύτερο ζουζούνι στα ψώνια. Όπως ξέρει τις τρύπες σ’ όλο το
λεκανοπέδιο, ξέρει και τις τρύπες στο Ίντερνετ. Ήταν αυτή που µου σφύριξε ότι
για ψώνια κάτω από 300 δολάρια από τις ΗΠΑ δεν πληρώνεις φόρους. Δεν έχω
δοκιµάσει ακόµα (εκτός από βιβλία και CD), γιατί την τελευταία φορά που µου
έστειλε η φίλη µου, η Βούλα, σοκολάτες από τη Νέα Υόρκη, τις πήρα δύο µήνες
µετά και πλήρωσα κιόλας τ’ άντερά µου (ε, καλά ήταν και 15 χρόνια πριν).
Αλήθεια, είναι; Βοηθήστε…
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Για φέτος τα Χριστούγεννα, όπως και για τις επόµενες γιορτές, γενέθλια κ.λπ.
αποφασίσαµε ότι θα ανταλλάξουµε wish list. Ξέρετε ντε, που µπαίνεις σε µια
σελίδα και προσθέτεις πράγµατα στη wish list για να τα πάρεις αργότερα. Οι
περισσότερες ξένες σελίδες σήµερα σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Μπαίνεις
στη wish list του φίλου σου, βλέπεις τι θέλει, αποφασίζεις το µπάτζετ και
ψωνίζεις κάτι που το επιθυµεί διακαώς και γλιτώνεις περιττές σπατάλες. Άσε
που τα έξοδα αποστολής όλο και µειώνονται. Αλλά και πάλι, αν βάλεις το χρόνο
µετακίνησης, βενζίνη, εισιτήρια, κουβάληµα πάλι φθηνότερα έρχεται.
Απ’ ό,τι φαίνεται το δίκτυο θα είναι η καλύτερη λύση για να κάνουµε φέτος
Χριστούγεννα. Όσοι τα καταφέρουν.
(PC Magazine, Δεκέμβριος 2010)
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Ταλαιπωρίες μιας άλλης εποχής
Έχω καθυστερήσει πολύ να στείλω το κείμενο στον «Πολίτη». Όλη η ημέρα μου
πηγαίνει στραβά. Γυρίζω στο σπίτι κι αποφασίζω να κάνω μερικές αλλαγές της
τελευταίας στιγμής, για να εμπλουτίσω το κείμενό μου. Προσπαθώ να συνδεθώ
μ’ έναν απομακρυσμένο σέρβερ κι αντί να κάνω νέα σύνδεση, ζητάω από τον
υπολογιστή μου να καταργήσει αυτήν που έχω… ΠΑΝΙΚΟΣ.
Τηλεφωνώ αμέσως στην εταιρεία που μου παρέχει ίντερνετ και τηλέφωνο
(προσέξατε τη σειρά, ε;). Εξηγώ το πρόβλημά μου στην κοπέλα. «Μάλιστα», μου
λέει. «Μπορείτε να μου δώσετε δύο λεπτά;». Χρρρρ, χρρρρρρρ, χρρρρρ στη
γραμμή. «Ευχαριστούμε που περιμένατε». «Παρακαλώ». «Θα ξεκινήσουμε
κάνοντας reset στο router». «Βεβαίως», απαντώ και κάνω το reset. «Θα ήθελα να
ξεκινήσετε βρίσκοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, μια οδοντογλυφίδα για
παράδειγμα». «Μα το έκανα, αφού μου είπατε». «Μάλιστα. Μπορείτε να μου
δώσετε δύο λεπτά;». Χρρρρ, χρρρρρρρ, χρρρρρ στη γραμμή. «Ευχαριστούμε που
περιμένατε. Τώρα ανοίξτε έναν οποιονδήποτε browser, την εφαρμογή που
χρησιμοποιείτε για να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο, explorer, mozilla ή chrome.
Καταλάβατε;».
Εσείς σίγουρα καταλάβατε πως μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να χρειαστώ
login και password είχε περάσει μισή ώρα με τα «Μπορείτε να μου δώσετε δύο
λεπτά;», τα «Ευχαριστούμε που περιμένατε» και τα χρρρρ, χρρρρρρρ, χρρρρρ
στη γραμμή ανάμεσα σε κάθε φράση που ανταλλάσσαμε.
Για να μην τα πολυλογώ, έδωσα τον ΑΦΜ μου και τον αριθμό ταυτότητας για
να μου δώσει login και password (τα οποία φυσικά δεν είχα σημειώσει όταν
πρωτοέκανα τη σύνδεση). Μου τα έδωσε; Όχι. Γιατί δεν έδωσα τον σωστό
αριθμό ταυτότητας. Για την ακρίβεια, εγώ μια χαρά τον σωστό έδωσα, αυτή δεν
είχε περασμένο τον σωστό στο σύστημα.
Με συνδέει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Το οποίο είχε τον σωστό
αριθμό ταυτότητας. «Ωραία, δεν υπάρχει πρόβλημα, δώστε τον αριθμό στο
τεχνικό σας τμήμα να μου δώσει τους κωδικούς μου». «Δεν μπορούμε να το
κάνουμε, θα πρέπει να περάσετε από όποιο κατάστημά μας σας βολεύει να
δώσετε φωτοτυπία της ταυτότητας», μου λέει ο νεαρός. «Αφού την έχετε!».
«Ναι, εμείς την έχουμε, αλλά όχι το τεχνικό μας τμήμα». «Ε, δώστε την». «Δεν
μπορούμε να το κάνουμε αυτό, η διαδικασία προβλέπει ότι θα πρέπει να
περάσετε από όποιο κατάστημά μας θέλετε να δώσετε φωτοτυπία της
ταυτότητάς σας». Δεν υπάρχει. «Αφού δικό σας είναι το λάθος». «Σας
καταλαβαίνω, αλλά έτσι είναι οι κανόνες». «Κοιτάξτε να δείτε, εάν περάσω από
κατάστημα θα είναι για να διακόψω τη σύνδεση μαζί σας και να πάω σε άλλη
εταιρεία». «Σε αυτό δεν μπορώ να σας βοηθήσω». Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να
κλείσω συνολικά μία ώρα στο τηλέφωνο. Μέχρι που έχω την ιδέα να του
ζητήσω να μου το στείλει γραπτώς. Εκεί μάλλον πανικοβλήθηκε ο νεαρός (δεν το
είχε στις οδηγίες) και με συνδέει με τον προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος, τον
οποίο ζητούσα επίμονα από την πρώτη νεαρή, αλλά δεν μου τον έδινε με
τίποτα.
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Με δύο φράσεις, ο άνθρωπος μού εξήγησε ότι χρειάζεται περίπου μισή ώρα να
περάσουν τα καινούργια μου στοιχεία στο σύστημα. Και φυσικά δεν χρειαζόταν
να περάσω από κανένα κατάστημα.
Σύνολο τηλεφωνήματος 1 ώρα και 15 λεπτά! Το 2014!
Θυμήθηκα κάποια αντίστοιχα άρθρα με αντίστοιχες περιπέτειες που έγραφα
πάνω από μια δεκαετία πριν και σκέφτηκα ότι λίγα πράγματα έχουν αλλάξει
από τότε. Κάπως μεγάλωσαν οι ταχύτητες σύνδεσης, κάπως έπεσαν οι τιμές [όχι
τρομερά πράγματα ούτε στο ένα ούτε στο άλλο] αλλά η εξυπηρέτηση πελατών
έχει μείνει το ίδιο χάλι. Καταλάβατε γιατί μας «δένουν» με ετήσια συμβόλαια;
(Παράθυρο, 2 Μαρτίου 2014)
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Ασφάλεια

Είμαι κεφάτη ψωνίζω απ’ το δίκτυο…
Εγώ άλλα είχα στο µυαλό µου να γράψω αυτόν το µήνα. Αλλά έλα που µε πάει
γύρω-γύρω κι όλο γι' αυτό ακούω να (µου) µιλάνε. Θέλει ο παπάς ν’ αγιάσει κι ο
διάβολος δεν τον αφήνει...
Για ποιο θέµα; Μα για τις ηλεκτρονικές µας αγορές, βεβαίως, βεβαίως. Ρεζίλι
διεθνώς έχουµε γίνει και ως πελάτες. Γιατί, τι είναι, φίλοι µου, το ηλεκτρονικό
εµπόριο; Ένας που πουλάει, ένας που αγοράζει... κι ένας που µεταφέρει.Ο
αγοραστής προπληρώνει συνήθως το αγαθό και ο πωλητής τού το στέλνει. Και
µάλιστα σχεδόν πάντα µε «tracking number» (σε... άπταιστα ελληνικά), ώστε ο
αγοραστής να ξέρει ανά πάσα στιγµή πού βρίσκεται το πακέτο του. Και
περιµένει ο πτωχός, πλην τίµιος, αγοραστής και περιµένει και περιµένει. Και
µετά αποφαίνεται ότι ο πωλητής ήτο απατεών.Όχι, φίλοι µου, δεν είναι έτσι.
Ιστορία πρώτη: Φίλη που αγοράζει αποκριάτικες στολές για τα δίδυµα
κοριτσάκια της από Αγγλία. Περιµένει, περιµένει… Τελικά αποδεικνύεται ότι οι
στολές έχουν πάει σε άλλη διεύθυνση και έχουν παραληφθεί κανονικά.
Αντίδραση των Άγγλων: «Άσε, ξέρουµε δε θα βρεις άκρη». Και στέλνουν
καινούργιες.
Ιστορία δεύτερη: Φίλος που αγοράζει laptop από Γερµανία. Περιµένει, περιµένει...
Ένα µήνα στο τελωνείο (από ΕΕ; – πώς το έκαναν αυτό;) και µετά τα ΕΛΤΑ
δηλώνουν ότι άφησαν ειδοποίηση, αλλά δεν το ζήτησε κανένας. Στο τσακ το
πρόλαβε να µη φύγει πίσω (να φύγει πίσω ή µήπως για κάπου αλλού;).
Επικοινωνεί µε τους Γερµανούς, οι οποίοι του δηλώνουν ότι από τα κρούσµατα
που έχουν, σκέφτονται ν' αλλάξουν τρόπο αποστολής.
Ιστορία τρίτη: Φίλη που αγοράζει mp4 από Χονγκ Κονγκ. Περιµένει, περιµένει…
Ένα µήνα επίσης στο τελωνείο (ελάχιστο ποσό – πώς το έκαναν αυτό;) και µετά
τα ΕΛΤΑ δηλώνουν ότι άφησαν ειδοποίηση, αλλά δεν το ζήτησε κανένας (παιδιά,
copy paste κάνω, µην αναρωτιέστε, αλλά δε φταίω εγώ). Έλα ντε όµως, που η
συγκεκριµένη είχε δηλώσει τη διεύθυνση της δουλειάς της, όπου επί 24ώρου
υπάρχει φύλακας και παραλαµβάνει τα πάντα; Την πάπια στα ΕΛΤΑ. Πού
αφήσατε την ειδοποίηση, βρε παιδιά; Στο κουδούνι; Δεν έχουµε κουδούνι,
είµαστε ανοιχτά συνεχώς. Δεν ξέρετε; Δεν µπορείτε να µάθετε; Μη µου λέτε πάλι
ότι αφήσατε ειδοποίηση, µε πληγώνετε…
Δύο µέρες µετά εµφανίζεται ο ταχυµεταφορέας. «Πού αφήσατε ειδοποίηση;»
Μούγκα. «Όχι, να µου πεις», επιµένει ο φύλακας, «γιατί αν δεν ήµουν στη θέση
µου, θα µε απολύσουν». Μούγκα. Γιατί κάθε νοήµων πολίτης αυτής της χώρας
να µην υποψιαστεί ότι παίζει κύκλωµα στην ιστορία; Τι δουλειά έχουν να µένουν
τα πακέτα στο τελωνείο; Και πού πηγαίνουν οι ειδοποιήσεις-φαντάσµατα; Και
ποιος τσεπώνει τελικά τα πακέτα;
Η στήλη έχει πλήρη στοιχεία για τις παραπάνω καταγγελίες, αν κάποιος
υπεύθυνος –κυρίως των ΕΛΤΑ– ενδιαφερθεί, λέµε τώρα, άµα ήµασταν
πολιτισµένο κράτος. Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα για τη χρονιά
που πέρασε από την ανοιχτή γραµµή καταγγελιών safeline δίνουν ποσοστό 14%
για οικονοµικές απάτες (σε σύνολο 4.204 καταγγελιών). Αλλά πρόκειται για τους
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Ασφάλεια
διαδικτυακούς απατεώνες... Πλήρωσα, δεν ήρθε ποτέ το προϊόν ή ήταν κακής
ποιότητας. Εκεί αναλαµβάνει το αρµόδιο τµήµα της Ελληνικής Αστυνοµίας και
κάνει ό,τι µπορεί. Από τους απατεώνες γύρω µας, κάποιοι από τους οποίους
δουλεύουν για το κράτος και τους πληρώνουµε κιόλας, ποιος θα µας σώσει;
(PC Magazine, Μάρτιος 2011)
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Ούτε μέιλ έχω και χάκερ είμαι
Αυτόν το µήνα δεν έχω να πω τίποτα καλύτερο απ’ όσα µου διηγήθηκε η φίλη
και συνάδελφος [κανάλι της Βουλής, να τη βλέπετε] Ματρώνη Δικαιάκου. Η
στήλη της ανήκει, προς τιµήν της ταλαιπωρίας που πέρασε.
Μου υπέκλεψαν τον κωδικό µου από το λογαριασµό µου στο Hotmail και
έστειλαν σε όλες τις εκεί επαφές µου το κάτωθι εντελώς πανηλίθιο, αλλά... σε
πρώτη ανάγνωση ανησυχητικό (του τύπου & 039;µπας και;) µέιλ. Έφερε τον
τίτλο “HELP”...
“I'm sorry for this odd request because it might get to you too urgent but it's
because of the situation of things right now, I'm stuck in Cardiff Wales with Family
right now, we came down here on vacation we were robbed, the situation seems
worse as bags, cash, credit cards and cell phone were stolen at GUN POINT, It’s
such a crazy experience for us, we need help flying back home, the authorities are
not being 100% supportive but the good thing is that we still have our passport
but don’t have enough money to get our flight ticket back home, please i need you
to loan me some money, I will reimburse you right as soon as I’m back home. I
promise. Thanks In Advance Matroni”
Ακολούθησε καταιγισµός τηλεφωνηµάτων, sms και µηνυµάτων από ανθρώπους
που ανησυχούσαν µήπως και µία στο εκατοµµύριο ήθελαν να µε ενηµερώσουν
κ.λπ. Επί 3 µέρες δεν κάνω τίποτε άλλο από το να λέω πως –προφανέστατα–
είναι µια µπαρούφα και µισή! Πού να πάω στο Κάρντιφ µωρέ στα ξεκούδουνα;
Και µε τους γονείς µου; Και να γράφω στα αγγλικά στους έλληνες φίλους και
γνωστούς; ΕΓΩ; Που σιχαίνοµαι και τα γκρίκλις;
Το κορυφαίο είναι πως δεν µπορώ να διαγράψω τον παλιό µου λογαριασµό,
γιατί η Hotmail µε θεωρεί επίδοξη χάκερ! Βλέπεις, οι εισβολείς άλλαξαν όλα τα
στοιχεία µου και είναι αδύνατη η ταυτοποίηση. Η µόνη µου έννοια ήταν οι
αλλοεθνείς φίλοι, που ίσως να θεωρούσαν λογική την αποστολή µηνύµατος από
µένα στα αγγλικά...
Μέσα στην πρώτη ώρα του «ηλεκτρονικού ατυχήµατος» επικοινώνησα µε τη
δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήµατος όπου: 1] Πρώτη φορά συνοµίλησα µε έξυπνο
αστυνοµικό! Το ό,τι ήταν γυναίκα το θεωρώ απλώς... µπόνους. 2] Δεν...
προωθήθηκα από τον Άννα στον Καϊάφα για να µιλήσω µε κάποιον «αρµόδιο».
3] Η αστυνοµικός µού αποτέλειωσε τη φράση, λέγοντάς µου πως έχει
ξανακούσει παρόµοια ιστορία –πολλές φορές– και πως πάντα το επιµύθιο είναι –
quelle surprise– «στείλτε λεφτά». 4] Με ενηµέρωσαν πως επειδή η Hotmail είναι
αµερικανική εταιρεία, δεν υπάρχει και τόσο επαρκής συνεργασία. Κατόπιν αυτού
1] Ξανά-µανά πίστεψα στην αγαπηµένη Ε.Ε. 2] Συνέχισα να εξηγώ και να
τσαντίζοµαι. 3] Προσπάθησα να θυµηθώ πόσες προσωπικές φωτογραφίες –
ακόµη και φίλων– βρίσκονταν σε απεσταλµένα µηνύµατα. 4] Γέλασα
συλλογιζόµενη τα 9000 εισερχόµενα µηνύµατα –κυρίως στα ελληνικά– που θα
αντίκρισαν µε απελπισία οι χάκερς. 5] Έγραψα ένα µήνυµα στον παλιό µου
ηλεκτρονικό εαυτό –προς τα κωθώνια αυτά δηλαδή– λέγοντάς τους ότι πολύ
κακώς έκαναν ό,τι έκαναν και πως η Ιντερπόλ είναι στα ίχνη τους από

125

Ασφάλεια
λογαριασµό που έφτιαξα ad hoc! 6] Δάκρυσα στη σκέψη ότι κάτι εξόφθαλµα
εκφραστικά και άλλα λάθη δεν κατέστησαν σαφέστατο στους παραλήπτες πως
επρόκειτο για χάκερ! Χαµένη η αγάπη στη γλώσσα του Τσόσερ και του Τζάγκερ
[...], χαµένα 4 χρόνια αγγλικής φιλολογίας. Χαµέεεεενα –και τα µυαλά µου
ψηφιακά και µη– που θρηνεί και η Καιτούλα η Γαρµπή. Αυτά, αγαπητοί µου!
(PC Magazine, Μάιος 2011)

126

Ασφάλεια

Φταρνίστηκε η ασφάλεια, σχόλασε ο γάμος
Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές, γίνεται πανικός εκεί έξω στο δίκτυο [το
μέσα είναι το σπίτι μου]. Χτύπησε ο ιός της ματωμένης καρδιάς. Τι να πεις γι’
αυτούς τους χάκερ και το χιούμορ τους; Όπως στάζει το αίμα της ματωμένης
καρδιάς, έτσι διαρρέουν και τα δεδομένα από τους σέρβερ. Για την ακρίβεια δεν
είναι ιός αλλά «λάθος» του συστήματος ασφαλείας που χρησιμοποιούν πολλές
σελίδες, το οποίο μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί από χάκερ για να εισβάλουν
στο σύστημα.
Πολλές εταιρείες μάς συμβουλεύουν ν’ αλλάξουμε τα password μας έτσι κι
αλλιώς, παρόλο που ο κίνδυνος δεν φαίνεται να είναι μεγάλος. Βέβαια με τις
περισσότερες υπηρεσίες να είναι πια στο δίκτυο, δεν υπάρχει καμία, μα ΚΑΜΙΑ
περίπτωση να θυμάσαι τα password απ’ έξω, έτσι οι περισσότεροι απλώς
χρησιμοποιούν το ίδιο παντού. Ό,τι πρέπει για κάποιον που θ’ αποκτήσει
πρόσβαση στο pinterest σας, για να μπει αμέσως και στο e-banking. Και μεταξύ
μας, καλού-κακού οι κωδικοί του e-banking ήταν οι μόνοι που άλλαξα όταν είδα
το κακό που έγινε. Εδώ λοιπόν μπαίνουν δύο ερωτήματα. Και ας μου
επιτρέψουν οι «προχώ» αναγνώστες να επαναλάβω κάποιες λύσεις για τους
«νεοσύλλεκτους», που είμαστε και οι περισσότεροι εδώ που τα λέμε, γιατί
όποιος πει ότι τα ξέρει όλα, σας λέω από τώρα ότι είναι ψεύτης.
Το πρώτο ερώτημα είναι το πώς φτιάχνουμε έναν «σωστό» κωδικό. Σε αυτό
υπάρχουν κάποιοι απλοί κανόνες. Δεν βάζουμε ποτέ αληθινές λέξεις, λέξεις που
να υπάρχουν στο λεξικό, όπως το εξηγούν οι ειδικοί. Ο σωστός κωδικός είναι
μια τυχαία ακολουθία -συνήθως 8- γραμμάτων (μικρά και κεφαλαία), αριθμών
και συμβόλων, όπως το @, το ! ή το $, όπου μάλιστα δεν υπάρχουν
επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Ο αριθμός ενός τηλεφώνου δεν είναι ασφαλής
κωδικός ούτε το όνομά μας… Αν βάλετε όμως τους 5 μεσαίους αριθμούς του
τηλεφώνου και τα τρία μεσαία γράμματα του ονόματός σας (το ένα κεφαλαίο)
αρχίζετε να πλησιάζετε τον σωστό κωδικό.
Κι έτσι, το δεύτερο ερώτημα, το πώς αποθηκεύουμε με ασφάλεια τους κωδικούς
που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να θυμόμαστε, προκύπτει από μόνο
του. Όταν ήμουνα μικρή και ο μόνος κωδικός που είχα ήταν το pin της
τραπεζικής κάρτας, τότε που είχαμε τηλεφωνικές ατζέντες μαζί μας, έγραφα το
pin ως αριθμό τηλεφώνου, δίπλα από ένα φανταστικό όνομα, ώς τα 4 τελευταία
ψηφία του τηλεφώνου, έχοντας προσθέσει +1 σε όλα. Μπερδεμένο; Έτσι πρέπει
να είναι. Όσοι είναι ακόμα μικροί, έχουν μόνο το pin να θυμούνται και
κουβαλάνε ατζέντα μαζί τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν άφοβα τη μέθοδο,
δεν έχω copyright.
Επειδή, όμως, ούτε μικροί είμαστε ούτε μόνο το pin έχουμε ούτε ατζέντα
κουβαλάμε πια, μια καλή λύση είναι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες. Δεν κάνω
διαφήμιση, βάλτε «password manager» στην αναζήτηση και θα βρείτε έναν
σωρό. Προσέξτε τη βαθμολογία τους, όμως, από τους χρήστες και τα
εξειδικευμένα περιοδικά. Θυμάσαι μόνο έναν κωδικό και η υπηρεσία
αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Και μάλιστα, όπως διαφημίζουν κάποιοι, ούτε οι ίδιοι
δεν τον ξέρουν αυτόν τον κωδικό και άρα «δεν μπορούμε να τον δώσουμε στην
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NSA!». Αυτό για «βαρείς» χρήστες. Οι υπόλοιποι, πάρτε ένα τεφτέρι,
χρησιμοποιήστε πάνω-κάτω τη μέθοδο της ατζέντας που περιέγραψα
παραπάνω και αφήστε το τεφτέρι σπίτι, γιατί αν το κάνετε πολλές βόλτες
μπορεί και να το χάσετε.
Οι στατιστικές μάς λένε πως το 73% χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό για πολλές
υπηρεσίες και ότι βάζει 6 απλούς χαρακτήρες. Αυτό σημαίνει ότι ένας χάκερ
χρειάζεται 3 λεπτά για να σπάσει έναν μέτριο κωδικό.
(Παράθυρο, 13 Απριλίου 2014)
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Ανεπιθύμητες επικοινωνίες
Πριν από αρκετά χρόνια, ένας πολύ καλός μου φίλος, IT manager από τους
κορυφαίους, με είχε συμβουλεύσει να έχω τον δικό μου σέρβερ και τα μέιλ μου
να πηγαίνουν όλα εκεί. Σε domain δικό μου, που να το ελέγχω. Άργησα να τον
ακούσω, αλλά ευτυχώς το έκανα, πριν συμβεί το ανεπανόρθωτο. Έτσι, όταν
άλλαξε το επαγγελματικό μου μέιλ, η ζημιά ήταν μηδαμινή, αντίθετα με άλλους
συναδέλφους, που τους έψαχναν και δεν τους έβρισκαν.
Σήμερα, βέβαια, με τις ευκολίες που προσφέρουν τα webmail, δεν το συζητώ, μια
χαρά έχεις το δικό σου μέιλ και το χρησιμοποιείς και επωφελείσαι και από
πολλές άλλες υπηρεσίες που σου προσφέρουν. Επίσης αυτές οι υπηρεσίες, για
όσους θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν γνωρίζοντας ότι έτσι τα δεδομένα τους
περνάνε από το μικροσκόπιο μυστικών υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερα καλές για να
συγκεντρώνουν τα μέιλ των πολυάσχολων σαν και μένα, που έχουν και μία και
δύο και τρεις διαφορετικές διευθύνσεις μέιλ. Το βασικότερο όλων, όμως, όπως
επιμένω εδώ και χρόνια, είναι πάντα το περιεχόμενο, σε αυτήν την περίπτωση
το τι έρχεται σε αυτά τα μέιλ. Σβήνοντας, πρόσφατα, μια σειρά από παλιά μέιλ,
κοίταξα το περιεχόμενό τους, τη συνολική εικόνα και τράβαγα τα μαλλιά μου.
Δεν το συζητάω ότι τα περισσότερα είναι επαγγελματικά. Αν υπάρχει κι ένα
προσωπικό την εβδομάδα, κάνεις τούμπες από τη χαρά σου. Άλλωστε, η
προσωπική επικοινωνία έχει μετακομίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
στις υπηρεσίες μηνυμάτων που υπάρχουν εκεί.
Λοιπόν, κατά μέσο όρο, παίρνω γύρω στα 80 με 100 μέιλ την ημέρα. Αν πρέπει ν’
απαντήσω στα 20 από αυτά, έχω ήδη πρόβλημα. Βέβαια, αν ήταν
τηλεφωνήματα, θα ήταν χειρότερο, γιατί θα έπρεπε να προσθέσουμε και τον
χρόνο για τις τυπικότητες. Ή το να μιλάει το τηλέφωνο και να πρέπει να
ξαναπάρεις και μία και δύο φορές. Ή να ζητήσεις να σε πάρουν και να
περιμένεις… Αυτό το 20 συνάδει και με τα γενικότερα παγκόσμια στατιστικά
στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι το 61% των μέιλ που ανταλλάσσονται δεν είναι
«απαραίτητα». Ωστόσο, αυτό το «μη απαραίτητα» δεν είναι σαφώς ορισμένο.
Πολλά μέιλ, για παράδειγμα, είναι κοινοποιήσεις, κάποιος τρίτος μάς ενημερώνει
για μια αλληλογραφία του με κάποιον άλλο.
Μια άλλη κατηγορία, πάντα στη δουλειά, είναι τα μέιλ που πρέπει να φύγουν σε
άλλους, είτε γιατί δεν ήρθαν σωστά σε εμάς είτε γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθεια
κάποιου άλλου. Μια τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι τα «ενημερωτικά», είτε
newsletters είτε δελτία Τύπου, άλλες φορές είναι χρήσιμα, άλλες παντελώς
άχρηστα. Ειδική υποκατηγορία, όλα αυτά που μας «υποχρεώνουν» να
λαμβάνουμε όταν κάνουμε εγγραφή σε μια δικτυακή υπηρεσία. Άχρηστα τις
περισσότερες φορές. Ή για την ακρίβεια, θα μπορούσαν να είναι και χρήσιμα εάν
είχαμε τον χρόνο να τα διαβάσουμε. Και σε όλα αυτά δεν υπολογίζω τα διάφορα
spam (καιρό έχουν να μου προσφέρουν βιάγκρα!). Υπολογίζω όμως τα «καλοήθη
spam», που τελικά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Διάφοροι τύποι που σε βάζουν σε
λίστες αποδεκτών και σου στέλνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, συνήθως
φωτογραφίες, ανέκδοτα, κινεζικά αποφθέγματα σε powerpoint και όταν το
απαιτεί η μόδα, διάφορα αιτήματα να υπογράψεις: για τα μάρμαρα του
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Παρθενώνα, για τα κορίτσια που απήγαγαν, για ν’ αναφέρω μόνο τα σοβαρά.
Όχι ότι δεν έχω κοινωνικές ευαισθησίες, αλλά έχω τους δικούς μου τρόπους να
τις εκφράζω.
Παρακαλώ μην φτιάχνετε τέτοιες λίστες και κυρίως μην με βάζετε μέσα.
Τι κάνω τώρα; Όχι, δεν καταγράφω τα ανεπιθύμητα μέιλ. Απλώς αναλογίζομαι
το πώς ένα μέσο επικοινωνίας που έφερε πραγματική επανάσταση στον τρόπο
που εργαζόμαστε κατέληξε να είναι πονοκέφαλος από την πληθώρα
πληροφοριών.
(Παράθυρο, 18 Μαΐου 2014)

130

Ασφάλεια

Σκηνές του δρόμου
Πριν από λίγες μέρες χρειάστηκε να κάνω μια πολύ πρωινή διαδρομή, την οποία
δεν γνώριζα καθόλου στην Ελλάδα. Φύσαγα και ξεφύσαγα, στους χάρτες της
Google φαινόταν ήδη μπερδεμένη και δεν έβγαζα άκρη με τίποτα. Τυχαία,
εντελώς, δοκίμασα το Street View, μια υπηρεσία η οποία σε οδηγεί μέτρο με το
μέτρο στη διαδρομή που έχεις να κάνεις. Στην ουσία «περπατάς» κάθε δρόμο, με
τη βοήθεια φωτογραφιών, τις οποίες έχουν τραβήξει «με ριπές στις 360 μοίρες»
τα ειδικά αυτοκίνητα της εταιρείας. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή μπήκε σε
λειτουργία στις αρχές Ιουνίου. Αν πατήσεις τη διεύθυνση του σπιτιού σου, θα
δεις μια ωραία φωτογραφία του απ’ έξω. Τυχερός θα είσαι εάν δεν έχεις βγει στο
μπαλκόνι με τα εσώρουχα για να ποτίσεις τις γλάστρες αλλά σε αυτό θα
ξαναγυρίσουμε σε λίγο.
Για να εξερευνήσω την άγνωστη διαδρομή, πήγα μέχρι ένα σημείο που γνώριζα
και μετά προχωρώντας με το Street View έφτασα στον προορισμό μου.
Εννοείται ότι έστριψα δυο τρεις φορές λάθος κι έπρεπε να ξαναγυρίσω. Επίσης
νοερά, έβαζα σημάδια… μια ταβέρνα, μια διχάλα του δρόμου, ένα περίεργο
σπίτι. Την επόμενη μέρα τα χαράματα, έκανα τη διαδρομή απνευστί, σαν να
πήγαινα από το σπίτι στη δουλειά, χωρίς λάθη, χωρίς άγχος, χωρίς να
ταλαιπωρήσω εκείνους που ήταν μαζί μου.
Αυτή είναι η καλή πλευρά. Ωστόσο, για να φτιαχτεί το Street View, όπως λέγαμε,
τα αυτοκίνητα της Google περνούν και ξαναπερνούν και τραβούν συνεχώς
φωτογραφίες. Χωρίς να μας ρωτήσουν. Και αυτό μπορεί να το θέλουμε, μπορεί
και όχι. Είναι, άραγε, η πρόσοψη του σπιτιού μου προσωπικό δεδομένο; Πιθανόν
όχι, όσο δεν είναι ταυτοποιημένη ως η πρόσοψη του σπιτιού μου. Πόσο
δύσκολο είναι να το κάνει, όμως, κάποιος; Και το πρόβλημα δεν είναι αν έχεις
κάτι να κρύψεις ή όχι (μια παράνομη πισίνα, η οποία φαινόταν και στην επιλογή
«earth» ή ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μέρος που δεν θα έπρεπε καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, φαντάζομαι- ή ένας άνθρωπος που βρίσκεται
τυχαία εκείνη τη στιγμή στο λάθος μέρος). Το πρόβλημα είναι ότι το δικαίωμα
να περιφρουρούμε την ιδιωτική μας ζωή είναι απαραβίαστο.
Σ’ ένα σχετικό φόρουμ διάβασα ένα σχόλιο που νομίζω ότι βλέπει μερικές ακόμα
πτυχές: «Η ιδιωτικότητα μπορεί να είναι ένα αγαθό το οποίο αγοράζεται και
πωλείται. Μερικές φορές ο ιδιοκτήτης του το δίνει δωρεάν. Στο δίκτυο πολλές
φορές του το παίρνουν χωρίς να το γνωρίζει. Ας σκεφτούμε πόσες φορές
πατάμε “συμφωνώ” στους όρους μιας εφαρμογής, η οποία τελικά παραβιάζει
την ιδιωτικότητά μας. Η ιδιωτικότητα είναι και κάτι άλλο. Είναι ο χώρος
δημιουργίας μας. Γι’ αυτό τραγουδάμε στο μπάνιο κι όχι στο ασανσέρ. Το Street
View αποτυπώνει ένα στιγμιότυπο της ιδιωτικότητάς μας και το δίνει για πάντα
στον κόσμο ολόκληρο».
Από την άλλη, η εικονική πραγματικότητα παραμένει εικονική, ακόμα κι όταν
προσπαθείς να την κάνεις να μοιάζει με την πραγματικότητα.
Το 2012, στο Εδιμβούργο, δύο άνδρες βλέποντας από μακριά το αυτοκίνητο της
Google να πλησιάζει «σκηνοθέτησαν» έναν φόνο. Δύο χρόνια αργότερα, ένας
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χρήστης του Street View είδε τη σκηνή και ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες
βρήκαν το «θύμα» μια χαρά στην υγεία του και όλοι γέλασαν. Αστείο;
Το ζήτημα όχι μόνο για το Street View, αλλά για όλες τις εφαρμογές του δικτύου
που παραβιάζουν τον ιδιωτικό μας χώρο δεν είναι πια να μετράμε συνεχώς τα
υπέρ και τα κατά. Συμπυκνώνεται σε μια μικρή φράση: «ΟΚ είναι σούπερ κουλ
αλλά ποιος με ρώτησε;»
(Παράθυρο, 20 Ιουλίου 2014)
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DIABASTE TO PARAKATO ME PROSOXH
Πολλά χρόνια πριν συνειδητοποιήσαμε ότι στο καθημερινό μας λεξιλόγιο μπήκε
ορολογία όπως modem, domain name, TCP/IP, browser, server, hub, data… Αλλά
αυτά ήταν για τους «γνώστες». Αν οι ασχολίες σου σε έφερναν κάπου κοντά
στον κόσμο της τεχνολογίας, τότε ήσουνα υποχρεωμένος να μάθεις την
καινούργια αργκό. Κακό του κεφαλιού σου.
Τα χρόνια πέρασαν, μπήκαμε στην εποχή του Web 2.0 και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και τότε άρχισε το πραγματικό δράμα. Όχι μόνο έπρεπε
να μάθουμε όλη την αμερικανική αργκό, αλλά και την αργκό της αργκό: όσο
λιγότερα γράφουμε τόσο το καλύτερο. Όσο για τα συναισθήματα και τις
καταστάσεις ή ακόμα και τους ήχους, απέκτησαν κι αυτά «λέξεις». Θυμάμαι το
σοκ μου όταν οι φοιτητές μου άρχισαν να γράφουν τα διάφορα LOL, RIP και
συναφή… Και καλά να έμενε στον κόσμο της νεολαίας, εμείς οι μεγαλύτεροι
μάθαμε να χρησιμοποιούμε τα πάντα, για να νεανίσουμε (;).
Η τάση (το trend ντε) ξεκίνησε από τα sms, στα οποία έπρεπε να γράφεις
συμπυκνωμένα. Και χειροτέρεψε βέβαια με το Twitter και τους 140 χαρακτήρες.
Εκτός δε από τα ακρώνυμα και τις ξένες λέξεις, έχουμε πήξει και στους (ξένους)
νεολογισμούς. Τελευταίο παράδειγμα τα selfies, που σε λίγες εβδομάδες
βρέθηκαν στα χείλη και του τελευταίου χρήστη. Δεν παλεύεται… Άμα θέλω κάνω
κι εγώ την έξυπνη και γεμίζω το Facebook με TTFN* και CTFU*.
Το τεχνικό κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι μ’ ενοχλεί. Τόσα εκατομμύρια γιατροί
στον κόσμο γιατί μαθαίνουν την ελληνική ορολογία; Αφού ελληνικά μιλούσε
όλος ο κόσμος όταν εφευρέθηκε η ιατρική. Αντίστοιχα η τεχνολογική ορολογία
ήρθε σ’ εποχές που τα αγγλικά ήταν η γλώσσα της επιστήμης. Άλλωστε, εκτός
ελάχιστων εξαιρέσεων, όταν πάμε να μεταφράσουμε κάτι στα ελληνικά,
βγαίνουν τέρατα. Κλασικό παράδειγμα, η μετάφραση του browser σε
«φυλλομετρητή» CTFU. Ούτε το κομμάτι της αργκό μ’ ενοχλεί πολύ. Τι κι αν είναι
αμερικανική, την ενσωματώνουμε άμεσα, χωρίς προβλήματα. Κάτι δείχνει αυτό.
Την καλύτερη δουλειά, όμως, την κάνουν οι Γάλλοι. Διαβάζουν με γαλλική
προφορά την αγγλική λέξη και μετά τη γράφουν κιόλας με φωνητική απόδοση.
Έτσι κανείς δεν σοκάρεται όταν διαβάζει «mel» για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Κι εκεί ακριβώς είναι που γίνομαι μπαρούτι. Ένα πράγμα δεν μπορώ να χωνέψω
με τίποτα: το ν’ απαρνιόμαστε το ελληνικό αλφάβητο και να γράφουμε greeklish.
Επειδή βαριόμαστε ν’ αλλάξουμε πληκτρολόγιο. Κι επειδή μερικές εκατοντάδες
νεαροί (και όχι τόσο νεαροί) βαριούνται ν’ αλλάξουν πληκτρολόγιο,
ετοιμαζόμαστε να ξεπουλήσουμε τη γλώσσα μας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο
θανατηφόρο από τη συνήθεια. Μαθαίνεις μια φορά να γράφεις έτσι, μαθαίνεις
για πάντα. Όταν δεν πληγωθούν τα μάτια σου την πρώτη φορά που θα το
κάνεις, τότε θα συνεχίσεις χωρίς κόμπλεξ. Και με την ταχύτητα που τρέχει το
δίκτυο, μην σας κάνει εντύπωση αν σε λίγες δεκαετίες γραφτούν και σχολικά
βιβλία ελληνικών με λατινική γραφή.
Και από την άλλη, εμείς κομπλάρουμε να κάνουμε αυτό που κάνει τους Γάλλους
περήφανους. Να γράψουμε «μέιλ» ή «μπράουζερ». Δεν είναι σωστό. Εδώ πια
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σηκώνω τα χέρια ψηλά και ζητάω τη βοήθεια των φιλολόγων. Δυστυχώς,
πολλοί από αυτούς μένουν στα βιβλία τους, αποκομμένοι από μια (σχεδόν)
δικαιολογημένη τεχνοφοβία. Οι νεότεροι πιθανόν να μπορέσουν να βοηθήσουν.
Θα προλάβουμε, όμως;
*Ta Ta For Now, έκφραση που έρχεται από τον ήρωα του Ντίσνεϊ Γούινι το
αρκουδάκι και σημαίνει: τα λέμε αργότερα, φίλε. Το CTFU σημαίνει Cracking The
Fuck Up, και μην πάει το μυαλό σας στο κακό, σημαίνει πεθαίνω στα γέλια.
Για να επιβιώσετε στον άπονο τούτο κυβερνοχώρο χρησιμοποιείστε το urban
dictionary.
(Παράθυρο, 12 Οκτωβρίου 2014)
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Χάκερ εναντίον μοιχών
Πανικός! Μια ομάδα χάκερ έκλεψε προσωπικές πληροφορίες τουλάχιστον 37
εκατομμυρίων άπιστων συζύγων ανά τον κόσμο από την ιστοσελίδα γνωριμιών
Ashley Madison. Οι χάκερ, που αυτοαποκαλούνται «Ομάδα Κρούσης»,
ανήρτησαν στο διαδίκτυο μικρά αποσπάσματα από τα δεδομένα που έκλεψαν
και προειδοποίησαν ότι θα δώσουν στη δημοσιότητα τα πραγματικά ονόματα,
γυμνές φωτογραφίες, αριθμούς πιστωτικών καρτών και τις «κρυφές
σεξουαλικές φαντασιώσεις» των πελατών της ιστοσελίδας, αν δεν
ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων ζητούν να κλείσει ένας άλλος
ιστότοπος, της Avid Life Media, ο «Established Men» που απευθύνεται σε
ηλικιωμένους άνδρες οι οποίοι αναζητούν νεαρές γυναίκες. «Το κλείσιμο του AM
(Ashley Madison) και του ΕΜ (Established Men) θα σας στοιχίσει, αλλά η μη
συμμόρφωσή σας θα στοιχίσει περισσότερο», προειδοποίησαν. Οι χάκερ
υποστήριξαν επίσης ότι ο όμιλος Avid Life είπε ψέματα στους χρήστες που
πλήρωσαν 19 δολάρια ο καθένας για να διαγραφούν διά παντός τα προσωπικά
τους δεδομένα, καθώς η εταιρεία έχει κρατήσει τα στοιχεία τους,
συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των πιστωτικών καρτών τους.
Χα! Όσοι πιστεύουν ότι δημοσιεύοντας προσωπικά δεδομένα σε ιστοσελίδες
είναι προστατευμένοι, είναι μακριά νυχτωμένοι. Το λέμε, το φωνάζουμε… και
πάλι τίποτα. Απ’ ευθείας στη φάκα. Βγαίνουν νόμοι, υπάρχουν καταδίκες και
πάλι τα δεδομένα μας δεν είναι ποτέ προστατευμένα. Γι’ αυτό αφήστε στην άκρη
τις κανονικές πιστωτικές σας κάρτες και βγάλτε prepaid για το δίκτυο και
προσέξτε τι δημοσιεύετε από φωτογραφίες ή ακόμα και κείμενα. Τίποτα
απολύτως που δεν θα βάζετε σε αφίσα στην πλατεία με την υπογραφή σας από
κάτω.
Το καταλάβαμε; Μπα, δεν νομίζω. Κορόιδα θα υπάρχουν πάντα. Χώρια που τι
να κάνουν κι αυτοί οι 37 εκατ. χρήστες από 46 χώρες, όλοι παντρεμένοι. Ως
γνωστόν και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή και για να βρεις την «αδελφή ψυχή»
πρέπει να περιγράψεις κάπως τι περιμένεις από αυτήν. Χαμογελάτε; Να σας το
παγώσω λίγο το χαμόγελο: ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δήλωσε ότι τα
συνολικά έσοδά του για το 2014 ανήλθαν στα 115 εκατ. Το έργο είναι παλιό: η
σεξουαλική μοναξιά κάποιων κάνει πλούσιους κάποιους άλλους.
Σε αυτή την ιστορία, ωστόσο, είναι κρίμα να ξεχάσουμε τους χάκερ. Τι είναι
χάκερ; Μεγάλη συζήτηση. Εγκληματίες που κλέβουν αριθμούς πιστωτικών
καρτών για να πλουτίσουν; Ρομπέν των Δασών που υπερασπίζονται την
κοινωνία; Πρόκειται για ερμηνείες και όχι για ορισμούς. Χάκερ είναι αυτός που
«σπάει» ένα σύστημα ασφαλείας. Η συνέχεια της ιστορίας μπορεί να είναι
διαφορετική κάθε φορά. Για παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες, η αμερικανική
αεροπορική εταιρεία United αντάμειψε δύο χάκερ, οι οποίοι εντόπισαν κενά
ασφαλείας στην ιστοσελίδα της, με ένα εκατομμύριο δωρεάν αεροπορικά μίλια
στον καθένα. Και άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η Yahoo, η Google και το
Facebook, προσφέρουν χρηματικά ποσά σε χάκερ εάν εντοπίσουν κάποιο
πρόβλημα. Και το δηλώσουν σε αυτές, εννοείται.
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Στον αντίποδα, μια ακόμα είδηση από την επικαιρότητα: η διάλυση του
διαβόητου hacking φόρουμ Darkode, που χρησιμοποιείται από την ομάδα χάκερ
Lizard Squad (η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες υψηλού προφίλ
επιθέσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στη Sony, τη Microsoft και
άλλες μεγάλες εταιρείες) και άλλους εγκληματίες που δραστηριοποιούνται στον
κυβερνοχώρο από μια συντονισμένη επιχείρηση, τη Shrouded Horizon, μεταξύ
του FBI και ακόμα 20 χωρών.
Ένα από τα πρώτα μου κείμενα στον χώρο της πληροφορικής, μια εικοσαετία
πίσω, ήταν η ιστορία του Κέβιν Μίτνικ, ενός διαβόητου χάκερ, και σήμερα
ιδιοκτήτη εταιρείας ασφαλείας (τι άλλο);. Τη θυμήθηκα με νοσταλγία και λέω
τώρα το καλοκαίρι να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο και να απολαύσουμε τέτοιες
ιστορίες. Τι λέτε κι εσείς;
(Παράθυρο, 25 Ιουλίου 2015)
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Στο δίκτυο δεν είμαστε ασφαλείς
Ο μακαρίτης Ουμπέρτο Έκο, πριν από πολλά πολλά χρόνια είχε γράψει πως τα
κινητά τηλέφωνα είναι για τους γιατρούς, τους δημοσιογράφους και τους
παράνομους εραστές. Δεν ξέρω αν είχε δίκιο ή άδικο αλλά κάθε φορά που
ψάχνω τόπο διακοπών στο διαδίκτυο και βλέπω μετά όλες τις διαφημίσεις να
μου έρχονται για το συγκεκριμένο μέρος που σκέφτηκα να επισκεφτώ, τον
θυμάμαι και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι μέρος για
παράνομους εραστές.
Γιατί αν σκεφτόμουνα να πάω με τον παράνομο έρωτά μου στη Σαρδηνία, μετά
ο καθένας θα έβλεπε στον υπολογιστή μου για ξενοδοχεία, εστιατόρια και
φθηνές πτήσεις για Σαρδηνία να βγαίνουν η μία πίσω από την άλλη κάθε φορά
που άνοιγα τον browser. Θανατηφόρο αν δεν είχα προσέξει και το είχα κάνει στο
σπίτι, ένα βράδυ που όλοι κοιμούνταν και πίστευα ότι απολαμβάνω μια
υπέροχη ανεξαρτησία. Παρεμπιπτόντως η Σαρδηνία μού ήρθε γιατί σήμερα μου
διηγήθηκαν την ιστορία ενός Έλληνα υπουργού που τον έψαχναν για το
Υπουργικό κι αυτός ήταν στη Σαρδηνία και μετά πήγε και σε πολλά άλλα μέρη
και μετά νομιμοποίησε τον παράνομο έρωτά του και μετά έζησαν εμείς
καλύτερα κι αυτοί πίσω από της φυλακής τα σίδερα.
Ούτε κι αυτό είναι τυχαίος συνειρμός γιατί μόλις πριν λίγες μέρες έσκασε το
σκάνδαλο του Παναμά, τα PanamaLeaks ή Panama Papers: 11,5 εκατομμύρια
αρχεία από τη βάση της μεγαλύτερης νομικής εταιρείας, που διαχειρίζεται
offshore εταιρείες, της Mossack Fonseca. Όπως σίγουρα θα ακούσατε,
εμπλέκονται ακόμα και 12 αρχηγοί κρατών, άλλοι πολιτικοί και πολλοί γνωστοί
επιχειρηματίες αλλά και σταρ του αθλητισμού. Τα αρχεία έφτασαν στη
γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, η οποία τα επεξεργάστηκε με τη
συνεργασία του Διεθνούς Συνασπισμού Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και
πολλών άλλων εταίρων ανάμεσα στα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης όπως η
Guardian και το BBC.
Τα PanamaLeaks και η συνεργασία των ΜΜΕ φέρνουν αμέσως στο μυαλό τα
Wikileaks και την υπόθεση που έσκασε, επίσης πριν από λίγες ημέρες, στην
Ελλάδα για τις συνομιλίες μεταξύ στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
και η συζήτηση έφυγε από το καθαρά πολιτικό κομμάτι και ασχολήθηκε και με
το ποιος έκανε τις υποκλοπές.
Πού θέλω να καταλήξω; Στο ότι έχουμε πρόβλημα ασφάλειας και μάλιστα
σοβαρό και καλά τα διάφορα Leaks που εκθέτουν τους κακούς που έχουν κάτι
να κρύψουν αλλά οι διαφημίσεις για τη Σαρδηνία σκοτώνουν και τον πιο
νομοταγή -πλην ερωτιάρη- πολίτη. Αυτό το «δεν έχω τίποτα να κρύψω» δεν
υπάρχει, ξεχάστε το. Όλο και κάποιο αθώο ψέμα είπατε στους γύρω σας, όλο και
κάποια «λαδιά» κάνατε, κάτι τέλος πάντων. Οι άγιοι είναι στον Ουρανό, δεν
κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και επιτέλους έχω δεν έχω να κρύψω κάτι, η ζωή
είναι δική μου και θέλω να την μοιράζομαι με αυτούς που επιλέγω και όχι με
ολόκληρο τον πλανήτη. «Accept cookies?», Accept πατάμε κι εμείς οι αθώοι και
να τι παθαίνουμε. Στην καλύτερη περίπτωση γινόμαστε στατιστικό στοιχείο των
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big data και πάνω στις καθημερινές μας διαδικτυακές ενέργειες χτίζονται
αυτοκρατορίες δισεκατομμυρίων.
Υπάρχουν τρόποι να γλυτώσουμε; Ναι, υπάρχουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν
είναι πάντα τόσο απλοί στη χρήση. Για παράδειγμα υπάρχει μηχανή αναζήτησης
που δεν χρησιμοποιεί cookies, τα ψηφιακά μας ίχνη, κι έτσι κανείς δεν μπορεί να
τα ακολουθήσει. Μόλις προχθές διάβαζα ότι βγήκε και μια καινούργια συσκευή
που κρυπτογραφεί τα περιεχόμενα του υπολογιστή μας και τα κάνει διαθέσιμα
σ’ ένα «προσωπικό» cloud. Έτσι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από
οποιαδήποτε συσκευή θέλουμε με πλήρη ασφάλεια.
Στην αρχή το πρόβλημα με τους υπολογιστές ήταν η ταχύτητα. Μετά ο
αποθηκευτικός χώρος. Σήμερα είναι η ασφάλεια, η οποία, φοβάμαι ότι δεν θα
λυθεί τόσο εύκολα όπως τα προηγούμενα.
(Παράθυρο, 10 Απριλίου 2016)
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Προσοχή, προσοχή!
Τίτλος: Αττεντιον, Αττεντιον, Αττεντιον, Επιβεβαιώστε την ταυτότητα σας
(XXX)net!
Σώμα κειμένου: Η ομάδα των λογαριασμών (χώρα) (XXX)net μηνυμάτων σας, το
όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
Cher (ε) τα κράτη,
Για λόγους συμφόρηση σε όλους τους χρήστες της (XXX)net Mail, ένα νέο
χαρακτηριστικό προστέθηκε με την ενημέρωση, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το
email σας συμπληρώνοντας παρακάτω στοιχεία σύνδεσής σας εάν η φόρμα δεν
έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογαριασμός σας θα ανασταλεί εντός 24 ωρών για
λόγους ασφαλείας, Επιβεβαιώστε την ταυτότητα σας. Ο λογαριασμός
επαλήθευσης (XXX)net.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΩ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ
ΒΡΙΣΚΩ ΚΑΠΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟ
Όνομα: …………………
Όνομα: ………………..
Στείλτε e-mail (XXX)net: ………………
Κωδικός πρόσβασης (απαιτείται): ………………..
Επιβεβαιώθηκε Κωδικός: …………….
Διεύθυνση έκτακτης ανάγκης e-mail: …………………..
Κωδικός πρόσβασης (απαιτείται): ………………..
πληροφορίες
Πόλη: ……………
Χώρα: ………………..
Σημαντικό: Ο χρήστης παρακαλείται να παρέχουν τον κωδικό τους… Μετά την
απάντηση του ερωτηματολογίου και τον έλεγχο από τις υπηρεσίες μας
λογαριασμό σας (XXX)net Mail (XXX)net συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Κάθε
άρνηση συνεργασίας συνεπάγεται τη συστηματική διαγραφή του λογαριασμού
(XXX)net Mail.
Ενώ ζητώντας συγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.
Για την Εξυπηρέτηση Πελατών (XXX)net,
Με εκτίμηση
Το παραπάνω κείμενο ήρθε στο μέιλ μου ένα ωραίο πρωί. Όχι ότι δεν έχω λάβει
εκατοντάδες τέτοια στο παρελθόν. Αυτό μου χτύπησε στο μάτι γιατί ήταν
μεταφρασμένο (αυτόματα) από τα γαλλικά κι έτσι είχε περισσότερη πλάκα.
Ειδικά αυτό το Cher (ε). Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καν άνθρωπος να τσεκάρει
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από πίσω. Γίνεται αυτόματα, μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες, στέλνεται και…
όποιος την πατήσει την πάτησε.
Και δεν είναι λίγοι, σας διαβεβαιώνω. Με το που θα δούμε κάτι το οποίο
πιθανόν να θέτει σε κίνδυνο κάτι τόσο πολύτιμο όσο το ηλεκτρονικό μας
ταχυδρομείο, πριν από όλα μάς κυριεύει πανικός. Γι’ αυτό έχω, ακόμα και στο
στενό μου περιβάλλον, ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή την πάτησαν,
σίγουρα με μια καλύτερη μετάφραση. Βέβαια, ιοί όπως ο Wanna Cry, ο οποίος
«χτύπησε» τις περασμένες εβδομάδες δεν περιμένουν μπας και βρουν κάποιο
κορόιδο. Χτυπάνε με άλλους τρόπους και καταστρέφουν τον υπολογιστή μας,
στη συγκεκριμένη περίπτωση κλειδώνουν τα αρχεία μας. Άρα, είμαστε συνεχώς
ευάλωτοι. Όμως δεν βλάπτει να σταματήσουμε ν’ ανοίγουμε ό,τι mail να ‘ναι. Και
φυσικά να μην απαντάμε σε μέιλ σαν το παραπάνω το οποίο ανήκει στην
κατηγορία του phishing (ψάρεμα αλά ηλεκτρονικά), η οποία ορίζεται ως η
προσπάθεια να περάσει κάποιος για μια σοβαρή εταιρεία (κυρίως παρόχου
δικτύου ή τράπεζας) με στόχο να υποκλέψει τους κωδικούς μας. Για την
ακρίβεια να μας πείσει να τους δώσουμε μόνοι μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, όσο και να φαίνεται «αθώο» το phishing κοστίζει 5 δισ.
δολάρια, παγκοσμίως. Όχι και λίγα. Και μην σπεύσετε να κοροϊδέψετε… Οι νέες
μέθοδοι του phishing αφορούν και τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Πώς γίνεται αυτό; Το μέιλ το οποίο λαμβάνουμε είναι σαφώς πιο
αθώο και πιο σοβαρό από το παραπάνω (με λίγη προσοχή καταλαβαίνεις και
εδώ την κακή μετάφραση) και μας ζητά ν’ αλλάξουμε τον κωδικό μας στο
Facebook γιατί δεχτήκαμε επίθεση. Κάνεις κλικ στο λινκ που έχει και όντως πας
σε μια σελίδα η οποία νομίζεις ότι είναι το Facebook αλλά δεν είναι. Βάζεις τον
κωδικό σου και αυτό ήταν…
Για να προφυλαχτούμε υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος: καμία εταιρεία στην
οποία έχουμε λογαριασμό δεν μας στέλνει μέιλ. Όλες βγάζουν μηνύματα την
ώρα που θα συνδεθούμε στον υπάρχοντα λογαριασμό μας λέγοντάς μας τι μας
προτείνουν ή τι πρέπει να κάνουμε. Μπορείτε χωρίς κανέναν ενδοιασμό να
σβήνετε όλα τα μέιλ αυτού του είδους.
(Παράθυρο, 5 Ιουνίου 2017)
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Ανήλικοι χάκερ
Ήδη από τις αρχές του χρόνου στο Twitter, σε διαγωνισμούς τύπου
«RT+Follow», παρουσιάστηκε στη Γαλλία μια ομάδα από έφηβους που πρότειναν
δωρεάν λογαριασμούς σε υπηρεσίες, όπως Netflix, Pornhub, Steam, Hulu, Spotify.
Αν κέρδιζες, οι έφηβοι σού έδιναν το email και το password… Εκατοντάδες
χιλιάδες τέτοιοι λογαριασμοί κυκλοφόρησαν με τη μορφή δώρου. Και οι
πραγματικοί ιδιοκτήτες δεν πήραν τίποτα χαμπάρι. Γιατί οι λογαριασμοί ήταν
φυσικά άλλων, ανυποψίαστων που πλήρωναν κανονικά τον οβολό τους στις
υπηρεσίες.
Μετά από μήνες έρευνας, Γάλλοι συνάδελφοι κατάφεραν να τους πλησιάσουν
μέσω της πλατφόρμας Discord, μιας πλατφόρμα συζήτησης και βιντεοκλήσης
όπως το Skype, που τη χρησιμοποιούν κυρίως νέοι και μάλιστα καλά
«ενημερωμένοι» στην τεχνολογία. Η μεγάλη κοινότητα των νεαρών χάκερ
κυκλοφορεί ανενόχλητη εκεί μέσα, επικοινωνεί, αγοράζει, πουλάει, χακάρει. Κι
εκεί οι συνάδελφοι ανακάλυψαν ότι η υπόθεση του Twitter δεν είναι παρά η
κορυφή του παγόβουνου, όπου οι έφηβοι πουλάνε, ανταλλάσσουν, ακόμα και
δίνουν δωρεάν οτιδήποτε, αρκεί να τους το ζητήσεις ευγενικά.
Ένας από αυτούς εξηγεί ότι με ένα απλό λογισμικό και δέκα διαφορετικούς
λογαριασμούς κατάφερε μέσα σε 20 λεπτά να «χακάρει» 750.000 λογαριασμούς
(πιθανόν οι δικοί μου και οι δικοί σας να είναι μέσα!). Πώς; Σκανάροντας τις
βάσεις δεδομένων που έχουν πρόβλημα στον πηγαίο κώδικα και χακάροντας
έτσι όσους ήταν συνδεδεμένους εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα, ζητώντας από
«φίλους» στο Discord βρήκε εφαρμογές που τσεκάρουν τους λογαριασμούς
αυτούς για την εγκυρότητά τους.
Όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα. Δημοσιεύουν
προσωπικά δεδομένα (των άλλων), αριθμούς πιστωτικών καρτών (από αυτούς
που αγοράζουν «πραμάτεια» από την «ομάδα») και ό,τι άλλο πέσει στα χέρια
τους.
Ο πιο νέος από αυτούς είναι μόλις 12 χρονών και ο μεγαλύτερος 45, αλλά
κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί τα αποτελέσματα των
πράξεών του: κλοπή, απόκρυψη, υφαρπαγή, οι ποινές θα είναι μεγάλες αν τους
πιάσουν. Παρ’ όλα αυτά, κανείς από τα μέλη της κοινότητας δεν έχει
αντιμετωπίσει πρόβλημα μέχρι σήμερα. Το μόνο που έγινε είναι ότι ο επικεφαλής
της ομάδας διαγράφηκε από την πλατφόρμα Discord, καθώς, όπως φαίνεται, ο
διαχειριστής της έκανε σωστά τη δουλειά του. Η ομάδα έμεινε ακέφαλη αλλά
συνεχίζει να μαζεύει λεία.
Και δεν το κάνουν για το χρήμα, αλλά περισσότερο για τη δόξα (εδώ
ξαναβρίσκουμε το πρότυπο του παλιού χάκερ αλά Κέβιν Μίτνικ, που μετά τη
φυλάκισή του είναι σήμερα ακριβοπληρωμένο στέλεχος) για να
χρηματοδοτήσουν τα «πρότζεκτ» τους ή να αναβαθμίσουν τα «εργαλεία» τους.
Εργαλεία που κατόπιν θα τα χρησιμοποιήσουν για να χακάρουν και πάλι. Οι
περισσότεροι, μάλιστα, πιστεύουν ότι δεν είναι απατεώνες, αφού οι λογαριασμοί
που δίνουν δουλεύουν μια χαρά. Το ότι ανήκουν σε άλλους που τους
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χρησιμοποιούν παράλληλα με εντελώς άγνωστούς τους δεν έχει καμία επίπτωση
στη συνείδησή τους.
Αλλά για την ώρα κανείς δεν τους κυνηγάει. Η δικαιοσύνη έχει να ασχοληθεί με
μεγαλύτερα ψάρια. Όσο για τις ίδιες της εταιρείες, από τη στιγμή που δεν
υπάρχει μαζική εισβολή στους servers τους και δεν υπάρχουν δυσαρεστημένοι
χρήστες, δεν προτίθενται ούτε κι αυτές να κάνουν κάτι. Ο μεγάλος κίνδυνος για
τους πιτσιρικάδες είναι… από τους γονείς τους. Ένας από αυτούς κόντεψε
μάλιστα να πάθει αποπληξία όταν οι γονείς του του απαγόρευσαν την
πρόσβαση στον υπολογιστή του για έναν μήνα.
Προφανώς η ιστορία αυτή δεν είναι μοναδική. Αυτό συμβαίνει σε μία χώρα και
είναι ένα από τα περιστατικά. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι ανοίγουν το email σας
ταυτόχρονα με εσάς, πόσοι βλέπουν Netflix όταν εσείς κοιμάστε και πόσοι
παίζουν με την πιστωτική σας κάρτα όταν στρέφετε αλλού τα μάτια.
(Παράθυρο, 1 Ιουλίου 2018)
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Ο Πούτιν, ο Τραμπ και το Μουντιάλ
Η Ρωσία δέχθηκε «25 εκατομμύρια κυβερνοεπιθέσεις» κατά τη διάρκεια του
Μουντιάλ, διαβεβαίωσε ο Ρώσος Πρόεδρος την περασμένη Κυριακή. «Κατά τη
διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξουδετερώθηκαν 25 εκατομμύρια
κυβερνοεπιθέσεις και άλλες εγκληματικές πράξεις ενάντια στις ρωσικές
πληροφοριακές υποδομές που είχαν με κάποιο τρόπο σχέση με το Μουντιάλ»,
δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τις υπηρεσίες
ασφαλείας της χώρας. «Πίσω από αυτή την επιτυχία κρύβεται μια σημαντική
προετοιμασία σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε επίπεδο ανάλυσης και πληροφορίας.
Χρησιμοποιήσαμε όλες μας τις δυνάμεις και η συγκέντρωσή μας ήταν στο
ανώτατο επίπεδο», πρόσθεσε ο Ρώσος Πρόεδρος.
Η Ρωσία που φιλοξένησε το Μουντιάλ από τις 14 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου σε
έντεκα πόλεις και 12 γήπεδα έχει κατηγορηθεί πολλές φορές από τις δυτικές
χώρες ότι διεξάγει η ίδια κυβερνοεπιθέσεις. Την Παρασκευή, πριν τις δηλώσεις
Πούτιν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δώδεκα πράκτορες των ρωσικών
υπηρεσιών πληροφοριών από τις αμερικανικές αρχές για πειρατεία κατά τη
διάρκεια της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας του 2016. Η Μόσχα, από
την πλευρά της, αρνείται κάθε ανάμειξή της.
Ο ειδικός ανακριτής Ρόμπερτ Μιούλερ και οι υπηρεσίες του ετοίμασαν μια
έκθεση 29 σελίδων, η οποία υποστηρίζει ότι Ρώσοι πράκτορες προσπάθησαν να
σπείρουν το χάος πριν από τις εκλογές. Όλες οι επιθέσεις στόχευαν το
Δημοκρατικό Κόμμα και την υποψήφιά του Χίλαρι Κλίντον. Οι χάκερ μπήκαν
στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της καμπάνιας της Χίλαρι
αλλά και της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών. Κατόπιν χρησιμοποίησαν
ψεύτικους λογαριασμούς αλλά και τα Wikileaks για να δώσουν τα κλεμμένα
έγγραφα στη δημοσιότητα.
«Οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές απαιτούν αγώνα και θα υπάρχουν πάντα
αντίπαλοι που θα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εσωτερικές διαφωνίες και
να μας μπερδέψουν, να μας διαιρέσουν και να μας κατακτήσουν», δήλωσε ο
Ροντ Ροζεριστάιν, αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης της έκθεσης.
Η δήλωσή του προκάλεσε έκπληξη γιατί μόλις μία μέρα πριν στο Κογκρέσο,
Ρεπουμπλικάνοι προπηλάκισαν τον Πίτερ Στρζοκ, τον πράκτορα του FBI που
ξεκίνησε την έρευνα θεωρώντας ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι
προκατειλημμένο ενάντια στον Πρόεδρο. Ο δε Πρόεδρος θεωρεί ότι όλα αυτά
είναι προσπάθεια για να τον εμποδίσουν να συσφίξει τις σχέσεις του με τον
Ρώσο ομόλογό του και μάλιστα λίγο πριν τη συνάντησή τους στο Ελσίνκι.
Την ώρα όμως που Ουάσινγκτον και Μόσχα κινούσαν τα νήματα του
κυβερνοπολέμου, στη Γαλλία απλώς πανηγύριζαν το δεύτερο Παγκόσμιο
Κύπελλο της ιστορίας τους. Και για να μείνουμε στα ψηφιακά, η μεγάλη γαλλική
αθλητική εφημερίδα L’equipe, δημιούργησε, πριν την έναρξη του Κυπέλλου, μια
εξαιρετική εφαρμογή που κάνει μια ιστορική αναδρομή στον θρίαμβο της
Γαλλίας στο Μουντιάλ του 1998. Γραφικά, συνεντεύξεις, φωτογραφίες,
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ανιμέισον, αφήγηση, memes και διάσπαρτες ερωτήσεις όπως: «ποιο cd ακούγατε
εσείς το 1998;» συνθέτουν μια αφήγηση μοναδική για τον κάθε χρήστη. Ο
οποίος ταυτόχρονα βλέπει και τις προτιμήσεις των άλλων χρηστών σε μια
διαδικτυακή βουτιά στο παρελθόν των «μπλε» που κρατάει περίπου δύο ώρες.
Αν σας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο περισσότερο από τους εναγκαλισμούς
Τραμπ-Πούτιν στο Ελσίνκι, τότε στο διαδίκτυο θα βρείτε πάρα πολλά
γραφήματα με στατιστικά των αγώνων του Μουντιάλ. Όχι τα κλασικά (γκολ,
φάουλ, κατοχή μπάλας και δεν ξέρω τι άλλο) αλλά ομορφιές όπως για
παράδειγμα πόσοι παίκτες από όλο το Μουντιάλ παίζουν σε ποια
πρωταθλήματα, με υπέροχα γραφικά. Δεν ήταν μόνο οι κάμερες και το VAR που
ομόρφυναν το φετινό Μουντιάλ της Ρωσίας αλλά και η δημοσιογραφία των
δεδομένων που θα μας αφήσει παρακαταθήκη τόσες πληροφορίες που δεν θα
μπορέσουμε ποτέ ν’ απορροφήσουμε.
(Παράθυρο, 22 Ιουλίου 2018)
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Άντε, μας χάκαραν πάλι…
Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ένα πρόβλημα στην ασφάλεια του
Facebook. Τι έγινε ακριβώς; Χάκερ ανακάλυψαν μια «τρύπα», μια αδυναμία στον
κώδικα, η οποία τους επέτρεπε να αποκτήσουν πρόσβαση σε 50 εκατ.
λογαριασμούς χρηστών. Η αδυναμία αφορούσε την επιλογή «View As», την
οποία όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα στο δικό μου προφίλ. Γνωρίζετε, φαντάζομαι,
ότι σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, το Facebook έχει διαφορετικές εφαρμογές.
Συνήθως ξεκινάνε στις ΗΠΑ κι άμα «πετύχει» πάει και παρακάτω.
Η συγκεκριμένη επιλογή, σου επιτρέπει να βλέπεις πώς βλέπει το προφίλ σου
ένας τρίτος, προφανώς, για να μπορείς να επιλέξεις αυτό που θέλεις να φαίνεται
με μεγαλύτερη ευκολία. Παρά το γεγονός ότι την επιλογή δεν τη βρήκα, θυμάμαι
ότι εκείνες τις ημέρες βρέθηκα «εκτός» Facebook. Φυσικά, όσοι με ξέρουν θα
καταλάβουν γιατί το άφησα ανενεργό δυο – τρεις μέρες χωρίς να με
απασχολήσει καθόλου (σιγά που θυμόμουνα τον κωδικό). Και μετά, όταν
ξαναμπήκα, άλλαξα αμέσως τον κωδικό. Αυτόματα, χωρίς να το σκεφτώ.
Για να γυρίσουμε στο συμβάν, οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε «ψηφιακά
κλειδιά» (access tokens) τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να παραμείνουν σε
σύνδεση χωρίς να χρειάζεται να βάζουν συνέχεια τον κωδικό τους.
Όσοι την «πάτησαν» είδαν τον λογαριασμό τους απενεργοποιημένο για λίγες
ώρες. Επίσης, το Facebook επανεκκίνησε πρόσθετους 40 εκατ. λογαριασμούς, ως
προληπτικό μέτρο. Δηλαδή συνολικά 90 εκατ. λογαριασμοί ή το 4% των
χρηστών επηρεάστηκαν από τους 2,23 δισ. συνολικά, μηνιαίως. Όπως ήταν
φυσικό, έγινε χαμός παντού. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η ανακοίνωση έγινε
από τον Μουνίρ Ματζουμπί, υφυπουργό αρμόδιος για ζητήματα Ψηφιακής
Πολιτικής.
Σε συνέντευξή του στο Radio J, εξήγησε ότι, αφού έλαβε γνώση του εύρους της
πειρατείας, “την ίδια στιγμή με όλο τον κόσμο», αμέσως ρώτησε τη Facebook
France αν το πρόβλημα αφορά τους Γάλλους συνδρομητές. «Σήμερα, μου είπαν,
ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσουν», σημείωσε. Ωστόσο, ο ίδιος είδε τον
προσωπικό του λογαριασμό «εκτάκτως αποσυνδεδεμένο» από το δίκτυο, όπως
90 εκατομμύρια άλλοι. «Αναρωτιόμαστε (επομένως) τι συμβαίνει και νομίζω ότι
έχω την απόδειξη ότι οι γαλλικοί λογαριασμοί δέχθηκαν επίθεση από αυτή την
τεράστια πειρατεία», δήλωσε.
Δεν έχουν σημασία τόσο οι δηλώσεις του Ματζουμπί, όσο το γεγονός ότι το
Facebook δεν απαντά στον υφυπουργό μιας χώρας όπως η Γαλλία. Ο Ματζουμπί
θύμισε στους Γάλλους ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «τα προσωπικά δεδομένα
που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν μια μέρα να
παραβιαστούν. Δεν είναι χρηματοκιβώτια. Επομένως, είναι δική μας η ευθύνη να
δείχνουμε υπευθυνότητα για αυτά τα δεδομένα». Καλό είναι πάντως να μας το
θυμίζει κάποιος πού και πού.
Πάντως, όσο το Facebook δεν δίνει όλα τα στοιχεία για την ανάλυση του
προβλήματος (το κενό ασφάλειας δηλαδή) και πώς χρησιμοποιήθηκε από τους
χάκερ, δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε την έκταση της επίθεσης.
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Ο Ζάκερμπεργκ δεν μας έκανε τη χάρη να διευκρινίσει πόσο χρόνο διήρκεσε η
κυβερνοεπίθεση, μας είπε ότι το βρήκαν, ότι οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στις
πληροφορίες του προφιλ (όνομα, γένος, πόλη, κ.λπ.), ότι απενεργοποίησαν και
άλλους λογαριασμούς καλού κακού και… αυτά.
Όπως ήταν φυσικό, η υπόθεση αναζωπύρωσε τις επικρίσεις κατά του
κοινωνικού δικτύου που ήδη σείεται σοβαρά από αρκετές αντιπαραθέσεις, ιδίως
σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Μαρκ, πες αλεύρι… η
Cambridge Analytica σε γυρεύει). Ακούω όλο και από περισσότερους ανθρώπους
ότι θέλουν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους. Στους πιτσιρικάδες
συμβουλεύω να το κάνουν, έτσι κι αλλιώς η φούσκα θα σκάσει κάποτε. Τώρα,
για μας τους μεγαλύτερους που μάθαμε το like να μας δίνει το τέταρτο της
δημοσιότητας που όλοι επιθυμούμε… ε, άσε και βλέπουμε.
(Παράθυρο, 14 Οκτωβρίου 2018)
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Η «Επιτομή» της κυβερνοασφάλειας
Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού… καμιά ιδέα για το πώς μεταφράζουμε τη λέξη
compendium; Επιτομή, μου λέει το λεξικό, συλλογή επίσης, αλλά δεν μου αρέσει.
Όπως και να το πεις, πάντως, είναι η καινούργια ευρωπαϊκή βίβλος (όχι πράσινη
και λευκή, σκέτη βίβλος) για την κυβερνοασφάλεια της εκλογικής τεχνολογίας.
Και γεγονός είναι ότι πλησιάζοντας προς τις ευρωεκλογές υπάρχει μεγάλη
ανησυχία για το αν τα συστήματα πληροφορικής είναι αδιαπέραστα. Το είπαμε,
και μέχρι τον Μάιο θα το λέμε συνέχεια.
Για τις χώρες που έχουν μείνει ακόμα στα ψηφοδέλτια, τα χάρτινα, αυτά που
έχουμε κι εμείς, μάλλον τα πράγματα είναι καλά. Ό,τι και να συμβεί σε επίπεδο
πληροφορικής, θα έχουμε τα ψηφοδέλτια. Μπορεί να καθυστερήσουν τα
αποτελέσματα, αλλά τα χαρτιά είναι εκεί. Μάρτυρες και αποδεικτικά της λαϊκής
θέλησης.
Ευτυχώς που είμαστε ακόμα στον 19ο αιώνα. Γιατί κάτι άλλοι εταίροι μας στην
ΕΕ που αποφάσισαν να περάσουν στον 21ο μάλλον την έχουν πατήσει και
ανησυχούν. Αυτά που θαυμάζαμε για την ηλεκτρονική ψήφο… Νά εκείνος ο
τύπος που πηγαίνει με το ποδήλατο στη δουλειά και σταματά στο συγκεκριμένο
σημείο ηλεκτρονικής ψήφου, βάζει τους κωδικούς του, ψηφίζει και φεύγει… Τα
ζηλεύαμε, αλλά τώρα ζηλεύουν αυτοί εμάς. Γιατί τα ηλεκτρονικά συστήματα
μπορούν πάντα να «επιμολυνθούν».
Η «Επιτομή» περιλαμβάνει μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές των κρατών
μελών για να προστατευθούν. Μέχρι τις ευρωεκλογές θα δούμε μερικές από
αυτές γιατί αξίζει πραγματικά να βελτιωθούμε παρατηρώντας τους άλλους.
Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της «Επιτομής».
Μία από τις μελέτες περίπτωσης αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και το «Δόγμα
Ουίλσον». Το όνομά του το οφείλει στον πρωθυπουργό Χάρολντ Ουίλσον που
το 1966 εισήγαγε τη συγκεκριμένη πολιτική, όταν αρκετά μέλη του Βρετανικού
Κοινοβουλίου ανησυχούσαν μήπως οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τα
τηλέφωνά τους. Το «Δόγμα Ουίλσον» απαγορεύει την παρακολούθηση, αλλά
τελικά λειτούργησε ως φράχτης που χώριζε από τη μία τις μυστικές υπηρεσίες
και από την άλλη τους πολιτικούς, ιδιαίτερα τους εκτός κυβέρνησης. Το άνοιγμα
του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας έχει ως στόχο να αλληλεπιδρά με την
κοινωνία, άρα και με τους πολιτικούς, και η δράση του κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού των γενικών εκλογών του 2017 έφερε ανατροπή στην επικρατούσα
νοοτροπία. Το Κέντρο έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στα πολιτικά κόμματα για
το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοαπειλές, οδηγίες που τα
κόμματα από την πλευρά τους δέχτηκαν περισσότερο με ανακούφιση παρά με
καχυποψία.
Ένα τέτοιο παράδειγμα συνεργασίας, το οποίο δεν αναφέρεται στην «Επιτομή»,
είναι και η περίπτωση των Macronleaks στη Γαλλία. Να θυμίσουμε ότι δύο μέρες
πριν τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017 στη Γαλλία, που
έφερνε αντιμέτωπους τον Εμανουέλ Μακρόν και την Μαρίν Λεπέν, στο δίκτυο
κυκλοφόρησαν 20.000 emails της προεκλογικής καμπάνιας του Μακρόν, κάποια
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Ασφάλεια
από τα οποία υποτίθεται ότι αποδείκνυαν πως ο Μακρόν είχε εταιρείες offshore.
Η είδηση διαδόθηκε ταχύτατα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, όπως όλοι
γνωρίζουμε, η διάψευση είναι πολύ πιο αργή από το ψέμα. Εκείνοι που
αντέδρασαν ταχύτατα, όμως, ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του γαλλικού
κράτους, οι οποίες ειδοποίησαν αμέσως το επιτελείο Μακρόν, το οποίο
«χτύπησε» με τα ίδια μέσα εκείνους που διέσπειραν τα ψεύδη: τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τους φίλους, ό,τι είχαν στη διάθεσή τους. Καμία κρατική
υπηρεσία δεν μπορεί να είναι τόσο ευέλικτη και να αντιδράσει κατ’ αυτόν τον
τρόπο. Μπορεί όμως να ειδοποιήσει τα πολιτικά επιτελεία και να
αντιμετωπίσουν μαζί τέτοιες καταστάσεις, ο καθένας από το πόστο του.
(Παράθυρο, 28 Οκτωβρίου 2018)
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Έξυπνο Facebook. Γίνεται;
«Είμαι σοκαρισμένη που το Facebook αρνείται να κάνει κάτι γι’ αυτό! Με
προσθέτουν συνέχεια σε ομάδες “για ενηλίκους” και με δεδομένο ότι η δουλειά
μου έχει σχέση με μικρά παιδιά θα μπορούσα ακόμα και να απολυθώ. Θα έπρεπε
το Facebook να φτιάξει έτσι τις ομάδες ώστε οι φίλοι να μπορούν να σε
προσκαλέσουν αλλά να αφήνουν ΕΜΕΝΑ να αποφασίσω αν θα μπω ή όχι». Αυτά
διάβασα από μια αγανακτισμένη χρήστη του Facebook ψάχνοντας να καταλάβω
τι γίνεται επιτέλους μ’ αυτές τις ομάδες. Το τελευταίο διάστημα, με τη μαζική
εισροή όλων, τα παράπονα πληθαίνουν για τις συμπεριφορές των χρηστών
αλλά τρόπος δεν υπάρχει να ξεφύγει κανείς. «Δηλαδή μπορεί κάποιος να με
προσθέσει σε μια ομάδα με τίτλο “μουστακαλήδες έτοιμοι για όλα”; Να με
εκθέσει έτσι;», με ρώτησε προχθές ένας καλός φίλος. «Να ‘χεις τον νου σου, να
φύγεις», του απάντησα, γεγονός που ξεσήκωσε την αγανάκτησή του, λες και
φταίω εγώ για τις ρυθμίσεις του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
Η ιστορία ξεκίνησε όταν βρέθηκα να έχω ειδοποιήσεις από μια ομάδα
συγκεκριμένου πολιτικού προσανατολισμού. Για λίγα 24 έμεινα αναποφάσιστη
για το αν θα φύγω ή θα μείνω. Έλεγα να μείνω για να βλέπω τι γίνεται, τι
ποστάρουν οι τύποι κλπ., παρόλο που δεν με εξέφραζε ιδιαίτερα. Λίγες μέρες
μετά, είδα ένα άρθρο το οποίο μιλούσε για τη συγκεκριμένη ομάδα, σημείωνε το
πόσα πολλά μέλη είχε και ανέφερε μάλιστα και κάποια γνωστά ονόματα.
Τσακίστηκα να φύγω. Ειδοποίησα και μερικούς φίλους και γνωστούς: «Για δες
μήπως είσαι κι εσύ…». «Μπααα», επέμενε μια φίλη, «αποκλείεται». Έμεινε
σταθερή στη θέση της για ώρες, μέχρι που στο τέλος με πίστεψε, τσεκάρισε και
διαπίστωσε ότι το όνομά της ήταν πάνω-πάνω. Και μετά «τ’ άκουσα» κιόλας.
Πάλι εγώ έφταιγα.
Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν: ο οποιοσδήποτε από τους «φίλους» σας μπορεί
να σας προσθέσει σε μια ομάδα. Όπως κι εσείς αντίστοιχα μπορείτε να
προσθέσετε όλους τους φίλους σας σε μια ομάδα που αρέσει σε σας. Εγώ δεν το
έχω κάνει ποτέ, αλλά δεν είναι όλοι σαν κι εμένα. Ποιος είναι ο τρόπος
προστασίας; Όταν μπαίνουμε, ρίχνουμε μια ματιά στις ομάδες που βρίσκονται
δεξιά στην «αρχική σελίδα». Και διαγραφόμαστε (υπάρχει και επιλογή «να μην
με ξανακάνουν μέλος») από τις ομάδες που δεν μας αρέσουν, δεν μας
εκφράζουν, δεν γνωρίζουμε τα μέλη κλπ. Το πρόβλημα των ομάδων δεν είναι το
μεγαλύτερο που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε σχέση με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Γνωρίζω πολύ κόσμο που όταν
συνειδητοποίησε τι σήμαιναν όλα αυτά που έγραφε στον τοίχο του και τι
αντίκτυπο θα είχαν στην προσωπική ή την επαγγελματική τους ζωή, έσβησε
«στεγνά» όλο το προφίλ και εξαφανίστηκαν από το Facebook. Τους εύχομαι να
το έκαναν αρκετά νωρίς.
Εννοείται ότι το Facebook θα ήταν πολύ βαρετό χωρίς φωτογραφίες από τις
διακοπές και καυστικά ή χολωμένα σχόλια για τους πρώην ή για τους
πολιτικούς. Αυτό είναι που δίνει όλο το αλατοπίπερο. Για τους άλλους εννοείται,
γιατί ο υπογράφων απλώς εκτίθεται. Η επιλογή είναι λοιπόν βαρεμάρα ή έκθεση;
Όχι απαραίτητα. Μου αρέσει να παρακολουθώ φίλους οι οποίοι έχουν αρκετό
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χιούμορ για να κάνουν σχόλια, φαινομενικά «ανώδυνα» αλλά με σαφείς
αναφορές. Τι καλύτερο να μιλάς για τη γάτα σου και να στιγματίζεις την
πολιτική επικαιρότητα. Αυτό είναι το «έξυπνο» Facebook. Μπορούμε;
(Παράθυρο, 6 Σεπτεμβρίου 2015)
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Ιστορίες με iPhone 6s
Με τιμές που κυμαίνονται από 789 μέχρι 999 ευρώ και για το iPhone 6S Plus από
899 μέχρι 1.099 ευρώ, δεν έμεινε ούτε ένα στα ράφια στις 6 Οκτωβρίου που
κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα τα νέα iPhones 6s. Έτσι κι αλλιώς η Αpple
ανακοίνωσε ότι πούλησε περισσότερα από 13 εκατ. νέα τηλέφωνα, μέσα σε
μόλις τρεις ημέρες.
Το iPhone δεν είναι τυχαίο τηλέφωνο. Κατ’ αρχάς είναι αυτό που λέμε στιβαρό
μηχάνημα. Δεν σ’ αφήνει εύκολα. Ούτε κρασάρει ούτε παρουσιάζει τα
αλλοπρόσαλλα των windows και των android. Πόσες φορές το τετραπύρηνο
δικό μου έχει κλείσει μόνο του, έχει αλλάξει ήχο κλήσης… Μια φορά, πρόπερσι,
παραμονή Πρωτοχρονιάς, ένα άλλο που είχα αποφάσισε μόνο του να βάζει
μπροστά από όλες τις κλήσεις το 001: δεν είναι μόνο ότι ξύπνησα τη μισή
Αμερική, είναι που πλήρωσα και το μισό Φορντ Νοξ. Και άντε να κάνεις reset, να
σώσεις τα άσωστα… τι να σας λέω τώρα. Τέτοια ευτράπελα με τα iPhones δεν
γίνονται. Ένας φίλος προχθές το έριξε σε μια λεκάνη με νερό και το ‘σωσε. Κάτι
με το πιστολάκι, κάτι με τον ήλιο, ήρθε στα ίσα του. Γιατί ήταν iPhone.
Εγώ πάλι, από τότε που ένα από τα αναρίθμητα κινητά μου έπεσε στο νερό και
μας άφησε χρόνους, κατάλαβα το μάταιον της ύπαρξης των συμπαθών
μηχανημάτων και αποφάσισα ότι δεν αξίζει να επενδύεις τη ζωή σου γι’ αυτά.
Συγγνώμη, 789 ευρώ το φθηνό μοντέλο; Πλάκα μας κάνουν; Και δεν θα μπω σε
λαϊκισμούς του τύπου: ποια κρίση αφού δεν έμεινε ούτε ένα στα ράφια. Γιατί δεν
ξέρω ούτε πόσα κομμάτια έφεραν ούτε τι θυσίες μπορεί να κάνει κάθε ψώνιο για
ένα ισχυρό σύμβολο στάτους. Γιατί τέτοιο είναι πάνω από όλα: σύμβολο
στάτους.
Την ώρα λοιπόν που γίνονταν όλα αυτά, εγώ ζούσα το δικό μου δράμα: τέσσερις
συσκευές τηλεφώνου, δύο sim και τίποτα να μην δουλεύει. Το ένα τηλέφωνο
εξαφανισμένο (κόστισε αρκετά παιδικά δάκρυα, αλλά η ουσία παραμένει, κανείς
δεν ξέρει πού βρίσκεται). Το άλλο με πεθαμένη μπαταρία να δουλεύει μόνο στο
ρεύμα, όχι μόνο η υπέρτατη ξεφτίλα της έννοιας κινητό, αλλά μπαταρία δεν
υπάρχει και λόγω των capital controls δεν μπορώ να παραγγείλω. Το τρίτο (από
δεύτερο χέρι) αποφάσισε να μην αναγνωρίζει καμία κάρτα sim, αφού πρώτα
έκανα ολόκληρη διαδικασία να αλλάξω τη δική μου γιατί ήταν μεγάλη και δεν
την έπαιρνε. Το τέταρτο, δεν ξέρω αν πρέπει να το ομολογήσω, το αγόρασα
καινούργιο, αλλά όπως ο λαός μας ξέρει καλά: ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Κι έτσι
προσπαθώντας με νύχια και με δόντια να το ανοίξω (αντικατάστησε με
μαχαίρια και κοπίδια) έκανα την οθόνη… καινούργια. Από τα τέσσερα, μόνο
αυτό με τη σπασμένη οθόνη δουλεύει. Στο οποίο (λόγω της φτήνιας πάντα) δεν
μπορώ να καταλάβω ούτε με ποια sim τηλεφωνώ ούτε ποιανής τα δεδομένα
είναι ενεργοποιημένα. Νομίζω ότι θα μου στοιχίσει περισσότερο από την
περιπέτεια με τα τηλέφωνα στην Αμερική. Επίσης έχει μικρή οθόνη και δεν
βλέπω τίποτα. Ακόμα, επειδή άλλαξα sim (για να πάρω μικρότερη είπαμε), δεν
θυμάμαι πάντα τον κωδικό και αν δεν βάλεις τον έναν δεν δουλεύει ούτε ο
άλλος. Έχω καταντήσει ένα ανθρώπινο ράκος. Η λύση δεν είναι να πάρω δύο
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iPhones, δεν το ‘χω με τις θυσίες. Η λύση είναι να τα ρίξω όλα κι εγώ σε μια
λεκάνη… κι όποιος με βρίσκει στο σταθερό με βρήκε.
(Παράθυρο, 18 Οκτωβρίου 2015)
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Οι αδελφοί Λουμιέρ και το YouTube
Μπορείς να «κολλήσεις» χαζεύοντας ένα μικρό ντοκιμαντέρ 8 λεπτών για την
παραδοσιακή τουρκική τέχνη της μαρμαρογραφίας «εμπρού»; Και μετά άλλη
τόση ώρα για να δεις πώς είναι ένας αυθεντικός κύκλος «καποέιρα»; Και να
συνεχίσεις με την κατασκευή κιλιμιών Τσιπρόβτσι στη Βουλγαρία; Ναι, αμέ,
άνετα.
Όχι, δεν είμαι στο αγαπημένο μου You Tube για μαθήματα τέχνης. Είμαι στη
σελίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ και χαζεύω τα αρχεία πολυμέσων γιατί είδα τυχαία ότι η
27η Οκτωβρίου ήταν η παγκόσμια ημέρα οπτικοακουστικής κληρονομιάς. Φέτος
το θέμα της ημέρας ήταν «Αρχεία σε κίνδυνο: Προστατεύοντας τις ταυτότητες
του κόσμου» και πράγματι τα αρχεία ήχου και κινούμενης εικόνα είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα και κινδυνεύουν από πάρα πολλούς παράγοντες: από παραμέληση,
από την καταστροφή που φέρνει ο χρόνος, από μια τεχνολογία που γίνεται
τόσο παρωχημένη που δεν μπορεί πια να «διαβαστεί»… Και να μην μιλήσουμε
για τις εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη όπου όχι μόνο τα οπτικοακουστικά
αρχεία, αλλά και μνημεία της ανθρωπότητας καταστρέφονται χωρίς αιδώ στον
βωμό θρησκευτικών και πολιτικών φανατισμών.
Οι παγκόσμιες ημέρες ξέρουμε όλοι τι είναι: μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης
του κοινού, ιδιαίτερα αν κάποια μέσα ενημέρωσης ενδιαφερθούν λίγο για το
θέμα, ένα συνέδριο, μια ημερίδα, μια κονκάρδα… Ωστόσο σε αυτήν την
περίπτωση μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα και από τη σχετική σελίδα της
ΟΥΝΕΣΚΟ. Η ψηφιοποίηση ήχου και εικόνας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα
τελευταία δέκα χρόνια, η ΟΥΝΕΣΚΟ συνεργάζεται με το ΙΝΑ, το γαλλικό
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, έναν οργανισμό με τεράστια εμπειρία,
ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικά μέσα. Κι όμως μέσα στο 2015 μόνο 80
αρχεία θα μπορέσουν να ψηφιοποιηθούν. Εκτός από το αρχείο πολυμέσων, για
την Ευρώπη μόνο, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη η οποία άνοιξε
τις πύλες της στο κοινό στις 20 Νοεμβρίου 2008. Η ευρωπαϊκή αυτή ψηφιακή
βιβλιοθήκη δίνει πρόσβαση σε δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις,
φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, υλικά προερχόμενα από
εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Europeana είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
(και στα ελληνικά) και προσφέρει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στις
σημαντικότερες συλλογές και σε αριστουργήματα από όλο το φάσμα των
επιστημών και των τεχνών, όπως την αρχιτεκτονική, την πολιτική, την ιστορία,
τη μουσική και τον κινηματογράφο, ανοίγοντας, έτσι, νέους δρόμους για την
εξερεύνηση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού πλούτου. Τον Φεβρουάριο του 2014
ξεκίνησε και το τριετές πρόγραμμα European Sounds, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσει διαδικτυακή
πρόσβαση σε έναν σημαντικό αριθμό οπτικοακουστικών ψηφιακών
αντικειμένων. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, περισσότερες από 540.000
ηχογραφήσεις υψηλής ποιότητας θα είναι διαθέσιμες μέσα από τη Europeana,
καλύπτοντας ένα εντυπωσιακό εύρος θεμάτων από την κλασική μέχρι την
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παραδοσιακή μουσική και από τις προφορικές παραδόσεις μέχρι και τους ήχους
της φύσης.
Όταν σκεφτόμαστε πολιτιστική κληρονομιά, το μυαλό μας πηγαίνει σε αρχαία
κτίσματα, σε μουσεία, άντε να προχωρήσει και λίγο στη λαογραφία και κάποιες
φορές στη φωτογραφία. Όμως ξεχνάμε ότι οι αδελφοί Λουμιέρ εφηύραν την
κινούμενη εικόνα το 1895, ακριβώς 120 χρόνια πριν. Από το Grand Cafe στο
Παρίσι, όπου έγινε η πρώτη προβολή ταινίας, μέχρι το You Tube σήμερα,
εκατομμύρια μέτρα φιλμ και πόσα GB τη σύγχρονη εποχή κατέγραψαν και
καταγράφουν την Ιστορία μας! Που δεν είναι μόνο οι μεγάλες μάχες αλλά και η
καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων. Όλα αυτά κινδυνεύουν, μας λέει η
ΟΥΝΕΣΚΟ. Κι εμείς που τόσο αγαπάμε το You Tube, για το περιεχόμενο και όχι
για την πλατφόρμα, δεν μπορούμε να στεκόμαστε αδιάφοροι.
(Παράθυρο, 1 Νοεμβρίου 2015)
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Εξωτικές μονάδες της καθημερινότητας
Όταν «κουβεντιάζουμε» τα μαθηματικά στο σπίτι, μια από τις αγαπημένες μας
συζητήσεις είναι το μικρό και το μεγάλο. Προχθές η συζήτηση ήταν για το
«νάνο» με αφορμή το νανοσεκόντ.
Ξεκινάμε πάντα από τη μονάδα και πηγαίνουμε κάτω και μετά πάνω (ή
αντίστροφα), μέχρι να βρούμε αυτό που θέλουμε… Πήγαμε λοιπόν στη μονάδα,
μετά στο deci,- centi-, milli-, micro-, nano- για να το βρούμε μετά μια βόλτα
πάνω… Στα μικρά, τα πράγματα δεν ήταν και τόσο εύκολα, όταν πιάσαμε όμως
τα μεγάλα, ζοριστήκαμε στα deca-, hecto-, αλλά μετά πήγαν μόνα τους: kilo-,
mega-, giga-, tera-… νερό. Γιατί; Γιατί είναι μονάδες μέτρησης με τις οποίες τα
παιδιά (αντίθετα μ’ εμάς που νομίζαμε ότι είναι εξωτικές λέξεις) έχουν μεγάλη
εξοικείωση χάρη στους υπολογιστές, τις ταχύτητες και τη χωρητικότητά τους.
Και το διαδίκτυο συνεχώς μεγαλώνει και όπου να ‘ναι θα πιάσουμε και τα peta-,
exa- και άλλα περίεργα. Υπολογίζεται σήμερα ότι υπάρχουν περίπου ένα
δισεκατομμύριο (για να σας δω; Giga-, έτσι μπράβο) ιστοσελίδες. Και αυτός ο
αριθμός αντιστοιχεί μόνο στις φανερές, γιατί υπάρχει και το «deep» ή «invisible»
ή «hidden», το βαθύ ή αόρατο ή κρυμμένο διαδίκτυο. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά από τον Μάικ Μπέργκμαν, έναν μηχανικό ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις σελίδες ή υπηρεσίες τις οποίες
δεν μπορεί να καταλογογραφήσει μια μηχανή αναζήτησης όπως το Google,
κυρίως για λόγους ασφάλειας. Στις υπηρεσίες αυτές συγκαταλέγονται το web
mail, οι online τραπεζικές υπηρεσίες, το video on demand και πολλές άλλες.
Μέρος αυτού είναι και το «dark», το σκοτεινό διαδίκτυο ή «darknet». Δεν θα
πρέπει να μπερδεύουμε τα δύο. Μέσα στο αόρατο, το «deep», υπάρχει το
σκοτεινό, το «darknet», το οποίο, πράγματι, δεν είναι πάντα αθώο.
Από τη μια μεριά υπάρχουν μικρά δίκτυα που χρησιμοποιούνται από λίγα
άτομα, κυρίως για προστασία της ιδιωτικότητας, αλλά και μεγάλα όπως το
Freenet, το I2P, και το Tor. Από την άλλη μεριά, στο «darknet» μπουμπουκιάζουν
και τα άνθη του κακού: από τους χάκερ και την παράνομη πορνογραφία ώς την
κυκλοφορία αστικών μύθων και τη δικτυακή εγκληματικότητα, όλα εκεί
βρίσκονται. Και όλα αυτά ακόμα δεν γνωρίζουμε τι μέγεθος έχουν.
Για να γυρίσουμε σε όσα ξέρουμε σύμφωνα με τον δικτυακό τόπο στατιστικής
ανάλυσης Internet Live Stats, κάθε δευτερόλεπτο στον πλανήτη στέλνονται πάνω
από δύο εκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα, γίνονται πάνω από 40.000
αναζητήσεις στην Google και στέλνονται περίπου 6.000 «τιτιβίσματα» μέσω
Twitter. Για κάντε αναγωγή στο λεπτό, την ώρα ή το εικοσιτετράωρο. Και
προχωράμε: Σύμφωνα με την εταιρεία Cisco, έως το τέλος του 2016 η συνολική
κίνηση δεδομένων στο ίντερνετ θα φθάσει τα 1,1 zettabytes ετησίως και το 2019
θα φθάσει τα 2 zettabytes. Το είδατε το zetta-; Είναι πάνω από το exa- που
λέγαμε προηγουμένως. Γνωρίζω ότι υπάρχει κι ένα yotta- μετά, αλλά από εκεί
και πέρα σηκώνω τα χέρια ψηλά.
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Σας φαίνονται ακόμα εξωτικά; Το 2015 η κίνηση βίντεο διαδικτυακά έφθασε τα
8.000 petabytes τον μήνα συν 3.000 petabytes τον μήνα για τη διακίνηση
δεδομένων web, e-mail και data.
Διαβάζω, δε, ότι οι συνολικές πληροφορίες που «κρατά» το ίντερνετ στους
κόλπους του, η αποθηκευτική ικανότητα του διαδικτύου είναι 10 στην 24η bytes
ή ένα εκατομμύριο exabytes. Αυτό δεν μας κάνει ένα zettabyte;
Άσχημα νέα. Για να μιλάμε τη γλώσσα των νέων, δεν φτάνει να ξέρουμε να
κάνουμε duck faces ή να τραβάμε selfies, ούτε να έχουμε το τελευταίο μοντέλο
έξυπνου κινητού. Ζόρικα τα πράγματα, πρέπει να κάνουμε επανάληψη στα
μαθηματικά.
(Παράθυρο, 27 Μαρτίου 2016)
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Κεφάλαιο 3: Μέσα Ενημέρωσης, Δημοσιογραφία

Μήπως να κάνει ο καθένας τη δουλειά του;
Τον Μάιο του 2005, τα φώτα της (δηµοσιογραφικής) επικαιρότητας στράφηκαν
στο µέλλον της Ευρώπης και, κατά συνέπεια, το πριν και το µετά του γαλλικού
δηµοψηφίσµατος για το Ευρωσύνταγμα. Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και
στην εκστρατεία για τις αµερικανικές προεδρικές εκλογές, η φόρα των bloggers
δεκαπλασιάστηκε. Στη Γαλλία, τα περισσότερα µέσα ενηµέρωσης διεξήγαγαν
ανοιχτά καµπάνια υπέρ του «ναι». Το κενό ενηµέρωσης που παρουσιάστηκε, το
κάλυψαν τα εναλλακτικά µέσα, τα blogs. Μπράβο τους! Μια δημοσκόπηση, στις
αρχές Μαΐου, έδειξε ότι µόνο ένας Γάλλος στους τρεις πιστεύει ότι τα µέσα
ενηµέρωσης είναι ανεξάρτητα από την πολιτική εξουσία. Σε πολλές άλλες χώρες,
η άποψη των πολιτών είναι ακριβώς η ίδια. Έτσι λοιπόν, τα blogs ανάγονται σε
εναλλακτικά µέσα ενηµέρωσης.
Σύµφωνα µε online έρευνα της ιστοσελίδας Blogads, το 80% των Αµερικανών
µπαίνει στα blogs για «να βρει πληροφορίες που δε βρίσκει αλλού». Τα blogs
έχουν, βέβαια, τους γκουρού τους, όπως ο Αµερι-κανός Νταν Γκίλµορ,
ακαδημαϊκός και αρθρογράφος της εφηµερίδας San Jose Mercury News, της
εφηµερίδας-σταθµού για τη Silicon Valley και µιας από τις πρώτες εφηµερίδες
στον κόσµο που ανέβηκε στο Δίκτυο. Το τελευταίο βιβλίο του Γκίλµορ έχει τίτλο
«Εµείς τα µήντια», όπου το «εµείς» αναφέρεται στην κοινότητα των πολιτών
που έχουν αναλάβει την «ιστορική ευθύνη» να ενηµερώνουν όσο γίνεται
πληρέστερα τους γύρω τους. «Οι αναγνώστες µου γνωρίζουν περισσότερα από
µένα», λέει ο Γκίλµορ.
Ίδια ουτοπία και από τον Νοτιοκορεάτη δηµοσιογράφο Ο Γέονχο, ιδρυτή της
ιστοσελίδας ohmyNews.com, και ο οποίος πιστεύει ότι «κάθε πολίτης» είναι ένας
εν δυνάµει δηµοσιογράφος, ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι αντικειµενικός.
Προβλέπει µια «αργή αλλά σταθερή αποδυνάµωση της αυθεντίας των
παραδοσιακών µέσων ενηµέρωσης προς όφελος των δικτυακών µέσων». Στις
αρχές της, η ιστοσελίδα µετρούσε 727 «πολίτες δηµοσιογράφους». Ο αριθµός
αυτός έχει φτάσει τους 40.000(!), από τους οποίους οι 600 βρίσκονται στο
εξωτερικό και συµµετέχουν στην αγγλική έκδοση. Οποιοσδήποτε «πολίτης»
µπορεί να συµµετάσχει στη συντακτική οµάδα του OhmyNews, ενώ τη στιγµή
της εγγραφής του τον υποδέχεται το µήνυµα: «Καλώς ήλθες στον κόσµο της
επαναστατικής παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης της πληροφορίας. Πες
“bye-bye” στη δηµοσιογραφική κουλτούρα του χθες». Υπάρχουν όµως και οι
«µόνιµοι» της σελίδας. Γύρω στα άτοµα, που κάθε µέρα διαβάζουν και
διορθώνουν τα 200 περίπου «άρθρα» που τους στέλνονται σε ηµερήσια βάση.
Από αυτά, «δηµοσιεύονται» περίπου τα 2/3, αλλά µόνο αυτά που θεωρούνται
εξαιρετικά πληρώνονται: 17 δολάρια.
Μήπως τελικά ήρθε το τέλος των εφηµερίδων; Και του ραδιοφώνου; Και της
τηλεόρασης; Και των περιοδικών; Μήπως κλείσουµε το PC Magazine και να
φτιάξουµε ένα οµαδικό blog, όπου θα συµµετέχεις κι εσύ, αναγνώστη;
Φαντάζοµαι όµως τι θα γίνει τότε.
Α. Κάποιοι από εµάς και κάποιοι από εσάς θα διαβάζονται περισσότερο από
τους άλλους. Γιατί θα γράφουν καλύτερα, γιατί θα έχουν πιο έγκυρες
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πληροφορίες, ένα σωρό γιατί... Αυτοί, για να συνεχίσουν να γράφουν, θα θέλουν
κάποια στιγµή να πληρωθούν. Αλλιώς, θα πάνε αλλού, όπου θα τους
πληρώνουν (µην ξεχνάτε ότι κι εµείς είµαστε άνθρωποι που βγάζουµε το ψωµί
µας, µε χοµπίστες εφηµερίδες και περιοδικά δε βγαίνουν). Πάει ο µύθος της
εθελοντικής εναλλακτικής πληροφόρησης.
Β. Όταν θα κάνουµε µια δοκιµή στα Labs, για να µην κάνουν όλοι τα ίδια
προϊόντα, κάποιος θα µοιράζει τη δουλειά. Αυτός ο κάποιος θα έχει αυξηµένες
αρµοδιότητες και θα λέγεται διευθυντής. Πάει ο µύθος της ισότητας.
Γ. Για να πληρωθούν όλοι αυτοί, θα µπει διαφήµιση, έτσι αλλιώς. Και µάλιστα
περισσότερη, αφού το περιοδικό δε θα πληρώνει ο αναγνώστης (αν πλήρωνες,
αναγνώστη, 30 ευρώ το τεύχος, δε θα είχαµε ούτε µία). Πάει και ο µύθος της
ελεύθερης από διαφήµιση δηµοσιογραφίας.
Δ. Μετά τους µύθους, µένει το πρόβληµα της έλλειψης αντικειµενικότητας στην
πληροφόρηση και των σχέσεων των δηµοσιογράφων µε την πολιτική εξουσία.
Μα, υπάρχουν και εναλλακτικά έντυπα. Και ερασιτεχνικά ραδιόφωνα. Και καλές
εκποµπές στην τηλεόραση. Και φυσικά υπάρχει και το διαδίκτυο.
Συµπέρασµα: Πιστεύουµε στα blogs και τα υποστηρίζουµ Άλλωστε, θέλουµε δε
θέλουµε, εσείς εκεί στο Δίκτυο φτιάχνετε ένα καινούργιο κάθε 5,8 δευτερόλεπτα.
Αλλά, αφήστε µας τη δουλειά µας. Κανείς δεν θέλει ξαφνικά να γίνει τσαγκάρης
και να φτιάχνει µόνος τα παπούτσια του γιατί του φαίνεται δύσκολο.
Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να είσαι δηµοσιογράφος;
(PC Magazine, Ιούλιος 2005)
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Ένα (ακόμη) μεγάλο μπράβο στο BBC
Δεν είχα σκοπό να γράψω για δεύτερη συνεχή φορά για τα μήντα στο διαδίκτυο
και τη νέα δημοσιογραφία. Όμως η πρόσφατη συμμετοχή μου σ’ ένα συνέδριο
που διοργάνωσε η καταλάνικη διαδικτυακή εφημερίδα Vilaweb για να γιορτάσει
την επέτειο των δέκα χρόνων της, έφερε το θέμα ξανά μπροστά μου.
Δυστυχώς, λόγω χώρου δεν θα παρουσιάσω την καταπληκτική εισήγηση του
Χάουαρντ Φίνμπεργκ, διευθυντή του έγκυρου αμερικανικού Poynter Institut. Θα
την αφήσω για αργότερα όταν θα έχω στα χέρια μου το πρωτότυπο υλικό. Δεν
θ’ αναφερθώ, επίσης, στην εισήγηση του Λούις Φόις, διευθυντή της
ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας La Vanguardia, ο οποίος από
αρχισυντάκτης της «χάρτινης» έκδοσης και πλήρως άσχετος με τους Η/Υ είναι
σήμερα ένας ιδιαίτερα ενεργός blogger. Τέλος θ’ αφήσω στην άκρη την εισήγηση
του Μάικλ Μάγιερ, αρχισυντάκτη της δικτυακής Netzeitung, «δίδυμη» της
Vilaweb στη Γερμανία. Τις προσπερνάω με βαριά καρδιά για να σταθώ στον Πωλ
Μπράναν, αναπληρωτή διευθυντή μιας ιστοσελίδας που όλοι γνωρίζουμε,
το BBCNews, το οποίο απασχολεί σήμερα 400 εργαζόμενους.
Η αλήθεια είναι πώς πρέπει να περάσεις πολύ χρόνο μέσα στην ιστοσελίδα για
να συνειδητοποιήσεις το εύρος της. Οι λειτουργίες που οι περισσότεροι από
εμάς γνωρίζουμε είναι οι τρέχουσες ειδήσεις, οι δεσμοί προς εξειδικευμένες
εκπομπές (όπως το click on line, που εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ) και τα
αφιερώματα. Υπάρχουν όμως και άλλες πολλές δυνατότητες που συχνά
διαφεύγουν από το μέσο χρήστη ή δεν είναι άμεσα φανερές και αφορούν τη
λειτουργία της ιστοσελίδας.
Η πιο εντυπωσιακή απ’ όλες είναι η εφαρμογή web authoring που έχουν
αναπτύξει για τη συγγραφή των κειμένων. Δεν πρόκειται για κάτι δύσκολο
τεχνικά αλλά για κάτι έξυπνο δημοσιογραφικά. Οποιοσδήποτε συντάκτης
μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να γράψει την είδηση και να τη στείλει στο
δίκτυο, όμως μετά η ίδια είδηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα μέσα.
Για την ακρίβεια, ο συντάκτης γράφει ένα κείμενο τεσσάρων παραγράφων, του
δίνει ένα τίτλο και δίπλα δίνει και μία περίληψη είκοσι λέξεων. Όταν πατήσει το
«enter» κάθε λέξη πάει στη σωστή της θέση. Ο τίτλος και η πρώτη παράγραφος
στο δίκτυο. Για να διαβάσει κάποιος τις υπόλοιπες πρέπει να κάνει κλικ πάνω
στο «διαβάστε περισσότερα». Η περίληψη φεύγει για την τροφοδοσία των
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ο τίτλος και η περίληψη για την τροφοδοσία
των τηλεοπτικών υπηρεσιών teletext. Όλο μαζί το κείμενο πηγαίνει στους
συνδρομητές του «BBC News RSS feeds», της διαδραστικής υπηρεσίας News αλα
καρτ. Με τη βοήθεια ενός News Reader, ο αναγνώστης λαμβάνει, την ώρα που
ανεβαίνουν στο δίκτυο, τα άρθρα που τον ενδιαφέρουν. Και ο καθένας μπορεί
να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή στη δική του ιστοσελίδα, αρκεί να κάνει
αναφορά στην πηγή. Τέλος ολόκληρο το κείμενο φεύγει μέσω φαξ για τους
συνδρομητές της υπηρεσίας φαξ, οι οποίοι, όπως σημείωσε ο Μπράναν είναι
περισσότεροι από τους χρήστες του διαδικτύου!
Άλλη μία εφαρμογή για την οποία νομίζω πώς αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε και
που είναι άμεσα προσβάσιμη στους αναγνώστες είναι το creativearchive.
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Το BBC μαζί με το Channel 4, το Open University, το British Film Institute και
άλλους οργανισμούς δημιούργησαν μια ιστοσελίδα όπου η εκμετάλλευση των
πληροφοριών είναι δωρεάν. Από ειδήσεις και φωτογραφίες μέχρι μουσική και
βίντεο (παραγωγές των οργανισμών που συμμετέχουν όπως για παράδειγμα και
οι εννέα συμφωνίες του Μπετόβεν από τη συμφωνική του BBC).
Όσο για τη νέα τρέλα του podcast, του να κατεβάζεις δηλαδή ολόκληρες
εκπομπές, αντί για τραγούδια, το BBC ξεκίνησε δοκιμαστικά το Μάιο και θα
συνεχίσει μέχρι το Δεκέμβριο. Για την ώρα μόνο κάποιες εκπομπές και αυτές
δωρεάν. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να χάσει μια αγορά που μόνο στις ΗΠΑ, το
ακροατήριο από 840.000 σήμερα, θα φτάσει τα 56 εκατομμύρια μέσα στην
επόμενη πενταετία.
Το δεύτερο μεγάλο θέμα που έθιξε είναι η συμμετοχή του αναγνώστη στην
παραγωγή της είδησης. «Οι δημοσιογράφοι δεν είναι πια οι φύλακες ή οι
ιδιοκτήτες της ενημέρωσης», είπε χαρακτηριστικά. «Εκεί έξω βρίσκονται
εκατοντάδες δημοσιογράφοι», συνέχισε. Το μεγάλο πρόβλημα για τους
δημοσιογράφους είναι ότι όλες οι πληροφορίες είναι ήδη γνωστές και
κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με διάφορες μορφές ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν
πολλοί «εκεί έξω» που γνωρίζουν πολύ περισσότερα από το δημοσιογράφο για
το θέμα που χειρίζεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε πώς μόλις εκδηλώθηκε το
τσουνάμι, το BBC News έλαβε, την πρώτη κιόλας μέρα, 25.000 μηνύματα με
ειδήσεις, πληροφορίες, φωτογραφίες κλπ.
Ο Μπράναν, βέβαια, παρουσίασε την «καλή όψη», εκείνη που οι αναγνώστες
συνεισφέρουν ουσιαστικά στο περιεχόμενο του μέσου ενημέρωσης. Για την κακή
όψη, θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην εφημερίδα Los Angeles Times η οποία,
τον Ιούνιο δοκίμασε να αφήσει τους αναγνώστες το ελεύθερο να αλλάζουν τα
εντιτόριαλ κατά βούληση. Όμως, το εγχείρημα διήρκεσε μόνο λίγες μέρες και
τελικά αναγκάστηκε να το πάρει πίσω γιατί η ιστοσελίδα γέμισε με πορνογραφία
και βωμολοχίες.
Δεν έχω κρατήσει κανένα συμπέρασμα για το τέλος. Τα διαδικτυακά μέσα έχουν
κλείσει δέκα χρόνια παρουσίας στο δίκτυο, όμως δεν είναι πολλά εκείνα που
έχουν να επιδείξουν κάτι διαφορετικό. Λίγο τα blogs λίγο πρωτοβουλίες σαν
αυτή του BBC θα τα κάνουν να περάσουν σιγά σιγά από την παιδική ηλικία στην
ωριμότητα.
Καλό (υπόλοιπο) καλοκαίρι
(PC Magazine, Αύγουστος 2005)
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Το σήριαλ των blogs
Να κλάψω ή να γελάσω; Το τι ακούσαμε τις περασμένες βδομάδες για τα blogs
είναι άνω ποταμών. Η ασχετοσύνη στη χώρα που ζούμε –ειδικά των TV personaείναι ανήκουστη. Φαντάζομαι ότι όσοι bloggers κράτησαν την ψυχραιμία τους
και δεν έσπασαν την τηλεόραση, γελάνε ακόμα.
Παλιότερα αναγνώστες του PC Magazine μου είχαν γκρινιάξει γιατί σ’ ένα από
τα κείμενα δεν είχα αντιμετωπίσει τους bloggers με τον απαιτούμενο σεβασμό.
Επιμένω στην άποψή μου ότι η μπλογκόσφαιρα είναι ένα αχανές καφενείο και
ότι λες εκεί είναι ανώνυμο, αφορολόγητο και δεν μεταβιβάζεται. Αλλά από εκεί
μέχρι να έχουν γίνει οι bloggers «όργανα του πονηρού», ε, αυτό πάρα πάει.
Χώρια που υπάρχουν και υποψίες για αλληλοκαρφώματα επωνύμων…
Μου έρχεται στο νου μία συγκεκριμένη κυρία (το συνάδελφος δεν μου πάει γιατί
ούτε τα ίδια λεφτά παίρνουμε, ούτε τα ίδια μυαλά έχουμε), η οποία μετά από
ατελέσφορη
υπερπροσπάθεια
να
καταλάβει
τη
διαφορά
μεταξύ
κασέτας(?)/δισκέτας(?)/flash/DVD κλπ, ωρυόταν για τις συκοφαντίες(?) που
γράφουν για την αρχοντιά της τα blogs.
Σιγά, πάντως, που περίμεναν οι εκβιαστές τα ευρυζωνικά δίκτυα για να
δράσουν. Κατηγόρησε κανείς το τηλέφωνο, αναρωτιέμαι, για τους
τηλεφωνικούς εκβιασμούς; Ή το χαρτί για τα ανώνυμα γράμματα; Νομίζετε ότι
όλα αυτά είναι κοινοτυπίες; Για ρωτήστε γύρω σας, να δείτε τι κουβεντιάζει ο
κόσμος. Η κατακλείδα, βέβαια, ήταν πάντα: δεν φταίει το δίκτυο και προς Θεού
μην φιμώσουμε την ελευθερία της έκφρασης. Συγκινηθήκαμε, τώρα. Σόρρυ, θείε
Μακλιούχαν, το μέσο ΔΕΝ είναι το μήνυμα.
(Παρένθεση: πριν από ένα χρόνο με «φωτογράφισαν» -δυσφημιστικά φυσικά- σε
εφημερίδα τοίχου (!!!) Ε, δεν έσπασα τους τοίχους… Η δική μου γενιά δεν το
πρόλαβε αλλά οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται τη δεκαετία του ’70, όταν κάθε
πικραμένος έγραφε τον πόνο του και τον τοιχοκολλούσε. Τα blogs είναι η
σημερινές εφημερίδες τοίχου.)
Μερικοί συνάδελφοι πάντως (μετρημένοι στα δάχτυλα και αυτούς τους
αποκαλώ συναδέλφους) έδειξαν ότι ξέρουν. Οι περισσότεροι από αυτούς
μίλησαν για αυτορρύθμιση και πράγματι δεν βλέπω να υπάρχει άλλος τρόπος.
Ωστόσο, εδώ και μήνες παρακολουθούμε το ένα σήριαλ να διαδέχεται το άλλο
στα τηλεοπτικά παράθυρα. Και αρκετοί από εμάς αναρωτιούνται εάν τελικά
υπάρχει πάτος και πότε θα τον πιάσουμε. Το θέμα «τεχνολογία» υπήρξε ένα
ακόμη σήριαλ που ήδη ξεχάστηκε. Το μόνο που διατηρείται τόσο ψηλά όσο η
τηλεθέασή τους είναι οι τιμές και η αλαζονεία κάποιων. Η ηθική και μαζί το
ηθικό μας, η αξιοπρέπεια, η εντιμότητα, ο επαγγελματισμός των «συναδέλφων»
μου είναι σε ελεύθερη πτώση. Και δεν φταίνε τα blogs. Ή μάλλον φταίνε γιατί
δεν μας το φωνάζουν αρκετά δυνατά. Πιο δυνατά παιδιά, μπορεί και να
ξυπνήσει κάποιος…
(PC Magazine, Απρίλιος 2008)
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Τα αναπάντεχα του Δικτύου
Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, μ’ έπιασε ο οίστρος και δημιούργησα
καμιά δεκαριά θεματικά blogs. Προσπαθούσα να βρω τρόπους να εκφραστώ και
να αποθέσω το overload της καθημερινής δουλειάς.
Από αυτά τα blogs ενεργά έμειναν τρία. Δύο για διεθνή πολιτική και ένα για νέες
τεχνολογίες –είναι και λίγο παραπονεμένο το κακόμοιρο από δικό μου λάθος.
Μέχρι που προχθές χρειάστηκε να ενεργοποιήσω ένα από τα παλιά, για
θεσμικούς λόγους. Και τι βλέπουν τα ματάκια μου. Ένας Τούρκος χάκερ ονόματι
BadDark είχε χώσει μέσα μια νεκροκεφαλή και τον υπέροχο τίτλο «fuck all
Greeks».
Με τους Τούρκους δεν τα ΄χω. Με τους χάκερς, ναι! Πού πήγε εκείνη η ωραία
εποχή που οι Ρομπέν του δικτύου χάκεβαν τους «κακούς»; Τώρα δηλαδή ο
τύπος που μόνο τα νεύρα μου έσπασε, τι κατάλαβε; Εκδικήθηκε τους Έλληνες για
το Αφιόν Καραχισάρ, ένα πράγμα; Συγχαρητήρια.
Έψαξα να τον βρω στο δίκτυο. Είχε ταλαιπωρήσει κι άλλους. Τα είχε μάλλον με
τα Βαλκάνια. Προφανώς από τον ξεσηκωμό του Ρήγα. Κάπου βρήκα κι ένα μέιλ
αλλά βαρέθηκα να συνεχίσω γιατί με απορρόφησε ένα άλλο γεγονός.
Στο τεύχος Ιανουαρίου της Le Monde diplomatique, μιας έγκυρης γαλλικής
μηνιαίας επιθεώρησης, με άρθρα-αναλύσεις-σεντόνια των 2.500 λέξεων (τα
μικρά), με την οποία συνεργάζομαι εδώ και δέκα χρόνια, δημοσιεύτηκε ένα
κείμενο δικό μου για τον ξεσηκωμό της νεολαίας μετά τη δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου. Το κείμενο, μεταφρασμένο στα Αγγλικά, έκανε το γύρο του
Διαδικτύου σε ελάχιστες μέρες. Όταν έφτασε και στο znet, αναπαράχθηκε σε
δεκάδες blogs όπου οι συζητήσεις ήταν από πολιτικά παθιασμένες έως «γιατί
γράφεις she (για μένα), είναι σίγουρο ότι είναι γυναίκα»;
Προσπαθώντας να κατανοήσω πώς ένα κείμενο και μάλιστα σχεδόν εκτός
επικαιρότητας κατάφερε να κάνει το γύρο του κόσμου. Η απάντηση είναι διπλή:
Εναλλακτική ενημέρωση (με όνομα) και αγγλικά.
Ας είσαι η καλύτερη πένα του αιώνα, ας σε βγάζουν κάθε βράδυ στα τηλεοπτικά
παράθυρα, ας είναι τα περιοδικά γεμάτα με τη φάτσα σου, τα φώτα της
διασημότητας σβήνουν στο τριεθνές. Όσο δε για το μύθο του δημοσιογράφουπολίτη, ας το καλύτερα. Ο κόσμος πράγματι έχει ανάγκη από εναλλακτική
ενημέρωση αλλά θα πρέπει να έχει υπογραφή. Το έγραψε το znet; Είναι νόμος.
Το έγραψε η Λίτσα στο blog; Μόνο σήριαλ γίνεται.
Δεν είμαι σίγουρη ότι το μυστικό της «επιτυχίας» έχει μόνο αυτά τα δύο
συστατικά, είμαι όμως βέβαιη ότι είναι αναγκαία συνθήκη.
(PC Magazine, Ιανουάριος 2009)
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Ποιος είναι δημοσιογράφος;
Έχω απέναντί μου μια συνάδελφο θυμωμένη. Μια συνάδελφο πολύ πικραμένη.
Μια συνάδελφο έξαλλη. Το κυριακάτικο ρεπορτάζ της έγινε βορά ενός μπλόγκερ,
ο οποίος υποστηρίζει ότι του «έκλεψε το θέμα». Ότι ήταν ο πρώτος που έβγαλε
την είδηση μια βδομάδα πριν η συνάδελφος γράψει στην εφημερίδα και ότι το
θέμα ήταν δικό του. Την προπηλάκισε, όπως και την εφημερίδα της, μέσω του
μπλογκ του. Επειδή τυγχάνει να παρακολουθώ για χρόνια τις έρευνες και τα
ρεπορτάζ της, δεν έχω καμία αμφιβολία για το τι συνέβη.
Όταν μας στέλνουν υβριστικά γράμματα (ή μέιλ πια) στο μέσο ενημέρωσης που
εργαζόμαστε, συνήθως τα αγνοούμε. Σαφώς και κάνουμε λάθη αλλά απαιτούμε
διόρθωση (και σ’ αυτήν την περίπτωση απαντάμε) και όχι ύβρη από τους
αναγνώστες. Τι γίνεται όμως σήμερα, όταν ο καθένας μπορεί ατιμώρητα να
διασύρει το όνομά σου; Να αυτοαναγορεύεται δημοσιογράφος ή δικαστής και
να κάνει ό,τι του καπνίσει;
Άλλη περίπτωση, συναφής αλλά όχι όμοια. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στο
Διαδίκτυο κι εμείς τις αναπαράγουμε στα μέσα ενημέρωσης. Στη Γαλλία υπήρξαν
πρόσφατα δύο τρανταχτά κρούσματα. Το περιοδικό Nouvel Observateur
δημοσίευσε το περίφημο sms του προέδρου Νικολά Σαρκοζί προς την πρώην
σύζυγο Σεσιλιά «γύρνα κοντά μου και παρατάω την Κάρλα», ένα sms που δεν
υπήρξε ποτέ. Και λίγες μέρες αργότερα, ο παλιός τηλεπαρουσιαστής Πασκάλ
Σερβάν, άκουσε το ραδιόφωνο ν’ ανακοινώνει το θάνατό του!
Οι δημοσιογράφοι φωνάζουν για την πίεση που τους ασκεί το Διαδίκτυο και
είναι αλήθεια. Δεν πάνε πολλά χρόνια που εφηύραμε τη «δημοσιογραφία των
πολιτών». Η ιδέα ήταν ότι καθένας θα μπορούσε να γίνει πομπός μιας
πληροφορίας χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Και μάλιστα πώς οι
δημοσιογράφοι δεν είναι πια απαραίτητοι. Έχει γίνει, όμως, πια αντιληπτό, ότι
παρ’ όλο που αυτός ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει μια φωτογραφία, να
δώσει μια είδηση ή να γράψει ένα εντιτόριαλ στο Διαδίκτυο, δεν έχει ούτε την
ικανότητα, ούτε καν τη διάθεση να αξιολογήσει την πληροφορία, να την
ιεραρχήσει, να την επαληθεύσει, να τη βάλει σ’ ένα πολιτικό, κοινωνικό ή
οικονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι δουλειά για επαγγελματίες. Αντίθετα, οι χρήστες
του Διαδικτύου μπορούν να δώσουν εξαιρετικά πολύτιμες πληροφορίες στα
μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα την άνοιξη του 2007, αμέσως μετά το
σφαγείο στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια αναρτήθηκε στη Βικιπαίδεια ένα πλήρες
άρθρο που περιέγραφε τα γεγονότα αλλά κυρίως τη μικρή πόλη, το
πανεπιστήμιο, το μικρόκοσμό του. Διάβασα πως 2.000 άτομα συνέβαλλαν στη
συγγραφή αυτού του κειμένου. Είναι αλήθεια πώς καμία εφημερίδα δεν θα το
έκανε καλύτερα.
Δημοσιογράφοι και χρήστες θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί. Και να
συμβάλλουμε από κοινού στην ενημέρωση όλων. Ο καθένας από τη θέση του.
(PC Magazine, Σεπτέμβριος 2008)
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Ψηφιακό Χάος
Όποιος έχει καταλάβει τι ακριβώς γίνεται με την ψηφιακή τηλεόραση να μ’
ενημερώσει, παρακαλώ, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω πια τίποτα.
Γεγονός 1. Πριν από πόσο καιρό ήταν που έβαλαν τους Αθηναίους ν’ αγοράσουν
ψηφιακούς δέκτες για να πιάνουν τα καινούργια κανάλια; Απ’ ό,τι έχει φτάσει
στ’ αυτιά μου –γιατί εγώ δεν πήρα- τα κανάλια δεν ήταν άσχημα. Και κάτι καλές
ταινίες έβαζαν και το περιεχόμενό τους ήταν αυτό που συνήθως χαρακτηρίζω
«τίμιο». Αλλά αν δεν τα είχες κιόλας δεν έχανες και κάτι.
Γεγονός 2. Παρακολουθούσα τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ενέργειες, όπου τα
πακέτα έβγαιναν ψηφιακά, με οργάνωση, με περιεχόμενο, με συνεργασία μεταξύ
όλων των φορέων (παρόχων περιεχομένου και τηλεπικοινωνιών, πολιτείας κλπ)
και όταν αγόραζες τον ψηφιακό σου δέκτη, είχες μεγάλη επιλογή καναλιών.
Κάποια, μάλιστα, βγήκαν και στο δορυφορικό αέρα ελεύθερα κι έτσι μπορέσαμε
να διαπιστώσουμε την ποιότητα τόσο του σήματος όσο και του περιεχομένου.
Γεγονός 3. Στη χώρα μας ακολούθησε σιωπή ιχθύος. Τα κανάλια που ξεκίνησαν,
αυτά και παρέμειναν. Το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι στην
Αγία Παρασκευή το τμήμα «ψηφιακή» όλο και φούσκωνε με νέους συναδέλφους
(απ’ έξω όχι από τα κορόιδα εντός που δουλεύουν με τη συλλογική σύμβαση)
που με ωραιότατες συμβασούλες στρογγύλευαν το τέλος του μήνα. Και αυτά δεν
τα πολυδιάβασα στα ρεπορτάζ για το μέγαρο της αμαρτίας. Το κόλπο είναι ότι
οι συμβάσεις δεν ήταν τεράστιες ώστε να ξεσηκώσουν το κοινό αίσθημα. Εκτός
βέβαια αν σκεφτείς ότι δύο και τρεις χιλιάδες ευρώ το μήνα για να μην κάνεις
τίποτα δεν είναι και λίγα.
Γεγονός 4. Άσχετο, αλλά και σχετικό με την ψηφιακή. Τηλεόραση πάντα και ο
ΟΤΕ λανσάρει την ιντερνετική του τηλεόραση. Και μάλιστα με γερό πρόγραμμα.
Είναι κανένας Έλληνας που δε θέλει να βλέπει τους αγώνες της Μπάρτσα; Κι
όμως, ακόμα και σήμερα υπάρχουν περιοχές στη χώρα που δεν καλύπτονται
από το πακέτο. Και φυσικά καταλάβαμε καλά ότι ο κάτοικος της Αθήνας είναι
πρώτης κλάσης ενώ της Ιθάκης τέταρτης. Το ξέραμε βέβαια και κάποιοι από
εμάς φωνάζαμε για το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα σε πόλεις και περιφέρεια που
βαθαίνει αλλά πού… φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Γεγονός 5. Ξαφνικά λοιπόν σκάει η διαφήμιση στην τηλεόραση που μας λέει ότι
μπήκαμε επιτέλους στη μαγική ψηφιακή εποχή και μας ειδοποιεί να
ετοιμαστούμε (μη και μας πιάσει στον ύπνο). Αυτά μόνο για τα χάπατα γιατί
όλοι γνωρίζουν ότι broadcasters και τηλεπικοινωνιάρχες σφάζονται μεταξύ τους
και οι δύο μαζί με την πολιτεία και όλοι μαζί με την ΕΡΤ.
Γεγονός 6. Και μάλλον από εδώ έπρεπε να ξεκινήσουμε. Η όλη μετάβαση σε
πλήρως ψηφιακά κανάλια και κατάργηση του αναλογικού σήματος (switch over).
θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια (τέλος 2012). Σε ερώτησή μου,
πριν από ενάμισι χρόνο ο τότε αρμόδιος υπουργός είχε δηλώσει πρόσχαρα ότι
έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Δεν τολμάω σήμερα να κάνω την ίδια
ερώτηση στον νυν υπουργό… Βέβαια το 2012 είναι προτροπή της Ε.Ε., η
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σύμβαση της Γενεύης προβλέπει καταληκτική ημερομηνία το 2015. Τι πειράζει
που θα είμαστε πάλι τελευταίοι;
Γεγονός 7. Μας είπαν ότι δοκιμαστική ψηφιακή εκπομπή ξεκίνησε ήδη στο
Ξυλόκαστρο το Σεπτέμβριο και στις 14 Ιανουαρίου και στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε
βρε παιδιά, κανένας αναγνώστης από τις περιοχές αυτές να μας πει αν δουλεύει
ή όχι; Γιατί τα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ΘΑ ξεκινήσει και μετά τίποτα. Το
Πάσχα θα ξεκινήσει και στην Αθήνα και τότε θα μάθουμε όλοι.
Γεγονός 8. Ο κόσμος αναρωτιέται αν θα πρέπει να πετάξει τους
αποκωδικοποιητές που ήδη αγόρασε. «Μάλλον», είναι η απάντηση. Και όσοι δεν
θέλουν να επενδύσουν σε καινούργια τηλεόραση, αλλά θέλουν ψηφιακό σήμα θα
πρέπει να αγοράσουν άλλον. Και γιατί να θέλουν να επενδύσουν σε τηλεόραση;
Αφού δεν γίνονται εκπομπές υψηλής ευκρίνειας στην ελληνική τηλεόραση. ΘΑ
γίνουν, λέει, με την ψηφιακή (το 15 που λέγαμε…) Να το κάνεις τι το σούπερ
ντούπερ μηχάνημα, να βλέπεις το διαζύγιο της Μενεγάκη σε τεχνολογία led,
ανάλυση εκατομμυρίου; Και μικρή ασπρόμαυρη φτάνει. Και καθόλου, ακόμη
καλύτερα…
(PC Magazine, Μάρτιος 2010)
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WikiLeaks for Dummies
Ένα από τα θέματα με τα οποία δεν έχω ασχοληθεί είναι η υπόθεση του
WikiLeaks, ίσως γιατί είναι πρωτοσέλιδο και όχι ανάλυση.
Την αφορμή μου την έδωσαν οι φοιτητές μου (ναι, το κάνω και αυτό) πριν από
λίγες μέρες. Σε κάθε εξάμηνο βρίσκεται πάντα τουλάχιστον ένας (και όχι από
τους πιο χαζούς), να ανησυχεί για όλα όσα μας κρύβουν, το έδαφος που μυστικά
παραχώρησε στους εχθρούς η κυβέρνηση, τα φαγητά που περιέχουν μέσα
ανθρώπινα κύτταρα, το νερό που μας δηλητηριάζουν… όλη τη Μεγάλη
Συνομωσία, που κρύβεται πίσω από όσα μας κάνουν «Αυτοί». Ανάλογα με την
εποχή, τον πολιτισμό και τη γεωγραφία το «Αυτοί» αλλάζει: μασόνοι, εβραίοι,
αμερικάνοι… τώρα τελευταία της μοδός είναι οι κυβερνήσεις γενικώς. Τα
περισσότερα από τα νεαρά αυτά παιδιά, με τις προαιώνιες ανησυχίες
παρακολουθούν τα τηλεοπτικά και διαδικτυακά σήριαλ του κάθε γνωστού και
άγνωστου μπουρδο-βέλα και τα αναφέρουν, μάλιστα, ως έγκυρες πηγές.
Κάθε φορά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αφού συζητάμε για διεθνείς σχέσεις και
επικοινωνίες, η κουβέντα αναπόφευκτα φτάνει εκεί. Και κάθε φορά, ανελλιπώς,
τους θυμίζω ότι οι θεωρίες συνομωσίας όχι μόνο είναι αστικοί μύθοι (δε
φαντάζεστε πόσοι πιστεύουν ότι οι εβραίοι ειδοποιήθηκαν και δεν πήγαν στη
δουλειά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και πόσοι ακόμα διαβεβαιώνουν ότι την
επίθεση την έκαναν οι ίδιοι οι αμερικανοί) αλλά και μας αποτρέπουν να
δράσουμε ως πολίτες αφού «Αυτοί» μας κάνουν ότι θέλουν έτσι κι αλλιώς.
Εμβρόντητη άκουσα, λοιπόν, προχθές ότι τα WikiLeaks δεν είναι παρά μια
συνωμοσία για να μας κρύψουν τις μεγάλες αλήθειες της ζωής δηλαδή ότι
έδωσαν κρυφά έδαφος στους εχθρούς, ότι οι αμερικάνοι έριξαν μόνοι τους τους
δίδυμους πύργους κλπ κλπ! Να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, αυτό ήθελαν
«Αυτοί» και ο Ασάντζ είναι υποχείριό Τους.
Γκλουπ!
Η μεγαλύτερη επανάσταση στις επικοινωνίες μετά την ανακάλυψη της
τυπογραφίας περνάει σε εικοσάχρονους ως θεωρία συνωμοσίας! Γιατί είναι
μεγαλύτερη επανάσταση από το ίδιο το Ίντερνετ; Διότι είναι οι χειρισμοί του
Ασάντζ που έδωσαν νόημα στην ύπαρξη του Διαδικτύου και που για πρώτη
φορά το σύνδεσαν, πραγματικά, με τη δημοσιογραφία. Μέχρι στιγμής είχαμε το
ανάποδο: τη δημοσιογραφία να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο ως
μέσο, αντίστοιχο με το χαρτί, το τηλέφωνο, την εικόνα. Όμως το Ίντερνετ δεν
είναι απλώς καλώδια, είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι και μπορούν να βρουν
την είδηση και μπορούν να τη δημιουργήσουν. Και ο Ασανζ είπε: εγώ είμαι η
πηγή, σας δίνω τα απόρρητα έγγραφα κι εσείς τώρα κυρίες και κύριοι των El
País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian και The New York Times ελέγξτε τα
γιατί είναι η δουλειά σας και δώστε τα στο κοινό με την εγκυρότητα που το
Δίκτυο δεν έχει ακόμα. Και ο κόσμος πήγε ένα βηματάκι προς το καλύτερο.
Ακόμα, πάντως και όσοι διαφωνούν με τη λογική των WikiLeaks και πιστεύουν
ότι η διπλωματία και η πολιτική ανήκουν σε αυτούς που τις ασκούν, θα
συμφωνήσουν στο ότι το να πιστεύει κανείς πώς τα WikiLeaks έχουν κάτι κοινό
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με τους κροκόδειλους στους υπόνομους της Νέας Υόρκης δεν είναι απλώς
θλιβερό, είναι σημάδι της εποχής μας, της εποχής της κρίσης. Γιατί η κρίση
φοβίζει και κυρίως αποβλακώνει. Και ακόμα χειρότερα, όπως δεν θα κουραστώ
να επαναλαμβάνω, ανεβάζει στο σβέρκο μας Χίτλερ.
(PC Magazine, Φεβρουάριος 2011)
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Viral vs Truth
Tελικά τα κατάφεραν… Ο -κατά το διεθνές ποινικό δικαστήριο της Χάγηςνούμερο 1 καταζητούμενος εγκληματίας πολέμου, Τζότζεφ Κόνι έγινε σταρ του
διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, χάρη στην αντι-προπαγάνδα, της –
αμφιλεγόμενης- οργάνωσης «Invisible Children», μέσω του βίντεο Kony 2012
(εντάξει, τα είπα όλα σε μία πρόταση).
«Viral video/phenomenon» χαρακτηριζόταν από την Πέμπτη, κιόλας, σε όλα τα
κοινωνικά δίκτυα, αφού σε 48 ώρες έκανε 30 εκατ. θεάσεις… και συνεχίζει
ακάθεκτο.
Το βίντεο είναι επαγγελματικό, γυρισμένο σε χολιγουντιανό στυλ, να σου
ματώνει την ψυχή. Με χάλασε στην αρχή που ο αφηγητής βάζει τον γιο του
στην ταινία, γιατί έχω μια ευαισθησία στην παρουσία των παιδιών στα μίντια
(και τα social μίντια επίσης).
Αλλά σκέφτηκα ότι ο αφηγητής και σκηνοθέτης, Τζέισον Ράσελ, ήθελε να τονίσει
τη διαφορά ανάμεσα στην ευτυχισμένη ζωή του παιδιού του και των παιδιά της
Ουγκάντας που τα απάγουν για να τα κάνουν στρατιώτες του τρομερού
Στρατού της Αντίστασης του Κυρίου, του οποίου ηγείται ο Τζότζεφ Κόνι. Σήμερα
ο στρατός βρίσκεται εκτός Ουγκάντας αλλά συνεχίζει τις επιθέσεις στα
βορειοανατολικά εδάφη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και του νότιου Σουδάν. Οι επιθέσεις αυτές
χαρακτηρίζονται από εξαιρετική βία, δολοφονίες, βασανιστήρια, λεηλασίες,
ακρωτηριασμούς και απαγωγές παιδιών με μεθόδους χειρότερες και από το
παιδομάζωμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τα παιδιά υποχρεώνονται να
σκοτώσουν τους γονείς τους ή να συμμετέχουν στον βιασμό της μητέρας ή της
αδελφής τους. Κατόπιν, τα αγόρια γίνονται η «προσωπική ασπίδα» του Κόνι,
ενώ τα κορίτσια καταλήγουν υπηρέτριες ή πόρνες στα στρατόπεδα.
Όλα τα παραπάνω είναι αλήθεια και όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες
υπάρχει η οργάνωση Child Soldiers που ασχολείται με το πρόβλημα διεθνώς. Κι
ας μην ξεχνάμε, ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πλησιάζουν τους νέους της χώρας
τους από την ηλικία των 16 ετών για να τους εξάρουν τις αρετές της
στρατιωτικής ζωής. Το 2006, μάλιστα, σχεδόν 500 χιλιάδες μαθητές (από 14
ετών) συμμετείχαν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Junior Reserve Officer Training
Corps Program, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα στα σχολεία. Κάτι παρόμοιο
συνηθίζεται και στη Ρωσία, όπου οι στρατιωτικοί μπορούν να «υιοθετήσουν»
ορφανά μέσα στο στρατόπεδο, τα οποία, με αντάλλαγμα στέγη και σίτιση,
κάνουν κάποιες δουλειές και στη συνέχεια ακολουθούν στρατιωτική καριέρα.
Το Kony 2012, πάντως, περιορίζεται στην Ουγκάντα. Μάλιστα, πολλοί από τους
επικριτές του θεωρούν ότι εμμέσως προσκαλεί την αμερικανική κυβέρνηση σε
στρατιωτική επέμβαση. Σοβαρότατη κατηγορία. Και όπως μου έγραψε και η
Μαρία Κοκίδου, όταν, πρωί πρωί, την Πέμπτη το ανάρτησα στον τοίχο μου,
«άραγε, γιατί οι Αμερικανοί ανακάλυψαν ξαφνικά πού πέφτει στον χάρτη η
Ουγκάντα και ενώνουν τις φωνές τους ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης και
για ένα κοινό καλό και λοιπές φανφάρες;» Μέχρι ν’ αρχίσω να ψάχνω καλύτερα,
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το διαδίκτυο είχε αρχίσει να βοά από τις
παρακολούθησα μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

αντιδράσεις,

τις

οποίες

Καταρχήν, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι στο διαδίκτυο έβγαιναν
ταυτόχρονα και τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια, χωρίς, όμως, να φαίνεται,
από τα πρώτα, ότι οι σχολιαστές έχουν πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει -το έβλεπαν
κάπου, τους άρεσε και συνέχιζαν να προπαγανδίζουν το Kony 2012. Κάτι που
αποδεικνύει ότι το διαδίκτυο δεν έχει ωριμάσει ακόμα και είναι πεδίο δόξης
λαμπρό για κάθε είδους προπαγάνδα.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι, την ώρα που είχα χαθεί εντελώς και
προσπαθούσα να φτιάξω ένα storify για να βγάλω άκρη, η Guardian με ξεπέρασε
και όχι απλώς παρουσίασε όλων των ειδών τις απόψεις, αλλά έκανε έκκληση σε
διάφορους παράγοντες να στείλουν τη γνώμη τους. Την ίδια στιγμή, ο
ανταποκριτής του στις ΗΠΑ προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την «Invisible
Children». Κάτι που αποδεικνύει ότι, στο τέλος, για να μάθουμε την αλήθεια,
πρέπει να απευθυνθούμε σε έγκυρα μέσα ενημέρωσης -μπορεί και διαδικτυακά,
δεν αντιλέγω.
Συνοπτικά, οι διαφωνίες που εκφράστηκαν (και εκφράζονται) αναφέρονται στα
εξής:
 Στο ότι το πατρονάρισμα των δυτικών δεν βοηθά την Αφρική να βρει τον
εαυτό της και να διαχειριστεί τα σοβαρά της θέματα.
 Στο ότι τα οικονομικά της «Invisible Children» κάθε άλλο παρά διαφανή
είναι.
 Στο ότι η «Invisible Children» κάνει κυρίως μιντιακές εκστρατείες και όχι
δουλειά επί τόπου.
 Στο ότι, λόγω της μεγάλης δημοσιότητας, μπορεί να υπάρξουν αντίποινα
στον τοπικό πληθυσμό.
 Στο ότι δεν υπάρχουν αναφορές στην οικονομική πλευρά του θέματος
(στην Ουγκάντα πρόσφατα ανακαλύφθηκαν σημαντικά κοιτάσματα
πετρελαίου στα σύνορα με τη ΛΔ του Κονγκό).
Το κίνημα υπέρ του Kony 2012 άγγιξε απλούς πολίτες, άγγιξε φυσικά και
διασημότητες. Τι Τζορτζ Κλούνεϊ, τι Αντζελίνα Τζολί, τι Ριάνα… Και τέλος, ο
Λευκός Οίκος, δια του γραμματέα Τύπου. Τζέι Κάρνεϊ, συνεχάρη την «Invisible
Children». Ας μην ξεχνάμε, ότι τον περασμένο Οκτώβριο ο αμερικανικός στρατός
έστειλε 100 άτομα από τις ειδικές δυνάμεις του στην Κεντρική Αφρική, πρώτη
φορά μετά το φιάσκο της Σομαλίας, το 1993 (σας παραπέμπω στο Black Hawk
down).
Συμπέρασμα βγάλατε; Ελπίζω όχι, γιατί αυτό σημαίνει ότι είστε καλύτεροι από
μένα.
Όμως, ακόμα και μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι καλό να αφυπνίζονται συνειδήσεις.
Ακόμα κι αν περιορίζονται σε ιστορίες με καλούς και με κακούς, χωρίς να
λαμβάνουν υπόψη την ταραχώδη ιστορία της Αφρικής, η οποία βασανίζεται
ακόμα από τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας. Η προσωπικότητα που σημάδεψε
την Ουγκάντα, ο στυγνός δικτάτορας Ίντι Αμίν Νταντά, ξεκίνησε ως διοικητής
του βρετανικού αποικιοκρατικού στρατού King’s African Rifles, πριν δηλώσει
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υποταγή σε μια άλλη μεγάλη δύναμη, τη Σοβιετική Ένωση. Και, όλως τυχαίως,
μετά την εκδίωξή του βρήκε καταφύγιο σε μια μεγάλη σύμμαχο των ΗΠΑ, τη
Σαουδική Αραβία. Δε λέω ότι είναι κακό να στιγματίζουμε τον Τζότζεφ Κόνι.
Απλώς, να ξέρουμε κάθε φορά τι βλέπουμε και από ποιον. Με την κρίση
αξιοπιστίας που περνάει η πολιτική αλλά και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης,
έχουμε την τάση να βλέπουμε το διαδίκτυο ως σωτήρα της πολιτικής και
δημοσιογραφικής αξιοπρέπειας. Γι’ αυτό, λοιπόν, ας τουιτάρουμε όλοι μαζί τα
κομμάτια της catastroika.
(PC Magazine, Μάρτιος 2012)
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Η νέα ΥΠΕΡ εφημερίδα
Η μόδα με τους curators μου την έχει δώσει στα νεύρα… ήρθανε ορδές να μου
πάρουν τη δουλειά που κάνω τόσα χρόνια. Data miner ήθελα να με λέω, αλλά,
αναγκαστικά, λόγω όγκου πληροφόρησης, έγινα επιμελήτρια (curator, κι όποιος
δώσει άλλη μετάφραση να ‘ρθει να πλακωθούμε). Αρκετά παπαγαλάκια έχουμε
στην τηλεόραση (κυρίως, αλλά και στον Τύπο γενικά), θα γεμίσουμε και στο
δίκτυο τώρα; Άντε, να μη νοσταλγήσω τις εποχές που ήμασταν τρεις κι ο
κούκος.
Για παράδειγμα η ιστορία του ντοκιμαντέρ Kony 2012 που κουβεντιάζαμε. Ενώ
λοιπόν το θέμα έχει ξεκαθαρίσει και η εφημερίδα Guardian έχει σηκώσει ψηλά το
φάρο της ανεξάρτητης δικτυακής δημοσιογραφίας (πες το curation αν σ’ αρέσει)
διαβάζω προχθές κι άλλο κείμενο στο ελληνικό δίκτυο, υποτίθεται
αρθρογράφου, ο οποίος μας λέει ότι το δίδαγμα από το Kony 2012 είναι ότι
μπορούμε όλοι πια, χάρη στα social media, να μάθουμε τα σημεία και τέρατα
που κάνει ο Τζότζεφ Κόνι στην Ουγκάντα. Δώστε μου τοίχους να χτυπάω το
κεφάλι μου.
Εκείνο όμως που τράβηξε περισσότερο την προσοχή μου ήταν ένα άλλο άρθρο
με τίτλο «curating the curators», στο οποίο ο αρθρογράφος υποστήριζε ότι ο
όγκος των πληροφοριών είναι τόσο μεγάλος που θα χρειαστούμε και επιμελητές
που θα επιμελούνται τους επιμελητές, ώστε να βρίσκουμε τα «καλύτερα του
web». Αυτό κρατήστε το θα το δούμε παρακάτω.
Πώς ξεχωρίζει ο αληθινός επιμελητής από τον μούφα που απλώς αναμεταδίδει
ότι του πέσει στο μάτι; Από τρία κριτήρια. Το πρώτο είναι να υπάρχει
πραγματικός μηχανισμός φιλτραρίσματος γιατί αλλιώς ο curator γίνεται
aggregator και απλώς ανακυκλώνει (αν για παράδειγμα δείτε 2-3 παρόμοια
άρθρα για το ίδιο θέμα ή τα ίδια άρθρα σας έρθουν και από αλλού, τότε…). Το
δεύτερο είναι η εξειδίκευση του επιμελητή (δηλαδή αν κάποιος επιμένει να
ασχολείται με όλους και με όλα…) Η επιμέλεια προϋποθέτει εξειδίκευση, γιατί
τότε μόνο το φιλτράρισμα είναι αποτελεσματικό. Τέλος δεν είναι ο αριθμός των
followers ή άλλων που κάνει τον επιμελητή καλό, αλλά και η δική τους
εξειδίκευση. Το τρίτο κριτήριο είναι το «βάθος» του περιεχομένου που
προσφέρει ο επιμελητής. Τα breaking news είναι για τους aggregators, υπάρχουν
παντού. Ο σωστός επιμελητής, θα ψάξει αυτό που ξεχωρίζει, αυτό που κάνει και
σύνθεση και ανάλυση της είδησης. Αν θέλετε δελτία τύπου, γραφτείτε σε
Newsletter.
Ο σοβαρός επιμελητής δεν θα επιλέξει πολυ περιεχόμενο, αλλά πραγματικά τα
καλύτερα άρθρα, ώστε ο χρόνος που καταναλώνει κάποιος για την ανάγνωσή
να αξίζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και άρα δεν είναι παράλογο να
επιμελείσαι τους επιμελητές, αλλά αυτή είναι δουλειά για τους καλύτερους. Και ο
αναγνώστης που θα βρει έναν τέτοιο μπορεί άνετα να του εμπιστευτεί την
ενημέρωσή του.
Και αυτό μας οδηγεί στο εξής συγκλονιστικό συμπέρασμα. Το να εμπιστεύεσαι
την ενημέρωσή σου σε έναν επιμελητή για κάθε θέμα που σ’ ενδιαφέρει είναι
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ακριβώς το ίδιο με το να παίρνεις και να διαβάζεις την παλιά καλή εφημερίδα
του χθες. Αυτό ακριβώς δεν ήταν η δουλειά της; Η διαφορά είναι ότι αυτή είναι
μια ΥΠΕΡ εφημερίδα, φτιαγμένη ακριβώς στα γούστα του καθενός, επιλεγμένη
από χιλιάδες διαφορετικές πηγές.
(PC Magazine, Απρίλιος 2012)
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Ας προστατέψουμε τα δικτυακά μίντια
Με τη συρρίκνωση των «παραδοσιακών» μέσων –κυρίως με το κλείσιμο της
Ελευθεροτυπίας και του Alter- αλλά και με τις μειώσεις προσωπικού σε άλλα
μέσα, μια πλειάδα συναδέλφων πλαισιώνουν, πλέον, διάφορα νέα ή παλιότερα
διαδικτυακά μέσα (πολλές φορές και χωρίς αμοιβή). Το γεγονός αυτό έχει ένα
καλό αλλά δυστυχώς και πολλά κακά.
Το καλό είναι ότι συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του διαδικτύου.
Χρόνια πριν από αυτήν εδώ τη στήλη, γκρίνιαζα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον
ελληνικό περιεχόμενο στο δίκτυο. Όταν ηχηρές πένες ή έμπειροι τηλεοπτικά
δημοσιογράφοι επενδύουν στα ηλεκτρονικά μέσα δεν μπορεί παρά να βγει κάτι
καλό.
Περιμένοντας το καλό, όμως, ψιλογεμίσαμε σαβούρα. Ειδικά το κομμάτι της
webtv αντιγράφει θλιβερά τη σκηνοθεσία των τηλεοπτικών παραθύρων. Ίδιο
στήσιμο, ίδιοι καλεσμένοι, ίδιες ερωτήσεις, ίδια διαλεκτική… η τηλεόραση στην
οθόνη του υπολογιστή μας… μα ζητήσαμε εμείς τέτοιο πράγμα; Οι ελάχιστες
φωτεινές εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Όσο για το «γραπτό» λόγο (πως το λέμε στο δίκτυο, «οθονοτό»; Μήπως
«διαβαστό»;) έχουμε πήξει στο άρθρο γνώμης. Για ρεπορτάζ στο Twitter… Τόσοι
και τόσοι μεγάλοι δημοσιογράφοι και θέλετε και ρεπορτάζ; Η υπογραφή δε σας
φτάνει;
Κάποιοι από αυτούς ασχολούνται και με τα social media. Το ασχολούνται είναι
λέξη γενικού περιεχομένου: λίγο διαβάζουν, πολύ ποστάρουν και πολύ
περισσότερο αναλύουν. Διογκώνοντας έτσι δύο μείζονα προβλήματα του
ελληνικού δικτύου: το πληροφοριακό χάσμα και την ημιμάθεια.
Τα δυο τους είναι σχεδόν ταυτόσημα. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι η πληγή της
γνώσης της χρήσης του Η/Υ (διαχωρίζω την πληροφορική αφήνοντάς την στους
πλέον ειδικούς). Φτάνει να πάτε σ’ ένα λύκειο για να δείτε πόσα «τρελά
κουνέλια», «μικρές πριγκίπισσες», «θύρες 7/13/14 κλπ» κυκλοφορούν ελεύθερα.
Μπαίνουμε στο Facebook και νομίζουμε ξέρουμε τι είναι υπολογιστής. Για βάλτε
τους να κάνουν μια παρουσίαση powerpoint της προκοπής να δούμε τι θα
κάνουν. Οι φοιτητές μου με κοιτούσαν με ανοιχτό το στόμα όταν τους έλεγα ότι
μπορούν να περάσουν τις επαφές του κινητού τους στο outlook και αντίστροφα.
Αναγκαζόμουνα να τους το βάλω εργασία για να το κάνουν… ας φύγουν
τουλάχιστον με κάτι χρήσιμο από τα ευαγή ιδρύματα. Και βέβαια το πρόβλημα
διογκώνεται από τα ψευτοδιπλώματα που παίρνουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας
(πληρώνοντας αδρά) για ν’ αποδείξουν σε μελλοντικούς εργοδότες ότι «ξέρουν».
Και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας και του σχολείου και κανενός άλλου. Το
όλον το λες και τεχνολογική ημιμάθεια, υπάρχει όμως και το άλλο σκέλος της, η
πολιτισμική. Έμαθα δυο πράγματα, έγινα και ειδικός. Και άρα γράφω ό,τι
αρλούμπα μου κατέβει στο κεφάλι και αντί να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, τα
θολώνω χειρότερα.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι της πληροφορικής πρέπει να πάρουν λίγο την
κατάσταση στα χέρια τους. Να σταματήσουν να φοβούνται το «λόγο», του
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οποίου η παραγωγή είναι έτσι κι αλλιώς αμφίβολης ποιότητας, να σταματήσουν
να σνομπάρουν τα κοινωνικά δίκτυα και να βγουν από τα κλειστά
«προστατευμένα» τους φόρουμ και να πάνε εκεί που χτυπάει η καρδιά της
κοινωνίας. Να διεκδικήσουν την αρθρογραφία που τους ανήκει, να συμμετέχουν
σε νέα πραγματικά κοινωνικά και δικτυακά μίντια. Αλλά και να βοηθήσουν τον
κόσμο να μάθει να χειρίζεται λογισμικό χρήσιμο για τη δουλειά του, για τις
σπουδές του, για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ανοιχτό λογισμικό, όταν
είναι δυνατόν…
(PC Magazine, Ιούνιος 2012)
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Από τα debate στα twitbate
Τι σημασία έχει που δεν έγινε ντιμπέιτ αρχηγών στην ελληνική τηλεόραση;
Είχαμε ένα σωρό άλλα. Κυρίως στο διαδίκτυο; Τι να την κάνεις την τηλεόραση,
όταν κάνεις θαύματα στο Ιντερνετ; Δεν τα είδα όλα, αλλά κάποια από αυτά
έφτασαν στ’ αυτιά όλων μας: «ο τάδε έκανε μια τρομερή εκπομπή», του δείνα
«το στούντιο είναι χάλια». Πάντως προσφορά υπήρχε και μεγάλη μάλιστα. Αλλά
δυστυχώς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όλοι έκαναν μεταφορά, της λογικής της
τηλεόρασης στο δίκτυο και όχι παραγωγή κάτι πρωτότυπου. Μια από τα ίδια
των δελτίων ειδήσεων των καναλιών, που επιμένουν στη λογική «βγάζω στο
παράθυρο τους δύο μονομάχους». Αυτό το δίδυμο είναι μιας άλλης εποχής και η
τηλεόραση δεν κατάφερε να το προσαρμόσει, μάλλον γιατί οι εξελίξεις την
ξεπέρασαν. Το δίκτυο όμως;
Το όλον είναι στημένο στη λογική «αντιπαρατίθενται οι προτάσεις εξουσίας» και
στόχο έχει να ντοπάρει τη συσπείρωση των μεγάλων κομμάτων και να
επιτρέψει στο «μεσαίο χώρο», αυτές τις λίγες χιλιάδες ψηφοφόρων που
παραδοσιακά δίνουν την εξουσία στο ένα ή το άλλο κόμμα, ν’ αποφασίσουν
ποιανού η σειρά είναι. Και τέλος, στόχο έχει ένα ωραίο «πολιτισμένο καβγά» που
θα φέρει τα πολυπόθητα νούμερα της τηλεθέασης. Ξεχνιέται το περίφημο
δίδυμο Ντόρα-Βενιζέλος;
Τώρα βέβαια με σχεδόν σίγουρο ότι η εποχή της αυτοδυναμίας πέρασε, αυτού
του είδους οι συζητήσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Ο δεξιός ψηφοφόρος, για
παράδειγμα, προσπαθεί ν’ αποφασίσει ανάμεσα στον Α. Σαμαρά και τον Π.
Καμμένο. Δύο τέτοιους θα έπρεπε να έχουν στα παράθυρα, αν στόχος ήταν η
ενημέρωση.
Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να ρίχνει λάδι στη
φωτιά κι όταν αυτή πάρει για τα καλά, κάθεται πίσω και απολαμβάνει τα
νούμερά του. Ντροπή για τη δημοσιογραφία. Κι ακόμα μεγαλύτερη ντροπή,
αυτό που έγινε την Τετάρτη το βράδυ, παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας
ελευθερίας του Τύπου, όχι σε μια μικρή νότια χώρα αλλά στη μεγάλη Γαλλία.
Δυο μαριονέτες, μία ξανθιά του ιδιωτικού TF1, που γλυκοκοίταζε τον
απερχόμενο πρόεδρο και ένα (με περούκα, όπως έγραφαν στο Twitter) αστέρι
δευτεροκλασάτο της δημόσιας France2, ούτε τους τροχονόμους δεν ήταν άξιοι
να κάνουν στους δύο υποψήφιους, για την προεδρία της χώρας. Κάτι
«ολοκληρώστε» ψέλλιζαν, κάτι «να μην καθυστερούμε έχουμε κι άλλα θέματα»…
και για το μάρμαρο τίποτα. Ούτε μία ερώτηση. Ο Σαρκοζί έλεγε τον Ολάντ
ψεύτη, ο Ολάντ διέκοπτε συνεχώς τον Σαρκοζί, ό,τι ήθελαν έκαναν και κυρίως
διαμόρφωσαν οι ίδιοι την ατζέντα της συζήτησης. Ο δημόσιος διάλογος
εξαντλήθηκε στα θέματα που επέλεξαν οι ερωτώμενοι και όχι οι εκπρόσωποι της
κοινής γνώμης, δηλαδή οι δημοσιογράφοι.
Αυτή την εποχή της ντροπής, θα προσπαθούσα να την κρύψω από τους
απογόνους μου, αν δεν είχε κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Έτσι λοιπόν την
περασμένη Δευτέρα, βρεθήκαμε σ’ ένα βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, το
@FreeThinkinZone, με πρωτοβουλία ενός ενεργού πολίτη του @tsigos που μέσω
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Twitter κάλεσε μικρά κόμματα, τη Δράση του Στ. Μάνου, τη Δημιουργία Ξανά
του Θ. Τζήμερου, τους Οικολόγους Πράσινους, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας και
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε #twitbate. Άλλοι ήμασταν εκεί, άλλοι παρακολουθούσαν μέσω
webstreaming, ο @moumouris κάθισε κι έκανε ζωντανή καταγραφή των όσων
λέγονταν, ο @asteris έφτιαξε ένα storify, ο @sotiropoulos, o @tsimitakis και ο
@YanniKouts μάζευαν τις ερωτήσεις του κοινού και τις έθεταν. Όλοι αυτοί
εθελοντικά. Συνολικά επτά άνθρωποι για να εγγυηθούν πραγματικό δημόσιο
διάλογο.
Οι συμμετέχοντες πολιτικοί, παρ’ όλο που δεν γνωρίζονταν, επέμειναν να μιλάνε
στον ενικό ο ένας στον άλλο και με τα μικρά τους ονόματα. Πιθανόν να μην
έγινε η καλύτερη πολιτική συζήτηση που έχουμε παρακολουθήσει ποτέ. Ήταν
όμως αληθινή και ο κόσμος το ένιωσε και ακολούθησε τόσο με ερωτήσεις στο
Twitter όσο και με μεγάλη παρακολούθηση από το webcasting.
Όλα αυτά μας δίνουν το στίγμα του πώς θα έπρεπε να είναι η δημοσιογραφία,
όχι του αύριο αλλά του σήμερα. Το ό,τι μερικοί από μας ξέρουμε να χειριζόμαστε
καλύτερα τα νέα μέσα, δε μας κάνει καλούς δημοσιογράφους. Αλλά όσοι είναι
καλοί δημοσιογράφοι, βρίσκουν στα νέα μέσα ένα αξιόπιστο βήμα.
(Πολίτης, 6 Μαΐου 1912)
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Ειδήσεις του χθες και του αύριο
Προσπαθώ συνεχώς να συνδέσω με κάποιο τρόπο όλα τα «νέα εργαλεία» του
web 2.0 με τη δημοσιογραφική δουλειά της καθημερινότητας και δεν βρίσκω
άκρη εντέλει.
Δεν συζητάμε για το web, τα mail, το skype και άλλα τέτοια «τετριμμένα».
Μιλάμε για «hard core» πράγματα: prezi για παρουσιάσεις, storify για ψηφιακή
αφήγηση, visual.ly για infographics και πόσα ακόμα.
Εδώ καλά καλά δεν έχω «ενσωματώσει» το Twitter και υπάρχουν μέρες που
ξεχνάω να μπω. Και το Facebook συντηρείται κυρίως ως εναλλακτική του mail
και επειδή είναι και διασκέδαση, αλλιώς… Δεν έχω χρόνο, πώς να το
ζωγραφίσω;
Βλέπω καμιά φορά τους πειραματισμούς που γίνονται στο εξωτερικό, όπως
αυτούς της Guardian για παράδειγμα (οι θεοί μου) και μελαγχολώ. Πόσο αληθινά
«ειδήσεις» μπορείς να φτιάξεις όταν έχεις το θέμα, παίρνεις feedback από τους
αναγνώστες σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτίζεις νέες πλευρές με
βίντεο-ντοκουμέντα, προχωράς παρακάτω, εμβαθύνεις… Σε κάνει να
ονειρεύεσαι ξανά να γίνεις δημοσιογράφος.
Αλλά… αλλά όλα αυτά απαιτούν τόσα πράγματα, που δεν τα διαθέτουμε,
τουλάχιστον όχι εδώ. Από πού να ξεκινήσω; Από την μετεκπαίδευση που κανείς
δεν μας παρέχει; Από το χρόνο που δεν έχουμε γιατί πρέπει να κάνουμε πολλά
πράγματα;
Θ’ ασχοληθώ με το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου: τη φιλοσοφία. Ακόμα
σκεφτόμαστε στραβά με όρους και εξειδικεύσεις παρελθόντος. Έχουμε μάθει ότι
ένας δημοσιογράφος = μία θέση. Για παράδειγμα είμαι πολιτικός ρεπόρτερ στο
ραδιόφωνο. Ή είμαι οικονομικός ρεπόρτερ σε μία εφημερίδα. Ή γράφω ειδήσεις
για το δελτίο στην τηλεόραση. Άρα λοιπόν, στη διάρκεια της ημέρας σου, θα
φέρεις (θα γράψεις, θα πεις, θα παρουσιάσεις) όσες περισσότερες ειδήσεις
μπορείς.
Η νέα εποχή, ωστόσο, απαιτεί ένα δημοσιογράφο ανά είδηση και όχι ανά θέση.
Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας αναλαμβάνει το θέμα του: βρίσκει τις πηγές του, τις
επαληθεύει και μαζεύει όλο το υλικό που μπορεί (φωτογραφίες, βίντεο,
αντιδράσεις του κόσμου) και το διαχέει σε μια ψηφιακή αφήγηση με ήχο,
κείμενο, εικόνα όσο καλύτερα μπορεί (ή σύμφωνα με την παλιά αντίληψη
κρατάει ότι ταιριάζει σε κάθε μέσο και δίνει τα υπόλοιπα στα άλλα αντίστοιχα
μέσα). Αυτό σήμερα είναι είδηση. Και μάλιστα «ανεβαίνει» αμέσως μόλις την
έχεις.
Η τηλεόραση (όπως και οι εφημερίδες) έχει πεθάνει και δεν το ξέρει (το
ραδιόφωνο είναι άλλη υπόθεση, είναι ο πρόγονος του web). Ποιος ανοίγει το
βραδινό δελτίο ειδήσεων για να «μάθει τα νέα»;
Μισό, κορίτσι! Σ’ εφημερίδα σε διαβάζουμε, μη λέμε κι ότι θέμε!
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Ναι, αλλά είναι άλλο πράγμα. Είναι η ανάλυση, είναι η χαρά της ανάγνωσης,
είναι η ταινία, το ντοκιμαντέρ. Δεν είναι είδηση πια. Έχετε διαβάσει καμία είδηση
σε όσα γράφω μέχρι εδώ; Γιατί συνεχίζετε να διαβάζετε τότε;
Πολύ πιθανόν γιατί βρίσκετε ενδιαφέροντα ή αιρετικά ή χαριτωμένα ή
εκνευριστικά τα όσα γράφω (προσθέστε και άλλο επίθετο κατά βούληση). Όχι
όμως γιατί σας «ενημέρωσα» για κάτι. Στην περίπτωση που κάνω καλά τη
δουλειά μου (του αρθρογράφου εφημερίδας), σας «έμαθα» κάτι.
Κι όμως πεισματικά τόσο εμείς οι επαγγελματίες του χώρου, όσο και οι
ιδιοκτήτες των μέσων αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. Και μάλιστα
στις συνθήκες που ζούμε, πιθανόν και οικονομικά να ήταν προς το συμφέρον
όλων μας να μεταλλαχθούμε γρηγορότερα. Αλλά ο κύριος στόχος της
μετεξέλιξης δεν μπορεί παρά να είναι ένας: η είδηση δεν είναι «θέαμα», η είδηση
είναι το πρώτο λιθαράκι της δημοκρατίας. Και όταν μπορούμε ν’ αγγίξουμε μια
καλύτερη δημοκρατία και δεν το κάνουμε…
(Παράθυρο, 19 Ιανουαρίου 2014)
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Η νέα Le Monde και το διαδίκτυο
Πριν από μέρες, η γαλλική εφημερίδα Le Monde, η οποία συγκαταλέγεται
ανάμεσα στις πιο έγκυρες παγκόσμια, βγήκε με νέο λουκ. Το βάρος πέφτει πια σε
λιγότερα άρθρα με μεγαλύτερη γραμματοσειρά, αποκλειστικότητες, σχόλια και
αναλύσεις. Σκοπός είναι η έντυπη μορφή της Le Monde να
αλληλοσυμπληρώνεται με τη διαδικτυακή της έκδοση. Το συγκεκριμένο όραμα
έχει πατέρα τον Μισέλ Κολόνα ντ’ Ίστρια, ο οποίος έφυγε δυστυχώς από κοντά
μας το 2002, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Τον συνάντησα για μία και μόνη φορά στις
αρχές του 1996, δύο χρόνια αφότου είχε ξεκινήσει τη διαδικτυακή έκδοση της
εφημερίδας. Η καριέρα του; Τελείωσε μια δύσκολη σχολή αξιωματικών του
ναυτικού, αλλά τον κέρδισε αμέσως η δημοσιογραφία και μάλιστα η
ηλεκτρονική. «Η ποιότητα των πρόσθετων υπηρεσιών είναι εκείνη που θα
εξασφαλίσει την επιβίωση των ηλεκτρονικών σελίδων ενός έντυπου απέναντι
στον ανταγωνισμό των δωρεάν ηλεκτρονικών εκδόσεων. Δεν θέλω να πω πως
το δικό μας μοντέλο είναι το καλύτερο και πως θα πρέπει να γίνει παράδειγμα
για τους άλλους. Αλλά για μας στη Le Monde, μια καθημερινή ανεξάρτητη
γαλλική εφημερίδα γνώμης, υψηλής ποιότητας, αυτό είναι το μοντέλο που μας
ταιριάζει και σε αυτό το μοντέλο πιστεύουμε», εξηγούσε το μοντέλο μισό
ελεύθερο περιεχόμενο, μισό επί πληρωμή στη φοιτήτρια που προσπαθούσε να
συγκεντρώσει στοιχεία για την πτυχιακή της. Και πράγματι, μπορεί η ψηφιακή
έκδοση να φέρνει μόνο το 15% των εσόδων (25 εκατ. ευρώ το 2013), αλλά εκεί
βρίσκεται το μέλλον, όπως ακριβώς είχε προβλέψει. Άλλωστε ανάμεσα στις
αλλαγές που έγιναν στην εφημερίδα είναι και η ενίσχυση της σύνταξης της
ηλεκτρονικής μορφής με 29 δημοσιογράφους που μετακομίζουν εκεί από τη
σύνταξη στο «χαρτί».
Ο Μισέλ Κολόνα ντ’ Ίστρια, μου είχε εξηγήσει τότε ότι αναμφίβολα η φύση των
άρθρων των εφημερίδων θ’ αλλάξει. Και πως η νέα δημοσιογραφία θα βασίζεται
σε τρεις πυλώνες.
Καταρχάς στην αναζήτηση των πληροφοριών στον ωκεανό του διαδικτύου και
την αξιολόγησή της, ορίζοντας τότε χωρίς να το ξέρει και πριν γίνει ευρέως
γνωστή την έννοια του curator.
Κατά δεύτερο στην ανάλυση της πληροφορίας γιατί η ίδια η πληροφορία θα
βρίσκεται τη στιγμή που συμβαίνει στο διαδίκτυο και μάλιστα δωρεάν. Έτσι ο
κόσμος θ’ αγοράζει πια τα έντυπα για ν’ αποκρυπτογραφήσει και να ερμηνεύσει
την πληροφορία και όχι για να τη «μάθει».
Και τέλος, στα μεγάλα ρεπορτάζ, τις έρευνες, που πλέον θα μπορούσαν να
διεξάγουν οι ελεύθεροι από το κυνήγι της πληροφορίας δημοσιογράφοι. Αυτή
ήταν η δημοσιογραφία που ονειρευόταν για το μέλλον, και δεκαοκτώ χρόνια
μετά, αυτή τη δημοσιογραφία αναδεικνύει και η έντυπη έκδοση της εφημερίδας
του.
Από τότε τον μνημονεύω συχνά. Καταρχάς παρακολουθώντας τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Δεν έκανε λάθος σε καμία από τις προβλέψεις του, παρά μόνο στο
πόσο δύσκολα θα τις υιοθετούσε ο Τύπος. Και δεν μπορώ παρά να φαντάζομαι
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ότι αν δεν είχε φύγει τόσο νωρίς, όχι μόνο η Le Monde, αλλά και πολλές άλλες
εφημερίδες ανά την Ευρώπη θα είχαν προσαρμοστεί γρηγορότερα, αντί να είναι
ακόμα γαντζωμένες σ’ ένα μοντέλο νεκρό, που όπως έλεγε και ο ίδιος «θα
πεθάνει μαζί με τους τελευταίους αναγνώστες του». Και κατά δεύτερο, τον
θυμάμαι κάθε φορά που ο κάθε κ. Ασχέτου μου κουνάει το δάχτυλο
«εξηγώντας» μου τι σημαίνει ηλεκτρονική δημοσιογραφία, αναμασώντας
ημιμαθώς αυτά που ο Μισέλ Κολόνα ντ’ Ίστρια και άλλα φωτεινά μυαλά της
γενιάς του στην Ευρώπη, όπως ο τότε διευθυντής πληροφορικής της Ουνέσκο
Φιλίπ Κεό ή ο τότε διευθυντής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του BBC Πολ
Μπράναν, γνώριζαν και κήρυτταν δύο δεκαετίες πριν. Και αισθάνομαι ιδιαίτερα
τυχερή που είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω και να γίνω κοινωνός του
οράματός τους.
(Παράθυρο, 2 Νοεμβρίου 2014)
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Facepaper
Πριν από χρόνια (την εποχή του λίθου) αγοράζαμε μια εφημερίδα από το
περίπτερο. Κατόπιν, στην εποχή του χαλκού, διαβάζαμε την εφημερίδα μας μέσα
από την ιστοσελίδα της. Τέλος, στην εποχή του σιδήρου που διανύουμε,
εγκαταλείψαμε το ένα Μέσο που μας εκφράζει και διαβάζουμε αυτά που
ανεβάζουν οι φίλοι μας στο Facebook ή στο Twitter, ανεξάρτητα από πού
προέρχονται.
Για να το τεκμηριώσουμε και με αριθμούς, η ανάγνωση μέσω Facebook έφτασε
το 14 – 16% για τους New York Times (διπλασιάστηκε σε λίγους μήνες), στο 15%
για τη γαλλική 20Minutes και 10% για τη Le Monde, ενώ για τις διάσημες
ιστοσελίδες όπως το Buzzfeed, φτάνει σε ύψη δυσθεώρητα: 75%.
Γι’ αυτό και οι γίγαντες των μέσων δεν μπόρεσαν ν’ αντισταθούν στα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης. Πριν από λίγες μέρες οι New York Times, το BuzzFeed, το
National Geographic, το The Atlantic και το NBC News μαζί με τα ξαδέλφια τους
στην Ευρώπη, τη The Guardian, το BBC News, τη Bild και το Spiegel Online θα
βάζουν τα άρθρα τους απευθείας στο Facebook σ’ ένα πείραμα που ονομάζεται
«Instant Articles» (άμεσα άρθρα).
Μέχρι σήμερα, τα μέσα ενημέρωσης έβαζαν τους δεσμούς προς τα άρθρα τους
στο Facebook: τίτλος, φωτογραφία, δυο περιγραφικές γραμμές, το link… κι
έφυγε. Όταν ο αναγνώστης κάνει κλικ επάνω τους, μεταφέρεται στη σελίδα του
μέσου. Η κίνηση (και άρα και η διαφήμιση) παρέμενε στο μέσο. Με το καινούργιο
σύστημα τα άρθρα θα δημοσιεύονται απευθείας στο Facebook.
Τι κερδίζουμε; Κυρίως χρόνο, ιδιαίτερα στα κινητά τηλέφωνα, όπου μέχρι να
φορτώσει ο δεσμός προς το άρθρο, το Facebook έχει υπολογίσει ότι χρειάζονται
8 δευτερόλεπτα (κι αυτό για γρήγορες συνδέσεις). Με το «Instant Articles» η
ταχύτητα πολλαπλασιάζεται επί 10, εξ ου και το όνομα. Έτσι λοιπόν, από τη μία
το Facebook κρατάει τους αναγνώστες και από την άλλη οι εταίροι που
συμμετέχουν κερδίζουν σε αναγνωσιμότητα σε σχέση με τους ανταγωνιστές
τους. Όσο για τη διαφήμιση, το Facebook συμφώνησε ν’ αφήσει τα μέσα
ενημέρωσης να έχουν τη δική τους διαφήμιση και να κρατάνε όλα τα έσοδα από
αυτήν. Εάν, δε, επιλέξουν να κρατήσουν τη διαφήμιση του Facebook, τότε του
παραχωρούν το 70% των εσόδων. Ο δεύτερος πυλώνας της συμφωνίας είναι ότι
τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν τα δεδομένα
των αναγνωστών τους με τα συνήθη «εργαλεία» τους. Το διακύβευμα είναι
τεράστιο, αφού τα big data είναι σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο στην
στοχευμένη διαφήμιση.
Τέλος, το κάθε Μέσο μπορεί να διαφοροποιεί την παρουσίαση των άρθρων του
και μπορούν επίσης να έχουν κάποια εργαλεία, όπως διαδραστικούς χάρτες ή
φωτογραφίες που μπορούν να μεγεθύνονται.Όμορφα! Το τυρί το είδαμε. Η
φάκα, όμως; Η φάκα είναι το ίδιο το Facebook και η εξάρτηση από αυτό. Η
δημοσιογραφία οφείλει να είναι ανεξάρτητη και να βασίζεται αποκλειστικά και
στους αναγνώστες της. Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, που η πτώση της
διαφήμισης παγκοσμίως οδήγησε έντυπα και κανάλια στο μαρασμό. Και τώρα
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που η κατάσταση αρχίζει να βρίσκει μια νέα ισορροπία, ψάχνουν ξανά τη
διαφήμιση και μάλιστα μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Η οποία
μάλιστα -εκτός από το ότι έχει και φανατικούς εχθρούς και μάλιστα ανάμεσα
στους καλύτερους μέχρι τώρα αναγνώστες- έχει το δικό της τρόπο να εμφανίζει
το περιεχόμενο στο timeline των χρηστών.
Για παράδειγμα ευνοεί τα βίντεο αντί για τα γραπτά άρθρα. Ένας αλγόριθμος θα
καθορίζει λοιπόν τι θα βρούμε μπροστά μας για να διαβάσουμε.
Χμμμμμμ!
(Παράθυρο, 31 Μαΐου 2015)
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Το τέλος των παλιών μέσων ήρθε
Τον περασμένο Ιούλιο, το BBC ανακοίνωσε ότι θα περικόψει περισσότερες από
1.000 (ακόμα) θέσεις εργασίας επειδή αναμένει μείωση των εσόδων του κατά
150 εκατομμύρια στερλίνες (234 εκατομμύρια δολάρια) από το ανταποδοτικό
τέλος το επόμενο οικονομικό έτος. Αιτία είναι η στροφή του κοινού από την
τηλεόραση στο διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια, το BBC έχει ήδη περικόψει
χιλιάδες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξοικονόμησης χρημάτων
ύψους 800 εκατομμυρίων στερλινών, το οποίο άρχισε να υλοποιεί το 2010.
Το ανταποδοτικό τέλος για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση του BBC στο Ηνωμένο
Βασίλειο, ύψους 145.50 στερλινών ετησίως, καταβάλλεται από κάθε νοικοκυριό
στη χώρα που έχει τηλεόραση. Σε ανακοίνωσή του το BBC ανέφερε ότι «αυτό
συμβαίνει γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν iPlayer, κινητά
και ενημερώνονται από το διαδύκτιο, ενώ ο αριθμός των νοικοκυριών που
έχουν τηλεόραση μειώνεται». Εξηγούσε, επίσης, ότι η μείωση αυτή ενισχύει την
πεποίθηση ότι υπάρχει «ανάγκη για εκσυγχρονισμό του ανταποδοτικού τέλους
για να καλύπτει και τις ψηφιακές υπηρεσίες». Γιατί μόνον το 69% των Βρετανών
ενηλίκων ενημερώνεται πλέον από το BBC μέσω τηλεόρασης, σύμφωνα με τη
ρυθμιστική αρχή των τηλεπικοινωνιών στη χώρα.
Και για τις εφημερίδες, όμως, τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι αναγνώστες
προτιμούν το δωρεάν περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ενώ το μοντέλο πώλησης
ολόκληρου του φύλλου με τη μορφή συνδρομής δεν έχει πετύχει. Έτσι
αναζητούνται νέες λύσεις, όπως αυτή που προσφέρει η Blendle, μια ολλανδική
νεοφυής εταιρεία που πωλεί άρθρα εφημερίδων «με το κομμάτι». Πρόσφατα
άνοιξε τα φτερά της και στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τη Γερμανία, ενώ είναι
έτοιμη να επεκταθεί και στη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Στην Ολλανδία μέσα σε ένα
χρόνο κέρδισε 300.000 Ολλανδούς αναγνώστες. Η τιμή πώλησης, κατά μέσον
όρο 20 λεπτά το άρθρο, καθορίζεται από τον εκδότη. ενώ η Blendle παίρνει
προμήθεια 30%.
Οι New York Times και ο κολοσσός των γερμανικών μέσων ενημέρωσης Axel
Springer επένδυσαν τρία εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία αυτή, η οποία έχει
έδρα στην Ουτρέχτη και απασχολεί 56 πρόσωπα.
Η σημερινή κατάσταση ήταν ορατή, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90.
Είναι λοιπόν απορίας άξιον, πώς, είκοσι χρόνια μετά, οι εκδότες και οι ιδιοκτήτες
καναλιών δεν κατάφεραν να βρουν μια βιώσιμη οικονομική λύση ώστε να
μετακομίσουν στο δίκτυο με αξιοπρέπεια. Ούτε το εντελώς δωρεάν περιεχόμενο
ούτε η συνδρομή είναι λύσεις – άλλωστε έρχονται από μια άλλη εποχή.
Το BBC έχει δίκιο. Το ανταποδοτικό τέλος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα
ηλεκτρονικά μέσα και όχι μόνο τις τηλεοράσεις. Αλλά αυτό είναι για να επιβιώσει
ο δημόσιος τομέα. Και ο ιδιωτικός; Και οι εφημερίδες; Στις ΗΠΑ, το πρόβλημα
της τηλεόρασης το έχουν λύσει εδώ και καιρό: “Είναι τόσο φτωχοί που δεν
έχουν ούτε καλωδιακή τηλεόραση” είναι μια συνήθης έκφραση. Έτσι κι αλλιώς
λοιπόν την τηλεόραση την πληρώνεις. Τα καλωδιακά μπουκέτα θα
κυριαρχήσουν με την καθιέρωση της ψηφιακής ευρυεκπομπής, δεν γίνεται
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αλλιώς, και θα μπορείς να τα λαμβάνεις με κάθε μέσο: από την τηλεόραση μέχρι
το κινητό.
Και οι εφημερίδες; Θα πρέπει να βρουν άλλα μοντέλα. Για παράδειγμα, θα
πλήρωνα ευχαρίστως ένα μικρό ποσό το μήνα για να είχα πρόσβαση σε όλα τα
έντυπα. Και θα μπορούσαν οι εκδότες να μοιράζονται το ποσό ανάλογα με τον
αριθμό των κλικ αντί για την κυκλοφορία. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη ιδέα
του κόσμου, σίγουρα θα υπάρξουν πολύ καλύτερες, αλλά όπως φαίνεται μικροί
εκδότες ή κολοσσοί του χώρου δεν έχουν βρει ακόμα ούτε μία της προκοπής.
(Παράθυρο, 8 Νοεμβρίου 2015)
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Ψηφιακή ανατροπή στα μίντια
Να συμφωνήσουμε ότι ο όρος «δίνη της ψηφιακής ανατροπής» είναι εντελώς
αδόκιμος. Ωστόσο δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να μεταφράσουμε καλύτερα
το “vortex of digital disruption”. Όλα ξεκίνησαν από μια μελέτη των εταιρειών
IMD και Cisco με τίτλο: «Ψηφιακή δίνη. Πώς η ψηφιακή ανατροπή
επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανία». Πιθανόν να μην της έριχνα δεύτερη ματιά,
λόγω του ότι το οικονομικό ρεπορτάζ δεν είναι το φόρτε μου, εάν στη δεύτερη
θέση των βιομηχανιών που επηρεάζονται περισσότερο από την ψηφιακή
ανατροπή δεν ήταν τα μίντια και η διασκέδαση (με την ευρεία έννοια). Η πρώτη
είναι η ίδια η τεχνολογία, όπου μετά από κάθε τεχνολογική ανατροπή η
βιομηχανία της επαναπροσδιορίζεται, με παλιές εταιρείες να πεθαίνουν ή να
αλλάζουν προσανατολισμό και νέες να δημιουργούνται.
Στην παρουσίαση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε, μάλιστα, και ένας νέος όρος, ο
οποίος, κατά κάποιον τρόπο, μου «άνοιξε τα μάτια», ο όρος «εταιρείες έντασης
δεδομένων», κατά το «έντασης κεφαλαίου» ή «έντασης γνώσης».
Όλα αυτά έρχονται να «κουμπώσουν» με αυτά που λέγαμε την προηγούμενη
εβδομάδα και την κατρακύλα των εφημερίδων. Η πιο πρόσφατη έρευνα του
ινστιτούτου κοινωνικής έρευνας PEW Research για τις ΗΠΑ δείχνει ότι η
κυκλοφορία καθημερινών και κυριακάτικων εφημερίδων σημείωσε πτώση την
περίοδο 2013-14 κατά 3%. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της ανάγνωσης γίνεται
ακόμα αποκλειστικά στο χαρτί, 56% σύμφωνα με το Nielsen Scarborough’s 2014
Newspaper Penetration Report. Το 11% διαβάζει την εφημερίδα του και στον
υπολογιστή του, το 5% και στο κινητό του και το 11% και στον υπολογιστή ή το
κινητό. Συνολικά λοιπόν, 8 στους δέκα αναγνώστες διαβάζουν ακόμα και στο
χαρτί.
Κάτι τέτοιο, πάντως, δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλά για το χαρτί.
Μάλλον το αντίθετο, αφού όπως μου είχε πει ο δημιουργός της ιστοσελίδας μιας
μεγάλης γαλλικής εφημερίδας πριν από χρόνια, «το χαρτί θα πεθαίνει μαζί με
τους αναγνώστες του». Είναι λοιπόν θέμα χρόνου και μόνο. Το γιατί μας το λένε
οι διαφημιστικές δαπάνες. Τα τελευταία πέντε χρόνια στις ΗΠΑ οι διαφημίσεις
στο έντυπο έχουν φέρει λιγότερα έσοδα από τις διαφημίσεις στο δίκτυο. Και
αυτό σε συνδυασμό με τη μεγάλη πτώση της διαφημιστικής αγοράς, έτσι κι
αλλιώς. Πτώση όμως σημειώνουν και οι θέσεις εργασίας στην αίθουσα σύνταξης.
Σύμφωνα με το American Society of News Editors’ Newsroom Employment
Census, το 2008 μετρήθηκε πτώση 11%, το 2012 ήταν 6%, το 2013 ακόμα 3%.
Αυτή τη στιγμή στις εφημερίδες των ΗΠΑ εργάζονται συνολικά 36.700
άνθρωποι.
Μακάρι να είχαμε στοιχεία για την Ευρώπη για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε.
Με τι; Είτε πληθυσμιακά, είτε με ΑΕΠ, είτε με αριθμό εφημερίδων, θα ήταν πάρα
πολύ ενδιαφέρον να έχουμε στοιχεία για κάθε ευρωπαϊκό κράτος χωριστά και
όλον μαζί τον μέσο όρο των Ευρωπαίων εταίρων μας.
Το μόνο παρήγορο σε αυτήν την ιστορία είναι πως είτε στο χαρτί είτε
ηλεκτρονικά οι αναγνώστες εμπιστεύονται την εφημερίδα τους για να μάθουν
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τις ειδήσεις. Στις μεγάλες εφημερίδες, ο αριθμός των επισκεπτών της σελίδας
ξεπερνά κατά πολύ την κυκλοφορία.
Εμείς που είμαστε κατιτίς πιο «καθυστερημένοι» ψηφιακά, καλό θα ήταν να
πάρουμε μαθήματα από τους πέραν του Ατλαντικού εκδότες και αναγνώστες
για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον της ανάγνωσης των ειδήσεων.
Θα είναι ψηφιακό σίγουρα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει
έγκυρο. Και έγκυρη ενημέρωση σημαίνει ενημέρωση που ο αναγνώστης
πληρώνει από την τσέπη του. Για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της, ψέματα;
(Παράθυρο, 15 Νοεμβρίου 2015)
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Binge-watching, μέρος Α’
Πριν από 20 περίπου χρόνια εγκαταστάθηκα ένα καλοκαίρι στις ΗΠΑ. Όχι μόνο
για βόλτα. Ήθελα να δω πώς διαχειρίζονταν αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε
διαδραστικές υπηρεσίες στην τηλεόραση, σε μια χώρα που ήταν πολύ πιο
μπροστά ακόμα και από τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές. Ήταν κομμάτι της
πτυχιακής μου, που μετά έγινε μεταπτυχιακή διατριβή και χρόνια μετά μου
χάρισε κι ένα μικρό δρ μπροστά από το όνομά μου.
Για όσους δεν θυμούνται, πριν από 20 χρόνια διαδίκτυο δεν υπήρχε στο σπίτι.
Ούτε στη δουλειά. Ίσως σε μερικά σπάνια μέρη, όπως βιβλιοθήκες ή εφημερίδες
κάπου στην κεντρική Ευρώπη, να βρισκόταν ένας υπολογιστής που δούλευε σε
windows 3.11 ή σε Mac που να είχε κι ένα browser κι ένα μόντεμ που γκάριζε για
να συνδεθεί «ίιιι-αν, ίιιι-αν».
Ούτε και στην Αμερική είχαν όμως. Η τοπ τεχνολογία ήταν τα beeper, αυτά που
δεν έφτασαν εδώ, καθώς και τα τηλέφωνα αυτοκινήτου. Δεν ήταν ακριβώς
κινητά, ήταν σταθερά αυτοκινήτου… Και μάλιστα, επειδή το χάκινγκ ήταν
συχνό, σ’ έπαιρνε κάποιος στο beeper και μετά τον έπαιρνες από το αυτοκίνητο
για να μην μπει ο χάκερ στη γραμμή και τηλεφωνεί απεριόριστα… μύλος σας
λέω.
Ήμουνα τόσο μικρή όσο να μου φαίνονται όλα αυτά σαν θαύματα της
τεχνολογίας. Άλλωστε κι εγώ ήμουνα γκατζετάκιας: είχα ηλεκτρονική
γραφομηχανή που έγραφε τα κείμενα σε δισκέτες για τις εργασίες στο
πανεπιστήμιο (κάποιος μου το θύμισε πρόσφατα και κόντεψα να λιποθυμήσω)
πριν αποκτήσω το πρώτο μου Mac, όταν το σπίτι συνδέθηκε στο ίντερνετ.
Εκεί λοιπόν, στην Αμερική, αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες μου
έδιναν πρόθυμα τόνους υλικό και μάλιστα οπτικοακουστικό, το οποίο όμως
ήταν σε κασέτες VHS, που όμως χρησιμοποιούσαν το σύστημα NTSC και όχι τα
ευρωπαϊκά PAL ή SECAM, άρα τα δικά μας βίντεο δεν τα διάβαζαν (ενώ από PAL
σε SECAM ή αντίστροφα έχανες μόνο το χρώμα, για να θυμούνται οι παλιοί και
να μαθαίνουν οι νεότεροι), είδα κι έμαθα πολλά πράγματα.
Ήδη τότε υπήρχαν συνδρομητικές υπηρεσίες, όπως το HBO που μπορούσες με
το πάτημα ενός κουμπιού ν’ αγοράσεις την ταινία που μόλις ξεκινούσε και να τη
δεις. Ωστόσο, αν για κάποιον λόγο δεν μπορούσες να τη δεις εκείνη τη στιγμή,
έχανες την αγορά σου. Η αμερικανική τεχνολογία και αγορά, πάντως, ήταν
έτοιμες να πάνε πολύ πιο μπροστά. Ήταν έτοιμες να σου προσφέρουν
τεχνολογία, που με το πάτημα ενός κουμπιού θα αγόραζες το προϊόν που
έβλεπες στην διαφήμιση. Ήταν έτοιμες να σου προσφέρουν ταινίες, τις οποίες θα
αγόραζες και θα έβλεπες ανά πάσα στιγμή και όχι μόνο τη στιγμή που τη
μετέδιδε το κανάλι. Και πολλά ακόμα.
Πιστεύω πως το όλο σχέδιο ναυάγησε -σε πλανητική κλίμακα εννοώ- λόγω του
διαδικτύου, του οποίου η άνθιση ήρθε σχεδόν αμέσως μετά. Τα μεγάλα σχέδια
έμειναν στο χαρτί γιατί ο κόσμος έφυγε από τη μικρή οθόνη (είχαν και οι
Αμερικάνοι εκείνες τις τεράστιες τηλεοράσεις οπίσθιας προβολής που σοκάριζαν
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κάθε άμαθο Ευρωπαίο) και στράφηκε σε μια μικρότερη, για ν’ ανακαλύψει έναν
καινούργιο θαυμαστό κόσμο, τον κόσμο του ίντερνετ.
Αυτά τα 20 χρόνια λοιπόν, όλη η προσοχή του καταναλωτή ειδήσεων και
ενημέρωσης στράφηκε στον υπολογιστή και στο κινητό. Ένα μέσο τόσο μα τόσο
γοητευτικό σε σχέση με τον δεινόσαυρο, που ήταν θρονιασμένος στο σαλόνι.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η τηλεόραση και ο κινηματογράφος στράφηκαν
και σε ποιοτικές παραγωγές και σε πραγματικά διαδραστικές υπηρεσίες
παντρεύοντας τη συσκευή με το διαδίκτυο απευθείας. Στην ουσία
αποδέσμευσαν τη συσκευή από την κλασσική «μετάδοση» και την έκαναν ακόμα
μια οθόνη δίπλα σ’ εκείνη του desktop, του laptop και του κινητού.
Κι εμείς αποκτήσαμε συνήθειες όπως το Binge-watching και αναπτύχθηκαν
υπηρεσίες όπως το Netflix.
Συνεχίζεται…
(Παράθυρο, 7 Φεβρουαρίου 2016)
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Binge-watching, μέρος Β’
Πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2015, τρεις «μεγάλοι» της
τηλεόρασης, ο Τεντ Σαράντος, επικεφαλής του Netflix, ο Στιβ Μόσκο της Sony
Pictures Television και ο Εντ Κάρολ της AMC ανέβηκαν στο βήμα μιας εκδήλωσης
που διοργάνωσε το Chapman University για να συζητήσουν τη νέα εποχή της
τηλεόρασης.
Και οι τρεις συμφώνησαν ότι το binge watching είναι αυτό που πλέον καθορίζει
όχι μόνο το τεχνολογικό κομμάτι, αλλά και το περιεχόμενο. Μια μικρή
παρένθεση για να διευκρινίσω ότι ψάχνω έναν ωραίο ελληνικό όρο για το binge
watching αλλά δεν έχω βρει ακόμα. Ίσως «μαραθώνια θέαση». Το binge watching
είναι η πρακτική να συγκεντρώνεις όλα τα επεισόδια μιας σειράς και να τα
βλέπεις το ένα μετά το άλλο σαν να έβλεπες μια πολύωρη ταινία.
Και αυτές ακριβώς είναι και οι λέξεις-κλειδιά, «συγκεντρώνω» και «ταινία». Ο
χρήστης δεν περιμένει πια κάθε εβδομάδα το καινούργιο επεισόδιο της
αγαπημένης του σειράς. Προτιμά να τα βλέπει όλα μαζί, άρα αλλάζει και το
τηλεοπτικό μοντέλο. Επίσης, δεν αρκείται σε μια σειρά που κάθε βδομάδα οι
ήρωες αντιμετωπίζουν μια κατάσταση, η οποία στο τέλος βρίσκει τη λύση της,
όπως γίνεται σε διάσημες σειρές σαν το «Νόμος και Τάξη» ή το «CSI». Σε αυτές
και να χάσεις ένα επεισόδιο δεν έγινε τίποτα. Ο binge watcher όμως προτιμά μια
μακράς διάρκειας ταινία. Το τέλος του ενός επεισοδίου τον κάνει να θέλει να
παρακολουθήσει αμέσως το επόμενο για να δει τι γίνεται παρακάτω. Και στο
τέλος του κύκλου θέλει όλα να έχουν τελειώσει, πριν αποφασίσει αν θα
παρακολουθήσει τον επόμενο ή όχι. Αυτές οι σειρές έχουν και λιγότερα
επεισόδια σε κάθε κύκλο, αλλά και η ποιότητά τους είναι σαφώς αναβαθμισμένη
από εκείνη των κλασικών τηλεοπτικών σειρών σε όλα τα επίπεδα: σενάριο,
σκηνοθεσία, ηθοποιία, κόστος παραγωγής…
Η πρώτη τέτοια σειρά ήταν ο πρώτος κύκλος του διάσημου «24». Τότε το
παρακολουθούσαμε σε DVD. Και ήταν ο πρώτος μας μαραθώνιος: 24 επεισόδια,
τα οποία άλλοι έβλεπαν σε μία βδομάδα, άλλοι «έλιωναν» μπροστά στην
τηλεόραση ένα Σαββατοκύριακο. Από τότε γεμίσαμε ποιοτικές σειρές και τι
ωραία! Η τελευταία αγαπημένη μου είναι το «Fargo». Και το Netflix -η
διαδικτυακή υπηρεσία των 74 εκ. συνδρομητών σε 45 χώρες, που με 10 ευρώ
τον μήνα σου επιτρέπει να βλέπεις όσες σειρές θέλεις και από οποιοδήποτε
μηχάνημα- ήρθε να κυριαρχήσει στην αγορά. Και να την ανατρέψει.
Και όχι μόνο για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, αλλά και γιατί
εισήγαγε κι ένα νέο σύστημα «βαθμολόγησης» του περιεχομένου (το οποίο εκτός
από σειρές περιλαμβάνει και ταινίες, ντοκιμαντέρ κ.λπ.). Η έννοια «μέτρηση
τηλεθέασης» δεν υφίσταται πια. Οι χρήστες βαθμολογούν. Και αυτό σημαίνει ότι
καταγράφεται όχι πια αυτό που είδαν, αλλά αυτό που τους άρεσε. Και αυτό
είναι πραγματικά σημαντικό.
Η Netflix, μια εταιρεία-φάρος στον χώρο, αλλά φυσικά υπάρχουν και άλλες
τέτοιες υπηρεσίες, ξεκίνησε ως εταιρεία ενοικίασης βιντεοκασετών μέσω
αλληλογραφίας. Πολλοί το χρησιμοποιούν χαριτολογώντας. Η μετάλλαξη,
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ωστόσο, που υφίσταται ολόκληρη η βιομηχανία μόνο χαριτωμένη δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί. Η Netflix προχωρά πλέον και σε παραγωγές και μάλιστα με
μεγάλη επιτυχία. Οι ειδικοί προβλέπουν τον θάνατο της καλωδιακής
τηλεόρασης στις ΗΠΑ. Και αργότερα της καλωδιακής και της δορυφορικής και
στην Ευρώπη. Στη διάρκεια των 20 τελευταίων χρόνων ζήσαμε πολλούς
υποτιθέμενους θανάτους και πολλές οιονεί επαναστάσεις. Η ταχύτητα, όμως, με
την οποία αλλάζουν οι συνήθειες των καταναλωτών οπτικοακουστικών έργων,
πρώτα με το YouTube (που εντάσσεται σε άλλη κατηγορία) και σήμερα με το
Netflix, αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτήν τη φορά η «γραμμική» τηλεόραση, όπως
τη γνωρίσαμε από τη δεκαετία του ’50 όντως ψυχορραγεί.
(Παράθυρο, 14 Φεβρουαρίου 2016)
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Εκδότες εναντίον «συλλεκτών»
Ακριβής απόδοση στα ελληνικά για το aggregator δεν υπάρχει. Αggregator είναι
ένα λογισμικό το οποίο συλλέγει περιεχόμενο από το διαδίκτυο και το
παρουσιάζει. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολλές τέτοιες υπηρεσίες ειδήσεων,
όπως το GoogleNews, το Palo, το Yahoo News, για ν’ αναφέρουμε μερικά
γνωστά. Για ευκολία, μόνο για σήμερα, ας τους λέμε συλλέκτες για να
καταλαβαινόμαστε. Κι αυτό γιατί «συλλέγουν» την είδηση και την παρουσιάζουν
σε μια σελίδα, συνήθως μόνο μεταφέροντας τις πρώτες της γραμμές. Από κει και
πέρα, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στον τίτλο (ή στον σύνδεσμο που
υπάρχει από κάτω) και να μεταφερθεί στη σελίδα του μέσου που δημοσιεύει την
είδηση για να τη διαβάσει ολόκληρη. Σήμερα στην Ευρώπη διεξάγεται μια
μεγάλη συζήτηση γύρω από το «επικουρικό δικαίωμα» δημιουργών («ancillary
copyright») για συνδεδεμένο περιεχόμενο («linked content»), το οποίο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε διαβούλευση.
Το επικουρικό δικαίωμα θα υποχρεώσει τους συλλέκτες να πληρώνουν ένα είδος
φόρου στους εκδότες της είδησης για να μπορούν να δημοσιεύουν το μικρό
αυτό απόσπασμα. Ό,τι αγγίζει τα πνευματικά δικαιώματα είναι συνήθως αρκετά
δύσκολο, ιδιαίτερα από τότε που ζούμε στην ηλεκτρονική εποχή, αυτό όμως
μοιάζει ιδιαίτερα περίπλοκο, μια που είναι αδύνατον να καταλάβεις ποιος έχει
δίκιο.
Από τη μια είναι οι παραδοσιακοί εκδότες, οι οποίοι δημιουργούν το
περιεχόμενο και θεωρούν άδικο κάποιος να το συγκεντρώνει κάπου και να το
εκμεταλλεύεται. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Από την άλλη οι συλλέκτες, που
υποστηρίζουν ότι οι πρακτική τους οδηγεί τους χρήστες προς τον εκδότη και
άρα του φέρνει κίνηση και έσοδα.
Η πρώτη εφαρμογή ενός παρόμοιου νόμου έγινε στη Γερμανία μετά από πιέσεις
της γερμανικής ένωσης εκδοτών (BDZV), το 2009. Υπήρξε αντίδραση κυρίως από
πολίτες και ακαδημαϊκούς, μέχρι που τελικά το υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε το
νομοσχέδιο (με το όνομα Leistungsschutzrecht) το 2012, το οποίο ψηφίστηκε
έναν χρόνο αργότερα. Η νομοθεσία δεν αφορά μόνο τους συλλέκτες, αλλά και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ευθύνη πέφτει στους ώμους των μηχανών
αναζήτησης, οι οποίες δεν θα πρέπει να επιτρέπουν τμήματα του
δημοσιεύματος να εμφανίζονται που να ξεπερνούν μερικές λέξεις: «Smallest text
excerpts», ζητά ο νόμος, κάτι τόσο αόριστο, που κάνει την εφαρμογή του νόμου
σχεδόν αδύνατη. Ακολούθησαν διάφορα ευτράπελα. Η Google ανακοίνωσε πως
θα εξαιρέσει εντελώς τους εκδότες από την αναζήτησή της ώστε να μην υπάρχει
πρόβλημα. Η VG Media, ωστόσο, η ένωση που εκπροσωπεί τα πνευματικά
δικαιώματα τηλεοράσεων, ραδιοφωνικών σταθμών και διαδικτυακών εκδοτών,
προσέφυγε στην επιτροπή ανταγωνισμού ζητώντας να εφαρμοστεί ο νόμος και
να πληρώσει για να εμφανίζεται. Λίγο αργότερα, ένας από τους μεγαλύτερους
Γερμανούς εκδότες, ο οίκος Axel Springer, παραχώρησε δωρεάν το δικαίωμα
στην Google να εμφανίζει τις εκδόσεις του. Χάος.
Στην Ισπανία, ένας αντίστοιχος νόμος ψηφίστηκε το 2014, ο «canon AEDE». Σε
αυτόν προβλέπεται και άδεια και χρηματικό αντίτιμο, όταν πρόκειται για
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«σημαντικό» απόσπασμα. Όταν πρόκειται για «μη σημαντικό», δεν χρειάζεται
άδεια, αλλά μόνο πληρωμή του αντιτίμου. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η
έννοια «σημαντικό» είναι τόσο χαώδης όσο και η έννοια «μικρό». Παρόμοιες
προτάσεις έχουν γίνει στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Σουηδία, καθώς και τη
Γαλλία, αλλά σε ό,τι αφορά τις εικόνες, μέχρι που έφτασε και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η διαβούλευση της νομοθετικής πρότασης αποτελείται από ένα
ερωτηματολόγιο και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και πολίτες.
Περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις σχετικά με την «ελευθερία του πανοράματος»,
δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνουμε και να μοιραζόμαστε φωτογραφίες, βίντεο
και εικόνες από κτήρια, γλυπτά και άλλα έργα που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο.
Χωρίς αμφιβολία, η πνευματική ιδιοκτησία και η προστασία των δικαιωμάτων
των δημιουργών είναι εξαιρετικής σημασίας για τη διατήρηση του πολιτισμού
και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Χωρίς αμφιβολία,
όμως, είναι αδύνατον να εφαρμόσεις νομοθεσία η οποία να δημιουργεί
περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει.
(Παράθυρο, 13 Ιουνίου 2016)
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Να πάρουμε πίσω τον έλεγχο
Αρκετοί, τυχεροί, από μας μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το φετινό
#RetreatConference2016 (αν μπείτε στο Twitter με το συγκεκριμένο hashtag) θα
δείτε ακριβώς πώς περάσαμε.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει κάθε χρόνο μια μεγάλη συνάντηση
ανάμεσα στους φοιτητές και τους καθηγητές του. Και με την ευκαιρία προσκαλεί
και το ευρύ κοινό να παρακολουθήσει συζητήσεις για το μέλλον των δύο αυτών
επιστημών. Μετά τον Αγρό, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, σειρά είχε η
Αθήνα, όπου χάρη στη συνδιοργάνωση με την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και το Advanced Media Institute, το #RetreatConference2016
μπόρεσε ν’ ανοίξει και στο εξωτερικό και να προσκαλέσει ομιλητές σε μια
ανταλλαγή ιδεών πάνω σ’ ένα σημαντικό ερώτημα: «Ψηφιακή Δημοσιογραφία:
μια απάντηση στην κρίση των μέσων ενημέρωσης;». Θα βρείτε όλες τα βίντεο
από τις εισηγήσεις στο http://bit.ly/2d15R5Y.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο άνθρωπος που πριν από πολλά χρόνια έθεσε τις
βάσεις γι’ αυτό που σήμερα ονομάζουμε δημοσιογραφία των πολιτών με το
βιβλίο του «We the media». Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να απολαύσουμε τον
Νταν Γκίλμορ από κοντά τόσο στην ομιλία του, όσο και σ’ ένα εργαστήρι για τον
μιντιακό εγγραμματισμό. Όμως, σύμφωνα και με τη συνέντευξη που
παραχώρησε στο Greek News Agenda τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε. Οι
κύριες αλλαγές είναι: «Πρώτον, η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
γεγονός που είχε τεράστιο αντίκτυπο σε όλους μας και δεύτερον, μία εκ νέου
συγκέντρωση των επικοινωνιών δίνοντας σε εταιρείες-κολοσσούς και
κυβερνήσεις πολύ μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με αυτά που λέμε και κάνουμε στο
διαδίκτυο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάποια θετική επίδραση:
προσφέρουν στον κόσμο εύκολους τρόπους να αναζητά, να διασυνδέεται και να
παραμένει σε επαφή με άτομα και θέματα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Ωστόσο,
ειδικότερα το Facebook, είναι επικίνδυνο λόγω του τεράστιου μεγέθους και
επιρροής του, καθώς μετατρέπεται στο κατεξοχήν μέρος που τα άτομα
συζητούν και ενημερώνονται. Καμία εταιρεία δεν θα έπρεπε να έχει τέτοιου
είδους εξουσία. Εταιρικός και κυβερνητικός έλεγχος στο διαδίκτυο αποτελεί μία
σημαντική απειλή εν γένει. Η δημοσιογραφία πολιτών, εν τω μεταξύ, προχωρά
τόσο με καλούς όσο και με λιγότερο χρήσιμους τρόπους. Η ικανότητα του μέσου
πολίτη να συμμετάσχει σε ένα οικοσύστημα όπου βοηθά ο ένας τον άλλον να
κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο, ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη».
Στην ομιλία του, ο Γκίλμορ παραδέχτηκε ότι δεν χρησιμοποιεί webmail, ούτε
άλλες δωρεάν εφαρμογές. Δεν αγοράζει προϊόντα μιας σούπερ μεγάλης
εταιρείας που τα πουλάει και ακριβά και κρατάει αρχεία των δεδομένων μας,
ενώ για τηλέφωνο προτιμά ένα παλιό android «από αυτά που δεν μπορεί πια να
ελέγξει η εταιρεία» (άλλη εταιρεία τώρα). Και για να κλείσουμε τον κύκλο, ο
υπολογιστής του δουλεύει σε Linux.
Μας άγχωσε και δίκιο είχε.
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«Ανησυχώ βαθύτατα για την εκ νέου συγκέντρωση της τεχνολογίας και των
επικοινωνιών και πιστεύω ότι όσοι εξ ημών βρισκόμαστε στις άκρες των
δικτύων που απαρτίζουν το διαδίκτυο, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να
ανακτήσουμε τον έλεγχο από τις μεγάλες εταιρείες και τις κυβερνήσεις. Θα
έπρεπε να είμαι ξεκάθαρος, εμείς είμαστε που τους παραχωρήσαμε μέρος αυτής
της δύναμης για λόγους ευκολίας/βολής και (συχνά για την ψευδαίσθηση)
ασφάλειας. Πολλές θεμελιώδεις ελευθερίες διακυβεύονται: η ελευθερία
έκφρασης, η ελευθερία συνάθροισης και συνεργασίας, η ελευθερία καινοτομίας
και πολλές ακόμη. Το καινούργιο μου πρότζεκτ, Permission Taken, έχει ως στόχο
να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει τι μπορεί να κάνει κανείς, τόσο σε ατομικό
επίπεδο όσο και ως μέλη μιας κοινότητας και να αναστρέψει τις καταστρεπτικές
συνέπειες αυτής της εκ νέου συγκέντρωσης».
Αυτήν τη φορά δεν είμαι εγώ που φωνάζω.
(Παράθυρο, 9 Οκτωβρίου 2016)
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Τα ρομπότ κι εμείς
Μαθαίνουμε ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σκοπεύει να παραχωρήσει «ηλεκτρονική προσωπικότητα» σε ρομπότ σε μια
κίνηση για την προστασία της κοινωνίας από τις εξελίξεις της τεχνητής
νοημοσύνης. Όπως ανέφερε σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The
Guardian, η επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων,
αναφερόταν η πρόταση «Δώστε στα ρομπότ προσωπικότητα». Ωστόσο, πολλοί
είναι αυτοί που θεωρούν ότι κάτι τέτοιο επιφυλάσσει κινδύνους.
Υποστηρίζουν, κυρίως, ότι η ηλεκτρονική προσωπικότητα θα προστατεύσει
μόνο τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος των πολλών. Όπως αναφέρει η
εφημερίδα, μόλις τεθούν οι κανόνες για τη ρομποτική προσωπικότητα, οι
δημιουργοί των συσκευών θα «προσαρμόσουν» τα μηχανήματά τους με σκοπό
το μέγιστο όφελος από την ευκαιρία αυτή.
Παραχωρώντας «δικαιώματα» στα μελλοντικά ρομπότ, θα υπάρξουν συνέπειες
τις οποίες δεν μπορούμε καν να φανταστούμε ακόμα. Παράλληλα, εγείρονται
σημαντικά ερωτήματα, όπως πώς μια κοινωνία θα μπορούσε να αρνηθεί σε ένα
εξελιγμένο ρομπότ το δικαίωμα συμμετοχής του στη λήψη κοινωνικών
αποφάσεων, όπως δηλαδή η ψήφος; Και με ποια βάση ένα ρομπότ δεν θα έχει το
«δικαίωμα» να συμμετάσχει στο σώμα ενόρκων ενός δικαστηρίου; Υπερβολές;
Πιθανόν. Άλλωστε, το μεγαλύτερο πρόβλημα από την ύπαρξη των ρομπότ δεν
έχει λυθεί ακόμα: είναι η «κατάληψη» θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου McKinsey, η διείσδυση της τεχνητής
νοημοσύνης και των ρομπότ δεν εξαρτάται μόνο από το τι είναι τεχνολογικά
εφικτό, αλλά επίσης από αρκετούς ακόμη παράγοντες, όπως οι οικονομικές
συνθήκες, η αγορά εργασίας, οι ρυθμιστικοί-θεσμικοί περιορισμοί και οι απόψεις
της κοινωνίας. Άρα η αναπόφευκτη απώλεια θέσεων εργασίας θα συμβεί με πιο
σταδιακό ρυθμό απ’ ό,τι φοβούνται αρκετοί αναλυτές.
Η έκθεση αναλύει τις δυνητικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης ανά
δραστηριότητα, με το σκεπτικό ότι συχνότερα είναι πιθανό να
αυτοματοποιηθούν όχι ολόκληρες θέσεις εργασίας, αλλά επιμέρους καθήκοντα
εργαζόμενων, ακόμη και διευθυντικών στελεχών (!). Συμπεραίνει ότι όντως
πολλές εργασίες είναι δυνατό πλέον να γίνονται από μηχανές και ότι τα
περισσότερα επαγγέλματα είναι πια ώριμα να δεχθούν την επίπτωση της
τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης.
Όμως, βραχυπρόθεσμα, οι περισσότερες θέσεις εργασίας απλώς θα
μεταμορφωθούν και δεν θα εξαφανισθούν. Στο 60% των εργαζομένων, περίπου
το ένα τρίτο των καθηκόντων τους είναι δυνατό να αυτοματοποιηθεί. Αντίθετα,
μόνο το 5% των θέσεων εργασίας (μία στις 20) μπορούν να αυτοματοποιηθούν
πλήρως στο επόμενο διάστημα. Σήμερα σχεδόν ο μισός χρόνος εργασίας (49%)
μπορεί να αυτοματοποιηθεί, είτε με τεχνολογίες που βρίσκονται ήδη στην
αγορά, είτε με όσες αναπτύσσονται σε εργαστήρια και θα είναι διαθέσιμες
σύντομα. Αυτές οι αυτοματοποιήσιμες εργασίες αντιστοιχούν σε 1,1 δισ.
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εργαζομένους παγκοσμίως και «μεταφράζονται» σε συνολικούς μισθούς ύψους
15,8 τρισ. δολαρίων.
Η έκθεση εξετάζει διάφορα σενάρια και εκτιμά ότι οι μισές σημερινές εργασίες θα
μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν έως το 2055, δηλαδή σε περίπου 40 χρόνια.
Λόγω των αναπόφευκτων αβεβαιοτήτων όμως για τον ρυθμό της
αυτοματοποίησης, αυτή η κατά το ήμισυ αυτοματοποίηση θα μπορούσε να
συμβεί 20 χρόνια νωρίτερα (2035) ή 20 χρόνια αργότερα (2075).
Στο δικό μου επάγγελμα, πολλοί είναι αυτοί που έχουν προτρέξει να
αντικαταστήσουν τον δημοσιογράφο με μια μηχανή. Υπάρχει ήδη και η σχετική
ορολογία «Automated Robot Journalism» ή robo-journalism. Ένας από τους
πρώτους που χρησιμοποίησαν ρομπότ ήταν το πρακτορείο Associated Press,
που «ανέθεσε» σε ρομπότ τη «συγγραφή» 3.000 άρθρων που είχαν σχέση με τα
τριμηνιαία αποτελέσματα εταιρειών.
Δεν θέλω να συνεχίσω γιατί θα συγχυστώ. Στο όνειρο της αυτοματοποίησης, τα
ρομπότ παίρνουν τη δουλειά από τους ανθρώπους για να τους αφήνουν
ελεύθερο χρόνο, όχι για να τους πετάνε στα σκουπίδια. Το μέλλον αυτό δεν
θέλω να είναι των παιδιών μου. Όσο για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής…
(Παράθυρο, 22 Ιανουαρίου 2017)
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Πώς ο Μαρκ έγινε εκδότης
Μια αναρχόσουπα μας σερβίρισε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ένα ευχολόγιο για τη
συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, πίσω από το οποίο κρύβεται ένα στιβαρό
επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά και μια πέτρα ακόμα στον τάφο της
δημοσιογραφίας. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Facebook
παρουσίασε το όραμά του σχετικά με το να λειτουργήσει η εταιρεία του ως
ανάχωμα απέναντι στον αυξανόμενο απομονωτισμό. Και όλα αυτά σε επιστολή
προς τους χρήστες ότι η πλατφόρμα της εταιρείας μπορεί να αποτελέσει την
«κοινωνική υποδομή» του πλανήτη.
Σε ένα μανιφέστο 5.700 λέξεων, ο Ζάκερμπεργκ επικαλέστηκε τον Αβραάμ
Λίνκολν, τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου τον
19ο αιώνα που ήταν γνωστός για την ευφράδειά του, και παρουσίασε μια
φιλοσοφική πτυχή που είναι μάλλον ασυνήθιστη για έναν επιχειρηματικό
κολοσσό. «Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω λόγω
της παγκοσμιοποίησης και γίνονται κινήσεις για απόσυρση από αυτήν την
παγκόσμια διασύνδεση», έγραψε ο Ζάκερμπεργκ, χωρίς να κατονομάζει
συγκεκριμένα κινήματα. Το ερώτημα είναι, ανέφερε ο 32χρονος επιχειρηματίας,
εάν «ο δρόμος μπροστά μας έχει στόχο να μας ενώσει περισσότερο ή να
αντιστρέψει την πορεία αυτή», προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι υπέρ του να
έρθουν οι άνθρωποι κοντά ο ένας στον άλλον.
Ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι το Facebook μπορεί να κινηθεί πολύ πέρα από τις
ρίζες του ως δικτύου επικοινωνίας για φίλους και οικογένειες, υποδηλώνοντας
ότι μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σε πέντε τομείς, στους οποίους αναφέρεται
ως «κοινότητες» και αφορούν από την ενδυνάμωση των παραδοσιακών
θεσμών, έως την παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια κρίσεων και μετά από
αυτές καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά.
Σε σχόλια στο Facebook, κάποιοι χρήστες επαίνεσαν την επιστολή του
Ζάκερμπεργκ για τη θετική του στάση, ενώ άλλοι ανακήρυξαν «νεκρή» την
παγκοσμιοποίηση.
Εκείνοι όμως που θα έπρεπε πραγματικά να διαφωνήσουν με το μανιφέστο
Zούκερμπεργκ είναι οι δημοσιογράφοι. Tο Facebook είναι -αν όχι η μεγαλύτερημία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημοσιογραφία σήμερα. Στο μανιφέστο
του ο ιδρυτής του Facebook δηλώνει ξεκάθαρα ότι θέλει το μέσο κοινωνικής
δικτύωσης να αλώσει πολλά από τα φρούρια που σήμερα κατέχουν τα μέσα
ενημέρωσης. Το όχημά του για να το καταφέρει είναι φυσικά η διαφήμιση. Όσο
μεγαλώνει η μερίδα του, τόσο μικραίνει η μερίδα των άλλων γιατί εξ όσων
γνωρίζουμε η πίτα είναι μία.
Όσοι δε διάβασαν μόνο για την «κοινωνική υποδομή» διάβασαν επιφανειακά,
δεν κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν το νόημα ανάμεσα στις γραμμές. Και
εδώ που τα λέμε τι σημαίνει «κοινωνική υποδομή»; Εάν θέλουμε να μιλήσουμε
για την κοινωνική συνοχή τότε τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι το
κατεξοχήν μέσο με το οποίο αυτή επιτυγχάνεται. Αν ρωτήσετε τους
περισσότερους εκδότες, κάπως έτσι θα περιγράψουν τον εαυτό τους. Άλλωστε
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το λέει και ο ίδιος: «οι έρευνες δείχνουν ότι το να διαβάζεις τα τοπικά νέα είναι
άμεσα συνδεδεμένο με το να έχεις συμμετοχή στα τοπικά δρώμενα». Δεν μιλάει
βέβαια για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά για το μαγαζί του.
Στην πραγματικότητα ο Zούκερμπεργκ προσπαθεί να καλύψει ένα κενό το οποίο
ήδη υπάρχει. Ένα κενό το οποίο δημιουργήθηκε μετά την απομάκρυνση των
πολιτών από τα μέσα ενημέρωσης. Όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα ο
Ζάκερμπεργκ δημιουργεί σιγά-σιγά ένα νέο παγκόσμιο μέσο ενημέρωσης, το
οποίο το γράφουμε ήδη μόνοι μας και τώρα μας ζητά να κάνουμε και τους
αρχισυντάκτες του. Σύμφωνα με το μανιφέστο θα πρέπει να επιλέγουμε τι
θέλουμε στον τοίχο μας, να εκπαιδεύουμε κατά κάποιον τρόπο τον αλγόριθμο
αλλιώς θα βλέπουμε ό,τι και η πλειονότητα των πολιτών της περιοχής μας. «Σαν
δημοψήφισμα», μας ενημερώνει ο Ζάκερμπεργκ. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε;
Εγώ κλαίω…
(Παράθυρο, 26 Φεβρουαρίου 2017)
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Που είναι η υβριδική τηλεόραση;
Το μέλλον της τηλεόρασης είναι υβριδικό. Νομίζω ότι σήμερα, το 2017 μπορούμε
πια να το διαβεβαιώσουμε. Πριν από αρκετά χρόνια, τεχνολογικούς αιώνες,
αλλά μόνο 20 σύμφωνα με το ανθρώπινο ημερολόγιο, οι γκουρού της
τεχνολογίας τσακώνονταν. «Ποιο θα υπερισχύσει, η τηλεόραση ή ο
υπολογιστής;», μάλωναν. Στα 20 αυτά χρόνια διαψεύστηκαν όλοι. Το κινητό
τηλέφωνο υπερίσχυσε. Σήμερα ζεις και χωρίς τηλεόραση, ζεις και χωρίς
υπολογιστή, όχι όμως χωρίς το κινητό σου το οποίο συνδυάζει και τα δύο και
προσφέρει ακόμα περισσότερα. Θέλω να μείνω σ’ εκείνη την εποχή, στα μέσα
της δεκαετίας του ’90 όταν η τηλεόραση προσπαθούσε ν’ αποδείξει το πόσο
μπροστά τεχνολογικά ήταν. Μας έδειχναν λοιπόν εφαρμογές όπου όταν έβλεπες
μια διαφήμιση, πάταγες ένα κουμπί στο τηλεκοντρόλ και ερχόταν το προϊόν στο
σπίτι σου. Ή άλλη εφαρμογή με την οποία την ώρα που η αγαπημένη σου ομάδα
έβαζε γκολ επέλεγες -από το τηλεκοντρόλ και πάλι- μια άλλη κάμερα, μια άλλη
γωνία λήψης για να το ευχαριστηθείς περισσότερο ή για να τσεκάρεις ότι δεν
ήταν οφ σάιτ.
Τα είχα δει όλα, σε πειραματικό στάδιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1995.
Έχετε χρησιμοποιήσει εσείς καμιά τέτοια εφαρμογή; Όχι βέβαια, ούτε και εγώ. Η
«έξυπνη» τηλεόραση ήρθε πολύ αργότερα και το μόνο πραγματικά έξυπνο που
έχει είναι ότι συνδέεται στο διαδίκτυο και λειτουργεί όπως μια τεράστια οθόνη
κινητού στο σαλόνι μας. Άλλωστε για πολλούς αυτό είναι η τηλεόραση, πια. Ένα
μεγάλο κουτί στο σαλόνι που είτε μεταδίδει το πρόγραμμα της επίγειας
εκπομπής, είτε της δορυφορικής, είτε σερφάρει στο διαδίκτυο, είτε συνδέεται με
τις εφαρμογές των παρόχων περιεχομένου όπως το Netflix ή την Amazon που
αποτελούν πια τη σύγχρονη (μη) καλωδιακή τηλεόραση.
Είναι αυτή η υβριδική τηλεόραση; Όπως θα μας έλεγαν οι ειδικοί δεν είναι αυτή
η υβριδική αλλά είναι η υποδομή της. Στην πραγματικότητα είναι μια
διαφορετική τεχνολογία, η οποία, όμως χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την
μετάδοση του περιεχομένου. Ωστόσο μοιάζει αρκετά με όσα περιέγραψα
παραπάνω, για τις γωνίες λήψης, για παράδειγμα. Και όλα αυτά ενώ έχουμε ήδη
περάσει στην εποχή της δεύτερης οθόνης. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε δει και τα
δικά σας παιδιά να βλέπουν τηλεόραση και ταυτόχρονα να έχουν το τάμπλετ ή
το κινητό στο χέρι και να παρακολουθούν κάτι άλλο εκεί. Το επόμενο βήμα της
υβριδικής τηλεόρασης είναι, όντως, να δίνει τη δυνατότητα να προβάλλεται
άλλο περιεχόμενο σε οθόνη φορητής συσκευής, ενώ στην τηλεόραση παίζεται το
επιθυμητό περιεχόμενο.
Για παράδειγμα στο Super Bowl του 2017 στις ΗΠΑ (και χρησιμοποιώ το
παράδειγμα του Super Bowl αφού πρόκειται για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό
γεγονός στη χώρα, παρ’ όλο που σε μας τους Ευρωπαίους δεν λέει τίποτα) 111,3
εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν φέτος ζωντανά τον τελικό του
αμερικανικού φούτμπολ που αποτελεί και μια μεγάλη φιέστα για την διαφήμιση
-οι διαφημιστές σκοτώνονται για ν’ αγοράσουν χρόνο. Μόνο το 20% απλώς
έβλεπε τηλεόραση. Το 73% χρησιμοποιούσε και μια ακόμα συσκευή, κυρίως
κινητό τηλέφωνο και ένα θαρραλέο 7% και τρίτη συσκευή. Σύμφωνα με έρευνα
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της Deloitte, για τη βιομηχανία των μέσων και της ψυχαγωγίας το 2017 περίπου
το 60% των χρηστών χρησιμοποιούν υπηρεσίες streaming. Σε παγκόσμιο
επίπεδο οι καταναλωτές Video on Demand θα φτάσουν τα 209 εκατ. το 2021,
από 181 εκατ. που ήταν το 2015. Οι Μιλένιαλς δείχνουν μια προτίμηση σε
περιεχόμενο συντομότερου μήκους περίπου 6-10 λεπτά. Οι παραγωγοί
περιεχομένου έχουν αναπτύξει μια πρωτόγνωρη σχέση με το κοινό. Ωραία όλα
αυτά. Αλλά, τότε, γιατί ανοίγω την τηλεόραση και παίζει μόνο τις ίδιες παλιές
βλακείες; Πού είναι η υβριδική μου;
(Παράθυρο, 26 Φεβρουαρίου 2017)
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Το Facebook σοβαρεύει [;]
Πίσω στο καλοκαίρι του 2015. Ένας μηχανικός του Facebook ψάχνει τα
εσωτερικά δεδομένα της εταιρείας και παρατηρεί κάτι περίεργο. Αναζητά τις
ιστοσελίδες στις οποίες ανακατευθύνονται οι χρήστες του Facebook, σε ποια link
από αυτά που βλέπουν και κλικάρουν. Ανάμεσα στις πρώτες 25 ιστοσελίδες
υπάρχουν οι «συνήθεις ύποπτοι», όπως το YouTube και η Huffington Post.
Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες με ονόματα όπως Conservative Tribune,
Western Journalism και Breitbart. Σελίδες που βρίσκονταν ψηλότερα από τους
New York Times και το CNN.
Παραξενεμένος από το γεγονός ότι οι χρήστες κλικάρουν σε μέσα ενημέρωσης
που δεν έχει ξανακούσει ποτέ τους, ο μηχανικός ανεβάζει ένα ποστ σ’ ένα
εσωτερικό φόρουμ για τους εργαζόμενους του Facebook. Κανείς δεν συγκινείται
ιδιαίτερα. Όπως διηγείται ο ίδιος στην ιστοσελίδα Buzzfeed το κλίμα ήταν «ναι,
είναι παλαβό αλλά τι θες να κάνουμε εμείς;». Με δυο λόγια το Facebook θα
μπορούσε να ξέρει ότι το κοινό προσανατολίζεται σε «σκοτεινές» σελίδες
γεμάτες από Fake News, πριν καν ακούσουν τον όρο. Το Facebook ήξερε, παρ’
όλο που για καιρό το αρνιόταν. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε όταν ο
Ζούγκερμπεργκ αναγκάστηκε να παραδεχτεί τη ρωσική προπαγάνδα μέσω
διαφημίσεων κατά τη διάρκεια της αμερικανικής προεκλογικής εκστρατείας. Κι
εμείς ξέρουμε πια ότι διάφοροι περίεργοι τύποι δεν εκλέγονται τυχαία. Η
εκστρατεία τους είναι οργανωμένη χρόνια πριν, χρησιμοποιώντας κάθε αθέμιτο
μέσο προπαγάνδας. Προς γνώση και συμμόρφωση του τι διαβάζουμε και τι
μοιραζόμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Από τότε το Facebook πολλαπλασιάζει τις δράσεις «εξιλέωσης» και σε αυτό το
πλαίσιο θα πρέπει να τοποθετήσουμε και τη μεγάλη συμφωνία με δέκα
ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε Ευρώπη και ΗΠΑ που ανακοινώθηκε την
περασμένη εβδομάδα. Το πιλοτικό κατ’ αρχήν πρόγραμμα θα επιτρέπει στους
χρήστες Facebook να έχουν πρόσβαση από την κινητή συσκευή τους (μόνο
Android προς το παρόν) σε ένα περιορισμένο αριθμό δέκα online άρθρων τον
μήνα από κάθε μέσο ενημέρωσης ή σε μια επιλογή άρθρων που θα αποφασίζουν
οι εκδότες.
Στη συνέχεια, οι χρήστες, αν επιθυμούν πλήρη πρόσβαση στο ειδησεογραφικό
περιεχόμενο, θα έχουν την επιλογή να γίνουν κανονικοί συνδρομητές, μέσω των
ιστοτόπων των εφημερίδων. Το Facebook δεν θα παίρνει ποσοστό για κάθε
πληρωμένη συνδρομή στο μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple
δεν συμμετέχει στη συμφωνία επειδή διεκδικεί μερίδιο 30% από κάθε συνδρομή
σε μέσο ενημέρωσης, η οποία θα κλείνεται μέσω δικής της συσκευής με
εφαρμογές iOS.
Στη συμφωνία συμμετέχουν γνωστά ονόματα του Τύπου: Washington Post, The

Economist, Boston Globe, Bild, Spiegel, La Repubblica, The Telegraph, Le Parisien,
The Houston Chronicle, The San Francisco Chronicle, The Baltimore Sun, The Los
Angeles Times, The San Diego Union-Tribune. Κάποια άλλα μέσα όμως όπως η
Wall Street Journal και οι Financial Times αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους, ενώ οι
New York Τimes ακόμη το συζητούν. Οι εκδότες που δεν θα συμμετάσχουν στη
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συμφωνία, έχουν δυσαρεστηθεί, επειδή το Facebook αρνείται να τους δώσει
στοιχεία για το ποιοι χρήστες του διαβάζουν δωρεάν τα άρθρα τους.
Εκπρόσωπος της εταιρείας Dow Jones, θυγατρικής της News Corp, που εκδίδει
την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, δήλωσε ότι το νέο πιλοτικό
πρόγραμμα αποτελεί πισωγύρισμα σε σχέση με τη στρατηγική για την online
πρόσβαση στο περιεχόμενό της που έχει υιοθετήσει η εφημερίδα. «Δέκα δωρεάν
άρθρα είναι πάρα πολλά», δήλωσε. Οι βρετανικοί Financial Times, που -όπως και
η WSJ- χρεώνουν για την πρόσβαση των χρηστών τους στα online άρθρα τους,
δεν είναι επίσης πρόθυμοι να αλλάξουν την έως τώρα στάση τους. Η συμφωνία
αναμένεται ν’ αλλάξει το προφίλ του Facebook, το οποίο ελπίζει πλέον να
διακινεί σοβαρότερο περιεχόμενο. Ωστόσο, θα είναι δύσκολο ν’ αλλάξουν
πρακτικές που καθιερώθηκαν. Ο μέσος χρήστης δεν θέλει να διαβάζει. Θέλει να
βλέπει έναν «πιασάρικο» τίτλο.
(Παράθυρο 29 Οκτωβρίου 2017)
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Η μαγεία της τηλεόρασης
Λοιπόν θα το πω όπως το κατάλαβα.
Το 2040, μια εταιρεία, η Omniums, δημιουργεί ρομπότ για να βοηθήσουν την
ανθρωπότητα, τα Omnics. Αλλά τα πράγματα πάνε κάπως στραβά και η
εταιρεία φαλιρίζει και πάνε στη φυλακή οι υπεύθυνοι για διάφορες
βρομοδουλειές. Τα ρομπότ έχουν αλλάξει στρατόπεδο και πολεμάνε πια τους
ανθρώπους κι έτσι ο ΟΗΕ αποφασίζει να φτιάξει μια ομάδα, την Overwatch, για
να τα αποκρούσει. Οι άνθρωποι νικάνε αλλά ο ένας από τους δύο επικεφαλής
της ομάδας κάνει μια υποομάδα, την Blackwatch, και μαζεύει όλα τα κακοποιά
στοιχεία και κάνουν το δικό τους κουμάντο και βρίσκουν τα ρομπότ (ή τα
φτιάχνουν έχω αρχίσει και το χάνω) και αρχίζουν πάλι να πολεμάνε από τη μία
οι καλοί από την άλλη οι κακοί. Και κάτι γίνεται και η Αυστραλία καταστρέφεται
από τεράστια έκρηξη και γίνεται κάτι σαν τη γη του Mad Max και
καταστρέφονται και τα κεντρικά της Overwatch στην Ελβετία αλλά στο μεταξύ η
Overwatch έχει κλείσει. Υποτίθεται ότι οι δύο επικεφαλής (ο καλός και ο κακός)
έχουν πεθάνει αλλά κάπου στο Μεξικό εμφανίζεται ο κακός και σκοτώνει
κάποιον (δεν ξέρω ποιον) και οι κακοί κάνουν πλύση εγκεφάλου στη σύζυγο
ενός καλού πράκτορα της Overwatch και τον δολοφονεί αλλά μετά τη σκοτώνει
μια άλλη και βρισκόμαστε στη Ρωσία ξαφνικά όπου…
«Κάτσε βρε παιδί μου, μισό», ρωτάω. «Στο παιχνίδι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε;
Ποιος πολεμάει με ποιον και πότε κερδίζει;» Η απάντηση με αφοπλίζει: «Α! δεν
έχει τέτοια. Στο παιχνίδι όλοι πυροβολάνε όλους, καλούς κακούς και όποιος
νικήσει».
Το γιατί θέλουμε σενάριο (lore το λένε στα παιχνίδια, το έμαθα) με ξεπερνάει.
Προφανώς για να μην αισθάνεσαι εντελώς ηλίθιος που πυροβολάς συνεχώς, εσύ
και η ομάδα σου των έξι ατόμων. Γιατί το παιχνίδι παίζεται αποκλειστικά online.
Και μαζεύεις τους φίλους σου, μιλάτε κιόλας μεταξύ σας και θα τον είχα πετάξει
τον υπολογιστή από το παράθυρο αν δεν άκουγα τα νεανικά γέλια και δεν
έλιωνα.
Αυτό που έχει όμως το Overwatch είναι κόσμοι και ο ένας από αυτούς είναι
ελληνικός, ο Ιlios. Και αρχαία έχει και θάλασσα έχει και ομορφιές έχει, μόνο τα
γαϊδούρια λείπουν και λίγο από λαϊκή τέχνη.
Αλλά το γιατί ενδιαφέρθηκα για το Overwatch είναι μια εντελώς άλλη ιστορία. Το
περασμένο Σαββατοκύριακο είχε τη League και έκατσα κι εγώ να δω. Όχι πως
την έπαιζε η τηλεόραση. Κι εγώ αρνούμαι να δω στον υπολογιστή.
Συμβιβαστήκαμε λοιπόν και την είδαμε streaming από ιντερνετικό κανάλι στην
τηλεόραση. Κάτι νεαροί ήταν (με τους Κορεάτες που έβλεπα δεν ξέρεις κιόλας
πόσο χρονών είναι) και έπαιζαν στον Ilios (από εκεί το έμαθα). Βαριόμουνα αλλά
πρόσεξα αμέσως ότι δεν έβλεπες απλώς μια οθόνη αλλά εικόνες από τους 12
υπολογιστές (6 η μία ομάδα και 6 η άλλη), το γενικό πλάνο των παικτών, τα
μακρινά με τους θεατές, τα κοντινά στους θεατές και εικόνες από τους τρεις
παρουσιαστές που έτσι κι αλλιώς έκαναν περιγραφή του παιχνιδιού. Μαγεία!
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Καλύτερα και από τις μεγαλύτερες live αθλητικές μεταδόσεις. Μόνο με την
Eurovision μπορούσα να το συγκρίνω και πάλι…
Και ξαφνικά η κάμερα δείχνει και την κονσόλα! Ούτε το πιο μεγάλο από τα
κανάλια μας δεν έχει τέτοια κονσόλα μείξης! Και τόσους ανθρώπους να τη
δουλεύουν! Μέχρι και η πιτσιρικαρία έκανε «Ωωωω! Τι είναι αυτό;».
Η τηλεόραση είναι απλώς υπέροχη. Το ότι τα κανάλια όπως τα ξέραμε, με τη
γραμμική μετάδοση και τα λίγα τεχνολογικά μέσα, σιγά σιγά θα σβήσουν δεν
έχει σημασία. Οι διάδοχοί τους είναι ήδη εδώ. Και μας γοητεύουν.
(Παράθυρο 21 Ιανουαρίου 2018)
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Τι λένε για μας οι τηλεοπτικές σειρές;
Παρακολουθείτε Netflix; Τη διαδικτυακή πλατφόρμα με τις ταινίες και τις σειρές;
Αν ναι, να ξέρετε ότι σας παρακολουθεί κι αυτή.
Για την ώρα καλοπροαίρετα. Και επεμβαίνει όταν χρειάζεται. Όπως αυτός ο
νεαρός που έλαβε ένα μέιλ από τη Netflix στο οποίο σημείωναν ότι ο
λογαριασμός του ήταν ενεργός συνεχώς επί μία βδομάδα και τον ρωτούσαν αν
όλα είναι καλά. Η εταιρεία αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον θεατή αφού
διαπίστωσε ότι είδε 188 επεισόδια του «The Office» σε μία εβδομάδα.
Το «The Office» είναι μια αμερικανική κωμική σειρά του NBC, η οποία
μεταδιδόταν από τον Μάρτιο του 2005 ώς τον Μάιο του 2013. Η σειρά
παρακολουθεί την καθημερινή ζωή των υπαλλήλων ενός γραφείου στο
υποκατάστημα στην Πενσιλβάνια μιας φανταστικής εταιρείας χάρτου, της
Dunder Mifflin. Για να γίνει αληθοφανές και να μοιάζει με ντοκιμαντέρ,
τραβήχτηκε με μία κάμερα χωρίς κόσμο στο στούντιο και χωρίς «γέλια».
Συνολικά μεταδόθηκαν 201 επεισόδια. Παρόλο που ο πρώτος κύκλος πέρασε
σχεδόν αδιάφορα, οι επόμενοι τέσσερις πήραν διθυραμβικές κριτικές και έτσι
συνέχισε μέχρι το τέλος περίπου, όταν δέχτηκε κριτική για χαμηλή πλέον
ποιότητα. Υπάρχουν φήμες ότι το κανάλι σκέφτεται να δημιουργήσει έναν
ακόμα κύκλο για την επόμενη σεζόν.
Ο θεατής πράγματι υποφέρει από κατάθλιψη. Όπως δήλωσε όμως στον
λογαριασμό του στο Reddit, αισθάνθηκε ευχάριστα ξαφνιασμένος που κάποιος,
ακόμα κι αν είναι ένας άγνωστος από το εμπορικό τμήμα μιας εταιρείας,
ασχολήθηκε μαζί του και ανησύχησε για την πνευματική του υγεία.
Το ότι οι εταιρείες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα το
γνωρίζουμε ή θα έπρεπε να το γνωρίζουμε. Ο τρόπος όμως που τα
χρησιμοποίησε η συγκεκριμένη εταιρεία προκάλεσε αίσθηση σε όλους και όχι
μόνο στον συγκεκριμένο χρήστη. Όσοι γνωρίζουν την κατάθλιψη ξέρουν ότι το
να κλειδώνεσαι στο σπίτι και να βλέπεις τηλεόραση (και πιο πρόσφατα σειρές)
είναι ένας κλασικός τρόπος αντιμετώπισής της. Δεν θα κάνουμε εδώ φθηνή
ψυχολογία, μιλάμε απλώς για καθημερινά προβλήματα δικά μας ή των γύρω
μας. Στο ίδιο πνεύμα, στις 11 Δεκεμβρίου, η εταιρεία στο Twitter της είχε κάνει
την εξής ανάρτηση: «Προς τους 53 ανθρώπους που παρακολουθούν το “A
Christmas Prince” κάθε μέρα επί 18 ημέρες: Ποιος σας πείραξε;».
Το «A Christmas Prince» είναι μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 17
Νοεμβρίου 2017. Πρόκειται για μια αμερικανική χριστουγεννιάτικη ρομαντική
κομεντί. Μια ιστορία με πρίγκιπες, παρεξηγήσεις, μακρινές χώρες (που έχουν
ακόμα λαμπερές αυλές) και, φυσικά, χάπι εντ. Η ανάρτηση στο Twitter
προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Και δεν ήταν όλοι υπέρ. Η εταιρεία
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τα δεδομένα των χρηστών για να δει ποιο ήταν
το πιο δημοφιλές περιεχόμενο ώστε να προετοιμάσει τις επόμενες παραγωγές.
Τότε είχε διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο που ο κόσμος έβλεπε περισσότερο
ήταν εκείνο με τον Κέβιν Σπέισι ως ηθοποιό και τον Ντέιβιντ Φίνσερ ως
σκηνοθέτη, ενώ οι πολιτικές σειρές του BBC είχαν μεγάλη θεαματικότητα. Έτσι
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δημιούργησαν το remake της παλιάς σειράς του BBC με τους δύο αυτούς
συντελεστές. Το μαντέψατε; Είναι το διάσημο «House of Cards».
Συμπέρασμα: τα δεδομένα ήταν αυτά που οδήγησαν στη δημιουργία μιας
τεράστιας τηλεοπτικής (μάλλον λάθος το επίθετο πια αφού δεν έχει σχέση με
την παλιά καλή γραμμική μετάδοση, αλλά δεν έχω άλλο) επιτυχίας. Δεν
μπόρεσαν όμως να προβλέψουν το άδοξο τέλος της, πριν την ολοκλήρωσή της.
Λάθος συμπέρασμα. Πάλι από την αρχή: Το Netflix δεν είναι περαστική μόδα.
Είναι ο τρόπος της επόμενης τηλεοπτικής (πάλι αυτό) εμπειρίας.
(Παράθυρο 18 Φεβρουαρίου 2018)
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Έχω κατάθλιψη ή όχι τελικά;
Την περασμένη εβδομάδα κουβεντιάζαμε για τις σειρές και για την ιστορία του
θεατή με τον οποίο η πλατφόρμα επικοινώνησε για να τον ρωτήσουν εάν
αισθάνεται καλά. Ο θεατής είχε παρακολουθήσει 188 επεισόδια μιας σειράς σε
μία εβδομάδα.
Εύλογα -και όχι μόνο σε μας- γεννιέται το ερώτημα εάν η συνεχής
παρακολούθηση της μικρής οθόνης προκαλεί κατάθλιψη ή όχι. Ή μήπως όταν
έχεις κατάθλιψη παρακολουθείς συνεχώς σειρές;
Κατ’ αρχάς να ορίσουμε για το τι μιλάμε. Η πρακτική ονομάζεται bingewatching. Θα το λέγαμε μαραθώνιος σειρών, για να συνεννοηθούμε καλύτερα. Η
μόνη συνεννόηση που έχουμε είναι για το όνομα -κι αυτό αυθαίρετο, μόνη μου
το συμφώνησα- γιατί στην πραγματικότητα οι επιστήμονες διαφωνούν. Πώς
ορίζουμε τον μαραθώνιο; Στις πόσες ώρες ή στα πόσα επεισόδια; Κάποιοι το
τοποθετούν στα δύο επεισόδια το ένα μετά το άλλο. Αλλά ποια σειρά βλέπεις; Αν
βλέπεις τα Φιλαράκια για παράδειγμα που είναι λιγότερο από μισή ώρα το
καθένα, έχεις κάτσει στον καναπέ σου πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι αν έβλεπες
ένα επεισόδιο του Σέρλοκ που διαρκεί πάνω από μία ώρα. Άρα στην πρώτη
περίπτωση έχεις πρόβλημα και σε μελετάμε ενώ στη δεύτερη όχι;
Άντε και πες ότι το καταφέραμε να βρούμε μια άκρη. Ξεκινάει η έρευνα. Πρώτ’
απ’ όλα είναι τα κλασικά, μια τεράστια γκάμα από ερωτήσεις που αφορούν από
το εισόδημά των ερωτώμενων μέχρι το εάν έχουν κατάθλιψη. Και κυρίως εάν
αναγνωρίζουν τις «διαταραχές» από τους μαραθώνιους όπως στην τροφή και
το ποτό. Με όλες αυτές τις παραμέτρους είναι δύσκολο να βγάλεις
συμπεράσματα από μια έρευνα με λίγους ερωτώμενους. Ο παράγοντας όμως
που είναι ο πιο καθοριστικός και κάνει τις μελέτες ακόμα λιγότερο αξιόπιστες
είναι η ίδια η τεχνολογία. Οι πλατφόρμες έχουν πλέον λειτουργία «autoplay»,
δηλαδή μόλις τελειώσει ένα επεισόδιο, μετά από 15 δεύτερα ξεκινά το επόμενο.
Την έχω πατήσει ακόμα κι εγώ να μείνω ξύπνια έτσι μέσα στη μαύρη νύχτα
επειδή δεν βρήκα τη δύναμη να κλείσω ένα επεισόδιο που είχε ήδη αρχίσει. Δεν
είμαι καταθλιπτική αλλά την άλλη μέρα ήμουνα για κλάματα. Οι ερευνητές
προσπαθούν να δοκιμάσουν νέα «σχήματα». Για παράδειγμα να ορίσουν ότι
εξαρτημένος είναι κάποιος που σχεδόν (άντε πάλι τι είναι αυτό το «σχεδόν»;)
κάθε Σαββατοκύριακο μόλις ξυπνήσει βλέπει σερί για δέκα ώρες σειρές. Αυτό
ακούγεται πιο πειστικό, ωστόσο υπάρχουν άλλοι που διαφωνούν στο ότι επειδή
είναι μια καινούργια συνήθεια δεν σημαίνει ότι είναι και διαταραχή. Κάποιοι
μάλιστα από αυτούς παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά multitasking και
μεγάλης συγκέντρωσης σε αυτό που κάνουν. Για παράδειγμα παίρνουν μέρος
ενεργά σε φόρα, συνομιλούν με άλλους θεατές… δεν το λες και κατάθλιψη.
Παρ’ όλα αυτά, κάποιες από τις έρευνες παρουσιάζουν ενδείξεις ότι οι
μαραθώνιοι συνδέονται με την κατάθλιψη, τη μοναξιά και την ανικανότητα
ελέγχου της συμπεριφοράς. Οι καταθλιπτικοί τείνουν πράγματι να βλέπουν
περισσότερα επεισόδια χωρίς το αντίστροφο να είναι αληθινό, δηλαδή δεν είναι
οι μαραθώνιοι που σε κάνουν να είσαι καταθλιπτικός, να νιώθεις μοναξιά και να
μην μπορείς να ελέγξεις τη συμπεριφορά σου. Τόλμησα να ρωτήσω κι εγώ στο
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σπίτι μήπως τα οκτώ επεισόδια του Arrow που είδαν την Καθαρά Δευτέρα
ανάμεσα σε κούλουμα, αετούς και φαγοπότια, τους έκαναν να νιώθουν μια τόση
δα κατάθλιψη. Εισέπραξα ένα περιφρονητικό βλέμμα, άλλο πράγμα. «Θα γράψω
ένα άρθρο», δικαιολογήθηκα. «Ε, τότε γράψε ότι το Arrow είναι πολύ ωραία
σειρά και τα είδαμε όλα μαζί για να προλάβουμε τις δύο πρώτες σεζόν και μετά
να πιάσουμε την τρίτη μαζί με την πρώτη του The Flash γιατί οι δύο σειρές
συνδέονται και αναγκαστήκαμε να παρατήσουμε την πρώτη σεζόν του The Flash
στη μέση γιατί είχε υπερήρωες από το Arrow και να δούμε πρώτα το Arrow.
Εντάξει;»
(Παράθυρο 25 Φεβρουαρίου 2018)
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Το Facebook θα σώσει τη δημοσιογραφία;
Αφού κατέστρεψε τα παραδοσιακά μέσα, το Facebook έρχεται τώρα να στηρίξει
τη δημοσιογραφία. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 300
εκατ. δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια σε διάφορα πρότζεκτ που έχουν σχέση με
τη δημοσιογραφία. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα τοπικά νέα που
«χτυπιούνται» περισσότερο από την ψηφιακή επανάσταση.
«Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στα Fake News, την παραπληροφόρηση
και τις πληροφορίες κακής ποιότητας, αλλά θα έχουμε επίσης την ευκαιρία και
την υπευθυνότητα να βοηθήσουμε τα τοπικά Μέσα να αναπτυχθούν και να
επιτύχουν», εξήγησε σε ένα μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Facebook
(πού αλλού;) η Κάμπελ Μπράουν, αντιπρόεδρος, υπεύθυνη για τις συνεργασίες
με τα μέσα ενημέρωσης.
Στις αρχές Ιανουαρίου 2017, το Facebook είχε ξεκινήσει το «Facebook Journalism
Project», για να «ενδυναμώσει τις σχέσεις» της πλατφόρμας με τη βιομηχανία
των μίντια. Εκείνη την εποχή το ζήτημα ήταν να προτείνουν στα μέσα
ενημέρωσης λύσεις για να βελτιώσουν τα έσοδά τους από την παρουσία τους
στο Facebook και να ευνοήσουν τις ανταλλαγές ανάμεσα στο Facebook και τους
οργανισμούς των μέσων. Ποτέ, όμως, δεν μάθαμε, πόσα επένδυσαν σε αυτό το
σχέδιο, ούτε ποια ήταν τα πραγματικά του αποτελέσματα.
Σήμερα, το Facebook, μια πλατφόρμα με 2,2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες
αποφάσισε να πάει λίγο μακρύτερα και είτε να ενισχύσει τα προγράμματα που
τρέχουν ήδη είτε να ξεκινήσει καινούργια. Όπως για παράδειγμα μια συνεργασία
με το Pulitzer Center, στην οποία θα «βάλει» 5 εκατ. δολάρια για να ενισχύσει
οικονομικά πρότζεκτ που έρχονται από τοπικά Μέσα. Εκτός από το Pulitzer
Center θα υπάρξουν συνεργασίες και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις
όπως το Report for America και άλλες που θα ανακοινωθούν αργότερα.
Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι το ποσό αυτό για το Facebook είναι peanuts, όπως
θα έλεγαν και οι Αμερικανοί. Στο τελευταίο τέταρτο του έτους, τα κέρδη του
ήταν 5,13 δισ. δολάρια. Παίρνοντας συνέντευξη από την Κάμπελ Μπράουν, ο
δημοσιογράφος του CNN Μπράιαν Στέλτερ τη ρώτησε γιατί δίνουν ψίχουλα για
να διορθώσουν την τεράστια ζημιά που έκαναν στη βιομηχανία των Μέσων.
«Δεν θα ξε-εφεύρουμε το διαδίκτυο», του απάντησε η Μπράουν.
Το Facebook θα διοργανώσει κι ένα διήμερο συνέδριο τον ερχόμενο Μάρτιο,
επικεντρωμένο στα τοπικά νέα, όπου θα συζητήσει με τους εκδότες για να
αναζητήσει νέους τρόπους για να «ξοδέψει» τα 300 εκατ.
Τον Μάρτιο του 2018, η Google είχε επίσης ανακοινώσει ότι θα έβαζε 300 εκατ.
σε μια σειρά από σχέδια με στόχο να καταπολεμήσει τις ψευδείς ειδήσεις και να
υποστηρίξει τα έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Το πρότζεκτ έχει τίτλο «Google News
Initiative» και συγκεντρώνει σε διαφορετικές πόλεις στον κόσμο
δημοσιογράφους και ανθρώπους των μίντια (αλλά και γύρω από αυτά) που
συζητούν για το μέλλον και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Είχα
συμμετάσχει σε ένα από αυτά το περασμένο καλοκαίρι με θέμα το Design στο
Newsroom και οφείλω να ομολογήσω ότι έφυγα εντυπωσιασμένη από αυτά που
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κάνουν πρωτοπόροι συνάδελφοι ανά τον κόσμο. Κι επειδή δεν χρησιμοποιώ
ιδιαίτερα το Instagram (φτάνει πια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) εκεί ήταν
που συνειδητοποίησα πόσο πολύ το χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης,
ιδιαίτερα τα αμερικανικά αλλά και τα βρετανικά. Και βέβαια όποιος λέει
Instagram, λέει Facebook, ας μην το ξεχνάμε, ίδια εταιρεία είναι.
Και ας μην ξεχνάμε επίσης ότι πέρα από τους τοίχους μας και τις αναρτήσεις
μας, το Facebook είναι μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη και αναπτυσσόμενη
πλατφόρμα, της οποίας τις δυνατότητες δεν βλέπουμε όλοι, γιατί δεν είναι
διαθέσιμες στη χώρα μας. Όπως για παράδειγμα το Facebook Watch. Αλλά αυτά
θα τα πούμε μια άλλη φορά.
(Παράθυρο 20 Ιανουαρίου 2019)
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Η ελευθερία που «σκοτώνει» τα μέσα
Το διάβασα εγώ, το διαβάσατε κι εσείς, το «έπαιξαν» όλα τα μέσα ενημέρωσης
όλου του κόσμου: το Facebook είναι «ψηφιακός γκάνγκστερ» σύμφωνα με τη
βρετανική κοινοβουλευτική Επιτροπή Ψηφιακού Πολιτισμού, Μέσων
Ενημέρωσης και Αθλητισμού μετά από έρευνα δύο ετών για την
παραπληροφόρηση και τις ψεύτικες ειδήσεις.
Και αυτό γιατί η εταιρεία που ελέγχει το Facebook έχει παραβιάσει τον νόμο περί
ιδιωτικότητας και ανταγωνισμού και θα πρέπει να ρυθμιστεί επειγόντως, όπως
υποστηρίζουν οι βουλευτές μέλη της επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση
αναφέρει ότι το Facebook σκόπιμα παραβίασε τον νόμο περί ιδιωτικότητας και
ανταγωνισμού και θα πρέπει επειγόντως να υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση.
Οι δύο μεγάλες ανοιχτές πληγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους γίγαντες του
διαδικτύου όπως το Facebook αλλά και η Google, η Apple και άλλες είναι δύο: η
φορολόγηση των διαφημίσεων και ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα
(copyright). Στο δεύτερο αυτό σημείο, την περασμένη εβδομάδα, τα κράτη μέλη
της ΕΕ ενέκριναν την αναθεώρηση των κανόνων ώστε να αναγκάσουν την
Google και το Facebook να πληρώνουν τους εκδότες για ειδησεογραφικά
αποσπάσματα κειμένων και να φιλτράρουν προστατευμένο από τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχόμενο στο YouTube ή στο Instagram.
Η Ρουμανία, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ανέφερε σε ένα tweet
πως η συμφωνία για το copyright εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Διαπραγματευτές από τις χώρες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφράγισαν μια συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, δύο
χρόνια μετά τις αλλαγές που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να
προστατευθεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ένωσης και να διασφαλιστεί μια
δίκαιη αμοιβή για τους εκδότες, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τους καλλιτέχνες.
Οι περισσότερες χώρες συμφώνησαν για την αναθεώρηση, ενώ η Φινλανδία, η
Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Πολωνία αρνήθηκαν να
υποστηρίξουν τη συμφωνία και δύο χώρες μέλη της ΕΕ τήρησαν αποχή. Οι
χώρες που διαφώνησαν υποστήριξαν πως οι προτεινόμενες αλλαγές μπορεί να
εμποδίσουν την καινοτομία και να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης
στην ψηφιακή αγορά. «Λυπούμαστε που η Οδηγία δεν επιτυγχάνει τη σωστή
ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των κατόχων δικαιωμάτων και στα
συμφέροντα των πολιτών και των εταιρειών της ΕΕ», ανέφεραν σε κοινή
δήλωσή τους. Το επόμενο στάδιο στη διαδικασία είναι μια ψηφοφορία στην
αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου και κατόπιν στην ολομέλεια είτε εντός του
Μαρτίου είτε στις αρχές Απριλίου προκειμένου οι αλλαγές να καταστούν νόμος.
Βάσει της αναθεώρησης, η Google και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες θα
υπογράφουν συμφωνίες για χορήγηση άδειας με κατόχους δικαιωμάτων όπως
μουσικούς, καλλιτέχνες, συγγραφείς, εκδότες και δημοσιογράφους ώστε το
προϊόν της εργασίας τους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδικτυακά.
Το YouTube της Google και το Instagram του Facebook καθώς και άλλες
διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να εγκαταστήσουν φίλτρα που θα
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εμποδίζουν τους χρήστες να μεταφορτώνουν
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

υλικό με κατοχυρωμένα

Εάν η απόφαση της ΕΕ προχωρήσει μέχρι τέλους (που θα προχωρήσει γιατί δεν
έφτασε μέχρι εδώ τυχαία μετά από τόσες διαπραγματεύσεις) θα υπάρξουν
αντιδράσεις. Ήδη, η Google, η οποία είχε ασκήσει μεγάλη πίεση εναντίον της
αναθεώρησης, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποσύρει
την Google News από την Ευρώπη, δήλωσε ότι θα μελετήσει το κείμενο προτού
αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.
Το Google News είναι ένας aggregator, δηλαδή χρησιμοποιεί περιεχόμενο άλλων
για να δώσει τις ειδήσεις στους αναγνώστες, και τώρα θα κληθεί να πληρώσει γι’
αυτό. Το μέτρο είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό για τα μέσα ενημέρωσης και τους
δημοσιογράφους, οι οποίοι πρέπει να πληρώνονται για την εργασία τους,
ωστόσο είναι πολύ εκείνοι που το «σερβίρουν» ως το δικαίωμα για την
ελευθερία του διαδικτύου. Ελευθερία που «σκοτώνει» τα μέσα και πλουτίζει τις
εταιρείες.
(Παράθυρο 3 Μαρτίου 2019)
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Κεφάλαιο 4: Social Media

Κοινωνικά δίκτυα και τσόντες
Όλοι μας έχουμε αδυναμίες. Όχι απαραίτητα κακές. Μία από τις δικές μου είναι
τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Κυρίως των σύγχρονών Γάλλων συγγραφέων.
Και ιδιαίτερα της Φρεντ Βαργκάς, την οποία διαβάζω μανιωδώς. Οποία
απογοήτευση, λοιπόν, όταν είδα ότι στις 24 Ιανουαρίου, βγαίνει στους Γαλλικούς
κινηματογράφους η πρώτη ταινία βασισμένη σε βιβλίο της, το «Φύγε γρήγορα,
έλα αργά» (κυκλοφορεί στα ελληνικά και το συστήνω ανεπιφύλακτα). Που να
περιμένω μήνες και μήνες για να βγει σε DVD… Είπα κι εγώ να κάνω μία εξαίρεση
και να κατεβάσω την ταινία από το δίκτυο, κάτι που μέχρι σήμερα απέφευγα
συστηματικά να κάνω. Αλλά για μια εξαίρεση ζούμε…
Δύο μέρες και 700 ΜΒ αργότερα ανοίγω και πέφτω πάνω σε μία χμ! χμ! ας
πούμε ταινία ερωτικού περιεχομένου. Άλλη μία μέρα και άλλα 700ΜΒ αργότερα
(επί δύο για να είμαι σίγουρη ότι θα πέσω στο σωστό) και η βιβλιοθήκη μου
πλουτίστηκε από δύο ακόμα ταινίες, όχι τις ίδιες αλλά με την ίδια
πρωταγωνίστρια. Ας πούμε ότι έχω γερό στομάχι και ότι πήρα κι ένα
διαδικτυακό μάθημα για τα λεγόμενα «κοινωνικά δίκτυα». Όμως το ίδιο
απόγευμα διάβασα μία πανεπιστημιακή (αμερικανική) εργασία για τα
εναλλακτικά κοινωνικά δίκτυα (online κοινότητες στα ελληνικά), για τη σημασία
των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία και τη συντήρησή τους και άκουσον
άκουσον για τον σημαίνοντα ρόλο που παίζουν οι κοινότητες peer to peer…
αυτό τώρα πώς το μπέρδεψε;
Πρώτο πρόβλημα: Δεν έχω τίποτα εναντίων της αντιγραφής, δεν είμαι εταιρεία.
Αλλά να την ιδεολογικοποιούμε κιόλας… Να τη συγκρίνουμε με τα πραγματικά
κοινωνικά δίκτυα που πράγματι δημιουργούνται και συντηρούνται χάρη στο
Ιντερνετ! Δεύτερο πρόβλημα: Πώς αντιμετωπίζουμε τους κακοήθεις που
φορτώνουν τα peer to peer με τη σαβούρα τους; Ούτε με τις τσόντες έχω
τίποτα, αρκεί να μην μου τις σερβίρουν χωρίς να το θέλω…
Στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχει θεωρητικό υπόβαθρο για τη χρήση των
νέων τεχνολογιών. Ή είμαστε τεχνοφρικιά και ασχολούμαστε μόνο με τη χρήση
των νέων τεχνολογιών, χωρίς να μας απασχολεί η αλλαγή του κοινωνικού
παραδείγματος που επιφέρουν (τι είπα τώρα, ε;) ή είμαστε «διανοούμενοικαθηγητάδες» και γράφουμε εργασίες για πράγματα που γνωρίζουμε μόνο μέσα
από βιβλία (και μάλιστα άλλων).
Προς τα πού πάμε; Πώς αλλάζουμε την κοινωνία μας; Τι σημαίνουν τα blogs για
τη δική μας χώρα; Γιατί δεν υπάρχει ελληνικό περιεχόμενο (άσχετο αλλά μεγάλη
η απορία μου); Γιατί οι Έλληνες προτιμούν να εντάσσονται σε δίκτυα του
εξωτερικού και δεν υπάρχουν αμιγώς Ελληνικά κοινωνικά δίκτυα (φωτεινή
εξαίρεση η κοινότητα του e-pcmag); Ψιλά γράμματα, θα μου πείτε. Εντάξει
λοιπόν, ας συνεχίσουμε να κατεβάζουμε, ο καθένας μόνος του το τραγούδι του
και την τσόντα του. «Κοινωνικά δίκτυα» είναι κι αυτά μας λένε οι επιστήμονες.
(PC Magazine, Μάρτιος 2007)

Άλλος ένας στο φατσοβιβλίο
«Φατσοβιβλίο:
πληροφορικής

ελεύθερη

απόδοση

του

Facebook»,

ανέκδοτο

λεξικό

Ο Γιάννης (Τζώρτζος) τα φταίει όλα, αυτήν τη φορά θα τον δώσω: ήταν ο
άνθρωπος που μου έκανε την πρόσκληση για το φατσοβιβλίο. Για να μην του
χαλάσω το χατίρι γράφτηκα κι εγώ, ούτε φωτό, ούτε τίποτα, τα απολύτως
απαραίτητα για να υπάρχω.
Ξαφνικά μου ήρθε μια πρόσκληση από ένα φίλο στο εξωτερικό που τον βλέπω
μόνο μια-δυο φορές το χρόνο. Απαντώντας θετικά, μπήκα στο προφίλ του και
είδα φωτογραφίες: από φίλους του για τους οποίους μου είχε μιλήσει αλλά δεν
τους είχα γνωρίσει μέχρι οικογενειακές του στιγμές που είχα χάσει λόγο
απόστασης… Μέσα από το δικό του προφίλ, πήρα την πρωτοβουλία να
επικοινωνήσω με κοινούς μας φίλους με τους οποίους είχα χάσει επαφή…
Και μετά μου ήρθε η ιδέα να ψάξω τους συμφοιτητές μου. Βρήκα έναν που μ’
έστειλε στον επόμενο και κατόπιν στον επόμενο… μεγάλη συγκίνηση για όλους!
Και μετά ήθελα να ψάξω και τα ξαδέλφια μου. Και βρήκα ένα σωρό και τα λέμε
συχνότερα τώρα. Είχα και μια άτυχη στιγμή: ψάχνοντας ξάδελφο μαθηματικό
που γυρίζει τα πανεπιστήμια της Ευρώπης και ποτέ δεν ξέρω που βρίσκεται,
βρήκα έναν με το ίδιο όνομα και την ίδια καράφλα. Δεν ήταν αυτός αλλά ένας
ξάδελφός του, αλλά αποφασίσαμε να κρατήσουμε επαφή. Τέλειο;
Έχω αρχίσει πραγματικά να θυμώνω. Έπρεπε να είναι όλοι στο Facebook, ΟΛΟΙ.
Αλλιώς που θα τους βρω εγώ;
Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό άρχισαν τα προβλήματα. Γιατί όταν εσύ φίλε
αναγνώστη, που είσαι ο λόγος ύπαρξής μου, ζητάς να γίνουμε φίλοι εγώ τι να
πω; Όχι! Δεν γίνεται! Αλλά έτσι κινδυνεύω να γίνω σαν τον Ψινάκη, να έχω έναν
ατελείωτο κατάλογο με «φίλους» που ούτε καν τους γνωρίζω.
Πρόβλημα δεύτερο: άρχισαν οι προσκλήσεις να γίνω ιππότης, να στείλω
λουλούδια, ν’ απαντήσω σε κουίζ… Ωπα παιδιά! Έχουμε και δουλειά και
οικογένεια. Αυτό το βιολί θα έχουμε;
Για να μην κάνω αναφορά και στα τρομερά «πάρτι γνωριμιών» που βγήκανε και
στα τηλεοπτικά μεσημεριανάδικα… Μη !&@^*Υ$…!
Τι πρέπει να κάνω; Πώς να το χειριστώ; Για την ώρα έβαλα περιορισμούς στις
οικογενειακές φωτογραφίες. Και κράτησα αυτό που βάζεις τι βιβλία διαβάζεις
και τι ταινίες βλέπεις και αυτό με τις πόλεις πού έχω επισκεφθεί γιατί πάντα
ήθελα να το κάνω. Αλλά δεν θέλω να περάσω τη ζωή μου στο Φατσοβιβλίο. Το
οποίο όμως, στην τελική, λάτρεψα. Παράνοια, ε;
(PC Magazine, Ιούνιος 2008)
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Ζήτω ο Ομπάμα
Με τις ΗΠΑ, ο κόσμος της πληροφορικής ασχολείται εκτενώς… από πάντα.
Λογικό, αφού όλα τα ωραία (αλλά και τα περίεργα) μας έρχονται από την
αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Φάρος το ΜΙΤ, φάρος και οι μεγάλες
πρωτοπόρες εταιρείες που στήθηκαν από πιτσιρικάδες σε γκαράζ, φάρος πάνω
απ’ όλα οι γκουρού των νέων τεχνολογικών: Νεγροπόντε, Τζόμπς, Γκέιτς,
Μπέρνερς-Λι και όλο το σινάφι.
Ωστόσο, εδώ και καιρό δεν είναι η πληροφορική που μας απασχολεί, αλλά οι
προεδρικές εκλογές. Άνθρωποι που ποτέ πριν δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τη
διεθνή πολιτική, σήμερα γυρνάνε με μπλουζάκια του Ομπάμα. Δεν είναι μόνο
που δεν αντέχουμε πια τον Μπους. Είναι που ο ίδιος είναι νέος, είναι ωραίος,
είναι μαύρος, νίκησε τη Χίλαρι που όλοι την περιμέναμε φαβορί (μετά το
αμαρτωλό φουστάνι της Μόνικα, όλοι ξέραμε γιατί συγχώρεσε τον Μπιλ). Η
Ευρώπη τον λατρεύει. Σχεδόν 300 χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να τον ακούσουν
στο Βερολίνο.
Κανείς μας δεν ξέρει εάν θα μπορέσει να συγκρατήσει την κρίση που σοβεί σε
ολόκληρο τον πλανήτη. Την κρίση που έχει κάνει τον καθένα από μας να χάσει
τον ύπνο του: αυτόν που το στεγαστικό του έχει φτάσει στα ύψη, αυτόν που
έχει το εφάπαξ στην τράπεζα και δεν ξέρει εάν θα το ξαναδεί, αυτόν που η
επιχείρησή του βουλιάζει, αυτόν που δεν ξέρει αν θα πάρει το μισθό του αύριο.
Κι όμως, ο Ομπάμα είναι ένα σύμβολο και ως τέτοιο έγινε και σταρ της
μπλογκόσφαιρας. Το τι διαβάζει κανείς δε λέγεται. Και μόνο στην Ελλάδα, ε;
Μοιάζει ή δε μοιάζει με τον Τσίπρα; Θα τον ψηφίσει τελικά η Ατζελίνα Ζολί,
όπως η Μαντόνα; Στηρίζει ή όχι το Πατριαρχείο; «Πάθος, όραμα κι αξία,
Ομπάμα, Ομπάμα»… Το ξέρετε; Είναι το ελληνικό ραπ τραγούδι στο you tube. Το
οποίο you tube βρίθει φυσικά από βίντεο του είδους. Μου άρεσε και το
Ιρλανδικό κλιπ: «Ο΄Λιρι, Ο΄ Νιλ, Ο’ Χάρα, δεν υπάρχει πιο Ιρλανδός από τον
Μπάρακ Ο’Μπάμα!!!».
Δεν ξέρω εάν θα καταφέρει τελικά να εκλεγεί. Η κρίση είναι σοβαρότατη και η
αντίδραση των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών απρόβλεπτη. Έχει πάντως
το προβάδισμα και τις μέγιστες πιθανότητες.
Ένα είναι σίγουρο, ότι βγήκε νικητής στη μπλογκόσφαιρα που τον λάτρεψε.
Είναι επίσης σίγουρο, ότι όταν εκλεγεί θα είναι ένας ακόμα πρόεδρος των ΗΠΑ,
με πρώτη του προτεραιότητα τα συμφέροντα της χώρας του. Που δυστυχώς
δεν συμπίπτουν πάντα με τα δικά μας.
Κρίμα, γιατί όλοι εμείς της μπλογκόσφαιρας θα θέλαμε να είναι ο Ομπάμα και ο
δικός μας πρόεδρος.
(PC Magazine, Νοέμβριος 2008)

219

Όταν μεγαλώσω…
Μια καλή και ικανότατη κυρία στη δουλειά της, που είναι οι διεθνείς µεταφορές,
µε ξεφτίλισε. Και καλά µου έκανε.
Χωρίς να το ξέρει, γιατί είµαι σίγουρη ότι εάν το συνειδητοποιούσε, θα
αισθανόταν πολύ άσχηµα. Αλλά το γεγονός δεν αλλάζει: µε ξεφτίλισε. Η ιστορία
είναι µακριά και µάλλον κουραστική. Ένα πακέτο έπρεπε να φτάσει στη Σουηδία.
Το ταχυδροµείο δεν το αναλάµβανε, όπως και οι εταιρείες κούριερ, γιατί
απαιτούσε ειδική συσκευασία, η οποία κόστιζε περισσότερο από το πεσκέσι.
Ρωτώντας πας στην Πόλη και -για να µην τα πολυλογώ- έφτασα και στο
γραφείο της, η οποία όχι µόνο τσακίστηκε να µε εξυπηρετήσει, λες και
γνωριζόµασταν
από
χρόνια,
αλλά
µου
έδωσε
και
µαθήµατα
επιχειρηµατικότητας. Χαιρετώντας και ευχαριστώντας τη για πολλοστή φορά,
είπα η ανόητη: «Αχ! Να ξέρατε τι τράβηξα για να φτάσω µέχρι εδώ». «Μα γιατί,
αφού είµαστε και στο Ίντερνετ!» Την κοίταξα στα µάτια να δω αν µε κοροϊδεύει,
αλλά όχι. Φαινόταν ειλικρινέστατη στην απορία της.
Η δεύτερη ξεφτίλα ήρθε από έναν εικοσάχρονο πιτσιρικά, υπάλληλο µεγάλης
αλυσίδας ηλεκτρονικών, στον οποίο παρέδωσα -µάλλον εκνευρισµένη µε τη
µοίρα µου τη µαύρη- το καινούργιο σούπερ ντούπερ DVD µου, δηλώνοντας ότι
«δε δουλεύει το ON-OFF». Ο προϊστάµενος συµφώνησε µαζί µου ότι µάλλον είναι
χαλασµένο το τηλεκοντρόλ, και µαζί αναβιώναµε ιστορίες ελαττωµατικών
µηχανηµάτων. Σε δύο λεπτά ο µικρός είχε φέρει πίσω το DVD και χαµογελαστός
µάς δήλωνε ότι υπάρχει «ένα κουµπάκι DVD και ένα TV» και ότι «όταν είναι
πατηµένο το TV, το ON-OFF του DVD δε δουλεύει!»
Πού να κρυφτώ; Υπάρχει τρύπα αρκετά βαθιά;
Ο φίλος µου, ο Στάθης, που προγραµµάτιζε σε Commodore όταν εγώ ακόµα
έπινα το γάλα µε µπιµπερό και που προσπαθούσε να µου εξηγήσει τι είναι το
ανοικτό λογισµικό όταν εγώ προσπαθούσα να µάθω PASCAL χρησιµοποιώντας
δισκέτες 51/4 (όχι, φίλοι µου, δεν είµαι εγώ αρχαία - τα πανεπιστήµια άργησαν
ν' αλλάξουν υπολογιστές), είχε αρχίσει ν' ανησυχεί (όταν ήταν µικρότερος απ'
ό,τι εγώ σήµερα] ότι κάποια µέρα θα ξεπεραστεί... Λάθος του µεγάλο, µια που ζει
και βασιλεύει -επαγγελµατικά εννοείται-, αλλά τώρα το ένιωσα κι εγώ, και το
παράδειγµά του δε µε παρηγορεί [κυρίως γιατί ανησυχεί ακόµα!).
Ποια είναι η Πληροφορική των ενηλίκων; Τυχεροί είναι όσοι ξεκίνησαν ένα
πρότζεκτ που ήθελε ξενύχτι, όταν µπορούσαν να το κάνουν, και τώρα το
συντηρούν, το εκσυγχρονίζουν και το διευρύνουν όπως ένας άλλος φίλος µου, ο
Φιλίπ, και η πλατφόρµα διαχείρισης SPIP που έφτιαξε και που σήµερα έχει
µεταφραστεί σε 30 γλώσσες (µήπως θέλει να βάλει κανείς ένα χεράκι και για τα
ελληνικά;) και είναι µια από τις µεγαλύτερες πλατφόρµες στη Γαλλία. Χθες το
βράδυ πάλι τον θαύµαζα όταν έκανα ένα tweet και ενώ δεν είµαστε «φίλοι», σε 5
λεπτά µε είχε ανακαλύψει και µε ακολουθεί. Στο tweet µου αναφερόµουν σε κάτι
που έχει σχέση µε τη δουλειά του. Θεός, ο Φιλίπ!
Οι υπόλοιποι τι θα γίνουµε; Εγώ αφού έστυψα και ξανάστυψα το µυαλό µου,
αποφάσισα ότι όταν µεγαλώσω, θέλω να γίνω info miner. Τι είναι αυτό; Αυτό
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που έκανα πάντα στη ζωή µου ως δηµοσιογράφος, αλλά αυτή τη φορά θα το
κάνω χρησιµοποιώντας και το Διαδίκτυο.
Σας ξύπνησα την περιέργεια; Υποµονή. Κάτι µήνες θέλουµε ακόµη να
τελειώσουµε την εφαρµογή.
(PC Magazine, Μάρτιος 2010)
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Netiquette και στο Facebook
Την ξέρετε τη νέα μόδα; Διαφημιστές, μαρκετίστες, άνεργοι και κατεστραμμένοι
καθηγητές δηλώνουν πλέον ειδικοί στα «social media». Όχι δικτυακές
κοινότητες ή κοινωνικά δίκτυα αλλά social media κιόλας, ε, να δείχνουμε ότι
μιλάμε κι ελληνικά.
Προσπάθησα κι εγώ να καταλάβω τι είναι ένας ειδικός στα social media και
μπερδεύτηκα. Γιατί μάλλον ξεκίνησα λάθος. Ας πούμε «τι είναι ειδικός στο
Ίντερνετ;» αναρωτήθηκα. Σύμφωνα με την τηλεόραση, τις εφημερίδες και το
ραδιόφωνο είναι ένας τύπος που μας λέει τα βιντεάκια που βρήκε στο youtube,
τα ανέκδοτα που του έστειλαν με mail, και τις γκόμενες που έριξε μέσω
Facebook. Σύμφωνα με τη γιαγιά μου είναι κάποιος που ξέρει τι είναι Ίντερνετ
(γιατί η ίδια δεν το έχει καταλάβει ακόμα). Σύμφωνα με μένα (που πάσχω στον
προγραμματισμό) είναι κάποιος που ξέρει να φτιάξει μια σελίδα. Σύμφωνα με
τους φίλους μου είναι οι διάφοροι γκουρού που προβλέπουν το μέλλον των
δικτύων (γιατί ξέρουν από τα μέσα προς τα πού πάει η τεχνολογία) και που
παραθέτουν σε άρθρα αυτοεκπληρούμενες προφητείες (ή όχι και τόσο
αυτοεκπληρούμενες τέλος πάντων).
Με αυτή τη λογική ένας ειδικός στα social media είναι κάποιος που
ξημεροβραδιάζεται να παίζει Farmville στο Facebook. Ή ακόμη κάποιος που
βάζει tag σε μια φωτογραφία μου πριν από 10 χρόνια και την ανεβάζει στο
προφίλ του. Ή πάλι κάποιος που φτιάχνει μια σελίδα για τον εαυτό του (γιατί
είναι διάσημος) και απαγορεύει τα σχόλια.
Εγώ τώρα τι να απαντήσω όταν μου συστήνονται διάφοροι άσχετοι ως ειδικοί
στο Ίντερνετ ή τα κοινωνικά δίκτυα; Μήπως «χάρηκα πολύ»; Μήπως «από πού
κι ως πού, ρε άσχετε»; Την τελευταία φορά έκανα το κορόιδο. «Α! πολύ ωραία, τι
είναι αυτό»; «Ειδικός στο Facebook και τα άλλα δίκτυα ήταν η απάντηση»;
«Ουάου! Πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή τι κάνετε ακριβώς ως επάγγελμα»;
«Συμβουλεύω τις εταιρείες και όσους ενδιαφέρονται πώς θα προβληθούν στα
social media». Ξανά ουάου. Ήξερα το διαδικτυακό μάρκετινγκ (αλήθεια τι είναι;)
τώρα έμαθα και το φεϊσμπουκικό μάρκετινγκ.
Το δίδαγμα της ιστορίας είναι πώς ακόμα και σε βαθιά οικονομική κρίση, στην
ψωροκώσταινα είναι ό,τι δηλώσεις.
Τέλος πάντων αφού υπάρχουν πια τόσοι ειδικοί στα κοινωνικά δίκτυα θα ήθελα
να τους παρακαλέσω να εκδώσουν τον «Οδηγό καλής χρήσης των δικτύων». Ας
πούμε ένας φιλαράκος μου έγραψε σήμερα στον τοίχο του: «Σήμερα ήρθε ένα
πακέτο για την κοπέλα μου με το δικό μου επώνυμο. Εντάξει να μένουμε μαζί
αλλά όχι κι έτσι». «Αγαπητέ μου» του γράφω «αυτό είναι ακριβώς το είδος των
σχολίων που ΔΕΝ πρέπει να κάνει κανείς στο Facebook». «Γιατί;», με ρωτά.
«Γιατί είναι προσωπικό χρυσό μου και γιατί θα πληγώσεις την κοπέλα σου και
γιατί δεν μας ενδιαφέρει αν θα το πάρεις το κορίτσι ή όχι τελικά».
Τι μπορούμε να βάλουμε στον οδηγό; Μήπως να περιορίσουμε τις φωτογραφίες
από διάφορα σουαρέ, που ο καθείς σε κατάσταση μεγαλύτερης ή μικρότερης
μέθης κάνει ότι βλακεία του κατέβει; Μήπως να περιορίσουμε τις βαρύγδουπες –
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στυλ πρωθυπουργικές- δηλώσεις περί ανέμων και υδάτων; Και σίγουρα,
προτείνω αυστηρή απαγόρευση ν’ ανεβάζει κάποιος δικές μου φωτογραφίες
από το νηπιαγωγείο, οι οποίες μάλιστα περνάνε και στις εικόνες του
Googleκάνοντάς με ρεζίλι διεθνώς και για πάντα.
Αστυνομία είπατε; Ναι, αμέ, αλλά του πολιτισμού.
(PC Magazine, Απρίλιος 2011)
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Η ζωή μας σε δίκτυο
Κάτι έχω πάθει. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ακούω στον ύπνο μου (ανοιχτά πια
τα παράθυρα) το ξημέρωμα τα πουλάκια να κελαηδούν και το ταραγμένο μυαλό
μου εγγράφει: τουίτ, τουίτ, τουίτ, tweet, tweet, Twitter.
Το μήνα που μας πέρασε έκανα προσπάθεια απεξάρτησης… εύκολο ήταν
δηλαδή. Μία φορά την ημέρα στο Facebook και τέρμα. Να τσεκάρω μηνύματα
και δημοσιεύσεις για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους και τέλος. Γιατί
χωρίς να το πάρω χαμπάρι πέρναγα όλο και περισσότερο χρόνο… και χωρίς
λόγο δηλαδή.
Αφορμή ήταν η γιαγιά: «Τώρα εγώ νομίζω ότι εκεί που περνάτε τόσες ώρες στον
υπολογιστή δε δουλεύετε μόνο. Και κάτι άλλο πιστεύω ότι κάνετε».
Οι γιαγιάδες δεν έχουν ποτέ άδικο. Και καλά θα κάναμε μετά το «καλά καλά
εντάξει» να τις ακούμε και λίγο. Ναι, αν μπορώ θα περνάω έστω και ελάχιστα
χρόνο λιγότερο στον υπολογιστή, γιατί και τη μέση μου έχω καταστρέψει και
τον αυχένα μου και τα χέρια μου. Τώρα βέβαια και αυτή τη στιγμή που μιλάω
έκανα δύο post στο Facebook και είμαι και σε chat αλλά πάλι…
Μισό… έχω και σχόλια.
Από την άλλη έχω τους τρεις κολλητούς(ες), επιστήθιους- χωρίς αυτούς δε ζωφίλους, οι οποίοι αρνούνται πεισματικά να είναι στο Facebook. Γιατί καλοί μου
άνθρωποι (καλό ταξίδι μεγάλε Θανάση); «Για ιδεολογικούς λόγους», απαντούν.
Το αστείο είναι ότι τα βίντεο, τραγούδια, σχόλια που έχουν τη μεγαλύτερη
επιτυχία στο προφίλ μου, τα έχει στείλει τα περισσότερα, μία από τους τρεις, η
Κορίνα (ναι, ναι η φίλη που με μαθαίνει να ψωνίζω από το δίκτυο). Facebookpersona θα είχε γίνει αν ήθελε, αλλά δε θέλει.
Βρ,ε λέτε να το έχει απαγορεύσει η Αλέκα και να είμαι εκτός γραμμής; Κακό που
έπαθα.
Και για άλλη μια φορά χάνομαι στις φιλοσοφικο-κοινωνικο-μεταφυσικές μου
αναζητήσεις, που είναι η αλήθεια; Άραγε;
(Παιδιά κόφτε το chat γιατί δε θα τελειώσω ποτέ. Τώρα εγώ απεξαρτήθηκα ή με
κοροϊδεύω;)
Ξεχνάω και τι ήθελα να γράψω… Α! Ναι. Ανάμεσα στους εξαρτημένους και τους
ιδεολογικά αντίθετους είναι και αυτοί που δεν προλαβαίνουν. Και τι να κάνεις
δηλαδή; Μέχρι να δεις και ν’ απαντήσεις τα μέιλ, να τσεκάρεις το Facebook και
το Twitter, να δεις τα νέα στο δίκτυο, πότε θα κάνεις post στα δύο τελευταία και
πότε θα γράψεις και κάτι στο blog; (Θα έγραφα έχεις και να ψάξεις και να
κατεβάσεις αλλά αυτό απαγορεύεται από την αστυνομία της τέχνης) Κι άμα
έχεις και ψώνια δηλαδή; Για αργόσχολους ακούγεται το όλον σύστημα. Μήπως η
γιαγιά έχει δίκιο; Γι’ αυτό τα πουλάκια που κελαηδούν γίνονται εφιάλτης;
Κι όμως, αστεία αστεία, το σκάνδαλο Ντομινίκ Στρος Καν στο Twitter έσκασε. Και
για να κάνω τη δουλειά μου, να παρακολουθώ δηλαδή τι γίνεται μ’ αυτό, πάλι
το Twitter μου ήταν σούπερ απαραίτητο. Για σκεφτείτε μόνο τα δεκάδες άρθρα
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που γράφτηκαν γι’ αυτό. Φίλοι και γνωστοί από το Twitter που διαβάζουν
εφημερίδες και περιοδικά, ο καθένας στη χώρα του σημείωναν: διαβάστε κι
αυτό, είναι καλό. Για ένα δημοσιογράφο, το Twitter είναι πια εργαλείο δουλειάς.
Όπως και το Facebook μέχρι ενός σημείου.
Άρα; Συμπέρασμα; Δεν ξέρω; Ξαναγυρίζω στην αρχή. Εμένα, πάντως, με θλίβει
που βλέπω τους φίλους μου δικτυωμένους μέχρι τα χαράματα. Κυρίως γιατί
πολλούς από αυτούς έχω να τους δω μήνες από κοντά.
(PC Magazine, Ιούνιος 2011)
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Περί Google+
Στο Google+ μπήκα αμέσως (ε, σχεδόν, με τη δεύτερη πρόσκληση). Και
απορούσα για βδομάδες, τι διαφορετικό θα κάνω από το Facebook.
Τσαντίστηκα που οι on-line επαφές μου μετακόμισαν εκεί από το gmail και δε
βλέπω ποιοι (πραγματικοί) φίλοι μου είναι συνδεδεμένοι για να πω καμιά
βλακεία την ώρα που δουλεύω (συγνώμη Στέλιο, ακόμα βαριέμαι να φτιάξω
λίστα χωριστή στο Facebook). Οι κύκλοι έχουν πλάκα, βέβαια, και όπως λέει και
μια φίλη, έχει ψώνιο να βρίσκεις κουλά ονόματα. Αυτά είχα να πω μέχρι χθες το
βράδυ, όταν όλα άλλαξαν.
Τώρα ξεκινάω άλλη ιστορία για να δέσω τις δύο στο τέλος και να καταλάβεις,
αγαπημένε μου αναγνώστη, που το πάω.
Εδώ και δύο χρόνια ο φίλος μου ο Στάθης ξεκίνησε να με παρενοχλεί ότι δεν
είναι δυνατόν να μην έχω μια σελίδα, ένα blog, ένα κάτι τέλος πάντων.
«Απαράδεκτο να υπάρχεις σε εκατοντάδες μεριές στο δίκτυο, αλλά πουθενά
πραγματικά εσύ», έλεγε. Εγώ πάλι δεν αισθανόμουνα τόσο ψωνάρα να έχω
προσωπικό χώρο, ούτε είχα το χρόνο ν’ ασχοληθώ. Και δεν έβλεπα και το λόγο,
εσύ φίλε με βρίσκεις εδώ, ο άλλος που προτιμά διεθνείς αναλύσεις με βρίσκει
στην εφημερίδα και όσοι έχουν κέφι ανοίγουν το ραδιόφωνό τους το ΣΚ και μ’
ακούνε.
Ψήθηκα όμως, όταν ανακάλυψα ένα άρθρο μου στα γιαπωνέζικα και ένιωσα την
ανάγκη για ένα χώρο που θα συγκεντρώνει τη δουλειά μου, κυρίως για μένα.
Άλλωστε για ποια νέα μίντια μιλάμε, αν δεν έχεις ηλεκτρονικό βιογραφικό;
Ξεκινήσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε κάτι και το παρατήσαμε στη μέση γιατί αυτό
που φτιάξαμε ήταν… ΘΛΙΒΕΡΟ. Κατά βάθος είμαι μια συντηρητική μεσόκοπη
κυρία, στο τέλος της καριέρας της. Ή μάλλον ένα ατίθασο νιάτο, που μόλις
βγαίνει από την εφηβεία. Πώς καταφέραμε να δώσουμε ταυτόχρονα αυτές τις
δύο λανθασμένες εικόνες, μέσα από ένα λυπηρό lay out; Κύριος οίδε. Κι έμεινε
(ευτυχώς για την ανθρωπότητα) demo.
Φέτος το καλοκαίρι, ένας πιτσιρικάς σε σχολικές διακοπές κάθισε κι έφτιαξε σε
μία ώρα μια σελιδούλα μόνος του. Ένα απλό wordpress, λειτουργικό, χωρίς
απαιτήσεις αλλά χρωματιστό και κεφάτο. Κι εγώ την ψώνισα και το γεμίζω με τη
δουλειά μιας ζωής. Όχι ότι είναι έτοιμο, αλλά τουλάχιστον δεν ντρέπομαι γι’
αυτό. Και χώρεσα και το infocafe.eu, και το monde-diplomatique.gr που μου
τρώνε το χρόνο μου εδώ και χρόνια και το Twitter μου και όλα όσα κάνω.
Και χθες το βράδυ θέλησα να δω, αν το Google μ’ έχει ανακαλύψει και αν
υπάρχω πλέον ολόκληρη. Και…
…εδώ ενώνονται οι δύο ιστορίες μου. Γιατί το Google βγάζει πια πρώτο πρώτο
το προφίλ μου στο… Google. Κι έτσι όσοι με ψάχνουν με το όνομα στα λατινικά,
μπορούν να δουν τη φάτσα μου, τη δουλειά μου και τη καινούργια μου σελίδα.
Και κατόπιν εμφανίζονται και διάφορες δουλειές μου και άλλες σελίδες σε
κοινωνικά δίκτυα και όλα τα καλούδια.
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Να λοιπόν η χρησιμότητα του Google+, ΥΠΑΡΧΩ. Και καλά θα κάνω να
ειδοποιήσω και τη μητέρα, η οποία λανθασμένα πιστεύει ότι αυτό συνέβη τη
μέρα που με γέννησε.
Όσο για την αναζήτηση στα ελληνικά, άστο καλύτερα, ούτε τη δουλειά μου δε
βρίσκω αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άλλωστε ο Θεός μιλάει κυρίως
αγγλικά.
(PC Magazine, Οκτώβριος 2011)
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Οργανωθείτε γιατί χανόμαστε
Λοιπόν, έχουμε και λέμε: παρακολουθώ τα τεχνολογικά τεκταινόμενα, τη μόδα,
τα βιβλία, θέλω να ξέρω τι κάνουν οι φίλοι μου, τι τρέχει στη γειτονιά μου, τι
συμβαίνει στη χώρα μου και στον κόσμο, μ’ ενδιαφέρει η άποψη των
συναδέλφων μου αλλά και του απλού πολίτη, με λίγα λόγια περνάω μεγάλο
μέρος του χρόνου μου στο δίκτυο. Χθες χρειάστηκε να βάψω ξύλο, προχθές
ήθελα να μάθω περισσότερα για την αρχιτεκτονική περίοδο της Δεύτερης
Αυτοκρατορίας στη Γαλλία, αύριο θα προσπαθήσω να βρω μια έκθεση να
επισκεφτώ στο επόμενο ταξίδι μου.
Κάθε δεσμός που κάνει κλικ στα γούστα μου πρέπει να πηγαίνει κάπου για να
μπορώ να τον ξαναβρώ, πού όμως. Να παρακολουθώ rss; Να κάνω follow στο
Twitter; Να τα οργανώνω στα bookmarks; Να φτιάχνω stacks στο delicious; Να
προσθέτω στο addthis; Και πόσα ακόμα;
Η αλήθεια είναι ότι τα έχω δοκιμάσει όλα. Και δε με βολεύει τίποτα. Μέχρι και
σημειώσεις έβαλα στην οθόνη και κατέληξα με ατελείωτες λίστες. Τι νόημα έχει
το δίκτυο ως πληροφορία, αν δεν μπορείς να την οργανώσεις;
Στην αρχή φρόντιζα τα bookmarks μου. Και τα αναδιοργάνωνα σε τακτικά
χρονικά διαστήματα. Αλλά η κατάσταση ξέφυγε από τα χέρια μου. Και όσοι
χρησιμοποιείτε συγχρονισμό bookmarks θα γνωρίζετε ότι είναι τέλειο για να τα
κρατάς από desktop σε laptop και από τη δουλειά στο σπίτι αλλά η οργάνωση
είναι διαφορετική σε κάθε υπολογιστή.
(Ευκαιρία να ομολογήσω επίσης ότι έχω τεφτέρι με τα passwords, τι να κάνω η
γυναίκα;)
Το αποτέλεσμα ήταν ότι άφηνα ανοιχτά 50 tags ταυτόχρονα. Αυτός είναι και ο
λόγος που εδώ και κάτι μήνες δεν αφήνω να καθίσει κανείς στον υπολογιστή
μου, ο τελευταίος μου τσάκισε δουλειά δύο βδομάδων.
Είπα κι εγώ λοιπόν, να βάλω μια άκρη. Ξεκίνησα λοιπόν να βάζω σε σειρά στο
κατακαίνουργο delicious, όλα όσα είχα χύμα στο add this. Η μουσική πήγαινε σε
λίστες στο youtube, τα υπόλοιπα σε θεματικές ενότητες. Έχετε δοκιμάσει να το
κάνετε ποτέ; Κόλαση. Αν είσαι στη σελίδα 28 θα πρέπει κάθε φορά να πηγαίνεις
χειροκίνητα σ’ αυτήν. Γιατί φτιάχνεις μερικά που μπορείς να τα ομαδοποιήσεις,
άλλα τα αφήνεις… Προσπαθώντας λοιπόν να βγάλω άκρη, γύρισα στα
bookmarks. Πανικός. Αρχίζω κι εγώ να σβήνω ό,τι μου φαινόταν άσχετο, να
βάζω σε κατηγορίες κάποια άλλα και τότε μου ήρθε η επιφοίτηση. Γιατί να
φτιάξω delicious αφού έτσι κι αλλιώς βάζω τα bookmarks σε τάξη;
(Σημειωτέον ότι στην επιφάνεια εργασίας υπάρχουν τουλάχιστον 5 σημειώσεις
με ομάδες από διευθύνσεις για τα πρότζεκτ που δουλεύω αυτές τις μέρες.)
Και πάνω που άρχισα ν’ απελπίζομαι γιατί γύρισα στο σημείο μηδέν έπεσα πάνω
σε κάτι φίλους που εκθείαζαν το calibre, ένα λογισμικό οργάνωσης ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης. Άντε να το δω κι αυτό, σκέφτηκα, μέγα λάθος γιατί την ψώνισα
άσχημα. Και συνειδητοποίησα ότι έχω ένα σωρό βιβλία στον υπολογιστή μου,
που υποτίθεται κάποτε θα τα διαβάσω, αλλά δεν πρόκειται, γιατί είναι χύμα. Κι
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άρχισα, λοιπόν, να οργανώνω τη βιβλιοθήκη μου, η οποία μετρά πάνω από 1000
βιβλία, να σβήνω τα διπλά, να φτιάχνω καταλόγους και να τακτοποιώ
εξώφυλλα.
Γιατί η ελπίδα (της οργάνωσης) πεθαίνει πάντα τελευταία.
(PC Magazine, Νοέμβριος 2011)
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Το Twitter σε πρώτο πλάνο
Οι πρόσφατες πολιτικές ανακατατάξεις στη χώρα μας είχαν και μια παράπλευρη
συνέπεια: το ελληνικό Twitter οργίασε. Μόνο ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω,
είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο τη Δευτέρα που γινόταν η συζήτηση για την ψήφο
εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση και μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του
Λουκά Παπαδήμου, έγινε το έλα να δεις.
Ασυμμάζευτοι όλοι. Άλλοι έβριζαν, άλλοι θαύμαζαν, άλλοι έγραφαν εξυπνάδες
και βέβαια μέσα στον ορυμαγδό ήταν και τα Twitter των διάφορων μίντια
(ηλεκτρονικών και συμβατικών) που λυσσομανούσαν με τίτλους από την ομιλία
του.
Το βλέπω και στη δουλειά, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι, που λίγο πολύ στο
Facebook τα έβγαλαν πέρα μόνοι τους, έρχονται και ρωτάνε πώς γίνεται το ένα
και τι σημαίνει το άλλο. Αυτό για μένα λέει πολλά.
Πριν από τέσσερα χρόνια μία από τις ξένες καλεσμένες του Girl Geek Dinners
Greece, η Όρι Γιάκουελ είχε πει: το Facebook το έχω για όλους, για τους φίλους
υπάρχει το Twitter. Δεν είχα ασχοληθεί τότε με το Twitter τόσο πολύ και δεν
έδωσα μεγάλη σημασία. Η Όρι τότε είχε δίκιο, πράγματι το Twitter ήταν για τους
πραγματικούς σου φίλους, να ξέρουν πού βρίσκεσαι και τι κάνεις με μία φράση ή
πιο σωστά με 140 χαρακτήρες.
Αλλά ποτέ η τεχνολογία δεν βρίσκει εφαρμογή γι’ αυτό που φτιάχτηκε και τα
παραδείγματα είναι άπειρα. Το Twitter μεταλλάχθηκε σε υπηρεσία breaking news
αλατισμένη με μπόλικα προσωπικά σχόλια. Έχει μάλιστα κάποια στοιχεία που
θυμίζουν πολύ περισσότερο συμβατικά μέσα ενημέρωσης και όχι ηλεκτρονικά.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η αρχική ερώτηση «Τι κάνεις αυτή τη στιγμή;»
άλλαξε το 2009 σε «τι συμβαίνει;».
Κατ’ αρχήν μπορείς να μην είσαι καν γραμμένος αλλά να κάνεις απλώς μια
αναζήτηση για κάτι που σ’ ενδιαφέρει. Κατ’ αποκοπή, σήμερα μπαίνεις, αύριο
όχι. Σήμερα ανοίγεις τηλεόραση, αύριο όχι. Κατά δεύτερον έχει τους μεγάλους
του σταρ. Στο Facebook μπορεί να έχεις 5000 φίλους (τι φρίκη!) αλλά το ξέρουν
μόνο αυτοί. Στο Twitter ΦΑΙΝΕΤΑΙ κιόλας σε όλους ότι είσαι σταρ, με 5000
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ. Επίσης, η στήλη «Τάσεις» επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να
βλέπουμε ποια θέματα είναι «στα πάνω τους», σε όλο τον κόσμο ή ανά χώρα (ή
ακόμη και ανά πόλη). Έτσι παρ’ όλο που είναι οι ίδιοι οι χρήστες που την
καθορίζουν, δεν παύει να υφίσταται agenda setting. Ακόμα, πάνω από 40% των
χρηστών δεν δημοσιεύουν τίποτε ενώ περισσότερο από το 80% του
περιεχομένου παράγεται από το 20% των εγγεγραμμένων, αυτό κι αν είναι
χαρακτηριστικό συμβατικού μέσου. Τέλος, φαίνεται να πάσχει από την ίδια
αμνησία με την τηλεόραση, τα χθεσινά νέα ανήκουν ανεπιστρεπτί στο παρελθόν
και μόνο η στιγμή μετράει.
Έχει κάποια σημασία, αν το Twitter είναι κοινωνικό δίκτυο ή μέσο ενημέρωσης;
Δεν έχω απάντηση ακόμα. Ξέρω όμως ότι σε πολύ κόσμο, το Twitter δημιουργεί
ένα άγχος να μη χάσουν την «είδηση», μια μανία να είναι μέσα σε όλα, ένα
τρόμο να μη μείνουν εκτός, από το ΤΩΡΑ. Ωστόσο, το σημαντικότερο
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χαρακτηριστικό των μέσων ενημέρωσης, εκείνο που ξεχωρίζει τα «σοβαρά»
μέσα, σε όποιο τεχνικό υπόβαθρο κι αν στηρίζονται (χαρτί, γυαλί, οθόνη) είναι η
ικανότητα να μπορούν να πάρουν αποστάσεις από την είδηση και να την
εντάξουν στο ιστορικό-κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό της πλαίσιο. Το Twitter
είναι το εντελώς αντίθετο.
(PC Magazine, Δεκέμβριος 2011)

231

Φτηνό κρέας για τις πολυεθνικές
Είμαι θυμωμένη. Είμαι πολύ θυμωμένη. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Πιο
θυμωμένη δεν γίνεται. Και έχω πολύ καλούς λόγους για να είμαι. Κατ’ αρχήν με
τον κύριο Ζάκερμπεργκ. Ο οποίος έπεισε εκατομμύρια θύματα (ανάμεσα σ’ αυτά
κι εγώ) ν’ ανοίξουν λογαριασμούς στη μ@#% του και μετά κάνει το περιεχόμενο
ό,τι θέλει. Και μάλιστα δεν έχεις καν το δικαίωμα ένστασης. Γράφεις,
ξαναγράφεις, κλαίγεσαι, απειλείς, επικαλείσαι συνταγματικά δικαιώματα και
αυτός σε γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Facebook είμαι και το κέφι μου
θα κάνω.
Αυτή είναι ήδη παλιά ιστορία που με ταλαιπωρεί πάνω από οκτώ μήνες. Και δε
θέλω να επεκταθώ γιατί είναι προσωπική. Αλλά που θα πάει, θα τη βρω την
άκρη… Την περασμένη βδομάδα, όμως, ήρθε και η σειρά του Google.
Λοιπόν για να εξηγηθούμε. Εγώ αυτή τη λογική, του πιο επισκέψιμου δεν την
κατάλαβα ποτέ μου, κυρίως γιατί μου έχει στοιχίσει πολύ, επί σειρά ετών, να
πηγαίνω αντίθετα στον όχλο. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, τι προτιμούν οι χιλιάδες
άλλοι. ΕΓΩ τι θέλω έχει σημασία.
Κι έτσι άργησα να μπω στη γκουγκλάνδη. Μια χαρά ήμουνα με την Altavista μου,
με το Yahoo μου (εκείνη την εποχή, η κατηγοριοποίηση γινόταν ακόμα από
ανθρώπινο χέρι και φίλοι μου που δούλευαν εκεί μου διηγιόντουσαν τους
τρομερούς καβγάδες τους για το αν μια σελίδα πηγαίνει στη μία ή την άλλη
κατηγορία) καθώς και με μια αραχνούλα που λεγόταν Metacrawler (και που
τώρα που τη θυμήθηκα, την εγκατέστησα κιόλας. Κάνει συνδυαστική αναζήτηση
σε Google, Yahoo και Bing). Και σιγά σιγά, πλάκωσε η καταιγίδα: mail, ομάδες,
χάρτες, φωτογραφίες, εξειδικευμένη αναζήτηση για blogs, για ακαδημαϊκούς, και
μετά το blogspot και πάνω απ’ όλα οι διαφημίσεις, το Googleanalytics και τα
συναφή (σίγουρα ξεχνάω κι άλλες «υπηρεσίες»).
Και μας έπεισαν ότι όλα αυτά είναι τσάμπα. Αφού δεν πληρώνουμε από την
τσέπη μας, τσάμπα δεν είναι; Κι έρχεται μία ωραία μέρα, που λαμβάνεις ένα mail
στο οποίο σου λένε: παραβήκατε τους όρους της σύμβασής μας και γι’ αυτό
διακόπτουμε την υπηρεσία. Τι παράβαση έκανα παρακαλώ; Σιγά που θα μου
πούνε κιόλας. Αφού αυτοί κατέχουν την υπέρτατη αλήθεια. Αν θες, λέει, κάνε
ένσταση. Κάνω την ένσταση, η οποία δεν έχει καν να γράψεις μια παρατήρηση,
multiple choice είναι και δεν μπορείς να βρίσεις πουθενά. Σε δύο μέρες απαντάνε:
Λυπούμαστε αλλά παραβήκατε τους όρους… χαίρεται…
Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, σκασίλα μου. Αλλά τι θα γίνει αν αύριο μου
κόψουνε το μέιλ;
Το Facebook, το Google και οι άλλες πολυεθνικές δεν μας προσφέρονται τσάμπα.
Δεν είναι ανοιχτό λογισμικό, δεν είναι στη φιλοσοφία του μοιράζεσθαι. Αν ήταν
έτσι δεν θ’ άξιζαν εκατομμύρια στα χρηματιστήρια. Και φυσικά πουλάνε
προϊόντα: εμάς, τους χρήστες, φτηνό κρέας στις αποθήκες τους. Κι όταν δεν μας
έχουν πια ανάγκη μας πετάνε στα σκουπίδια.
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Αν ήμουνα οποιοσδήποτε άλλος, αν όλα αυτά δεν ήταν μέρος της δουλειάς μου,
θα τα ‘κλεινα όλα. Στο λόγο μου. Και θα μάζευα τους φίλους μου να φτιάξουμε
τα παλιά BBS να τα λέμε μεταξύ μας και να πετάμε κι έξω όποιον μας τη σπάει.
Και καλά, εγώ δεν μπορώ… εσείς οι άλλοι, τι θα κάνετε γι’ αυτό;
(PC Magazine, Μάρτιος 2012)
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Λίγο privacy δεν κάνει κακό
Αυτό με το Foursquare δεν το έχω πολύ. Εντάξει, έχει πλάκα όταν ο φίλος μου ο
@ggeoapos τρώει τυρόπιτες το βράδυ και του κάνω πλάκα, αλλά έχω και την
άλλη τη φιλενάδα (δε λέω όνομα για ευνόητους λόγους) που κάθε τρεις και λίγο
ανακοινώνει: είμαι στο τάδε καφέ, είμαι στο τάδε μπαρ, έγινα δήμαρχος εδώ και
νομάρχης παραπέρα.
Καταλαβαίνω όταν είσαι κάπου πραγματικά ιδιαίτερα, να το ανακοινώσεις.
Καταλαβαίνω επίσης, ότι θα μπορούσε να είναι κάπως σαν πρόσκληση, αν άλλοι
φίλοι σου είναι κοντά να ‘ρθουν για παρέα… πώς είχαμε τα στέκια μας κάποτε;
Ομολογώ ότι μου έχει περάσει από το μυαλό πολλές φορές να βρω τον
@ggeoapos για τυρόπιτες στην πλατεία και σίγουρα κάποια στιγμή θα το κάνω.
Αλλά να ανακοινώνω από μόνη μου είμαι εδώ, είμαι εκεί; Έχω και τις φοβίες μου,
άμα εγώ είμαι εδώ, στο σπίτι ποιος είναι; Χώρια που δεν κάνει για δημόσιους
υπάλληλους. Τι να γράφεις σε ώρα δουλειάς, είμαι στο καφέ; Γιατί ο
προϊστάμενος δεν έχει τουίτερ; Εσύ δεν είπες, χρυσό μου ότι πετάγεσαι στο
φαρμακείο γιατί το παιδί είναι άρρωστο;
Μέχρι
που
διάβασα
ένα
εξαίρετο
άρθρο
του
John
Brownlee
στο cultofMac.com και κατάλαβα τί δε μου πήγαινε καλά τόσο καιρό. Ο Brownlee
παρουσιάζει μια εφαρμογή για iPhone, το Girls Around Me. Η εφαρμογή
χρησιμοποιεί το 4sq και σου δείχνει σε χάρτη Google, πόσα και ποια κορίτσια
βρίσκονται στη γειτονιά σου. Πρόκειται για κοπέλες που έχουν κάνει την
ανακοίνωση στο 4sq αλλά ταυτόχρονα έχουν και ανοιχτό σε όλους προφίλ στο
Facebook. Έτσι μπορείς να δεις τις φωτογραφίες τους, να μάθεις για τα
ενδιαφέροντά τους και να κινήσεις προς αυτήν που σ’ ενδιαφέρει περισσότερο.
Προσοχή! Δεν είναι εφαρμογή γνωριμιών. Οι συγκεκριμένες κοπέλες δηλαδή, δεν
έχουν εκδηλώσει κατά κανένα τρόπο «διαθεσιμότητα». Για την ακρίβεια οι
περισσότερες δεν έχουν ιδέα ότι είναι «προτεινόμενες». Απλώς χρησιμοποίησαν
το 4sq και έχουν Facebook. Όπως όλοι μας. Με μια καλή δικαιολογία (αν δεν τη
βρεις με τον βαρέων βαρών σύζυγο/boyfriend) είναι ο καθείς ελεύθερος να τις
πλησιάσει και μετά… το πεδίο δικό του.
Με είχε ρωτήσει κάποτε μια 17χρονη μαθήτρια «και τι πειράζει αν βάλω μια
φωτογραφία με τις φίλες μου στην παραλία» στο προφίλ μου (το οποίο δεν είχε
περιορίσει στους φίλους της όπως έμαθα κατόπιν). Ε, δεν άντεξα κι εγώ: «Καλά
μεγάλη κοπέλα και δεν ξέρεις τι κάνουν οι άγνωστοι με τις φωτογραφίες νεαρών
καλλίγραμμων κοριτσιών; Ρώτα τη μάνα σου, βρε παιδί μου, κι ας μην ξέρει από
Facebook». Βλαμμένα είναι ή τόσο αθώα, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ότι πιο σεξιστικό και επικίνδυνο έχω δει. Και δεν
της κάνω διαφήμιση γιατί δεν πλέον διαθέσιμη μετά το σάλο που προκάλεσε το
άρθρο του Brownlee. Αλλά θα έρθουν άλλες. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να
ξανασκεφτούμε λίγο, όχι μόνο τα θέματα ασφάλειας [σαν να ακούω πολλούς
από σας «έλα μωρέ» (αυτό το «έλα μωρέ» μας έχει καταστρέψει σ’ αυτή τη
χώρα)] αλλά και τα θέματα της ιδιωτικότητας. Θέλουμε πραγματικά να είμαστε
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τόσο δημόσιοι; Μας αρέσει; Γιατί όσο και να κατηγορούμε τους ηδονοβλεψίες
και οι επιδειξίες είναι εξίσου άρρωστοι.
(PC Magazine, Μάιος 2012)
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Η εικονική πραγματικότητα των social media
Πριν από λίγες μέρες έγραψα απηυδισμένη ένα twit «Άλλος κόσμος στην tv,
άλλος στο Twitter, άλλος στο Facebook, άλλος στο δρόμο, άλλος στη δουλειά,
άλλος στο σπίτι. Ζω σε παράλληλα σύμπαντα». Λόγω της σχιζοφρένειας που
διέπει τα κοινωνικά δίκτυα, κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί μου στο Twitter αλλά
μου έκαναν like και σχόλια στο Facebook.
Ο λόγος που θύμωσα ήταν γιατί κάθε μικρόκοσμος είναι τόσο διαφορετικός από
τον άλλο που παθαίνεις εγκεφαλικό. Το δρόμο άνοιξε η τηλεόραση βέβαια, αλλά
και τα social media, παρ’ όλο που την καταγγέλλουν. δεν πάνε πίσω. Πάρτε για
παράδειγμα το Facebook. Μόλις το ανοίξεις βρίσκεσαι σ’ ένα ρομαντικό κόσμο.
Φωτογραφίες από ηλιοβασιλέματα και παραλίες, τραγούδια, ενίοτε και
διακριτικό (ή μη) φλερτ. Λιγότερη πολιτική σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα.
Στο Twitter πάλι έχουν μετακομίσει όλοι οι επαναστάτες. Μόλις το ανοίξεις
νομίζεις ότι η πλατεία του χωριού σου βάφτηκε κόκκινη και πως το «αίμα κυλά,
εκδίκηση ζητά». Και αρπάζεις ό,τι αιχμηρό έχεις στο σπίτι ή να βγεις κι εσύ στο
δρόμο ή να αμυνθείς (ανάλογα με τον πολιτικό προσανατολισμό του καθενός).
Όσο για τα βρισίδια; Καλά, δεν υπάρχουν αυτά που γράφονται εκεί μέσα.
(Δεν είναι τυχαίο, βέβαια. Όσο πιο πολύ βρίζεις, τόσο περισσότερους followers
έχεις. Άρα εξηγείται και εμπορικά εκτός από κοινωνιολογικά, ότι οι περισσότεροι
από μας, δηλαδή, τα έχουν παίξει).
Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες κι ενός καινούργιου φαινομένου, με αφορμή το
τραγικό συμβάν της αυτοκτονίας του συνταξιούχου φαρμακοποιού στην
πλατεία Συντάγματος. Στο ελληνόφωνο Twitter έγινε χαμός, πολλά Twitter ήταν
και σε άλλες γλώσσες, όπως γίνεται κάθε φορά που υπάρχει, αυτό που οι
δημοσιογράφοι ονομάζουμε, θέμα.
Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το Twitter, hashtag σημαίνει λέξη κλειδί.
Είναι το θέμα, κατά κάποιον τρόπο ο τίτλος σου, μία λέξη ή περισσότερες
ενωμένες ή χωρισμένες με κάτω παύλα (_), το όλον μετά από τη δίεση (#). Το
hashtag για το συμβάν ήταν #DimitrisChristoulas και 48 ώρες μετά, σε ποιο μέρος
του κόσμου, το συγκεκριμένο hashtag ήταν «δραστήριο»; Στην Ισπανία! Όλα τα
εργαλεία monitoring έδιναν το ίδιο αποτέλεσμα: Ισπανία και ξανά Ισπανία. Οι δε
μεγαλύτεροι «αναμεταδότες», οι χρήστες με τη μεγαλύτερη επιρροή ήταν κατά
σειρά η οργάνωση πολιτών @democraciareal (133.768 followers), ισπανική
φυσικά, ο @anonimopablob και ο @rodrigobgr, ναι, Ισπανοί και οι δύο.
«Μιλάω εδώ και ώρα με έναν Ισπανό και προσπαθώ να καταλάβω γιατί στην
οργή μας θαυμάζουν εκεί πέρα», έγραφε στο Twitter ο καλός συνάδελφος
@AnemosNaftilos. Μυστήριο για όλους μας, πώς οι Ισπανοί εμπνεύστηκαν τόσο
από το συμβάν που να το κάνουν πρώτο θέμα στο Twitter τους. Άλλο σύμπαν.
Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα, αλλά ένα λάθος που δεν θα πρέπει να κάνει
κανείς είναι να παρεξηγεί τα social media για ένδειξη του παλμού της κοινωνίας.
Γιατί και μικρό μέρος της είναι και οι περισσότεροι κάτι παθαίνουν και αλλάζουν
εκεί μέσα. Σίγουρα όμως, θα πρέπει να τα συνυπολογίζει στον παλμό της
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κοινωνίας. Κάπως όπως συμβαίνει με τους ταξιτζήδες όταν σε παίρνουν από το
αεροδρόμιο μιας άγνωστης χώρας: η φλυαρία τους είναι μια ένδειξη για το τι
συμβαίνει εκεί, αλλά όχι απαραίτητα και η πραγματικότητα.
(Πολίτης, 22 Απριλίου 2012)
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Ο Πόστμαν και το Twitter
Στις 28 Νοεμβρίου του 1969, ο διάσημος θεωρητικός των μίντια, Νιλ Πόστμαν,
έβγαλε ένα λόγο σε συνέδριο δασκάλων της αγγλικής γλώσσας (ως μητρικής)
που πέρασε στους «κλασικούς» της θεωρίας: «Bullshit and the Art of CrapDetection». Σε ελεύθερη μετάφραση σήμερα θα λέγαμε «Ανιχνευτής μ@φ!5%ς».
Ο ίδιος εξηγεί ότι το «Crap-Detector» (ανιχνευτής βλακείας) δεν είναι καν δική
του εφεύρεση αλλά ανήκει στον Χέμινγουεϊ, ο οποίος όταν τον ρώτησαν ποια
είναι η κύρια ικανότητα που χρειάζεται να έχει κανείς για να γίνει καλός
συγγραφέας απάντησε : «a built-in, shock-proof, crap detector».
Την ικανότητα αυτή ο Πόστμαν την αναγάγει σε τέχνη και μεταφράζει σε
υποχρεωτική προσφορά του σχολείου προς τα παιδιά. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι
ο ανιχνευτής βλακείας είναι ενσωματωμένος στο σύστημα αξιών του καθενός.
Μία από τις κορυφαίες του προτάσεις είναι: «Ο κάθε δάσκαλος που
ενδιαφέρεται για τον ανιχνευτή βλακείας θα πρέπει να καταλάβει ότι η
μ@φ!5%ς του ενός είναι το δόγμα του άλλου. Και οι μαθητές θα πρέπει να
μάθουν πώς να αναγνωρίζουν τις μ@φ!5%ς, συμπεριλαμβανομένων και των
δικών τους».
Ο Πόστμαν χωρίζει τις βλακείες σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.
Ο στόμφος. Δεν είναι δηλητηριώδης αλλά ούτε και ανώδυνος. Υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι που γίνονται θύματα του στόμφου και αισθάνονται λιγότερο άξιοι
από ανθρώπους που χρησιμοποιούν τίτλους, λέξεις, φράσεις για να κρύψουν τις
ανεπάρκειές τους.
Ο φανατισμός. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη μορφή από το στόμφο. Το
χαρακτηριστικό του είναι η πλήρης έλλειψη σεβασμού για δεδομένα (data) που
δεν επιβεβαιώνουν τη δική του άποψη. Το χειρότερο στο φανατισμό είναι ότι
είναι εντελώς κοινότυπος και πολλοί καλοί άνθρωποι είναι στην
πραγματικότητα οι χειρότεροι φανατικοί.
Η κενότητα. Η άνθηση των διάφορων μέσων ενημέρωσης έδωσε βήμα σε
ανθρώπους που μόνο «προφορικά περιττώματα» βγαίνουν από το στόμα τους,
σε σχέση με τα δημόσια ζητήματα. Οι περισσότεροι είναι «διασκεδαστές» που
γεμίζουν τις συχνότητες με δηλώσεις για θέματα για τα οποία δεν είναι σε θέση
να μιλούν.
Οι προκαταλήψεις. Οι προλήψεις είναι άγνοια μεταμφιεσμένη σε αυθεντία. Μια
πρόληψη είναι μια πίστη, συνήθως εκφρασμένη με όρους αυθεντίας για την
οποία δεν υπάρχει επιστημονική βάση. Όπως για παράδειγμα, το ότι η χώρα
που ζεις είναι καλύτερο μέρος από τις άλλες. Ή ότι η θρησκεία σου έχει μια
ιδιαίτερη θέση στο σύμπαν, που δεν έχουν οι άλλες. Ή ότι το κόμμα σου μπορεί
να κυβερνήσει ικανότερα από τα άλλα.
Μετά από 43 χρόνια, όλα όσα λέει ο Πόστμαν έχουν εφαρμογή στο Twitter με
κλειστά μάτια. Η βασική θέση του Πόστμαν, την οποία ανέπτυξε στο
«Τεχνοπώλιο» ότι δηλαδή η αχαλίνωτη ανάπτυξη της τεχνολογίας καταστρέφει
τις ζωτικές πηγές της ανθρωπότητας και δημιουργεί μια κουλτούρα χωρίς
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ηθικές βάσεις, γίνεται με τα social media πιο επίκαιρη από ποτέ. Αρκεί ν’ ανοίξει
κανείς το Twitter και να παρακολουθήσει τι λέγεται για όλα τα θέματα. Κυρίως
δε, για την πολιτική. Ο στόμφος, η κενότητα, ο φανατισμός και οι προλήψεις
αντηχούν σε βαθμό εκκωφαντικό. Όσοι προσπάθησαν και κατάφεραν να
αναπτύξουν τον «ανιχνευτή» βλακείας τους υποφέρουν. Οι υπόλοιποι –και
δυστυχώς είναι πολλοί- μεγαλουργούν στο καινούργιο αυτό βήμα που τους
προσφέρεται.
(Πολίτης, 28 Μαΐου 1912)
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LinkedIn σε καιρούς κρίσης
Έχω ανοιχτό μπροστά μου το LinkedIn. Άλλο ένα κοινωνικό δίκτυο, στο οποίο
είμαι «μέσα» εδώ και χρόνια. Και το οποίο είναι αυστηρά «επαγγελματικό». Η
ιδέα είναι να έχεις συγκεντρωμένες κάπου τις «επαγγελματικές» σου επαφές. Και
χαζεύω τώρα ποιος μου έχει ζητήσει να συνδεθούμε: 5 personal trainers, δύο
γυναικολόγοι, ένας βιολόγος-θεολόγος, ένα γραφείο διοργάνωσης γάμων, δύο
σχολές χορού, μια εταιρεία μεταφράσεων, καμιά 20αριά δικηγόροι, ένα κέντρο
ξένων γλωσσών… να συνεχίσω;
Η ιδέα του «επαγγελματικού» γι’ αυτούς είναι να βρουν πελάτες. Η ιδέα του
«επαγγελματικού», όμως έχει να κάνει με τους συναδέλφους, τους συνεργάτες,
το δίκτυο του καθενός τέλος πάντων. Κι έτσι από τις 180 κάτι προσκλήσεις
ζήτημα ν’ αποδέχτηκα τις 30 (άμα θέλω personal trainer έχω φίλο, όσο για γάμο
δεν το βλέπω τώρα κοντά).
Μιλάμε συχνά για τη «διαστροφή» της τεχνολογίας, για το πώς δηλαδή, μια
τεχνολογία (συσκευή, εφαρμογή κλπ) φτιάχνεται για ένα σκοπό και τελικά
χρησιμοποιείται για άλλο. Κλασσικό παράδειγμα, το παλιό καλό μας βίντεο. Η
ιδέα ήταν να βλέπεις ταινίες στο σπίτι και τελικά ο κόσμος το χρησιμοποίησε
περισσότερο για να «γράφει» προγράμματα από την τηλεόραση και να τα
βλέπει αργότερα. Κι αν είναι σήμερα γεμάτο το YouTubeαπό παλιά σήριαλ και
διαφημίσεις είναι γιατί ο κόσμος ψηφιοποίησε τα βίντεο που είχε κρατήσει. Κάτι
τέτοιο γίνεται μάλλον και με το LinkedIn, αντί να φτιάχνεις δίκτυα
επαγγελματικών σχέσεων, «ψαρεύεις» πελάτες. Μπορεί και να δουλεύει, τι να
πω; Όχι σε μένα πάντως.
Κι όμως, το LinkedIn είναι ένα από τα πιο χρήσιμα δίκτυα. Κυρίως γιατί δεν
χαζεύεις, αλλά φροντίζεις τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Δημοσιεύονται και
πολλές αγγελίες, οι οποίες σου έρχονται ανάλογα με την ειδικότητά σου. Ο
Μαρκ Γκρανόβετερ, καθηγητής του πανεπιστημίου του Στράτφορντ και ένας
από τους «πατέρες» των κοινωνικών δικτύων, ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία
του 70 να κάνει μελέτες για το πώς οι άνθρωποι έβρισκαν δουλειά μέσω του
«δικτύου κοινωνικών επαφών τους» (καμία σχέση με το διαδίκτυο, φανταστείτε
γνωστούς, παλιούς συμμαθητές, γείτονες κλπ). Με τα αποτελέσματά του
ανέπτυξε τη θεωρία των «αδύναμων δεσμών», δηλαδή επαφών με τις οποίες
δεν έχεις συχνή σχέση (τους βλέπεις μια φορά το χρόνο, για παράδειγμα),
ωστόσο είναι αυτές που αποτελούν τις γέφυρες από το ένα κοινωνικό δίκτυο
στο άλλο, μεταφέροντας την πληροφορία. Έτσι το 55,7% των ανθρώπων που
βρήκαν δουλειά, τα κατάφεραν χάρη σε τέτοιου είδους σχέσεις. Όπως αυτές που
αναπτύσσονται στο LinkedIn.
Και φαίνεται αυτό από την επιτυχία του. Στη σειρά είναι πίσω από τα Facebook,
Twitter, Google+, τέταρτο δηλαδή στην προτίμηση των χρηστών μπροστά από
τα Instagram και Pinterest. Είναι, επίσης, ενδιαφέρον το γεγονός, ότι το 79% των
χρηστών του είναι άνω το 35 ετών.
Στην Ελλάδα, βέβαια, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά αφού στην έρευνα
Κοινωνικής Δικτύωσης 2013-2014 του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν -
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ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η σειρά αλλάζει. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματά της, το πιο διαδεδομένο πλέον μέσο κοινωνικής δικτύωσης
είναι το YouTube(93%), στη δεύτερη θέση έρχεται το Facebook (82%), ενώ στις
επόμενες θέσεις βρίσκονται το LinkedIn (61%), τα review pages (58%), τα blogs
(49%) και το Twitter (46%).
Ίσως γιατί η κρίση αναγκάζει τους ανθρώπους να ψάχνουν για δουλειά και το
LinkedIn είναι ένας τρόπος ανάμεσα σε άλλους.
(Παράθυρο, 26 Ιανουαρίου 2014)
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Ο «θόρυβος» των Social Media
Ο «θόρυβος» στην επικοινωνία είναι όσα εμποδίζουν την αποτελεσματική
επικοινωνία, που επηρεάζουν την ερμηνεία του μηνύματος. Παρ’ όλο που
πολλές φορές το ξεχνάμε, ο θόρυβος μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο
στην αντίληψή μας για τη επικοινωνία μας με τους άλλους όσο και στην
ανάλυση των δικών μας ικανοτήτων επικοινωνίας. Ο θόρυβος μπορεί να έρχεται
από τέσσερις αιτίες:
Φυσιολογία: όταν το σώμα μας, εξαιτίας κούρασης, πείνας, πονοκέφαλου,
φαρμάκων και άλλων ομοειδών παραγόντων, αλλοιώνει τον τρόπο που
συναισθανόμαστε και σκεφτόμαστε. Ο φυσικός θόρυβος είναι παρεμβάσεις του
περιβάλλοντος, όπως φασαρία που κάνουν τρίτοι, υπέρ ή υπό φωτισμός,
θερμοκρασία, πλήθος και αν μιλάμε για το δίκτυο, διαφημίσεις που
ξεπετάγονται και ανεπιθύμητα μηνύματα. Ο ψυχολογικός θόρυβος αναφέρεται
σε θέματα εσωτερικά τα οποία επηρεάζουν την επικοινωνία μας και την
αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων που στέλνουν οι άλλοι Και τέλος, ο
σημασιολογικός θόρυβος, που προκύπτει όταν δύο άτομα δεν μπορεί να
επικοινωνήσουν γιατί δεν μιλούν την ίδια γλώσσα ή γιατί οι ίδιες λέξεις
σημαίνουν διαφορετικά πράγματα.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυστυχώς κάνουν θόρυβο και από τις τέσσερις
κατηγορίες. Η πρώτη είναι προφανής: μας προκαλούν πονοκέφαλο και χάνουμε
το νόημα. Η δεύτερη είναι επίσης προφανής: το πλήθος δεν μας αφήνει να
βρούμε το σημαντικό. Και η τρίτη είναι προφανής: διαβάζουμε κάτι (το πιο
σύνηθες ψέματα), φορτώνουμε και χάνουμε τη μπάλα. Και η τέταρτη είναι η πιο
προφανής απ’ όλες: άλλα λέει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος, ειδικά αφού οι
αναρτήσεις στο Facebook και στο Twitter είναι γεμάτες συντομογραφίες,
greeklish και ανορθογραφίες.
Σπάνιο να βρεις κάτι να τα κάνει όλα και να συμφέρει κι όμως το πετύχαμε. Όλοι
γράφουν διθυράμβους για το πώς τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης βελτιώνουν
την επικοινωνία, μας φέρνουν πιο κοντά σε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και
κυρίως μας επιτρέπουν να εκφράζουμε τη γνώμη μας επί παντός επιστητού.
Δυστυχώς! Γιατί αυτό μεταφράζεται στο ότι ο καθένας γράφει το μακρύ του και
το κοντό του και αν θες να δεις μια πραγματικά διαφορετική γνώμη που ν’
αξίζει τον κόπο ή θες να μάθεις μια είδηση που δεν θα μάθαινες αλλιώς πρέπει
να ψάξεις κάτω από τόνους σκουπίδια. Κομψά ας τα λέμε θόρυβο.
Αφορμή για τη γκρίνια μου είναι όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα με τη
τραγουδίστρια Ελένη Τσαλιγοπούλου. Βούιξε ο τόπος για το πώς καταφέρθηκε
εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πώς εξέφρασε τη συμπάθειά της
στην νεοσύστατη πολιτική κίνηση των 58. Μα δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην
το αναφέρει, να μην το σχολιάσει, να μην το κρίνει. Αναγκάζοντας τελικά τη
συμπαθή καλλιτέχνη να βγάλει επίσημη ανακοίνωση – διάψευση (!) στην οποία
διαμαρτυρόταν ότι όσα είπε διαστρεβλώθηκαν και να καταλήξει «(...) Εγώ
πάντως θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ».
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Το πρόβλημά μου είναι πώς δεν ήθελα να ξέρω τι θα ψηφίσει ή όχι η Ελένη
Τσαλιγοπούλου. Αλλά αναγκάστηκα να παρακολουθήσω όλο το σήριαλ
(θυμόσαστε και το άλλο με τη Λένα Διβάνη;) ήθελα δεν ήθελα. Μέχρι κι εγώ
τελικά έκανα ανάρτηση. Κι αυτό είναι θόρυβος. Είναι ο λόγος για τον οποίο
κλείσαμε, πολλοί από εμάς, την τηλεόραση την ώρα των ειδήσεων. Γιατί έλεγαν
όλοι τα ίδια πράγματα, την ίδια ώρα και με το ίδιο ύφος. Και τώρα, που
περάσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψάχνοντας το εναλλακτικό,
πέφτουμε πάλι στα ίδια μεγεθυμένα στη νιοστή. Γιατί τα κανάλια είναι μια
χούφτα και οι ειδήσεις κρατάνε συγκεκριμένη ώρα, αλλά στο Facebook και στο
Twitter η βλακεία είναι επί 24ης βάσης και από εκατοντάδες.
(Παράθυρο, 9 Φεβρουαρίου 2014)
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YouTube αγάπη μου
Τις περισσότερες φορές, όταν συζητάμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
αναφερόμαστε κυρίως στο Facebook και Τwitter. Κι όμως το μεγαλύτερο και το
πιο αγαπητό απ’ όλα δεν είναι άλλο παρά το YouTube. Και σε όλες τις μετρήσεις
έρχεται πάντα πρώτο.
Απλώς στο YouTube δεν κάνουμε φιλίες, δεν έχει πολλά likes, δεν κάνουμε
followers. Δεν υπάρχει, ωστόσο, τίποτα πιο δημιουργικό από το YouTube tube.
Κατ’ αρχήν η ιδέα του μοιράζομαι ήρθε πρώτα από εκεί. Πού βρίσκουμε τα
βίντεο για να τα ποστάρουμε (χμ! με το παρντόν, αναρτήσουμε) στο Facebook;
Πού ανεβάζουμε τα δικά μας βίντεο; Που ενημερωνόμαστε, μορφωνόμαστε,
βρίσκουμε λύσεις στα τεχνικά προβλήματα, πάμε στην παρακάτω πίστα στα
παιχνίδια; Και που βρίσκουμε, πάνω απ’ όλα, την αγαπημένη μας μουσική;
Τα παραπάνω ερωτήματα δεν χρειάζονται απαντήσεις. Χωρίς το YouTube η ζωή
μας θα ήταν πολύ διαφορετική. Χωρίς το Facebook, αμφιβάλλω. Για να σας κάνω
την πολύ απλή ερώτηση: αν έπρεπε να διαλέξετε ένα και μόνο ένα μέσο
κοινωνικής δικτύωσης, ποιο θα διαλέγατε;
Το θέμα δεν είναι τι απαντήσατε αλλά πόσο διστάσατε πριν απαντήσετε.
Το YouTube άλλαξε κατ’ αρχήν ριζικά τον τρόπο που ακούμε μουσική. Κάποτε
είχα διαβάσει ότι «σκότωσε» το MTV. Και πιθανότατα είναι αλήθεια.
Ωστόσο έχει δύο πλεονεκτήματα, τα οποία βρίσκω αξεπέραστα.
Το πρώτο είναι η συνεισφορά του στην εκπαίδευσή μας και το δεύτερο είναι η
συνεισφορά του στη μόρφωσή μας. Γιατί τα διαχωρίζω; Γιατί το πρώτο είναι πιο
«ακαδημαϊκό», χωρίς τέτοιες αξιώσεις αλλά με αυτό το πνεύμα ενώ το δεύτερο
είναι πιο «κοινωνικό».
Ως παράδειγμα του πρώτου θα φέρω την τελευταία μου «τρέλα», ένα κανάλι
που ονομάζεται AsapScience. Δύο Καναδοί φοιτητές βιολογίας, ο Mitchell Moffit
και ο Gregory Brown απαντούν με τρίλεπτα βίντεο animations σε ερωτήσεις που
έχουμε όλοι στο κεφάλι μας: «Γιατί σπάνε πάντα τα ολυμπιακά ρεκόρ;» «Μπορεί
το στρες να σκοτώσει;» «Περίεργοι τρόποι να κάψετε 200 θερμίδες» Δοκιμάστε
κι αν αγαπάτε την επιστήμη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κολλήσετε.
Παλιότερα, τέτοιου είδους απαντήσεις τις βρίσκαμε σε περιοδικά επιστημονικής
εκλαΐκευσης, σε βιβλία (εγώ που είμαι και φαν του είδους αν σηκώσω τα μάτια
στη βιβλιοθήκη θα βρω 2-3: «Έχουν οι γάτες αφαλό;» και «Γιατί τα βαμπίρ δεν
είναι χορτοφάγα;») ή ακόμα σε έξυπνα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Αλλά να τα
έχεις μπροστά σου όποτε και όταν θες; Και μάλιστα σε animation; Μαγικό.
Η μόρφωση είναι μια άλλη ιστορία. Σε αυτήν κατατάσσω όλες τις διαλέξεις, τις
συναυλίες, τις εκδηλώσεις που δεν μπόρεσα (ή που δεν θα μπορούσα κυρίως
λόγω απόστασης) να παρακολουθήσω. Καμιά φορά ούτε καν σε livestreaming
(ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου, σε ελεύθερη δημοσιογραφική γραφή) δεν
μπορείς λόγω υποχρεώσεων. Δεν σκάω όμως, έχω το YouTube. Το πρώτο
παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι τα Ted Talks, όπου μπορώ να βρω
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τα πάντα: από τον Στίβεν Χόκινγκ να μιλάει για το διάστημα, μέχρι μια
ολόκληρη σειρά από νέους «αμφισβητίες» να εξηγούν τη σκοτεινή πλευρά των
Big Data.
Δεν θέλω να υποστηρίξω ότι αυτά είναι τα καλύτερα, είναι απλώς κάποια από
αυτά που μου αρέσουν. Έχω συνδρομές για θέματα ενημέρωσης, μόδας,
διασκέδασης…
Φυσικά υπάρχουν και άλλα τέτοια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το vimeo είναι
πιο… κουλτουριάρικο, για παράδειγμα. Εκεί βρίσκεις πραγματικά καλλιτεχνικές
δημιουργίες. Ωστόσο, το YouTube… έχει απλώς τα πάντα.
(Παράθυρο, 16 Φεβρουαρίου 2014)
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Ειδήσεις από δύο πλευρές
Την εβδομάδα που πέρασε, δύο ιστορίες που είχαν άμεση σχέση με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης έφτασαν μέχρι τις τηλεοπτικές οθόνες.
Η πρώτη είναι η τρέλα του HiddenCash στο Σαν Φρανσίσκο. Ένας ανώνυμος
άνδρας (και γνωρίζουμε ότι είναι άνδρας γιατί μίλησε στο CNN) εξαπέλυσε
κυνήγι θησαυρού μέσω Twitter. Όσοι καταφέρουν να λύσουν τους γρίφους
πρώτοι, βρίσκουν έναn φάκελο με 50-100 δολάρια. Είναι λογικό ότι ο
λογαριασμός του, το @HiddenCash, απέκτησε μέσα σε πέντε μέρες
περισσότερους από 80.000 followers. O (προφανώς πλούσιος) άνδρας δήλωσε
ότι πρόκειται για “ένα κοινωνικό πείραμα” για να σταματήσουν οι άνθρωποι να
μισούν όσους έχουν χρήματα! Και σκοπεύει να συνεχίσει στο Σαν Χοσέ, το Λος
Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Είμαι σίγουρη ότι πολύς κόσμος που δεν είχε
λογαριασμό Twitter απέκτησε ή θ’ αποκτήσει σύντομα, μόλις ο @HiddenCash
φτάσει στην πόλη του. Εάν οι δημιουργοί του Twitter ήθελαν να κάνουν
διαφήμιση, δεν θα τα κατάφερναν καλύτερα, είναι βέβαιο. Όσο για το κυνήγι
θησαυρού, έχει μια απίθανη γοητεία και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει
ονειρευτεί κάτι τέτοιο όταν ήταν παιδί. Στις δικές μας νοτιοευρωπαϊκές
κοινωνίες, όπου τα πιτσιρίκια δεν κυνηγάνε σοκολατένια αβγά το Πάσχα, ίσως
ακούγεται χαζό αλλά ο «θησαυρός» είναι μεγάλη λέξη στον αγγλοσαξωνικό
κόσμο.
Η δεύτερη ιστορία είναι εκείνη του κλεμμένου νεογέννητου, στην πόλη Τρουά
Ριβιέρ του Καναδά, της μικρής Βικτόρια, η οποία ευτυχώς βρέθηκε χάρη σε μια
μεγάλη κινητοποίηση μέσω Facebook και Twitter. Η αστυνομία δημοσίευσε
φωτογραφίες από τις κάμερες του νοσοκομείου της γυναίκας που έκλεψε το
μωρό, οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν ευρέως και κάποια νεαρά κορίτσια
αναγνώρισαν μια γειτόνισσά τους. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι της και η
Βικτόρια βρέθηκε σώα και αβλαβής και επιστράφηκε στους γονείς της. Οι οποίοι,
φυσικά, δημοσίευσαν ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω… Facebook.
Οι δύο αυτές ιστορίες δείχνουν το πόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα
παραδοσιακά μέσα αναπτύσσουν μια όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση. Από τη μια,
το Twitter και το Facebook είναι γεμάτα σχόλια και αναρτήσεις από τα άλλα
μέσα. Σε σημείο μάλιστα που να έχει αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος ανάγνωσης:
επιλέγεις κείμενα και βίντεο ειδήσεων ανάμεσα σ’ εκείνα που αναρτούν άτομα
που εκτιμάς ή συμφωνείς μαζί τους. Από την άλλη, όλο και περισσότερο τα
«παλιά» μέσα ενσωματώνουν στην ατζέντα τους γεγονότα που συμβαίνουν στα
“νέα” μέσα.
Βοηθάνε και σ’ αυτό οι πολιτικοί. Είναι της μόδας πλέον, αντί να στέλνεις ένα
δελτίο Τύπου, να κάνεις μια ανάρτηση (και πολλές φορές ακολουθεί δελτίο
Τύπου: σε ανάρτησή του στο τάδε Mέσο, ο κ. ΧΧΧ αναφέρει ότι μπλα μπλα
μπλα). Για παράδειγμα, στις πρόσφατες ευρωεκλογές, ο Ιταλός πρωθυπουργός
Ματέο Ρέντσι επέλεξε το Twitter για να σχολιάσει τα αποτελέσματα. Το ίδιο και ο
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος
ανακοίνωσε την πρωτιά της ομάδας του στο λογαριασμό του. Ο εναγκαλισμός
των δύο γενεών μέσων δεν μπορεί παρά να είναι θετικός, αφού και ο πολίτης
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αποκτά φωνή. Ωστόσο δεν παύει ν’ ανησυχεί και κάπως. Η μεγάλη απαξίωση
των μέσων ενημέρωσης (που δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο: σύμφωνα με
στοιχεία το 31% των Αμερικανών εγκατέλειψε το σύνηθες κανάλι ενημέρωσής
του) έστρεψε τον κόσμο προς τα νέα μέσα. Τα οποία, δυστυχώς, όπως
γνωρίζουμε είναι γεμάτα διαμάντια αλλά και σκουπίδια. Και δεν υπάρχει κανείς
να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι.
(Παράθυρο, 1 Ιουνίου 2014)
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Απορία ψάλτου βηξ
Βρίσκομαι σ’ ένα σημαντικό σταυροδρόμι της «σταδιοδρομίας» μου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να κάνω ένα γενικό ξεκαθάρισμα γιατί απλώς
μου σπάνε τα νεύρα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι για αργόσχολους, για
βαρεμένους, για ανθρώπους που βρήκαν επιτέλους βήμα να βγάλουν τη χολή
που έχουν μαζεμένη μέσα τους. Αυτό έχω καταλήξει να πιστεύω.
Κι εξηγούμαι. Οι «φίλοι» μου στο Facebook έχουν περάσει τους 2.000. Όχι μόνο
δεν τους ξέρω όλους (μακάρι), αλλά μέσα στον ορυμαγδό χάνω και τους
πραγματικούς μου φίλους. Σκέφτηκα να κάνω ένα ψεύτικο προφίλ κι εκεί να
βάλω τους 100 ανθρώπους που μ’ ενδιαφέρει να ξέρω τι κάνουν, να μπορώ να
μιλήσω κάπως πιο ελεύθερα, ν’ ανεβάσω και μια φωτογραφία από τις διακοπές,
βρε αδελφέ. Αλλά, πάλι θα μπλέξω. Γιατί τόσος και τόσος κόσμος μου γράφει
στο inbox, όλο και περισσότερο το χρησιμοποιούμε αντί για ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Κι έτσι θα πρέπει να μπαίνω και στα δύο. Εκτός αν κάνω ένα
ψεύτικο προφίλ και το δικό μου το κάνω page, να το διαχειρίζομαι από εκεί και
ησυχάσω. Αλλά μόλις κάνεις page, κανείς δεν βλέπει τις αναρτήσεις σου, κι όπως
και να το κάνεις, αν θες να «διαφημίσεις» κάτι… πες ότι γράφω ένα βιβλίο, ας
πούμε, δεν θα το δει κανένας. Μπλέξιμο! Τι κάνουμε;
Όσο για το Twitter, έχω να πατήσω το πόδι μου κάτι μήνες εκεί μέσα. Που είναι
το «θαυμάσιο» εργαλείο ενημέρωσης. Γεμάτο προπαγάνδα, ψευτιές, αστικούς
μύθους… Κι όλοι τσακώνονται, βρίζουν, βαρέθηκα να διασύρει το όνομά μου ο
κάθε ανώνυμος κακομοίρης για να κάνει τον έξυπνο. Άλλοι απαντούν, εγώ δεν
το αντέχω. Έχω να γράψω κάτι στο Twitter από τον περασμένο Μάρτιο. Στην
ουσία δεν είμαι πια ενεργός χρήστης. Και μ’ άρεσε τόσο! Να κάνω καινούργιο
λογαριασμό; Να αρχίσω να ξεκατινιάζομαι; Να το κλείσω το ρημάδι να πάει
στην ευχή;
Το LinkedIn ήταν μια σανίδα ηρεμίας. Από την αρχή διάλεξα τις «επαφές» με
προσοχή: μόνο επαγγελματικά κριτήρια, εξαιρούνται οι κάθε λογής γιατροί και
διαφημιστές. Αλλά τώρα τελευταία μου ζητάνε όλοι και τι να κάνω; Τα αιτήματα
έχουν ξεπεράσει τα 500, περισσότερα και από τις επαφές μου. Μόνο για να τα
ξεδιαλέξω… Μήπως πρέπει να ρίξω ένα περιποιημένο κλείσιμο κι εδώ;
Το Pinterest είναι το αγαπημένο μου. Το πιο ήσυχο απ’ όλα. Μου αρέσει μια
φωτογραφία, την «κρεμάω» και την έχω για αργότερα. Αν θέλει κάποιος με
ακολουθεί… ούτε συζήτηση, ούτε διάλογος… ηρεμία. Μια χαρά το αφήνω κι έτσι
θα μείνει, δικό μου, για την ευχαρίστησή μου και μόνο.
Το Google+ θα μπορούσε ίσως μια μέρα να γίνει το πραγματικό «εργαλείο» που
χρειάζομαι για να επικοινωνώ επαγγελματικά. Η κοινότητα που έχω
δημιουργήσει για την ψηφιακή δημοσιογραφία έχει λίγα κι εκλεκτά μέλη και με
τη χρήση των κατηγοριών αλλά και των hashtags μπορώ να οργανώνω τις
αναρτήσεις μ’ έναν τρόπο πολύ καλύτερο απ’ ότι στις ομάδες του Facebook. Στις
αρχές του χρόνου η Huffington Post έκανε την πρόβλεψη ότι το Google+, αφού
ξεπέρασε το Twitter έχει όλα τα φόντα να φτάσει και το Facebook. Αλλά για να
το κάνει ο κόσμος θα πρέπει να το αγαπήσει. Εμένα πάντως ούτε μ’ ενοχλεί

248

κανείς, ούτε τους ενοχλώ. Αλλά τι σόι κοινωνικό δίκτυο είναι αυτό που δεν έχει
κανείς πολλά πάρε – δώσε; (Σημείωση: Η πλήρης αποτυχία του Google+, ενάντια
στις προβλέψεις που εκφράστηκαν εδώ αλλά και αλλού, οδήγησε την εταιρεία
να το κλείσει οριστικά το 2019.)
Έχετε κι εσείς τέτοια προβλήματα ή βολοδέρνω μόνη μου στον κυβερνοχώρο; Το
mail μου είναι ανοιχτό για όλους και το ίδιο και το Inbox του Facebook. Για την
ώρα τουλάχιστον…
(Παράθυρο, 21 Σεπτεμβρίου 2014)
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Η αυτοκρατορία της ατάκας
Χρησιμοποιώ το Facebook, το Twitter, το whatsapp και πολλές πολλές άλλες
εφαρμογές. Για μένα και για σας είναι δωρεάν, αλλά οι εταιρείες πίσω από αυτές
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, έχουν κέρδη εκατομμυρίων (ή και ζημιές
καμιά φορά) και να μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουν εκατοντάδες εργαζόμενους,
κάποιες και χιλιάδες. Στους μη πληρωμένους εργαζόμενους συγκαταλέγομαι κι
εγώ κι εσείς και όλοι μας.
Γιατί αν οι μηχανικοί πληροφορικής και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι και τα
helpdesks και όλες οι υπηρεσίες τους δημιουργούν και συντηρούν την
εφαρμογή, εμείς είμαστε που τη γεμίζουμε περιεχόμενο. Και σε αντάλλαγμα τη
χρησιμοποιούμε δωρεάν.
Είναι άραγε επωφελής η συναλλαγή αυτή για τον χρήστη; Δεν το έχω λύσει
ακόμα και ευχαρίστως να το συζητήσουμε…
Στη δε μάχη μεταξύ τους, για το ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα έχει τους
περισσότερους ή τους πιο ενεργούς ή τους πιο στοχευμένους χρήστες, οι
υπηρεσίες βελτιώνονται συνεχώς.
Για παράδειγμα το Twitter ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα συμπεριλάβει δύο νέες
λειτουργίες. Η πρώτη είναι η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων σε
περισσότερους από έναν παραλήπτη (μαζικό DM). Ο χρήστης θα μπορεί να
στέλνει μήνυμα μέχρι και σε 20 άτομα, είτε από τις λίστες του είτε επιλέγοντάς
τα εκείνη τη στιγμή. Η δεύτερη είναι η δυνατότητα να τραβάς, να επεξεργάζεσαι
και να αναρτάς βίντεο απευθείας από το Twitter. Θα υπάρχει δηλαδή ένα κουμπί
που θα συνδέει απευθείας το Twitter με την κάμερα του κινητού, όπως έχει και
το Facebook. Για τους δε κατόχους iPhone, το μέσο προσφέρει πια και το Recap,
μια υπηρεσία που δείχνει στον χρήστη τα top tweets από την τελευταία φορά
που συνδέθηκε. Το βίντεο είναι, άλλωστε, η μεγαλύτερη παγίδα στο δίκτυο. Ας
μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το YouTube.
Και στους χρήστες αρέσει εξίσου να αναζητούν βίντεο άλλων (μα τι είναι αυτό
που έχει πιάσει όλα τα πιτσιρίκια με τον ανεκδιήγητο 2J, βίντεο γεμάτα
βωμολοχίες και φτηνές πλάκες, κάποια από τα οποία έχουν «χτυπήσει» πάνω
από ένα εκατομμύριο προβολές;) όσο και να ανεβάζουν δικά τους. Και φυσικά
στα βίντεο οι χρήστες αποδέχονται εύκολα τη διαφήμιση, που είναι ο κύριος
χρηματοδότης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Κι όμως, και αυτή είναι η δεύτερη απορία μου, θα περίμενε κανείς ότι όλη αυτή η
απίθανη τεχνολογική προσφορά θα είχε κατά κάποιον τρόπο «εκπαιδεύσει»
τους χρήστες. Δηλαδή θα επεξεργάζονταν, για παράδειγμα, περισσότερο τα
βίντεο πριν τα ανεβάσουν, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πληρέστερο και
αισθητικά καλύτερο. Ή ότι θα χρησιμοποιούσαν και για τη δουλειά και για τη
διασκέδαση εφαρμογές web 2.0 που είναι πιο πολύπλοκες αλλά και πιο άρτιες.
Ας πούμε το storify αντί για απλώς το Twitter.
Η απάντηση είναι αρνητική. Λίγοι είναι οι χρήστες που επιθυμούν ή τολμούν να
κάνουν μια προσπάθεια παραπάνω. Ένα βίντεο τραβηγμένο στο πόδι ανεβαίνει
αμέσως, μια ατάκα που μας περνάει από το μυαλό ή μια θολή φωτογραφία το

250

ίδιο. Το στιγμιαίο και το εφήμερο κυριαρχούν. Ως χρήστες, δεν επιθυμούμε κάτι
που να μείνει αλλά κάτι που να αποτυπώνει το τώρα. Κι έτσι το περιεχόμενο
που δημιουργούμε, αυτό που γιγαντώνει εταιρείες, έχει αξία για μία και μόνο
στιγμή: εκείνη που ανεβαίνει. Η αυτοκρατορία της ατάκας. Τι παράξενο! Και,
δυστυχώς, πολλές φορές αντιαισθητικό αν και δεν έχω καμία διάθεση να το
κρίνω. Δημιουργούμε, άραγε, μια καινούργια κουλτούρα ή αποτυπώνεται αυτή
που είχαμε ήδη;
(Παράθυρο, 1 Φεβρουαρίου 2015)
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Ασφαλές Διαδίκτυο επιτέλους
Κάθε χρόνο κάνω το ίδιο θέμα. Τουλάχιστον από μία φορά, γιατί κάποιες
χρονιές έχω κάνει και ολόκληρα αφιερώματα επί μέρες. Φέτος όμως, μιλώντας
με τον «καλεσμένο» μου στο ραδιόφωνο, συνειδητοποίησα ότι κάθε χρόνο λέμε
τα ίδια και τα ίδια: μην αφήνετε τα παιδιά «απροστάτευτα» στο Δίκτυο, μη
χρησιμοποιείτε πιστωτικές κάρτες, βάλτε τον υπολογιστή στο σαλόνι, μην
πιστεύετε ό,τι βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ειδικά για το τελευταίο, έχω την εντύπωση ότι όσο πιο μεγάλη είναι η χοντράδα,
τόσο πιο εύκολα την καταπίνει ο κόσμος. Ηταν και η επικαιρότητα τέτοια. Ολο
το Σαββατοκύριακο, το Δίκτυο είχε γεμίσει από παλιές φωτογραφίες της
Ανγκελα Μέρκελ που την έδειχναν παρέα με σκίνχεντ, φωτογραφίες που είχαν
δώσει οι Anonymous στη δημοσιότητα.
Να ξεκαθαρίσω πρώτα ότι δεν έχω ούτε θετική ούτε αρνητική γνώμη για τους
Anonymous. Αν μου «καθόταν» κάποιος για συνέντευξη, ευχαρίστως θα την
έπαιρνα. Αλλά ώρες ώρες γίνονται γραφικοί, ώρες ώρες υπερβολικοί και παρ’
όλο που δεν «στοχεύουν» τον κόσμο, μόνο και μόνο το γεγονός ότι
χρησιμοποιούν και τους δικούς μας υπολογιστές για να κάνουν τις επιθέσεις
τους και να «ρίξουν» σελίδες, ε, δεν είναι και ωραίο πράγμα. Γιατί δηλαδή οι
άλλοι που μου «κλέβουν» τα προσωπικά μου δεδομένα είναι καλύτεροι;
Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιες συγκεκριμένες ομάδες έχουν
διαστρέψει εντελώς το ύφος του δικτύου των Anonymous: το 2010 είχα
καβγαδίσει άσχημα με συναδέλφους οι οποίοι διαφωνούσαν με το ρεπορτάζ που
είχα κάνει για μια ομάδα Anonymous που είχε εμφανιστεί τότε στην Ελλάδα. Η
διαφωνία τους ήταν ότι «φασίστες εδώ δεν υπάρχουν».
Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες ήταν παμπάλαιες και ό,τι και να σκέφτεται
κανείς για την πολιτική της καγκελαρίου της Γερμανίας δεν αμαυρώνουν σε
τίποτα το βιογραφικό της. Πολλά μέσα ενημέρωσης ξεκαθάρισαν ότι οι
φωτογραφίες δείχνουν την επίσκεψη της Μέρκελ, με την ιδιότητα τότε της
υπουργού Οικογενειακών Υποθέσεων, σε ένα Κέντρο Νεότητας στο ΕλμπτερΑσεν, το οποίο τοπικές αντιφασιστικές οργανώσεις χαρακτήριζαν άντρο
ακροδεξιών. Το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε, κι όμως το Twitter ήταν γεμάτο από τις
φωτογραφίες που συνοδεύονταν από καυστικά έως προσβλητικά σχόλια.
Ρώτησα, λοιπόν, τον «καλεσμένο» μου γιατί κάθε χρόνο πρέπει να λέμε τα ίδια
και τα ίδια. Συμφωνήσαμε ότι αυτό γίνεται για δύο λόγους.
Πρώτον, γιατί κάθε χρόνο είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που αρχίζουν να
χειρίζονται υπολογιστή, και μάλιστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν είναι
όλοι νέοι. Μου λείπουν οι στατιστικές, αλλά είναι σίγουρο ότι η βαριεστημάρα
της σύνταξης βρίσκει διέξοδο στο Facebook.
Κατά δεύτερον, γιατί δεν είναι κι εύκολο να συνειδητοποιήσει ο καθένας ότι το
διαδίκτυο είναι δημόσιο. Ακόμα και πολιτικοί δεν το έχουν σε τίποτα να
ξεκατινιάζονται στο διαδίκτυο με μεγάλη άνεση, πολύ περισσότερο διάφοροι
ανώνυμοι.
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Οσο για τα παιδιά, δυστυχώς το ψηφιακό χάσμα αντί να μικραίνει μεγαλώνει…
και οι γονείς ή τα αφήνουν ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο ή τα περιορίζουν
υπερβολικά χωρίς λόγους. Οσο για τα ψώνια, το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που έχει την πατίνα του
«επιστημονικού». Αρα έγκυρο. Αρα εμπιστοσύνης. Ετσι λοιπόν, τόσο οι παλιοί
όσο και οι καινούργιοι ξεκινάνε με το ίδιο αρχέτυπο υπολογιστής = ασφάλεια.
Το οποίο ώς ένα σημείο είναι σωστό. Αλλά το Δίκτυο ΔΕΝ είναι πάντα ασφαλές
και άρα πρέπει να προσέχουμε. Τόσο απλά.
(Εφημερίδα των Συντακτών, 15 Φεβρουαρίου 2015)
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#ΤοΦόρεμα
Πριν από λίγες μέρες, το διαδίκτυο πήρε φωτιά για το χρώμα ενός φορέματος.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Κέιτλιν Μακνίλ, μια επίδοξη τραγουδίστρια από τη
Σκωτία που χρησιμοποιεί το κωδικό όνομα Swiked, ανέβασε μια φωτογραφία
στο blog της στο tumblr. Η φωτογραφία έδειχνε ένα φόρεμα και είχε ως λεζάντα:
«Παιδιά, βοηθήστε με, σας παρακαλώ! Αυτό το φόρεμα είναι άσπρο και χρυσό ή
μπλε και μαύρο; Οι φίλοι μου και εγώ δεν συμφωνούμε, έχουμε φρικάρει!».
Πολλοί χρήστες άρχισαν να κουβεντιάζουν το θέμα αλλά όταν η επιμελήτρια του
BuzzFeed Κάτες Χόλντερνες έγραψε ένα κείμενο γι’ αυτό προτείνοντας να
ψηφίσουν ποιο χρώμα βλέπουν, τότε απογειώθηκε και αναδείχθηκε. Η
Χόλντερνες έβαλε μάλιστα και hashtag, το
#TheDress.
Δεκατέσσερις
ώρες
μετά,
σχεδόν
25
εκατομμύρια άνθρωποι είχαν επισκεφθεί τη
σελίδα του Buzzfeed, με το 72% αυτών να
υποστηρίζουν ότι το φόρεμα είναι άσπρο και
χρυσό και το 28% να επιμένει ότι είναι μπλε
και μαύρο.
Στη διαμάχη μπήκαν και διάσημοι αστέρες,
όπως η Κιμ Καρντάσιαν, που έγραψε: «Τι
χρώμα είναι αυτό το φόρεμα; Εγώ βλέπω
άσπρο και χρυσό. Ο Κάνιε (Γουεστ, ο σύζυγός
της)
μαύρο
και
μπλε.
Ποιος
έχει
αχρωματοψία;», ενώ η τραγουδίστρια Τέιλορ
Σουίφτ δήλωσε ότι δεν κατανοεί τη διαμάχη
για το χρώμα του φορέματος και νιώθει
«μπερδεμένη και τρομαγμένη», αν και υποστηρίζει ότι το φόρεμα είναι μπλε και
μαύρο. Η «βασίλισσα» του Twitter Κέιτι Πέρι, με 66 εκατομμύρια ανθρώπους να
την ακολουθούν, εξέφρασε την αγωνία της και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να πάρει
«ένα Xanax».
Και ο Τζάστιν Μπίμπερ (που λόγω γενεθλίων του έγινε πρόσφατα πανικός στο
Twitter) ανέφερε στο Twitter ότι το βλέπει μπλε και μαύρο, ενώ αντίθετα η
πρόσφατα βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ πήρε την πλευρά
του άσπρου με χρυσό (και εγώ μαζί της πάντως). Άλλοι πάλι αρνήθηκαν να
εμπλακούν στη διαμάχη και απλώς σχολίασαν ότι το φόρεμα είναι άσχημο.
Η Μακνίλ είπε ότι ποτέ δεν περίμενε ότι μια φωτογραφία θα μπορούσε να
προκαλέσει μια τέτοια διαμάχη, ακόμη και μεταξύ των αστέρων του Χόλιγουντ,
εξηγώντας ότι απλώς πίστεψε ότι οι άνθρωποι που την παρακολουθούν στο
Tumblr θα «είχαν μια καλή αντίδραση».
Η επιστημονική εξήγηση πίσω από τη διαμάχη είναι ότι πρόκειται για μια
οφθαλμαπάτη. Τα αντικείμενα αντανακλούν το φως σε συγκεκριμένα μήκη
κύματος ή χρώματα, και ο ανθρώπινος εγκέφαλος καθορίζει το χρώμα ενός
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αντικειμένου προσλαμβάνοντας το χρώμα που αντανακλά. Όμως η αντίληψη
αυτή μπορεί να αλλάζει επηρεαζόμενη από το χρώμα των γύρω αντικειμένων.
Όπως επισημαίνει ο ιστότοπος του περιοδικού Wired, της βίβλου των geeks, η
ψηφιακή ανάλυση της φωτογραφίας του φορέματος δείχνει ότι ένα από τα
κομμάτια της μαύρης δαντέλας στην εικόνα φαίνεται πορτοκαλί. Έτσι οι
άνθρωποι που αντιλαμβάνονται το γύρω περιβάλλον σκοτεινό είναι πιο
πιθανόν να δουν το μπλε του φορέματος άσπρο και το μαύρο ως χρυσό. Όλα
εξαρτώνται από τον τρόπο που ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται
το χρώμα.
Το φόρεμα έχει σχεδιάσει η εταιρεία Roman Originals, η οποία αναφέρει στον
ιστότοπό της ότι είναι μπλε με μαύρη δαντέλα και κοστίζει 50 λίρες. Επίσης
υπάρχει και σε άσπρο, ροζ και κόκκινο, όλα όμως με μαύρη δαντέλα. Παρ’ όλα
αυτά η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σχεδιάσει και ένα άσπρο με
χρυσό. Το μάρμαρο, όμως, είναι αλλού: «Ξεπουλήσαμε τα πρώτα 30 λεπτά και
έχουμε εφοδιαστεί με περισσότερα σε όλα τα χρώματα και τα μεγέθη».
Άντε τώρα να μην υποψιαστείς ότι πρόκειται για διαφημιστικό κόλπο…
(Παράθυρο, 8 Μαρτίου 2015)
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Και μπότες και αέρας για την Κιμ
Την Κιμ Καρντάσιαν δεν την ήξερα καθόλου. Δεν είχα καν εικόνα ποια είναι.
Είναι σίγουρο πως οι κύκλοι μας είναι εντελώς διαφορετικοί (και δεν εννοώ μόνο
στο Google+). Έχω «τρακάρει» πάνω στο όνομά της κάμποσες φορές αλλά είχα
την πολυτέλεια να την αγνοώ επιδεικτικά. Το πολύ-πολύ να μην με καλούσε σε
κάποιο πάρτι.
Την Μπέτι Μίντλερ, από την άλλη, την ξέρω και μου αρέσει. Μου αρέσει η φωνή
της, αλλά την έχω απολαύσει και σε πολλές ταινίες. Ήταν η Μπέτι Μίντλερ,
λοιπόν, που μου σύστησε την Κίμ Καρντάσιαν στο Buzzfeed.com. Στα βίντεο που
μπορείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε, θα δείτε την υπέροχη καλλιτέχνιδα να
«τραγουδάει» τα tweets της Κιμ. Δυστυχώς είναι μόνο τρία μικρά. Θα ήθελα 33.
Έτσι γνώρισα την Κιμ. Τηλεμαϊντανός, όπως κατάλαβα και party animal και
σοσιαλ-μαϊντανός. Είναι λέει η βασίλισσα του Instagram (ένα από τα ελάχιστα
μέσα που δεν χρησιμοποιώ) και του Twitter, όπου έχει 29,8 εκατ. followers. Τι
λέτε βρε παιδιά; Υπάρχουν 28 εκατομμύρια άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τις
ασυναρτησίες ενός πάμπλουτου μαϊντανού; «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το
έλεγα, αλλά σήμερα δεν φοράω τακούνια», «Αχ! Δεν μου αρέσει καθόλου να
αποκοιμιέμαι με το μέικαπ», «Νύχτα για κορίτσια απόψε με ιδιωτική προβολή
του “50 αποχρώσεις του γκρι”. Τι ωραίοοοοοο που είναι!». Τόσο χάλια.
Τώρα βέβαια, όταν στο ebay πουλιέται 65.000 δολάρια μια σακούλα με αέρα
κοπανιστό από μια συναυλία του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ…, πώς να μην είναι
πάμπλουτη και να μην περνάει την ώρα της διασκεδάζοντας με την αφέλεια
όσων την ακολουθούν;
Δεν ήρθαν όμως από τις σακούλες με αέρα όλα τα λεφτά. Ο πατέρας της,
Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ήταν ο συνήγορος στην πολύκροτη δίκη του νονού της, Ο.
Τζ. Σίμσον. Και ποιος δεν τη θυμάται αυτήν τη δίκη που απασχόλησε τα
αμερικανικά πρωτοσέλιδα για μήνες; Ο ήρωας του αμερικανικού football (αυτό
το ράγκμπι που παίζουν με τις στολές) κατηγορήθηκε αλλά τελικά αθωώθηκε
για τη δολοφονία της πρώην γυναίκας του και του φίλου της, το 1995. Ο Σίμσον
από τότε έχει πληρώσει πρόστιμο 33,5 εκατ. δολάρια, ενώ από το 2008 και μετά
βρίσκεται φυλακισμένος στη Νεβάδα, ένοχος για ένοπλη ληστεία και απαγωγή.
Εύκολα φαντάζεται κάποιος από ποιον υπόκοσμο προέρχεται το λαμπερό
προφίλ της Κιμ (ας μου κάνει μήνυση, διάσημη θα γίνω στο Twitter και θ’
ανταλλάζω κακεντρεχή σχόλια μαζί της).
Με κάθε νέα πληροφορία γύρω από αυτήν ενισχυόταν ένα αίσθημα δυσφορίας
μέσα μου. Δεν είναι κάτι καινούργιο ν’ ασχολείται κάποιος με διασημότητες,
ιδιαίτερα οι γυναίκες που ζουν το όνειρο μιας άλλης ζωής μέσα από αυτές. Το
έκανε και η μητέρα μου, το έκανε και η γιαγιά μου και πολύ πιθανόν και η
προγιαγιά μου, με τις ελάχιστες πληροφορίες που φαντάζομαι ότι είχε στη
διάθεσή της. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, την Γκρέις Κέλι και τις πριγκίπισσες
κόρες της, πόσο απασχόλησαν, σοβαρότατα -κατά τα άλλα- μέσα ενημέρωσης
την εποχή τους. Αλλά! Από την «ατίθαση» Στεφανί του Μονακό μέχρι το
αβυσσαλέο ντεκολτέ της Κιμ, μια διαφήμιση δρόμος.
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Έχω ανοιχτό στην οθόνη μου ένα δημοσίευμα στο διαδίκτυο, που δείχνει τη
φωτογραφία της και ταυτόχρονα μ’ ένα κλικ μπορείς ν’ αγοράσεις τις μπότες
που φοράει: μόνο 1.795 λίρες Αγγλίας και γρήγορα παρακαλώ «γιατί δεν έχουν
μείνει πολλές». Χμ! Αν σας πέφτουν ακριβούτσικες, διαλέξαμε κάποιες παρόμοιες
σε εύρος τιμής 50-900 λίρες. Διαλέγετε και παίρνετε, πάντα μ’ ένα κλικ.
Πάρτε, πάρτε, φθηνά είναι. Κάντε την και follow στο Twitter. Τζάμπα είναι. Ή
μήπως πληρώνετε κι εσείς, κι εγώ, κοπανιστό αέρα;
(Παράθυρο, 15 Μαρτίου 2015)
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Εναλλακτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πριν από λίγο καιρό παραβρέθηκα στην παρουσίαση ενός εναλλακτικού μέσου
κοινωνικής δικτύωσης, του zinc. Το έχουν φτιάξει οι αναγνώστες της γαλλικής
μηνιαίας επιθεώρησης για τη διεθνή πολιτική Le Monde diplomatique και
απευθύνεται κυρίως σε αυτούς αλλά και σε όσους έχουν βαρεθεί τη ρηχότητα
του Facebook και των άλλων ομοίων του.
Πέρασα χθες το βράδυ να το χαζεύω. Με το που μπήκα είδα μια σημαντική
είδηση από τους New York Times (δεν έχει σημασία πια, γιατί μέχρι να διαβάσετε
το κείμενο θα είναι «παλιά νέα»). Ακριβώς από κάτω έπεσα σε μια ανάλυση για
την ολοένα και μεγαλύτερη αμφισβήτηση της συμφωνίας Σάικς-Πικό του 1916,
δηλαδή των συνόρων στη Μέση Ανατολή, τα οποία είχαν τότε ορίσει οι Μεγάλες
Δυνάμεις, Βρετανία και Γαλλία με τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας. Μια που
ακριβώς την προηγούμενη μέρα είχα διαβάσει μια άλλη ανάλυση για το ίδιο
θέμα αλλά από διαφορετική οπτική γωνία, με τράβηξε. Αμέσως πιο κάτω είχε
μια είδηση για τη δημιουργία μας νέας ομάδας στη Γαλλία του… Facebook, η
οποία θα κάνει έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαι σίγουρη από πότε
έχω να δω τρεις αναρτήσεις στο Facebook και να θέλω να διαβάσω και τις τρεις.
Και να τις διαβάσω τελικά και τις τρεις.
Το Facebook, φυσικά, έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι όλοι εκεί. Έτσι, αν θες
να κρατήσεις επαφή με τους φίλους σου, είναι το πιο απλό και εύκολο μέσο.
Αλλά είναι και τόσο, μα τόσο, μα τόοοοοσο βαρετό. Και βέβαια δεν είναι μόνο το
πρόβλημα ότι δίνει δεδομένα στις εφαρμογές αλλά στη χρονογραμμή φαίνονται
πια και αναρτήσεις που δεν είναι καν από τους φίλους σου.
Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που έχουν αρχίσει να ξεπηδούν νέα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα θεματικά τα περισσότερα. Σε αυτά, εκείνοι
που συμμετέχουν μοιράζονται ένα χόμπι ή ένα επάγγελμα. Για παράδειγμα το
https://untappd.com όπου το θέμα είναι οι μπίρες (!).
Η κουλτούρα υπάρχει. Είναι αυτή των φόρουμ, που πολλά έπεσαν θύμα της
επιτυχίας τους, άνοιξαν τόσο πολύ και τελικά ξεχείλωσαν από τον καθένα που
έγραφε το μακρύ του και το κοντό του. Η νέα μορφή συγκεντρώνει, επίσης,
πολλούς από τους ριζοσπάστες του δικτύου. Οι οποίοι ανέχονται το Twitter,
αλλά δεν θέλουν ν’ ακούσουν κουβέντα για το Facebook, το Instagram ή το
Google+. Όχι μόνο γιατί τα θεωρούν ανόητα αλλά κυρίως γιατί τα θεωρούν
συστημικά. Όχι μόνο λόγω των εκατομμυρίων που βγάζουν στο χρηματιστήριο
οι δημιουργοί τους αλλά κυρίως γιατί ο χρήστης είναι απροστάτευτος απέναντί
τους: αλλάζουν συνεχώς τους όρους χρήσης, γεμίζουν διαφημίσεις, πουλούν τα
δεδομένα σε τρίτους.
Είναι κάμποσες οι φωνές πια που μιλούν ανοιχτά για «απογκουγκλοποίηση» του
διαδικτύου, εννοώντας όλες τις κυρίαρχες εταιρείες. Η κουλτούρα του
«δωρεάν», που τόσο χρόνο μου πήρε να κατανοήσω είκοσι χρόνια πριν, έχει
μετατραπεί στο πιο απεχθές εμπόριο απ’ όλα: το εμπόριο των δεδομένων μας.
Νομίζουμε ότι δεν πληρώνουμε αλλά πληρώνουμε -και μάλιστα ακριβά- με το
περιεχόμενο που δημιουργούμε, με την κάθε μας ανάρτηση και το κάθε like, τα
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οποία συγκεντρώνονται, κατηγοριοποιούνται και στη συνέχεια πωλούνται σε
διαφημιστές και εταιρείες.
Το καλό είναι ότι τώρα πια υπάρχει επιλογή και μάλιστα μεγάλη. Γι’ αυτό δεν
είναι ανάγκη να περιοριζόμαστε ούτε να τρέχουμε να γραφτούμε σε κάθε
καινούργιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που εμφανίζεται. Επιλέγουμε αυτό που
μας ταιριάζει καλύτερα. Από φθινόπωρο βέβαια γιατί τώρα είναι καλοκαίρι και
δικτυωνόμαστε αλλού…
(Παράθυρο, 7 Ιουνίου 2015)
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Ντοπαμίνη στα social
Ό,τι και να λέτε εσείς, εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω: ο βασιλιάς των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης είναι το YouTube. Και όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει ούτε
ένας χρήστης που να μην του αρέσει: έχετε ποτέ ακούσει κανέναν να λέει «α, εγώ
δεν είμαι στο YouTube είναι χάσιμο χρόνου/είμαι ιδεολογικά αντίθετος/δεν ξέρω
να το χρησιμοποιώ»;
Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας χρήστης που να θεωρεί «χάσιμο
χρόνου» το να ακούει μουσική ή το να βλέπει μια ταινία, ούτε ένας χρήστης που
να έχει αντίθετη «ιδεολογία» από τη μουσική, ούτε ένας χρήστης που να μην
μπορεί να το χρησιμοποιήσει: ανοίγεις το youtube.com, πατάς αυτό που θες
στην αναζήτηση κι αυτό είναι. Δεν είναι μόνο αυτό, όμως. Είναι που το YouTube
μάς έμαθε να μαγειρεύουμε, μας έμαθε να κατασκευάζουμε πράγματα, μας έμαθε
να… μαθαίνουμε. Όσο σκέφτομαι πόσες ώρες χαλαλίζουν όλοι αυτοί που θέλουν
να μας δείξουν πώς φτιάχνουν ένα κολιέ από χάντρες, ή πόσοι δουλεύουν για ν’
ανεβάσουν κομμάτι-κομμάτι μια εκδήλωση, νιώθω μεγάλο θαυμασμό.
Και βέβαια, τα κανάλια YouTube θ’ αντικαταστήσουν σύντομα τα τηλεοπτικά
κανάλια. Ποιος δεν θέλει να δει σύντομα βίντεο με τη σειρά που τα θέλει, αντί να
κάθεται να περιμένει τη ροή του τηλεοπτικού προγράμματος; On demand να
φαν κι οι κότες, που λένε και στο cyber χωριό μου. Οι εφημερίδες πέθαναν, να
δείτε πώς θα πεθάνει και η τηλεόραση. Μόνο το ραδιόφωνο βλέπω να ζει λίγο
ακόμα, κι αυτό γιατί είναι το πιο ζωντανό μέσο που υπάρχει, η παρέα όλου του
κόσμου παντού, στο αυτοκίνητο, στην παραλία. Τρανζιστοράκι αγάπη μου.
Ένα από τα αγαπημένα μου κανάλια στο YouTube είναι το AsapSCIENCE, μια
καναδική παραγωγή που σε πολύ μικρά βίντεο εξηγεί όλα αυτά τα «περίεργα»
επιστημονικά που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Μην διστάσετε να
εγγραφείτε και αν ζορίζεστε με τα αγγλικά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και
υπότιτλοι. Και βάλτε και τα πιτσιρίκια στο παιχνίδι. Ένα από τα ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα βιντεάκια έχει τίτλο «5 τρελοί τρόποι που τα socialmedia
αλλάζουν τον εγκέφαλό σας». Βλέποντάς το έμαθα ότι η χρήση των socialmedia
προκαλεί «ψυχολογική εξάρτηση», η οποία στον εγκέφαλο έχει ακριβώς την ίδια
επίδραση με την εξάρτηση από ουσίες. Έμαθα ακόμα ότι μειώνουν την
ικανότητά μας να θυμόμαστε πράγματακια επίσης πως όταν εκφράζουμε τη
γνώμη μας (αντίθετα με αυτό που γίνεται όταν ακούμε τους άλλους παθητικά) ο
εγκέφαλος εκκρίνει ντοπαμίνη (την ορμόνη της χαράς). Και μάλιστα ενώ στην
«κανονική» ζωή μόνο το 30-40% των συνομιλιών μας αφορά των εαυτό μας,
στα social media το ποσοστό σκαρφαλώνει στο 80%, κι αυτό αυξάνει την
έκκριση ακόμα περισσότερο. Όσο δε γι’ αυτά που έγραφα πριν από λίγο καιρό,
για τις online γνωριμίες, οι στατιστικές δείχνουν ότι όλο και περισσότερες
σχέσεις που ξεκίνησαν στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα πετυχημένες (ευτυχώς δεν
υπάρχουν συγκριτικές στατιστικές γιατί δεν θα τις πίστευα). Όλα τα παραπάνω
εξηγούν γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν τον χρόνο που
περνούν μπροστά στην οθόνη τους και είτε αφήνουν άλλες δουλειές ατελείωτες
είτε σηκώνουν το κεφάλι κι έχει ξημερώσει!
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Θα συνέκρινα την απόλαυση αυτή με το ίδιο «ξόδεμα χρόνου» που προσφέρει
το βύθισμα σ’ ένα εξαίρετο βιβλίο – δυστυχώς οι περισσότεροι από μας το
ζήσαμε μόνο στα νεανικά μας χρόνια, αλλά θα ήταν ιεροσυλία. Θα δούμε, άραγε,
τα παιδιά μας να το κάνουν, ή τα κανάλια του YouTube θα τα εμποδίσουν
ενεργοποιώντας την έκκριση όλης της ντοπαμίνης που τους χρειάζεται;
(Παράθυρο, 10 Οκτωβρίου 2015)

261

Πυροβολήστε την Instamom
Ας κάνουμε ένα πείραμα μαζί. Πάμε στο Google και βάζουμε Instamom στην
αναζήτηση φωτογραφιών. Τι θα δούμε; Όλων των ειδών τα παιδιά, κυρίως
μωρά και νήπια. Και αφού περάσουν τα πρώτα «ααα!», «ωωω!», «τι
χαριτωμένο!», ας κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά και ας αναρωτηθούμε μήπως
κάποιες από τις φωτογραφίες είναι επαγγελματικές.
Και λίγο φώτοσοπ, ίσως;
Οι περισσότερες από αυτές τις φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στο Instagram. Αν
ψάξουμε λίγο περισσότερο, θα βρούμε και λογαριασμούς που δεν είναι στο
όνομα των μαμάδων, αλλά στο όνομα των παιδιών. Και έχουν ένα πακέτο
followers.
Όπως για παράδειγμα ο Prince and the Baker (5 ετών) που έχει 5.600. Ο London
Scout (4 ετών) με 105 χιλιάδες, η Millie-Belle Diamond (2 ετών) με 143 χιλιάδες. Η
Michelle (4 ετών) 154 χιλιάδες, ο Gavin 200 χιλιάδες και ο Mini Style Hacker 260!!!
Και πάνω από όλους ο Alonso Mateo, με περισσότερους από 600 χιλιάδες
followers, ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε και στην επίδειξη του Dior κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι. Σωστά! Αφού η μαμά του
πεντάχρονου είναι μια στυλίστρια που έκανε το παιδί της επάγγελμα.
Καθεμία από τις υπερ-δραστήριες μαμάδες είναι μια Instamom. Όπως κάποτε
λυσσούσαν να βγάλουν τα μωρά τους στην τηλεόραση ή να παίξουν σε
διαφημίσεις, σήμερα θέλουν να τα κάνουν σταρ του Instagram. Γι’ αυτό δεν
κάνουν όπως όλες μας, να φωτογραφίζουμε κάθε στιγμή του παιδιού μας,
ψάχνοντας να απαθανατίσουμε εκείνη τη μοναδική στιγμή που αξίζει να τη
βλέπει όταν μεγαλώσει. Κι εμείς από δίπλα να λέμε την ιστορία εκείνης της
μέρας, να του θυμίσουμε πώς, πού, πότε και να περάσουμε ακόμα μια τρυφερή
στιγμή μ’ έναν έφηβο ή ενήλικα που λίγη ανάγκη μας έχει πια. Η Instamom
στήνει το σκηνικό, χρησιμοποιεί επαγγελματία φωτογράφο, σε κάποιες
περιπτώσεις φορά στο παιδί της ρούχα που έχει «δανειστεί» από μάρκες, όπως
κάθε καλή στυλίστρια. Οι φωτογραφίες είναι ποιότητας και αισθητικής
περιοδικού. Μια ιλουστρασιόν ζωή για καθένα από αυτά τα παιδάκια που οι
μητέρες τους αποφάσισαν να τους στερήσουν την παιδική τους ζωή για χάρη
της δημοσιότητας.
Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στα περισσότερα παιδιά που εκτίθενται στα φώτα
της δημοσιότητας, είτε γιατί γίνονται σταρ τα ίδια είτε γιατί έχουν διάσημους
γονείς. Η ζωή τους καταστρέφεται μόλις τα φώτα απομακρυνθούν γιατί είναι το
μεγαλύτερο ναρκωτικό απ’ όλα. Εδώ τόσοι και τόσοι ενήλικες τρελαίνονται,
φανταστείτε πόσο πιο ευάλωτα είναι τα παιδιά.
Και είναι ακόμα χειρότερα στην περίπτωση του Instagram, γιατί το μόνο
ταλέντο που έχουν να επιδείξουν τα νήπια είναι το παρουσιαστικό τους. Οι αξίες
με τις οποίες μεγαλώνουν είναι η ομορφιά, η δημοτικότητα, η κατανάλωση.
Θλίψη.
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Υπάρχει περίπτωση να θεωρήσουμε ότι τα συγκεκριμένα παιδιά -ή και άλλα,
που σε μικρότερο βαθμό υφίστανται τη χρήση της εικόνας τους από
ενθουσιώδεις γονείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- είναι θύματα
εκμετάλλευσης; Δύσκολα. Ας αφιερώσουμε όμως ένα λεπτό για να σκεφτούμε τις
συνέπειες στη ζωή ενός εφήβου ή ενός νεαρού ενήλικα που βρίσκεται μπροστά
στο δίλημμα να ικανοποιήσει ή όχι τους χιλιάδες followers του εφευρίσκοντας
μια σκηνοθετημένη ζωή που να συνεχίσει να του δίνει like. Ή, ακόμα πιο
δύσκολο, να προσπαθεί να εφεύρει μια αληθινή ζωή, απαλλαγμένη -με ποιους
τρόπους, άραγε;- από τη βαριά κληρονομιά που φρόντισε να του αφήσει μια
διαταραγμένη Instamom.
Κάθε φορά που ανεβάζουμε μια φωτογραφία του παιδιού μας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ας σκεφτούμε δυο φορές. Το δικαίωμά μας να είμαστε
γονείς δεν μας δίνει απολύτως καμία δικαιοδοσία να «μοιράζουμε» την εικόνα
του στο κοινό μας.
(Παράθυρο, 29 Νοεμβρίου 2015)
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Η ρητορική του μίσους
Την αφορμή δεν θέλω να την αναφέρω. Δεν έχει και μεγάλη σημασία άλλωστε.
Εκείνο που είναι πραγματικά σημαντικό είναι πως όλο και περισσότερο, στον
τοίχο ή στην χρονογραμμή μας (Facebook ή Twitter) εμφανίζονται, πώς να το
πω; Απρέπειες; Ασχήμιες; Όπως και να το χαρακτηρίσεις θα πρόκειται για
ευφημισμό, αφού η σωστή ορολογία είναι μία: ρητορική μίσους.
Το να γράφεις «ψόφος», «καλά να πάθει», «τα ήθελε» για ανθρώπους που
βρίσκονται κλινήρεις είτε από ατύχημα, είτε από ασθένεια, είτε από επίθεση
άλλων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά. Πολλώ δε μάλλον, όταν το
πρόβλημά σου είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος γίνεται αποδέκτης των
πυρών σου γιατί δεν συμφωνεί μαζί σου πολιτικά, γιατί έχει άλλη θρησκεία,
διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, ανήκει σε άλλη φυλή. Όλα τα
παραπάνω είναι καθαρός ρατσισμός και όσο και να θέλουμε να το κρύψουμε
πρόκειται για πασιφανείς περιπτώσεις ρητορικής μίσους.
Μας κάνει εντύπωση το «bulling» στα σχολεία. Όπου στοχοποιούνται μαθητές,
κυκλοφορούν φωτογραφίες τους στο δίκτυο, τους βρίζουν για την ακμή τους,
το ύψος τους, τα γυαλιά τους ή τα κιλά τους. Γιατί μας κάνει εντύπωση; Ακριβώς
το ίδιο κάνουμε και εμείς οι γονείς με το που θα πιάσουμε στα χέρια μας
πληκτρολόγιο. Και τελικά δεν έχει σημασία αν είμαστε μορφωμένοι, αν στη ζωή
μας είμαστε φιλήσυχοι και αποφεύγουμε τους καβγάδες, αν είμαστε πρότυπα
οικογενειάρχη… Πολλές φορές στο παρελθόν μ’ έχουν ρωτήσει για πολιτικούς:
«Μα πώς γίνεται ο τάδε ή ο δείνα που είναι τόσο καλός να γράφει τέτοια
πράγματα»; «Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν», απαντούσα συνήθως. «Δεν
μπορούν να συλλάβουν ότι το διαδίκτυο είναι σαν να φωνάζεις κάτι στην
πλατεία του χωριού». «Μα δεν γίνεται, αφού αυτά που γράφει δεν έχουν καμία
σχέση με το πώς φέρεται στον δημόσιο βίο του», επέμεναν όλοι. Κουράστηκα
τόσο ν’ απαντάω στη συγκεκριμένη ερώτηση που άλλαξα απάντηση: «μάλλον
είναι μ@!άογας». Αυτό το καταλάβαιναν όλοι.
Το πιο λυπηρό είναι να το βλέπεις και από συναδέλφους. Οι οποίοι δεν θα
τολμούσαν να γράψουν ούτε μισή γραμμή απ’ όσα αναρτούν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης στην εφημερίδα τους. Βρίζουν πρόσωπα, βρίζουν
καταστάσεις, βρίζουν πολιτικές μ’ έναν τρόπο που καταπατά κάθε
δημοσιογραφική δεοντολογία. Δυστυχώς ούτε αυτοί καταλαβαίνουν ότι, όταν
αναρτάς κάτι στο διαδίκτυο είναι σαν να το φωνάζεις στην πλατεία του χωριού.
Για να δούμε την έκταση του προβλήματος αρκεί να ρίξουμε μια ματιά σε μια
εξαίρετη έκδοση του ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με το συμβούλιο της
εκπαίδευσης με τίτλο «Σύνδεσμοι». Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο για την
καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση
στα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ακόμα και για
όσους είναι «υποψιασμένοι». Το εγχειρίδιο υποστηρίζει την εκστρατεία No Hate
Speech Movement των νέων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στο διαδίκτυο και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να θίξουν το θέμα της ρητορικής μίσους στο
διαδίκτυο. Έχει σχεδιασθεί για παιδιά και νέους/νέες 13 έως 18 ετών, αλλά οι
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δραστηριότητές του μπορούν να προσαρμοστούν και σε άλλες ηλικίες
εκπαιδευομένων.
Για περισσότερα υπάρχει και το κλασικό εγχειρίδιο «Η Φύση της
Προκατάληψης», το οποίο δυστυχώς δεν μεταφράστηκε ποτέ στα ελληνικά, του
Gordon Allport, ο οποίος έφτιαξε και την ομώνυμη κλίμακα βάση της οποίας
μετράμε την εμφάνιση των προκαταλήψεων σε μια κοινωνία. Η μη μετάφρασή
του υποδεικνύει ότι εμείς, περισσότερο από άλλους λαούς, δεν έχουμε καν
συναίσθηση των προκαταλήψεων στην κοινωνία μας, άρα δεν είναι περίεργο
που δυσκολευόμαστε να ελέγξουμε και τη ρητορική του μίσους. Ίσως όχι
λιγότερο από άλλους λαούς. Αλλά το ότι δεν είμαστε χειρότεροι δεν σημαίνει ότι
είμαστε καλύτεροι.
(Παράθυρο, 20 Νοεμβρίου 2016)
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Η αμφιλεγόμενη στάση του Facebook στις “ύποπτες” διαφημίσεις
Σ’ ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του Reuters με τίτλο: Facebook says likely Russianbased operation funded U.S. ads with political message αποκαλύπτεται ότι
επιχείρηση με πιθανή βάση τη Ρωσία, χρηματοδότησε διαφημίσεις στο Facebook
με πολιτικά μηνύματα. Με το δημοσίευμα αυτό το πρακτορείο Reuters βάζει
λάδι στη φωτιά στον ιδιότυπο ψηφιακό ψυχρό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μετά
τις αμερικανικές εκλογές.
Το Facebook υποστηρίζει ότι εντόπισε μια προσπάθεια, πιθανόν με βάση τη
Ρωσία, στο πλαίσιο της οποίας δαπανήθηκαν 100.000 δολάρια για να
αγοραστούν χιλιάδες διαφημίσεις που απευθύνονταν προς το κοινό στις ΗΠΑ
και προωθούσαν διχαστικά κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα για μια περίοδο
δύο ετών, έως τον περασμένο Μάιο. Πιο συγκεκριμένα, 3.000 διαφημίσεις και
470 ψεύτικοι προσωπικοί λογαριασμοί και σελίδες προωθούσαν πολωτικά
μηνύματα για θέματα όπως η μετανάστευση, οι φυλετικές σχέσεις ή τα
δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Άλλα 50.000 δολάρια δαπανήθηκαν σε
«δυνητικά πολιτικές» διαφημίσεις στοχευμένα για τις αμερικανικές εκλογές,
πιθανόν επίσης από Ρώσους.
Η εκλογική νομοθεσία των ΗΠΑ απαγορεύει ρητά σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα από το εξωτερικό να δαπανούν χρήματα με στόχο να επηρεαστεί το
αποτέλεσμα των εκλογών ή να ηττηθεί ένας υποψήφιος. Επιτρέπονται μόνο οι
διαφημίσεις που αναφέρονται γενικά σε ζητήματα πολιτικού ενδιαφέροντος. Οι
διαφημίσεις που αναφέρονται μεν σε κάποιον υποψήφιο αλλά χωρίς να τον
υποστηρίζουν ή να καλούν να ηττηθεί βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη» από
νομική άποψη, σύμφωνα με Αμερικανούς νομικούς.
Το Facebook γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για το ζήτημα των
επιχειρήσεων επηρεασμού των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας
των προεδρικών εκλογών του 2016. Στελέχη του Facebook ενημέρωσαν μέλη
των επιτροπών πληροφοριών της Γερουσίας και της Βουλής των
Αντιπροσώπων για τις επιχειρήσεις που υποπτεύονται ότι έγιναν από τη Ρωσία,
σύμφωνα με πηγή στο Κογκρέσο. Και οι δύο επιτροπές διεξάγουν έρευνα για τη
φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016,
συμπεριλαμβανομένης και μιας ενδεχόμενης αθέμιτης σύμπραξης της
εκστρατείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Μόσχα.
Το Facebook παρέδωσε επίσης τα ευρήματά του στον Ρόμπερτ Μιούλερ, τον
ειδικό εισαγγελέα ο οποίος ερευνά τη φερόμενη ρωσική ανάμιξη στις περσινές
εκλογές στις ΗΠΑ. Στον εισαγγελέα παραδόθηκαν αντίγραφα των διαφημίσεων,
καθώς και δεδομένα για τους διαφημιζόμενους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ακόμη όμως κι αν δεν παραβιάστηκε ο νόμος, το Facebook έκλεισε όλους τους
προσωπικούς λογαριασμούς και τις σελίδες που συνδέονταν με τις διαφημίσεις
αυτές.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ ένα δισ. δολάρια
δαπανήθηκε σε πολιτικές διαφημίσεις, ποσό απείρως μεγαλύτερο από το ποσό
που φέρονται να ξόδεψαν Ρώσοι. Όμως τα ευρήματα επιβεβαιώνουν το
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συμπέρασμα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Μόσχα
προσπάθησε ενεργά να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ. Η
Ρωσία έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι έκανε οποιανδήποτε προσπάθεια για
κάτι τέτοιο.
Το Facebook είχε ήδη δημοσιεύσει από τον Απρίλιο μια Λευκή Βίβλο για τις
εκστρατείες επηρεασμού της κοινής γνώμης, όμως τον περασμένο Ιούνιο,
στελέχη του είχαν δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι δεν έχουν ανακαλύψει
ενδείξεις για αγορά διαφημιστικού χώρου σχετιζόμενου με τις αμερικανικές
εκλογές από Ρώσους. Τώρα όμως υπήρξαν διαρροές από την εταιρεία που
συνδέουν τις διαφημίσεις αυτές με ένα ρωσικό «εργοστάσιο τρολαρίσματος»,
στην Αγία Πετρούπολη, από το οποίο ποστάρονται σχόλια στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Υπάρχουν όμως και αυτοί που τα έβαλαν με το Facebook γιατί δεν αποκάλυψε
για ποιες δημοσιεύσεις πρόκειται. Ανάμεσά τους και ο δισεκατομμυριούχος Πιερ
Ομιντιάρ (@pierre), ιδρυτής του eBay, του First Look Media που παράγει ταινίες,
ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές σειρές αλλά και του The Intercept, της
ενημερωτικής ιστοσελίδας η οποία στις 11 Σεπτεμβρίου είχε κεντρικό τίτλο:
«Βάλτε τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ να καταθέσει». Στο μεγάλο ερώτημα, εάν το
Facebook συμμετείχε ως πλατφόρμα σε εκστρατείες παραπληροφόρησης και
διάδοσης ψευδών ειδήσεων, η ίδια η εταιρεία μόλις μας απάντησε: ναι.
(Παράθυρο, 17 Σεπτεμβρίου 2017)
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Η Ευρώπη φορολογεί το διαδίκτυο
Μία από τις πιο σημαντικές «εκστρατείες» του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ
Μακρόν είναι να επιβληθεί αληθινός φόρος στις μεγάλες εταιρείες του
διαδικτύου, οι οποίες στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα δεν
πληρώνουν αυτά που πραγματικά οφείλουν. Είχαμε το παράδειγμα της Apple,
που την έφαγε την καμπάνα της, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
φαίνεται να έχει πειστεί από τους Γάλλους και τους υπόλοιπους εννέα
συμφωνούντες της παρέας και προσανατολίζεται προς κάτι πιο μόνιμο.
Κι αν όμως κάποιοι ακόμα μπορεί να πειστούν είναι και οι «δύσκολοι», όπως η
Ιρλανδία που ηγείται του αντίπαλου στρατοπέδου των χωρών, που φιλοξενούν
πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και αυτοί οι δύσκολοι
θα είναι σχεδόν ακατόρθωτο να συμφωνήσουν. Οι πρώτες διαφωνίες φάνηκαν
άλλωστε στην τελευταία άτυπη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών στο Ταλίν
της Εσθονίας, στις 15-16 Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν από τη μία Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και άλλους, από την άλλη Ιρλανδία και Μάλτα και στη
μέση, ένα τρίτο στρατόπεδο, ως συνήθως με Λουξεμβούργο, Μάλτα, Αυστρία
που προτιμούν να λυθεί το θέμα στον ΟΟΣΑ. Αυτό θα ήταν και το καλύτερο
ώστε στην συμφωνία να συμπεριληφθούν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, που είναι οι
χώρες στις οποίες έχουν έδρα οι μεγαλύτερες από τις εταιρείες αυτές. Κάτι
τέτοιοι βέβαια θα μπορούσε να πάρει χρόνια ή και να μην γίνει ποτέ, αλλά η
Επιτροπή φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει έστω και μονομερώς και
μάλιστα γρήγορα, μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, όσο κι αν αυτό δυσαρεστήσει την
Ουάσινγκτον.
Έτσι λοιπόν επεξεργάστηκε τρεις διαφορετικές προτάσεις προς συζήτηση. Η
πρώτη είναι να γίνεται η φορολόγηση επί του τζίρου και όχι επί των κερδών. Η
δεύτερη στοχεύει τις διαφημίσεις στο δίκτυο. Και η τρίτη πρόταση είναι να
γίνεται παρακράτηση επί των εσόδων των εταιρειών αυτών. Αυτά
περιγράφονται στις προτάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το
Ευρωκοινοβούλιο, που δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 21 Σεπτεμβρίου.
Όλο το ζουμί, βέβαια, είναι να προσαρμοστεί η φορολογία κατά τέτοιο τρόπο
ώστε οι εταιρείες που έχουν μεγάλες «δουλειές» στην Ευρώπη αλλά χωρίς να
έχουν φυσική παρουσία να πληρώνουν φόρο και στην χώρα που
δραστηριοποιούνται αντί να συγκεντρώνουν τα τιμολόγιά τους σε ένα
φορολογικό παράδεισο. Η Επιτροπή δεν διστάζει πλέον να κατονομάσει τις
εταιρείες όπως η Amazon, το Facebook, το Netflix, η Airbnb.
Το πρόβλημα παίρνει πραγματικά μεγάλες διαστάσεις. Από το 2008 ως το 2016,
το εισόδημα των 5 μεγαλύτερων εταιρειών λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο
αυξήθηκε κατά μέσο όρο 32% το χρόνο. Στο ίδιο διάστημα, το εισόδημα στο
ευρωπαϊκό λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 1%. Και αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη,
ίσως και ποιο ουσιαστική, είναι η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
εταιρειών. Δεν πρόκειται μόνο για τις καθαρά διαδικτυακές υπηρεσίες, όλες οι
υπηρεσίες γίνονται διαδικτυακές σιγά σιγά. Η ανάπτυξη όλων των ειδών
πλατφορμών υπηρεσιών αναμένεται να φτάσει το 35% το χρόνο το επόμενο
διάστημα. Η Ευρώπη, λοιπόν, θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική, τουλάχιστον
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στο έδαφός της. Η δίκαιη φορολόγηση των ξένων εταιρειών είναι, άρα,
σημαντικό διακύβευμα.
Ωστόσο, για να μειώσει την αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο, η Επιτροπή
συστήνει, ό,τι και ν’ αποφασιστεί να είναι συμβατό με τους κανονισμούς του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, κυρίως να μην υπάρχει, δηλαδή, διπλή
φορολόγηση.
Τα επόμενα βήματα θα είναι δύσκολα. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα πρέπει οι 28 να
καταλήξουν σε μια συμφωνία (αλήθεια τώρα που η Βρετανία βρίσκεται στο
δρόμο εξόδου, συμμετέχει ή όχι;). Και αν δεν καταλήξουν, μπορεί σύμφωνα με
τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες να υπάρξει συμφωνία κατά πλειοψηφία, ως ειδική
περίπτωση αφού δημιουργείται πρόβλημα στις αγορές.
(Παράθυρο, 1 Οκτωβρίου 2017)
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Ο πόλεμος της Ε.Ε. στο μίσος τη βία και την τρομοκρατία στο
δίκτυο
Όπως είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλώντ Γιουνκέρ στην
επιστολή προθέσεών του, η οποία συνόδευε την ομιλία του για την κατάσταση
της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την
περασμένη εβδομάδα κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για τις διαδικτυακές
πλατφόρμες. Στόχος είναι να αυξηθούν η προορατική πρόληψη, ο εντοπισμός
και η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου που υποκινεί το μίσος, τη βία και την
τρομοκρατία μέσω του διαδικτύου. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα και διάδοση
υλικού τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο αποτελεί σοβαρή απειλή για
την ασφάλεια και προστασία των πολιτών της ΕΕ. Υπονομεύει επίσης την
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον - βασική κινητήρια δύναμη
της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου
2017, που βρήκαν ανταπόκριση στους ηγέτες των G7 και G20, τα προτεινόμενα
μέτρα συνιστούν το πρώτο στοιχείο της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Γιουνκέρ. Θα
συμβάλουν στο να καταστεί η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου
περισσότερο αποτελεσματική και θα επισπεύσουν τις τρέχουσες εργασίες για
την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας
στην ΕΕ και μιας ισχυρότερης ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Με την απότομη αύξηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο,
συμπεριλαμβανομένων της διαδικτυακής τρομοκρατικής προπαγάνδας και της
ξενοφοβικής και ρατσιστικής ρητορικής μίσους που υποκινούν τη βία και το
μίσος, οι διαδικτυακές πλατφόρμες οφείλουν να διαδραματίσουν όλο και πιο
σημαντικό ρόλο και πρέπει να εντείνουν την κοινωνική τους ευθύνη. Οι νέες
κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν ζητούν από τις διαδικτυακές
πλατφόρμες να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για να αποτραπεί η
εξάπλωση του παράνομου περιεχομένου. Δεδομένου του όλο και
σημαντικότερου ρόλου τους στην παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, η
Επιτροπή αναμένει από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να λάβουν άμεσα μέτρα
κατά τους επόμενους μήνες, ιδίως στο πεδίο της τρομοκρατίας και της
ρητορικής μίσους - η οποία είναι ήδη παράνομη βάσει του δικαίου της ΕΕ, τόσο
εντός όσο και εκτός διαδικτύου.
Οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στην συνέχεια θα εξαρτηθούν από τις
δράσεις των διαδικτυακών πλατφορμών ως προς την προορατική εφαρμογή
των κατευθυντηρίων γραμμών. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά την
πρόοδο που θα σημειώσουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες κατά τους προσεχείς
μήνες και θα εκτιμήσει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, προκειμένου
να διασφαλιστεί ο ταχύς και προληπτικός εντοπισμός και η αφαίρεση του
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της
ενδεχόμενης λήψης νομοθετικών μέτρων για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου
κανονιστικού πλαισίου. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη
Μαΐου 2018.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανταποκριθεί στην πρόκληση του παράνομου
περιεχομένου στο διαδίκτυο, μέσω δεσμευτικών και μη δεσμευτικών μέτρων. Τα
μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν την οδηγία για την καταπολέμηση της
σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της
παιδικής πορνογραφίας, την οδηγία περί τρομοκρατίας, τις προτεινόμενες
μεταρρυθμίσεις των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας και την
οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, επίσης στο πλαίσιο της
στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.
Τα συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα έχουν συμπληρωθεί με μια σειρά μη
νομοθετικών μέσων που θα υποστηριχθούν από τις δράσεις οι οποίες
περιγράφονται στη σημερινή ανακοίνωση, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας για
την καταπολέμηση της παράνομης ρητορείας μίσους στο διαδίκτυο, το έργο του
φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής
προπαγάνδας, το μνημόνιο συνεννόησης για την πώληση προϊόντων
παραποίησης/απομίμησης μέσω του διαδικτύου. Η δε ευρωπαϊκή στρατηγική
για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά είναι μια πρωτοβουλία
αυτορρύθμισης που αποσκοπεί στη βελτίωση του διαδικτυακού περιβάλλοντος
για τα παιδιά και τους νέους.
(Παράθυρο, 8 Οκτωβρίου 2017)
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Ξένες δυνάμεις, πράκτορες, μυστικές υπηρεσίες…
Η ανάμειξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016 στις ΗΠΑ, ένα
θέμα που μας έχει ήδη απασχολήσει, αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα τις
τελευταίες εβδομάδες. Οι αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές , στοχεύουν να
δημοσιοποιήσουν τα συμπεράσματα της έρευνάς τους πριν από τις
προκριματικές εκλογές της επόμενης άνοιξης, καθώς φοβούνται μια νέα
απόπειρα παρέμβασης εκ μέρους της Μόσχας.
Η Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας, μία από τις τρεις επιτροπές που
διεξαγάγουν έρευνα για την υπόθεση, επιδιώκει να αναλύσει εξονυχιστικά το
επίπεδο ανάμειξης της Ρωσίας, ιδίως μέσω της εκστρατείας παραπληροφόρησης
που διεξήχθη σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να επιβεβαιώσει
πιθανή αναμετάδοση αυτών των ψευδών ειδήσεων στις ΗΠΑ και κυρίως από το
προεκλογικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ.
Η Επιτροπή παρέλαβε περισσότερες από 100.000 σελίδες εγγράφων και πήρε
καταθέσεις, κεκλεισμένων των θυρών, από περισσότερους από 100 μάρτυρες,
κυρίως από μέλη της διοίκησης του Μπαράκ Ομπάμα, του επιτελείου της
προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ και των μεγαλύτερων
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter. Το
Νοέμβριο αναμένεται να διεξαχθεί μια δημόσια ακρόαση με εκπροσώπους των
κολοσσών του Διαδικτύου.
Κάποιες διαφημίσεις του Facebook που συνδέονται με την Ρωσία, είχαν ως
στόχο τις αμερικανικές πολιτείες του Μίσιγκαν και του Ουισκόνσιν, δύο
πολιτείες με καθοριστική σημασία για την έκβαση των εκλογών. Οι διαφημίσεις
είχαν εξειδικευμένη στόχευση σε σημαντικές δημογραφικές ομάδες, σε περιοχές
των δύο πολιτειών.
Το Μίσιγκαν, ήταν μία από τις πολιτείες όπου το αποτέλεσμα των προεδρικών
εκλογών κρίθηκε με μικρή διαφορά καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ νίκησε την Χίλαρι
Κλίντον, με διαφορά 10.700 ψήφων, επί συνόλου περίπου 4,8 εκατομμυρίων
καταμετρημένων ψήφων. Το εκλογικό αποτέλεσμα στο Ουισκόνσιν κρίθηκε υπέρ
του Τραμπ με διαφορά 22.700 ψήφων.
Ωστόσο, τόσο ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της
κυβέρνησης του, έχουν δηλώσει ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε συνωμοσία με την
Ρωσία, ενώ ο ίδιος, έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση αυτή «φάρσα».
Επίσης το CNN ανέφερε ότι τουλάχιστον μία από τις διαφημίσεις του Facebook
που είχε αγοραστεί από Ρώσους στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας
του 2016, απευθύνονταν προς τους οικονομικά εύπορους κατοίκους στο
Φέργκιουσον του Μιζούρι και στην Βαλτιμόρη. Όπως φαίνεται η Επιτροπή
προσπαθεί ν’ αποδείξει το κατά πόσον, όχι υπήρχαν, αυτό το ξέρουμε, αλλά
ήταν στοχευμένες οι διαφιμήσεις.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο πρώην κατάσκοπος των βρετανικών μυστικών
υπηρεσιών, Κρίστοφερ Στιλ, ο οποίος είχε καταθέσει ένα ολόκληρο ντοσιέ με
καταγγελίες για τις προσπάθειες της Ρωσίας να βοηθήσει την εκλογή του

272

Ντόναλντ Τραμπ. Το ντοσιέ αποτελεί μία συλλογή από σημειώματα. Ο Στιλ είχε
προσληφθεί το καλοκαίρι του 2016 από μία εταιρία στην Ουάσινγκτον η οποία
συγκέντρωνε στοιχεία αντιπολιτευτικού χαρακτήρα για τον Τραμπ. Η έρευνα
χρηματοδοτήθηκε από τους εσωκομματικούς αντιπάλους του τότε υποψηφίου
Τραμπ, στην διάρκεια της προκριματικής διαδικασίας του Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος για την επιλογή του προεδρικού υποψηφίου. Όταν ο Τραμπ πήρε το
χρίσμα, η συλλογή στοιχείων συνεχίστηκε, αυτήν τη φορά από την πλευρά των
Δημοκρατικών.
Τον Ιανουάριο του 2017, ο τότε διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών των
ΗΠΑ, Τζέιμς Κλάπερ, είχε δηλώσει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών στις ΗΠΑ «δεν
είχαν προχωρήσει σε καμία αξιολόγηση για την αυθεντικότητα των
πληροφοριών του ντοσιέ».
Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωνε το καλοκαίρι στην εφημερίδα The New York Times
ότι το ντοσιέ αυτό «ήταν συνολικά κατασκευασμένο». Σε μια σειρά από
αναρτήσεις του στο Twitter στις αρχές του χρόνου, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι
οι σημειώσεις που περιέχει γράφτηκαν «από έναν αποτυχημένο πράκτορα» ο
οποίος στηρίχτηκε σε «στημένα γεγονότα».
(Παράθυρο, 15 Οκτωβρίου 2017)
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Η χιονοστιβάδα συνεχίζεται
Κάθε βδομάδα υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο
με τη φερόμενη παρέμβαση των Ρώσων στη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ. Και κάθε εβδομάδα η
επικαιρότητα με διαψεύδει. Τις προηγούμενες ημέρες εκπρόσωποι του Facebook,
του Twitter και της Google κατέθεσαν ενώπιον των ειδικών επιτροπών του
Κογκρέσου των ΗΠΑ. Το Facebook είχε ανακοινώσει στις αρχές Οκτωβρίου ότι
περίπου «10 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ» έχουν δει διαφημίσειςπεριεχόμενο από σχεδόν 500 λογαριασμούς που ενεργοποιήθηκαν από τη Ρωσία
και το οποίο ίσως χρησιμοποιήθηκε για να χειραγωγήσει την αμερικανική κοινή
γνώμη. Το σύνολο των διαφημίσεων είχε εκτιμηθεί ότι έφτανε τις 3.000.
Η εκτίμηση όμως αυτή άλλαξε τώρα προς το χειρότερο: περίπου 80.000
αναρτήσεις δημοσιεύθηκαν από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Αύγουστο του
2016, τις οποίες είδαν άμεσα περίπου 29 εκατομμύρια Αμερικανοί. Ο αριθμός
αυτός φτάνει τα 126 εκατομμύρια, αν προστεθούν και όσοι είδαν τις αναρτήσεις
μέσω αναδημοσιεύσεων και σχολίων. Και να μην ξεχνάμε ότι το Facebook είναι ο
ιδιοκτήτης και του instagram στο οποίο επίσης ανέβηκαν 120.000 αναρτήσεις με
περιεχόμενο “που σχετίζεται με τη Ρωσία”. Η εταιρεία αναγκάστηκε να
«κατεβάσει» 170 λογαριασμούς. Το Twitter, βρήκε και κατέβασε 2.700
αντίστοιχους λογαριασμούς, από τους οποίους αναρτήθηκαν περίπου 131.000
tweets το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2016. Βρήκε επίσης 36.000 bots
(λογαριασμοί πίσω από τους οποίους δεν είναι άνθρωποι αλλά αλγόριθμοι
μηχανών) που ανάρτησαν 1,4 εκατομμύρια μηνύματα την ίδια περίοδο,
φτάνοντας «αναγνωσιμότητα» 288 εκατομμυρίων. Παρόλα αυτά, η εταιρεία
προσδιόρισε ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε λιγότερο του 1% των
αναρτήσεων με εκλογικό περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε εκείνη την περίοδο.
Και η Google, όμως, παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι βρήκε ανάλογο
περιεχόμενο. Εντόπισε και «κατέβασε» 18 κανάλια που φιλοξενούσαν 1.100, με
χαμηλή θέαση, όπως προσδιόρισε η εταιρεία. Η δε Internet Research Agency
έδωσε 4.700 δολάρια σε διαφημίσεις. Ποια είναι αυτή η Internet Research Agency;
Γνωστή και με το όνομα «τα τρολ του Ολγκίνο», είναι μια ρωσική εταιρεία με
έδρα την Αγία Πετρούπολη, η οποία φέρεται να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά,
να «τρολάρει» για τη ρωσική κυβέρνηση. Κοινωνικά δίκτυα, φόρουμ,
διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, υπηρεσίες βίντεο, χρησιμοποιεί για να επηρεάσει
όχι μόνο την πολιτική ζωή στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ουκρανία και την Μέση
Ανατολή.
Για πρώτη φορά, αναφορά στην Internet Research Agency έγινε σε άρθρο του
διαδικτυακού περιοδικού Buzzfeed με τίτλο «Αποδείξεις για το πώς ο ρωσικός
στρατός από τρολ χτυπά την Αμερική» και με γλαφυρό υπότιτλο «Οι περιπέτειες
ρωσικών πρακτόρων όπως ο The Ghost of Marius the Giraffe, ο Gay Turtle και ο
Ass αποκαλύπτονται για πρώτη φορά». Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουνίου
2014 και αξίζει κανείς να το διαβάσει. «Προσπαθούμε να αλλάξουμε την
πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όντως έχει αρχίσει ν’ αλλάζει ως
αποτέλεσμα της εμφάνισής μας στη δημόσια ενημέρωση», δηλώνει ένας από
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τους «πράκτορες» ονόματι Shaltai Boltai, στα ρωσικά το αντίστοιχο του
βρετανικού Humpty Dumpty.
Άλλες πηγές, ανεβάζουν το ποσό που εισέπραξε η Google σε εκατοντάδες
χιλιάδες δολάρια αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Δεν έχει σημασία αν όντως
είναι Ρώσοι ή αν όντως προσπάθησαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.
Σημασία έχει το πώς προστατεύουν τους χρήστες τους τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. «Ποτέ δεν θ’ αφήσουμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο», δήλωσε
αξιωματούχος του Facebook. Έπρεπε να φτάσουν εδώ τα πράγματα για να
ευαισθητοποιηθούν;
(Παράθυρο, 5 Νοεμβρίου 2017)
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Πόσο μας σκέφτεται ο Μαρκ
Τόσες εβδομάδες, σχεδόν το μόνο που κάνουμε είναι ν’ ασχολούμαστε με
Αμερικανούς, Ρώσους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα μπήκαν και οι
Βρετανοί στον χορό. Ήθελα να μην διαβάσω, νισάφι πια, αλλά δεν γινόταν.
Φαίνεται λοιπόν σύμφωνα με έρευνα των Πανεπιστημίων Swansea και Berkeley,
ότι ρωσικοί λογαριασμοί Twitter (τα bots τους, ξέρουμε!) έστειλαν σχεδόν 45.000
μηνύματα -εντός 48 ωρών- για το Brexit τις ημέρες του δημοψηφίσματος, τα
περισσότερα εκ των οποίων προέτρεπαν τους αποδέκτες να ψηφίσουν υπέρ
(ωραίοι!). Πρόκειται για τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα απόδειξη περί ρωσικής
ανάμειξης στο δημοψήφισμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ο
βουλευτής των Συντηρητικών και επικεφαλής της ειδικής επιτροπής της Βουλής
για την ψηφιακή πολιτική και τα ΜΜΕ Ντάμιαν Κόλινς. Η Guardian, με βάση μια
άλλη έρευνα, του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου αυτή τη φορά, αποκάλυψε
ότι εντοπίστηκαν 419 πλαστοί λογαριασμοί Twitter που προέρχονται από τη
Ρωσική Υπηρεσία Έρευνας του διαδικτύου και οι οποίοι έστειλαν μηνύματα υπέρ
του Brexit. Κύριο άρθρο των Times ζήτησε να κλείσουν τα νομικά και τεχνικά
κενά που επιτρέπουν σε «ξένες δυνάμεις» να επεμβαίνουν στη βρετανική
δημοκρατία, ενώ κύριο άρθρο της Guardian επιδοκίμασε τη σθεναρή στάση της
Τερέζα Μέι έναντι της Ρωσίας.
Το πολιτικό αυτό κομμάτι θα πρέπει να μας οδηγήσει να θυμηθούμε και τι είναι
ακριβώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία αφιερώνουμε πλέον ένα
μεγάλο κομμάτι του χρόνου μας. Και κατά βάση (δηλαδή και κατά ύψος, πλάτος
και όπως και να το δεις) είναι εταιρείες. Πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε
ότι οι μηνιαίοι χρήστες του Facebook (δηλαδή όσοι το χρησιμοποιούν
τουλάχιστον μια φορά μέσα στον μήνα), έφθασαν τα 2,07 δισεκατομμύρια,
αριθμός αυξημένος κατά 16%, σε σχέση με πέρσι.
Ανακοινώθηκε επίσης ότι τα κέρδη της εταιρείας, στο τρίτο τρίμηνο του 2017,
έφθασαν στα 4,71 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 79% έναντι του
αντίστοιχου περυσινού τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και
τις προσδοκίες των επενδυτών. Αυτό έδωσε νέα ώθηση στη μετοχή του
μεγαλύτερου κοινωνικού δικτύου στο αμερικανικό χρηματιστήριο, η οποία
άγγιξε το επίπεδο ρεκόρ των 183 δολαρίων. Γενικότερα, οι μετοχές του
Facebook έχουν αυξηθεί σχεδόν 60% μέσα στο 2017, παρά τα όσα γράφονται και
ξαναγράφονται για το πολιτικό κομμάτι. Κάτι που δείχνει ότι, προς το παρόν
τουλάχιστον, οι επενδυτές δεν ανησυχούν για αυξημένο πολιτικό κίνδυνο, ούτε
οι διαφημιστές και οι διαφημιζόμενοι, οι οποίοι συνεχίζουν να αγοράζουν online
διαφημίσεις.
Τα έσοδα τώρα του Facebook έφθασαν τα 10,33 δισεκατομμύρια δολάρια στο
τρίτο τρίμηνο (αύξηση 47% σε σχέση με πέρυσι) και σχεδόν όλα προέρχονταν
από διαφημίσεις. Τα διαφημιστικά έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά
49% στα 10,14 δισ. δολάρια και, από αυτά, το 88% αφορούσε διαφημίσεις σε
κινητές συσκευές, όλο και συχνότερα με τη μορφή βίντεο. Είχαν προηγηθεί
αυξήσεις των διαφημιστικών εσόδων κατά 47% στο δεύτερο τρίμηνο φέτος και
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κατά 51% στο πρώτο. Και αυτό παρόλο που η μέση τιμή της διαφήμισης έχει
αυξηθεί κατά 35% μέσα σε ένα έτος.
Τι μας λένε οι αριθμοί αυτοί; Ότι κάθε φορά που ανεβάζουμε φωτογραφίες από
το σκυλάκι ή τη γατούλα μας (ελπίζω ότι δεν ανεβάζετε τα παιδιά, ε;) κάποιοι
γίνονται πλού-σι-οι. Πολύ. Μας λένε επίσης ότι το Facebook έχει αρκετά
χρήματα για να επενδύσει και στα καυτά ζητήματα. Και πράγματι, μετά τις
ανακοινώσεις ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν πρόσθετες
δαπάνες, ώστε άλλοι 10.000 άνθρωποι να παρακολουθούν το περιεχόμενο του
Facebook, το οποίο έχει πλέον 23.165 εργαζομένους. Αυτό είναι και το μόνο με
το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Οι αριθμοί μιλούν: Κάθε φορά που ανεβάζουμε φωτογραφίες από το σκυλάκι ή
τη γατούλα μας (ελπίζω ότι δεν ανεβάζετε τα παιδιά, ε;) κάποιοι γίνονται πλούσι-οι
(Παράθυρο, 18 Νοεμβρίου 2017)
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Αναγνώριση προσώπου; Όχι ευχαριστώ
Το περίμενα ότι θα γίνουν κάπως έτσι τα πράγματα, αλλά όχι και τόσο… χάλια.
Ανοίγω τον τοίχο μου και δεν βρίσκω πια τίποτα. Όχι γιατί έφυγαν οι φίλοι μου
από το Facebook, αλλά γιατί μάλλον βαρέθηκαν. Νομίζω ότι τα πρόσφατα
σκάνδαλα της Cambridge Analytica και όσα ακολούθησαν δεν ήταν πια παρά μια
ευκαιρία. Καλοκαίριασε κιόλας…
Αν υποθέσουμε όμως ότι είσαστε από εκείνους που επιμένουν «προσεκτικά»
τότε θα έχετε παρατηρήσει ότι πρόσφατα το Facebook σάς πρότεινε να
συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με ένα καινούργιο χαρακτηριστικό του: την
αναγνώριση προσώπου. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται
στην Αμερική εδώ και αρκετό καιρό αλλά μόλις πρόσφατα ήρθε και στην
Ευρώπη. Τι είναι ακριβώς; Ας δούμε πώς το ορίζει το ίδιο το Facebook: «Η
τεχνολογία μας αναλύει τα pixels στις φωτογραφίες που είσαστε tagged και
δημιουργεί ένα template (ένα είδος μήτρας). Όταν γίνεται ανάρτηση
φωτογραφιών και βίντεο, τα συστήματά μας τα συγκρίνουν με το template».
Όταν ο χρήστης απενεργοποιήσει την αναγνώριση προσώπου, το Facebook
υποτίθεται (τίποτα δεν είναι σίγουρο πια) ότι διαγράφει το template που τον
αφορά.
Πώς, όμως, χρησιμοποιείται η αναγνώριση προσώπου. Ο κύριος στόχος είναι
για να μπορεί το Facebook να κάνει ευκολότερο το tagging στους φίλους σας
όταν ανεβάζουν φωτογραφίες. Η απλοποίηση του tagging βοηθά στο να
γίνονται πιο εύκολα likes και σχόλια: δεν υπάρχει τίποτα που ν’ αγαπά
περισσότερο το Facebook από το να κάνει τους χρήστες να συμμετέχουν όσο
γίνεται περισσότερο. Είναι από το δικό μας like που βγάζει λεφτά. Όταν οι φίλοι
σας, λοιπόν, μοιράζονται φωτογραφίες που είσαστε κι εσείς μέσα, η αναγνώριση
προσώπου θα «σας προτείνει». Προσοχή όμως, ακόμα κι αν απενεργοποιήσετε
την αναγνώριση προσώπου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναγίνετε ποτέ tag,
απλώς ο φίλος θα πρέπει να σας βρει «χειροκίνητα» όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Μια άλλη λειτουργία της αναγνώρισης προσώπου είναι ότι μας ειδοποιεί εάν
κάποιος ανεβάσει μια φωτογραφία μας, ακόμα κι αν ο χρήστης δεν μας έχει
κάνει tag. Θα πάρουμε μια ειδοποίηση του τύπου: «ο τάδε ανέβασε μια
φωτογραφία στην οποία μπορεί να είσαστε και σεις». Σε αυτή την περίπτωση
μπορούμε ή να κάνουμε μόνοι μας tag, ή να το αφήσουμε έτσι ή ακόμα να
στείλουμε μήνυμα στον χρήστη (τύπου: ποιος σου είπε εσένα να με ανεβάσεις,
ε;). Είναι ίσως η πιο χρήσιμη λειτουργία. Οι αποστολείς του Facebook λένε ότι
έτσι θα μαθαίνουμε αμέσως τα Fake accounts που μας αφορούν κι έτσι θα
είμαστε πιο προστατευμένοι. Γιατί υπάρχει ειδική ειδοποίηση εάν κάποιος
χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία που μοιάζει να είμαστε εμείς ως profile picture.
Για τους διάσημους χρήσιμο, για μας τους υπόλοιπους κολοκύθια. Ποιος θέλει
να κάνει fake account με τη φάτσα μου; Κι επίσης αυτό ισχύει αν γίνει δημόσια ή
από τους φίλους μου, αν το κάνει κάποιος σε μια ομάδα ας πούμε, το Facebook
δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Τέλος, το Facebook βοηθά να αναγνωρίσουμε ποιος είναι στη φωτογραφία εάν
δεν το ξέρουμε, ακόμα κι αν δεν είναι tagged. Θα με βοηθούσε πολύ κάτι τέτοιο
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γιατί έχει γίνει ολόκληρος καβγάς Ελλάδα – Αμερική για έναν μπάρμπα σε μια
φωτογραφία του 1970 στους Δελφούς. Οι μισοί σκίζονται ότι είναι, οι άλλοι
μισοί ότι δεν είναι. Αλλά σιγά που μπορεί ν’ αναγνωρίσει το Facebook μια φάτσα
από 50 χρόνια πριν. Άρα άκυρο.
Μπορεί τελικά η αναγνώριση προσώπου να μην είναι και τόσο κακή. Απλώς
είναι ένα ακόμα «φακέλωμα» από αυτά που το προσφιλές μέσο κοινωνικής
δικτύωσης ξέρει τόσο καλά να κάνει. Και ποιος πιστεύει πια για το τι κάνει τα
δεδομένα που μαζεύει;
(Παράθυρο, 13 Μαΐου 2018)
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Οι αλλαγές της Google
Κι ενώ όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω στο Facebook, η Google σιγά
σιγά κάνει την ανατροπή και αλλάζει πολλές από τις υπηρεσίες της. Για να
βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, η Google από μόνη της δεν μπορεί να
συγκριθεί με το Facebook ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, πολλές φορές
τα βάζουμε μαζί όχι μόνο γιατί πρόκειται για ισότιμους γίγαντες του
διαδικτύου, αλλά και γιατί η Google έχει λειτουργίες μέσου κοινωνικής
δικτύωσης.
Το Facebook έχει περάσει ήδη τα 2 δισεκατομμύρια χρήστες, αυτό το μήνα,
μάλιστα, φτάνει τα 2,2 δις αλλά και το YouTube δεν πάει πολύ πίσω: έχει φτάσει
το ενάμισι δισεκατομμύριο χρήστες. Το Instagram ακολουθεί πιο πίσω με 800
εκατομμύρια χρήστες, ακολουθούν δυο άγνωστα σχεδόν σε μας μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, το Qzone και το Weibo, και επόμενο είναι το Twitter με
τριακόσια εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Το Google+ βρίσκεται στη 12η
θέση με 111 εκατομμύρια χρήστες, είναι όμως πιο πάνω από το LinkedIn, το
οποίο φτάνει μόνο τα 106 εκ.
Η πρώτη μεγάλη αλλαγή στην οποία προχώρησε η Google είναι ότι πλέον
μπορείς να κατεβάζεις τα μηνύματά σου ακόμη και όταν βρίσκεσαι εκτός
σύνδεσης. Για την ώρα η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν
δουλεύουμε στο desktop ή στο laptop -δεν υπάρχει δηλαδή στις κινητές
συσκευές- και μόνο αν χρησιμοποιείς Chrome για να σερφάρεις. Χρειάζεται μόνο
λίγη προσοχή γιατί όσο εύκολο είναι να το ενεργοποιήσεις από τις παραμέτρους
του Gmail, άλλο τόσο δύσκολο είναι να το απενεργοποιήσεις. Πρέπει να
περάσεις από τις σύνθετες προτιμήσεις, να σβήσεις όλα τα cookies και άλλα
αρχεία.
Η δεύτερη αλλαγή, η οποία θα μας έρθει στην Ευρώπη μέσα στις επόμενες
εβδομάδες, είναι η αλλαγή του Google Drive. Αν χρησιμοποιείτε το Gmail ακόμα
και αν δεν ξέρετε καν τι είναι το Google Drive δεν πειράζει καθόλου γιατί είσαστε
συνδρομητές έτσι και αλλιώς. Είναι ο αποθηκευτικός σας χώρος. Μέσα από
αυτόν μπορείτε να ανοίγετε και να σώζετε έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα, να
τα επεξεργάζεστε ταυτόχρονα με άλλους, να βάζετε τις φωτογραφίες σας, να
φτιάχνετε παρουσιάσεις τύπου PowerPoint και μια σειρά από άλλες λειτουργίες.
Μέχρι στιγμής η Google μάς πρότεινε δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 10 Giga.
Μέσα σε αυτά συνυπολογίζονταν και ο χώρος που πιάνουν τα e-mail μας. Γι’
αυτό αν δεν τα σβήνετε ποτέ μπορεί να έχετε βρεθεί στη δύσκολη θέση να σας
ζητάει η Google να σβήσετε κάποια ή να αγοράσετε αποθηκευτικό χώρο.
Παρόλο που η φιλοσοφία της υπηρεσίας δεν αλλάζει, το όνομα και η τιμή της
είναι πια διαφορετικές. Από Google Drive γίνεται Google One. Και οι τιμές
πέφτουν: τα 100 Giga κοστίζουν πλέον 1,99 δολάρια το μήνα ενώ υπάρχει και
μια νέα προσφορά για 200 giga με 2,99 δολάρια. Όσοι πληρώνουν ήδη τα 100
στην ακριβότερη τιμή, θα συνεχίσουν να πληρώνουν το ίδιο αλλά για 200. Από
κει και πάνω οι τιμές μένουν περίπου ίδιες: 1 Τerra για 99,99, 2 για 199,99 και 3
για 299,99 δολάρια το μήνα. Μαζί με τις αλλαγές θα έρθει και μια εφαρμογή
Android, για να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα αρχεία σας από κινητές συσκευές.
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Και τέλος, από δω και πέρα τον αποθηκευτικό αυτό χώρο μπορείτε να τον
μοιράζεστε με έως και πέντε μέλη της οικογένειάς σας. Όσοι βρίσκονται [για την
ώρα μόνο] στις ΗΠΑ θα έχουν και βοήθεια 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες τη
βδομάδα με chat, e-mail ή τηλέφωνο, μια υπηρεσία που μέχρι στιγμής ήταν μόνο
για τους επαγγελματίες που αγόραζαν την υπηρεσία Gsuite.
(Παράθυρο, 20 Μαΐου 2018)
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Οδηγίες χρήσης
Στη διάρκεια των διακοπών το τηλέφωνο χτυπά για διαφορετικούς λόγους.
Ιδιαίτερα το δεκαπενταύγουστο. Δεν υπάρχει πίεση, τα τηλεφωνήματα είναι για
βόλτα ή για ποτάκι ή για ένα «τι έγινε βρε ψυχή, προλαβαίνεις τώρα να τα
πούμε;». Αντίστοιχα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεχνάμε την
επικαιρότητα, ανεβάζουμε λιγότερα άρθρα και προτιμούμε τα φεγγάρια ή μια
δύση που μας άγγιξε. Και βέβαια τις σέλφις των διακοπών, όσο περισσότεροι
τόσο το καλύτερο.
Τώρα που οι διακοπές είναι πίσω μας, είναι ευκαιρία να κάνουμε κι ένα
ξεκαθάρισμα στα social. Πολλοί από εμάς, από περιέργεια κυρίως, έχουμε
λογαριασμούς παντού: στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram και γύρευε πού
αλλού. Τους χρειαζόμαστε άραγε όλους αυτούς;
Είναι μια ευκαιρία να καθίσουμε και να σκεφτούμε λιγάκι: τι θέλω να κάνω στα
social; Διαβάζοντας συνεχώς μελέτες για τη χρήση τους τα τελευταία χρόνια,
πολλές από αυτές τις μοιράζομαι μαζί σας, είναι φανερό πώς τα social
«ρουφάνε» ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Κι επίσης μας απομονώνουν, κυρίως
γιατί δεν ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Η σκηνή στο καφέ είναι
κλασική, αντί να μιλάμε, κοιτάμε τα κινητά μας, χειρότερο δεν θα βρεις. Προχθές
είχα πάρει το laptop να τελειώσω ένα κείμενο, μου την είπαν: «εδώ ήρθες να
γράψεις;». «Αμέ, έχει δροσιά, έχει παρέα, γιατί όχι;». Όταν έκλεισα το laptop, ο
ίδιος που μου έκανε τις γκρίνιες ήταν απορροφημένος στο κινητό του.
Γυρίζω λοιπόν στην ερώτηση: τι θέλω να κάνω στα social; Να ξεκινήσω καριέρα
μοντέλου; Να πολιτευτώ; Να διαφημίσω τη δουλειά μου; Να περάσω την ώρα
μου; Να βρω δουλειά; Επιλέξτε λοιπόν ένα, το πιο σημαντικό και αφοσιωθείτε σε
αυτό. Και λιγότερο χρόνο θα περνάτε και η «δουλειά» θα γίνει. Μόνο αν έχετε
απαντήσει «να περάσω την ώρα μου», να το ξαναδείτε λιγάκι το θέμα: Έχετε
τόση ώρα να περάσετε; Και αν ναι, γιατί δεν κάνετε κάτι πιο δημιουργικό; Ένα
σπορ; Ένα χόμπι; Να περνάει η ώρα να γνωρίζουμε και ανθρώπους;
Η απάντηση θα απελευθερώσει πολύ χρόνο, θα μας χαλαρώσει, θα κάνει την
ενασχόλησή μας με τα social πιο παραγωγική. Οδηγίες χρήσης των social δεν
υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν γιατί είναι μια παγίδα και μάλιστα μεγάλη. Όσο
περισσότερο χρόνο περνάμε, τόσο περισσότερο κερδίζουν οι εταιρείες. Όσο
περισσότερα like κυνηγάμε, τόσο και πάλι κερδίζουν. Αυτοί κερδίζουν, εμείς
χάνουμε. Μήπως ήρθε η ώρα να κερδίσουμε κι εμείς;
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν μας γράφουν στα διάφορα
messenger, viber, whatsapp και δεν έχει τέλος με τις εφαρμογές που
φορτωνόμαστε, περιμένουν όλοι άμεση απάντηση. Εκείνη την ώρα. Άσε ό,τι
κάνεις και απάντησέ μου, αλλιώς σου κάνω μούτρα. Εμένα έχουν καταλήξει να
μου κάνουν όλοι μούτρα γιατί δεν προλαβαίνω ν’ απαντήσω σε κανέναν ή
περνάνε μέρες μέχρι να απαντήσω. Ούτε κι αυτό είναι σωστό. Άμα το έχω το
messenger καλά θα κάνω ν’ απαντάω.
Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τη δική μου ζωή τα social τη μαυρίζουν, δεν
την κάνουν καλύτερη. Δεν κυνηγάω likes, δεν στέλνω ευχές στα γενέθλια παρά
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μόνο των «κανονικών» μου φίλων, δεν διαβάζω τα άρθρα που αναρτούν αλλά
αυτά που ψάχνω μόνη μου, δεν κάνω πολιτική μέσα από το Facebook, ξεχνάω ν’
αναρτήσω τα δικά μου άρθρα, δεν φλερτάρω στο inbox… άρα;
Άρα για μένα είναι η χαρά να κρατάω επαφή με τους φίλους μου που είναι
μακριά: να βλέπω τα παιδιά τους να μεγαλώνουν, να βρίσκω χαμένα ξαδέλφια
στην Καλιφόρνια, να κλείνω ραντεβού πριν τα αμοιβαία ταξίδια… ε, ο καθένας
με τον πόνο του.
(Παράθυρο, 16 Σεπτεμβρίου 2018)
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Το Twitter στο εδώλιο
Κι όμως, μπορούμε να τα καταφέρουμε, όλοι μαζί. Αυτό μας απέδειξε την
περασμένη εβδομάδα, ο σύλλογος UFC-Que choisir, ο οποίος με δικαστική
απόφαση στη Γαλλία κατάφερε να ακυρώσει 265 από τους 269 όρους χρήσης
του Twitter, με τους οποίους διαφωνούσε. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες η
επίτροπος Βέρα Γιούροβα, αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
έπνεε μένεα εναντίον του Facebook σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου. Έδωσε μάλιστα προθεσμία έως τα τέλη του έτους
στον αμερικανικό κολοσσό μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να
συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της ΕΕ για τους καταναλωτές, διαφορετικά
θα αντιμετωπίσει κυρώσεις. «Η υπομονή μου έφθασε στα όριά της. Ενώ το
Facebook με διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει τελικά σε προσαρμογές στους
εναπομείναντες παραπλανητικούς όρους υπηρεσιών έως τον Δεκέμβριο, αυτό
συνεχίζεται για πολύ καιρό», δήλωσε. «Είναι πλέον ώρα για δράση και όχι άλλες
υποσχέσεις. Εάν οι αλλαγές δεν εφαρμοστούν πλήρως έως τα τέλη του έτους, θα
καλέσω τις αρμόδιες αρχές καταναλωτών να δράσουν άμεσα και να επιβάλουν
κυρώσεις στην εταιρεία», συνέχισε. Η Γιούροβα είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο
από την εταιρεία και άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να
συμμορφωθούν με τους κανονισμούς.
Η κυρία Γιούροβα αποκάλυψε ότι το Facebook παρόλο που δηλώνει ότι τα
δεδομένα των καταναλωτών χρησιμοποιούνται μόνο για τη «βελτίωση της
εμπειρίας τους», δεν αναφέρει ότι η εταιρεία τα χρησιμοποιεί και για εμπορικούς
σκοπούς. Αναφέρει δε τις αρχές καταναλωτών ακριβώς επειδή ο UFC-Que choisir
κατάφερε μετά από τέσσερα χρόνια δικαστικών αγώνων ενάντια στο Twitter, τη
Google και το Facebook να κερδίσει έναν γύρο.
Εν τω μεταξύ βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες, έχουν αλλάξει
τους όρους χρήσης για να συμμορφωθούν με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25
Μαΐου 2018. Το έκαναν αυτό με βάση την αρχή ότι μπορούν να αλλάξουν τους
όρους χρήσης κατά το δοκούν. Το νομικό «τέχνασμα» που χρησιμοποιήθηκε
είναι ότι το Twitter δεν φιλοξενεί απλώς περιεχόμενο δωρεάν, αλλά ότι οι
σχέσεις του με τους χρήστες του θα πρέπει να εννοηθούν ως ένα εμπορικό
συμβόλαιο που υπόκειται στους νόμους της κατανάλωσης. Εάν η απόφαση του
γαλλικού δικαστηρίου δημιουργήσει νομικό προηγούμενο, πρόκειται για μια
βόμβα. Μέχρι στιγμής, η εγγραφή σ’ ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης εθεωρείτο
μονοσήμαντη, ο χρήστης συναινούσε στους όρους χρήσης. Το γαλλικό
δικαστήριο θεώρησε ότι υπάρχει αμοιβαία σύμφωνο και μάλιστα εμπορικό,
παρόλο που η εγγραφή είναι δωρεάν. Αυτό θ’ ανοίξει τον δρόμο για δικαιώματα
στους χρήστες-καταναλωτές.
Πάνω ακριβώς στη θεωρία του δωρεάν, δηλαδή όταν ένας από τους
συμβαλλόμενους προσφέρει στον άλλον μια υπηρεσία χωρίς αντάλλαγμα, είχε
χτίσει το Twitter την υπεράσπισή του. Όμως το γαλλικό δικαστήριο θεώρησε ότι
υπάρχει αντάλλαγμα και μάλιστα πολλαπλό. Ότι το Twitter «συλλέγει και
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που δίνει ο χρήστης» και αυτό σε πολλές
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περιπτώσεις «στον ιστότοπό του, όταν ο χρήστης στέλνει ή λαμβάνει tweets
μέσω SMS, όταν χρησιμοποιεί στο κινητό του μία εφαρμογή που του δίνει
πρόσβαση στο Twitter». Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για “να γίνουν
πιο στοχευμένες οι διαφημίσεις, για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητά
τους και για ν’ αναγνωρίσουν τις συσκευές που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής”.
Επίσης «διαδίδονται» και «διαμοιράζονται» μέσα στη μεγαλύτερη αδιαφάνεια
μέσα από διαφορετικές εφαρμογές.
Για την ερχόμενη εβδομάδα θέλω να ψάξω να σας βρω τι έγραφα πριν από…
ούτε ξέρω πόσα χρόνια, γι’ αυτό το δωρεάν που το πληρώνουμε ακριβά. Θα μου
επιτρέψετε, ελπίζω, να αισθανθώ δικαιωμένη, χωρίς αλαζονεία, απλώς με
ανακούφιση. (βλ. το άρθρο: Φτηνό κρέας για τις πολυεθνικές)
(Παράθυρο, 30 Σεπτεμβρίου 2018)
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Υπάρχουν τοίχοι και τοίχοι
Αυτήν τη φορά δεν ήμουν εκεί, αλλά τα είδα από συναδέλφους. Τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες για
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν σημαντικά. Όπως αυτά που παρουσίασε ο
ερευνητής Φοίβος Παπαδάκης, υποψήφιος διδάκτωρ του King’s College του
Λονδίνου: Αρκούν 68 likes στο Facebook για να προβλέψει κάποιος με ακρίβεια
95% το χρώμα του δέρματός σου και με 88% τη σεξουαλική σου ταυτότητα.
Δέκα likes είναι αρκετά για να σε γνωρίσει ένας διαδικτυακός «φίλος» καλύτερα
από τον συνεργάτη σου και 70 για να πει περισσότερα για εσένα από ό,τι ένας
φίλος σου… Με 150 likes σε γνωρίζει καλύτερα από την οικογένειά σου και με
300 καλύτερα από τον σύντροφό σου.
Κάθε μέρα παράγονται 2,5 πεντάκις εκατομμύρια bytes δεδομένων, το 90% των
data στην παγκόσμια ιστορία δημιουργήθηκε την τελευταία διετία, κάθε μέρα
γίνονται 5 δισ. αναζητήσεις στην Google και κάθε λεπτό οι χρήστες του YouTube
παρακολουθούν 4,1 εκατομμύρια βίντεο. «Υπάρχει ένα χάσμα στη σύγχρονη
δημοκρατία, μεταξύ εκείνων που παράγουν δεδομένα και εκείνων που τα
ελέγχουν. Υπάρχει ανάγκη για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα
παγκοσμίως. Τι μπορούμε να κάνουμε; Μεταξύ άλλων, να διασφαλίσουμε
διαφάνεια στο λογισμικό με σκοπό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών
αλλά και να εμπλακεί η κοινωνική επιστήμη στην ανάπτυξη των αλγορίθμων»,
τόνισε ο Φοίβος Παπαδάκης.
Και παρόλο που σκάνδαλα όπως του Facebook και της Cambridge Analytica
απέδειξαν στην πράξη τη χρήση των social media και για πολιτικούς σκοπούς,
δεν χάνουν έδαφος. Αντίθετα, κερδίζουν… Γιατί σύμφωνα με στοιχεία που
παρουσίασε ο Μαρκ Κόουτ, επίσης από το King’ s College, είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον ότι μετά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica και βάσει στοιχείων
του τελευταίου τριμήνου του 2018, τα έσοδα του Facebook αυξήθηκαν, κάτι που
δείχνει ότι δεν επηρεάστηκε αρνητικά. Τα έσοδα από διαφημίσεις αυξήθηκαν
κατά 43,2% και όλα δείχνουν ότι το Facebook για το 2018 θα περάσει τον πήχη
των 50 δισ. ευρώ σε έσοδα.
Άλλωστε υπήρξε μετατόπιση της διαφημιστικής δαπάνης από τα παραδοσιακά
Μέσα όπως οι εφημερίδες προς τα κοινωνικά δίκτυα, επισήμανε, από την
πλευρά της, η Τζένιφερ Πίμπους, διδάκτωρ ψηφιακού πολιτισμού στο King’s
College: «αν κοιτάξουμε την ψηφιακή διαφήμιση, η βιομηχανία αυτή έχει αλλάξει
ριζικά. Το 2017, το 57% της βιομηχανίας αφορούσε δύο βασικούς παίκτες: την
Google, η οποία προσέλκυσε διαφημιστική δαπάνη 63 δισ. λιρών και το
Facebook (24 δισ. λίρες). Την ίδια στιγμή, τα ψηφιακά έσοδα της εφημερίδας
‘Guardian’ ανήλθαν σε μόλις 94,2 εκατομμύρια λίρες – και σε αυτά
συνυπολογίζονται και οι συνδρομές, όχι μόνο η διαφήμιση. Όσοι, λοιπόν, θέλουν
να διαφημιστούν, απευθύνονται απευθείας σε αυτές τις δύο εταιρείες. Αυτή είναι
η μεγάλη διαφορά που έγινε αισθητή την τελευταία δεκαετία ως αποτέλεσμα της
κατάχρησης των προσωπικών μας δεδομένων».
Ένα από τα σημεία κλειδιά είναι και η σχέση των παιδιών με τα social media.
Βάσει πρόσφατης μελέτης, όμως, παρότι πάνω από τέσσερα στα δέκα παιδιά
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(ποσοστό 43%) πιστεύουν ότι γνωρίζουν περισσότερα από τους γονείς τους για
το διαδίκτυο, στην πραγματικότητα «δεν μπορούν να το αντιληφθούν με
κριτική σκέψη», όπως δήλωσε η Αναστασία Καραγιάννη, ειδική σε θέματα
ψηφιακών δικαιωμάτων και προστασίας των παιδιών, που εκπροσώπησε τη
MKO Homo Digitalis, και πρότεινε τη συγκρότηση μιας επιτροπής, η οποία θα
προωθήσει νομοθετικά μέτρα με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία των
προσωπικών δεδομένων των παιδιών.
Το γράφουμε συνεχώς, όλα είναι θέμα ενημέρωσης και απόφασης. Τι θέλουμε να
κάνουμε, πόσα θέλουμε να αποκαλύψουμε, τι περιμένουμε από τα social media;
Αν σκεφτούμε, και το λέω συχνά, πως ό,τι γράφουμε στον τοίχο του Facebook
είναι σαν να το γράφαμε στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού μας, θα είμαστε
καλύτερα προστατευμένοι.
(Παράθυρο, 18 Νοεμβρίου 2018)
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Πώς «κατεβαίνουν» οι λογαριασμοί στο Instagram
«Στις 24 Νοεμβρίου 2018, στις 10 το πρωί συνδέθηκα με τον λογαριασμό μου
στο Instagram για να ανεβάσω την πιο πρόσφατη δημιουργία μου. Αυτή η
φωτογραφία ήταν η τελευταία μου δημοσίευση, λίγες ώρες αργότερα ο
λογαριασμός μου καταργήθηκε χωρίς καμία προειδοποίηση. Πριν από τρία
χρόνια είχε συμβεί το ίδιο στο Facebook. Διαμαρτυρήθηκα στο Instagram αφού ο
λογαριασμός μου αντιπροσώπευε για μένα τρία χρόνια επαφές, φωτογραφίες
και μηνύματα και τελικά έλαβα ένα email όπου μου ζητούσαν συγγνώμη και μου
έλεγαν ότι ο λογαριασμός μου είχε επανέλθει και μπορούσα να συνδεθώ και
πάλι. Για μένα όλα τελείωσαν αισίως, για άλλους όμως δεν συμβαίνει το ίδιο».
Έτσι περιγράφει την εμπειρία της η διεμφυλική φωτογράφος Ρομί Αλιζέ στη
Liberation κάνοντας ταυτόχρονα και μια έκκληση ενάντια στη λογοκρισία στο
διαδίκτυο. Γιατί όπως σημειώνει, και η ίδια οι όροι χρήσης του Instagram έχουν
δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το Instagram αγοράστηκε από το Facebook το 2012
και από τότε οι όροι χρήσης είναι περίπου οι ίδιοι. Θεωρητικά λοιπόν
απαγορεύεται η πορνογραφία (για τους ανήλικους), η ρητορική μίσους κ.λπ.
Ωστόσο, και οι δύο πλατφόρμες είναι γεμάτες από εικόνες σεξιστικές, βίαιες,
γεμάτες μίσος όπως και με σχόλια ομοφοβικά, μισογυνικά, ρατσιστικά. Ας
πάρουμε ένα παράδειγμα: μια ανάρτηση που δείχνει μια κουζίνα και ένα
σχολιάκι από κάτω «εδώ είναι η θέση της γυναίκας και όποια δεν την κρατάει
θα καταλάβει τι σημαίνει Μήτσος», δεν έχει κανέναν φόβο να «κατεβεί» από το
Instagram. Ο αλγόριθμος θα τη δεχτεί. Όσον αφορά το γυμνό, μια φωτογραφία
από το Playboy θα μείνει ενώ μια φωτογραφία από ένα θεατρικό έργο που
παρουσιάζει γυμνό πιθανόν να «κατεβεί». Γιατί το Playboy, όπως και οι μεγάλοι
«παραγωγοί» εικόνων, πληρώνουν εκατομμύρια σε διαφημίσεις στο Facebook
και το Instagram, είναι μεγάλοι πελάτες.
Οι καλλιτέχνες που συνυπογράφουν την έκκληση όπως και πολλοί άλλοι ανά
τον κόσμο δηλώνουν πως δεν είναι στο Instagram πραγματικά από επιλογή
αλλά γιατί η χρήση του είναι απαραίτητη για τη διαφήμιση της δουλειάς τους.
Φυσικά μπορούν να δημιουργήσουν σελίδες στο διαδίκτυο αλλά εάν οι
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τούς μπλοκάρουν δεν θα μπορέσουν να
γίνουν ποτέ γνωστοί. Οι καλλιτέχνες θυμίζουν ότι όλη η δύναμη των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης προέρχεται από τους χρήστες. Είναι οι αναρτήσεις τους
που τους δίνουν περιεχόμενο, άρα ζωή και χρήματα. Η διάσταση «δωρεάν
εργασία» δεν έχει ακόμα συζητηθεί αρκετά και θυμίζει πολύ τη συζήτηση για την
αμοιβή της νοικοκυράς. Υπάρχουν και χειρότερες καταγγελίες. Ότι στους ίδιους
λογαριασμούς ιδιωτών, προκλητικές φωτογραφίες με εσώρουχα «πέρασαν» ενώ
αντίστοιχες φωτογραφίες μη προκλητικού γυμνού που συνοδεύονταν από
πολιτικά σχόλια «κατέβηκαν». Ή ότι δεν «κατεβαίνουν» φωτογραφίες γυμνές
από τη μέση και πάνω «ανδρών» αλλά «κατεβαίνουν» αντίστοιχες φωτογραφίες
ομοφυλόφιλων.
Άλλο παράδειγμα, το #fatkini που συνόδευε φωτογραφίες υπέρβαρων γυναικών
με μαγιό προκάλεσε πολλές «αφαιρέσεις». Καμία φωτογραφία γυναίκας
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αδύνατης με μαγιό δεν έχει κατέβει μέχρι στιγμής. Η φεμινιστική χειραφέτηση ή
η χειραφέτηση των ΛΟΑΤΙ δεν είναι για αύριο το Facebook και το Instagram.
«Ο κόσμος που παρουσιάζει το Instagram, ακόμα περισσότερο και από το
Facebook, κατασκευάζει μια αστυνομευόμενη κανονικότητα… που βρίσκεται έτη
φωτός μακριά από τον πραγματικό κόσμο, στέλνοντας ένα παραμορφωμένο
μήνυμα στα εκατομμύρια των χρηστών. Εκεί που θα έπρεπε να συναντώνται οι
διαφορές στον πολιτισμό μας, στον τρόπο ζωή μας και στη σκέψη μας,
διαμορφώνεται ένας αποστειρωμένος κόσμος όπου όλοι τρώνε τα ίδια,
ταξιδεύουν στα ίδια μέρη, τα κορίτσια περνάνε την ώρα τους να δοκιμάζουν
μαγιό, η βία διαιωνίζεται», καταλήγει η έκκληση.
(Παράθυρο, 23 Δεκεμβρίου 2018)
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Ο Νικ Κλεγκ μας λέει για τα ωραία του Facebook
Κουβεντιάζαμε λοιπόν για το πώς μπορεί να γίνει η ενοποίηση των Instagram,
WhatsApp και Messenger. Σύμφωνα μ’ αυτά που μας λένε: ένας χρήστης του
Facebook θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει απευθείας με έναν άλλο χρήστη που
έχει, για παράδειγμα, μόνο λογαριασμό WhatsApp, κάτι αδύνατο σήμερα. Κι
ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Θα γίνουν όλα ένα; Θα στέλνω από το Messenger
και θα πηγαίνει στο inbox του Instagram του άλλου;
Πάμε πάλι από την αρχή. Εγώ έχω και τα τρία. Στο Messenger μπορείς να με
βρεις αν έχουμε γίνει φίλοι. Στο WhatsApp αν έχεις τον αριθμό του κινητού μου.
Και στο Instagram από το μέιλ μου, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν το έχω δημόσιο και
δεν δέχομαι κανέναν γιατί είναι μόνο για την οικογένεια και τους πολύ στενούς
φίλους. Δηλαδή δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ.
Φοβάμαι δηλαδή ότι θα μας βάλουν να πατήσουμε πάλι σε κανένα ξεκούδουνο
«συμφωνώ» και θα βγούνε όλα στη φόρα, και το μέιλ (καλά αυτό το δίνω
παντού έτσι κι αλλιώς) και το τηλέφωνο και ξαφνικά θα γεμίσει το δίκτυο και
από φωτογραφίες που ποτέ δεν ήθελα να είναι δημόσιες. Σε αυτή την
περίπτωση σας διαβεβαιώνω θα τα κλείσω όλα και θα ησυχάσω μια και καλή.
Η διαδικασία θα τελειώσει στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου και
στόχος, όπως μας λέει ο Μαρκ (ο Θεός) Ζάκερμπεργκ, είναι να γίνουν πιο
χρήσιμες οι υπηρεσίες και να αυξηθεί ο χρόνος που οι χρήστες περνούν σε
αυτές.
Μέχρι σήμερα το Facebook είχε αφήσει τo Instagram και το WhatsApp να
λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες αλλά φαίνεται πως η απόφαση για
ενοποίηση δημιούργησε εσωτερικές διχόνοιες και ήταν εν μέρει η αιτία για να
αποχωρήσουν οι ιδρυτές των δύο εταιρειών, που είχαν εξαγοραστεί παλαιότερα
από το Facebook [άλλο που δεν ήθελε ο Μαρκ (ο Θεός) Ζάκερμπεργκ]. Ο οποίος
συνεχίζει κανονικά να μας δουλεύει έτσι κι αλλιώς. Στα τέλη Ιανουαρίου
ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες ότι τον Μάρτιο θα εισαγάγει «νέα εργαλεία» για την
αντιμετώπιση της ξένης ανάμειξης κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών
απαντώντας στις ανησυχίες που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Που δηλαδή
θα καταστήσουν την πολιτική διαφήμιση στο Facebook περισσότερο διαφανή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Facebook θα αναρτά μια ειδοποίηση ότι δεν
φέρει ευθύνη (ωραίο!) και η διαφήμιση θα συνοδεύεται από την ένδειξη
«πληρωμένο από». Επίσης, όλες οι πολιτικές καταχωρήσεις θα φυλάσσονται σε
μια βιβλιοθήκη στην οποία θα έχει πρόσβαση το κοινό για μια μέγιστη περίοδο
επτά ετών.
Το είπαν, το ξαναείπαν, το έχουν ανακοινώσει εκατό φορές μέχρι σήμερα,
υπέγραψαν και τον κώδικα δεοντολογίας που επέβαλε η Κομισιόν και τώρα το
πάνε για τον Μάρτιο. Δύο μήνες μόνο πριν τις εκλογές.
Ας μην ξεχνάμε ότι η «φοβερή» ανακοίνωση έγινε από τον Νικ Κλεγκ, υπεύθυνο
δημοσίων σχέσεων της εταιρείας για την Ευρώπη. Τον θυμάστε τον Νικ Κλεγκ;
Σερ Νίκολας Ουίλιαμ Πίτερ Κλεγκ; Αναπληρωτής του Κάμερον; Απ’ αυτούς που
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φόρεσαν καπέλο στη χώρα τους το Brexit και την έκαναν με ελαφριά
πηδηματάκια; Τον πήρε η Facebook για να προκόψει, φαντάζομαι. Και το μόνο
που μας σώζει, να πάθει ό,τι έπαθε και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πάντως, όσο και να γκρινιάζω εγώ, πεντέξι άλλοι, η Επιτροπή, το Αμερικανικό
Κογκρέσο και κάτι άλλοι μυστήριοι, οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους: ούτε οι
χρήστες, ούτε οι διαφημιστές και οι διαφημιζόμενοι έχουν εγκαταλείψει το
Facebook. Οι μηνιαίοι χρήστες του έφθασαν τα 2,32 δισεκατομμύρια στο
τέταρτο τρίμηνο του 2018, εμφανίζοντας αύξηση 9% σε σχέση με το τελευταίο
τρίμηνο του 2017, ενώ οι καθημερινοί χρήστες έφθασαν τα 1,52
δισεκατομμύρια. Και εις ανώτερα.
(Παράθυρο, 10 Φεβρουαρίου 2019)
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Το Facebook γίνεται 15 χρονών
Στις 4 Φεβρουαρίου του 2004 ένας νεαρός φοιτητής στο Χάρβαρντ ξεκινούσε μια
ιστοσελίδα με στόχο να γίνει ένας χαριτωμένος κατάλογος των φοιτητών του
πανεπιστημίου του. Ο νεαρός ήλπιζε να συγκεντρώσει 400-500 χρήστες στη
σελίδα που λεγόταν TheFacebook. Τρεις μήνες αργότερα οι χρήστες είχαν φτάσει
τους 100.000.
Σήμερα, 15 χρόνια μετά, ο αριθμός αυτός έχει φτάσει τα 2,32 δισεκατομμύρια,
σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Και μπορεί το όνομα της
σελίδας να μίκρυνε, το μέγεθός της όμως μεγάλωσε εκθετικά. «Κατάπιε» άλλες
αντίστοιχες υπηρεσίες, όπως το Instagram και το WhatsApp και έγινε μία από τις
μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον πλανήτη. Όσο για τον νεαρό, παρόλο
που δεν πήρε ποτέ το πτυχίο του, έγινε ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος
στον κόσμο. Και δεν είναι μόνο το μέγεθος: το Facebook μαζί με το Google έχουν
άμεση επιρροή σε πάνω από το 70% της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο. Όσοι
είμαστε λίγο πιο «παλιοί» στο δίκτυο, θυμόμαστε ότι το πρώτο «μπαμ» δεν είχε
γίνει από το Facebook αλλά από το MySpace, το οποίο γεννήθηκε το 2003 και
για ένα διάστημα κυριάρχησε στο διαδίκτυο. Ήταν στην ουσία το πρώτο μέσο
κοινωνικής δικτύωσης και, για λίγο, το μεγαλύτερο. Η επιτυχία του ήταν τόσο
μεγάλη που τράβηξε την προσοχή του News Corporation, του Ρούπερτ Μέρντοχ,
που το αγόρασε για 580 εκατ. δολάρια. Αν το MySpace είχε καταφέρει να
κυριαρχήσει ως εταιρεία που ανήκε σε οργανισμό μέσων ενημέρωσης, πιθανόν η
πορεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων ενημέρωσης να ήταν
διαφορετική. Και πιθανόν, το φαινόμενο των Fake News και της διάδοσής τους
μέσω των social media να είχε αντιμετωπιστεί πολύ νωρίτερα ή και να είχε
εμποδιστεί από την αρχή. Αλλά το MySpace δεν τα κατάφερε. Το 2006, στο
απόγειό του, ξεπέρασε το Google σε επισκεψιμότητα, τουλάχιστον στις ΗΠΑ.
Όμως, ο χαμός του ήταν οι διαφημίσεις. Η News Corporation το είδε ως μέσο για
να προωθήσει διαφημίσεις και όχι ως έναν μελλοντικό άσο στο μανίκι της. Ούτε
επένδυσε όσο θα έπρεπε στην ανάπτυξη του λογισμικού του. Κι έτσι το MySpace
άφησε χώρο στο Facebook που άφηνε τους χρήστες του πιο ελεύθερους και
προσέφερε συνεχώς νέες υπηρεσίες: οι χρήστες ζητούσαν chat, chat τους έδινε,
παιχνίδια ήθελαν, παιχνίδια τους έδινε. Ας μην ξεχνάμε ότι το FarmVille ήταν ένα
από τα δυνατά χαρτιά του Facebook που προσέλκυσε καινούργιους χρήστες και
τους κράτησε ενεργούς για πολλές-πολλές ώρες.
Μέχρι το 2010 το Facebook είχε πια ξεπεράσει το MySpace και δύο χρόνια
αργότερα πήρε τον δρόμο του χρηματιστηρίου, με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ να
κρατάει τον έλεγχο των μετοχών.
Εν τω μεταξύ, το 2011 η Google προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι με το
Google+, υπολογίζοντας ότι το μέγεθός της θα ήταν αρκετό για να κερδίσει το
Facebook. Όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο η εταιρεία
ανακοίνωσε ότι κλείνει πλέον την υπηρεσία. Το 2012, το Facebook έφτασε το ένα
δισεκατομμύριο χρήστες και συνέχιζε. Κάποιες άλλες, όμως, εφαρμογές, είχαν
αρχίσει να το συναγωνίζονται. Μία από αυτές ήταν το Instagram, το οποίο μέσα
σε δύο χρόνια είχε κερδίσει 50 εκατ. χρήστες. Όμως ο Ζάκερμπεργκ δεν το είδε
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ως απειλή αλλά ως ευκαιρία και το αγόρασε για 1 δισ. δολάρια. Και δεν έχασε,
αφού σήμερα το Instagram έχει πάνω από 1 δισ. χρήστες. Την ίδια τακτική
ακολούθησε και με το WhatsApp, το οποίο αγόρασε για 19,3 δις το 2014. Κι πάλι
κέρδισε αφού το WhatsApp έχει σήμερα 1,5 δισ. χρήστες. Υπάρχει άραγε
«ταβάνι» στην επιτυχία; Θεωρητικά όχι. Αλλά όλα μπορούν να καταρρεύσουν
από τη μια στιγμή στην άλλη, ειδικά εάν εμφανιστεί μια ιδέα πιο καινοτόμα και
πιο ελκυστική.
(Παράθυρο, 17 Φεβρουαρίου 2019)
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Για τον Γιάννη ρε γαμώτο
Όλη αυτή η φασαρία με το Facebook με έχει επηρεάσει πολύ. Σου λέει, έχει
ξεφύγει πια η κατάσταση εντελώς. Πώς το χαρακτήρισαν οι Βρετανοί,
«ψηφιακούς γκάνγκστερ», έτσι δεν είναι; Πριν από λίγες μέρες προσπάθησε να
βάλει φρένο η αυστραλιανή κυβέρνηση για τη διαχείριση των διαφημίσεων και
για την ιεράρχηση των ειδήσεων και το Facebook της απάντησε να πάει να
κουρευτεί. Κάτι τέτοιες ώρες νιώθω τυχερή που είμαι Ευρωπαία και άμα μιλάει η
Κομισιόν τρέμουν οι πολίτες, ναι σίγουρα, τρέμει όμως και το Facebook.
Τι να κάνω λοιπόν; Στο Facebook με έβαλαν συνάδελφοι το 2008 γιατί λέει δεν
μπορούσα να είμαι απ’ έξω. Και για δύο χρόνια αδυνατούσα να καταλάβω γιατί
έβλεπα στον τοίχο μου παιχνίδια και ποιος μου έβαζε αυτές τις ειδοποιήσεις εκεί
αφού εγώ παιχνίδια δεν έπαιζα. Μιλάμε για 10 χρόνια πριν, όχι 100…
Από τότε, μου έδωσε αρκετές χαρές. Κατ’ αρχήν, είναι ένα μέσο ανταλλαγής
μηνυμάτων πολύ πιο εύκολο και άμεσο από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που
σιγά-σιγά εξελίχθηκε κι έγινε και μέσο για να τηλεφωνείς και να κάνεις
βιντεοκλήσεις. Είκοσι χρόνια πριν, όταν ζούσα στο εξωτερικό, πόσο πεθυμούσα
να δω τη μανούλα μου κι όχι μόνο να την ακούω από το τηλέφωνο. Αυτά τα
έκανε και το skype θα μου πεις και τώρα τα έχουν στάνταρντ όλοι και σε λίγο θα
ενοποιηθούν κιόλας για να μην έχουμε από δέκα ο καθένας και χάσουμε την
μπάλα.
Βρήκα παλιούς φίλους, γνωστούς, συγγενείς που δεν ήξερα ότι υπάρχουν.
Κατάφερα να κρατήσω άμεση επαφή με φίλους που βρίσκονται πολύ μακριά,
μερικές φορές πιο άμεση και με άλλους που είναι δύο γωνίες παρακάτω.
Κλείνω δουλειές στο άψε-σβήσε, χωρίς πολλές επισημότητες και χωρίς χάσιμο
χρόνου. Και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα (δηλαδή την περασμένη εβδομάδα)
ανακάλυψα ότι αφήνοντας πίσω τις ντροπές πολλών χρόνων, μπορώ να κάνω
τη δουλειά μου περισσότερο γνωστή ακόμα και σε αυτούς που δεν διαβάζουν
τον «Πολίτη», κάνοντας ένα απλό share. Σε μία ωρίτσα το συγκεκριμένο κείμενο
έχει πάνω από 50 άλλα shares πηγαίνοντας το άρθρο ακόμα πιο μακριά.
Πώς να αντισταθείς σε αυτό; Το μεγάλο ερώτημα φυσικά είναι γιατί το κρατάω
το προφίλ μου στο Facebook ή όχι;
Πώς είναι δυνατόν να το κρατάω όταν γνωρίζω πολύ καλά ότι πρόκειται για μια
εταιρεία που με εκμεταλλεύεται; Και που μου λέει ψέματα. Και που με
χρησιμοποιεί.
Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου
Σμυρναίου, Το Ολιγοπώλιο του διαδικτύου, στην Αθήνα (δείτε κι εδώ το
ρεπορτάζ της ΕΡΤ αν θέλετε https://youtu.be/O2m-QsAMnHI) και όταν
ακούστηκε από τον συγγραφέα ότι χωρίς εμάς, χωρίς τις αναρτήσεις μας, χωρίς
το περιεχόμενο που βάζουμε αυτές οι εταιρείες θα ήταν ένα τίποτα και κανονικά
δεν θα έπρεπε να πληρώνουν μόνο τα μέσα ενημέρωσης (που δεν τα
πληρώνουν) αλλά κι εμάς, από κάτω άρχισαν να φωνάζουν αααα και ωωωω.
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Γιατί βρε παιδιά αααα και ωωωω; Τόσα χρόνια
το λέμε από τις σελίδες του «Παραθύρου». Εμείς
είμαστε το περιεχόμενο.
Είδατε όμως τι έγινε με τον θάνατο του
πολυβραβευμένου
και
πολυαγαπημένου
φωτογράφου Γιάννη Μπεχράκη. Ανεβάσαμε
όλοι τα συλλυπητήριά μας μαζί με τις υπέροχες
φωτογραφίες του και το Facebook τις έκοψε.
Στεγνά. Γιατί είχαν γυμνά παιδιά, λέει. Γιατί
ούτε ο αλγόριθμος ούτε το φτωχό εργατικό
δυναμικό από τις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία
που κάνει τη «λογοκρισία» για την παιδική
πορνογραφία και άλλα θέματα μπορεί να
ξεχωρίσουν ανάμεσα στην ανωμαλία του
παιδόφιλου και το μεγαλείο του Μπεχράκη.
Μήπως πρέπει να φύγουμε όλοι; Για τον Γιάννη
ρε γαμώτο.

(Παράθυρο, 10 Μαρτίου 2019)
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Πώς το Facebook έχασε τη μάχη της Νέας Ζηλανδίας
Ξέρω ότι είχα υποσχεθεί να μιλήσουμε για filter bubbles αλλά είναι αδύνατον ν’
αφήσουμε ασχολίαστα τα πρόσφατα γεγονότα στη Νέα Ζηλανδία. Γιατί η
φρικιαστική επίθεση στα δύο τζαμιά στο Κράιστσερτς σχεδιάστηκε με προσοχή
ώστε να το παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι σε όλο
τον κόσμο και μάλιστα ζωντανά.
Ο Μπρέντον Τάραντ ζώστηκε όχι μόνο με όπλα αλλά και με κάμερα που
μετέδιδε ζωντανά τη σφαγή κάνοντάς την να μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι. Και
παρόλο που μόλις 200 χρήστες είδαν εκείνη τη στιγμή το τι συνέβη, ήταν
αρκετοί για να περάσει το βίντεο παντού. Γιατί παρά το ότι υπήρξαν
καταγγελίες η πρώτη ήρθε 29 λεπτά μετά την έναρξή του και 12 λεπτά αφού είχε
τελειώσει το «ζωντανό». Στη συνέχεια το είδαν άλλοι 4000 χρήστες και από
αυτούς αντιγράφτηκε, ανεβάστηκε και σε άλλες πλατφόρμες, όπως και στο ίδιο
το Facebook, εκατομμύρια φορές.
Με μεγάλες φανφάρες, το Facebook ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είχε κατεβάσει
1,5 εκατ. βίντεο που έδειχναν τη σφαγή και μάλιστα ότι συνεχίζουν να
κατεβάζουν τις μονταρισμένες μορφές του.
Ωστόσο, αυτό που θα περίμενε κανείς από την εταιρεία δεν είναι να «καθαρίζει»
μετά, αλλά, αν όχι να προλαβαίνει, τουλάχιστον να μπορεί να αντιδρά σε
πραγματικό χρόνο. (Να σημειώσουμε ότι ο Τάραντ είχε μεν κάνει σχόλια στο
διαδίκτυο που άφηναν να εννοηθούν οι προθέσεις του, τα έκανε, όμως, σε
κλειστές ομάδες όπου το περιεχόμενο δεν ήταν προσβάσιμο σε μη μέλη.) Αυτό
δεν είναι άλλωστε το Facebook; Όλα ζωντανά; Όμως αυτό ισχύει μόνο από τη
μια πλευρά, όπως φαίνεται. Γιατί εμπειρία προϋπήρχε. Μετά την πορεία
ακροδεξιών στο Σάρλοτσβιλ των ΗΠΑ που κατέληξε στον θάνατο μιας γυναίκας,
ασκήθηκαν πολλές πιέσεις στις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να
περιορίσουν τη δραστηριότητα των οπαδών της ανωτερότητας της λευκής
φυλής στο διαδίκτυο. Και πράγματι, κάποιοι λογαριασμοί κατέβηκαν, όμως όχι
όλοι όσοι θα έπρεπε.
Η ικανότητα του Facebook –όπως και των άλλων εταιρειών– να
«παρακολουθεί» το ίδιο του το προϊόν είναι μάλλον περιορισμένη. Και μάλιστα
όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα, ο χρόνος απόκρισης για να «κατέβουν» οι
φωτογραφίες του Γιάννη Μπεχράκη που ανέβαιναν από τους χρήστες που
ήθελαν ν’ αποτίσουν τιμή στον μεγάλο φωτορεπόρτερ μετά τον θάνατό του,
ήταν μάλλον πιο σύντομος.
Και βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, το Facebook δεν αντέδρασε μόνο του, ούτε
μέσω του αλγόριθμού του ούτε μέσω των ανθρώπων του. Ήταν οι αρχές της
Νέας Ζηλανδίας που ζήτησαν να κατέβει το βίντεο. Οι πάροχοι υπηρεσιών
διαδικτύου της χώρας έκλεισαν αμέσως διάφορους ιστότοπους που το
προέβαλλαν όμως αμέσως ξεφύτρωναν άλλοι. Περίπου τα ίδια συνέβησαν και με
τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το YouTube, το Twitter, Reddit, κανένα δεν
μας έπεισε ότι μπορεί ν’ αντιδράσει και αποτελεσματικά και γρήγορα.
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Παρά τις προσπάθειες, λοιπόν, της εταιρείας, το βίντεο ήταν ακόμα διαθέσιμο,
για πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να «σκανάρεις»
και να χαρακτηρίσεις κείμενα ή έστω και εικόνες σε σχέση με ένα βίντεο. Το
YouTube, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο που έχει για
την προστασία προσωπικών δεδομένων ή απαγορευμένου περιεχομένου, αλλά
και πάλι θα «πιάσει» μόνο το αρχικό βίντεο και όχι το μοντάζ του. Επίσης, αν
προσπαθήσει να το κάνει, πιθανόν να κατεβάσει και ειδησεογραφικά βίντεο που
χρησιμοποιούν «εγκεκριμένα» κομμάτια.
Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι εταιρείες είναι η τιμή της μετοχής τους στο
χρηματιστήριο. Και όταν υπάρχουν κακά πρωτοσέλιδα με το όνομά τους, η τιμή
πέφτει. Η αργοπορία δεν είναι το χειρότερο πρωτοσέλιδο. Η Cambridge
Analytica είναι. Άρα, εάν πρέπει να επενδύσουν σε κάτι θα είναι σε θέματα
«αυτοπροστασίας» και όχι προστασίας του πολίτη, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας.
(Παράθυρο, 24 Μαρτίου 2019)
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Για να μην είμαστε εμείς τα θύματα
Έπεσα προχθές πάνω σε ένα βίντεο στο YouTube που τράβηξε την προσοχή μου.
Μία 50χρονη διηγούνταν τη φρικτή της ιστορία. Από 6 χρονών κοριτσάκι είχε
πέσει στα νύχια ενός δικτύου εκμετάλλευσης παιδιών, στο οποίο παρέμεινε
μέχρι να γίνει 11 ετών, τραβώντας τα πάνδεινα: βασανιστήρια, σεξουαλική
εκμετάλλευση.
Τα αιχμάλωτα παιδιά ήταν στη διάθεση ενός πριβέ κλαμπ στο Βέλγιο. Πλούσιοι
άνδρες, μέλη του κλαμπ, χρησιμοποιούσαν τα παιδιά για να ικανοποιήσουν τα
πιο ποταπά τους ένστικτα. Ως κοριτσάκι έμεινε δεμένη επί μέρες σ’ ένα ξύλινο
πάγκο χασάπη, χωρίς φαγητό και νερό περιμένοντας στο σκοτάδι, πότε θα την
επισκεφτούν οι βασανιστές της. Πώς να μείνεις ασυγκίνητος μπροστά σε ένα
τέτοιο βίντεο; Πώς να μην φοβηθείς για το τι μπορεί να τύχει στα παιδιά σου;
Αλλά όπως φαίνεται είμαι μεγάλη μουλάρα, αναίσθητη εντελώς. Γιατί μετά από
ένα λεπτό περιγραφής άρχισα να σκέφτομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αφού η
δράση εξελίσσονταν στο Βέλγιο γιατί η κυρία μιλούσε αγγλικά; Αφού δεν είχα
φτάσει μέχρι το τέλος, πιθανόν η περιπέτειά της να είχε ευχάριστο τέλος και να
είχε καταλήξει σε μία αγγλοσαξονική χώρα, όπου παντρεύτηκε τον πρίγκιπα και
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Χμμμμ!
Το δεύτερο που με ξένισε ήταν ότι για να περιγράψει τους πελάτες του κλάδου
χρησιμοποιούσε ξανά και ξανά τη λέξη αριστοκράτες. Τι είναι τούτο πάλι; Ποιος
αναφέρεται στην αριστοκρατία όταν θέλει να μιλήσει για ισχύ, εξουσία και
χρήματα;
Άρχισα λοιπόν να το ψάχνω λίγο καλύτερα. Το πρώτο που έκανα ήταν να δω
ποιο κανάλι είχε ανεβάσει το συγκεκριμένο βίντεο. Και σε ποια ιστοσελίδα
αντιστοιχούσε. Και τα επισκέφτηκα και τα δύο. Και δεν σας κρύβω ότι ένιωσα
μεγάλη ανακούφιση όταν είδα ότι πρόκειται για… ό,τι να ‘ναι. Μόνο ότι ο Έλβις
ζει στον Άρη δεν είχαν, κι αυτό ίσως γιατί δεν έψαξα στα πολύ παλιότερα
άρθρα.
Η περιγραφή του βίντεο έλεγε: «Δείτε την πραγματική ιστορία μιας γυναίκας
που έζησε τους βιασμούς από τα 6 της χρόνια σε ένα κλαμπ της ελίτ από
επώνυμους και υπουργούς στο Βέλγιο. Βίαζαν και σκότωναν κοριτσάκια για να
κάνουν το κέφι τους. Αυτή η διαστροφική ελίτ σήμερα κυβερνά την
ανθρωπότητα». Μάλιστα, έχει και πολιτικό μήνυμα το βίντεο.
Ψάχνοντας κι άλλο βρήκα το αυθεντικό βίντεο, πρόκειται για μια κυρία που
ονομάζεται Άνεκε Λούκας και η διαδρομή της για να ξεπεράσει το ψυχολογικό
σοκ είναι σήμερα γι’ αυτήν επάγγελμα που το συνδυάζει με τη θεραπευτική
γιόγκα. Από κει και πέρα τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα (και πιο δύσκολα
ταυτόχρονα).
Η Λούκας είναι σταρ στο διαδίκτυο και επίσης στη Sun και την Daily Mail (και
ξέρουμε τι αξίζει αυτό) αλλά δεν υπάρχει καμία άλλη λεπτομέρεια. Αφήνει να
εννοηθεί ότι το δίκτυο στου οποίου τα νύχια είχε πέσει ήταν το ίδιο (;)/
παράλληλο (;) μ’ εκείνο του διάσημου Βέλγου βιαστή και δολοφόνου Μαρκ
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Ντιτρού. Αλλά η ίδια δεν εμπλέκεται πουθενά σε αυτό και ούτε έχει υπάρξει δίκη
για τη δική της υπόθεση (εξαπολύει όμως κατηγορίες ότι οι υποθέσεις αυτές
κουκουλώνονταν – τότε, σήμερα όμως;).
Βρήκα άλλες αναφορές που έλεγαν ότι η μητέρα της την κουβαλούσε σε πάρτι
σατανιστών και στο τέλος βαρέθηκα να ψάχνω άλλο. Το σίγουρο είναι πως αν
ήθελα να γράψω κάτι για τα δίκτυα παιδοφιλίας μόνο την κυρία Λούκας δεν θα
χρησιμοποιούσα ως μάρτυρα.
Όλα αυτά, γιατί τα δίκτυα παιδιοφιλίας αγγίζουν την καρδιά κάθε γονιού (και
μη) και είναι πανεύκολο να πέσεις στην παγίδα. Αλλά και είναι ταυτόχρονα κι
ένας πρακτικός οδηγός για το πώς να μην γινόμαστε εμείς θύματα. Πάντως, αν
το βίντεο ήταν στη Monde ή στην Guardian (και στον Πολίτη εννοείται) ούτε θα
το είχα ψάξει καθόλου. Θα το είχαν κάνει άλλοι για μένα.
(Παράθυρο, 12 Μαΐου 2019)
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Από τον καουμπόη του Marlboro στους Instagram Influencers
Την περασμένη εβδομάδα στην πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα μεταξύ
ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας κυριάρχησε το θέμα των ωρών εργασίας. Δεν θα
σας κουράσω με πολλά απλώς θα θυμίσω ότι στην καρδιά της διαμάχης
βρέθηκε το εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, όπου από το 2018
εφαρμόζεται ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. Με αυτό διασφαλίζεται η
εικοσιτετράωρη και επταήμερη λειτουργία ορισμένων τμημάτων της
παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στα
τμήματα αυτά κατά 7%.
Όχι ότι διαφωνούσε κανείς με το συγκεκριμένο μοντέλο, Απλώς όταν έγινε
αναφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επταήμερη εργασία, ο ΣΥΡΙΖΑ τον
κατηγόρησε ότι θα θεσπίσει την επταήμερη εργασία ενώ ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευση αμύνθηκε λέγοντας ότι η αναφορά του ήταν σ’ ένα
τέτοιο μοντέλο, εξυπηρετικό τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
εργαζόμενους.
Την ώρα λοιπόν που μαίνονταν η διαμάχη μία εντελώς διαφορετική είδηση ήταν
στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Εδώ χρειάζεται μία
μικρή παρένθεση για να θυμίσουμε ότι η μεγάλη ελληνική καπνοβιομηχανία
αγοράστηκε το 2003 από τη Philip Morris International ενώ πρόσφατα έγινε μία
τεράστια επένδυση ώστε να μετατραπεί το εργοστάσιο σε αποκλειστική μονάδα
παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το σύστημα IQOS.
Το IQOS κέρδισε γρήγορα ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη και μόλις
πρόσφατα πήρε την άδεια να κυκλοφορήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να
υποστηρίξει λοιπόν διαφημιστικά το προϊόν της η Philip Morris, που το πιο
διάσημο προϊόν της είναι η μάρκα τσιγάρων Marlboro («Έλα στη χώρα του
Marlboro», το θυμάστε, πρόκειται για μια από τις πιο επιτυχημένες
διαφημιστικές καμπάνιες όλων των εποχών) αποφάσισε να χρησιμοποιήσει
Instagram influencers. Μόνο που «ξέχασε» ότι η διαφήμιση της δεν θα πρέπει να
αναφέρεται σε νεαρά άτομα. Γιατί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς
της εταιρείας δεν θα πρέπει να γίνεται προώθηση προϊόντων καπνού με
μοντέλα που είναι ή φαίνονται να είναι κάτω από 25 ετών.
Το πρακτορείο Reuters σε μία μεγάλη έρευνα του διαπίστωσε πως το πρότυπο
Instagram influencers που χρησιμοποιούσε η Philip Morris ήταν νεαρές γυναίκες,
λεπτές όμορφες, σέξι και με έφεση σε μια ζωή πολυτέλειας (λυπάμαι γι’ αυτές τις
κοινοτυπίες αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς να περιγράψω ένα αδύνατο κορίτσι που,
φορώντας περισσότερα κοσμήματα, απ’ ό,τι ρούχα πίνει ηδυπαθώς σαμπάνια).
Οι πρέσβειρες του IQOS χρησιμοποιούσαν το #IQOSambassador και είχαν πάνω
κάτω το ίδιο προφίλ σε Ιαπωνία, Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία και Ρουμανία. Και η
αλήθεια είναι ότι -εκτός από την Ρωσίδα- ήταν 25 ή λίγο πάνω, όμως φαίνονταν
πολύ μικρότερες. Κάποιες είχαν δεκάδες χιλιάδες ακολούθους και λίγες πάνω
από ένα εκατομμύριο.
Όμως όταν η Philip Morris κατέθεσε τα διαφημιστικά της σχέδια στην πανίσχυρη
αμερικανική Food and Drugs Administration για να πάρει την άδεια κυκλοφορίας
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του IQOS, τα υποδείγματα διαφήμισης έδειχναν μοντέλα που φαίνονταν
τουλάχιστον μια δεκαετία μεγαλύτερα από αυτά που τελικά χρησιμοποιήθηκαν,
σύμφωνα με την έρευνα του Reuters.
Ειρήσθω εν παρόδω, οι Instagram influencers πληρώνονται από τις εταιρείες των
προϊόντων που διαφημίζουν από 20 δολάρια ως και 25.000 δολάρια ενώ οι
καμπάνιες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες και τα μηνύματα μοιάζουν όλο και
περισσότερο με τις κανονικές διαφημίσεις.
Αποτέλεσμα ήταν η Philip Morris να παραδεχθεί το «λάθος», να διακόψει την
καμπάνια της, για την ώρα τουλάχιστον, και να ανανεώσει την υπόσχεσή της ότι
δεν χρησιμοποιεί μοντέλα κάτω των 25.
Παρά την πολύ αυστηρή νομοθεσία για την διαφήμιση καπνικών προϊόντων, οι
καπνοβιομηχανίες εξακολουθούν να δαπανούν ετησίως ποσά που φτάνουν τα 8
δισ. δολάρια τον χρόνο για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και μεγάλο μέρος
από αυτά πηγαίνει στο διαδίκτυο.
(Παράθυρο, 18 Μαΐου 2019)
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Κεφάλαιο 5: Fake News

Όλα ψέματα
Σάββατο απόγευμα. Γύρω στις 5. Ο καιρός έξω από το παράθυρο μουντός, σαν
να θέλει να βρέξει και να μην το αποφασίζει. Στο δίπλα γραφείο, μέσα από το
τζάμι που μας χωρίζει, βλέπω τον Στέφανο. Πηγμένος κι αυτός. Είμαστε
κλειδωμένοι στο γραφείο από το πρωί της προηγούμενης και στην καλύτερη
περίπτωση θα μείνουμε μέχρι τη Δευτέρα. Στην κακή, για καμιά βδομάδα ακόμα.
Δυο άλλες συνάδελφοι έχουν μόλις φύγει, μανούλες… να πεταχτούν και λίγο από
το σπίτι. Η δουλειά είναι για είκοσι άτομα και την κάνουμε τέσσερα… ζήτω η
κρίση.
Ψάχνω στο δίκτυο και βρίσκω ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, κόκκινο όπως του
πρέπει. Και το ανεβάζω στο Facebook με τη λεζάντα: «Με τον Στέφανο στην
παραλία». Λίγο για να διασκεδάσω το χάλι μας, λίγο για να δω τι θα κάνουν οι
φίλοι.
Και δεν αργούν. Like, like, like. «Ζηλεύω». «Θέλω κι εγώ». «Πάρτε με μαζί σας».
«Σε ποια παραλία έχετε αράξει;»… Καλά, παραθύρια δεν έχουν να κοιτάξουν το
χάλι απ’ έξω στο σπίτι τους; Θυμάμαι κι έναν καλό φίλο που μου παραπονιόταν:
«Ανεβάζω ένα κείμενο και στα τρία δεύτερα μου κάνουν like. Γιατί δεν τα
διαβάζουν;». «Το like είναι για σένα», του απαντούσα, «όχι για το κείμενο». «Ναι,
αλλά εγώ το μοιράζομαι για να το ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ, όχι για να μου δείξουν ότι με
αγαπάνε», επέμενε. Και φυσικά μ’ αγαπάνε κι εμένα οι φίλοι μου και χαίρονται
που διασκεδάζω. Ματάκια δεν έχουν, όμως;
Τώρα θα μου πείτε ότι τόσος και τόσος κόσμος πιστεύει ότι μας ψεκάζουν, εμένα
γιατί με πειράζει που όλοι πίστεψαν ότι ήμουνα με τον Στέφανο στην παραλία;
Δεν με πειράζει, απλώς θαυμάζω για μια ακόμη φορά το μεγαλείο της
ανθρώπινης αφέλειας… Και να ήμουνα δηλαδή, θα έτρεχα να το ποστάρω στο
Facebook; Προφανώς έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι, όπως πιστεύουν και ό,τι
τους σερβίρουν. Ειδικά τώρα, παραμονές εκλογών, δεν φτάνει που έχουμε όλους
τους υποψήφιους που έχουν ξεχυθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας
κάνουν φίλους ή να μας «ακολουθήσουν», έχουμε και ένα σωρό κακίες, ψέματα,
ανακρίβειες που διασπείρουν ο ένας για τον άλλο. Η κατάσταση με τα blogs
ήταν ήδη τραγική και αναφέρομαι στα blogs που δεν κάνουν άλλη δουλειά παρά
να εκβιάζουν. Και το μέσο εκβιασμού δεν είναι μόνο όσοι συνειδητά διαβάζουν
τα σκουπίδια τους, αλλά και όσοι αφελώς κάνουν like ή share ή retweet στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Λέω να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι
ΟΛΑ όσα βλέπουμε στο timeline μας είναι ψέματα, ακόμα και από τους φίλους
μας, ειδικά από τους φίλους μας. Και μετά, αν θέλουμε, αν έχουμε τον χρόνο και
τη διάθεση, να εξετάζουμε εάν είναι αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς, όπως δείχνουν και
πολλές έρευνες, ποτέ η εικόνα του εαυτού μας που δείχνουμε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι η πραγματική, είναι πάντα ωραιοποιημένη και
αυτό κάνουν όλοι οι φίλοι μας (κι εμείς) ασυναίσθητα. Και μάλιστα εξαιτίας
αυτού έρχεται και μια σειρά ακόμα φαινομένων ως συνέπεια: παρουσιαζόμαστε
καλύτεροι, άρα μας κάνουν like, άρα ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση και ως
αποτέλεσμα: στην πραγματική ζωή, μόλις κλείσουμε το δίκτυο, λειτουργούμε με
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λιγότερο αυτοέλεγχο, άρα κάνουμε βλακείες! Γι’ αυτό πιστεύω ότι το καλύτερο
που έχουμε να κάνουμε είναι να τα θεωρούμε όλα ψέματα. Τουλάχιστον μέχρι
να ωριμάσουμε ως χρήστες. Γιατί ακόμα είμαστε στη φάση των προ-προ-προ
παππούδων μας που έβλεπαν στη μεγάλη οθόνη το τρένο κι έσκυβαν για να μην
τους πατήσει.
(Παράθυρο, 11 Μαΐου 2014)
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#propaganda
Τι είναι προπαγάνδα; Μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής
γνώμης χρησιμοποιώντας τα μέσα ενημέρωσης. Η προπαγάνδα χρησιμοποιεί
φυσικά τη λογοκρισία αλλά και την παραπληροφόρηση, τις μισές αλήθειες και
τα ψέματα. Και να μην ξεχνάμε ότι η προπαγάνδα βασίζεται σε εικόνες και
συναισθήματα, ειδικά στον φόβο.
Η προπαγάνδα είναι κυρίως όπλο του πολέμου. Και σε καιρό ειρήνης, όμως, δεν
πάει πίσω. Μπορεί να έφτασε στο απόγειό της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως
στη συνέχεια έδρεψε νέες δόξες: στον Ψυχρό Πόλεμο αλλά και σε πολλά μεγάλα
γεγονότα, όταν η κοινή γνώμη έπρεπε να καθοδηγηθεί.
Από τα πρώτα παραδείγματα προπαγάνδας, τα οποία αναλύθηκαν από τους
ερευνητές των μέσων ενημέρωσης, ήταν τα πυρηνικά ατυχήματα στο «Three
mile island» της Πενσυλβανίας το 1979 και αργότερα στο Τσέρνομπιλ της
Ουκρανίας, το 1986. Και στις δύο περιπτώσεις τα μέσα ενημέρωσης συνειδητά
συνέβαλαν στην παραπληροφόρηση του κοινού μειώνοντας το μέγεθος και τη
σημασία των ατυχημάτων.
Ένα ακόμα παράδειγμα υπήρξαν οι υποτιθέμενοι μαζικοί τάφοι στην Τιμισοάρα
της Ρουμανίας παραμονές Χριστουγέννων του 1989, όταν τα μέσα ενημέρωσης
όλου του κόσμου ανακύκλωσαν φωτογραφίες από τα υποτιθέμενα θύματα του
καθεστώτος Τσαουσέσκου, συνολικά πάνω από τέσσερις χιλιάδες. Και ναι, το
καθεστώς ήταν αυταρχικό και ναι, υπήρξαν θύματα, ωστόσο στην Τιμισοάρα ο
τάφος που ανακαλύφθηκε περιείχε περίπου 150 λείψανα, τα οποία προέρχονταν
από ένα κοντινό νοσοκομείο, όπως αποκαλύφθηκε έναν μήνα μετά. Η γαλλική
εφημερίδα Libération είχε τότε ζητήσει συγγνώμη από τους αναγνώστες της. Ο
απεσταλμένος της στη Ρουμανία είχε τηλεφωνήσει στον διευθυντή εκφράζοντας
τις αμφιβολίες του για το γεγονός, όμως εκείνος είχε επιμείνει ότι όλες οι
εφημερίδες και τα κανάλια είχαν την είδηση όπως και το Γαλλικό Πρακτορείο
(το οποίο επίσης ζήτησε συγγνώμη αργότερα) και ότι η εφημερίδα θα
κυκλοφορούσε με πρωτοσέλιδο τους τάφους ανεξάρτητα αν άρεσε στον
ανταποκριτή ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση η προπαγάνδα προκάλεσε ένα είδος
μαζικής υστερίας στους κόλπους των δημοσιογράφων, η οποία τους τύφλωσε.
Θα περίμενε κανείς ότι από τη δεκαετία του 1990 και μετά, όταν η πληροφόρηση
παγκοσμιοποιήθηκε και τα γεγονότα μεταδίδονταν live από παντού, η
προπαγάνδα θα ήταν δύσκολο να επιβιώσει. Κι όμως: η χειραγώγηση της κοινής
γνώμης μέσω των μεγάλων παγκόσμιων τηλεοπτικών δικτύων έγινε πιο εύκολη.
Τα πλάνα είναι ακόμα πιο πιστευτά, όταν τα μεταδίδει το CNN απ’ ό,τι το ΤV
Μπλουμ. Θυμόμαστε: η προπαγάνδα δεν είναι μόνο ψέματα, είναι και μισές
αλήθειες.
Με την ανάδυση της δημοσιογραφίας των πολιτών μέσα από τα blogs και
αργότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα το Twitter, δόθηκε μια
καινούργια ευκαιρία. Το παράδειγμα της «Αραβικής Άνοιξης» έχει αναλυθεί ξανά
και ξανά. Το αποτέλεσμα και η ροή που πήρε η πολιτική είναι μια άλλη ιστορία,
ωστόσο κανείς δεν μπορεί ν’ αμφισβητήσει ότι όλοι πίστεψαν πως μια
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καινούργια αλήθεια, η αλήθεια της δημοκρατίας και των πολιτών, άρχισε σιγάσιγά να λάμπει.
Ωστόσο, η προπαγάνδα δεν θα άφηνε ένα τέτοιο πολλά υποσχόμενο μέσο να
της ξεφύγει. Κι έτσι φτάσαμε στο σήμερα, όταν όχι μόνο κυριαρχούν οι ίδιοι
επώνυμοι «opinion leaders», αλλά η προπαγάνδα μέσω Twitter αποκτά στέρεες
βάσεις και επαγγελματισμό. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, εκείνο της
λειτουργίας δικτύων τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, οφείλει να μας βάλει
σε σοβαρές σκέψεις. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο η εφημερίδα Independent
αποκάλυψε ότι βρέθηκαν 90.000 προπαγανδιστικοί υπέρ του ΙΚ λογαριασμοί. Το
ΙΚ δεν είναι παρά ένα από τα πολλά παραδείγματα. Η προπαγάνδα αλλά και η
διαφήμιση και ο θόρυβος πνίγουν τη φωνή της δημοκρατίας στο Twitter.
(Παράθυρο, 10 Μαΐου 2015)
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«Εγχειρίδιο Επαλήθευσης» ειδήσεων
«Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, όπου κυκλοφορούν φήμες και ψεύτικο
περιεχόμενο, οι δημοσιογράφοι χρειάζεται να μπορούν ενεργώς να ξεχωρίζουν
το αληθινό, αυθεντικό (δημοσιογραφικό) υλικό από το ψεύτικο. Το
πρωτοποριακό αυτό εγχειρίδιο είναι απαραίτητο να διαβαστεί από
δημοσιογράφους που διαχειρίζονται όλων των τύπων περιεχόμενο που έχει
δημιουργηθεί στο διαδίκτυο από χρήστες», γράφει ο Βίλφριντ Ρούτεν,
διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας (EJC) στην εισαγωγή του
«Εγχειρίδιου Επαλήθευσης».
Τι είναι το εγχειρίδιο; Ένας οδηγός για να μην χάνονται οι δημοσιογράφοι, αλλά
και όλοι όσοι ασχολούνται με την επικοινωνία και γιατί όχι και οι απλοί χρήστες,
στον ωκεανό της πληροφορίας που οι χρήστες ανεβάζουν στο διαδίκτυο.
Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσης, όπου οι επίσημες πληροφορίες είναι είτε λίγες,
είτε χειραγωγούμενες. Από τότε που κυκλοφόρησε η αγγλική έκδοση, το έχουν
«κατεβάσει» περισσότεροι από 50.000 χρήστες,
Το εγχειρίδιο κυκλοφόρησε δωρεάν στο διαδίκτυο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Δημοσιογραφίας πριν από περίπου δύο χρόνια, αλλά πριν από λίγες εβδομάδες,
σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «ανέβηκε» και η
ελληνική του έκδοση. Την προσπάθεια αυτή συντόνισαν ο Ανδρέας Βέγλης,
καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και
διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και ο
Χαράλαμπος Μπράτσας, που διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
τμήματος Μαθηματικών «Web of Science». Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
και στους δύο.
Στη διεύθυνση http://verificationhandbook.com/book_gr/ όσοι ενδιαφέρονται θα
βρουν έναν οδηγό βήμα βήμα για το πώς να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες
που ανεβάζουν οι χρήστες (user-generatedcontent ή UGC).
«Οι συμβουλές αφορούν, κατά μεγάλο μέρος, τις καταστάσεις κρίσης. Μετά από
ένα χτύπημα του σεισμού μεγέθους 8,1 ρίχτερ βόρεια της Ινδίας, δεν πέρασε
πολλή ώρα προτού κυκλοφορήσουν φήμες πως 4.000 κτήρια σε μία πόλη είχαν
καταρρεύσει, προκαλώντας “αμέτρητους θανάτους”. Σύμφωνα με άλλες
αναφορές, το κεντρικό κτήριο ενός κολεγίου, αλλά και αυτό του Ανώτατου
Δικαστηρίου της περιοχής είχαν επίσης καταρρεύσει. Μια παρόμοια κατάσταση
επικράτησε, όταν σεισμός μεγέθους 9 ρίχτερ χτύπησε τη βορειοανατολική
Ιαπωνία. Άνθρωποι άκουσαν πως θα έπεφτε τοξική βροχή εξαιτίας μιας έκρηξης
στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας ελαιολάδου και πως δεν ήταν εφικτό για τους
οργανισμούς οι οποίοι προσέφεραν βοήθεια να παρέχουν προμήθειες από αέρος
εντός της χώρας. Και οι δύο πληροφορίες ήταν λάθος. Και οι δύο σεισμοί
κατέληξαν σε φήμες, επειδή η αβεβαιότητα και η ανησυχία –δύο βασικά στοιχεία
που κυριαρχούν σε κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης–αναγκάζουν τους
ανθρώπους να επινοούν και να επαναλαμβάνουν αμφιλεγόμενες πληροφορίες».
Παρατηρείται επίσης και το φαινόμενο «οι άνθρωποι να εξαπλώνουν σκόπιμα
ψεύτικες πληροφορίες και φήμες ως ένα αστείο για να ”κερδίσουν” likes ή
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followers ή απλά για να προκαλέσουν πανικό». Ακόμα, όμως, και όταν δεν είναι
ηθελημένη, η διασπορά μας ψευδούς είδησης μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο κακό.
Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ανθρωπιστικές κρίσης αλλά και για την
καθημερινότητά μας. Η προπαγάνδα πέθανε, ζήτω η ψηφιακή προπαγάνδα.
Όλο και περισσότερο, στο δίκτυο, παρατηρούμε ότι οι αναρτήσεις είναι
κατευθυνόμενες. Δεν υπάρχει πια προεκλογική περίοδος –ονόματα δεν λέμε,
υπολήψεις δεν θίγουμε- που να μην συμπεριλαμβάνει και την ψηφιακή εκδοχή
της καμπάνιας. Και εκτός από τη συμβατική, ένα μεγάλο κομμάτι
επικεντρώνεται και στην προπαγάνδα εναντίον του αντιπάλου: κοροϊδία,
διασπορά ψευδών γεγονότων, παραποίηση επιχειρημάτων.
Το βλέπουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, το να χτυπάς τον αντίπαλο με δόλια
μέσα είναι πολύ πιο εύκολο και πιο «πιασάρικο» από το να αντικρούεις τα
επιχειρήματά του. Έτσι, καλό είναι να έχουμε όλοι το «Εγχειρίδιο Επαλήθευσης».
(Παράθυρο 12 Ιουλίου 2015)

310

Τα ψέματα του Facebook
Αν πιστέψουμε όσα διαβάζουμε στο Facebook, τότε η Χίλαρι Κλίντον έπαιρνε
μέρος σε τελετές σατανιστών. Μην γελάτε. Η συγκεκριμένη ανάρτηση που
προερχόταν από μια ιστοσελίδα συνωμοσιολογίας η οποία δηλώνει «πολιτική»,
«διαμοιράστηκε» περίπου 3.000 φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι μόνον ένα παράδειγμα από το είδος των αναρτήσεων που έγιναν. Το
Facebook αναδείχθηκε στην τέλεια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να
κυκλοφορήσουν ψεύτικες ιστορίες και αστικοί μύθοι που έψαχναν για ένα πολύ
συγκεκριμένο κοινό.
Ήδη από τα τέλη Αυγούστου, ο δημοσιογράφος των New York Times Τζον
Χέρμαν είχε διαπιστώσει μια τάση στο περιεχόμενο των «τοίχων» από άκρη σε
άκρη στην Αμερική προς ειδήσεις αμφίβολης ποιότητας έως και ψεύτικες, οι
οποίες ήταν έτσι φτιαγμένες, ώστε να προκαλούν τον διαμοιρασμό τους (από
τους πιασάρικους τίτλους, ώς την ευκολία στα σχετικά κουμπιά). Πριν από λίγες
μέρες ο δημοσιογράφος Κρεγκ Σίλβερμαν του έγκυρου διαδικτυακού τόπου
BuzzFeed δημοσίευσε ένα μεγάλο ρεπορτάζ με τίτλο «Η ανάλυση που δείχνει
πως ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τις εκλογές προκάλεσαν περισσότερο το
ενδιαφέρον στο Facebook από τις αληθινές».
Και πράγματι, ο Σίλβερμαν ανέλυσε τα στοιχεία του Facebook, από τη μια
ψεύτικων ειδήσεων και από την άλλη ειδήσεων που προέρχονται από 19
μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς (ανάμεσά τους και οι New York Times,
Washington Post, Huffington Post, NBC News, The Guardian, Vox). Τα
αποτελέσματα είναι θλιβερά: τους τελευταίους τρεις μήνες της προεκλογικής
εκστρατείας περισσότεροι άνθρωποι ανάρτησαν, διάβασαν, σχολίασαν και
διαμοίρασαν ψεύτικες ειδήσεις παρά αληθινές. Συγκεκριμένα, οι 20 «πρώτες»
ψεύτικες ειδήσεις κέρδισαν 8.711.000 shares, αντιδράσεις (like κ.λπ.) και σχόλια
ενώ οι αντίστοιχες 20 «πρώτες» κανονικές ειδήσεις κέρδισαν 7.367.000. Από τις
20 αυτές ψεύτικες ειδήσεις, οι 17 ήταν ανοιχτά υπέρ του Τραμπ (ή κατά της
Κλίντον). Οι δύο δημοφιλέστερες υποστήριζαν ότι η Κλίντον πούλησε όπλα στο
ISIS, ενώ μια τρίτη αφορούσε το δήθεν «χρίσμα» που πήρε ο Τραμπ από τον…
Πάπα!
Πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης έσπευσαν με αντίστοιχα ρεπορτάζ, στοιχεία και
αναλύσεις να υποστηρίξουν την ίδια θέση, με αποτέλεσμα τις τελευταίες
εβδομάδες να έχει ξεσπάσει κατακραυγή εναντίον του Facebook, επειδή
επιτρέπει να κυκλοφορεί τέτοιου είδους περιεχόμενο. Ας θυμίσουμε ότι το
Facebook είναι εκείνο που «κατεβάζει» φωτογραφίες όπως εκείνη του κοριτσιού
από το Βιετνάμ ή φωτογραφίες από τις καμπάνιες για τον καρκίνο του μαστού
θεωρώντας τις… ακατάλληλες.
Αντιδρώντας ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι πρόκειται «για τρελή ιδέα» το να
πιστεύει κανείς ότι οι ψεύτικες ειδήσεις στο Facebook επηρέασαν τις εκλογές.
Φαίνεται, όμως, ότι και η αρνητική δημοσιότητα σε σχέση με το Facebook, αλλά
και οι δηλώσεις Ομπάμα τον ανάγκασαν να προσεγγίσει διαφορετικά το θέμα.
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Πριν από δύο περίπου εβδομάδες, σε συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος Ομπάμα
δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η απαξίωση των ειδησεογραφικών
οργανισμών και η διάδοση της παραπληροφόρησης απειλούν τους εν λόγω
οργανισμούς. «Αν δεν παίρνουμε σοβαρά τα γεγονότα και το τι είναι αλήθεια και
τι όχι, αν δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα σοβαρά επιχειρήματα από την
προπαγάνδα, τότε βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολύ σημαντικού προβλήματος»,
σημείωσε. Και ο Ζάκερμπεργκ, τρεις ημέρες αργότερα έγραψε σε ανάρτησή του:
«Παίρνουμε πολύ σοβαρά την παραπληροφόρηση». Και λίγο αργότερα, πάλι,
δήλωσε ότι η εταιρεία «βασίζεται στην κοινότητα του Facebook, η οποία παρέχει
βοήθεια για τον διαχωρισμό των αληθινών από τις ψευδείς ειδήσεις».
Διατήρησε, ωστόσο, τη θέση ότι οι παραπλανητικές ειδήσεις αποτελούν ένα
περιθωριακό πρόβλημα και ότι «περισσότερο από 99% του περιεχομένου που
βλέπουν οι άνθρωποι (στο Facebook) είναι αυθεντικό».
Μεγάλος ο πειρασμός ν’ αρχίσεις τις ηθικολογίες. Γεγονός είναι πως η ανάγνωση
των μέσων ενημέρωσης γίνεται με αφετηρία το Facebook ή άλλα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Από κει και πέρα, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά και εμείς
οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολίτες πώς θα πορευτούμε.
(Παράθυρο 27 Νοεμβρίου 2016)
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Η πολιτική των ρομπότ
Δεν είναι κάτι που κάνω συχνά, αλλά αυτήν τη φορά νομίζω ότι αξίζει να
ασχοληθούμε σχεδόν αποκλειστικά με όσα περιγράφει ο Ντέμιαν Ταμπίνι
καθηγητής στο London School of Economics σε άρθρο του στη Guardian. Και
αυτό γιατί αφορά έναν δικό του νεολογισμό το «robopolitics» (πολιτική των
ρομπότ), δηλαδή της μηχανικής αναπαραγωγής προεκλογικών μηχανημάτων
από εκλογικούς μηχανισμούς που παρακάμπτουν το δημοσιογραφικό φίλτρο.
Το οποίο αποτελεί μια εξαιρετική συνέχεια για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων
που συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα.
Παίρνοντας ευκαιρία από όσα έγιναν στο δημοψήφισμα για το Brexit, αλλά και
λίγο από τη νίκη του Τραμπ στις ΗΠΑ, ο Ταμπίνι θεωρεί ότι οι εκστρατείες και
των δύο εκμεταλλεύτηκαν σκοπίμως την κρίση της δημοσιογραφίας και την
άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
«Η εκστρατεία στο διαδίκτυο είναι έξυπνη. Γιατί να δαπανήσεις χρήματα
διαδίδοντας τα μηνύματά σου σε όλη τη χώρα με την ελπίδα ότι θα φτάσουν σε
αυτούς που μετρούν; Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ο λόγος
για τον οποίο τα διαφημιστικά έσοδα της Google και του Facebook στη Βρετανία
υπερβαίνουν τα έσοδα όλων των εφημερίδων μαζί. Και αυτό έγινε ιδιαίτερα
αισθητό στην εκστρατεία για το Brexit», σημειώνει. Αναφέρεται δε σε δηλώσεις
του Άντι Γουίγκμορ, υπεύθυνου της εκστρατείας Leave.EU. «Αρχικά επρόκειτο να
δαπανήσουμε 5-10 εκατομμύρια λίρες για διαφημίσεις στον Τύπο», είπε. «Θα
κάναμε διαφημιστική εκστρατεία στην τηλεόραση, θα εκδίδαμε έντυπα. Γρήγορα
όμως ανακαλύψαμε ότι ο φτηνότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για τη
μετάδοση ενός μηνύματος είναι τα social media. Και αποφασίσαμε να ρίξουμε
όλα τα λεφτά εκεί». Και συνεχίζει: «Δεν είχε καμιά σημασία τι γραφόταν στις
εφημερίδες. Όσο πιο επικριτικοί ήταν με εμάς όταν δημοσιεύαμε αυτά τα άρθρα
στα social media, τόσο περισσότερες ψήφους παίρναμε. Το ίδιο έκανε κι ο
Τραμπ: όσο πιο εξωφρενικά ήταν αυτά που έλεγε τόσο περισσότερο χρόνο
εξασφάλιζε στην τηλεόραση και όσο περισσότερο χρόνο εξασφάλιζε τόσο πιο
εξωφρενικά πράγματα έλεγε…». Ορθό και πόσο, μα πόσο θλιβερό για τον Τύπο.
Όπως σημειώνει και ο Ταμπίνι, μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις νέες και τις
παλιές εκστρατείες είναι ότι η σχέση εξάρτησης μεταξύ της δημοσιογραφίας και
των πολιτικών εκστρατειών έχει ανατραπεί. Δεν υπάρχει φίλτρο. Δεν είχε
απολύτως καμιά σημασία η «αποκάλυψη» από τους δημοσιογράφους ότι ο ένας
ή ο άλλος ισχυρισμός ήταν λανθασμένος, γι’ αυτό και μηνύματα τα οποία στην
πορεία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αληθή -όπως ότι η αποχώρηση από την ΕΕ θα
έχει ως αποτέλεσμα να διοχετεύονται 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα στις
υπηρεσίες υγείας – επαναλαμβάνονταν διαρκώς μέχρι το τέλος της εκστρατείας.
Τα μηνύματα μεταβιβάζονται με όλο και πιο σύγχρονες μεθόδους. Η πιο γνωστή
είναι το ρομπότ του Twitter, το οποίο κατασκευάζει τα προφίλ των followers και
στέλνει tweets σε επιλεγμένα ακροατήρια είτε μέσα από πληρωμένες διαφημίσεις
είτε με προσεκτικό σχεδιασμό και χρήση των hashtags. Λιγότερο προφανείς είναι
οι αλγόριθμοι που αποφασίζουν ποια μηνύματα θα εμφανιστούν στον τοίχο σου
στο Facebook ή στη σελίδα αναζήτησης μέσω Google (κανείς μας δεν λαμβάνει
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τα ίδια μηνύματα με τον γείτονά του, θα μιλήσουμε και για το filter bubble
σύντομα). Οι αλγόριθμοι αυτοί βασίζονται στην προηγούμενη δραστηριότητά
του χρήστη. Η εκστρατεία για το Brexit βασίστηκε σε τέτοια ρομπότ, που
ήλεγχαν τα μηνύματα για την αποτελεσματικότητά τους και στη συνέχεια τα
έστελναν με τον πιο οικονομικό τρόπο χωρίς την παρέμβαση συνειδήσεων,
γεγονότων ή ιδεολογιών.
Το σενάριο είναι εφιαλτικό και δεν ανήκει σε συγγραφέα επιστημονικής
φαντασίας. Ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να προφυλαχθούμε; Με το να
ενημερωνόμαστε και από τις εφημερίδες -δεν γίνεται ν’ αποκλείσουμε εντελώς
το δίκτυο- έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι από εκεί τουλάχιστον οι ειδήσεις
περνάνε από φίλτρο. Και μπορεί να διαφωνούμε με τον συντάκτη, αλλά αυτός
τουλάχιστον μας βλέπει καταπρόσωπο.
(Παράθυρο 4 Δεκεμβρίου 2016)
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Succes stories 1
Fake News από δω, Fake News από κει, πάλι γεμίσαμε με νεολογισμούς και
ειδικούς επί του θέματος. Μέχρι την επόμενη μόδα, όταν πανεπιστημιακοί,
αρθρογράφοι και κάθε λογής «-λόγοι» θα αποφασίσουν να ασχοληθούν με
αυτήν, να την απογειώσουν ή να την δαιμονοποιήσουν.
Ωστόσο, τα Fake News δεν είναι περαστική μόδα. Είναι ακόμα ένα φαινόμενο, το
οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις με την άνθιση του διαδικτύου και των social
media. Σε αυτήν την κατάταξη έρχεται να καθίσει ακριβώς δίπλα στην απάτη, το
πορνό, την κοροϊδία και τόσα άλλα που βρήκαν την ευκαιρία να πηδήξουν από
τον κανονικό κόσμο σ’ ένα βαγόνι του εικονικού. Αφού εκεί μετακόμισαν οι
πελάτες τους, τι να κάνουν; Το όνομα αυτού: προπαγάνδα, την οποία την
γνωρίζουμε –σχεδόν- από καταβολής κόσμου και που έφτασε ήδη από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο στο απόγειό της. Το διαφορετικό σήμερα, όπως έχουμε
κουβεντιάσει κι άλλες φορές, είναι ότι τα κέντρα είναι πολλαπλά και όχι –
εύκολο- μια κεντρική κυβέρνηση αλλά και επίσης το ό,τι δίπλα στα πολιτικά
κίνητρα προστέθηκαν και ισχυρότατα οικονομικά. Σήμερα και την ερχόμενη
εβδομάδα θα δούμε δύο από τα σημαντικότερα success stories της νέας αυτής
βιομηχανίας.
30 Σεπτεμβρίου 2016. Ο Κάμερον Χάρις, ένας νεαρός που μόλις είχε τελειώσει τις
σπουδές του και ψάχνει να βρει δουλειά, κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας του
και γράφει ένα άρθρο στο blog του, το ChristianTimesNewspaper.com. Η
συγγραφή του πήρε περίπου 15 λεπτά.
Στις αρχές του μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεύτερος πίσω από τη Χίλαρι Κλίντον
στις δημοσκοπήσει, μιλώντας στο Οχάιο για δικαιολογήσει τα κακά του
ποσοστά και την επικείμενη νίκη της Κλίντον δήλωνε: «σας λέω ειλικρινά πώς
φοβάμαι ότι οι εκλογές θα είναι νοθευμένες». Πρόσθεσε μάλιστα ότι είχε «όλο
και περισσότερες» αποδείξεις γι’ αυτό αλλά ποτέ δεν διευκρίνισε κάτι
περισσότερο.
Ε, αφού ο Τραμπ δεν είπε τίποτα, τα έγραψε ο Χάρις. Το «ρεπορτάζ» του έλεγε
ότι βρέθηκαν σταυρωμένα ψηφοδέλτια Κλίντον (για ν’ αντικαταστήσουν τα
κανονικά) στο Οχάιο. Και όχι «από μόνα τους», ένας ηλεκτρολόγος –του έδωσε
και όνομα- που πήγε στην αποθήκη με τα ψηφοδέλτια για δουλειά ανακάλυψε
τις κούτες. Υπήρχε και φωτογραφία, μία που βρέθηκε τυχαία στο διαδίκτυο.
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Ήταν η αρχή της επιτυχία για τον Χάρις. Ανέβασε το κείμενό του σε 5
διαφορετικές σελίδες στο Facebook, τις οποίες είχε φτιάξει ειδικά για την
«μπίζνα» του και το άρθρο απογειώθηκε. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα του
έφερε 5000 δολάρια έσοδα από κλικ σε διαφημίσεις της Google. Σημαντικό
κομμάτι από τα συνολικά 22.000 δολάρια που κέρδισε μέχρι την ημέρα των
εκλογών. Και αυτό για περίπου 20 ώρες δουλειά, η εργατοώρα του πληρώθηκε
περίπου 1000 δολάρια.
Τέλη Οκτωβρίου, με την προεκλογική εκστρατεία –και την καριέρα του- να
πλησιάζει στο τέλος της, ο Χάρις ζήτησε εκτίμηση της εμπορικής αξίας του
domain του, το οποίο είχε φτάσει να είναι στα 20.000 πιο επισκέψιμα όλου του
διαδικτύου. Η εκτίμηση που έλαβε ήταν για 115-125 χιλιάδες δολάρια κι εκεί ο
Χάρις έκανε το μεγάλο λάθος: αποφάσισε να μην την πουλήσει και να περιμένει
λίγο ακόμα. Τον πρόλαβε, ωστόσο, η Google γιατί μόλις αποκαλύφθηκε πώς τα
άρθρα του ήταν αποκυήματα μιας πλούσιας και κυρίως παραδόπιστης
φαντασίας, η εταιρεία τον απέκλεισε, όπως και άλλες αντίστοιχες σελίδες, από
τη διαφήμισή της. Το domain του δεν άξιζε πια τίποτα.
Ωστόσο και γερό μεροκάματο έβγαλε και σήμερα ετοιμάζεται ν’ ανοίξει τη δική
του εταιρεία συμβούλων επικοινωνίας.
(Παράθυρο 18 Μαρτίου 2017)
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Success stories 2
Ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα να συζητάμε την οικονομία των Fake
News. Και λέγοντας οικονομία των Fake News δεν εννοούμε απλώς τα κλικ που
θα δώσουν χρήματα στον δημιουργό τους αλλά κυρίως την καταστροφή του
οικονομικού μοντέλου της ενημέρωσης και την αντικατάστασή του από το
«δωρεάν». Σε αυτό έχει μεγάλο μερίδιο της ευθύνης το διαδίκτυο αλλά και άλλοι
παράγοντες όπως το μοντέλο των δωρεάν εφημερίδων.
Ο πολίτης δεν θα έπρεπε να έχει πιστέψει ούτε για μια στιγμή πως η
πληροφορία, ένα τόσο σπουδαίο και σπάνιο –ακόμα και σήμερα την ώρα της
υπερπληροφόρησης– δώρο, είναι δωρεάν. Προϋποθέτει χρόνο και κόπο για να
εξευρεθεί αλλά κυρίως για να εξακριβωθεί, να αξιολογηθεί και να μπει στο
σωστό πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό πλαίσιο. Κι όμως πείστηκε,
λόγω της αφθονίας των ειδήσεων. Τα καταστροφικά αποτελέσματα
παρατηρούνται σε τρία βασικά επίπεδα: στο πώς ψηφίζουμε, στο πώς
ξοδεύουμε τα χρήματά μας και στο τι σκεφτόμαστε για τους άλλους.
Ποιος είναι, λοιπόν, ο κύκλος ζωής μιας ψεύτικης είδησης; Το πιο εύκολο είναι να
ξεκινήσουμε απλώς από ένα tweet, το οποίο γίνεται retweet από κάποιους. Μετά
γράφουν την «είδηση» κάποια μικρά blogs, μετά κάποια μεγαλύτερα, κατόπιν
κάποιος major account στο Twitter ή στο Facebook κάνει retweet ή share. Έτσι η
«είδηση» φτάνει στα μεγαλύτερα blogs και τέλος στα mainstream media. Πλέον,
ακόμα κι αν έμπειροι δημοσιογράφοι θελήσουν να ψάξουν, είναι πολύ δύσκολο
να βρεθεί η αρχική πηγή της «είδησης».
Ας δούμε, όμως, και το δεύτερο παράδειγμα, μιας μεγάλης οικονομικής
επιτυχίας.
Το πρώτο άρθρο για τον Ντόναλντ Τραμπ που δημοσίευσε ο Μπόρις
περιέγραφε πως κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στη Βόρεια Καρολίνα, ο
υποψήφιος Πρόεδρος χαστούκισε κάποιον στο ακροατήριο επειδή διαφώνησε
μαζί του. Όλα ψέματα φυσικά. Το είχε ήδη βρει κάπου στο δίκτυο και το
αντέγραψε στη σελίδα του, τη Daily Interesting Things. Κατόπιν έκανε
αναρτήσεις σε διάφορες ομάδες στο Facebook που ασχολούνταν με τις
αμερικανικές εκλογές. Το άρθρο μοιράστηκε 800 φορές, ο Μπόρις έβγαλε 150
δολάρια από διαφημίσεις και παράτησε αμέσως την τελευταία τάξη του λυκείου.
Από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2016, ο Μπόρις εισέπραξε συνολικά
16.000 από τις δύο φιλοτράμπ ιστοσελίδες του, σε μια χώρα όπου ο μέσος
μηνιαίος μισθός είναι 371 δολάρια, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Εκεί η πόλη Βέλες των 55.000 κατοίκων έφτασε να έχει περίπου 100
τέτοιες σελίδες γεμάτες με «ζουμερές» εντελώς ψεύτικες ειδήσεις υπέρ του
Τραμπ.
Η πληροφορία προϋποθέτει χρόνο και κόπο για να εξευρεθεί αλλά κυρίως για να
εξακριβωθεί, να αξιολογηθεί και να μπει στο σωστό πολιτικό, κοινωνικό,
οικονομικό, πολιτιστικό πλαίσιο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να είναι δωρεάν.
Οι κάτοικοι του Βέλες δημιούργησαν μια βιομηχανία ψυχρού αμοραλισμού, έξω
από κάθε ιδεολογία αλλά και ανησυχία για το αποτέλεσμα των εκλογών. Όποιος
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και να κέρδιζε το ίδιο τους έκανε, αρκεί να έβγαζαν αρκετά χρήματα χωρίς να
νοιάζονται για τις συνέπειες των πράξεών τους.
Η περίπτωση του Μπόρις είναι χαρακτηριστική. Δημοσίευε και με το δικό του
όνομα αλλά και μέσα από 200 ψεύτικα προφίλ του Facebook που είχε αγοράσει.
Τα έκανε share από τον ένα στον άλλο και ο κόσμος «τσίμπαγε» από τα like και
τα share. Μία από τις αναρτήσεις του έφτασε να έχει 1200 shares. Έμαθε και
κόλπα: διαφημίσεις ανάμεσα στο κείμενο ώστε τελικά ένας στους πέντε
επισκέπτες της σελίδας να κάνει τελικά κλικ πάνω σε μία απ’ όλες.
Οι φίλοι του ζήλεψαν και έκαναν το ίδιο. Και ζήλεψαν και οι φίλοι τους και
ήθελαν κι αυτοί. Κι έτσι φτάσαμε στις 100 σελίδες. Μία μία έκλεισαν, όταν η
Google κατέβασε τις διαφημίσεις της. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ενδιαφέρεται για
τις αμερικανικές εκλογές πια. Κάτι άλλο θα βρουν, δεν μπορεί.
(Παράθυρο 25 Μαρτίου 2017)
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Η σκοτεινή υπόθεση Makron Leaks
Παρασκευή 5 Μαΐου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, περίπου 20 ώρες πριν το άνοιγμα
της κάλπης για τον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών. 8G
δεδομένων που αφορούν τον υποψήφιο Εμμανουέλ Μακρόν, «αδειάζονται» στο
δίκτυο. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογαριασμοί, συμβόλαια, τα
έγγραφα προέρχονται από χάκινγκ των προσωπικών και επαγγελματικών
λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των στελεχών του κινήματος En
Marche!
Ανάμεσα στα έγγραφα, τα οποία πράγματι έχουν κλαπεί, όπως παραδέχονται τα
στελέχη, τεχνηέντως έχουν «γλιστρήσει» και αναληθείς πληροφορίες οι οποίες
«αποδεικνύουν» την ύπαρξη λογαριασμών offshore και μεγάλη φοροδιαφυγή. Η
διαδρομή των πληροφοριών αυτών από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γαλλία, την οποία
αποκάλυψε ένας Βέλγος ερευνητής, ο Νικολά Βαντερμπίστ, είναι πραγματικά
απίστευτη.
Το πρώτο ποστ, είναι ενός «ερευνητή δημοσιογράφου», του Ουίλιαμ Κράντικ, ο
οποίος ανεβάζει την «είδηση» στο site του, Disobedient Media. Η δεύτερη
ανάρτηση είναι ενός Τζακ Ποσόμπιεκ (@JackPosobiec), ο οποίος στις στις 20.49
(ώρα Γαλλίας) την Παρασκευή ποστάρει τα έγγραφα στους 112.000 ακολούθους
του στο Twitter. Ο κ. Ποσόμπιεκ είχε συμμετάσχει στην αναπαραγωγή
πληροφοριών που ήθελαν τον διευθυντή της καμπάνιας της Χίλαρι Κλίντον,
Τζον Ποντέστα, να συμμετέχει σε δίκτυο παιδόφιλων, μια ιστορία που πήρε το
όνομα «pizzagate» αφού κατέληξε να επηρεάσει τόσο έναν διαταραγμένο
αμερικανό, ο οποίος άνοιξε πυρ σε πιτσαρία στην Ουάσινγκτον. Ο Ποσόμπιεκ
δηλώνει επικεφαλής του γραφείου στην Ουάσινγκτον της ιστοσελίδας The Rebel.
Πάντως ο ίδιος ποστάρησε στις 10 Μαΐου την πρώτη του συμμετοχή στην
ενημέρωση τύπου του Λευκού Οίκου. Προφανώς είναι φρέσκος, εκπρόσωπος
μιας γενιάς μίντια τα οποία κατασκευάστηκαν για να χτυπήσουν τα παλιότερα
και να περάσουν μια άλλη ηθική στη δημοσιογραφία. Δυστυχώς, όχι καλύτερη.
Ο ερευνητής Νικολά Βαντερμπίστ οπτικοποίησε την εικόνα της πορείας της
«είδησης» από κει και πέρα και μέσα από αυτό φαίνεται καθαρά ότι οι δύο
αναρτήσεις, του Κράντικ και του Ποσόμπιεκ βρίσκονται στη μέση της
αμερικανικής «φασιστόσφαιρας» (των αναρτήσεων των φασιστών στο
διαδίκτυο). Μαζί τους, εκεί στο κέντρο είναι και τα Wikileaks, τα οποία ακούσια
ή εκούσια, παίζουν κι αυτά το ρόλο τους, αναπαράγοντας την είδηση. Ο Γιάν
Φιλιπάν, δημοσιογράφους στο Mediapart, μία από τις σοβαρότερες γαλλικές
ιστοσελίδες ερευνητικής δημοσιογραφίας, με πρόσβαση με συνδρομή, ο οποίος
συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα των Football leaks (μιας ιστοσελίδας που
επεξεργάζεται ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που έχουν σχέση με έγγραφα που
έχουν διαρρεύσει για τον χώρο του ποδοσφαίρου), σημείωσε σε μία συνέντευξή
του στην εφημερίδα «Libération» ότι για να επεξεργαστεί τέτοιος όγκος
δεδομένων, ο οποίος περιλαμβάνει πάρα πολλά δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα και πολύ λιγότερα δημόσιου ενδιαφέροντος. Και για να γίνει
πραγματικά ο έλεγχος και η ανάλυσή τους χρειάζονται πολλοί μήνες. Υπό αυτήν
την οπτική γωνία, η βιάση των Wikileaks δημιουργεί ερωτηματικά.
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Για να περάσει στη Γαλλία η είδηση, το σημείο επαφής ανάμεσα στην
αμερικανική και την γαλλική ακροδεξιά ήταν ο λογαριασμός @onEscapee, ο
οποίος ανάμεσα σε χαριτολογίες έχει δηλωμένη ως ιστοσελίδα την επίσημη
ιστοσελίδα της Μαρίν Λεπέν για την προεκλογική της εκστρατεία. Ανάμεσα
στους πρώτους που αναπαράγουν την είδηση είναι και ο λογαριασμός
@KimJongUnique, ο οποίος είναι από εκείνους που έχουν την μεγαλύτερη
επιρροή στη «ρωσόσφαιρα» αλλά δεν έχει αποδειχθεί καμία ανάμειξη των
Ρώσων.
Στις 23.40, ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Μετώπου, Φλοριάν Φιλιπό
(@f_philippot), είναι ο πρώτος από το ΕΜ που επίσημα κάνει retweet την
πληροφορία. Μετά από αυτόν και για 20 λεπτά μέχρι την επίσημη λήξη της
προεκλογικής καμπάνιας, όλα τα στελέχη του ΕΜ αναπαράγουν μαζικά τα ίδια
ψέματα. Χωρίς να μείνει χρόνος στο επιτελείο του Μακρόν να απαντήσει και με
τραγικές συνέπειες όχι για το αποτέλεσμα των εκλογών αλλά για τον πολιτικό
πολιτισμό μας.
(Παράθυρο 21 Μαΐου 2017)
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Επιτροπή και Fake News
Στις 13 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση
σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, ώστε
να δώσει το βήμα στους πολίτες να εκφραστούν πριν αναπτύξει τη στρατηγική
της για την αντιμετώπισή τους. Η διαβούλευση, που θα κρατήσει μέχρι τα μέσα
Φεβρουαρίου, ζητά τις απόψεις των πολιτών και των φορέων σε τρεις τομείς.
Κατ’ αρχήν αναζητεί την έκταση του προβλήματος, δηλαδή τον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνονται οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τις ψευδείς
ειδήσεις, κατά πόσον έχουν επίγνωση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο
και κατά πόσον εμπιστεύονται τα διάφορα μέσα. Κατόπιν την αξιολόγηση των
μέτρων που έχουν ήδη λάβει οι πλατφόρμες, οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης και
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και θέσεις σχετικά με τους
ρόλους και τις αρμοδιότητες των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Και τρίτον
τις πιθανές μελλοντικές δράσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών
σε αξιόπιστες και επαληθευμένες πληροφορίες, καθώς και για την πρόληψη της
διάδοσης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.
Ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει, αν όχι σημαντικές,
τουλάχιστον γρήγορες -για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής γραφειοκρατίαςενέργειες. Στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2016 η Επιτροπή διοργάνωσε το δεύτερο
ετήσιο συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα με θέμα «Πολυφωνία στα μέσα
ενημέρωσης και δημοκρατία». Ήδη μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που είχε
δημοσιευτεί τις ίδιες μέρες είχε δείξει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν για
την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και ότι τα επίπεδα εμπιστοσύνης στα
μέσα ενημέρωσης είναι χαμηλά. Στην επιστολή ανάθεσης αποστολής, ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανέθεσε στην
επίτροπο ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ να εξετάσει τις
προκλήσεις που δημιουργούν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για τις δημοκρατίες
μας όσον αφορά τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων και να δρομολογήσει
προβληματισμό σχετικά με τα μέτρα που θα ήταν αναγκαία σε επίπεδο ΕΕ για
την προστασία των πολιτών μας. Τον Ιούνιο του 2017, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να
προβεί σε εις βάθος ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και του νομικού
πλαισίου όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσεις και να εξετάσει τη δυνατότητα
νομοθετικής παρέμβασης για τον περιορισμό της διάδοσης και της εξάπλωσης
ψευδούς περιεχομένου. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί
προτεραιότητα και συμπεριέλαβε την πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των
ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα εργασίας για το 2018 της
Επιτροπής.
Αν λοιπόν ετοιμάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία μάλιστα είναι
δρομολογημένη, γιατί, άραγε κάποιοι βιάζονται να περάσουν εθνικούς νόμους;
Και μάλιστα, όταν ακόμα δεν έχει καθοριστεί πλήρως στην ΕΕ τι είναι ψευδείς
ειδήσεις. Υπάρχει βέβαια ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε παράνομο περιεχόμενο,
το οποίο υπόκειται στις ισχύουσες εθνικές ή κοινοτικές νομοθετικές δράσεις.
Μάλιστα, πρόσφατα η Γερμανία, πέρασε από το Κοινοβούλιο νόμο για ενίσχυση
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του νομικού της οπλοστασίου ενάντια στη ρητορική μίσους, στην οποία
περιλαμβάνονται και οι ψευδείς ειδήσεις, νομοθεσία την οποία εξετάζει να
εφαρμόσει και η Επιτροπή. Το μεγάλο άγχος των ευρωπαϊκών θεσμών αυτήν τη
στιγμή προέρχεται από δύο αφετηρίες. Η πρώτη είναι η προσπάθεια
επηρεασμού της κοινής γνώμης σε περίοδο εκλογών. Το είδαμε στις ΗΠΑ, στη
Βρετανία και στη Γαλλία. Δεν το είδαμε στη Γερμανία ή δεν το ξέρουμε ακόμη. Ο
κίνδυνος είναι όμως πραγματικός. Και η δεύτερη, ίσως και πιο σημαντική είναι
μια προσπάθεια αλλαγής του αφηγήματος της ίδιας τη Ευρώπης. Έρχεται “απ’
έξω” και στοχεύει τις ιδέες, τα ιδανικά, τον πολιτισμό μας, εξευτελίζοντάς τον
και βρίσκοντας συνεχώς αδυναμίες σε αυτόν.
(Παράθυρο 10 Δεκεμβρίου 2017)
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Fake News και πάλι
«EU Code of Practice on Disinformation» είναι το όνομα του κώδικα που
κυκλοφόρησαν οι μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου πριν από λίγες μέρες. Πριν
εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι, ας ξεκινήσουμε από ένα άλλο έγγραφο που
κυκλοφόρησε το καλοκαίρι με τίτλο: «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
και
το
Συμβούλιο:
Αντιμετώπιση
της
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση». Το
συμπέρασμά του ήταν ότι ένα «εύρυθμο, ελεύθερο και πλουραλιστικό
οικοσύστημα ενημέρωσης, το οποίο βασίζεται σε υψηλά επαγγελματικά
πρότυπα, είναι απαραίτητο για την υγιή, δημοκρατική, δημόσια συζήτηση. Η
Επιτροπή βρίσκεται σε επιφυλακή ως προς τις απειλές που θέτει η
παραπληροφόρηση για τις ανοιχτές και δημοκρατικές μας κοινωνίες». Και
συνέχιζε: «Η Επιτροπή καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να εντείνουν
σημαντικά τις προσπάθειές τους για την ικανοποιητική αντιμετώπιση του
προβλήματος. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
για την πρόοδο που σημειώθηκε. Η έκθεση θα εξετάσει επίσης την ανάγκη για
περαιτέρω δράση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής παρακολούθηση και
αξιολόγηση των περιγραφόμενων δράσεων».
Ένα από τα κομμάτια της δράσης ήταν η σύνταξη ενός κώδικα καλών
πρακτικών από τις εταιρείες για το πώς θα διασφαλίσουν το δικό τους κομμάτι
που αφορά τα Fake News. Έτσι, λοιπόν, το πήραμε στα χέρια μας. Και είναι η
πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να συμφωνούν δηλαδή σε
αυτορρύθμιση.
Οι υπογράφοντες τον κώδικα συμφωνούν με την Επιτροπή ότι η «έκθεση των
πολιτών σε μεγάλης κλίμακας παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων
παραπλανητικών ή ψεύτικων πληροφοριών, αποτελεί πρόκληση για την
Ευρώπη. Οι ανοικτές μας δημοκρατικές κοινωνίες εξαρτώνται από τον δημόσιο
διάλογο που επιτρέπει σε καλά πληροφορημένους πολίτες να εκφράζονται μέσω
ελεύθερων και δίκαιων πολιτικών διαδικασιών». Έχουμε κάνει πολύ δρόμο από
τότε που οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες σήμερα υπογράφουν τον κώδικα,
ανάμεσά τους και οι Facebook, Twitter και Google, αρνιόντουσαν ότι υπάρχει
πρόβλημα.
Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψουμε όλα όσα λέει ο κώδικας, αλλά υπάρχουν
κάποια σημεία που μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Ένα από αυτά είναι η
διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση, «με στόχο να επιτρέπουν στους χρήστες να
κατανοούν γιατί μια συγκεκριμένη διαφήμιση έχει φτάσει σε αυτούς». Επίσης, οι
υπογράφοντες «δεν θα πρέπει να είναι υπόχρεοι σε κυβερνήσεις, ούτε θα πρέπει
να υιοθετούν πολιτικές που να διαγράφουν ή να αποτρέπουν την πρόσβαση σε
νόμιμο περιεχόμενο μόνο και μόνο επειδή “πιστεύεται” ότι είναι “ψευδείς”».
Συνολικά, οι υπογράφοντες δεσμεύτηκαν να δράσουν σε πέντε άξονες
προκειμένου:
 Να εξασφαλίζουν διαφάνεια σχετικά με το χρηματοδοτούμενο με
χορηγία περιεχόμενο, καθώς και να περιορίζουν τις επιλογές στόχευσης
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για την πολιτική διαφήμιση και να μειώνουν τα έσοδα των διακινητών
παραπληροφόρησης.
Να παρέχουν σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των
αλγορίθμων και να δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης από τρίτους.
Να καταστούν ευκολότερες η ανεύρεση και η πρόσβαση των χρηστών σε
διάφορες ειδησεογραφικές πηγές που αντιπροσωπεύουν εναλλακτικές
απόψεις.
Να καθιερωθούν μέτρα για τον εντοπισμό και το κλείσιμο των πλαστών
λογαριασμών και για την αντιμετώπιση των αυτοματοποιημένων
προγραμμάτων (bot).
Να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς εξακρίβωσης γεγονότων, στους
ερευνητές και στις δημόσιες αρχές να παρακολουθούν συνεχώς την
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.

Όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές η αγωνία και το πρόβλημα της
παραπληροφόρησης θα κορυφώνονται. Ο όρος Fake News που χρησιμοποιείται
όλο και λιγότερο από την Επιτροπή, είναι ένας όρος που τον «θυμήθηκε» ο
Πρόεδρος Τραμπ. Αντ’ αυτού, η εκστρατεία κατά της «παραπληροφόρησης»
στην Ευρώπη άρχισε.
(Παράθυρο 21 Οκτωβρίου 2018)
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Γεγονότα, μόνο γεγονότα
Βομβαρδίζουν εμένα με τα θέματα παραπληροφόρησης, βομβαρδίζω κι εγώ
εσάς. Το τελευταίο που έπεσε στα χέρια μου είναι μια μελέτη 158 σελίδων του
Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης
(ΕΟΠ) για την καταγραφή της ειδησεογραφίας και τις ψευδείς ειδήσεις, με τίτλο
«Media reporting: facts nothing but facts».
Όπως σημειώνεται, o διαχωρισμός των γεγονότων (facts) από τη μυθοπλασία
(fiction) στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο καθίσταται σταδιακά
αδύνατος, στην εποχή των #FakeNews, καθώς κάποιες φορές η μυθοπλασία
φαίνεται πιθανότερη από την αλήθεια. Το ΕΟΠ εξετάζει τους κανόνες και τις
πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστούν η ακρίβεια και η
αντικειμενικότητα της αναφοράς ειδήσεων, γεγονότων και επίκαιρων
υποθέσεων. Η ανάλυση μελετά ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες που
στοχεύουν στην προστασία από αμφίβολες μεταφορές γεγονότων ή στην
ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας.
Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει ορισμούς, όπως ακρίβεια (accuracy),
αντικειμενικότητα (objectivity) και ακεραιότητα (fairness) στα μέσα ενημέρωσης,
και το κατά πόσον εφαρμόζονται. Ο «ποιοτικός Τύπος» (quality press) δεχόταν
πάντα την ακρίβεια ως βασικό ηθικό καθήκον κάθε δημοσιογράφου, στο όνομα
του επαγγελματισμού και της αξιοπιστίας. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς
εγγυώνται την ακρίβεια, την αντικειμενικότητα και την ακεραιότητα με στόχο
να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θεατών: η φήμη τους και το μέγεθος του
ακροατηρίου τους εξαρτώνται από αυτές.
Στο δεύτερο κεφάλαιο (European law on accuracy and fairness in News and
currents affairs reporting) εξετάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ακρίβεια
και την ακεραιότητα στις ειδήσεις. Δεδομένου ότι η ΕΕ δεν έχει ουσιαστικά
δεσμευτικά νομικά κείμενα για το θέμα αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) έχουν κύριο ρόλο
στον καθορισμό ορθών πρακτικών σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, βάσει του
άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το
άρθρο 10 εγγυάται το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, έτσι ώστε τα κράτη
μέλη να έχουν θετική υποχρέωση να «εξασφαλίζουν» ότι το κοινό «έχει
πρόσβαση μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου σε αμερόληπτες και
ακριβείς πληροφορίες, απόψεις και παρατηρήσεις». Το τρίτο κεφάλαιο
(European Standards and Policy) εξετάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις
πολιτικές, από όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τα μέσα και τα
εργαλεία που έχουν υιοθετηθεί από τα ΜΜΕ και τους ρυθμιστικούς φορείς.
Υπάρχουν περισσότερες από 80 συστάσεις από την Επιτροπή Υπουργών και την
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣτΕ σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης από το
1970. Ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που καλύπτονται στις συστάσεις αυτές
αφορούν: ΜΜΕ και δημοσιογραφική δεοντολογία, οι υποχρεώσεις των
δημόσιων ΜΜΕ, το δικαίωμα απάντησης και η δυσφήμηση. Εξετάζονται επίσης
κώδικες δεοντολογίας που έχουν υιοθετηθεί από επαγγελματικές ομάδες, όπως
η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (International Federation of Journalists)
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με τη Διακήρυξη Αρχών για τη Συμπεριφορά των Δημοσιογράφων, το Δίκτυο
Ηθικής Δημοσιογραφίας, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η
Ευρωπαϊκή Ένωση Ανεξάρτητων Συμβουλίων Τύπου (Alliance of Independent
Press Councils of Europe).
Η μελέτη παρουσιάζει επίσης παραδείγματα εθνικής νομοθεσίας και νομικών
μέσων για την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα στα ραδιοτηλεοπτικά, έντυπα
και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σε έντεκα χώρες: Γερμανία, Ισπανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία,
Ρωσική Ομοσπονδία και Σλοβακία.
Η μελέτη καταλήγει υπογραμμίζοντας τον ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών
φορέων που «διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προσφυγή, την προστασία και
την αποκατάσταση των θεατών, των αναγνωστών και των συνδρομητών και
διασφαλίζουν τη συνεχή εμπιστοσύνη του κοινού στη δημοσιογραφική
ενημέρωση για την επικαιρότητα».
Με τη μελέτη γίναμε λίγο σοφότεροι όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά
δεν είμαι σίγουρη ότι εκεί χωλαίνουμε. Το θέμα της παραπληροφόρησης,
ωστόσο, είναι τόσο ενδιαφέρον και γιατί έχει τόσες διαφορετικές πλευρές:
πληροφορική, νομικά, κοινωνιολογία, ιστορία… Και έτοιμη λύση πάλι δεν
υπάρχει.
(Παράθυρο 4 Νοεμβρίου 2018)
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Ενδιάμεσες και φέικ
Στις εκλογές του 2016, το μεγάλο θέμα ήταν τα «Fake News», πραγματικά
ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούσαν για να εξαπατήσουν τον κόσμο. Άλλοι για
τα χρήματα, άλλοι για την προπαγάνδα εφεύρισκαν ιστορίες που
κυκλοφορούσαν στο Facebook και στο Twitter. Ίσως η πιο διάσημη από αυτές
ήταν «η στήριξη του Πάπα στον Τραμπ».
Μετά τις εκλογές, οι γίγαντες του διαδικτύου αποδέχτηκαν με καθυστέρηση ότι
υπήρχε πραγματικό πρόβλημα και άρχισαν να κάνουν κάποιες αλλαγές. Αλλά
μέχρι τότε, ο Πρόεδρος Τραμπ είχε οικειοποιηθεί τον όρο Fake News για να
χαρακτηρίσει όποια είδηση δεν του άρεσε. Ένας άλλος Πρόεδρος ίσως να έβλεπε
τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και να προσπαθούσε να γίνει μέρος της
λύσης, ο Τραμπ διάλεξε να γίνει μέρος του προβλήματος.
Τι έχει αλλάξει δύο χρόνια αργότερα; Οι ψηφοφόροι των ενδιάμεσων εκλογών
έπεσαν θύματα παραπληροφόρησης; Έχουμε την αίσθηση ότι το πρόβλημα των
ψευδών ειδήσεων δεν ήταν τόσο μεγάλο. Όμως το είδος μεταλλάχθηκε, έγινε
λιγότερο φανερό και ίσως περισσότερο επικίνδυνο. Γιατί δεν κυκλοφορούν πια
τόσα κατάφωρα ψέματα όπως «ο τάδε είπε το τάδε», καθώς τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης έχουν πλέον -κάποιους έστω- μηχανισμούς διασταύρωσης της
είδησης. Όμως υπάρχουν περισσότερες διαφημίσεις, περισσότερα bots και
περισσότερη ρητορική μίσους. Σύμφωνα με το International Fact – Checking
Network του Ινστιτούτου Poynter, το πρόβλημα της παραπληροφόρησης σε
αυτές τις εκλογές εστιάστηκε σε δύο άξονες: α) στην προπαγάνδα για ανοιχτά
πολιτικούς σκοπούς και β) στις περίεργες θεωρίες συνωμοσίας που
μεγεθύνθηκαν εκουσίως ή ακουσίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές
από αυτές είχαν σχέση με τις ακροάσεις του Μπρετ Κάβανο για το Ανώτατο
Δικαστήριο (κατά τη διάρκειά τους κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού, ενώ
τελικά εκλέχθηκε στις 6 Οκτωβρίου). Πολλές επίσης έχουν σχέση με το
«καραβάνι» των μεταναστών.
Αν συνυπολογίσουμε επίσης ότι πολλές από τις συζητήσεις, ιδιαίτερα στο
Facebook, έχουν μετακομίσει σε κλειστές ομάδες, εκεί τα πράγματα είναι
λιγότερο ελεγχόμενα και μπορούν να ξεφύγουν, σε σημείο που οι ομάδες
συζήτησης να μετατραπούν σε ομάδες κρούσης. Εκεί η κατάσταση είναι
χειρότερη από το 2016. Και οι ομάδες είναι γεμάτες ψεύτικους λογαριασμούς ή
διπλά προφίλ.
Το πιο ανησυχητικό είναι όμως ότι τέτοιου είδους ρητορική περνάει και στα
«κανονικά» μέσα ενημέρωσης. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν η αναπαραγωγή της
θεωρίας του “αντιπερισπασμού” για την αποστολή εκρηκτικών μηχανισμών
στους πολέμιους του Τραμπ, ανάμεσά τους και ο Μπαράκ Ομπάμα. Σύμφωνα με
τη συγκεκριμένη θεωρία, τις βόμβες τις έστειλαν οι Δημοκρατικοί για να
φοβίσουν τους οπαδούς τους και να τους στείλουν μαζικά στις κάλπες.
Αντίθετα, στις αρχές Οκτωβρίου, το Twitter «κατέβασε» χιλιάδες λογαριασμούς
που παρίσταναν τους Δημοκρατικούς και προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον
κόσμο από του να ψηφίσει. Είναι σίγουρο πως θα μάθουμε κι άλλα στη συνέχεια,
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όπως έγινε και το 2016. Απλώς δεν ξέρουμε πόσο τρομακτικά θα είναι, γιατί οι
«κακοί» χρησιμοποιούν την τεχνολογία πιο γρήγορα από τους «καλούς».
Όσο για τις διαφημίσεις, δύο γερουσιαστές των Δημοκρατικών έστειλαν την
περασμένη εβδομάδα μια επιστολή στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ ζητώντας του να
εφαρμοστούν στην πράξη και για όλους οι νέοι κανόνες για την πολιτική
διαφήμιση στο Facebook, που υποχρεώνουν να φαίνεται ποιος πληρώνει για τη
διαφήμιση. Το θέμα είναι μεγάλο έτσι κι αλλιώς γιατί το πληροφοριακό σύστημα
του Facebook δεν φαίνεται να δουλεύει και θα πρέπει να το αντικαταστήσει για
τις εκλογές του 2020.
Πάντως, το The Fact Checker της Washington Post έχει διαπιστώσει από την
αρχή της θητείας του μέχρι σήμερα 6.420 ψευδείς ή παραποιημένες δηλώσεις
γεγονότων από τον Πρόεδρο Τραμπ. Κάτι λέγαμε για μέρος ή για λύση του
προβλήματος…
(Παράθυρο 11 Νοεμβρίου 2018)
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Η Γαλλία και ο πόλεμος στα Fake News
Δύο φορές η Γερουσία της Γαλλίας τα απέρριψε κατηγορηματικά και
διαπιστώθηκε απόλυτη αδυναμία εξεύρεσης συμβιβασμού ανάμεσα στα δύο
σώματα της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Τελικά, η Βουλή προχώρησε μόνη της και
ενέκρινε τις δύο αμφιλεγόμενες προτάσεις νόμου για την καταπολέμηση της
διασποράς «ψευδών ειδήσεων» σε προεκλογικές περιόδους. Το επιθυμούσε,
βλέπετε, διακαώς ο Πρόεδρος Μακρόν.
Τα δύο σχέδια νόμου, το ένα εκ των οποίων έχει θεσμικό χαρακτήρα αφού
αφορά την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών, επιτρέπουν σε έναν υποψήφιο
ή σε ένα κόμμα να προσφεύγει ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης και να ζητεί
να σταματά η μετάδοση ψευδών πληροφοριών τους τελευταίους τρεις μήνες
πριν από τη διεξαγωγή μιας εθνικής εκλογικής διαδικασίας – ο όρος παραπέμπει
στις προεδρικές εκλογές, στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Βουλής
και της Γερουσίας, καθώς και στις ευρωεκλογές. Το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης αποκτά με τον νόμο την εξουσία να «μαυρίζει» τηλεοπτικά
κανάλια «ελεγχόμενα από ξένο κράτος ή υπό την επιρροή ενός ξένου κράτους»,
εάν αυτά “επίτηδες διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες που μπορούν να
επηρεάσουν την εκλογή”. Επιβάλλουν επίσης στις διαδικτυακές πλατφόρμες
(Facebook, Twitter κ.ά.) την υποχρέωση της διαφάνειας όταν αναρτάται από
χρήστες τους πληρωμένο περιεχόμενο. Αυτό το τελευταίο κομμάτι το έχει ήδη
βάλει σε εφαρμογή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυσκολεύεται να το κάνει
σεβαστό.
Η Δεξιά και η Αριστερά καταψήφισαν τα νομοσχέδια ή απείχαν, κάνοντας λόγο
για δύο «ανώφελα» νομοσχέδια και επισημαίνοντας τον «κίνδυνο» που
ελλοχεύει για την ελευθερία της έκφρασης. Δημοσιογραφικές ενώσεις και
συνδικάτα έχουν ξεσηκωθεί εναντίον αυτών των σχεδίων νόμου, καθώς
εκφράζουν ανησυχίες για τον κίνδυνο «λογοκρισίας» και χαρακτηρίζουν κάποιες
διατάξεις τους «αναποτελεσματικές» και «δυνητικά επικίνδυνες».
Ο υπουργός Πολιτισμού Φρανκ Ριστέρ τάχθηκε υπέρ της ιδέας ότι η γαλλική
δικαιοσύνη πρέπει να εμποδίζει τη χειραγώγηση της ενημέρωσης και της
πληροφόρησης, πρωτίστως μέσω του διαδικτύου. Η χειραγώγηση «δεν είναι
απλώς μια απειλή, αλλά μια πραγματικότητα […] που είναι πλέον εδραιωμένη»,
τόνισε ο Ριστέρ για τους δύο νόμους, που κινούνται κατ’ αυτόν «στη σωστή
κατεύθυνση».
Ο Μακρόν είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι ήθελε να «εξελιχθούν» τα μέσα
που έχουν στη διάθεσή τους το πολιτικό και το δικαστικό σύστημα της Γαλλίας
για «να προστατευθεί η δημοκρατική ζωή από τις ψευδείς ειδήσεις». Στο
στόχαστρο του Γάλλου Προέδρου είχαν βρεθεί ιδίως τα ρωσικά μέσα
ενημέρωσης, το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο RT και το πρακτορείο Sputnik, με τα
οποία ο Μακρόν είχε έλθει σε σύγκρουση κατά την προεκλογική περίοδο των
προεδρικών εκλογών του 2017.
Ο Μακρόν είχε ζητήσει από τα γαλλικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, τους
προέδρους των δύο σωμάτων της Βουλής και τους επικεφαλής των μέσων
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κοινωνικής δικτύωσης να σταματήσουν να αναπαράγουν τις «πληροφορίες»
που έδιναν το RT και το Sputnik σαν αληθείς και να τους αντιμετωπίζουν ως
προπαγανδιστικά μέσα. Αυτό αποκαλύπτεται σε μέιλ του Μακρόν, το οποίο
δημοσίευσε (ποιος άλλος;) το RT και το Sputnik μετά από διαρροή των Wikileaks,
η οποία περιείχε 21.075 «κλεμμένα» μέιλ του Γάλλου Προέδρου, τον Ιούλιο του
2017. Η διαμάχη είχε ξεκινήσει νωρίτερα, όταν λίγα 24ωρα πριν από την εκλογή
του τα Wikileaks είχαν κάνει μια ακόμα διαρροή που συνέπεσε με μια εκστρατεία
ψευδών ειδήσεων, η οποία ήθελε τον υποψήφιο Μακρόν να έχει off shore
εταιρεία.
Με μια τέτοια ιστορία είναι λογικό ο Μακρόν να αντιδρά πιο έντονα από άλλους
Ευρωπαίους ηγέτες, ωστόσο και η αντιπολίτευση δεν έχει άδικο. Τα δικαστήρια
δεν έχουν δουλειά στις προεκλογικές εκστρατείες. Και ο ίδιος και η ομάδα του
κατάφεραν να ξεπεράσουν έναν τόσο μεγάλο σκόπελο παραπληροφόρησης
χωρίς τη βοήθειά τους.
(Παράθυρο 2 Δεκεμβρίου 2018)
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H παραπληροφόρηση… σκοτώνει
Μιλάμε συνεχώς για Fake News και το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στο
πολιτικό κομμάτι ή στο κομμάτι της ενημέρωσης στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Πώς επηρεάστηκαν οι τάδε ή οι δείνα εκλογές, πώς ο θάνατος του Κώστα Γαβρά
ήταν ψεύτικος, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει
εκστρατείες παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο στις επικείμενες εκλογές της
26ης Μαΐου.
Όμως υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, που είναι εξίσου ή και περισσότερο επικίνδυνο:
είναι αυτό που αφορά την καθημερινή μας ζωή κι ακόμα περισσότερο την υγεία
μας. Όπως για παράδειγμα ο σεξο-γιατρός που κορόιδεψε μερικά από τα πιο
έγκυρα έντυπα και ιστοσελίδες πέραν του Ατλαντικού. Ο δρ Ντάμιαν Τζέικομπ
Μάρκιεβιτς Σέντλερ (μα είναι όνομα αυτό), μόλις στα 28 του είναι το νεότερο
μέλος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, έχει βραβευτεί από τον Μπαράκ
Ομπάμα και μπορεί με ψυχοθεραπευτικές μεθόδους να μας γιατρέψει (και
μάλιστα με online συνεδρίες) από κάθε είδους σεξουαλική διαστροφή ακόμα και
τις χειρότερες (να μην τις αναφέρω εδώ γιατί με διαβάζουν και παιδιά). Σωστά;
Λάθος. Ο κύριος Σέντλερ δεν είναι παρά ένας απατεώνας. Αλλά τον κατάπιαμε
αμάσητο.
Και δεν είναι ο μόνος. Αν θέλετε τη γνώμη μου, η χειρότερη εκστρατεία
παραπληροφόρησης που διακινείται μέσω διαδικτύου είναι εκείνη κατά του
εμβολιασμού. Γιατί από αυτήν κινδυνεύουμε όλοι. Και ευτυχώς μόλις μάθαμε ότι
το Facebook «ξύπνησε» επιτέλους και ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια προσπάθεια να
περιορίσει την εξάπλωση της παραπληροφόρησης για τους δήθεν κινδύνους
των εμβολίων, στην οποία καταφεύγει το λεγόμενο αντιεμβολιαστικό κίνημα.
Η αντιεμβολιαστική προπαγάνδα στο διαδίκτυο, ιδίως στις πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης, έχει παίξει μεγάλο ρόλο στο να σταματήσουν τέτοιου
είδους απόψεις να είναι στο περιθώριο και ν’ αγγίξουν ένα μεγάλο κοινό. Ο
ολοένα αυξανόμενος αριθμός των γονιών που αρνιούνται να εμβολιάσουν τα
παιδιά τους τείνει να εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, όπως
δείχνει και η πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς διεθνώς (στην Ευρώπη
διπλασιάσθηκαν το 2018 έναντι του 2017). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
χαρακτήρισε τον δισταγμό για εμβολιασμό ανάμεσα στις δέκα πιο σοβαρές
απειλές για την παγκόσμια υγεία το 2019.
Μια έρευνα στις αρχές Φεβρουαρίου έδειξε ότι εάν κάποιος κάνει αναζήτηση στο
διαδίκτυο θα δει στην κορυφή όχι έγκυρες πληροφορίες για την αξία των
εμβολίων, αλλά τις απόψεις των αντιεμβολιαστικών ομάδων. Ομάδες με χιλιάδες
μέλη στο Facebook έχουν εξελιχθεί σε πυρήνες ακτιβισμού και προπαγάνδας
κατά των εμβολίων, μεταξύ άλλων εκφοβίζοντας με στοχευμένο τρόπο τους
υποστηρικτές των εμβολίων.
Μετά από πιέσεις που δέχθηκε και από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το Facebook
αποφάσισε ότι θα απενεργοποιεί τους λογαριασμούς και θα απορρίπτει τις
διαφημίσεις που παραπληροφορούν για τα εμβόλια, ενώ θα προωθεί έγκυρες
πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των έγκαιρων εμβολιασμών. Επίσης, μέσω

331

των αλγόριθμών του θα υποβαθμίσει στις αναζητήσεις και στο News feed την
ιεράρχηση των ιστοσελίδων και ομάδων που έχουν δημιουργήσει οι πολέμιοι
των εμβολίων. Α, γεια σου, εδώ είναι το πρόβλημα. Αν έχετε χρόνο, ρίξτε μια
ματιά στο τι είναι το filter bubble, αλλιώς κάντε υπομονή να τα πούμε την άλλη
βδομάδα γιατί είναι πραγματικά σημαντικό. Με δυο λόγια, βλέπουμε ό,τι
θέλουμε να δούμε και εκεί πάνω θα επέμβει το Facebook.
Η αντιπρόεδρος της εταιρείας Μόνικα Μπίκερτ δήλωσε ότι η ίδια πολιτική θα
εφαρμοστεί και στο Instagram, ενώ και το YouTube (που ανήκει στη Google)
πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα τροποποιήσει τον αλγόριθμό του, ώστε να μην
συστήνει πλέον στους χρήστες βίντεο που παραπληροφορούν για τα εμβόλια.
Επίσης, η Amazon ήδη αφαίρεσε αρκετά αντιεμβολιαστικά βίντεο από την
υπηρεσία streaming που διαθέτει.
(Παράθυρο 17 Μαρτίου 2019)

332

Χωρίς δίκτυο fact checkers, η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη
Από τα τέλη του 2017 και μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε προτεραιότητά
της την καταπολέμηση των Fake News, μετά τις αποκαλύψεις για την
παρέμβαση troll στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές αλλά και από δείγματα
στον ευρωπαϊκό χώρο. Τόσο στο δημοψήφισμα για το Brexit όσο και σε άλλες
περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τα macronleaks, κατά τα οποία λίγα 24ωρα
πριν από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, τα emails του
υποψήφιου προέδρου βρέθηκαν στο διαδίκτυο.
Στο πλαίσιο της δράσεων της Ε.Ε. δημιουργήθηκε ο κώδικας δεοντολογίας των
γιγάντων του διαδικτύου , στο οποίο δεσμεύτηκαν κυρίως για την διαφάνεια
(να φαίνεται ότι η ανάρτηση είναι διαφήμιση και ποιος την πληρώνει),
εδραιώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Γραμματισμού στα Μέσα, επιλέχθηκε
επιτροπή ειδικών που συνέταξε έκθεση, έγινε διαβούλευση σε επίπεδο πολιτών
και κρατών-μελών. Τον Απρίλιο του 2018 βγήκε κι ένα είδος οδικού χάρτη με
τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια Ευρωπαϊκή
Προσέγγιση».
Ένας από τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής της αυτής ήταν η δημιουργία
και η ενίσχυση δικτύων fact checkers, που θα χρησιμοποιήσουν κοινές μεθόδους
εργασίας, θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και θα εργαστούν για να
επιτύχουν την μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των «διορθώσεων» στην Ε.Ε. Όταν
τον περασμένο Οκτώβριο απηύθυνα την ερώτηση σε διαφορετικούς
αξιωματούχους της Κομισιόν, η απάντηση ήταν πάντα οι ίδιοι σηκωμένοι ώμοι
(μετάφραση κατά περίπτωση: «ξέρω ‘γω;» ή «θα δούμε»).
Αργότερα προσδιορίστηκε ότι οι συμμετέχοντες θα επιλέγονταν από τα
ευρωπαϊκά μέλη του International Fact-Checking Network (IFCN), μιας
«θυγατρικής» του αμερικανικού Poynter Institute, ενός κέντρου σπουδών στα
μέσα ενημέρωσης, στη Φλόριντα. Του οποίου οι χρηματοδότες περιλαμβάνουν
την The Washington Post (ιδιοκτησίας Τζεφ Μπέζος, επίσης ιδιοκτήτη της
Amazon) και την Google. Αλλά κάτι πήγε στραβά. Ένα χρόνο και ένα
εκατομμύριο ευρώ χρηματοδότησης από την Ε.Ε. αργότερα, μόνο οκτώ
οργανισμοί σε έξι ευρωπαϊκές χώρες είχαν γίνει μέλη του οργανισμού που
στήριξαν οι Βρυξέλλες, του Social Observatory for Disinformation and Social
Media Analysis (Soma), που έχει συντονιστή την ελληνική Athens Technology
Center. Δύο από αυτούς τους οργανισμούς είναι και μέλη του IFCN. Λίγες μέρες
πριν τις ευρωεκλογές, το δίκτυο των fact checkers ήταν ημιτελές.
Όμως, το IFCN από την πλευρά του, δεν έχασε χρόνο. Τα μέλη του στην Ευρώπη
δημιούργησαν το FactcheckEU που αποτελείται από 19 οργανισμούς σε 13
ευρωπαϊκές χώρες. Η γαλλική εφημερίδα Libération έλαβε επιχορήγηση 60.000
δολαρίων από το IFCN για να δημιουργήσει την υποδομή ώστε κάθε ένας από
τους 19 οργανισμούς να μπορεί να λαμβάνει βοήθεια ή να σημειώνει κάτι
καινούργιο. Το FactcheckEU λανσαρίστηκε τον Μάρτιο (ενώ το Soma τον
Δεκέμβριο του 2018).
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Δύο παρατηρήσεις για το ελληνικό τμήμα του FactcheckEU: Κατ’ αρχήν η
μετάφραση είναι αυτόματη, κάτι που δημιουργεί μάλλον αστείες αν όχι θλιβερές
καταστάσεις. Για παράδειγμα είδα το viral να μεταφράζεται ως «ιογενής».
Πρωτότυπο αλλά όχι ιδιαίτερα διαφωτιστικό. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το
μέλος του δικτύου, το Ellinika Hoaxes. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη
ομάδα έχει μια συνεπή παρουσία τα τελευταία χρόνια η εξειδίκευσή της είναι
περισσότερο σε άρθρα του τύπου: «Προφήτευσε ο Άγιος Παΐσιος τον ηγέτη που
θα λυτρώσει την Ελλάδα;» Χρήσιμο αλλά όχι και πάρα πολύ μπροστά σε
ευρωπαϊκές εκλογές. Άλλωστε και η αξιολόγησή τους για το IFCN έγινε ακριβώς
στη βάση ότι ναι αλλά δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Επιφυλάξεις εκφράστηκαν και
από την ελληνική κυβέρνηση δια στόματος υπουργών για την ικανότητα του
Ellinika Hoaxes ν’ αναλάβει αυτόν το ρόλο. «Μας προξενεί εντύπωση πώς ο
παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός της Facebook... αποφάσισε να αναθέσει το
έργο του θεματοφύλακα της αλήθειας των ειδήσεων στο ελληνικό διαδίκτυο σε
μια εταιρία που δεν έχει την ίδια εξειδίκευση και εμπειρία με τους αντίστοιχους
συνεργάτες της Facebook σε άλλες χώρες, όπως το AFP και το Associated Press»,
δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
Λευτέρης Κρέτσος .
Παρ’ όλα αυτά ήταν μια από τις πρώτες σελίδες που «κατέρριψε» τον ισχυρισμό
ότι τα ΟΥΚ πήγαν να διασώσουν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα από τις
Μαλδίβες όπου υποτίθεται ότι έκανε κρυφές διακοπές, σύμφωνα με «έγκυρες»
πληροφορίες που διέρρευσε ο Γιώργος Τράγκας από την συχνότητα των
Παραπολιτικών.
Με δύο λόγια, οι αμερικανοί έδρασαν πιο γρήγορα σε ευρωπαϊκό έδαφος,
αναγκάζοντας το Soma να ζητήσει την συνεργασία των δύο οργανισμών. Όμως
το FactcheckEU εκφράζει επιφυλάξεις για το βαθμό εμπλοκής που θα μπορούσε
να έχει ένα «πολιτικό σώμα» όπως η Κομισιόν που εξαρτάται άμεσα από τις
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην ανεξαρτησία που απαιτείται. Και άρα προτιμούν
να φτιάξουν τις δικές τους συμμαχίες που θα συμφωνούν με τον κώδικα αρχών
και μεθοδολογίας παρά να εμπλακούν σε άλλο project. Άρα δεν συμφωνούν.
Και άρα η Ε.Ε. έμεινε στις ευρωεκλογές χωρίς κεντρικό συντονισμό fact checkers.
Δεν είναι σίγουρο πόσο καλύτερα θα είχαν δουλέψει τα επί μέρους δίκτυα και
πόσο πιο προστατευμένοι θα ήταν οι Ευρωπαίοι. Σιγά σιγά, από έρευνες
μαθαίνουμε την έκταση που πήραν τα fake news αλλά θα χρειαστούμε λίγο
καιρό ακόμα για να έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα.
Μια από αυτές τις έρευνες ήταν εκείνη του The Computational Propaganda
Project. Το συγκεκριμένο project εξέτασε την ποιότητα και την ποσότητα των
πολιτικών ειδήσεων σε επτά ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά,
ιταλικά, πολωνικά, ισπανικά και σουηδικά). Η έρευνα διεξήχθη από τις 5 ως τις
20 Απριλίου και συγκεντρώθηκαν 584.062 ειδήσεις σχετικά με τις Ευρωεκλογές
από 5.774 πηγές. Οι ερευνητές ξεχώρισαν τις πέντε πιο δημοφιλείς πηγές «junk
news», όπως τα ονόμασαν, σε κάθε γλώσσα και μέτρησαν την διάδραση στο
Facebook με αυτές. Τέλος έκαναν μια θεματική ανάλυση των 20 ειδήσεων που
είχαν την μεγαλύτερη διάδραση.
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Στα κύρια ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνονται και θετικά σημεία. Για
παράδειγμα, τα «junk news» που κυκλοφόρησαν στο Twitter ήταν λιγότερα από
το 4%. Οι χρήστες μοιράστηκαν πολύ περισσότερες ειδήσεις από σοβαρά μέσα
ενημέρωσης κατά 34% μέσο όρο εκτός από την Πολωνία που ήταν 21%.
Τα κακά νέα ήταν ότι στο Facebook, παρ’ όλο που επίσης η πλειονότητα
διαμοιράστηκε περιεχόμενο από σοβαρά μέσα ενημέρωσης, φάνηκε ότι τα
λιγότερα σε αριθμό «junk news» είχαν πολύ μεγαλύτερη διάδραση ακόμα και
από τις πιο σημαντικές ειδήσεις, προκαλώντας τέσσερις φορές περισσότερα
shares, likes και σχόλια.
Οι πιο «πετυχημένες» από αυτές τις ειδήσεις αφορούσαν θέματα που άπτονταν
του λαϊκισμού, δηλαδή την μετανάστευση, την ισλαμοφοβία ενώ λίγα μόνο
εξέφραζαν άμεσα ευρωσκεπτικισμό ή ανέφεραν ευρωπαίους ηγέτες ή κόμματα.
Τα ευρήματα αυτά είναι λίγο καλύτερα από εκείνα από προηγούμενων ερευνών.
Το 2016 στην Πολωνία τεκμηρίωσαν ότι ευδοκιμούν ψεύτικοι λογαριασμοί οι
οποίοι τρολάρουν συνεχώς ακτιβιστές από πολιτικά κόμματα. Το 2017 στην
διάρκεια τον γερμανικών εκλογών τεκμηρίωσαν ότι αυτοσχέδια «εναλλακτικά
μέσα» και ακροδεξιές διέχυσαν ψευδείς πολιτικές ειδήσεις. Το 2017 στην
διάρκεια των εκλογών στη Γαλλία και το 2018 στην Σουηδία, οι ψευδείς ειδήσεις
και η χειραγώγηση της κυκλοφορίας τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον
δημόσιο διάλογο για θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Ίδια σκηνικό με
στόχο να κλονίσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να ενθαρρύνει την
διαμάχη κατά την διάρκεια του δημοψηφίσματος στην Καταλονία και της
διαμαρτυρίας των Κίτρινων Γιλέκων στην Γαλλία.
Συνολικά υπήρξε μια τάση διαμοιρασμού περιεχομένου από έγκυρες πηγές είτε
σοβαρά μέσα ενημέρωσης είτε ομάδες/οργανώσεις πολιτών. Παρ’ όλα αυτά οι
χρήστες διέδρασαν περισσότερο με τα «σκουπίδια».
Ανάμεσα στα «σκουπίδια» τα μιμίδια (memes) έχουν την τιμητική τους: εύπεπτα,
αστεία, εύκολα να μοιραστούν. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν από μιμίδια, πολλά από αυτά αρνητικά για
κάποιους υποψήφιους (και όχι θετικά για κάποιους άλλους), αλλά πάλι εντελώς
ψεύτικα. Όπως για παράδειγμα εκείνο που εικονογραφούσε τα υποτίθεται
λεγόμενα του επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Ζινγκαρέτι, ότι
εάν το κόμμα του κέρδιζε τις Ευρωεκλογές θα ζητούσε από την Ευρώπη να
περάσει μια «Οδηγία για ν’ ανοίξει όλα τα Ιταλικά λιμάνια και να υποδεχθούν
800.000 Λίβυους πρόσφυγες». Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση με το
Δημοκρατικό Κόμμα να ζητά από την αστυνομία να παρέμβει, τον Ιταλό
υπουργό Εξωτερικών να διαψεύδει (ακόμα και για τους κυβερνώντες
ακροδεξιούς ο αριθμός των Λιβύων ήταν μη διαχωρίσιμος ως πληροφορία) και
να θυμίζει ότι πέρσι ήρθαν 23.370 πρόσφυγες από την Λιβύη, πολύ λιγότεροι
από άλλες χρονιές.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι βίντεο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, να
δέχεται αυγά από πολίτες, το οποίο έγινε viral ξεκινώντας από τον Απρίλιο και
την Γερμανία, συνεχίζοντας στην Ολλανδία και περνώντας τον Μάιο στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινή παρατήρηση σε κάθε χώρα ήταν ότι τα μέσα
ενημέρωσης δεν δείχνουν τι πραγματικά συνέβη. Και όντως δεν έδειχναν γιατί
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παρ’ όλο που το συμβάν είναι αληθινό, χρονολογείται από το 2016 όταν ο
κύριος Μακρόν ήταν ακόμα υπουργός οικονομικών και διαδηλωτές στο Παρίσι
του έριξαν όντως αυγά διαμαρτυρόμενοι για την μεταρρύθμιση στον εργατικό
νόμο.
Οι δημοσιογράφοι του BBC Reality Check, εργάστηκαν εντατικά τις τελευταίες
εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές για να «ξεσκεπάσουν» παραπλανητικές
πληροφορίες. Όπως το βίντεο, που διαμοιράστηκε ευρέως στο Twitter με το
#euelections2019 και που έδειχνε έναν άνδρα να επιτίθεται στο άγαλμα μιας
γυναίκας και το οποίο συνέβαινε υποτίθεται στην Ιταλία. Στο βίντεο ο άνδρας
χρησιμοποιεί σφυρί για να καταστρέψει το πρόσωπο του αγάλματος. Ο κόσμος
γύρω του πετάει πράγματα για να τον σταματήσει, μέχρι να φτάσει η αστυνομία
και να τον συλλάβει. Η λεζάντα ήταν: «Μουσουλμάνος #πρόσφυγας
καταστρέφει άγαλμα στην #Ιταλία επειδή φαίνεται μέρος του κορμιού της
γυναίκας. Η #Ευρώπη δεν ξέρει τι θα βρει μπροστά της τα επόμενα 5 με 15
χρόνια». Δύσκολο να το ξέρει, αφού το επεισόδιο έλαβε χώρα στην Αλγερία και
όχι στην Ιταλία, το 2017.
Τέλος, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες ήταν εκείνη της Avaaz. Οι
περισσότεροι από μας γνωρίζουν ίσως τους ακτιβιστές της Avaaz από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα συγκέντρωσης υπογραφών, ίσως μας έχει τύχει κιόλας
να υπογράψουμε κάτι εκεί. Λιγότεροι είναι εκείνοι που γνωρίζουν ότι πρόκειται
για μια ΜΚΟ με σημαντική δράση στην κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τα δικαιώματα των ζώων, την φτώχεια, τις παγκόσμιες
συγκρούσεις. Λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Avaaz έκανε μια μεγάλη
έρευνα για τα δίκτυα παραπληροφόρησης στο Facebook.
Τα ευρήματά της είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά: τεκμηριώνουν ότι παρά τις
όποιες προσπάθειες του Facebook, η ακροδεξιά και οι ευρωσκεπτικιστές
εργαλειοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασπείρουν ψευδείς
πληροφορίες και ρητορική μίσους. Η Avaaz έστειλε την έρευνά της στο Facebook,
το οποίο λίγο πριν οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες άρχισε να κλείνει
κάποιες από τις σελίδες ή ομάδες από αυτές.
Τα ευρήματα της Avaaz έδειξαν ότι:
•
Ο αριθμός των σελίδων/ομάδων αυτού του είδους ξεπερνούσε τις 500, οι
οποίες συνολικά είχαν 32 εκατομμύρια εκατομμύρια ακολούθους και παρήγαγαν
πάνω από 67 εκατομμύρια «διαδράσεις» (σχόλια, likes, κοινοποιήσεις) τους
τελευταίους τρεις μήνες.
•
Από αυτές το Facebook κατέβασε αμέσως 77 και συνεχίζει. Οι σελίδες που
κατέβηκαν είχαν συνολικά περίπου τρεις φορές περισσότερους ακολούθους (5,9
εκατομμύρια) από τις επίσημες σελίδες των ευρωπαϊκών ακροδεξιών ή
ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων (Λέγκα, AfD, VOX, Brexit Party, Εθνικός
Συναγερμός και PiS).
•
Το περιεχόμενο των σελίδων/ομάδων που κατέβασε το Facebook είχε
μισό δισεκατομμύριο προβολές τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι
κατά μέσο όρο, τα δίκτυα αυτά παρήγαγαν περιεχόμενο που είχε 6 εκατομμύρια
προβολές την ημέρα.
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Το συμπέρασμα είναι ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκτέθηκαν σε ψέματα,
προσπάθεια χειραγώγησης και ρητορική μίσους και το χειρότερο απ’ όλα είναι
ότι η πλειονότητά τους δεν πρόκειται καν να το μάθει ποτέ.
Η λύση που προτείνουν οι ερευνητές του Avaaz είναι η πιο ριζοσπαστική που
έχει προταθεί μέχρι στιγμής. Όχι μόνο να υπάρχει σήμανση ότι πιθανόν να
πρόκειται για παραπλανητικό περιεχόμενο, αλλά το Facebook να δείχνει και την
σωστή. Να βάζει δηλαδή ένα άρθρο που να δίνει την σωστή είδηση. Η
πρωτοβουλία ονομάζεται «Correct the Record» και προϋποθέτει την συνεργασία
με δίκτυα fact checkers. Τα οποία, για να κλείσουμε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε,
κάνουν αρκετά καλή δουλειά μεμονωμένα αλλά σε επίπεδο Ευρώπης αδυνατούν
να οργανωθούν. Και πιθανόν όχι τυχαία.
(Δημοσιογραφία, τ. 20, 2019)
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Κεφάλαιο 6: Άνθρωποι και σχέσεις

Γυναίκες

Οι Πηνελόπες υφαίνουν τον ιστό τους
Ποιο είναι το προφίλ του χρήστη του Διαδικτύου; Νέος, μορφωμένος,
ευκατάστατος και κυρίως όλα σε –ος. Η –η είναι ακόμα μακριά από το όνειρο.
Είναι; Πράγματι; Μα πως γίνεται αυτό όταν οι περισσότεροι χειριστές
υπολογιστών είναι χειρίστριες. Όταν η δακτυλογράφηση είναι καθαρά γυναικείο
επάγγελμα. Όταν στις περισσότερες επιχειρήσεις, η γραμματέας χειρίζεται το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του προϊσταμένου της; Μήπως διαβάζουμε τις
στατιστικές λάθος;
Ας πάρουμε τα πράγματα αλλιώς... Σε ένα νοικοκυριό που ο λογαριασμός της
ΔΕΗ, του ΟΤΕ ή του νερού έρχεται στο όνομα του συζύγου αυτό σημαίνει, άραγε,
ότι είναι αυτός ο μοναδικός χρήστης του ηλεκτρικού, του τηλεφώνου, της
βρύσης; Ή ότι απλώς ότι χάριν ευκολίας μετράμε αυτόν για χρήστη; Δεν
περιμένω φυσικά να «διαβάσω» το προφίλ του χρήστη από το ποιος έχει στ’
όνομά του το λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών.
Άλλωστε πολλές από τις στατιστικές έρχονται κατ’ ευθείαν μέσα από το
Διαδίκτυο. Θα μπορούσα να προτάξω όμως το γεγονός ότι αυτοί που κάθονται
να συμπληρώσουν τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια είναι όντως νέοι (γι’ αυτό κι
έχουν το χρόνο), μορφωμένοι (ξέρουν να χειριστούν ένα ερωτηματολόγιο),
ευκατάστατοι (αδιαφορούν για το πόσο θα τους κοστίσει) και είναι άντρες (δεν
έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν!) Δεν θα το κάνω όμως γιατί θα μπούμε έτσι
σε μια ατελείωτη συζήτηση.
Παίρνω αφορμή από την εκλογή δύο γυναικών στο Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΕΠΕ
(Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Επικοινωνίας
και
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας). Συγχαρητήρια στη Γιώτα Παπαρίδου και στην Έλενα
Παπανδρέου, είμαι σίγουρη ότι θα δώσουν νέα πνοή στο ΔΣ. Και ξεκίνησαν
δυναμικά. Έπρεπε όμως δυστυχώς να περιμένουμε να αυξηθεί ο αριθμός των
μελών του ΔΣ από επτά σε έντεκα, για να χωρέσουν και δύο γυναίκες μέσα.
Έστω, αλλά γι’ αυτό δεν φταίνε οι στατιστικές.
Πριν από έξι χρόνια στο Παρίσι συστάθηκε ένας σύλλογος, οι Πηνελόπες. Με
φώναξαν ομιλήτρια σε μία ημερίδα για το Διαδίκτυο και την απασχόληση. «Γιατί
Πηνελόπες;», ρώτησα. «Όπως η Πηνελόπη ύφαινε τον ιστό της έτσι κι εμείς
υφαίνουμε τον Παγκόσμιο Ιστό», ήταν η πληρωμένη απάντηση. Οι περισσότερες
από τις κοπέλες είχαν περάσει την πρώτη νιότη και αρκετές από αυτές ήταν
άνεργες. Στόχος τους ήταν να συμπληρώσουν το κενό πληροφόρησης που
υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης για τις γυναίκες. Και να μην αφήσουν τους
άντρες να οικειοποιηθούν τις νέες τεχνολογίες. Έβλεπαν στο Δίκτυο μια νέα
ευκαιρία να κάνουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους. Έβλεπαν επίσης κάτι το πολύ
ενδιαφέρον που δεν ήθελαν να το αφήσουν να περάσει δίπλα τους χωρίς να τις
αγγίξει. Τις τσάκισαν τις στατιστικές.
Είχα ξεχάσει εντελώς τις Πηνελόπες μέχρι που ξαναείδα ένα φυλλάδιό τους για
τη γυναικεία ανεργία. Και έμεινα κατάπληκτη. Γιατί δεν ήξερα ότι έχουμε φτάσει
πια στο σημείο να μιλάμε για κυβερνο-φεμινισμό (cyber-feminism):
Και για τι ακριβώς πρόκειται;
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Γυναίκες
Κίνημα, πολιτική οργάνωση, εικαστική παρέμβαση στο Δίκτυο;
Με δύο λόγια, όπως έμαθα από τότε, ο κυβερνο-φεμινισμός είναι μια
προσπάθεια να παρουσιαστεί το φεμινιστικό κίνημα, με άλλη μορφή, λιγότερο
φορτωμένη με τα άσχημα κλισέ του παρελθόντος (οι φεμινίστριες είναι αντιερωτικές, μισούν τους άντρες, δεν κάνουν αποτρίχωση κλπ). Παρά τη
διευκόλυνση χάρη στο δίκτυο, άργησε να φτάσει στην Ευρώπη όπως και οι
περισσότερες αγγλοσαξωνικές εφευρέσεις (βλέπε οικονομία του υδρογόνου που
είναι και της μοδός). Οφείλουμε τον όρο στην αγγλίδα Σάντι Πλαντ και στις
Αυστραλές καλλιτέχνιδες της ομάδα VSN Matrix, που πρώτες χρησιμοποίησαν
τον όρο το 1992 (επί εποχής Mosaic για όσους θυμούνται). Ο κυβερνοφεμινισμός, υποδήλωνε τότε το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες
παράγουν καλλιτεχνικό έργο στις ηλεκτρονικές τέχνες και στις εικονικές
τεχνολογίες. Όσοι ενδιαφέρεστε σας παραπέμπω στο βιβλίο της Πλαντ «Zero
and Ones» και στο δίκτυο των «κυβερνο-φεμινιστριών» Old Boys Network
(www.obn.org), που έχει διοργανώσει τρεις παγκόσμιες συναντήσεις από το
1997.
Κι όμως τελικά, το «μπορεί το γυναικείο φύλο να είναι ενδιαφέρον αλλά δεν
είναι αυτό το θέμα μας», αντιγράφω από τη Φιορίνα Κάρλι, πρόεδρο και
διευθύνουσα σύμβουλο της Hewlett-Packard, μοναδική γυναίκα που διευθύνει
εταιρία εισηγμένη στο Dow 30. Πνευματική της μητέρα ήταν η Γκρέις Χόπερ,
καθηγήτρια μαθηματικών στο Βασάρ και αξιωματικός του αμερικανικού
πολεμικού ναυτικού (1906-1992) που προγραμμάτισε τον Mark I, βρήκε και
ονομάτισε το πρώτο bug και τον compiler. Πνευματικές της αδελφές είναι η
Τζέραλντιν Λέιμπουρν, που ως επικεφαλής της Disney/ABC Cable Networks
ξεκίνησε το Oxygen Media, ένα πειραματικό πρόγραμμα τηλεόρασης και
Ίντερνετ για γυναίκες και η Εστερ Ντάισον, μια από τις πιο ισχυρές φωνές της
τεχνολογίας μέσω της στήλης της στους «New York Times».
Επιχειρηματίες, φεμινίστριες, νοικοκυρές και φοιτήτριες οι γυναίκες
μοιράζονται, μεταξύ τους αλλά και με τους άντρες την ίδια αγάπη και το ίδιο
μεράκι για την τεχνολογία. Μια ψυχολόγος μου είχε πει κάποτε ότι τα παιδιά
προσεγγίζουν διαφορετικά τον υπολογιστή: τα αγόρια για το παιχνίδι και τα
κορίτσια για το σχολείο.
Μεγαλώνοντας οι προσεγγίσεις πλησιάζουν. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό: των
γυναικών είναι πιο γήινη, πιο χρηστική, ίσως λιγότερο καταναλωτική (με όρους
τεχνολογίας) απ’ ότι του «ισχυρού» φύλου. Αλλιώτικη όμως όχι διαφορετική.
(PC Magazine, Σεπτέμβριος 2003)
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Οι γυναίκες υφαίνουν τον ιστό
Το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι από
τα πρώτα θέματα που με απασχόλησαν. Πολλά χρόνια πριν. Κι όμως ακόμα τα
πράγματα δεν έχουν «ισιώσει», από τότε. Σύμφωνα με οργανώσεις γυναικών οι
άνδρες που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι 200 εκ. περισσότεροι από τις
γυναίκες, παγκόσμια!
Εννοείται ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες το κενό είναι μεγαλύτερο, σε κάποιες
χώρες τις Δυτικής Αφρικής και της Νότιας Ασίας οι γυναίκες αποτελούν μόνο το
25% του δικτυωμένου πληθυσμού σύμφωνα με το World Pulse, το οποίο
«τρέχει» και την καμπάνια «Οι γυναίκες υφαίνουν τον ιστό».
Το όνομα της καμπάνιας με πήγε πολλά χρόνια πριν, στις Πηνελόπες, μια
οργάνωση γυναικών στη Γαλλία, που είχε στόχο να προσφέρει σε άνεργες νέες –
ή και όχι τόσο νέες- ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν
ευκολότερα στην αγορά εργασίας. Κι αυτά πολύ πριν την κρίση…
Τι είναι αυτό που εμποδίζει, όμως, τις γυναίκες να έχουν ισότιμη πρόσβαση; Ο
ψηφιακός αναλφαβητισμός, η έλλειψη γνώσης για τις δυνατότητες του
διαδικτύου αλλά και πολιτιστικές πρακτικές που τις αποτρέπουν να έχουν
«σχέσεις» εκτός σπιτιού ή κοινότητας. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τα
προβλήματα κόστους (που αφορούν και τους άνδρες, φυσικά) αλλά και τη
στοχευμένη απαγόρευση πρόσβασης στις γυναίκες που εφαρμόζουν κάποιες
χώρες.
Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται αλλού, στο γεγονός ότι στο δίκτυο οι
γυναίκες ανά τον κόσμο δέχονται σημαντικές επιθέσεις, κυρίως σεξουαλικού
περιεχομένου, κάτι που οδηγεί στον περιορισμό της πρόσβασής τους από τις
ίδιες. Κι αν τα παραπάνω είναι εμπόδια που με προσπάθεια μπορούν να
ξεπεραστούν, αυτό το τελευταίο μοιάζει ανυπέρβλητο για την ώρα. Τον
Ιανουάριο του 2013, η γαλλίδα υπουργός ισότητας Ναζάτ Βαλό-Μπελκασέμ
δέχτηκε επιθέσεις όταν κάλεσε το Twitter να περιορίσει τη ρητορική μίσους (hate
speech). Όσοι της επιτέθηκαν υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο
την ελευθερία της έκφρασης και θα αναδείκνυε τους παρόχους πρόσβασης σε
υπεύθυνους για το περιεχόμενο. Κατά τη γνώμη τους, σε τέτοιες περιπτώσεις θα
πρέπει να επεμβαίνει η αστυνομία!
Καμία αστυνομική υπηρεσία δεν μπορεί, ωστόσο, να αντέξει τέτοιο βάρος. Κι
έπειτα έχει άλλα «θέματα» ν’ ασχοληθεί, ειδικά στις μη δημοκρατικές χώρες.
Στην Ινδία το 2012, για παράδειγμα, οι αρχές κράτησαν φυλακισμένη μια κοπέλα
η οποία άσκησε κριτική στην τοπική κυβέρνηση, καθώς και μία φίλη της που
έκανε like στην ανάρτηση. Η ιστορία έκανε το γύρο του κόσμου.
Κάποια κινήματα γυναικών, ξεκινούν από το δίκτυο και έχουν απτά
αποτέλεσμα. Πολλά παραδείγματα δίνουν θάρρος στις γυναίκες που διεκδικούν
τα δικαιώματά τους από το διαδίκτυο. Ωστόσο, κάποιες άλλες φορές, η
συμμετοχή τους τις εκθέτει σε βία ή χρησιμοποιείται ως εργαλείο ενδυνάμωσης
της καταστολής και του ελέγχου. Το 2012 υπήρξαν καταγγελίες ότι οι αρχές
μετανάστευσης στη Σαουδική Αραβία καλούσαν άρρενες «φύλακες» μέσω SMS
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ώστε να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες που διέσχιζαν τα σύνορα είχαν τις
απαραίτητες άδειες. Στην Αίγυπτο εκδόθηκαν φετφάδες ενάντια σε γυναίκες που
χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο χωρίς την παρουσία άνδρα! Σε τοπικά και
διεθνή μέσα ενημέρωσης υπήρξαν αναφορές για το θάνατο τεσσάρων γυναικών
σε αγροτικές περιοχές στο Πακιστάν, τον Ιούνιο του 2013. Η μία λιθοβολήθηκε
έως θανάτου επειδή χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο και οι άλλες τρεις επειδή
εμφανίστηκαν σε βίντεο γάμου στο δίκτυο. Τα παραδείγματα είναι πολλά και
θλιβερά.
Το ψηφιακό χάσμα είναι μεγάλο έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και στις αναπτυγμένες
χώρες, οι πολίτες μεταξύ τους ζουν πολλές φορές σε διαφορετικό σύμπαν. Είναι
πραγματικά κρίμα στους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες να προστίθεται
και το εμπόδιο «φύλο».
(Παράθυρο, 6 Απριλίου 2014)
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Οι γυναίκες και το ψηφιακό χάσμα
Είναι κοινό μυστικό στον χώρο της τεχνολογίας ότι ο ρόλος της γυναίκας στην
καινοτομία και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι πολύ πιο σημαντικός απ’
ό,τι δείχνουν τα ποσοστά των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, στα
ερευνητικά τμήματα και γενικότερα στα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων.
Πριν μερικούς μήνες ο ιδρυτής της Αλί Μπαμπά, Τζακ Μα, προέτρεπε τους
καινοτόμους επιχειρηματίες να προσλάβουν και να δώσουν ρόλο σε
περισσότερες γυναίκες αν θέλουν να δουν τις επιχειρήσεις τους να
αναπτύσσονται. Βέβαια και αυτός ο τεχνολογικός κλάδος, όπως και οι
περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας, απέχει πολύ από το να δίνει στις γυναίκες
τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που αξίζουν. Οι άντρες κυριαρχούν και στην
παραγωγή και στη χρήση των τεχνολογιών, με την απόσταση ανάμεσα στα δύο
φύλα να μεγαλώνει αντί να μικραίνει την τελευταία δεκαετία. Από την άλλη,
είναι διαπιστωμένο ότι οι εταιρείες που διοικούνται σε μεγάλο ποσοστό από
γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο 20% αυξημένη παραγωγικότητα.
Έτσι ο στόχος για ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και στη δημιουργική εξέλιξη
στον επαγγελματικό χώρο αποτελεί πλέον έναν παγκόσμιο στόχο του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα αναφέρεται ως ο στόχος υπ’ αριθμόν
5 στην ανάπτυξη. Η επίτευξη αυτού του στόχου αποτέλεσε φέτος ένα από τα
βασικά θέματα του συνεδρίου Μobile World Congress που πραγματοποιήθηκε
στη Βαρκελώνη στα τέλη Φεβρουαρίου. Παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά
παραδείγματα διεύρυνσης του πεδίου ευκαιριών για τις νέες κοπέλες και τις
γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας, καθώς επίσης και πρωτοβουλίες που
ενισχύουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε όλα τα επίπεδα της
επιχειρηματικής και εταιρικής δραστηριότητας.
Τον Απρίλιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε και ενέκρινε ένα
ψήφισμα σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών
στην ψηφιακή εποχή. Στο ψήφισμα είχαν αναφερθεί κάποια ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι στην Ευρώπη μόλις το 9% των
προγραμματιστών είναι γυναίκες, ότι μόλις το 19% των ηγετικών στελεχών στον
τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι γυναίκες [έναντι
45% σε άλλους τομείς υπηρεσιών] και ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το
19% των επιχειρηματιών [έναντι 54% σε άλλους τομείς υπηρεσιών]. Η βελτίωση
των ψηφιακών δεξιοτήτων και των προσόντων στον τομέα των ΤΠΕ αποτελεί
μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση της ένταξης των γυναικών και των
κοριτσιών στην αγορά εργασίας. Η αύξηση του αριθμού των γυναικών στον
τομέα των ΤΠΕ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερα αμειβόμενους τομείς, θα
μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ενδυνάμωση και στην ανεξαρτησία των
γυναικών, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού μισθολογικού χάσματος
μεταξύ των φύλων.
Η είσοδος περισσότερων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ θα μπορούσε να
ενισχύσει μια αγορά στην οποία αναμένεται να σημειωθούν ελλείψεις εργατικού
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δυναμικού και όπου η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών θα είχε ως αποτέλεσμα
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το ψήφισμα υπογράμμιζε ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου στον εκπαιδευτικό τομέα μέσω της προώθησης του
ψηφιακού γραμματισμού και της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών
στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ. Ο τρόπος είναι η
ενσωμάτωση του προγραμματισμού, των νέων μέσων και τεχνολογιών στα
προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων καθώς και στην εξωσχολική, άτυπη
και μη τυπική εκπαίδευση, και σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης και
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης του διδακτικού
προσωπικού. Ο δε στόχος είναι η μείωση και η εξάλειψη των ελλείψεων στις
ψηφιακές δεξιότητες και η ενθάρρυνση των κοριτσιών και των νέων γυναικών
να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς της επιστήμης και των ΤΠΕ.
Από τότε και μέχρι σήμερα…
(Παράθυρο, 11 Μαρτίου 2018)
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Μπάνια με νόημα
Ουφ κι αυτός ο Αύγουστος! Πώς την πάτησα έτσι και είμαι στην Αθήνα, σιγά
που αντέχεται. Χάθηκαν και οι φίλοι στις παραλίες, σιώπησαν και τα διάφορα
δίκτυα που λυσσομανούν το χειμώνα. Όσο κι αν υποφέρει ο Έλληνας, ένα χωριό
το ‘χει.
Κι όταν θα γυρνάτε εσείς, αναγνώστες μου αγαπημένοι, θα φεύγω για τις άδειες
πλαζ ενώ εσείς θα βάζετε στο Facebook τις φωτογραφίες των διακοπών. Όλοι
λένε ότι το Σεπτέμβρη κάνεις τις καλύτερες διακοπές. Μπορεί αλλά σκοτεινιάζει
νωρίς...
Το τελευταίο μου εύρημα (και κόλλημα έτσι το πάω) είναι μ’ εκείνους που ζουν
μόνιμα στον ήλιο αλλά θέση κάτω από αυτόν δεν έχουν. Γιατί κάπως έτσι
αισθανόμαστε κι εμείς στη χώρα που ζούμε.
Κορίτσια από την Αφρική και συγκεκριμένα τη Ζιμπάμπουε, βρίσκουν την
ελευθερία που στερούνται στην καθημερινή τους ζωή στο διαδίκτυο.
Γυναίκες μπλόγκερ και χρήστριες του Facebook, χρησιμοποιούν τις δικτυακές
πλατφόρμες για να συζητούν θέματα σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους και
ο,τιδήποτε άλλο θα έκανε το συντηρητικό πρόεδρο της χώρας τους,
Μπουγκάμπε, να κοκκινίσει. Εκεί μιλούν για το ρόλο της γυναίκας στην πολιτική
και την οικονομία.
Το πρώτο πρώτο μου άρθρο σ’ αυτή τη στήλη, το 2003, ήταν για τις Πηνελόπες
που υφαίνουν τον ιστό. Τότε, όμως, αναφερόμουνα στις πρωτοπόρες
ευρωπαίες. Σήμερα, το ενδιαφέρον φεύγει από τα κλαψο-λαϊφσταϊλο-οικοκυρικά
της μέσης ευρωπαίας (μόνο οι Αμερικανίδες -μεταξύ μας- γράφουν τα πράγματα
με το όνομά τους) και πηγαίνει στην πρωτοπορία και την επαναστατικότητα
του Τρίτου Κόσμου... ω! Με συγχωρείτε, αναπτυσσόμενου κόσμου ήθελα να πω
(ταυτόχρονα –πάλι μεταξύ μας- οι Αμερικανοί είναι άσσοι στους ευφημισμούς).
Δε φαντάζεστε πόσο άναψε η συζήτηση στο γραφείο, όταν κυκλοφορήσαμε
μεταξύ μας τη φωτογραφία με την ευτυχισμένη νύφη και δίπλα της τον κατά 30
χρόνια μικρότερο γαμπρό. Μοιραστήκαμε και δικές μας ιστορίες «ήμουνα πέντε
χρόνια μ’ έναν μικρότερό μου αλλά μπήκε στη μέση η μάνα του». Και η
παρότρυνση: «άλλαξε πόλη, ντύσου αλλιώς και πήγαινε να κάνεις τεστ-Παπ,
είναι σημαντικό για τη ζωή σου», ξεσήκωσε ακόμα περισσότερα σχόλια, αφού
εμείς που μπορούμε να πάμε όποτε θέλουμε... το ξεχνάμε.
Κι αν νομίζετε ότι γράφω μόνο για τις αναγνώστριες κάνετε λάθος. Γιατί αυτό
που ξεχνάμε πρώτα και κύρια είναι ότι το δίκτυο μας ανοίγει κανάλια
επικοινωνίας με ολόκληρο τον κόσμο. Το μάθαμε όταν το δίκτυο ήταν σχεδόν
ολόκληρο αγγλόφωνο. Τότε μαθαίναμε νέα από όλο τον κόσμο, διψάγαμε να
μάθουμε νέα απ’ όλο τον κόσμο, σήμερα ο μικρόκοσμος των «φίλων» μάς είναι
αρκετός.
Και πάλι από το δίκτυο ανακάλυψα, πρόσφατα, ότι οι εργαζόμενοι στην
πληροφορική χτυπιούνται άσχημα από τις συνθήκες επισφαλούς εργασίας σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Για να μην αναφέρω το γεγονός ότι εδώ και πολλά
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χρόνια ο ανταγωνισμός από την Ινδία και άλλες αντίστοιχες χώρες στους
προγραμματιστές είναι αχτύπητος.
Λέω λοιπόν, αυτόν τον Αύγουστο, στην παραλία ή την πόλη, να κάνουμε
πραγματικά τα μπάνια του λαού (όπως λέω και κάθε χρόνο). Και να
ξεκουραστούμε και να διασκεδάσουμε αλλά και να χρησιμοποιήσουμε τη
χαλάρωση των διακοπών για να σκεφτούμε κάπως αλλιώς τα πράγματα, να
βάλουμε διαφορετικές προτεραιότητες, να γυρίσουμε σε αξίες που –κακώςεγκαταλείψαμε και να βρούμε νέες της γενιάς μας. Για να μας βρει ο Σεπτέμβρης
λιγότερο απελπισμένους. Το δίκτυο μπορεί να είναι ένα από τα εργαλεία μας.
(PC Magazine, Αύγουστος 2011)
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Τα apps δεν χρειάζονται μαμά
Αν είστε μία από τις τυχερές που δουλεύουν στην Apple ή στο Facebook,
αγαπάτε πολύ τη δουλειά σας, αλλά το βιολογικό σας ρολόι έχει αρχίσει να
χτυπάει, σταματήστε να ανησυχείτε. Οι δύο εταιρείες, φροντίζοντας το ευ ζην
των εργαζομένων τους, ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να επιδοτήσουν την
κρυοσυντήρηση ωαρίων, ώστε να τις διευκολύνουν να αφοσιωθούν στην
καριέρα τους χωρίς να θυσιάσουν τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας.
Φαντάζομαι ότι αυτό έγινε γιατί είναι πασίγνωστο ότι καριέρα και μητρότητα
δεν συμβαδίζουν. Και είναι λογικό, μια εταιρεία που σέβεται τους υπαλλήλους
της να θέλει να τις απαλλάξει από τέτοιου είδους ψευτοδιλήμματα. «Γιατί καλό
μου κορίτσι ανησυχείς; Γίνε μάνα στα 60. Θα έχεις όλο τον χρόνο να ασχοληθείς
με το παιδί σου». Βέβαια δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι τότε. Κατά πάσα
πιθανότητα, όταν θα έχεις φτάσει στο απόγειο της καριέρας σου, εκεί γύρω στα
45-50, έτσι κι αλλιώς θα σε απολύσουμε γιατί θα κοστίζεις πολύ. Στο μεταξύ
όμως κι εμείς θα έχουμε κάνει τη δουλειά μας κι εσύ δεν θα χρειάζεται ν’
ασχολείσαι με χαζομάρες όπως οι πάνες».
Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία, όλοι διαβάσατε υποθέτω την είδηση.
Φαντάζομαι δε ότι και οι επίδοξοι πατεράδες είναι επίσης ανακουφισμένοι γιατί
δεν θα χρειάζεται πλέον να συναντούν τη Μαίρη Παναγιωταρά επιστρέφοντας
κάθε βράδυ από τη δουλειά. Θα μπορούν να έχουν τη σύντροφό τους, λεπτή,
φροντισμένη, ξεκούραστη, φρέσκια από το ντους μετά το γυμναστήριο και
έτοιμη για έξοδο ή για ό,τι ήθελε προκύψει.
Έτσι κι αλλιώς, μόλις γίνουμε μάνες καταλαβαίνουμε όλες ότι μας την έφεραν.
Ότι δεν θα έχουμε ποτέ τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες συναδέλφους ούτε
στην ανέλιξη ούτε στο μισθολόγιο. Γιατί μόλις γυρνάμε από τη δουλειά και πριν
πιάσουμε νεροχύτη τα διαβάζουμε. Γιατί μόλις αρρωστήσει το παιδί, εμείς τα
παρατάμε όλα και τρέχουμε. Και στη σχολική αργία τα παίρνουμε στο γραφείο.
Και στην εκδρομή ξενυχτάμε για να ετοιμάσουμε. Και… και… και… Όχι γιατί μας
υποχρεώνει κανείς, αλλά γιατί το θέλουμε. Θα περίμενε κανείς από την
τεχνολογία να βοηθήσει σε αυτό. Να προσφέρει στη μητέρα εργαζόμενη
εργαλεία για να τα βγάλει καλύτερα πέρα. Να τηλε-εργάζεται, για παράδειγμα,
τις μέρες που αδυνατεί να είναι στο γραφείο… Αλλά όχι. Δύο εταιρείες φάροι της
πληροφορικής αποφάσισαν ότι θα την εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο,
παραπέμποντας τη μητρότητα στις καλένδες. Και να πώς εξηγούνται οι
στατιστικές που θέλουν τις γυναίκες παγκόσμια να ασχολούνται όλο και
λιγότερο με την επιστήμη και να καταλαμβάνουν ελάχιστες θέσεις ευθύνης.
Η Γραμματεία Ισότητας στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες φαντάζομαι,
διοργανώνει ένα μίνι κουίζ για να πάρει τη γνώμη των γυναικών. Κι εκεί
βρίσκεις τα απίθανα σχόλια. Εκτός από το αναμενόμενο «Η παράνοια και η
αλλοτρίωση σε όλο τους το μεγαλείο!!!», διαβάζεις και «Μακάρι να το κάνουν
και εταιρείες στη χώρα μας».
Τον ωραιότερο τίτλο τον είχε η Washington Post: «Παγώνουν ωάρια ή
“παγώνουν” τις μανάδες εκτός εργασίας;». Η τεχνολογία γίνεται μια ωραιότατη
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αφορμή διάκρισης των γυναικών. Και μάλιστα από εταιρείες όπως το Facebook
οι οποίες, ενώ δεν έχουν σκεφτεί να φτιάξουν έναν παιδικό σταθμό για τις
υπαλλήλους τους, διαθέτουν «φύλαξη σκύλων».
Η εργασία στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας δεν είναι αστείο πράγμα. Για να
προλάβουν απίθανες προθεσμίες, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν
μερόνυχτα. Και αντί να βελτιώσουν οι εταιρείες τις συνθήκες εργασίας, κάνουν
το αντίθετο. Και όπως δήλωσε και μια εργαζόμενη «Τι θα γίνει; Θα δείξω στο
παιδί μου την εφαρμογή που έφτιαξα εξηγώντας του ότι είναι η αιτία που είναι
9 και όχι 14;».
(Παράθυρο, 26 Οκτωβρίου 2014)
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Το τραγούδι των σειρήνων
Εγώ έμαθα τι γινόταν από το δελτίο Τύπου που προσγειώθηκε στο ηλεκτρονικό
μου ταχυδρομείο. «Όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου, θέλετε να βρίσκετε τα
προϊόντα που ψάχνετε γρήγορα και εύκολα. Και οι έμποροι θέλουν να
προωθήσουν αυτά τα ίδια προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, το Google Search
εμφανίζει διαφημίσεις αγορών συνδέοντας τους χρήστες μας με χιλιάδες
διαφημιζόμενους, μεγάλους ή μικρούς, με τρόπους που να είναι χρήσιμοι για
όλους. Θεωρούμε πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
ηλεκτρονικές αγορές υποτιμά την αξία αυτού του είδους των γρήγορων και
εύκολων συνδέσεων».
Ωραία μου φάνηκαν αυτά, αλλά επειδή η Google έχει κι άλλες καταδίκες, εκεί
πήγε το μυαλό μου αμέσως. Και είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε
πρόστιμο 2,42 δισ. ευρώ (ωωωωω!) στην εταιρεία επειδή παραβίασε τους
αντιμονοπωλιακούς κανόνες όταν καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση που
κατέχει στην αγορά μηχανών αναζήτησης, παρέχοντας παράνομο πλεονέκτημα
σε άλλο προϊόν της Google, στη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών.
Τώρα για να πούμε την αλήθεια, ούτε είχα δει ότι υπάρχει η συγκεκριμένη
υπηρεσία, αλλά εγώ δεν είμαι ο μέσος χρήστης. Γίνομαι στραβή και κουφή
εύκολα όταν θέλω. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εταιρεία πρέπει, εντός 90
ημερών, να δώσει τέλος στην καταχρηστική αυτή συμπεριφορά, ειδάλλως θα
κληθεί να καταβάλει χρηματικές ποινές ύψους έως και 5% του μέσου ημερήσιου
κύκλου εργασιών παγκοσμίως της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google,
που παρέχει τη σύγκριση τιμών.
Θυμάστε την επίτροπο Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ; Είναι αυτή που
πέρσι τον Αύγουστο «τσάκωσε» το ιρλανδικό κύκλωμα φοροδιαφυγής της
Apple. Η ίδια είναι και πίσω από την καταδίκη της Google. «Η Google έχει
δημιουργήσει πολλά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αλλάξει
καταλυτικά την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι θετικό. Αλλά η στρατηγική της
Google όσον αφορά τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών δεν αποσκοπούσε
απλώς σε προσέλκυση πελατών μέσω της βελτίωσης του προϊόντος της σε
σχέση με εκείνο των ανταγωνιστών της. Αντιθέτως, προέβη σε κατάχρηση της
δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στις μηχανές αναζήτησης, προωθώντας τη δική
της υπηρεσία σύγκρισης τιμών στα αποτελέσματα αναζήτησης, και
υποβιβάζοντας εκείνες των ανταγωνιστών. Η πρακτική της Google είναι
παράνομη βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Αρνήθηκε την
ευκαιρία σε άλλες εταιρείες να ανταγωνιστούν αξιοκρατικά και να
καινοτομήσουν. Και, το πιο σημαντικό, αρνήθηκε στους Ευρωπαίους
καταναλωτές τη δυνατότητα για πραγματική επιλογή υπηρεσιών και για πλήρη
αξιοποίηση των οφελών της καινοτομίας», δήλωσε με την ανακοίνωση του
προστίμου.
Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πρώτη κατά την οποία μια
σημαντική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού επιβάλλει κυρώσεις στον τρόπο με
τον οποίο λειτουργεί η Google. Η πρώτη για την Google. Γιατί οι παλιότεροι
θυμόμαστε ότι πριν από δέκα ακριβώς χρόνια ήταν η Microsoft που τιμωρήθηκε
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γιατί είχε προσβάλει τους ευρωπαϊκούς αντιμονοπωλιακούς νόμους και τότε η
υπόθεση είχε κάνει όντως πάταγο.
Η ιστορία είχε ξεκινήσει από το 1993 όταν η αμερικανική εταιρεία Novell (εν
ολίγοις σ’ αυτήν οφείλουμε τα LAN – Local Area Networks) έκανε προσφυγή γιατί
η Microsoft έπαιρνε χρήματα από κάποιες πωλήσεις υπολογιστών ανεξάρτητα
από το εάν είχαν τα Windows ή όχι. Η υπόθεση κατέληξε σε συμβιβασμό ένα
χρόνο αργότερα. Το 1998, όμως, η εταιρεία Sun Microsystems (η μαμά της
γλώσσας πληροφορικής Java) έθεσε το ζήτημα της ενσωμάτωσης του media
player της Microsoft στα Windows. Τελικά η Microsoft κρίθηκε ένοχη και έβγαλε
το windows media player και επίσης αναγκάστηκε να πληρώσει το μεγαλύτερο
πρόστιμο που είχε μέχρι τότε επιβληθεί, ύψους 497 εκατ. ευρώ. Μια γυναίκα
ήταν και τότε απέναντι στην εταιρεία, η επίτροπος Νίλι Κρους.
Το ηθικό δίδαγμα είναι απλό. Απ’ ό,τι φαίνεται, οι γυναίκες γοητεύονται πιο
δύσκολα από τις σειρήνες της πληροφορικής.
(Παράθυρο, 2 Ιουλίου 2016)
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Αναζητώντας σεξ στον κυβερνοχώρο
Τρίτη βράδυ στη δουλειά. Χαζεύω μπροστά στον υπολογιστή και αναρωτιέμαι τι
θέμα να έχει το επόμενο ρεπορτάζ. Μπαίνω σε μία από τις πολυάριθμες (πλέον)
ιστοσελίδες που υπόσχονται «γνωριμίες». Χαζεύω τα «προφίλ» των υποψηφίων.
Μερικά είναι για να κυλιέσαι κάτω από τα γέλια. Η για να σοκάρεσαι
πραγματικά. Ε, καλά, δεν μπορεί να έχουν όλοι «περίεργα γούστα». Να είναι όλοι
πρόστυχοι, ανώμαλοι, διεφθαρμένοι, παράνομοι. Ας κρατήσουμε τη ρομαντική
πλευρά. Θα ‘χει και μερικούς «στρέιτ». Σ’ αυτούς επικεντρώνομαι.
Αποφασίζω να φτιάξω κι εγώ ένα «προφίλ». Λοιπόν για να δούμε, είμαι «40
χρονών, χωρισμένη, ψηλή, ξανθοκάστανη με γαλανά μάτια» (αυτό το τελευταίο
μου φαίνεται το χειρότερο ψέμα από όλα). Ψάχνω γνωριμία με άντρα. Ρίχνω τα
δίχτυα μου στον κυβερνοχώρο σε αναζήτηση (προφανώς) ερωτικού συντρόφου.
Τετάρτη πρωί πρωί, στις 8. Πάνω από δέκα μηνύματα με περιμένουν. Μωρέ
μπράβο επιτυχία. Που να είχα βάλει και φωτογραφία...
Πέμπτη πρωί. Δεν έχω απαντήσει σε κανέναν και τα μηνύματα εξακολουθούν να
συρρέουν στο γραμματοκιβώτιό μου. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
Πέμπτη απόγευμα. Ανοίγω ένα προς ένα τα μηνύματα και τα αναλύω. Μαζεύω
στατιστικά στοιχεία. Κάνω τη δουλειά μου, εν ολίγοις.
Έκπληξη: το 56% όσων μου γράφουν είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού
διπλώματός και πάνω και τα οικονομικά τους «πα μαλ». Η τουλάχιστον έτσι
ισχυρίζονται, τι να πιστέψεις;. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι γύρω στα σαράντα.
Μήπως φταίει η υποτίθεται δική μου ηλικία που τους τράβηξε; Πώς να το
καταλάβεις; Όσο για την οικογενειακή τους κατάσταση, έχουμε απ’ όλα τα
φρούτα.
Πρώτα οι παντρεμένοι, ένα ποσοστό 23% περίπου. Οι περισσότεροι από αυτούς
μπαίνουν κατ' ευθείαν στο ψητό. «Άντρας ζητά γυναίκα για σεξ» - οι
διευκρινίσεις αυτού του τύπου είναι πλέον πολύ χρήσιμες για να ξέρουμε τι μας
γίνεται.. «Σεξ και μόνο Σεξ», γράφει κάποιος. Και κάποιος άλλος: «Θα μπορούσε
η αγκαλιά σου, να γίνει... θυσιαστήριο του ερωτά μου (;;;)» Δεν έχω καμία
διάθεση να κάνω την ιέρεια και συνεχίζω.
Κατηγορία δεύτερη οι ανύπανδροι. Γύρω στο 26% αυτοί. Όχι μόνο σεξ αλλά και
φίλοι, με ρομαντισμό και τρυφερότητα στο πρώτο πλάνο. Αυτοί δεν γνωρίζουν
ακόμα το πραγματικό νόημα της ζωής, αυτό έρχεται μετά, με το γάμο. «Θα
πρέπει ή να μάθεις να υπερνικάς τους φόβους σου ή να μείνεις στις σκιές για το
υπόλοιπο της ζωής σου». Μακάβριο, ε;. Αν και, το ομολογώ στο προφίλ μου
έγραψα πως είμαι ρομαντική και μισώ το ψέμα... Ψεύτρα!
Τέλος οι χωρισμένοι. Να γράψω ποσοστά; Είναι η συντριπτική πλειονότητα...
Απογοήτευση; Περιορισμένος κοινωνικός κύκλος; Ας βγάλουν οι άλλοι
συμπεράσματα. «Αν ξέρεις τι θέλεις, αλλά κυρίως αν ξέρεις πώς να το πάρεις...
γράψε μου. {...} ¨Ένας έξυπνος σέξι διάλογος και το ερωτικό παιχνίδι με το μάτια
και τις λέξεις θα μας διεγείρει...». Αρκεί, δεν συνεχίζω. Τα μηνύματα του τύπου:
«Αν θέλεις μια όμορφη γνωριμία με έναν ώριμο πραγματικά άντρα μη διστάσεις
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να μου γράψεις και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά και ότι προκύψει», με
ξενερώνουν. Αντίθετα, ο 60χρονος που έρχεται από το εξωτερικό «Έχω πάρει
σύνταξη και σχεδόν δεν κάνω τίποτα, παρά μόνο παίζω με τον υπολογιστή!!»
μου φαίνεται πολύ πιο αληθινός. Σχεδόν μου 'ρχεται να του απαντήσω.
Τα στατιστικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2003 δείχνουν πως στην
Aμερική (τη χώρα των θαυμάτων), το πληρωμένο Ίντερνετ έφερε έσοδα 748 εκ.
δολάρια, σημείωσε δηλαδή αύξηση 23%. Που ξοδεύτηκαν αυτά τα χρήματα; Στις
ροζ σελίδες, στο επιχειρηματικό Ίντερνετ και στη διασκέδαση. Οι σελίδες
γνωριμιών απορρόφησαν 214 εκατ. δολάρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση
76% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Δηλαδή σε λίγο θα πρέπει να
πληρώνω κιόλας για τις βλακείες που μόλις προανέφερα; Πριν κλείσω τα πάντα,
πάω μια βόλτα μέχρι τα ελληνικά best websites. Εκεί ξαναβρίσκω το ίδιο βιολί. Οι
τρεις μεγάλες κατηγορίες είναι οι ειδησεογραφικές, οι αθλητικές –μαζί με το
καινούργιο φρούτο για το στοίχημα και τα συμπαρομαρτούντα- και φυσικά οι
γνωριμίες. Μα καλά βρε παιδιά, στην Ελλάδα ζούμε, γεμάτα είναι τα μπαράκια
και τα νυχτομάγαζα. Τι θα κάνουν κι αυτοί, κλέφτες θα γίνουν; Μου φαίνεται
πως τελικά δεν έχουν άδικο όλα αυτά τα «κίτρινα» έντυπα που παρουσιάζουν
το Ίντερνετ ως τόπο δράσης, ανώμαλων σεξομανών που καραδοκούν για να
καταστρέψουν και εμάς και τα παιδιά μας. Ένα άλλο θέμα που θα έπρεπε να
κουβεντιάσουμε σοβαρά κάποτε. Γιατί φαίνεται πως παίρνει τόσο μεγάλες
διαστάσεις που τρομοκρατεί πολύ κόσμο. Και έντρομοι πολλοί φίλοι με ρωτούν
πώς να προστατέψουν τα παιδιά τους. Εύκολο, όπως εύκολα τα προστατεύουν
από την τηλεόραση και τα περιοδικά. Με την προσοχή τους, με τη διακριτική
παρακολούθηση, με τα σχετικά κλειδώματα και κυρίως με τη συνολική παιδεία
που τους δίνουν.
Για μια στιγμή! Αυτό εδώ το προφίλ μου φαίνεται γνώριμο. Η απάντησή μου
είναι γρήγορη και χωρίς δισταγμούς «Αν είσαι αυτός που φαντάζομαι τρέχα να
γλιτώσεις!». Ηθικό δίδαγμα: Ποτέ μη μιλάτε για τα ρεπορτάζ «που τρέχουν» στο
σπίτι…
(PC Magazine, Νοέμβριος 2003)
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Αναζητώντας την αδελφή ψυχή
Ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, εδώ και χρόνια, είναι οι γνωριμίες στο
διαδίκτυο. Όχι τυχαία. Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι για να «πιάσει»
οποιαδήποτε τεχνολογία πρέπει να έχει σεξ. Αλλιώς δεν απογειώνεται.
Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τελεία.
Ούτε ξέρω πόσες φορές γράφτηκα σε σελίδες τέτοιου είδους (για χάρη της
επιστήμης πάντα). Στην τελευταία μου προσπάθεια με πέταξαν έξω γιατί δεν
έβαλα κανονική φωτογραφία (στο επόμενο έχω στον νου μου τι θα βάλω, να
μην τρέχω τελευταία στιγμή). Όχι όμως και πριν προλάβω να κάνω μερικές
ενδιαφέρουσες γνωριμίες, να συζητήσω με κόσμο. Μέχρι και ερωτηματολόγιο
είχα η αθεόφοβη και οι καλοί αυτοί άνθρωποι το απαντούσαν. Οι περισσότεροι
μου έδωσαν και τα κανονικά τους στοιχεία. Στο πέρασμα των χρόνων, η
κατάσταση άλλαξε. Από τους «τρελαμένους» που κυκλοφορούσαν σε τέτοιες
σελίδες, συνειδητοποιώντας οι άνθρωποι ότι η μοναξιά είναι χειρότερη από τον
καπιταλισμό, είπαν «άι στην ευχή, ας δοκιμάσω κι αυτό». Όσοι συνάντησα και
μορφωμένοι ήταν και πετυχημένοι επαγγελματίες και μια χαρά θα τους
πρόσεχες σ’ ένα μπαρ. Απλώς δεν συχνάζουν σε μπαρ. Ή πάνε με τους φίλους
τους και δεν κάνουν τα λιγούρια.
Τώρα τελευταία σκεφτόμουνα ότι είχα αρκετό καιρό ν’ ασχοληθώ με το θέμα.
Μου σύστησαν και μια σελίδα που είναι της μοδός και… Πριν κάνω οτιδήποτε,
όμως, είπα να ζητήσω βοήθεια, την οποία βρήκα στο «Evidence Based Medicine»
στο άρθρο «Μετατρέψτε τις διαδικτυακές επαφές σε πρώτο ραντεβού». Πιο
επιστημονικό πεθαίνεις. Οι συγγραφείς, καθηγητές πανεπιστημίου και οι δύο,
συγκέντρωσαν στοιχεία από τις «πρακτικές» των χρηστών και τις αξιολόγησαν.
Τις σύγκριναν επίσης με μελέτες πάνω στην έλξη και την πειθώ και άλλες που
αφορούσαν τα ραντεβού μέσω διαδικτύου, 86 στο σύνολο.
Τα ευρήματά τους; Απίθανα. Γιατί καλά, μια ωραία φωτογραφία είναι λογικό να
είναι «πιασάρικη». Φαίνεται όμως πως έχετε πιθανότητες να τραβήξετε το
ενδιαφέρον αν το ψευδώνυμο που θα διαλέξετε ξεκινάει με ένα από τα πρώτα
γράμματα του αλφαβήτου. Δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί αλλά πιθανόν να
είναι εξαιτίας της αναζήτησης που φέρνει πάνω τα ονόματα αλφαβητικά. Οι
άντρες χρήστες επιλέγουν πιο εύκολα άτομα με ψευδώνυμα που έχουν σχέση με
την ομορφιά ενώ οι γυναίκες ανταποκρίνονται σε ψευδώνυμα που έχουν σχέση
με το μυαλό. Κλάσικ.
Όσο για τις φωτογραφίες, επιτυχία έχουν εκείνες που σας δείχνουν με φίλους!
Οι άντρες ψάχνουν ένα ωραίο σώμα, οι γυναίκες έναν άντρα πιο ριψοκίνδυνο.
Μια ακόμη συμβουλή είναι να μην γράψετε «έχω χιούμορ» αλλά αυτό να
φαίνεται στην περιγραφή του εαυτού σας. Επίσης το 70% όσων θα γράψετε θα
πρέπει να είναι για τον εαυτό σας και το 30% για το τι ψάχνετε από τον άλλον.
Ένας από τους χρήστες που απάντησε παλιότερα στο ερωτηματολόγιό μου είχε
τονίσει ότι συνομιλούσε με μια κοπέλα στο δίκτυο για δύο χρόνια πριν τελικά
συναντηθούν και καταλήξουν σε σχέση. Το ίδιο φαίνεται και από την μελέτη: αν
θέλετε ραντεβού θα πρέπει να επενδύσετε στην επικοινωνία και όχι να γράφετε
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μηνύματα που θα ταίριαζαν σε οποιονδήποτε. Α, ναι, και να δείχνετε το χιούμορ
σας, να γράφετε σύντομα μηνύματα και ν’ απαντάτε γρήγορα. Ένα από τα
καινούργια στοιχεία είναι ότι οι χρήστες προτιμούν να συναντηθούν πρώτα
εικονικά (με webcam) πριν περάσουν σε κανονικό ραντεβού. Γι’ αυτά οι
επιστήμονες έχουν επίσης συμβουλές: να καθόμαστε στητοί στην καρέκλα, να
χαμογελάμε, να κάνουμε κομπλιμέντα, αληθινά όμως, να μην κάνουμε τους
ξερόλες.
Βοήθησαν όλα αυτά; Καλή τύχη εύχομαι. Έλα τώρα που διαβάζατε για χάρη της
επιστήμης…
(Παράθυρο, 22 Φεβρουαρίου 2015)
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Μοναχικές νύχτες στο Facebook
«Γεια εισ ιπολλη ομορφη γυναικα πωs τα περναs θελω να σε γνωρισω απο
κοντα και γω μενω αθηνα». Το μήνυμα προσγειώθηκε στο inbox του Facebook
ένα βράδυ κατά τις 11. «Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, αλλά δεν ενδιαφέρομαι
για γνωριμίες», απαντάει η ξινή (εγώ). «Να μην σε πάρω να πάμε για παγωτό;»,
επιμένει. «Λυπάμαι, είμαι “πιασμένη”, αλλά ο τύπος συνεχίζει κι εγώ
εκνευρίζομαι, αλλά δεν θα τον κάνω μπλοκ απόψε, αύριο, που θα μ’ έχει ξεχάσει
και θα την πέφτει σε καμιά άλλη ταλαίπωρη. Λίγο πριν ένας τύπος μού είχε
στείλει 12 φωτογραφίες (γιατί άραγε 12;) και δύο βίντεο, ενώ ένας άλλος ήθελε
κι αυτός κουβέντα. Κρητικός. Οπαδός του ΟΦΗ. Τίγκα στις φωτογραφίες από το
γήπεδο ο τοίχος του, μέχρι που βρήκα και μια κοινοποίηση από τον τοίχο μιας
φίλης του, η οποία είχε αναρτήσει τη δημοσίευση μιας άλλης φίλης, η οποία
αναρωτιόταν: «Γεια σας!!! Έχω ένα πρόβλημα με τον φίλο μου… με πιέζει να το
κάνουμε από π!$@ (λογοκρισία), αλλά εγώ φοβάμαι τον πόνο. Τι να κάνω;;».
Σχόλια από κάτω: «δεν τους φτανε η μία tR^P@ (λογοκρισία) θέλουν κι αλλη
ελεος», «μην απολογισε γλυκια μου εθεσες ένα σοβαροτατο ερωτημα που
μαστιζει τη νεολεα μας». Άλλοι ήταν κάπως πιο σοβαροί: «Τώρα αυτό ρε κοπέλα
μου θέλεις να το σχολιάσουμε. Ε, ρε τι προβλήματα έχει ο κόσμος!!!!» ή ακόμα
«Γνωρίζεις ότι η δημοσίευσή σου φαίνεται και σε όλους τους φίλους σου» (όχι
δεν ήταν δικό μου, αλλά θα μπορούσε).
Αυτά όλα τα τραβάω γιατί σιχτίρισα που πρέπει να κάθομαι να ψάχνω ένανέναν όσους μου κάνουν αιτήματα φιλίας και επειδή μαζεύονται και μετά
ντρέπομαι γιατί κάποιοι είναι και αληθινοί (συνήθως παλιοί μου) φίλοι ή
γνωστοί και τους αφήνω τρεις μήνες να περιμένουν λες και είμαι η Lady Gaga,
τρομάρα μου, και είπα τέλος πάντων να τους κάνω όλους φίλους, στα γρήγορα.
Τι θα μου κάνουν, θα με δαγκώσουν; Οι περισσότεροι μου λένε «ευχαριστώ για
την αποδοχή» και μετά με ξεχνάνε. Σιγά μην εμφανίζονται οι αναρτήσεις που
κάνω μια φορά τον μήνα, κάτι σιβυλλικά, ακατανόητα για τους μη μυημένους ή
ακόμα κάτι ξεκατινιάσματα όταν έχω χάσει πάλι τη μάχη με τη σκόνη, τα
πεταμένα παιχνίδια και τις τρίχες του σκύλου και σιγά μην τους ενδιέφεραν έτσι
κι αλλιώς. Γιατί την ώρα που εγώ σκάω με την πολιτική, την τεχνολογία και
μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα για τη ζωή, τον θάνατο και το σύμπαν, οι άλλοι
ψάχνουν απλώς σεξ. Αυτό είναι και το υγιές φαντάζομαι. Από την εποχή που
αντάλλαζαν επιστολές απαντώντας σε αγγελίες σε περιοδικά, ο κόσμος
«ψάχνεται». Τα πρώτα χρόνια της τεχνολογίας, όταν δεν είχαμε ακόμα android
και είχαν φτιαχτεί κάποιες πρωτόγονες «εφαρμογές» για κινητά σε WAP
(Wireless Application Protocol) (δείτε μια πολύ ωραία παρουσίαση στην
Guardian), οι μόνες που πραγματικά δούλεψαν ήταν αυτές που είχαν σχέση με
το σεξ: πορνό, γνωριμίες, ραντεβού με επαγγελματίες, τα πάντα. Σήμερα όλα
έχουν απογειωθεί: κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, άμεση συνομιλία. Το θλιβερό
είναι ότι βλέπω συνέχεια (σε τέτοιες σελίδες στο Facebook*) την τρομερή ατάκα
«have video sex with me». Με ξεπερνάει, τι να πω; Ή μάλλον ξέρω. Όπως είδα
πρόσφατα σε έναν τοίχο: «Το σεξ χρειάζεται φαντασία. Αλλά αν έχεις και
παρτενέρ είναι καλύτερα».
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*Το «να σου καεί το βίντεο» ξεχάστε το. Είδα σε πορνοσελίδα το εξής αμίμητο:
«εάν μας καταγγείλεις και μας κλείσουν, θα κάνουμε όλοι καταγγελία στο
προφίλ σου και θα στο κατεβάσουμε». Έτσι.
(Παράθυρο, 20 Σεπτεμβρίου 2015)
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Viral βίντεο απαγορεύει το καμάκι
Παράνομη θεωρείται πλέον η σεξουαλική παρενόχληση στους δρόμους της
Γαλλίας, το γνωστό καμάκι, ενώ στους παραβάτες που θα «συλλαμβάνονται» επί
τόπου θα επιβάλλεται πρόστιμο έως και 750 ευρώ στο πλαίσιο της λήψης
αυστηρότερων μέτρων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας. Παρά τις
γνωστές δηλώσεις της αγαπημένης ηθοποιού Κατρίν Ντενέβ, σε απάντηση του
κινήματος #MeToo, ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε και το καμάκι, τελικά
οι συμπατριώτες της το έκαναν ψηφίζοντας νόμο, λίγες μέρες μετά τον σάλο
που προκλήθηκε στη χώρα όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε νεαρή γυναίκα, τη
Μαρί Λαγκέρ, επειδή εκείνη απάντησε στα χυδαία σχόλιά του έξω από ένα
παρισινό καφέ.
Η φοιτήτρια δημιούργησε μια ιστοσελίδα για να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από παρενόχληση, όταν το οπτικό υλικό από
κάμερα ασφαλείας που δείχνει το περιστατικό (https://youtu.be/48Fg-j11XE0)
έγινε viral και συγκέντρωσε ένα πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης.
Η ιστοσελίδα της Μαρί Λαγκέρ με τίτλο Nous Toutes Harcelement (Όλες μας
Παρενοχλούμαστε) αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκστρατείας κατά
της σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία ξεκίνησε με το #MeToo και παρέχει μια
πλατφόρμα για τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης που θα μπορούν
ανώνυμα να μοιράζονται την εμπειρία τους. «Όπως χιλιάδες γυναίκες, είμαι και
εγώ θύμα παρενόχλησης σε δημόσιο χώρο. Μοιραστείτε την εμπειρία σας στην
ιστοσελίδα μου http://noustoutesharcelement.fr ή με #TaGueule», έγραψε η
Λαγκέρ στο Twitter. Το «Ta gueule» (βούλωσ’ το) είναι η έκφραση την οποία η
22χρονη Λαγκέρ χρησιμοποίησε απαντώντας στον άνδρα που την παρενόχλησε
έξω από παρισινό καφέ πριν αυτός τη χτυπήσει.
Η οργάνωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, η οποία τη
βοήθησε να δημιουργήσει την ιστοσελίδα της, ανακοίνωσε ότι ο στόχος είναι το
θέμα να παραμείνει στη δημοσιότητα. «Η ιστορία της Μαρί έλαβε μεγάλη
κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης επειδή η ίδια πάλεψε για να εξασφαλίσει το
βίντεο και να το αναρτήσει στο διαδίκτυο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή
είναι μια καθημερινότητα για τις γυναίκες», δήλωσε η Φατιμά Μπενομάρ,
εκπρόσωπος της οργάνωσης Les Effrontées. Παρόμοια κινήματα έχουν έκτοτε
εμφανιστεί σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ισπανία ώς την Ιταλία και τη
Γαλλία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μία στις τρεις γυναίκες και κορίτσια υφίστανται
σωματική ή σεξουαλική βία, εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη.
«Η σεξουαλική παρενόχληση στους δρόμους δεν τιμωρείτο στο παρελθόν. Από
εδώ και στο εξής θα τιμωρείται», δήλωσε η υπουργός Ισότητας Μαρλέν Σιαπά, η
οποία είναι και η αρχιτέκτονας της νέας νομοθεσίας. Κάποιοι επικριτές της
νομοθεσίας ισχυρίζονται ότι τα αυστηρά μέτρα θα σημάνουν το τέλος του
φλερτ. Η Σιαπά είχε δηλώσει τον περασμένο χρόνο στο Reuters ότι η κυβέρνηση
δεν επιδιώκει την εξόντωση του φλερτ και της «κουλτούρας του Γάλλου
εραστή».
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Ο νόμος δεν ασχολείται μόνο με το καμάκι. Το αρχικό νομοσχέδιο προέβλεπε,
επίσης, ότι οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών θα θεωρείται ότι δεν συναινούν σε
σεξουαλική επαφή με μεγαλύτερο ηλικιακά πρόσωπο. Αλλά ο νόμος που
ψηφίστηκε τελικά αναφέρει ότι το σεξ ανάμεσα σε έναν ενήλικα και σε ένα
πρόσωπο 15 ετών και κάτω μπορεί να χαρακτηριστεί βιασμός αν ο νεότερος
από τους δύο θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να έχει συναινέσει. Η αλλαγή έγινε
γιατί το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο είχε χαρακτηρίσει αντισυνταγματική
την πρώτη εκδοχή. Η νέα νομοθεσία θα δίνει ακόμη στα ανήλικα θύματα
βιασμού μια επιπλέον δεκαετία για να το καταγγείλουν, παρατείνοντας έτσι την
προθεσμία στα 30 χρόνια από τη στιγμή που θα κλείσουν τα 18.
(Παράθυρο, 26 Αυγούστου 2018)
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Ο Αλ, η Βίβιαν, ο Στιβ και ο Mac
Τον Ιούνιο, επισκέφτηκαν την Αθήνα δύο σημαντικές προσωπικότητες. Ο ένας
ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Αλ Γκορ, που θα μείνει στην ιστορία ως
ο άνθρωπος που έχασε για μερικές χιλιάδες ψήφους μόνο την προεδρία (και
μάλιστα κάποιοι το αμφισβητούν ακόμη και σήμερα). Ωστόσο, ο
προσηλυτισμένος στην οικολογία Αλ Γκορ, υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από την
περίφημη «Σουζάνα στα βάθη της Αλαμπάμα», την οποία ο πρόεδρος Κλίντον
ήθελε να δικτυώσει και την έφερνε συχνά ως παράδειγμα.
Δέκα χρόνια πριν, η Αμερική ολοκλήρωνε σχεδόν το στοίχημα που η Ευρώπη
έχει σήμερα πλησιάσει, ενώ η χώρα μας το βλέπει ακόμη με κιάλια. Το είπε και η
Βίβιαν Ρέντινγκ, η αρμόδια Επίτροπος, που ήρθε στη χώρα μας, επίσης τον
Ιούνιο, μόνο και μόνο για να μας τα ψάλλει, Και τη στείλανε και στο Λαγονήσι
για το συνέδριο, αλλά τα νέα έφτασαν τελικά μέχρι την πόλη,
Η δεύτερη προσωπικότητα ήταν ο Στιβ Βόζνιακ, ένας από τους δύο ιδρυτές της
Apple. Ο Βόζνιακ παραμένει εμβληματική φιγούρα του κόσμου των
υπολογιστών, τον οποίο άλλαξε με την εφεύρεσή του. Δέκα χρόνια, σχεδόν μέρα
προς μέρα, είχα να πιάσω Mac στα χέρια μου και έστω να γράψω απλώς ένα
κείμενο όπως γράφω τώρα. Η αίσθηση είναι πώς... ας πούμε ότι μετά από δέκα
χρόνια γάμου συναντάς την αγαπημένη από το σχολείο στο δρόμο και
συνειδητοποιείς ότι ποτέ δεν την ξέχασες και ότι είναι ότι καλύτερο μπορεί να
σου συμβεί. Και η εν λόγω αγαπημένη έχει μεγαλώσει και ωριμάσει και η
ομορφιά της έχει ανθίσει πλήρως...
Τι κάνεις σ’ αυτήν την περίπτωση; Τα παρατάς όλα; Τινάζεις στον αέρα μια
δεκαετία από τη ζωή σου; Τις συνήθειές της; (στην προκειμένη περίπτωση και τα
έξοδα);
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα πράγματα, φυσικά δεν είναι τόσο δραματικά.
Ένα υπολογιστή αλλάζεις, όχι σπίτι. Και δεν θα συμβουλέψω κανέναν να τα
πετάξει όλα στα σκουπίδια και να τρέξει ν’ αγοράσει καινούργιο Mac, όσο
καταπληκτικός κι αν είναι.
Στην περίπτωση όμως που ο υπολογιστής έχει παλιώσει λίγο και χρειάζεται και
τη motherboard και τον επεξεργαστή του και δεν ξέρω τι άλλο και είσαστε
έτοιμοι ν’ αναβαθμίσετε σε Vista, μήπως τότε πρέπει να το ξανασκεφτείτε;
Εκτός από το ασυναγώνιστο ντιζάιν (έξω και μέσα), τη σταθερότητα στη
λειτουργία και το γεγονός ότι οι εφαρμογές βρίσκονται έτη φωτός μπροστά, ο
Mac είναι και τρόπος ζωής. Η καλύτερη μέθοδος να τον γνωρίσει κανείς είναι να
μιλήσει μ’ αυτούς που πίνουν νερό στ’ όνομά του.
Ειλικρινά δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνω. Ίσως ένας mini Mac να μην
είναι κακή ιδέα.
(PC Magazine, Ιούλιος 2007)
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Don’t Kill Bill
Ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να συνδέσει το Xbox με το surround; Εγώ που έπεισα
την οικογένεια ότι τα παιχνίδια δεν μπαίνουν στα παιδικά δωμάτια αλλά στο
σαλόνι, για γονικό έλεγχο, λέει. Αποτέλεσμα: ενώ εγώ προσπαθώ να γράψω, οι
εκκωφαντικοί ήχοι από το Forza2 με τρελαίνουν. Πατέρας, γιός, γείτονας και
γειτονάκι αραχτοί στον καναπέ μ’ ένα κοντρόλ στο χέρι. Η δε κυρία που
σιδερώνει έχει μετακομίσει ακριβώς πίσω τους και βγάζει τα ανάλογα
επιφωνήματα. Εάν έρθουν και οι παππούδες σε λίγο, πρώτα θα μας μιλήσουν
για τα καταστροφικά αποτελέσματα των βιντεοπαιχνιδιών και μετά θα
στρωθούν στο παιχνίδι…
Δεν φταίει μόνο ο Μπιλ, γι’ αυτό και δεν θα τον σκοτώσουμε. Έκανα το συνειρμό
επειδή είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε το Γενάρη στην Αθήνα κι επειδή Μπιλ
ίσον Υπολογιστής (το Υ κεφαλαίο παρακαλώ). Δεν έχει σημασία αν είναι αλήθεια
ή όχι, το φαντασιακό είναι αυτό που έχει το πάνω χέρι.
Έξω από το Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γινόταν η παρουσίαση του Γκέιτς, μια
ομάδα νέων από το Hellug μοίραζε φυλλάδια. Και καλά έκανε, γιατί δεν πρέπει
να ξεχνάμε και το ανοιχτό λογισμικό. Το αντίθετο μάλιστα. Πάντως αν είχα δει
διαδήλωση : «έξω το αμερικανικό κεφάλαιο» θα είχα πάθει συγκοπή. Ο Μπιλ δεν
είναι αμερικάνος (φονιάδες των λαών κλπ), είναι όλων μας. Σαν τον Ομπάμα.
Στο μέγαρο μας έδειξαν ένα ταινιάκι με τίτλο «η τελευταία μέρα του Μπιλ στη
δουλειά». Σ’ αυτό ο Μπιλ (μας) ψάχνεται για το τι θα κάνει στη ζωή του, μετά
την προεδρία της εταιρείας του. Ενοχλεί τον Κλούνεϊ για να παίξει στο «Ocean’s
14», τον Μπόνο για να τον πάρει στο συγκρότημα και ανάμεσα σ’ άλλους τον
Ομπάμα και τη Χίλαρι για να τον κάνουν αντιπρόεδρο. Το συγκεκριμένο
απόσπασμα είχε παίξει εκτενώς στην Ελληνική τηλεόραση ως «η φάρσα που
έκανε ο Γκέιτς στους Δημοκρατικούς». Τι ακριβώς να σχολιάσω; Μήπως τη
βλακεία μας ή την αμάθειά μας. Τα δικά μας ταινιάκια της επικαιρότητας είναι
ροζ. Τουλάχιστον η επίσκεψη στο Μέγαρο αποκατέστησε την αλήθεια.
Η Microsoft είναι καλή ή κακή; Πήγε μπροστά ή πίσω την επιστήμη; Το
λειτουργικό της είναι καλύτερο από της Apple; Η ελληνική πολιτεία έπρεπε να
προτιμήσει το δικό της λογισμικό ή να το ανοιχτό όπως τόσες και τόσες άλλες
ευρωπαϊκές χώρες;
Μπροστά στον Μπιλ, όλα αυτά δεν έχουν και τόση σημασία. Κι ας κρασάρουν τα
windows κι ας με ξεκουφαίνει το Forza. Ο Μπιλ είναι πάντα Μπιλ και σας
παρακαλώ, ότι διαφωνίες κι αν έχετε, don’t kill him.
Για όσους δεν παρακολούθησαν τα λίγα που έδειξε η τηλεόραση, ανέβασα
στο infocafe.gr στιγμιότυπα. Υπομονή με τους πολιτικούς στην αρχή, κι αυτοί
για τον Μπιλ είχαν έρθει.
(PC Magazine, Μάρτιος 2008)
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Είμαστε όλοι χρήστες
Τώρα που χειμώνιασε (κάπως έστω) και που σταματήσαμε να ρεμπελιάζουμε
στις παραλίες με κάθε ευκαιρία, ξαναβρίσκουμε τις παλιές μας καλές συνήθειες
μπροστά στον υπολογιστή μας. Άλλος το τσατ του, άλλος το μπλογκ του, άλλος
τα τόρεντ του, άλλος τις αθλητικές σελίδες… Ο χειμώνας τραβάει υπολογιστή. Κι
άμα η οικογένεια είναι σε δίκτυο, τότε μπορούμε να χαλαρώσουμε και να
γράψουμε στο/η σύντροφο… «θα φάμε κάτι απόψε ή πάλι ντελίβερι». Γιατί ο
υπολογιστής θέλει το ντελίβερί του.
Εγώ πάντως έχω μια πρόταση για έξω να σας κάνω. Από τις 7 μέχρι τις 10
Νοεμβρίου το τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών
διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο για τις προκλήσεις και τις χρήσεις των
Τεχνολογιών της Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μπορντώ 3.
Την κεντρική ομιλία το απόγευμα της έναρξης του συνεδρίου, θα την επωμιστεί
ένας πρωτοπόρος των τεχνολογιών στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη, ο
Μπισέντ Παρτάλ. Έχω ξαναγράψει γι’ αυτόν, είναι ο άνθρωπος που πρώτα
έφτιαξε ενημερωτική πύλη, μετά εφημερίδα και τέλος εκπέμπει στο δικό του
τηλεοπτικό κανάλι στο myspace, το itunes και αλλού.
Μην φανταστείτε κανένα μεγιστάνα τον μίντια (ξέρετε κανένα να βγάζει λεφτά
από το Διαδίκτυο;), αλλά περισσότερο έναν που μοιάζει με μεταπτυχιακό
φοιτητή που διδάσκει στο πανεπιστήμιο! Με τα γυαλάκια του, αρκετά
συγκρατημένος αλλά πλήρως καταρτισμένος, γεμάτος φαντασία, κέφι και όρεξη
να δοκιμάσει καινούργια πράγματα και κυρίως να τα μοιραστεί με άλλους. Και
πράγματι, διδάσκει στο πανεπιστήμιο της Καταλονίας αλλά δίνει και πολλές
διαλέξεις, μιλάει για τα μπλογκς, τις νέες δυνατότητες της ενημέρωσης, την
κατάρτιση των δημοσιογράφων, τη σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο…
Γιατί αυτό που μας λείπει πια δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η αξιοποίησή της.
Καμιά φορά, όταν βλέπω ποιοι παρουσιάζονται ως ειδήμονες (κάτι απίστευτοι
ξερόλες του τίποτα) αφρίζω. Και στην τελική είμαστε ένας αχταρμάς:
πιτσιρικάδες που ξέρουν τα πάντα, πενηντάρηδες που ψάχνουν το κουμπί
on/off του υπολογιστή, άλλοι που μόλις τους βγάλεις από το word
μπερδεύονται, ψαγμένοι gamers, bloggers της συμφοράς, bloggers διαμάντια,
προσηλυτισμένοι τεχνοφοβικοί και απηυδισμένοι τεχνολάγνοι…
Που συναντιόμαστε όλοι; Μάλλον στο πουθενά. Σαν ένα μπουλούκι ετερόκλητο,
είμαστε όλοι χρήστες του Διαδικτύου, ο καθένας με τον τρόπο του και το ρυθμό
του.
Ας πάμε, λοιπόν, όλοι ν’ ακούσουμε τον Βίνσεντ και να κουβεντιάσουμε μαζί του.
Ίσως βρούμε κάποια κοινά σημεία μεταξύ μας.
(PC Magazine, Νοέμβριος 2007)
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Τα reunion, το Facebook και η φιλία
Στο τελευταίο μου ταξίδι πήγα με βαριά καρδιά. Την ώρα που ανεβακατέβαινα
σε αεροπλάνα, οι παλιοί μου συμμαθητές διοργάνωναν «reunion», μετά από
τρία χρόνια και κάτι. Αν νομίζετε ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι για να θυμηθείς
τις σχολικές εκδρομές και να ξαναδείς το αμόρε της εποχής εκείνης είσαστε
γελασμένοι. Οι κακοί άνθρωποι πηγαίνουν για να ευχαριστηθούν με εκείνους
που έχουν λιγότερα μαλλιά ή περισσότερα κιλά από αυτούς και οι καλοί
άνθρωποι πηγαίνουν για να θυμηθούν τα όνειρα με τα οποία ξεκίνησε η ζωή
τους.
Θέλω, όμως, να πιστεύω ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί. Μετά το ολονύχτιο
γλέντι, οι παλιοί μου συμμαθητές έφτιαξαν μια ομάδα στο Facebook και από
τότε την παρακολουθώ συνεχώς. Ανεβάζουν παλιές και καινούργιες
φωτογραφίες, τραγούδια που ακούγαμε και πολλές πολλές καλημέρες. Η
αίσθηση του να ανήκεις σε μια τέτοια ομάδα, όπου σε αντίθεση με άλλες στο
Facebook, γνωρίζεις όλα τα μέλη είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Ανήκουμε σε
ομάδες που έχουν σχέση με τη δουλειά μας, τα ενδιαφέροντά μας, τα χόμπι μας,
γνωρίζουμε ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο με μας ή που ασκούν
το ίδιο επάγγελμα, αλλά αυτή η ετερόκλητη, μετά από τόσα χρόνια ομάδα, έχει
το μοναδικό γνώρισμα, τα μέλη της να έχουν μιλήσει, να έχουν τσακωθεί, να
έχουν παίξει ποδόσφαιρο, να έχουν φάει, πιει, διασκεδάσει, κοιμηθεί, ταξιδέψει
μαζί.
Κι εκεί δεν έχει ψευδώνυμα να σου επιτίθενται, ούτε αγνώστους να στην
πέφτουν, ένα φαινόμενο που δυστυχώς συνεχώς οξύνεται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Έχει μόνο καλή διάθεση. Και θυμήθηκα μια έρευνα που διάβασα
πρόσφατα με θέμα πώς το Facebook, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να
συσφίξει ακόμα περισσότερο τις φιλίες (σημείωση: την έψαξα αλλά δεν την
ξαναβρήκα).
Το ενδιαφέρον είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί,
γιατί όπως κάθε εργαλείο το πώς το χρησιμοποιείς είναι το πιο σημαντικό.
Διάβαζα λοιπόν, πώς οτιδήποτε απαιτεί προσπάθεια, δηλαδή μια ανάρτηση ή
ένα σχόλιο ή ένα μήνυμα, βελτιώνει τη φιλία. Αντίθετα τα «Likes» έχουν
ελάχιστη επίδραση, πιθανόν, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, γιατί δεν έχουν
«κοινωνικό κόστος». Η διαφορά ανάμεσα στα σχόλια και τα Likes είναι η ίδια με
τη διαφορά ανάμεσα σ’ ένα γράμμα και μία καρτ-ποστάλ, λένε οι ερευνητές (μα
που τα θυμήθηκαν αυτά τώρα;). Και τα δύο παρέχουν πληροφορίες για τον
αποστολέα και δείχνουν ότι νοιάζεται για τον παραλήπτη, αλλά το γράμμα έχει
περισσότερο περιεχόμενο και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτή η
προσπάθεια ή αλλιώς το «κόστος» εκλαμβάνεται από τον παραλήπτη ως
αξιόπιστο στοιχείο ένδειξης φιλίας.
Οι ερευνητές σημειώνουν, επίσης, πώς το να διαβάζεις για ένα φίλο, μέσα από το
feed, έχει κι αυτό πολύ θετική επίδραση. Οι διαπιστώσεις αυτές, ισχύουν και για
άτομα τα οποία έχουν κανονική σχέση, βλέπονται, μιλάνε στο τηλέφωνο,
ανταλλάσσουν email. Το Facebook σε αυτούς λειτουργεί προσθετικά.
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Ας σημειώσουμε πώς το Facebook δεν επηρεάζει καθόλου τις οικογενειακές
σχέσεις. Όσα μηνύματα και ν’ ανταλλάξουν δύο αδέλφια, για παράδειγμα, ούτε
έρχονται πιο κοντά ούτε απομακρύνονται. Ούτε και η σχέση παντρεμένων
ζευγαριών επηρεάζεται από την επικοινωνία τους μέσω του δημοφιλούς μέσου
κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, πολλοί από εκείνους που πήραν μέρος στην
έρευνα δήλωσαν ότι μέσω του Facebook ανακαλύπτουν την «κοινωνική
προσωπικότητα» του γονιού ή του παιδιού τους, κάτι μέσα στην οικογένεια δεν
επιτυγχάνεται εύκολα.
Τελικά, λοιπόν, καλά κάναμε και φτιάξαμε ομάδα στο Facebook. Θα
επικοινωνούμε και θα οργανώσουμε το επόμενο «reunion» συντομότερα,
ελπίζω. Και μπορεί να ξαναθυμηθούμε ότι στην εποχή της κρίσης και των
χαμένων αξιών, η φιλία είναι μια από τις πιο σταθερές άγκυρες.
(Παράθυρο, 30 Μαρτίου 2014)
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Τεχνολογία για λίγους
Τον περασμένο Φεβρουάριο, η ανακοίνωση της εξαγοράς της εφαρμογής
whatsapp από το Facebook για 19 δισεκ. δολάρια, επέφερε σεισμό στον
επιχειρηματικό κόσμο. Είχαμε όλοι, τότε, συζητήσει, το πώς και το γιατί το
Facebook αποφάσισε να κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση, ποιες αγορές θέλει να
κατακτήσει και πολλά πολλά άλλα.
Η αλήθεια είναι, όμως, ότι παρ’ όλο που είχα κατεβάσει την εφαρμογή δεν την
είχα χρησιμοποιήσει ποτέ μου. Σ’ έναν τηλεφωνικό κατάλογο που μετρά περίπου
2000 τηλέφωνα, οι επαφές που χρησιμοποιούσαν το whatsapp δεν ήταν πάνω
από 150. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί θα πρέπει να τους στείλω
μήνυμα μέσω του whatsapp ενώ θα μπορούσα να τους στείλω sms. Χώρια που
σε σχέση με τη χρήση δεδομένων (όταν δεν υπάρχει wi-fi), η χρήση του sms είναι
πιο φθηνή, αφού στις περισσότερες συνδρομές περιλαμβάνεται κι ένας μεγάλος
αριθμός δωρεάν sms.
Στο τελευταίο μου ταξίδι, ωστόσο, βρέθηκα σε μια παρέα όπου όλοι το
χρησιμοποιούσαν. Κι εκεί ανακάλυψα τη μεγάλη του αξία: τις ομάδες. Ναι, σε
έναν στέλνεις sms, αλλά σε πολλούς το whatsapp είναι πολύ πιο πρακτικό.
Μπορείς να δημιουργήσεις ομάδες για τη δουλειά, για φίλους, για ότι νομίζεις. Κι
εκεί μπορείς να στέλνεις μηνύματα, φωτογραφίες, ήχους μόνο και μόνο για τα
μάτια (ή τα αυτιά) της ομάδας. Φτιάξαμε μια ομάδα «διακοπών» συμμετείχαμε
μόνο όσοι ήμασταν μαζί στις διακοπές και στέλναμε ο ένας στον άλλο τις
φωτογραφίες που τραβάγαμε από το κινητό, κλείναμε ραντεβού ή αποφασίζαμε
τι είδους πίτσα θα παραγγείλουμε για το βράδυ. Ή απλώς κάναμε πλάκα.
Για να αποκτήσεις τη whatsapp πρέπει να εγγραφείς με τον αριθμό του κινητού
σου. Δεν ακολουθεί τη συσκευή, ακολουθεί τον αριθμό και αυτή είναι η μεγάλη
της ιδιαιτερότητα. Είναι χρήσιμη, είναι διασκεδαστική, είναι μοντέρνα, γιατί δεν
είναι της λογικής του web 2.0, να έχεις δηλαδή πρόσβαση από όποιο μηχάνημα
θέλεις στα δεδομένα σου, είναι ένα κινητό μέσα στο κινητό σου. Επίσης, αντίθετα
με το Facebook ή το Twitter είναι ένα «κλειστό περιβάλλον», επικοινωνείς
δηλαδή μόνο με τους ανθρώπους που θέλεις και οι followers ή τα likes δεν έχουν
απολύτως καμία σημασία. Κανένα άγχος δηλαδή, να γίνεις κάτι, να φανείς
κάπου, να ξεχωρίσεις κάπως. Είσαι ο εαυτός σου και αυτό περιμένουν και οι
άλλοι από εσένα.
Έτσι, είναι και ασφαλές ακόμα και για μικρές ηλικίες. Δεν κάνεις γνωριμίες με
αγνώστους, δεν κινδυνεύεις από κάτι…
Στον ορυμαγδό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου όλοι επικοινωνούν με
όλους, όπου –ιδιαίτερα τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο υποψήφιοι
όλων των ειδών- μας κατακλύζουν με ενοχλητικά διαφημιστικά μηνύματα είναι
τόσο μα τόσο ανακουφιστικό να μπορείς να έχεις άμεση επαφή με ανθρώπους
δικούς σου, οι οποίοι στέλνουν κάτι γιατί θέλουν να επικοινωνήσουν
αποκλειστικά με εσένα.
Δεν θέλω να κάνω τη διαφήμιση του whatsapp. Άλλωστε με 450 εκ. χρήστες και
0,89 ευρώ για τον καθένα, μετά την πρώτη δωρεάν περίοδο δεν ανησυχώ για το
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μέλλον της υπηρεσίας. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η λογική που
εκπροσωπεί, που κρατάει όλα τα θετικά της τεχνολογίας αλλά απομακρύνει τα
αρνητικά. Σίγουρα χρειαζόμαστε υπηρεσίες που μας διευκολύνουν να φτάσουμε
ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων ή που με τη βοήθειά της μπορούμε να βρούμε
αυτούς που ψάχνουμε. Ωστόσο, την εποχή της πλημμύρας τον πληροφοριών
χρειαζόμαστε πολλά περισσότερο εργαλεία που θα μας κρατούν σ’ επαφή με
τους δικούς μας ανθρώπους, με τους αληθινούς μας φίλους.
(Παράθυρο, 27 Απριλίου 2014)
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Γονείς και Παιδιά
Ψηφιακά αντίο
Η στήλη απουσίασε τους τελευταίους μήνες, όχι λόγω διακοπών αλλά λόγου
πένθους. Εχασε τον καλύτερο αναγνώστη της και συχνό εμπνευστή της.
Η προσωπική πλευρά δεν αφορά κανένα, όμως μετά από μια δεκαετία και πλέον
που φιλοδοξώ να συγκαταλέγομαι σ’ εκείνους που μελετούν τις επιπτώσεις των
νέων τεχνολογιών στη ζωή μας συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν ασχολήθηκα με
μία από τις πιο σημαντικές εκφάνσεις της: το θάνατο. Γιατί αφελώς νόμιζα πώς
το Τέλος είναι οριστικό.
Κι έτσι είναι. Αλλά πάλι όχι, όπως ανακάλυψα.
Ένα mail κατ’ αρχήν. Λόγια ψυχαναλύτριας και φίλης. «Μην κλείσεις τη σελίδα
στο Facebook, άσε το χαμόγελό του στον κυβερνοχώρο για πάντα». Πρώτο σοκ.
Στην εφορία ζητάς διαγραφή του ΑΦΜ, στο Ιντερνετ όμως, πώς διαγράφεις; Ο
γιός της ήταν εκείνος που λίγες μέρες αργότερα μου έστειλε ένα σχετικό link.
Πράγματι, οι υπεύθυνοι του δικτύου έχουν προβλέψει τέτοιες περιπτώσεις και
οι στενοί συγγενείς μπορούν ν’ αποφασίσουν τι θα γίνει με τη σελίδα. Είναι
δυνατόν και να την κάνουν «μνημείο», θα είναι ανενεργό αλλά οι ήδη φίλοι θα
μπορούν να αφήνουν μηνύματα. Ποιο είναι όμως το σωστό; Ένα «νεκρό» blog
είναι από μόνο του θλιβερό. Ένα προφιλ κοινωνικής δικτύωσης ακόμα
περισσότερο… Το τηλέφωνο το «κόβουν» οι συγγενείς, γιατί δεν υπάρχει
κανένας ν’ απαντήσει όταν χτυπάει σ’ ένα άδειο σπίτι. Μια σελίδα που δεν έχει
πίσω της άνθρωπο έχει νόημα; Η γενιά του Ιντερνετ είναι ακόμη πολύ νέα. Τι θα
γίνει, όμως, σε πενήντα χρόνια; Θα δημιουργηθούν ψηφιακά νεκροταφεία; Και
από την άλλη το χαμόγελό του είναι πράγματι πολύ ωραίο για να εξαφανιστεί.
Και όταν εμφανίζεται τυχαία στους «φίλους», οι άλλοι θα τον θυμούνται. Αυτός
δεν είναι ο στόχος;
Κατόπιν ήρθε η κονσόλα. «Μαμά, τρέχα να δεις. Εχω το μπαμπά πίσω μου στο
αεροπλανάκι. Στη wii δεν πεθαίνεις ποτέ;» Δυστυχώς οι περισσότεροι «ειδικοί»
δεν έχουν ιδέα τί είναι ένα άβαταρ. Ο Φρόυντ δεν το είχε προβλέψει. Και ούτε
ξέρουν αν πρέπει ο μπαμπάς να εξαφανιστεί από την κονσόλα ή να συνεχίσει ες
αεί να πετάει… Μακάβριο κατά τη γνώμη μου αλλά τα παιδιά δεν
αντιλαμβάνονται την απώλεια με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί και να τους κάνει
καλό.
Τέλος ήρθε και ο υπολογιστής. Δύο κολλητοί, ένας στο γραφείο κι ένας στο σπίτι.
«Τι να κάνω με τα mail; Θες αντίγραφα; Και τα έγγραφα, τι να τα κάνω;» Κάποια
στιγμή τα ρούχα εκείνου που έφυγε χαρίζονται, τα προσωπικά του αντικείμενα
γίνονται ενθύμια, τα χαρτιά ξεκαθαρίζονται. Τι κάνεις, όμως, με δύο terra αρχεία
που αντιστοιχούν σε δεκαπέντε χρόνια ζωής; Και μάλιστα απόλυτα ιδιωτικά ή
καλύτερα που δεν έχεις ιδέα ποια είναι ιδιωτικά και πρέπει να μείνουν κλειστά
για πάντα και ποια μπορεί να είναι χρήσιμα για το νοικοκυριό; Τα ίδια και
χειρότερα ισχύουν και για το κινητό…
Η αναζήτηση στο διαδίκτυο ήταν η πρώτη μου αντίδραση. Δεν μπορεί, ένα
άρθρο, μια μελέτη, μια μαρτυρία, κάτι θα βρω… Κι όμως δεν υπάρχει τίποτα,
εκτός από ανάλογες αναζητήσεις με τις δικές μου για το Facebook. Πολλά
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ερωτήματα και καμία απάντηση. Ίσως ο λόγος είναι ότι οι επιστήμονες του
χώρου είναι πρώτα και κύρια τεχνικοί. Ίσως πάλι γιατί δύσκολα μιλάμε για
ενοχλητικές καταστάσεις.
Επαγγελματική διαστροφή; Σίγουρα. Διαδοχικά σοκ; Οπωσδήποτε. Το κύριο
ερώτημά μου είναι το εξής. Με δεδομένο ότι δεν ζούμε πλέον μόνο στη Γη,
υπάρχουμε και στον κυβερνοχώρο, όταν η πρώτη μας (και κύρια ύπαρξη) λήξει,
τελειώνει και η δεύτερη; Ή μήπως θ’ ακούσουμε ότι ο νέος Μεσσίας θα
αναστηθεί στη μπλογκόσφαιρα; Κομμάτι επικίνδυνο, στις συνθήκες κρίσης που
ζούμε.
(PC Magazine, Οκτώβριος 2010)
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Η φοβία των βιντεοπαιχνιδιών
Πολύ συχνά αναφέρουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση
βιντεοπαιχνιδιών, ιδιαίτερα στα παιδιά. Μόλις χθες διάβαζα μια καινούργια
έρευνα η οποία προειδοποιούσε για τη συνεχή χρήση των τάμπλετ, ειδικά σε
μικρότερες ηλικίες. Και όταν μιλάμε για τάμπλετ, μιλάμε, φυσικά, για παιχνίδια.
Πολλοί επίσης υποστηρίζουν ότι καθώς τα παιδιά μας είναι κλεισμένα στα
διαμερίσματα και δεν έχουν πια «τη γειτονιά» για να παίξουν, να
κοινωνικοποιηθούν, να χτυπήσουν, να τσακωθούν… είναι φυσικό να βρίσκουν
διέξοδο στη μοναξιά τους στα βιντεοπαιχνίδια.
Κι εγώ έχω γράψει, από αυτήν εδώ τη στήλη, ότι πρέπει και να μάθουμε στα
παιδιά μας και να θυμηθούμε και οι ίδιοι το πώς να βαριόμαστε, γιατί μόνο έτσι
το μυαλό μας αναγκάζεται να σκεφτεί, να «κατεβάσει» ιδέες, να λύσει
προβλήματα.
Ωστόσο, παρόλο που όλα τα παραπάνω είναι σωστά και πρέπει να τηρούνται,
πολλές φορές ξεχνάμε και τη δύναμη και τις θετικές επιδράσεις που έχουν τα
βιντεοπαιχνίδια στα παιδιά μας. Κατ’ αρχάς υπάρχουν πολλές μελέτες που
δείχνουν ότι τα παιδιά που παίζουν βιντεοπαιχνίδια καθημερινά, για λιγότερο
από μία ώρα, όμως, είναι πιο χαρούμενα, πιο κοινωνικά και λιγότερο
υπερκινητικά από τα παιδιά που είτε δεν παίζουν καθόλου, είτε παίζουν πάνω
από μία ώρα. Έχουν λιγότερα συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα με
τον κοινωνικό τους περίγυρο από τα υπόλοιπα. Δείχνουν, επίσης, καλύτερη
συμπεριφορά στο σχολείο. Άλλες μελέτες προσδιορίζουν το χρονικό διάστημα
στο λιγότερο του ενός τρίτου του καθημερινού ελεύθερου χρόνου, αλλά τελικά
δεν είναι και πολύ μακριά αν το υπολογίζουμε σωστά. Όσο για το πόσο
επηρεάζονται τα παιδιά, μαθαίνουμε ότι η οικογένεια, οι δάσκαλοι, οι φίλοι αλλά
και παράγοντες όπως η φτώχεια, είναι πολύ πιο σημαντικοί από τα
βιντεοπαιχνίδια.
Παρ’ όλα αυτά, όταν τα βιντεοπαιχνίδια είναι βίαια, είναι αποδεδειγμένο ότι οι
έφηβοι γίνονται πιο επιθετικοί, πιο ριψοκίνδυνοι και μπορεί να είναι
παράγοντας που επηρεάζει την κατανάλωση ναρκωτικών, αλκοόλ αλλά και…
την επικίνδυνη οδήγηση (υπάρχουν αρκετά διάσημα παιχνίδια στα οποία τα
παιδιά έρχονται σε επαφή με την οδήγηση μ’ έναν εντελώς διεστραμμένο
τρόπο). Τέλος, επηρεάζει και την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Η λέξηκλειδί για να αποφύγουμε τον πανικό εξαιτίας των παραπάνω είναι «βία». Αρκεί
λοιπόν να προσέχουμε να αγοράζουμε μόνο παιχνίδια για την ηλικία τους
(υπάρχει πάντα η ένδειξη PEGI στο κουτί) και να μην ξεπερνούν την ώρα που
πρέπει ώστε μικροί και μεγαλύτεροι να επωφεληθούν από το παιχνίδι.
Γιατί αυτό που ξεχνάμε συνήθως είναι ότι τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν έναν
ισχυρότατο μαγνήτη διασκέδασης αλλά και γνώσης. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα
και τα πιο ατίθασα πιτσιρίκια μαθαίνουν να ακολουθούν πιστά τους κανόνες
του παιχνιδιού αν θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν. Αποκτούν επίσης καλύτερο
συντονισμό χεριού και ματιού. Και φυσικά μαθαίνουν στρατηγική, επίλυση
προβλημάτων, σχεδιασμό, διαχείριση πόρων, επιμελητεία. Και μάλιστα σε
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σύντομο χρόνο, αφού θα πρέπει να αναλύσουν την κατάσταση ταχύτατα και να
πάρουν μια απόφαση… Η λίστα είναι μεγάλη (δείτε http://bit.ly/raisesmartkids
για περισσότερες πληροφορίες). Αν δε το παιδί σε σχετικά μικρή ηλικία
συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες του υπολογιστή χάρη στα βιντεοπαιχνίδια
και συνεχίσει σε άλλες διασκεδαστικές εφαρμογές, για παράδειγμα να τραβάει
και να μοντάρει βίντεο, να επεξεργάζεται φωτογραφίες, να δημιουργεί μουσική
βιβλιοθήκη, τότε το κέρδος είναι ακόμα μεγαλύτερο. Στην τελική, είναι καλύτερο
από το να βλέπουν τηλεόραση. Η δύναμη των παιχνιδιών αρχίζει να βρίσκει
εφαρμογές παντού: οι τεχνικές μάρκετινγκ συμπεριλαμβάνουν και το παιχνίδι
πλέον. Δείτε τις ιστοσελίδες των μεγάλων εταιρειών, οι οποίες ενσωματώνουν
πλέον και στοιχεία με άμεσες αναφορές στα βιντεοπαιχνίδια.
(Παράθυρο, 8 Φεβρουαριου 2015)
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Αιματοβαμμένες οθόνες, πηγές γνώσης
Το Assassin’s Creed είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής σειρά παιχνιδιών.
Κυκλοφόρησε το 2007 και οι ήρωες κινούνται σε διάφορες ιστορικές περιόδους
με κύρια αποστολή τους αυτό που λέει το όνομά τους, να δολοφονήσουν.
Η σειρά απευθύνεται σε ηλικίες άνω των 16 για κάποια από τα παιχνίδια και
άνω των 18 για τα περισσότερα. Το μέγεθος της επιτυχίας του μετριέται από τις
κριτικές (για το στόρι, τα γραφικά κλπ.), από τις πωλήσεις αλλά και από τα
παράπλευρα προϊόντα. Έτσι, ακόμα και οι μικρότεροι που δεν έχουν δικαίωμα
να παίξουν λόγω ηλικίας (λέμε τώρα ότι οι γονείς τηρούν τους κανόνες)
μπορούν να αγοράσουν φιγούρες, τσάντες, μολύβια, φέτος μάλιστα ήταν πολύ
της μόδας και οι αποκριάτικες στολές. Μια μικρή παρένθεση για τους κανόνες
που τηρούμε (ή όχι). Θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι η ηλικία που αναγράφεται
υποχρεωτικά στο κουτί των παιχνιδιών δεν είναι βαθμός δυσκολίας αλλά
«καταλληλότητα», όπως κάποτε στις ταινίες. Κάτι πολύ εύκολο που μπορούν να
κάνουν οι γονείς, ακόμα κι αν δεν έχουν απολύτως καμία ιδέα από τεχνολογία,
είναι να ζητήσουν από το παιδί τους να τους δείξει το τρέιλερ του παιχνιδιού
στο YouTube. Σε ένα από τα Assassin’s Creed, για παράδειγμα, θα δουν το
τρέιλερ να ξεκινά μ’ έναν υπέροχο αποκεφαλισμό. Ακόμα κι αν αναφέρεται στην
περίοδο της γαλλικής επανάστασης, είσαστε σίγουροι ότι θέλετε τα παιδιά σας
να βλέπουν τα κεφάλια να κάνουν γκελ στο χώμα; Κλείνει η παρένθεση.
Έτσι, λοιπόν, μπορεί ο γονιός να αποφύγει το παιχνίδι αλλά δεν μπορεί να
αποφύγει τα συνοδευτικά. Τα οποία δεν είναι πάντα κατακριτέα. Εμείς, για
παράδειγμα, ανακαλύψαμε ότι οι Ασασίνοι υπήρξαν πραγματικά ως
στρατιωτικο-θρησκευτικό τάγμα -κοντινό στους σιίτες- από τον 11ο ώς τον 13ο
αιώνα, κυρίως στην Περσία και τη Συρία. Ήταν οι κύριοι αντίπαλοι των
σουνιτών ηγεμόνων τους οποίους θεωρούσαν εχθρούς, χειρότερους και από
τους χριστιανούς σταυροφόρους. Τα μέλη του τάγματος αναλάμβαναν
δολοφονίες, κυρίως πολιτικές, και ονομάζονταν «αυτοθυσιαζόμενοι». Τι
καλύτερη ευκαιρία για να μιλήσεις για το Βυζάντιο εκείνης της εποχής αλλά και
τους δυτικούς Σταυροφόρους (βάλτε και λίγο Ριχάρδο Λεοντόκαρδο για να έχει
περισσότερο ενδιαφέρον). Οι πιο προχωρημένοι μπορούν να εξηγήσουν και τη
διαφορά μεταξύ σιιτών και σουνιτών και τους θρησκευτικούς πολέμους του
σήμερα, πού είναι η Περσία ή ακόμη τι συμβαίνει στη Συρία και έχουμε τόσους
πρόσφυγες. Και να μην ξεχάσετε και τις αποστολές «καμικάζι». Σας υπόσχομαι
ότι θα σας ακούν με ανοιχτό το στόμα. Μόνο και μόνο γιατί όλα αυτά αφορούν
τους Ασασίνους του παιχνιδιού. Κι αν δεν θυμάστε τίποτα από τα παραπάνω,
δεν πειράζει, ζητήστε από τα παιδιά να μπουν στη Wikipedia και διαβάστε τα
παρέα. Και μην ξεχάσετε να ψάξετε και τον Σλοβένο συγγραφέα Βλαντιμίρ
Μπαρτόλ, στου οποίου το μυθιστόρημα «Αλαμούτ» βασίστηκε το παιχνίδι. Δεν
είναι βέβαια όλα τα παιχνίδια έτσι. Ωστόσο, ας μην βιαζόμαστε να τα
καταδικάσουμε τόσο εύκολα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τραβάνε (και
κρατάνε αμείωτη) την προσοχή των παιδιών μας. Στην ουσία πρόκειται για έναν
άλλο τύπο οπτικού πολιτισμού, ο οποίος παρά τα μειονεκτήματα που εμείς
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μπορεί να βλέπουμε, έχει και πολλά πλεονεκτήματα. Το μεγαλύτερο: είναι ο
πολιτισμός των παιδιών μας και πρέπει να τον σεβαστούμε.
Αρκεί να μην τον αντιμετωπίζουμε ούτε ως μπέιμπι-σίτερ, ούτε φοβικά.
Αφορμές για να κουβεντιάζουμε με τα παιδιά μας υπάρχουν πάντα. Τα
βιντεοπαιχνίδια είναι μια από τις καλύτερες, μπορεί να αποτελέσουν γέφυρα
επικοινωνίας. Κι εμείς να μάθουμε να παίζουμε κι εκείνα να κερδίσουν από τις
δικές μας γνώσεις.
(Παράθυρο, 19 Απριλίου 2015)

373

Γονείς και Παιδιά
Ανησυχίες γονιών
Ο ανιψιός μου, που μόλις έκλεισε 14 μήνες ζωής και μόλις κάνει τα πρώτα του
βήματα σε στέρεο έδαφος, παίρνει το κινητό τηλέφωνο του πατέρα του, βρίσκει
τις φωτογραφίες και τις αλλάζει περνώντας το δάχτυλο από την οθόνη.
Σε λίγο θα τον δουν και μπροστά στην τηλεόραση να προσπαθεί ν’ αλλάξει
κανάλι με τον ίδιο τρόπο… Ανήκει στις γενιές για τις οποίες η τεχνολογία
αποτελεί κομμάτι της ζωής τους από την ώρα που βλέπουν την πρώτη
ηλιαχτίδα. Δεν συμβαδίζουν, όμως, όλοι τεχνολογικά στην κοινωνία μας. Τα
χάσματα -γιατί δεν είναι ένα- μεταξύ γενεών είναι τεράστια. Υπάρχει η γενιά
εκείνων που δεν ξέρουν τίποτα, η γενιά εκείνων που τα ψιλοκαταφέρνουν, η
γενιά η δικιά μου, που ξέρει αρκετά πράγματα αλλά δεν τα προλαβαίνει όλα, η
γενιά των παιδιών μου, που μαθαίνει τα πάντα αυτόματα, η γενιά του ανιψιού
μου, που δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα γιατί έρχεται φυσικά, σαν τον αέρα που
αναπνέει.
Ωστόσο, χρήση της τεχνολογίας δεν σημαίνει μόνο χειρισμός του μηχανήματος.
Και μπορεί οι γονείς να μην ξέρουν όλα όσα ξέρουν τα παιδιά τους σε αυτόν τον
τομέα, γνωρίζουν όμως πώς να είναι γονείς. Και γονιός σημαίνει να κάνεις το
καλύτερο για το παιδί σου. Και το καλύτερο είναι να περιορίζουμε μεν την
«οθόνη» ώστε να αφήνουμε χώρο για φυσικές και κοινωνικές δραστηριότητες
και, φυσικά διάβασμα, να φροντίζουμε δε ώστε ο χρόνος στην «οθόνη» να είναι
δημιουργικός.
Για παράδειγμα, στην προσχολική ηλικία, το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει και να
γράψει, είναι όμως γεμάτο από ιδέες που προσπαθεί να εκφράσει. Ο παλιός
τρόπος ήταν η ζωγραφική. Σήμερα όμως πολλές εφαρμογές μπορούν να το
βοηθήσουν να εκφράσει ιδέες ή και συναισθήματα. Και μπορεί ακόμα να
ζωγραφίσει στο tablet. Μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και μετά να τις
περιγράψει. Αυτό δεν κάναμε κοιτώντας μαζί του ζωγραφιές σε βιβλία, σε μια
άλλη εποχή;
Το κλειδί είναι να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να κουβεντιάζουμε μαζί
τους, να διαλέγουμε μαζί εφαρμογές και παιχνίδια που να προσφέρουν κάτι
παραπάνω από το «περνάω τα εμπόδια». Δείχνω ενδιαφέρον, κάνω ερωτήσεις,
προτείνω λύσεις, ενθαρρύνω, διορθώνω, εγκωμιάζω… αυτά δεν κάνουμε και σε
κάθε άλλη δραστηριότητα; Λίγο προσοχή, όμως, οι περισσότερες εφαρμογές που
θέλουν να ονομάζονται «εκπαιδευτικές» είναι βαρετές… το ζητούμενο είναι η
κοινωνική εκπαίδευση, όχι οι σχολικές επαναλήψεις.
Μια άλλη ιδέα είναι να κάνουμε μαζί δραστηριότητες που αφορούν όλη την
οικογένεια: να κοιτάξουμε τον καιρό ή να κάνουμε τη λίστα για τα ψώνια. Ή να
προγραμματίσουμε μαζί ένα ταξίδι που θα θέλαμε να κάνουμε. Η ενασχόληση με
καθημερινά θέματα στο tablet αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στον εικονικό και τον
πραγματικό κόσμο και βοηθάει τα παιδιά να μην «χάνονται». Βοηθάει επίσης να
ταξιδέψουμε εικονικά, να μιλήσουμε για τέχνη, ιστορία, γεωγραφία…
Τα μεγάλα προβλήματα (για τους γονείς) θα έρθουν όταν τα παιδιά θα αρχίσουν
να μεγαλώνουν. Όλα αυτά που μας κάνουν ν’ ανατριχιάζουμε ως γονείς, εκεί
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έξω στον αληθινό κόσμο, υπάρχουν και στον εικονικό. Κι εκεί ο έλεγχος είναι
σχεδόν αδύνατος. Μόνο αν έχουμε μάθει στο παιδί μας τους κινδύνους, τις
παγίδες, τις «σειρήνες» της ζωής, εξηγώντας τους να προσέχουν τα ίδια και στο
διαδίκτυο, τότε θα μπορούμε να κοιμόμαστε κάπως πιο ήσυχοι.
Το χάσμα θα υπάρχει πάντα. Εμείς είμαστε μετανάστες στη γη της τεχνολογίας,
αλλά τα παιδιά μας είναι αυτόχθονες. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν παιδιά και
είναι δικό μας καθήκον να τους μάθουμε κυνήγι, όσο κι αν εμείς έχουμε τόξο και
βέλη κι αυτά καραμπίνες.
(Παράθυρο, 21 Φεβρουαρίου 2016)
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Γονείς και εθισμός
Σ’ ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου, την Κω, συγκεντρώνονται τα «φώτα» του
διαδικτύου. Κι αυτό γιατί στην Κω εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό εθισμού
στο διαδίκτυο που έχει καταγραφεί σε εφηβικό πληθυσμό σε ολόκληρη την
Ευρώπη, με 16,3% μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου.
Γενικά τα παιδιά που είναι εθισμένα έχουν και άλλη ψυχική διαταραχή, με
συχνότερες
τη
ΔΕΠΥ
(Διαταραχή
Ελλειμματικής
Προσοχής
και
Υπερκινητικότητας) και την κατάθλιψη. Την ίδια στιγμή, τα παιδιά που ήδη
παρουσιάζουν ΔΕΠΥ, σύμφωνα με τελευταία γερμανική μελέτη, έχουν διπλάσιες
πιθανότητες σε σχέση με τον μέσο μαθητικό πληθυσμό, να αναπτύξουν εθισμό
στο διαδίκτυο. Η ΔΕΠΥ μάλιστα είναι καλύτερος προγνωστικός παράγοντας από
την κατάθλιψη, για πιθανή εμφάνιση εθισμού στο διαδίκτυο, στο μέλλον.
Ας σημειώσουμε ότι η ΔΕΠΥ είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές
διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται, κατά ένα σημαντικό
ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή. Εμφανίζεται στο 5-7% του μαθητικού
πληθυσμού με σχέση συνήθως 3:1 υπέρ των αγοριών. Παρόλο που πρόκειται για
μια τόσο συχνή κατάσταση, είναι ελάχιστα κατανοητή στο ευρύ κοινό και δεν
είναι καν αποδεκτή από όλες τις επιστημονικές και κοινωνικές ομάδες. Μόνο την
τελευταία πενταετία έχουν ενταθεί οι προσπάθειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, αναφορικά με τη διαταραχή, από διάφορες
επιστημονικές ομάδες και φορείς. Αν και είναι μια από τις πιο μελετημένες και
τεκμηριωμένες παιδοψυχιατρικές διαταραχές παγκοσμίως, έχει συγχρόνως
προκαλέσει τις περισσότερες συζητήσεις και εξακολουθεί να υποδιαγιγνώσκεται
σε πολλές χώρες.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής
Εθισμού στο Διαδίκτυο, Κωνσταντίνο Σιώμο, η χρήση υπολογιστή πάνω από δύο
ώρες την ημέρα συσχετίζεται με αποδιοργάνωση της καθημερινότητας του
παιδιού. Τα στοιχεία για την Κω προέκυψαν από επιστημονικό άρθρο που
δημοσίευσε μαζί με πολλούς άλλους επιστήμονες στο «Εuropean Child and
Adolescence Psychiatry» με τίτλο «Εξέλιξη του εθισμού στο διαδίκτυο σε Έλληνες
εφήβους σε περίοδο δύο χρόνων: η επίδραση του δεσίματος με τους γονείς»
[http://link.springer.com/article/10.1007/s00787-012-0254-0].
Μέσα στην έρευνα υπάρχουν εξαιρετικά ενδιαφέρονται στοιχεία. Το πρώτο είναι
ότι οι γονείς τείνουν να υποεκτιμούν την «εμπλοκή» των παιδιών τους με το
διαδίκτυο. Το δεύτερο είναι ότι τα μέτρα που πιθανόν να πάρουν οι γονείς σε
σχέση με την ίδια την τεχνολογία (περιορισμοί στο δίκτυο, γονικός έλεγχος στον
browser κ.λπ.) δεν είναι ικανά να προστατέψουν τους έφηβους από τον εθισμό.
Και το τρίτο (και φαρμακερό) είναι ότι οι τρεις δραστηριότητες στο δίκτυο που
προκαλούν εθισμό είναι η πορνογραφία, τα τυχερά παιχνίδια και τα
βιντεοπαιχνίδια.
Ποια είναι όμως τα συμπτώματα του εθισμού και σε ποιες άλλες διαταραχές
παραπέμπουν; Όλο και περισσότερη χρήση, προκειμένου το άτομο να νιώσει
ικανοποίηση. Ο έφηβος καταφέρνει να ελέγξει τον ρυθμό χρήσης, μετά από
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επανειλημμένες προσπάθειες. Εγκαταλείπει σημαντικές δραστηριότητες
εκπαιδευτικού τύπου, προκειμένου να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Μειώνει και
λέει ψέματα σε σχέση με το περιβάλλον του για τον βαθμό εμπλοκής του, ενώ ο
χρόνος αυξάνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ψυχολογικά και κοινωνικά
προβλήματα. Για να γυρίσουμε όμως στην Κω, πόσο μεγάλο είναι άραγε αυτό το
16,3%; Ερευνητές από διάφορες χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικές
μεθοδολογίες. Άρα δεν υπάρχει πραγματική κλίμακα. Ωστόσο μια μελέτη του
2015 από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ σε 31 χώρες, ανά τον κόσμο, δείχνει
ότι περίπου 6% των ανήλικων χρηστών του διαδικτύου σε παγκόσμια κλίμακα
πληρούν τα κριτήρια για εθισμό.
Ο εθισμός στο διαδίκτυο, όπως και κάθε είδους εθισμός είναι ο εφιάλτης του
γονιού. Τι να κάνουμε; Γυρίζουμε πάντα στα ίδια και στα ίδια: Να είμαστε γονείς
πραγματικά. Να φροντίζουμε την ψυχική υγεία του παιδιού μας όπως
φροντίζουμε και τη σωματική. Και κυρίως να μην κλείνουμε εμείς πρώτοι τα
μάτια στο πρόβλημα.
(Παράθυρο, 8 Μαΐου 2016)
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Ακατάλληλο δι’ ανηλίκους
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω ό,τι πέφτει στα χέρια μου -άρθρα, επιστημονικές
έρευνες, δηλώσεις ερευνητών- για τη σύνδεση του διαδικτύου με την κοινωνία.
Είναι μέρος της δουλειάς μου και το κάνω ευχάριστα. Ωστόσο, δεν παύει να με
εκπλήσσει το γεγονός ότι στην πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια διαβάζω
τα ίδια και τα ίδια. Και αναρωτιέμαι: δεν έχουν βρει ακόμη κάτι καινούργιο ή
απλώς τα όσα λέγονται δεν μπαίνουν στο κεφάλι του κόσμου;
Απλό παράδειγμα, η σήμανση στα βιντεοπαιχνίδια, η οποία δεν είναι βαθμός
δυσκολίας αλλά καταλληλότητα. Όταν στα πανάρχαια χρόνια του
κινηματογράφου μας λέγανε «ακατάλληλο δι’ ανηλίκους», γιατί το
κατανοούσαμε μια χαρά; Επειδή τώρα λέει «ηλικία 18+», αλλάζει μήπως κάτι;
Έχει σίγουρα αλλάξει το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του θεάματος επέβαλλαν με
τον τρόπο τους να υπάρχουν ελάχιστες ταινίες «ακατάλληλες». Τις έφτιαχναν
έτσι (πιο light, όπως το πρόσφατο παράδειγμα του «50 αποχρώσεις του γκρι»
και τα σαδομαζοχιστικά του) και ταυτόχρονα επέβαλλαν τη βία ως κάτι το
«φυσιολογικό», το σύνηθες… που δεν ενοχλεί, ούτε εμάς ούτε τα παιδιά.
Στους κινηματογράφους, ωστόσο, υπήρχε και μια «πόρτα». Πήγαινε η
πιτσιρικαρία να μπει στην τσόντα, της έκοβαν τη φόρα. Δεν μπορούσαν να
μπουν. Τώρα εμείς, οι γονείς, πάμε και τους αγοράζουμε τα παιχνίδια με την
άκρατη βία. Και τους τα δίνουμε.
Ο ρόλος του γονιού είναι σημαντικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τη χρήση
της τεχνολογίας. «Η διατήρηση ενός καλού επιπέδου επικοινωνίας στην
οικογένεια είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία του εθισμένου
παιδιού στη χρήση του διαδικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό των
στόχων από την πλευρά των γονέων, την επιλογή της κατάλληλης στιγμής για
συζήτηση, η οποία πρέπει να είναι πριν την πλοήγηση στο διαδίκτυο και όχι
κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της», διάβασα δήλωση του Κωνσταντίνου Σιώμου,
ψυχιάτρου παιδιών και εφήβων και προέδρου της Εταιρείας Μελέτης των
Διαταραχών από το Διαδίκτυο στην Ελλάδα. «Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς
να έχουν κοινή στάση στην αντιμετώπιση του προβλήματος, να δείχνουν στο
παιδί τους πόσο νοιάζονται, να βάζουν λογικούς κανόνες στη χρήση του
διαδικτύου, η τοποθέτηση του υπολογιστή θα πρέπει να είναι σε κοινό χώρο
στο σπίτι για να ελέγχεται το είδος της χρήσης και τέλος πρέπει να ενθαρρύνουν
το παιδί να βρει εναλλακτικές δραστηριότητες», συνέχιζε.
Μα αυτά τα λέγαμε 15 χρόνια πριν. Ξανά και ξανά και ξανά. Τι συμβαίνει λοιπόν;
Όταν οι γιατροί λένε ότι μία έρευνα έδειξε ότι η κανέλα προκαλεί καρκίνο,
τρελαίνονται όλοι και κόβουν την κανέλα από τους λουκουμάδες. Γιατί με τα
παιδιά μας δείχνουμε τόση ελαφρότητα;
Μήπως γιατί ο υπολογιστής, η τηλεόραση, το κινητό είναι οι καλύτερες μπέιμπισίτερ; Στο σπίτι αλλά και παντού αλλού: το εστιατόριο, την παραλία, τη βόλτα.
Τόσο ήρεμα παιδιά, κολλημένα στην οθόνη δύσκολα έβρισκες στο παρελθόν.
Σήμερα μια χαρά. Οι γονείς μπορούν ν’ απολαμβάνουν το φαγητό ή το ποτό
τους ανενόχλητοι, η δύναμη της οθόνης είναι ακατανίκητη.
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Εγώ πάντως βαρέθηκα να δίνω συμβουλές σε γονείς. Βαρέθηκα να βλέπω γονείς
αδιάφορους, παιδιά κολλημένα.
Και το κόλλημα, ως ένα βαθμό, δεν υπάρχει τρόπος να το γλιτώσεις. Να σας
δώσω μια φρέσκια συμβουλή, που δεν θα έχετε δει αλλού; Να αποφεύγετε τις
φορητές συσκευές. Αντί για κινητό, κονσόλα. Αντί για τάμπλετ, υπολογιστή.
Τουλάχιστον δεν μπορούν να το κουβαλάνε παντού μαζί τους, όσο πιο ογκώδες
και βαρύ, τόσο καλύτερα.
Άλλο δεν λέω. Γιατί και σε 15 χρόνια από σήμερα, 30 στο σύνολο δηλαδή από
τότε που το πρόβλημα ξεκίνησε, τα ίδια θα λέμε πάλι.
(Παράθυρο, 17 Ιουλίου 2016)
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PokeMania
«Μαμά, είδες το μέιλ που σου έστειλα;» «Ναι, αμέ». «Και πώς σου φάνηκε;»
«Ενδιαφέρον». «Κατάλαβα, δεν είδες τίποτα».
Λίγο αργότερα, πνιγμένη από τις ενοχές της εργαζόμενης μάνας έκατσα και
μελέτησα τα πάντα για το Pokemon Go. Ήταν μόλις τα πρώτα 24ωρα και την
άλλη μέρα, για να εξιλεωθώ πήρα σβάρνα τα PokeStops για να μαζέψουμε
Pokemon και PokeBall που μας είχαν τελειώσει ήδη. Και ετοιμαζόμουνα να
γράψω γι’ αυτήν την εβδομάδα κάτι χαριτωμένο για τη νέα μανία. Από κει,
μέχρι να τρελαθεί το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας, μία ανεβάζοντας τις μετοχές
της Ninento στα ουράνια (+86%) και μία τσακίζοντάς την επειδή το παιχνίδι δεν
κυκλοφόρησε επίσημα την προηγούμενη Τετάρτη, αυτό δεν το είχα φανταστεί
με τίποτα.
Όποιο μέσο ενημέρωσης και να ανοίξεις, όποια σελίδα του διαδικτύου κι αν
κοιτάξεις, το Pokemon Go είναι ψηλά στην ατζέντα της ενημέρωσης. Τόσο που
αρχίζω ν’ αναρωτιέμαι εάν η υποτιθέμενη ξαφνική επιτυχία του είναι αληθινή ή
εάν πρόκειται για ένα έξυπνα στημένο πλάνο μάρκετινγκ. Πόσο γρήγορα πια
μπορεί να εξαπλωθεί μια καινούργια μόδα;
Και πείτε μου τώρα ειλικρινά: εσείς έχετε δει κόσμο στο δρόμο ή στο mall να
κυνηγάει Pokemon; Εγώ πάλι όχι. Ή μήπως φταίει που έτσι κι αλλιώς περπατάμε
σκυμμένοι στα κινητά μας, κι έτσι δεν ξεχωρίζεις τους μανιακούς του Instagram
από τους μανιακούς του Pokemon Go; Κατεστραμμένοι είμαστε, πάει.
Τώρα απλώς περιμένω να ξεφουσκώσει το θέμα. Το ίδιο φαντάζομαι και
εταιρείες ανά τον κόσμο, οι οποίες θέλουν να μάθουν ένα και μόνο πράγμα: τα
παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας όπως το Pokemon Go γεμίζουν ταμεία
ή όχι; Γιατί να μην ξεχνάμε ότι μπορεί μεν η εφαρμογή να είναι δωρεάν, αλλά
άμα θες το κατιτίς σου παραπάνω πρέπει να το πληρώσεις. Κι εν τω μεταξύ,
τρέχουν και τα megabytes στο κινητό, κάτι παίρνει και η εταιρεία κινητής.
Στράφηκαν και οι χάκερ στο άθλημα κι άρχισαν να στέλνουν emails ότι αν δεν
εγγραφείς στη νέα εφαρμογή επί πληρωμή (12,99 δολάρια) μέσα σε 24 ώρες, ο
λογαριασμός σου στο παιχνίδι θα παγώσει.
Οι τρεις εταιρείες, Niantic, Nintendo και Pokemon Company, τρίβουν τα χέρια
τους, αν και το μεγάλο πρόβλημα είναι οι σέρβερ που συνεχώς κρασάρουν από
τη μεγάλη ζήτηση. Μετρήσεις μετά από δύο εβδομάδες δείχνουν ότι το παιχνίδι
πέρασε τα 30 εκατ. downloads και απέδωσε 35 εκατ. έσοδα. Ξεπέρασε δε το
Twitter σε ενεργούς χρήστες. Κι αυτά είναι στοιχεία της περασμένης εβδομάδας
και πριν το παιχνίδι βγει στη γενέτειρά του Ιαπωνία.
Εκεί οι χρήστες θα έχουν και σπόνσορες. Με πρώτη την εταιρεία McDonalds, η
οποία θα προσφέρει στα 3.000 καταστήματά της στη χώρα ως «αρένες» όπου οι
παίκτες θα μπορούν να δίνουν μάχες. Η δοκιμή αυτή θα δείξει εάν τέτοιου
είδους συνεργασίες έχουν μέλλον και για τους δύο εταίρους.
Δεν σταματούν όμως εδώ τα «προϊόντα». Ξεκινάει και το PokeDates, για
παράδειγμα. Βάζεις τα στοιχεία σου στο site τους και αυτόματα σε ταιριάζει με
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άλλο χρήστη. Κατόπιν σας στέλνει και τους δύο σε μια τοποθεσία που σας
ταιριάζει, να παίξετε παρέα. Κι αν βαρεθείτε τα Pokemon, παίζετε άλλα
παιχνίδια.
Ορίστε, ξεκίνησα να γράφω για τεχνολογία και κατέληξα στην οικονομία.
Στημένο είναι το παιχνίδι, αδέλφια. Και πολύ καλά μάλιστα.
ΥΓ: Την ερχόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το Pokemon Go και τη
ζωολογία. Και μην ξεχάσετε να μου στείλετε μέιλ ή να κάνετε ένα tweet με
μένσιον να μου πείτε πόσα Pokemon πιάσατε μέχρι τότε.
(Παράθυρο, 24 Ιουλίου 2016)
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Pokemon for ever
«Γρήγορα, γρήγορα, έχει ένα Pokemon στο γραφείο του Αλέκου», ακούστηκε η
κραυγή στον διάδρομο. Και όλοι φυσικά έτρεξαν…
Η τρέλα συνεχίζεται, όχι μόνο αμείωτη αλλά και με «νεοεισερχόμενους». Όσοι το
«τερματίζουν» το θέμα, για παράδειγμα άκουσα για τον νεαρό γιο ενός φίλου, ο
οποίος έκανε 120 χλμ. με τα πόδια σε μία εβδομάδα, κουράζονται και το
παρατάνε. Άλλοι πάλι το βλέπουν πιο χαλαρά κι έτσι αντέχουν περισσότερο.
Οι συζήσεις για την κοινωνική πλευρά του θέματος είναι πολλές και όλες
δικαιολογημένες. Παιδιά και νέοι βγήκαν έξω, έκλεισαν ραντεβού με την παρέα
τους, περπάτησαν περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως για να εκκολάψουν τα αβγά
τους. Είναι αυτό, άραγε, πρόοδος σε σχέση με το κόλλημα μπροστά σε μία οθόνη
ή όχι; Για μένα είναι, παρ’ όλο που δέχομαι και την αντίθετη άποψη.
Για παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε για
ζωολογία και PokemonGo. Χρησιμοποιώντας το #PokeBlitz, οι παίκτες την ίδια
ώρα που ψάχνουν για Pokemon βρίσκουν διάφορα είδη «άγνωστων» ζώων, τα
οποία ανεβάζουν στο Twitter. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Μόργκαν Τζάκσον,
Καναδό εντομολόγο, ο οποίος σκέφτηκε να επωφεληθεί από τις αναζητήσεις
των παικτών για να πάει μπροστά τη φυσική επιστήμη. Ο όρος PokeBlitz βγαίνει
από το BioBlitz, μια δραστηριότητα κατά την οποία οι συμμετέχοντες ψάχνουν
και τεκμηριώνουν όλα τα έμβια όντα σε μια συγκεκριμένη περιοχή σε
περιορισμένο χρόνο. Αν βάλετε το συγκεκριμένο hashtag στο Twitter θα δείτε
έντομα -και άλλα μικρά ζώα-, με ή χωρίς Pokemon, τα οποία ανακαλύφθηκαν σε
διάφορα παράξενα σημεία.
Το πιο σημαντικό είναι, ωστόσο, ότι έβγαλε τα παιδιά από το σπίτι και τα ένωσε
σε ομάδες που δεν μοιάζουν με «συμμορίες» που παρατηρούμε τελευταία, αλλά
με τις παλιές ομάδες των ομαδικών παιχνιδιών στις πλατείες και τους δρόμους.
Αντί να παίζουν μακριά γαϊδούρα, παίζουν Pokemon. Πειράζει; Μεταξύ μας,
θεωρώ το Pokemon πιο διασκεδαστικό από τα «στρατιωτάκια ακούνητα
αμίλητα αγέλαστα», το οποίο δεν μπορείς να το παίζεις και όλο το απόγευμα.
Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των εκπαιδευτικών και του σχολείου. Μέχρι
στιγμής, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι αρκετά βαρετές ώστε να μην μπορούν
να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών μακριά από τις «συνηθισμένες» τους
ψηφιακές δραστηριότητες. Η προηγούμενη τρέλα στα παιχνίδια, το minecraft
τους έδωσε ένα τετράγωνο κόσμο για να κυνηγήσουν τα τέρατά τους. Η
σημερινή τρέλα του PokemonGo τους δίνει πίσω τη γειτονιά τους. Σ’ αυτήν τη
γειτονιά θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να ξαναβρούν το χαμένο νήμα της σύνδεσης
με τη γνώση.
Για φανταστείτε, επίσης, για να πιάσουμε μια άλλη πλευρά, πόσο πιο
διασκεδαστικό θα ήταν για 10χρονα να επισκέπτονται την Ακρόπολη και μέσα
από το κινητό τους να την έβλεπαν όπως ήταν στην πραγματικότητα; Με οδηγό
τους ένα χαριτωμένο φαύνο. Και να μαζεύουν πόντους από τα ιστορικά σημεία
που επισκέπτονται και να γίνονται (αντί για δήμαρχοι και βλακείες που έχουν τα
άλλα παιχνίδια) πολίτες μιας φανταστικής αρχαίας πόλης, την οποία θα
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μπορούν αργότερα ν’ αναπτύξουν στον υπολογιστή τους, στα πρότυπα
παιχνιδιών όπως το civilization.
Οι ιδέες δεν έχουν τέλος. Και μάλιστα καλές ιδέες. Αυτό που μας δείχνει η
επιτυχία του PokemonGo είναι ότι οι νέοι αγκάλιασαν την επαυξημένη
πραγματικότητα. Παίζοντας την κάνουν κτήμα τους. Στις προηγούμενες
τεχνολογίες δεν ξέραμε ακριβώς ούτε τι να ζητήσουμε ούτε τι να περιμένουμε.
Σήμερα είμαστε αρκετά σοφοί ώστε να διαμορφώσουμε μόνοι μας το
τεχνολογικό μας αύριο. Και αυτό δεν μπορεί παρά να ενσωματώνει και το
παιχνίδι και τη γνώση.
(Παράθυρο, 1 Αυγούστου 2016)
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Ψηφιακή αποσύνδεση
Η Ευρώπη δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες και το ξέρουμε. Ωστόσο -και δυστυχώςπολλά πράγματα που αφορούν την τεχνολογία απλώς στην Ευρώπη έρχονται
αργότερα. Και τα καλά και τα κακά. Δεν είμαι λοιπόν καθόλου σίγουρη ότι η
μελέτη της αμερικανικής National Cyber Security Alliance (http://bit.ly/2bgM52s)
για τις διαφορές «κατανόησης» μεταξύ εφήβων και των γονιών τους δεν ισχύει
και για μας.
Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά και συμπυκνώνονται στην «ψηφιακή
αποσύνδεση» μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, αφού το χάσμα ανάμεσα στις
δραστηριότητες των εφήβων στο διαδίκτυο και στο τι οι γονείς γνωρίζουν για
αυτές είναι τεράστιο. Για παράδειγμα, το 60% των νέων κάτω των 18 ετών
έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς για εφαρμογές ή σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι
μόλις το 28% των γονέων πίστευαν ότι τα παιδιά τους έχουν ανοίξει
λογαριασμούς για τους οποίους δεν είχαν επίγνωση. Το Instagram και το
Facebook φαίνεται είναι οι δημοφιλέστερες ιστοσελίδες μεταξύ των εφήβων
ηλικίας 13-17 ετών, ωστόσο πολλοί γονείς δεν χρησιμοποιούν ή δεν κατανοούν
τις συγκεκριμένες εφαρμογές.
Μόλις δε το 30% των εφήβων θεωρεί ότι οι γονείς τους δεν γνωρίζουν τις
δραστηριότητές τους στο δίκτυο, ενώ, αντίθετα, το 57% των γονιών δηλώνουν
ότι δεν γνωρίζουν αυτές τις δραστηριότητες.
Επίσης, το 67% των γονέων δηλώνουν ότι έχουν πει στα παιδιά τους να τους
αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό στο διαδίκτυο τα τρόμαξε ή τα έκανε να
νιώσουν άβολα, ωστόσο μόνο το 32% των νέων ανέφεραν ότι οι γονείς τους
είχαν επιβάλει έναν τέτοιο κανόνα. Στην πραγματικότητα το 48% δηλώνει πως
«ποτέ» ή «σπάνια» απευθύνεται στους γονείς για βοήθεια, ενώ το 40% ζητά από
τους φίλους να βοηθήσουν.
Και το τι είναι αυτό που μπορεί να τα τρομάξει δεν το βάζει πάντα ο νους μας.
Ένας στους τέσσερις εφήβους, ας πούμε, δηλώνει «ανήσυχος» ότι μπορεί να γίνει
αποδέκτης εξτρεμιστικού πολιτικού ή θρησκευτικού περιεχομένου. Αυτό,
πιθανόν, αφορά το Ισλαμικό Κράτος, ωστόσο δεν θα πρέπει να το
απορρίπτουμε ελαφριά γιατί και στην Ευρώπη τα κρούσματα συνεχώς
αυξάνονται.
Από το τι φοβούνται οι έφηβοι καταλαβαίνουμε και τι αντιμετωπίζουν:
φοβούνται να μην μπει κάποιος στον λογαριασμό τους (47%), να μην ανεβάσει
κανείς προσωπικές πληροφορίες γι’ αυτούς (43%), να μην λάβουν μηνύματα που
τους κάνουν να αισθάνονται άβολα (35%).
Και δεν έχουν άδικο, αφού 39% δέχτηκαν ψηφιακή παρενόχληση κυρίως για
κάτι που είπαν ή έκαναν (52%), για την εμφάνισή τους (45%), για τη σεξουαλική
τους προτίμηση, το γένος τους ή την καταγωγή τους (25%).
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Κι ένα κερασάκι στην τούρτα, το 50% των γονιών δηλώνει ότι οι έφηβοι πρέπει
να μοιράζονται μαζί τους τα passwords, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των
εφήβων είναι 16%!
Όσο η τεχνολογία ενσωματώνεται στις ζωές των παιδιών μας, θα γίνεται όλο
και πιο δύσκολο για μας τους γονείς να γνωρίζουμε όλες τις δραστηριότητές
τους στο διαδίκτυο. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε μαζί τους πολύ
περισσότερο. Ακόμα και τους κανόνες, τους οποίους, όμως, θα πρέπει να
ακολουθεί όλη η οικογένεια. Την ώρα του φαγητού, για παράδειγμα, δεν είναι
μόνο τα παιδιά που πρέπει ν’ αφήνουν τα κινητά στην άκρη, αλλά και οι γονείς.
Το «εγώ δουλεύω» δεν είναι δικαιολογία. Και, επίσης, τους κανόνες που θα
πρέπει να βάλουν στον εαυτό τους τους ξέρουν καλύτερα τα παιδιά από εμάς.
Και, φυσικά, ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει να αλλάζουν, να εξελίσσονται.
(Παράθυρο, 18 Σεπτεμβρίου 2016)
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Όχι, να μην παρακολουθούμε τα παιδιά μας
Βραχιόλια, ρολόγια, κινητά, όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
γνωρίζουμε ακριβώς πού βρίσκεται το παιδί μας ανά πάσα στιγμή. Και ποιος θα
μπορούσε να μας κατηγορήσει γι’ αυτό, αφού ως γονείς έχουμε κάθε δικαίωμα
να ανησυχούμε. Και η τεχνολογία μάς δίνει σήμερα τη δυνατότητα να το
κάνουμε.
Αν κάνετε μια βόλτα στο δίκτυο θα δείτε να διαφημίζονται αρκετές τέτοιες
συσκευές. Μερικές είναι και χαριτωμένες. Αλλά εύκολα μπορείτε να κατεβάσετε
και μια εφαρμογή που θα κάνει ακριβώς το ίδιο. Και τι καλύτερο από το να
γνωρίζουμε ακριβώς που βρίσκονται οι έφηβοι, όταν φεύγουν από το σπίτι και
η καρδιά μας πεταρίζει μέχρι να ξαναγυρίσουν.
Ωστόσο, από τότε που βγήκαν τα κινητά, σκεφτόμουν ότι ως έφηβη, δεν υπήρχε
καμία περίπτωση να κυκλοφορώ με κινητό. Θα το ξέχναγα σπίτι συνέχεια. Οι
κλασικές δικαιολογίες τύπου «χάλασε το λεωφορείο και περιμέναμε το επόμενο»
ή «άργησε η μαμά της Μαρίας να έρθει να μας πάρει» δεν πιάνουν όταν υπάρχει
κινητό. Και μπορεί ν’ ακούγαμε την κατσάδα, αλλά το μισάωρο παράτασης της
ώρας επιστροφής το «τρώγαμε» κανονικά. Άντε τώρα να σε παίρνει η μάνα σου
κάθε μισή ώρα τηλέφωνο και να σε ρωτάει πού είσαι. Εφιάλτης.
Τα σημερινά παιδιά, βέβαια, είναι πιο κακομαθημένα. Θυσιάζουν ευχαρίστως την
ανεξαρτησία τους για να τους πας και να τους φέρεις με το αυτοκίνητο για να
μην αναφέρουμε και το πρόβλημα ότι μένουν αιωνίως στο σπίτι των γονιών για
να έχουν φαΐ και ρούχα πλυμένα. Σε προηγούμενες γενιές κάτι τέτοιο ήταν
απαγορευτικό. Μιλώντας με νεαρές και νεαρούς συνειδητοποίησα ότι το
θεωρούν φυσιολογικό.
Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας έχουν κατά κάποιον τρόπο συμβιβαστεί με τον
έλεγχο που συνεπάγεται η συμβίωση και η τεχνολογία και μάλιστα από πολύ
νεαρή ηλικία.
Πέρα, όμως, από τις δικές μου ανησυχίες της έφηβης του τότε, οι οποίες έχουν
αντικατασταθεί με τις ανησυχίες του γονιού σήμερα, υπάρχουν και κάποιες
βασικές αρχές, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να διδάξουμε στα παιδιά μας. Ο
σεβασμός της ιδιωτικότητας είναι μια από τις βασικές αυτές αρχές.
Για να διδάξουμε, όμως, τέτοιες αρχές, και ιδιαίτερα σε μικρή ηλικία, θα πρέπει
να τις κάνουμε και πράξη και μάλιστα μέσα στο σπίτι μας. Και η «επιτήρηση»
δεν συνάδει με την αρχή του σεβασμού της ιδιωτικότητας, μας αρέσει δεν μας
αρέσει. Η δε καταπάτησή της σε συνάρτηση με την τεχνολογία, δίνει στα παιδιά
μας ένα από τα χειρότερα μαθήματα που θα μπορούσαν ποτέ να πάρουν: ότι
μπορούν να παραχωρούν την ιδιωτικότητά τους στα μηχανήματα, χωρίς
δεύτερη σκέψη.
Αν μας δίδαξε κάτι ο Εντ Σνόουντεν είναι ότι θα πρέπει ν’ αμφισβητήσουμε τη
λογική του να αφήνουμε τις εταιρείες τεχνολογίας να εισβάλουν σε κάθε γωνία
της ζωής μας και να πουλάνε τα δεδομένα σε εταιρείες ή και σε κυβερνήσεις, για
σκοπούς που είναι και θα μας μείνουν παντελώς άγνωστοι.
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Πριν από χρόνια, ένας καλός φίλος, από τους γκουρού της τεχνολογίας, μου
εξήγησε ότι έβαλε κρυφές κάμερες στο σπίτι για «να έχει το κεφάλι του ήσυχο με
τις νταντάδες». Ο γονιός μέσα μου ενθουσιάστηκε. Η νταντά μέσα μου, πάλι,
ανατρίχιασε στη σκέψη ότι η μαμά θα μπορούσε να βλέπει τα σημεία και τέρατα
που κάναμε παίζοντας με τα πιτσιρίκια που κρατούσα στα φοιτητικά μου
χρόνια.
Μέση λύση υπάρχει; Όχι. Οι αρχές δεν καταπατούνται προς χάρη της
τεχνολογίας. Κι αν θέλουμε να έχουμε το «κεφάλι μας ήσυχο» να κάνουμε το
χρέος κάθε γονιού: να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας.
(Παράθυρο, 2 Οκτωβρίου 2016)
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Η παράλληλη μπίζνα των παιχνιδιών
Αυτή η ιστορία με τα παιχνίδια έχει αρχίσει να με εκνευρίζει όσο δεν παίρνει
άλλο. Κάποτε αγοράζαμε ένα παιχνίδι και αυτό ήταν, το παίζαμε μέχρι να
χαλάσει. Ακόμα και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια το σύστημα παρέμεινε το ίδιο.
Αγόραζες ένα cd, αν ήταν βέβαια παιχνίδι για τον υπολογιστή ή αγόραζες -κάτι
που λέγαμε- κασέτες, για τις μικρές κονσόλες. Μετά περάσαμε σε καινούργια
εποχή. Δεν υπάρχουν πια cd. Και να υπάρχουν, δηλαδή, είναι μόνο για την
ομορφιά. Τα παιχνίδια στον υπολογιστή περνάνε πλέον από κεντρικούς server.
Έχεις τον λογαριασμό σου, συνδέεσαι, φορτώνεις το παιχνίδι και μετά το
ξαναβρίσκεις όποτε μπαίνεις. Τάχα μου τάχα μου για να τα παίζεις από παντού.
Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Η πειρατεία στα παιχνίδια είχε πάρει τραγικές
διαστάσεις. Θυμάμαι εποχές που μόλις αγόραζες την κονσόλα πήγαινες να στην
«σπάσουν». Και μετά δεν έπαιζε «αγοραστά» παιχνίδια αλλά δεν πειράζει, αφού
έπαιζε από τα άλλα, τα σπασμένα, τα πιο φθηνά.
Κατόπιν, ήρθε η εποχή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που έπρεπε να αγοράζεις
συνέχεια… ό,τι να ‘ναι. Φιγούρες, στολές, ήρωες, ο κατάλογος είναι ατελείωτος.
Δίνεις τα ωραία σου 70 ευρώ (όταν δεν είναι 100) και μετά άλλα 15 κι άλλα 10 κι
άλλα 20 κι άλλα κι άλλα κι άλλα… Μετά βρήκαμε το άλλο, με το online. Αγοράζεις
ένα παιχνίδι, παίρνεις και όλα τα παραπάνω, αλλά δεν μπορείς να το παίξεις
ολόκληρο εάν δεν έχεις και το online. Ένα δεκαρικάκι τον μήνα. Άμα πάρεις
πολλούς μήνες έχεις κι έκπτωση. Κάποια παιχνίδια μάλιστα δεν μπορείς να τα
παίξεις καθόλου αν δεν έχεις online συνδρομή. Και ως γονιός να καρδιοχτυπάς
γιατί δεν ξέρεις με ποιον παίζει το παιδί σου.
Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν σ’ ένα φανταστικό σύμπαν το
οποίο είναι φτιαγμένο για ενήλικες και όχι για παιδιά. Κάντε μια βόλτα, από
περιέργεια, στο τμήμα με τα βιντεοπαιχνίδια ενός μεγάλου καταστήματος.
Ψάξτε ένα μικρό τετραγωνάκι με την ηλικία: 0, 3+, 7+, 12+, 16+, 18 και
προσπαθήστε να δείτε πόσα είναι τα 16-18 και πόσα τα υπόλοιπα. Το
αποτέλεσμα είναι συντριπτικό. Εκτός από κάποια παιχνίδια που είναι για πολύ
μικρά παιδιά, καθώς και τα ηλεκτρονικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λπ.)
όλα τα υπόλοιπα είναι για ενήλικες. Ε, και; Ε, και, οποιοσδήποτε σώφρων
ενήλικος θα πάθει εγκεφαλικά μόλις δει τι έχουν: σκοτωμούς, βία, βρισιές. Ο δε
θάνατος είναι επιπέδου δολοφονίας, στεγνά όμως. Κι όλα αυτά πρέπει να τα
πληρώνεις και να τα ξαναπληρώνεις.
Κάπου έχω χάσει την μπάλα σε όλα αυτά. Αν πας να κρατήσεις το παιδί σου
κάπως μακριά, πέφτεις στον τοίχο όλων των άλλων και μένει στο περιθώριο της
κοινωνικοποίησης. Και υποχωρείς. Παρ’ όλα αυτά, αν τα υπόλοιπα παιδιά
έπαιρναν ναρκωτικά, θα τ’ αφήναμε κι εμείς για να μην στεναχωρηθούν;
Από την άλλη, όλοι οι γονείς ξέρουμε τι σημαίνει «στενό μαρκάρισμα». Κάποια
στιγμή θα σε βρει χαλαρό. Θα πεις ναι, σ’ ένα παιχνίδι για 18, θα πληρώσεις ένα
τρίμηνο online, θα σκάσεις ένα 20άρι για νέες φιγούρες.
Το καλό είναι ότι η παιδική ηλικία δεν κρατάει για πάντα. Δεκαοκτώ χρόνια
είναι, θα περάσουν πού θα πάει και η ευθύνη θα φύγει από πάνω μας, ό,τι
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κάναμε, κάναμε. Μετά ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Που μπορεί να είναι και
χειρότερο.
Πρόσφατα μια φίλη μου έλεγε ότι δεν αντέχει πια να γυρνάει σπίτι από τη
δουλειά και να βρίσκει την κόρη της (4) και τον άντρα της (35) κολλημένους
στην οθόνη. «Ο ένας στην τηλεόραση, ο άλλος στον υπολογιστή», μου είπε.
Φαντάστηκα και γω ότι η μικρή είναι στην τηλεόραση και ο μπαμπάς στον
υπολογιστή. Αμ δε! «Η μικρή βλέπει YouTube και ο άντρας μου παίζει
Playstation».
(Παράθυρο, 2 Μαΐου 2016)
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Ο χάκερ και η Monopoly
Την είδηση τη διαβάσαμε όλοι: Η γερμανική Αστυνομία συνέλαβε έναν 20χρονο
ύποπτο για τη μαζική κυβερνοεπίθεση με θύματα περίπου χίλιους πολιτικούς
αξιωματούχους και προσωπικότητες, μεταξύ τους και η καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ και πολλοί υπουργοί της, γεγονός που προκάλεσε σοκ στη Γερμανία.
Όσον αφορά τη Μέρκελ, η διαρροή αυτή αφορούσε διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που ήταν ήδη κατά το ήμισυ δημοσιευμένες και λινκ για επιστολές
που της είχαν απευθύνει. Παρά το γεγονός ότι καμία ιδιαιτέρως ευαίσθητη
πληροφορία δεν διέρρευσε, και πάλι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα
επίθεση στη Γερμανία. Το περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε από την πρώτη
στιγμή ότι πρόκειται για έναν νεαρό που ζει με τους γονείς του και «δεν είχε
συνειδητοποιήσει όλες τις συνέπειες της πράξης του». Ο νεαρός δήλωσε πως το
έκανε από «θυμό για τις δημόσιες τοποθετήσεις των πολιτικών, δημοσιογράφων
και δημόσιων προσώπων» τους οποίους και χάκαρε.
Αρχικά ορισμένοι ειδικοί υποπτεύθηκαν ότι κάποιοι από τους κύκλους της
Ακροδεξιάς υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασης για να μπουν στους
ιδιωτικούς λογαριασμούς των προσωπικοτήτων αυτών. Στηρίζονταν στο
γεγονός ότι η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι το μόνο από τα
μεγάλα πολιτικά κόμματα που κανένας εκλελεγμένος του δεν αποτέλεσε στόχο
της κυβερνοεπίθεσης. Η διαρροή έγινε τον Δεκέμβριο από τον λογαριασμό
@_0rbit, ένα έγγραφο την ημέρα με τη μορφή ημερολογίου (από την 1η έως την
25η Δεκεμβρίου που είναι τα Χριστούγεννα). Στο διάστημα αυτό ο λογαριασμός
μάζεψε 18.000 ακολούθους και οι πολιτικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά
όταν τα κινητά τους τηλέφωνα πήραν «φωτιά» από άγνωστους αριθμούς. Ήταν
πολίτες που τους καλούσαν για να κάνουν τα παράπονά τους.
Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ
Ζεεχόφερ επαίνεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πόσο καλά τα κατάφεραν.
Ωστόσο, ο κόσμος λέει άλλα. Ότι δεν είναι δυνατόν να έκαναν τόσο καιρό να
πάρουν χαμπάρι και να συλλάβουν έναν 20χρονο που δεν είναι καν άσος στους
υπολογιστές. Και ότι η ασφάλεια είναι… επισφαλής και ότι ο Ζεεχόφερ καλά θα
κάνει να παραιτηθεί. Ένας 20χρονος με μέτριες δυνατότητες έκανε, λοιπόν, τη
Γερμανία άνω-κάτω. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας νεαρός που επιλέγει αυτόν
τον τρόπο για να αποκτήσει φωνή έχει κάποια θέματα με την κοινωνικότητά
του.
Και σε αντιδιαστολή αξίζει να μοιραστώ μαζί σας μια άλλη, εντελώς διαφορετική
ιστορία, που μου έκανε εντύπωση φέτος τις γιορτές. Τις γιορτές που οι
πιτσιρικάδες το πρώτο δώρο που ζητάνε είναι 20άρες ή 50άρες για να γεμίσουν
το «πορτοφόλι» της κονσόλας και να αγοράσουν παιχνίδια, εφαρμογές, παίκτες
και ό,τι άλλο πουλιέται online για τα παιχνίδια τους.
Κι εκεί λοιπόν που γίνονταν οι αγορές, πετάω κι εγώ την απίθανη ιδέα: «Δεν
παίρνετε και μια Monopoly;» Αν το βλέμμα σκότωνε θα ήμουν τρεις φορές
νεκρή. Γιατί φυσικά η Monopoly είναι για «μωρά». Ή έτσι νομίζουν κάτι τύποι
που ακόμα καλά-καλά δεν ξυρίζονται αλλά τα ξέρουν όλα. Κι επιμένει η πτωχή
μάνα: «Ναι, αλλά αν πάρετε μπορεί να παίξω κι εγώ που δεν ξέρω τίποτε άλλο».
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Κι εκεί πέφτει ο αναστεναγμός εκείνου που ξέρει ότι έχει χάσει και το «άντε ρε
μάνα να σου κάνω το χατίρι».
Στον λόγο μου, δεν έχω παίξει ακόμα. Γιατί έχουν λυσσάξει με τη Monopoly.
Παρατάνε το Grand Theft Auto και άλλα αιματηρά για να παίξουν το παιχνίδι
που είναι για… μωρά. Γιατί έχει πλάκα. Και γιατί και οι ίδιοι παίζουν για να
κάνουν χαβαλέ μεταξύ τους. Και γιατί παίζουν και τα κορίτσια. Και γιατί
λιώνουν στο γέλιο. Κι εκεί η ανησυχία των γονιών καταλαγιάζει γιατί ούτε
«εξαρτημένα» είναι ούτε αιμοδιψή. Απλώς παίζουν.
(Παράθυρο, 13 Ιανουαρίου 2019)
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Το άγχος του εθισμού
Διάβαζα μια ενδιαφέρουσα μελέτη για την εξάρτηση από το διαδίκτυο που
δημοσιεύθηκε πρόσφατα από μια υπηρεσία της Κομισιόν. Η μελέτη ανέλυσε
δεδομένα και άλλες έρευνες -είναι στην ουσία μια «έκθεση ερευνών»- από επτά
χώρες, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Δανία και κυρίως
από έφηβους και νέους. Και αυτό γιατί άλλες πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι
αυτή είναι η ηλικία κατά την οποία εκτίθενται σε συμπεριφορές υψηλού ρίσκου,
μια διαδικασία που έχει σχέση με την ανάπτυξη της ταυτότητάς τους πριν
μπουν στην ωριμότητα. Σε αυτές τις ηλικίες τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι ο
κύριος λόγος εξάρτησης ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες το πρόβλημα εντοπίζεται
στον τζόγο. Όπως και σε πολλές άλλες έρευνες το πρόβλημα ακουμπά
περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες, εκτός από τον γενικότερο εθισμό
στο διαδίκτυο. Είναι πάντως σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα σχετικά
προληπτικά προγράμματα στο σχολείο έδειξαν ότι έχουν μεγάλη
αποτελεσματικότητα. Κάτι που αναφέρεται συχνά σε έρευνες και που συνεχώς
εξελίσσεται είναι ο ορισμός του εθισμού, και στο συγκεκριμένο σημείο
προτείνονται τέσσερις κατηγορίες συμπτωμάτων.
Η πρώτη -και η πιο σημαντική- είναι η «σύγκρουση» τόσο σε εσωτερικό όσο και
σε εξωτερικό επίπεδο. Δηλαδή η έλλειψη ελέγχου στις διαδικτυακές
συμπεριφορές ή η δυσκολία να διατηρήσεις μια υγιή κοινωνική ζωή στην
καθημερινότητα. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν επίσης η παραμέληση της
οικογένειας ή των φίλων, οι καβγάδες με άλλα άτομα στο διαδίκτυο, η έλλειψη
ύπνου λόγω της χρήσης που οδηγεί σε υπερκόπωση, η απάθεια, ο εκνευρισμός,
η πτώση της παραγωγικότητας. Η δεύτερη είναι η «αξιοπιστία», το πόσο
δηλαδή ασχολείσαι με το τι κάνουν οι άλλοι στο διαδίκτυο και με την εικόνα σου
σε αυτό αλλά και η χρήση του διαδικτύου ως διαφυγή από μια πραγματικότητα
που ο χρήστης δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίσει. Η τρίτη είναι η «αντοχή», δηλαδή η
ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη χρήση. Και η τέταρτη είναι η «δυσλειτουργία»,
όταν δηλαδή η ενασχόληση με το διαδίκτυο καταστρέφει μία ή περισσότερες
από τις πλευρές της ζωής. Το πιο ενδιαφέρον απ’ όλα, εκτός από το στοιχείο της
πρόληψης στα σχολεία, είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η θεραπεία
βασίζεται στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, μια ήπια μέθοδο που αρχικά
σχεδιάστηκε για να καταπολεμήσει την κατάθλιψη αλλά σήμερα χρησιμοποιείται
ευρέως για πολλές ψυχικές ασθένειες.
Γιατί ας μην έχουμε καμία αμφιβολία πλέον, ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι
ψυχική ασθένεια και πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Και αν η συγκεκριμένη
μελέτη δείχνει ότι τα παιδιά και οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι, κανένας μας δεν είναι
προφυλαγμένος από τον κίνδυνο. Αφού μάλιστα, όσοι παρουσιάζουν εθισμό
έχουν ταυτόχρονα και συμπτώματα άλλων ασθενειών, όπως ελαφριά
κατάθλιψη κι έτσι οι δύο ασθένειες ενισχύουν κατά κάποιον τρόπο η μία την
άλλη. Δεν υπάρχει ούτε ένας γονιός που να μην παρατηρεί με ανησυχία τη
συμπεριφορά των παιδιών του ψάχνοντας να διαγνώσει συμπτώματα
εξάρτησης. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για μας τους γονείς. Σε αυτό
μπορεί απλώς να μας ανακουφίσει η σκέψη ότι αν είμαστε γονείς που
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Γονείς και Παιδιά
παρατηρούμε τα παιδιά μας (είτε με ανησυχία είτε με περηφάνια είτε απλώς με
αγάπη) το πιο πιθανό είναι να μην κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί τα παιδιά
που μεγαλώνουν σ’ ένα περιβάλλον με αγάπη αλλά και με πλαίσιο είναι πιο
ισορροπημένα. Και αν υπάρχει άλλου είδους αιτία, ο γονιός θα το πάρει χαμπάρι
αμέσως.
Για την ώρα μπορούμε να συνεχίσουμε ν’ απελπιζόμαστε όταν αφού φωνάξουμε
δεκαπέντε φορές «κλείσε την κονσόλα» και επιτέλους μας ακούσει, πάει και
κάθεται στον υπολογιστή. Κι όταν αρχίσουμε να ουρλιάζουμε «κλείσε τον
υπολογιστή» ωραιότατα μπαίνουν στο YouTube από το κινητό. Δεν υπάρχει
σωτηρία.
(Παράθυρο, 24 Φεβρουαρίου 2019)
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Λύκε, λύκε, είσαι εδώ;
Πολύ σπάνια βάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την «τοποθεσία» μου. Κι αν
θέλω να ανεβάσω καμιά φωτογραφία από ταξίδι, τη βάζω συνήθως
μεταχρονολογημένα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι την ώρα που είμαι κάπου μακριά
(είτε βόλτα είναι είτε ταξίδι) προσπαθώ να ευχαριστιέμαι τη στιγμή. Αν είναι
δυνατόν να κλείσει και το κινητό, ακόμα καλύτερα, όχι να ασχολούμαι συνέχεια
μαζί του. Θυμάστε την τρέλα που είχε πιάσει τους χρήστες με το Foursquare, που
όλοι έβαζαν το πού βρίσκονται, γίνονταν δήμαρχοι και δεν ξέρω τι άλλο; Πέρασε
κι αυτό, αλλά γενικά διακρίνω μια έντονη τάση κοινοποίησης της τοποθεσίας. Ο
δεύτερος λόγος είναι πως δεν πιστεύω ότι πρέπει να ξέρουν «οι φίλοι μου» πού
βρίσκομαι τη συγκεκριμένη στιγμή. Αν είναι τόσο σημαντικό για κάποιο λόγο,
στέλνω τις φωτογραφίες σε προσωπικά μηνύματα.
Ωστόσο, η τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε είναι ένα από τα πιο σημαντικά
χαρακτηριστικά και της σημερινής αλλά και της τεχνολογίας τού αύριο. Με βάση
την τοποθεσία μας, η τεχνολογία προσαρμόζεται πάνω μας, γίνεται πιο χρήσιμη,
αποκτά τη δική της νοημοσύνη. Στις προχωρημένες εφαρμογές, ανάλογα με την
τοποθεσία μας μπορούμε να βρούμε, ακόμα και σ’ ένα άγνωστο μέρος, πού έχει
τον καλύτερο καφέ, πού έχει σούπερ μάρκετ ή ποιο είναι το κοντινότερο
βενζινάδικο. Για παράδειγμα, η τεχνολογία του Foursquare είναι τόσο εξελιγμένη
που δεν χρειάζεται να κάνουμε κοινοποίηση. Το λογισμικό ξέρει (μέσω GPS, Wi-Fi
και Bluetooth) ακριβώς πού βρισκόμαστε, αν είμαστε μέσα στο καφέ ή απλώς
περνάμε από το πεζοδρόμιο. Μια άλλη εφαρμογή για συσκευές iOS, το Dark Sky,
στέλνει ειδοποίηση μόλις είναι να βρέξει, ανάλογα με το πού βρισκόμαστε.
Το Google Now, για android, σου βγάζει την κάρτα επιβίβασης μόλις φτάσεις στο
αεροδρόμιο και σου λέει πού είναι ο πίνακας ανακοινώσεων των πτήσεων. Κι
ακόμα κι εγώ δεν αντιστέκομαι στον πειρασμό όλες τις φορές. Καμιά φορά
ενδίδω (και ευτυχώς) ειδικά όταν η στιγμή είναι επαγγελματική. Άλλωστε δεν
ξεχνάμε, στο Facebook και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν
βάζουμε τίποτα που δεν θα έμπαινε σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας αν θέλουμε να
προστατέψουμε την ιδιωτικότητά μας. Όμως, πόση από αυτήν είμαστε
διατεθειμένοι να «παραδώσουμε»; Τι αποκαλύπτουμε για τον εαυτό μας; Σε
ποιον παραχωρούμε το ιστορικό της ζωής μας;
Όλες οι παραπάνω υπέροχες εφαρμογές κρατάνε στη μνήμη τους το τι έχουμε
κάνει και κατόπιν το πουλάνε σε διαφημιστές. Κι αν οι περισσότεροι έχουμε
μάθει να ζούμε με το στοχευμένο μάρκετινγκ, την ώρα που σερφάρουμε για
παράδειγμα, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για το πού θα μπορούσαν να πάνε
επιπλέον τα στοιχεία. Μήπως στην τράπεζα, ας πούμε; Ή στην Εφορία (τι κάνει
αυτή στα μαγαζιά αφού δεν έχει χρήματα); Μια πρόσφατη μελέτη του Carnegie
Mellon University έδειξε ότι η τοποθεσία ενός χρήστη καταγράφεται από τις
εφαρμογές που χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 10.000 φορές μέσα σ’ ένα μήνα. Αν
τα δεδομένα αυτά συνδυαστούν με τα δεδομένα που αποθηκεύουμε στο
υπολογιστικό νέφος, απολύτως τίποτα από τη ζωή μας δεν μένει για τη
φαντασία. Είναι όλη στο φως, χωρίς μάλιστα υποκλοπή τηλεφωνημάτων ή
emails.
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Υπάρχει βέβαια και η λύση να κλείσουμε το GPS, το Wi-Fi και το 3G και να μη
χρησιμοποιούμε ποτέ εφαρμογές που να εντοπίζουν την τοποθεσία μας. Δηλαδή
τις περισσότερες… Να κρυφτούμε, κάπως, δηλαδή. Διαλέγουμε και παίρνουμε,
ανάλογα με τον χαρακτήρα και τις ανάγκες μας. Απλώς, όπως θα έχετε βαρεθεί
ίσως να ακούτε, ας γνωρίζουμε τουλάχιστον τι συμβαίνει για να μπορούμε να
αποφασίζουμε μόνοι μας.
(Εφημερίδα των Συντακτών, 18 Μαΐου 2015)
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Από τα τάπερ στο Facebook
Ένα «τάπερ πάρτι» θα το ‘χετε υποστεί. Κι αν δεν έχετε υποστεί το τάπερ, θα
έχετε υποστεί καλλυντικά. Ή τα άλλα τα υγιεινά προϊόντα. Ή σίγουρα μια φίλη
που φτιάχνει κοσμήματα. Και το άλλο με τα προϊόντα αδυνατίσματος;
Δεν υπάρχει κανείς που να την έχει γλυτώσει, μερικές φορές και το διάλειμμα
στη δουλειά έχει μετατραπεί σε μαρτύριο. Θυμάμαι τις καλές εποχές που
πέρναγε από το γραφείο και η κυρία με τα ρούχα και η άλλη με τις σαγιονάρες
με τις χάντρες, α, να μην ξεχάσω και τον κύριο Γιώργο με τα δερμάτινα απ’
ευθείας από τους γουναράδες της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά μπορείτε να τα
ξεχάσετε εντελώς, τα πάρτι κλείνονται πλέον μέσω Facebook. Ευκαιρία να
γνωριστούμε κιόλας αν είμαστε «φίλες» μόνο εκεί. Ένα ραντεβού σε σπίτι και η
φίλη μας μετατρέπεται σε πωλήτρια προϊόντων, που μπορεί να είναι αιθέρια
έλαια ή καλλυντικά ή ακόμα και sex toys. Γιατί δεν άλλαξε μόνο ο τρόπος
πώλησης, αλλά διευρύνθηκε και ιδιαίτερα η γκάμα των προϊόντων.
Η αλήθεια είναι πως στο Facebook αρχίζει να δημιουργείται κι ένας συνεχώς
διευρυνόμενος «κλειστός κύκλος». Όλο και περισσότεροι επιλέγουν να
δημιουργούν κλειστές ή ανοιχτές ομάδες για να προωθήσουν δράσεις ή να
συνεννοηθούν για γεγονότα τόσο διαφορετικά μεταξύ τους όσο ένα πάρτι
έκπληξη ή ένας γάμος.
Στις ΗΠΑ, το φαινόμενο του MLM (Multilevel marketing) έχει πάρει πραγματικά
μεγάλες διαστάσεις. Περίπου μία στις επτά οικογένειες έχει ένα μέλος που
ασχολείται με τις άμεσες πωλήσεις (σε δίκτυα φίλων), με το 92% να είναι
γυναίκες. Και αυτό από την εποχή που η μητέρα των άμεσων πωλήσεων
Μπράουνι Ουάιζ κάλεσε «50 νοικοκυρές σαν κι εμένα» σε επίδειξη των
πλαστικών δοχείων του Ερλ Τάπερ. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1954, 20 εκατ.
Αμερικανίδες πήγαιναν σε «πάρτι πωλήσεων» σε σπίτια κάθε χρόνο.
Οι πωλήσεις αυτού του είδους ταιριάζουν στις γυναίκες οι οποίες θέλουν να
εργαστούν αλλά δεν έχουν την δυνατότητα, κυρίως γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά
τους. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη, ωστόσο, ήταν η σχέση
εργασίας με τη μητέρα εταιρεία και γι’ αυτό η ανταπόκριση δεν ήταν τόσο
μεγάλη όσο στις ΗΠΑ. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει φυσικά και σήμερα σε αυτού
του είδους της πωλήσεις, ποια είναι η εργασιακή σχέση του πλασιέ με τη μητέρα
εταιρεία; Ο αγοραστής λαμβάνει το προϊόν που παρήγγειλε με το ταχυδρομείο
και μέσα υπάρχει και η απόδειξη, αν βέβαια δεν πρόκειται για «χειροτεχνήματα»
παντός είδους που κυκλοφορούν στη «μαύρη αγορά».
Οι δυσκολίες δεν σταματούν εκεί. Συνήθως για να ξεκινήσεις να είσαι πλασιέ
MLM θα πρέπει ν’ αγοράσεις ένα αρχικό πακέτο, το οποίο κοστίζει 150-200 ευρώ
για να έχεις δείγματα. Και μετά, ανάλογα με τις παραγγελίες που θα γίνουν, ο
πωλητής κερδίζει είτε προμήθεια είτε δωρεάν προϊόντα από αυτά που πουλάει.
Δεν είναι λίγες, όμως, οι κυρίες, οι οποίες ανακάλυψαν ότι δεν έχουν κανένα
ταλέντο στις πωλήσεις και που τελικά πλήρωσαν και το πακέτο από την τσέπη
τους. Οι πιο «καπάτσες» οργανώνουν άλλες φίλες και παίρνουν προμήθεια και
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από τις δικές τους πωλήσεις. Γι’ αυτό τόσες και τόσες φορές μάς κυνηγάνε, όχι
για να πουλήσουν, αλλά για να μας πείσουν να γίνουμε πλασιέ.
Κι εκεί εμείς αντιδρούμε. Μπλοκάρουμε τη «φίλη», δεν απαντάμε στο inbox ή και
στο τηλέφωνο. Η κοινωνική δραστηριότητα που αναπτύσσεται χάρη στα πρώτα
πάρτι καταλήγει κάποιες φορές ακόμα και σε αποκλεισμό. Γι’ αυτό όταν έρθει η
σειρά σας να σας καλέσουν σε τέτοιο πάρτι, σκεφτείτε πρώτα τα υπέρ και τα
κατά πριν κλικάρετε στο «θα συμμετέχω».
(Παράθυρο, 22 Μαΐου 2016)
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Το φιλμ επιστρέφει;
Κάποτε, την ώρα της βαλίτσας για τις διακοπές, μια συσκευή είχε την τιμητική
της: η φωτογραφική μηχανή. Τη θυμάστε; Πιθανόν να έχετε μια κάπου, ποιος να
ξέρει πού; Το πιθανότερο ψηφιακή, αφού από τις αρχές τις περασμένης
δεκαετίας, οι περισσότεροι είχαν εγκαταλείψει τις παλιές μηχανές για χάρη της
ψηφιακής τεχνολογίας.
Δεν ήταν τόσο ότι μπορούσαμε εύκολα να επεξεργαστούμε κάθε φωτογραφία
όπως σήμερα, ήταν που γλιτώναμε από το φιλμ και την εμφάνιση. Πόσες φορές
γυρίσαμε από τις διακοπές με «καμένα» φιλμ; Πόσες φορές διαπιστώσαμε ότι οι
εκπληκτικές στιγμές των διακοπών μας είχαν αφήσει μόνο ένα «κουνημένο»
αποτύπωμα. Και πόσες φορές ακόμα δεν ταλαιπωρήσαμε οικογένεια και φίλους,
οι οποίοι έπρεπε να δουν όλο το πακέτο των πέντε φιλμ -κάποιοι τολμηροί
τραβούσαν σλάιντ και μετά έπρεπε να δεις ολόκληρη την προβολή.
Πάνε χρόνια πια που είναι δύσκολο, ακόμα και αν θες, να βρεις φιλμ για την
παλιά σου φωτογραφική. Οι τελευταίοι νοσταλγοί του είδους πρέπει να
φροντίσουν από νωρίς και λίγα πια φιλμ κυκλοφορούν στην αγορά. Και σίγουρα
όχι το περίφημο Kodachrome που σηματοδότησε την αρχή για την επανάσταση
στην φωτογραφία.
Δύο Λέοπολντ, ο Μαν και ο Γκοντόβσκι, καινοτόμησαν στην έγχρωμη
φωτογραφία καθώς δημιούργησαν ένα ποιοτικό, αλλά και εύκολο στη χρήση
φιλμ. Όλα ξεκίνησαν το 1922 όταν οι δύο ερασιτέχνες κατασκευαστές,
απόφοιτοι του Χάρβαρντ και μουσικοί, βρέθηκαν στο γραφείο του διευθυντή
ερευνών της Eastman Kodak Company, Κένεθ Μες, στη Νέα Υόρκη. Ο Μες τους
έδωσε το πράσινο φως να συνεργαστούν με το Kodak Research Lab για να τους
βοηθήσει κυρίως με τις βαφές και τα φίλτρα. Το τελικό αποτέλεσμα της
συνεργασίας τους ήταν το Kodachrome που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το
1935.
Παρ’ όλο που η ιδέα ξεκίνησε διαφορετικά, το τελικό προϊόν αποτελούνταν από
τρεις πολύ λεπτές στρώσεις επικάλυψης μιας βάσης. Κάθε στρώση
ευαισθητοποιείται από διαφορετικά χρώματα όπως μπλε, κόκκινο, κίτρινο και
βιολετί. Σε συνδυασμό με το αρνητικό έδωσαν την πρώτη, επαγγελματική,
εκδοχή του Kodachrome σε ταινία 16mm.
Το 1936, λόγω της περιπλοκότητας της κατασκευής του άρχισαν διαδικασίες
ανακατασκευής. Μέσα σε δύο χρόνια το νέο Kodachrome ήταν έτοιμο να βγει
στην αγορά, ενώ το 1938 πραγματοποιήθηκε και η πρώτη διαφήμιση. Παρ’ όλα
αυτά η κατασκευή του παρέμενε περίπλοκη με τις βαφές να μην έχουν και τόσο
καλή απόδοση. Τα προβλήματα λύθηκαν την ίδια χρονιά σε μια τρίτη εξελιγμένη
έκδοσή του. Το επαγγελματικό φιλμ Kodachrome, με όλες τις βελτιώσεις που
ακολούθησαν διατηρήθηκε στην αγορά μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’50
όταν αντικαταστάθηκε από το Ektachrome, που είχε πιο εύκολη εμφάνιση ενώ
το φωτογραφικό κυκλοφόρησε μέχρι και το 2010. Η εταιρεία δώρισε όσες
παρτίδες απέμειναν στο σπίτι του George Eastman (ιδρυτή της Kodak), το οποίο
λειτουργεί ως μουσείο. Το Kodachrome χρησιμοποιήθηκε με το ίδιο πάθος και
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στον κινηματογράφο και στη φωτογραφία, τόσο στην επαγγελματική όσο και
στην ερασιτεχνική. Για πολλά χρόνια, μάλιστα, όλες οι φωτογραφίες στα
ιλουστρασιόν περιοδικά ήταν τραβηγμένες με Kodachrome.
Πρόσφατα η εταιρεία δήλωσε ότι σκέφτεται να το ξαναβγάλει στην αγορά.
Πιθανόν να πρόκειται για σημάδι της μόδας της επιστροφής: μαζί με το βινύλιο
επανέρχεται και η φωτογραφία. Ίσως για κάποιους νοσταλγούς. Γιατί εμείς οι
υπόλοιποι έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά το κινητό μας.
Και βέβαια ν’ ανεβάζουμε τις στιγμές που απαθανατίζουμε, την ίδια στιγμή στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας βλέπω να έχουμε την υπομονή να
εμφανιστεί το φιλμ πρώτα.
(Παράθυρο, 16 Ιουλίου 2017)
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Άνθρωπος εναντίον μηχανής
Τη διετία 1995-96 όλος ο κόσμος της τεχνολογίας παρακολουθούσε με κομμένη
την ανάσα τη μάχη ανάμεσα στον Γκάρι Κασπάροφ και τον Deep Blue, το
δημιούργημα της IBM, για να νικήσει τον μεγάλο σκακιστή. Στην αρχή δεν τα
κατάφερε, αλλά και πάλι ο Deep Blue πήρε δύο παιχνίδια από τα έξι, γεγονός
που εκείνη την εποχή μάς άφησε όλους άφωνους. Ναι, ο υπολογιστής μπορεί να
ξεπεράσει τον ανθρώπινο νου. Στη δε ρεβάνς, τον Μάιο του 1996, ο Deep Blue
βγήκε νικητής.
Μετά πιθανόν κάποιοι να θυμούνται ότι ο Κασπάροφ κατηγόρησε την εταιρεία
ότι «έκλεψε», η IBM απέσυρε τον υπολογιστή της και το θέμα αφέθηκε στη λήθη
του χρόνου. Σήμερα, 20 χρόνια αργότερα, γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχει μια
διαδικασία «εκμάθησης» της τεχνητής νοημοσύνης, το Machine learning, το
οποίο όμως χρειάζεται εκατομμύρια δεδομένα για να μπορεί να φτάσει σε ένα
επίπεδο. Τα big data βοήθησαν πολύ στην κατεύθυνση αυτή και πλέον είναι από
τους κύριους ελπιδοφόρους άξονες για το μέλλον.
Ωστόσο, η μάχη ανθρώπου – μηχανής δεν είναι πια ενδιαφέρουσα. Για τις
ανάγκες και τις τεχνολογίες με μια γερή δόση lifestyle επινοήθηκε πρόσφατα η
μάχη ανθρώπου – ζώου. Όχι στην πραγματικότητα, αλλά με προσομοίωση.
Τελευταίο παράδειγμα, η κούρσα ταχύτητας ανάμεσα στον Μεγάλο Λευκό
καρχαρία και τον πρωταθλητή της κολύμβησης Μάικλ Φελπς. Ο καρχαρίας
έκανε το 100στάρι στον ανοιχτό ωκεανό σε 36,1 δεύτερα αφήνοντας πίσω τον συνταξιούχο πλέον- Αμερικανό αθλητή κατά 2 δεύτερα. Ο Φελπς δήλωσε ότι
είναι έτοιμος για τη ρεβάνς αρκεί να κολυμπήσουν σε πιο ζεστά νερά από αυτά
της Νοτίου Αφρικής.
Στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη κούρσα δεν έγινε ποτέ. Παρά το γεγονός
ότι οι τηλεθεατές του Discovery Channel «είδαν» άνθρωπο και ζώο να
συναγωνίζονται. Ο Φελπς κολύμπησε πράγματι αλλά ο καρχαρίας δίπλα του
ήταν προβολή από υπολογιστή ενός καρχαρία που κολυμπούσε μόνος του.
Ο Αμερικανός αθλητής δεν είναι ο μόνος που δοκίμασε κάτι τέτοιο. Πολύ πιο
πριν, ο Τζέσε Όουενς, ο μαύρος αθλητής που προκάλεσε τον θυμό του Χίτλερ
στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου το 1936 γιατί κατέρριψε τη θεωρία περί
ανωτερότητας της Αρείας φυλής, για να βγάλει χρήματα αργότερα στη ζωή του
συναγωνιζόταν στο τρέξιμο με άλογα. Ο αθλητισμός δεν ήταν επαγγελματικός
τότε και ο Όουενς είχε να τα βάλει και με τον ρατσισμό των συμπατριωτών του.
Τα έφερνε δύσκολα βόλτα κι έτσι ο συναγωνισμός με άλογα κούρσας του έφερνε
ένα εισόδημα. Λέγεται ότι ζητούσε να εκπυρσοκροτήσει το όπλο της έναρξης
κοντά στο αυτί του αλόγου για να κερδίσει ένα πλεονέκτημα. Κάποιες φορές
κέρδιζε, κάποιες όχι.
Από τους κολυμβητές, ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής των 100 ελεύθερο
που συναγωνίστηκε με το ζωικό βασίλειο ήταν ο Φίλιπο Μανίνι, το 2011. Έχασε
κι αυτός από δύο δελφίνια, παρ’ όλο που ο Ιταλός έπρεπε να κολυμπήσει 50άρι
ενώ τα δελφίνια 100άρι, λόγω μεγέθους και… πτερυγίων.
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Οι δύο μάχες, που -κατά κάποιον τρόπο- ενώθηκαν στην κούρσα του Φελπς με
τον Μεγάλο Λευκό, η μάχη ανθρώπου – μηχανής και ανθρώπου – ζώου έχουν
αρκετά κοινά μεταξύ τους. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν «ξένο» καθένα που
δεν ήταν σαν κι αυτούς, το ταξίδι του Οδυσσέα με τα θαυμαστά τέρατα και τους
εξωτικούς λαούς αντικατοπτρίζει με λεπτομέρειες την ιδέα αυτή. «Ξένος» είναι
και το ζώο, «ξένος» και η μηχανή. Και το σημαντικό δεν είναι πάντα να κερδίζεις
τις μάχες αλλά να ξέρεις να τις δίνεις.
(Παράθυρο, 30 Ιουλίου 2017)
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Τα μυστικά των διακοπών
Σε όσους καθυστέρησαν και θα φύγουν τώρα διακοπές αφιερώνουμε τον οδηγό
για τέλειες διακοπές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτήν τη στιγμή, ό,τι και
ν’ ανοίξεις είναι γεμάτο από θάλασσες, ηλιοβασιλέματα και φεγγάρια (αν δεν
ξέρετε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία pro στο κινητό μην το δοκιμάζετε,
βγαίνουν όλα τα φεγγάρια σαν λαμπερά δίευρα). Πώς λοιπόν θα ανταγωνιστείτε
όλα αυτά, πώς θα κάνετε φίλους και συγγενείς να ζηλέψουν; Χωρίς σχετικές
αναρτήσεις, δεν θα πιστέψει κανείς ούτε ότι πήγατε διακοπές.
Λίγες μέρες πριν, ξεκινήστε το ζέσταμα. Ανεβάστε προτάσεις και ιδέες και
ζητήστε από τους «φίλους» πληροφορίες και γνώμες για το πού θα πάτε. Το
καλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την συζήτηση που θα προκαλέσετε
είναι το Facebook. Απαντήστε στα σχόλια, μην φοβηθείτε λίγο τρολάρισμα,
κάντε κι άλλες ερωτήσεις που θα προκαλέσουν νέες απαντήσεις.
Την παραμονή, την ώρα που φτιάχνετε την βαλίτσα μην ξεχάσετε τη
σκηνοθεσία. Βάλτε μέσα τα ωραιότερα ρούχα και αξεσουάρ, ρίξτε (επιμελημένως
ατημέλητα) από πάνω ένα ακριβό ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ίσως κι ένα πρωτότυπο
καπέλο και μην ξεχάσετε το διαβατήριο, ακόμα κι αν οι διακοπές σας είναι στην
Αγία Νάπα. Βγάλτε φωτογραφία και ανεβάστε την στο Instagram. Δεν θέλετε
σχόλια, θέλετε να σας θαυμάσουν, ιδιαίτερα αυτοί που τελείωσαν τις διακοπές
τους και δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι γι’ αυτό. Επίσης κάντε μια ακόμα
ανάρτηση στο Facebook «φεύγουμε για...». Μην τυχόν και το έχει ξεχάσει κανείς.
Θα μαζέψετε άπειρα like μαζί με τα σχετικά: καλά να περάσετε, καλό ταξίδι, αέρα
στα πανιά σας κλπ.
Την ημέρα της αναχώρησης επιλέξτε ανάμεσα στο φορτωμένο αυτοκίνητο, μια
σέλφι στο αεροδρόμιο, ένα κλειδί πάνω στην πόρτα. Σας επιτρέπεται ν’
αυτοσχεδιάσετε. Απαραίτητο # το #fygame (δεν πιστεύω να μην βάζετε # στο
Instagram ε;) Επίσης αν πετάτε μην παραλείψετε την σύνθεση «σύννεφα, φτερό,
απεραντοσύνη». Το hashtag δικό σας.
Με την άφιξη ξεκινούν δύο ενότητες: το φαγητό και τα μπάνια. Μην αφήσετε
κανένα πιάτο χωρίς να το φωτογραφήσετε (επιτρέπονται οι διπλές αναρτήσεις
σε Facebook και Instagram αλλά εγώ προτιμώ το δεύτερο γιατί δείχνει πιο live).
Μην ξεχάσετε και τα ποτά, από τον πρωινό καφέ μέχρι την βραδινή μπύρα και
εννοείται ότι δεν αφήνουμε κοκτέιλ για κοκτέιλ αφωτογράφιστο. Ζητείστε από
τον μπάρμαν ν’ αυτοσχεδιάσει και βάλτε τα συστατικά με # στο Facebook. Σε
αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται ν’ απαντήσετε στα σχόλια γιατί όλοι
καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεστε. Επίσης δεν είναι υποχρεωτικό να
τα πιείτε. Εναλλακτικά ποστάρετε και σέλφι με τον μπάρμαν ή την σερβιτόρα,
δίνει έναν kinky τόνο στις διακοπές.
Για τις παραλίες επιτρέπονται τα πάντα, λήψεις από ψηλά μέχρι
μακροφωτογραφία στα βότσαλα. Σκεφτείτε μήπως βγάλετε και κάτι
καλλιτεχνικό για cover photo. Επιτρέπονται επίσης οι άλλοι λουόμενοι αλλά θα
πρέπει τα σχόλια που θα συνοδεύουν τέτοιες φωτογραφίες να είναι πραγματικά
έξυπνα, αλλιώς συνεχίστε με τα κοκτέιλ.
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Μόλις περάσουν οι πρώτες μέρες, αρχίστε τα σέλφις με άλλους τουρίστες ή
καλύτερα ντόπιους. Θα δείξετε έτσι πόσο κοινωνικοί είσαστε, πόσο καλά
ενσωματωθήκατε στον τόπο που βρίσκεστε, πόσο αγαπητοί γίνατε. Προτιμάμε
Facebook με σχόλια τύπου «η νέα μου φίλη Γκρούντχε μόλις με κάλεσε να την
επισκεφτώ. Άμστερνταμ ερχόμαστε...» (για τουρίστες). Μην ξεχάσετε επίσης
φωτογραφίες με τοπικές ενδυμασίες και με ζώα, έχουν το δικό τους κοινό.
Στην επιστροφή το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείξετε πόσο αλλάξατε
στις διακοπές, για να το πετύχετε αρκεί ν’ αλλάξετε όλες τις cover και profile
φωτογραφίες σε όλα τα μέσα. Είστε πια ένας ταξιδιώτης που όλοι θαυμάζουν.
(Παράθυρο, 20 Αυγούστου 2017)
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Sweet Sixteen
Δεκαέξι χρονών γίνεται φέτος το καλοκαίρι η γνωστή σε όλους μας Wikipedia,
Βικιπαίδεια στα ελληνικά, ενηλικιώνεται δηλαδή σιγά-σιγά χωρίς να έχει χάσει
ακόμη την παιδική της φρεσκάδα.
Το ξεκίνημά της βασίζεται σε μια ριζοσπαστική ιδέα: την ύπαρξη ενός κόσμου
όπου ο καθένας από εμάς έχει ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της ανθρώπινης
γνώσης. Τη γνώση αυτή, την προσφέρουν χιλιάδες εθελοντές από όλο τον κόσμο
και σε πάρα πολλές γλώσσες.
Ιδρυτής της είναι ο Τζίμι Γουέιλς, αν και οι ιστορικοί της τεχνολογίας βάζουν κι
έναν δεύτερο στο παιχνίδι, τον Λάρι Σέιντζερ, γεγονός που ο Γουέιλς αρνείται. Ο
Σέιντζερ έφυγε από την ομάδα το 2002 μετά από ομηρικούς καβγάδες:
επιθυμούσε να «καθαρίσει» τη Wikipedia από «τρολ και αναρχικούς». Κάτι το
οποίο έγινε πολύ αργότερα, αφού υπάρχει πλέον έλεγχος και δεν είναι δυνατό
να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει.
Κάτοχος μάστερ στα οικονομικά, ο Γουέιλς δημιούργησε πρώτα μια ιστοσελίδα
με περιεχόμενο «για ενηλίκους». Τα κέρδη του από αυτήν χρησιμοποιήθηκαν για
τη δημιουργία στην αρχή της Nupedia, μιας δωρεάν εγκυκλοπαίδειας (όπου
όμως επιστήμονες ήλεγχαν τα άρθρα) και κατόπιν της Wikipedia, το 2001. Όσο
το πρότζεκτ μεγάλωνε ο Γουέιλς έγινε «το πρόσωπό» της. Σήμερα είναι στο
διοικητικό συμβούλιο του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Wikimedia, στο οποίο
ανήκει η Wikipedia.
Πριν τον Γουέιλς, ωστόσο, υπήρξε ο Γουόρντ Κάνινγκχαμ, ο οποίος το 1994
δημιούργησε ένα νέο μοντέλο ιστοσελίδας που ονομάστηκε Wiki και στο οποίο ο
κάθε χρήστης μπορούσε να βρει και να επεξεργαστεί πληροφορίες. Σήμερα η
Wikipedia είναι πιο γνωστή από τα Wikis. Βέβαια, το γεγονός ότι ο καθένας
μπορεί να γράφει λήμματα είναι αστικός μύθος. Στην πραγματικότητα η
Wikipedia γράφεται, διορθώνεται και συντηρείται από ομάδες αφοσιωμένων
εθελοντών που προστατεύουν την «εγκυκλοπαίδεια» και φροντίζουν να είναι
όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες οι πληροφορίες της. Το 2005 στη Φρανκφούρτη
έγινε η πρώτη συνάντηση των ιδιότυπων αυτών «αρχισυντακτών» και από τότε
μαζεύονται ετησίως για να συζητήσουν και να μοιραστούν ιδέες. Σήμερα πια
μετρούνται σε χιλιάδες συμμετοχές από 70 χώρες.
Στο σύνολο τα άρθρα της Wikipedia φτάνουν τα 40 εκατ. σε 293 διαφορετικές
γλώσσες. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και 5,4 εκατ. άρθρα στα αγγλικά,
γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την πρωτοκαθεδρία της γλώσσας αυτής στο
διαδίκτυο.
Η Wikipedia «γέννησε» και παράγωγα προϊόντα, με πρώτο και καλύτερο το
Wikitionary, το Βικιλεξικό, που είδε το φως της ημέρας το 2002 και που ανήκει κι
αυτό στο ίδρυμα Wikimedia. Δίπλα του και η Scholarpedia, που τα άρθρα της
γράφονται από ειδικούς και ελέγχονται σχολαστικά. Υπάρχει ακόμα και η
Uncyclopedia, στα ελληνικά γνωστή ως Φρικηπαίδεια, που τα άρθρα της είναι
λιγότερο «εξακριβωμένα» αλλά πολύ πιο αστεία και ανατρεπτικά. Βρίσκουμε
επίσης τη Conservapedia, που διατείνεται ότι είναι πιο σοβαρή από τη Wikipedia.
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Να μην ξεχάσω και τη Lostpedia, που σήμερα μετρά 7.378 άρθρα με
αποκλειστικό θέμα τη σειρά Lost του καναλιού ABC.
Το μεγάλο ζήτημα είναι βέβαια η αξιοπιστία της Wikipedia. Λήμματα που ήθελαν
τον Ελβις να ζει στον Άρη, έχουν πια εξαφανιστεί, ωστόσο δημιουργούνται
αρκετές ευαίσθητες καταστάσεις. Έχει συμβεί ακόμα και να συλληφθεί
καθηγητής Πανεπιστημίου, του οποίου η σελίδα στη Wikipedia είχε
«παραβιαστεί» και όπου σε αυτή χαρακτηριζόταν τρομοκράτης.
Όπως φαίνεται από την τεράστια επιτυχία της, η Wikipedia έχει πολλά χρόνια
ακόμη μπροστά της. Εάν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες της με υπευθυνότητα
πρόκειται για ένα καταπληκτικό εργαλείο. Το δε δυνατό της σημείο σε σχέση με
οποιαδήποτε άλλη εγκυκλοπαίδεια είναι ότι το περιεχόμενό της ανανεώνεται
συνεχώς.
(Παράθυρο, 9 Ιουλίου 2017)
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@ντίο στον π@τέρ@
Το πιο αγαπημένο μου θέμα είναι να παρουσιάζω τα πρόσωπα που άλλαξαν την
πληροφορική. Δυστυχώς όχι όταν τους χάνουμε, όπως έγινε στις 5 Μαρτίου με
τον «πατέρα» του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Ρέιμοντ Σάμιουελ Τόμλινσον. Ο
Τόμλινσον ήταν εκείνος που ενσωμάτωσε το email στο ARPANET, τον πρόδρομο
του διαδικτύου, το 1971. Μέχρι τότε το μέιλ πήγαινε από χρήστη σε χρήστη,
αλλά στον ίδιο υπολογιστή! Από τον Γιάννη στον Κώστα τοπικά (locally)… Ο Ρέι
Τόμλινσον χρησιμοποίησε το @ για να ξεχωρίσει τον χρήστη (αριστερά) από τη
μηχανή (δεξιά). Και μέχρι σήμερα αυτό κάνουμε…
Σ’ ένα άρθρο στο περιοδικό Forbes το 1998 αναφέρεται ότι ο Τόμλινσον έδειξε
το σύστημα σε συνάδελφό του και μετά είπε «Μην το πεις σε κανέναν! Κανονικά
δεν έπρεπε να ασχολούμαστε με κάτι τέτοιο». Ο Τόμλινσον εργαζόταν τότε (και
μέχρι τον θάνατό του) στην εταιρεία Bolt, Beranek and Newman, υπεργολάβο
της αμερικανικής κυβέρνησης για την κατασκευή του ARPANET. Για να στέλνουν
λοιπόν μηνύματα από υπολογιστή σε υπολογιστή, ο Ρέι άφησε για λίγο το κύριο
πρότζεκτ και ασχολήθηκε με το «μικρό» αυτό πρόβλημα…
Ωστόσο, το μυστικό του δεν έμεινε για πολύ κρυφό: άλλαξε τον τρόπο με τον
οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι στον επιχειρηματικό και προσωπικό χώρο,
φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο «ψωνίζουν, κάνουν
τραπεζικές συναλλαγές και κρατούν επαφή με φίλους και συγγενείς εκατομμύρια
άτομα, είτε από άκρη σε άκρη μιας πόλης είτε από μια πλευρά του ωκεανού
στην άλλη», όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Internet Hall of Fame. Το Internet Hall of Fame είναι ένα βραβείο
που δημιουργήθηκε το 2012 από την Internet Society (ISOC) και που τιμά
συνολικά το έργο δημιουργών σε σχέση με το διαδίκτυο. Ο Τόμλινσον ήταν από
τους πρώτους που το κέρδισαν, από την πρώτη κιόλας χρονιά.
Για να γυρίσουμε στο περίφημο @, όταν το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της
Νέας Υόρκης το αγόρασε ως κομμάτι της συλλογής του τμήματος
αρχιτεκτονικής και σχεδίου, το χαρακτήρισε «σύμβολο της εποχής των
υπολογιστών». Υπήρχε βέβαια, ήδη, στο πληκτρολόγιο και πριν το email, αλλά η
χρήση του ήταν κυρίως για να δηλώσει: σβήστε τα παρακάτω. Και μάλιστα, για
χρόνια μετά, πολλοί προγραμματιστές ήταν θυμωμένοι που το σύμβολο άλλαξε
χρήση. Ο Τόμλινσον έγραψε κάποτε: «Με ρωτούν συχνά γιατί διάλεξα το @
(προφέρεται "at” στα αγγλικά) αλλά το @ είναι το πιο απλό σύμβολο. Ήθελα να
πω ότι κάποιος είναι “at” σε κάποιον άλλο υπολογιστή και όχι στον ίδιο (local
host)». Ο Τόμλινσον ξεκίνησε να στέλνει δοκιμαστικά μηνύματα στον εαυτό του
πριν αρχίσει να στέλνει και στους συναδέλφους του. Το πρώτο του έμεινε
ιστορικό ως έκφραση και από τότε χρησιμοποιείται ευρέως: «You’ve got email».
Το σύστημα θα μπορούσε, φυσικά, να έχει πεθάνει μαζί με το ARPANET και τους
18 υπολογιστές που το απάρτιζαν, αλλά ο Τόμλινσον στάθηκε τυχερός. Ο Λάρι
Ρόμπερτς, διευθυντής του Γραφείου Προηγμένης Έρευνας του αμερικανικού
υπουργείου Άμυνας, «κόλλησε» και άρχισε να χρησιμοποιεί το email σε όλες του
τις επικοινωνίες. Αυτό υποχρέωσε όλους τους επιστήμονες που είχαν εξάρτηση
για τη χρηματοδότησή τους από το συγκεκριμένο γραφείο ν’ αρχίσουν να το
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χρησιμοποιούν και αυτοί. Και φυσικά, στη δεκαετία του ’80 άρχισαν να το
χρησιμοποιούν και οι πολίτες. Οι καλύτερες ιδέες είναι συνήθως και οι πιο
απλές. Και καλύπτουν μια σημαντική έλλειψη. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν
είναι παρά το παλιό, σε πολύ πιο γρήγορη μορφή, όμως. Η πρακτική υπήρχε
από την αρχαία εποχή, απλώς ο Τόμλινσον την έκανε εργαλείο τού 20ού αιώνα.
(Παράθυρο, 20 Μαρτίου 2016)
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Λαρς Μάγκνους Έρικσον
Οι ωραιότερες ιστορίες στην τεχνολογία είναι οι ιστορίες των ανθρώπων. Μέσα
από κάποιους περίπου τρελούς για την εποχή τους, σήμερα έχουμε στα χέρια
μας εργαλεία που κανείς από τους παππούδες μας δεν είχε φανταστεί, στη
συγκεκριμένη περίπτωση κινητό τηλέφωνο.
Την 1η Απριλίου του 1876 ο Λαρς Μάγκνους Έρικσον άνοιξε ένα μηχανολογικό
εργαστήριο σε μια πρώην κουζίνα 13 τ.μ., πρόδρομο των γκαράζ της Σίλικον
Βάλεϊ. Ήταν το τέλος μιας δύσκολης διαδρομής και η αρχή ενός κολοσσού της
επικοινωνίας.
Ο Λαρς Μάγκνους γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Βέργκερμπολ στις 5
Μαΐου του 1846, πριν από 170 χρόνια. Όταν ήταν 11 ετών έχασε τον πατέρα
του. Τα δυο του μεγάλα αδέλφια είχαν φύγει από το σπίτι κι έτσι αναγκάστηκε
να δουλέψει στα ορυχεία για να ζήσει τη μητέρα του και τις δύο αδελφές του.
Ξεχώρισε για την ικανότητά του να χειρίζεται κάθε είδους εργαλεία.
Το επόμενο τολμηρό βήμα ήταν η μετεγκατάσταση στη Στοκχόλμη. Εργάστηκε
για έξι χρόνια σε μια εταιρεία που παρήγε τηλεγραφικό εξοπλισμό. Ξεχώρισε για
τα προσόντα του και κέρδισε δύο κρατικές υποτροφίες για να σπουδάσει
κατασκευή εξοπλισμού στο εξωτερικό, το 1873 και το 1875.
Μετά την επιστροφή του, επιστράτευσε τη γυναίκα του Χίλντα και τον φίλο του
Καρλ Γιόχαν Άντερσον και δημιούργησαν μια τηλεφωνική εταιρεία. Μελετούσαν
τα τηλέφωνα της Bell και της Siemens και έφτιαχναν τα δικά τους. Επτά χρόνια
αργότερα γεννήθηκε η Ericsson.
Ο ίδιος ο Λαρς Μάγκνουμ δεν έμεινε για πολύ εκεί. Το 1900, σε ηλικία 54 ετών,
αποσύρθηκε ενώ κράτησε τις μετοχές του μόνο για πέντε χρόνια ακόμα πριν τις
πουλήσει. Από εκεί και πέρα ασχολήθηκε αποκλειστικά με το αγρόκτημά του.
Ο θρύλος λέει ότι ήταν ένας απαιτητικός άνθρωπος που δεν του άρεσε καθόλου
η δημοσιότητα. Λέγεται ακόμα ότι παρόλο που ήταν σκεπτικιστής και πολύ
προσεκτικός στα βήματά του, το προσωπικό του τον σεβόταν. Ίσως γιατί
έδειχνε μικρή εμπιστοσύνη τόσο στους διοικητικούς όσο και στους υψηλά
εξειδικευμένους μηχανικούς. Προτιμούσε ανθρώπους της πιάτσας. Ή ακόμα
επειδή έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους υπαλλήλους. Ήδη το 1889
υπήρχε ασφάλιση υγείας ενώ δύο χρόνια αργότερα όλοι οι υπάλληλοι και οι
οικογένειές τους είχαν δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Οι ώρες εργασίας ήταν
επίσης λογικές, ενώ οι μισθοί αρκετά υψηλοί.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι πως από φιλοσοφία ήταν αντίθετος στις
πατέντες. Πίστευε πως όταν κλειδώνεις την τεχνογνωσία, δεν μπορείς να πας
παρακάτω. Και μάλιστα όταν μια νορβηγική εταιρεία άρχισε να αντιγράφει τα
τηλέφωνά του, δεν ενοχλήθηκε καθόλου, αφού και ο ίδιος είχε κατά κάποιον
τρόπο αντιγράψει άλλες εταιρείες. Η νοοτροπία αυτή μοιάζει εντελώς ξεχωριστή
σήμερα, που οι μεγάλες εταιρείες επιδίδονται σε μάχες για το ποιος θα
κατοχυρώσει περισσότερες πατέντες, ανεξάρτητα από το εάν τις χρειάζονται ή
εάν είναι λειτουργικές.
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Και δεν είναι λίγες οι φορές που ξεσπούν κανονικοί πόλεμοι, δικαστικές διαμάχες
που κρατούν χρόνια και κοστίζουν εκατομμύρια. Και δυνάμεις, οι οποίες εάν
είχαν δαπανηθεί καλύτερα θα είχαν πάει μπροστά την τεχνολογία. Το περιοδικό
«Businessweek» έγραψε κάποτε πως «μόνο οι δικηγόροι επωφελούνται από τους
πολέμους της πατέντας».
Και μάλιστα, ειδικά στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, ο πόλεμος που μαίνεται
ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Στην κορυφή του η σύγκρουση της
Apple με την Google και το λειτουργικό της σύστημα Android, η οποία έχει
εμπλέξει και όλους τους μεγάλους κατασκευαστές στα γρανάζια της.
(Παράθυρο, 17 Απριλίου 2016)
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magdalena_regina, μια influencer στο Instagram
Τη Μαγκνταλένα τη γνώρισα από τις φωτογραφίες του μπαμπά της, που
περήφανος μας τις έδειχνε κάθε φορά που συναντιόμασταν. Ήταν 3 χρονών
όταν είδα την πρώτη της.
Γύρω στα 14 της, εκτός από το σχολείο όπου διέπρεπε, άρχισε να ασχολείται
και με τη ραπτική. Όχι όμως οτιδήποτε. Έφτιαχνε φορέματα εποχής και όργωνε
τέτοιου τύπου εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Κι όταν λέμε εποχής, εννοούμε όλο
το πακέτο, κρινολίνα, μπούστα κεντημένα, ομπρελίνα, παπούτσια και τσαντάκια
ασορτί.
Η Μαγκνταλένα έφυγε από τη χώρα της, έκανε έναν χρόνο σχολείο στη Γαλλία,
μετά γύρισε στη Σκανδιναβία της, δούλεψε κι έναν χρόνο στις Βρυξέλλες και
σήμερα σπουδάζει Νομική. Εξακολουθεί να είναι πανέξυπνη, πανέμορφη και να
ράβει.
Άμα θέλετε να τη δείτε κιόλας, θα τη βρείτε στο Instagram με το όνομα
magdalena_regina. Εκεί που κάναμε τις διακοπές μας παρέα, μου είπε και την
υπόλοιπη ιστορία.
Γιατί η magdalena_regina είναι πλέον
μια influencer στο Instagram, σ’ ένα
συγκεκριμένο κοινό, έστω. Είναι
fashion image σε ό,τι έχει να κάνει με
το στυλ της δεκαετίας του ’50,
προσαρμοσμένο στις μέρες μας
φυσικά. Από τα ρούχα εποχής
πέρασε στο προσωπικό της στυλ:
«Ρούχα για πραγματικές γυναίκες»,
όπως λέει η ίδια και συμφωνώ μαζί
της με μεγάλη χαρά… Γράφει στα
αγγλικά παρ’ όλο που δεν είναι η
μητρική της γλώσσα. Για να
ταιριάζει με το στυλ της, τα
κατάξανθα μαλλιά της ήταν βαμμένα
μαύρα μέχρι πρότινος, τώρα έχει ένα
λαμπερό χάλκινο, πάνω στο οποίο
κολλάει
κι
ένα
κατακόκκινο
χαμόγελο, χωρίς τύψεις. Της πάει τρέλα άλλωστε.
Έχει περίπου 17 χιλιάδες followers, οι οποίοι τη λατρεύουν, της στέλνουν δικές
τους φωτογραφίες (συνήθως με snapchat) για να τους πει τη γνώμη τους. Και
βέβαια μάρκες ρούχων από ολόκληρο τον κόσμο της στέλνουν τα ρούχα τους,
μόνο και μόνο για να τα κάνει «tag» στις φωτογραφίες της. Της στέλνουν ρούχα,
της στέλνουν την κολεξιόν να τους δώσει τη γνώμη της, σε αρκετές περιπτώσεις
την πληρώνουν κιόλας.
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Έχω μείνει άφωνη. Το μόνο που ψελλίζω είναι αν κάνει «tag» και ρούχα που δεν
της αρέσουν. «Φυσικά και όχι», μου απαντάει. Αν δεν της αρέσουν, δεν τα βάζει
καθόλου σε φωτογραφία.
Το Σαββατοκύριακο του μεσοκαλόκαιρου κυλάει με συζητήσεις κυρίως για το
Brexit, για το οποίο η εικοσάχρονη μας ενημερώνει συνεχώς από το κινητό της.
Την ξεμοναχιάζω για να αποκρυπτογραφήσω το φαινόμενο. Η ίδια έχει πλήρη
συνείδηση για το πώς τη χρησιμοποιούν τα τμήματα μάρκετινγκ των εταιρειών.
«Όλοι μου οι followers, κυρίως γυναίκες, αποτελούν στοχευμένο κοινό για το
συγκεκριμένο στυλ. Εμένα και τρία άλλα άτομα μας επέλεξε μια μεγάλη
διαφημιστική εταιρεία από 25 φιναλίστ παγκοσμίως. Φυσικά μέχρι να
επικοινωνήσουν οι εταιρείες μαζί μου, δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Στην αρχή
μου πρότειναν έκπτωση στα ρούχα τους αν τα έκανα tag, αλλά τους εξήγησα
ευγενικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσω 300 ευρώ για μια φούστα, όση
έκπτωση κι αν μου κάνουν. Και μετά, κάποιες χιλιάδες followers αργότερα,
άρχισαν να έρχονται και τα κουτιά».
H magdalena_regina δεν πρόκειται να ζήσει από αυτό (ή μήπως όχι;), αλλά έχει
δωρεάν τα ρούχα που της αρέσουν και βγάζει κι ένα χαρτζιλίκι όσο είναι
φοιτήτρια (να μην θυμηθώ πώς σκοτώνονταν οι νέοι της γενιάς μου για να
βγάλουν τα ίδια χρήματα). Δεν έκανε κάτι, δεν αποφάσισε να γίνει ιέρεια της
μόδας, αλλά το υπηρετεί με κέφι και συνέπεια.
Θυμάμαι τις πρώτες εποχές του διαδικτύου, όταν όλοι με ρωτούσαν τι να
κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Τους απαντούσα να κάνουν αυτό που ξέρουν
καλά, αλλά να το κάνουν ηλεκτρονικά. Φαίνεται πως ισχύει ακόμα.
(Παράθυρο, 2 Ιουλίου 2016)
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Ο φοίνικας με το κόκκινο πουλόβερ
Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις «περσόνες» κυρίως του Twitter αλλά και
του Facebook. Μ’ αρέσει να μαθαίνω για καινούργιες, κυρίως για τους τρόπους
με τους οποίους ξεχώρισαν και κέρδισαν τα 15 λεπτά διασημότητας – ή και
παραπάνω, ποιος να ξέρει. Ο πιο «φρέσκος», πάντως, από τα πρόσωπα του
Twitter διέπρεψε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τηλεοπτικού ντιμπέιτ μεταξύ
Κλίντον και Τραμπ. Και μπορεί μεν η τηλεθέαση να ήταν χαμηλότερη σε
σύγκριση με εκείνη του πρώτου, αλλά τα μέσα κοινωνική δικτύωσης
«αναστέναξαν» και σταρ της βραδιάς αναδείχθηκε ο Κένεθ Μπόουν. Εύσωμος,
με μουστάκι, γυαλιά κι ένα κατακόκκινο πουλόβερ, δεν είναι υποψήφιος, δεν
είναι δημοσιογράφος, δεν είναι στέλεχος, είναι… ένας αναποφάσιστος
ψηφοφόρος από το Ιλινόις που έκανε αίσθηση το βράδυ της Κυριακής, όταν
ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Χίλαρι Κλίντον για την ενεργειακή πολιτική
που θα ακολουθήσουν αν εκλεγούν.

Όπως διάβαζα στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό KFNS, ο Μπόουν, ο οποίος εργάζεται σε
μονάδα παραγωγής ενέργειας, εξήγησε ότι δεν είχε ιδέα για τη «διασημότητά»
του εκείνη τη στιγμή, επειδή οι συμμετέχοντες στο ντιμπέιτ δεν επιτρεπόταν να
έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα. «Όταν μπήκα στο αυτοκίνητό μου και
ενεργοποίησα το κινητό είδα ότι 423 άνθρωποι ζητούσαν να τους κάνω φίλους
στο Facebook. Τους δέχτηκα όλους και για λίγο αισθάνθηκα ωραία με τον εαυτό
μου», εξήγησε.
Τις ώρες μετά το ντιμπέιτ, ο Κένεθ Μπόουν απέκτησε χιλιάδες ακολούθους και
στο Twitter. Σε μια άλλη συνέντευξη είπε ότι πριν από το ντιμπέιτ είχε επτά
ακολούθους (μία από αυτούς η γιαγιά του!) και μετά βρέθηκε με χιλιάδες
ακολούθους καθώς και με μερικά Fake accounts, όπως έχουν όλες οι
διασημότητες. Πολλοί ανήρτησαν και διάφορα με τον Μπόουν κεντρικό
πρόσωπο. Το περιοδικό GQ «τράβηξε» το αστείο, προτείνοντας μια «στολή Κεν
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Μπόουν» για το Χάλογουιν που περιλαμβάνει κόκκινο πουλόβερ, γυαλιά,
ψεύτικο μουστάκι και μικρόφωνο. Μια πιτσαρία στο Μπρούκλιν βάφτισε μια
πίτσα με το όνομά του.
Για να συμμετάσχει στο ντιμπέιτ επιλέχθηκε από την εταιρεία Gallup μαζί με
άλλους αναποφάσιστους. Και αναποφάσιστος παραμένει, αφού διευκρίνισε ότι
ακόμη δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει στις εκλογές και θα περιμένει μέχρι και
το τρίτο ντιμπέιτ, την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζει μάλιστα ότι η προσοχή που
έδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στον ίδιο, έναν αναποφάσιστο ψηφοφόρο, θα
ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να ασχοληθούν με την πολιτική. «Προσπαθώ
να περάσω το μήνυμα ότι όλοι πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία. Αυτές είναι
οι σημαντικότερες εκλογές της εποχής μας».
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η Αμερική δεν συγκλονίστηκε από τις πολιτικές του
απόψεις αλλά από τη… φάτσα του. Απλώς τη λάτρεψε. Όπως και το όνομά του:
Μπόουν, κόκκαλο, ενώ αυτός είναι στρουμπουλούλης.
Και για κερασάκι στην τούρτα, ο φακός τον συνέλαβε, μετά το τέλος του
ντιμπέιτ, να βγάζει μια φωτογραφική μηχανή μιας χρήσης και να παίρνει με
άνεση φωτογραφία το πλατό, σαν κάθε καλός τουρίστας.
Σ’ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά tweets διαβάζουμε: «Ήμουνα τόσο
στενοχωρημένος και ντροπιασμένος κατά τη διάρκεια όλου του θεάματος αλλά
μετά ο Κεν Μπόουνς σηκώθηκε σαν τον φοίνικα από τις στάχτες της Αμερικής
και εγένετο γέλιο και πάλι».
Όσοι πάντως επιθυμούν να γίνουν τέτοιες «περσόνες» χάρη στην πολιτική και
μόνο, είναι μακριά νυχτωμένοι. Χρειάζεται και το κατιτίς παραπάνω. Ένας
καβγάς έστω… κάτι να προκαλέσει αίσθηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί που
το προσπαθούν, δύσκολα το πετυχαίνουν. Άλλοι πάλι, όπως ο Μπόουν, τα
καταφέρνουν χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα…
(Παράθυρο, 23 Οκτωβρίου 2016)
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Πόλεμος για ένα εισιτήριο
Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και οι παραγωγοί του
πολυαναμενόμενου νέου της άλμπουμ «Reputation», το οποίο πρόκειται να
κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου, βρίσκονται στο κέντρο ενός διαδικτυακού
πολέμου. Η τραγουδίστρια δέχεται επιθέσεις ότι προσπαθεί με δόλιο τρόπο να
ανεβάσει τις πωλήσεις των δίσκων και των «σουβενίρ» με αντάλλαγμα
προτεραιότητα στις συναυλίες της για τους φαν.
Η πρωτοβουλία ονομάζεται Taylor Swift Tix και χρησιμοποιεί το λογισμικό
Verified Fan του αμερικανικού κολοσσού ηλεκτρονικών εισιτηρίων Ticketmaster.
Το Verified Fan είναι μια υπηρεσία που είναι σε θέση να αναγνωρίσει, χάρη σε
συγκεκριμένους
αλγορίθμους,
τους
πραγματικούς
θαυμαστές
της
τραγουδίστριας. Το λογισμικό μπορεί πράγματι να διακρίνει τους ανθρώπους
από τα ρομπότ, γνωστά και ως «scalpers», που προσπαθούν να αποκομίσουν
κέρδος ξαναπουλώντας σε υψηλότερες τιμές τα εισιτήρια που αγόρασαν με το
άνοιγμα του ψηφιακού box office.
Το Verified Fan, που στέλνει στους θαυμαστές (fans) τους κωδικούς πρόσβασης
για να αγοράσουν εισιτήρια με την εκκίνηση των πωλήσεων, θα χρησιμοποιηθεί
πρώτα από τον Μπρους Σπρίνγκστιν για τις συναυλίες του στο Μπρόντγουεϊ, σε
έναν πιο ζεστό χώρο από τα γήπεδα που -έτσι κι αλλιώς- γεμίζει με μεγάλη
ευκολία. Σύμφωνα με τους New York Times, αυτό έκανε τελικά τη διαδικασία
πώλησης εισιτηρίων λιγότερο χαοτική.
Η ομάδα της Τέιλορ Σουίφτ -η σταρ συνεργάζεται με τη Universal Music και το
label της είναι η Big Machine- έχει πάει τη διαδικασία ένα επίπεδο πιο πάνω.
Ενθαρρύνει τους οπαδούς της τραγουδίστριας να αποδείξουν τη λατρεία τους
προς αυτήν. Έτσι αν αποφασίσουν να προ-αγοράσουν ένα ή περισσότερα CD
του άλμπουμ Reputation ή εάν θέλουν να σιγουρευτούν ότι θα το λάβουν την
πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας για 48 δολάρια (αντί των 15 δολαρίων που είναι
η κανονική τιμή), μεγιστοποιούν τις πιθανότητες να δουν το είδωλό τους από
κοντά σε κάποια συναυλία. Ένας μικρός πίνακας τους ενημερώνει για τον βαθμό
της προτεραιότητας που έχουν την επόμενη φορά που θα θελήσουν να
αγοράσουν εισιτήριο για συναυλία της Σουίφτ.
Η ιδέα βασίζεται στο γεγονός ότι είναι πλέον αδύνατον να βρεις θέση σε
συναυλίες προβεβλημένων καλλιτεχνών. Εκτός από τα ρομπότ, οι πωλήσεις
επίσης «νοθεύονται» από το γεγονός ότι όταν ξεκινάνε επίσημα, μεγάλο μέρος
των εισιτηρίων, μέχρι και το 90%, έχει ήδη πωληθεί από τρίτους, όπως μεσίτες
αλλά και στενούς φίλους των καλλιτεχνών και των ομάδων τους. Άρα κάπως
πρέπει να διαχωρίσει η ήρα από το στάρι κι έτσι κάθε μέσο είναι θεμιτό. Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν από το πάρτι.
Όταν οι φαν της Σουίφτ κάνουν share περιεχόμενο που την αφορά ή αγοράζουν
σχετικά σουβενίρ, όπως το δαχτυλίδι με σχέδιο φιδιού (μόνο για 60 δολάρια),
ανεβαίνουν πιο ψηλά σε αυτό το ιδιότυπο «point system». Ένα βίντεο που εξηγεί
μάλιστα αυτό το «παιχνίδι» για τους φαν δημοσιεύτηκε στον επίσημο
λογαριασμό της ίδιας της τραγουδίστριας στο YouTube.
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Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα Alternative Press, «πρόκειται απλά για
μια απάτη» ενώ ο ιστότοπος Jezebel αναφέρει τη μέθοδο αυτή ως «κουτάλα».
Και τα δύο μέσα, πάντως, επισημαίνουν ότι η συμμετοχή στο εν λόγω παιχνίδι
δεν εγγυάται το πολυπόθητο εισιτήριο για μια συναυλία του ειδώλου τους!
Έξαλλου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για συναυλία της Τέιλορ
Σουίφτ στο Ticketmaster. Θα μάθουμε περισσότερα στις 28 Νοεμβρίου.
Όποια κι αν είναι η επιτυχία του Taylor Swift Tix, η τραγουδίστρια πάντως δεν
έχει λόγο ν’ ανησυχεί για τις πωλήσεις της. Το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ της,
το Κοίτα αυτό που με έκανες να κάνω, έχει ήδη σπάσει τρία ρεκόρ streaming,
ενώ το βίντεο προβλήθηκε 30 εκατομμύρια φορές μόλις 24 ώρες μετά την
κυκλοφορία του στις 27 Αυγούστου.
(Παράθυρο, 10 Σεπτεμβρίου 2017)
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I love Woz
Η είδηση που διάβασα για την Apple είναι ότι έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία η
χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε άνω του ενός τρισεκατομμυρίου
δολαρίων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτό το συμβολικής σημασίας
φράγμα καταρρίφθηκε όταν η αξία των μετοχών της έφθασε στην τιμή των
207,05 δολαρίων στη Γουόλ Στριτ.
Μέσα σε 42 χρόνια, η πορεία της εταιρείας από ένα γκαράζ στο Σίλικον Βάλεϊ
μέχρι το ένα τρισεκατομμύριο είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Κι αν όλοι
γνωρίζουν τον μακαρίτη Στιβ Τζομπς, οι ιδρυτές της ήταν τρεις, ο Τζομπς, ο
Ρόναλντ Γουέιν και το «τεχνικό μυαλό» ο Στιβ Βόζνιακ. Αυτός ήταν που είχε
κατασκευάσει τον υπολογιστή ενώ και οι τρεις ίδρυσαν την εταιρεία για να τον
πουλήσουν.
Διαβάζοντάς την θυμήθηκα ότι το 2007 ο Βόζνιακ (Βοζ για τους φίλους του) είχε
επισκεφτεί την Ελλάδα ως κεντρικός ομιλητής στο 3ο Συνέδριο Πληροφορικής
και η φίλη σας, δαιμόνια ρεπόρτερ τότε, τον είχε συναντήσει.
«Το ξέρετε ότι η επίσκεψή σας συνέπεσε μ’ εκείνη του Αλ Γκορ; Σπάνια έχουμε
δύο επιφανείς Αμερικανούς ταυτόχρονα στη χώρα μας», ρώτησα
προσπαθώντας να ψαρέψω εάν είχαν συναντηθεί. «Α! Ο Αλ ήταν λοιπόν. Είδαμε
τον κόσμο και την ασφάλεια και αναρωτιόμασταν ποιος μπορεί να είναι ο
επίσημος. Κρίμα, θα ήθελα να τον δω, είναι στο Δ.Σ. της Apple, ξέρετε». Δεν το
ήξερα, αλλά ο Στιβ Βόζνιακ, το θρυλικό μισό της ιδρυτικής ομάδας της Apple,
δίνει πληροφορίες με ταχύτητα που κανένας υπολογιστής δεν μπορεί να φτάσει.
Δεν είναι μόνο ότι μιλούσε γρήγορα, είναι ότι η γλώσσα του είναι μάλλον αργή
μπροστά στη σκέψη του…
Μιλήσαμε για το παρελθόν: «Οι εφαρμογές software αξίζουν πλέον
δισεκατομμύρια και η αγορά έχει γίνει τόσο μεγάλη που οι εταιρείες βγάζουν
εξαιρετικά καλές εκδοχές από κάθε είδους λογισμικό. Πρόλαβα κι έζησα, όμως,
μία σπάνια εποχή όπου ένα άτομο μπορούσε να κάνει ολόκληρο τον σχεδιασμό,
δηλαδή το hardware, το software, τις δοκιμές, τα πάντα μόνο του. Πιθανόν να
μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο». Η δική τους εμπειρία στο γκαράζ…
Και για το μέλλον φυσικά (τότε πριν από 11 χρόνια): «Σε ό,τι αφορά το
περιεχόμενο, μπορώ να φανταστώ πληθώρα hardware devices για τη διάθεση
περιεχομένου με εξαιρετικά ασυνήθεις τρόπους. Για παράδειγμα, η μουσική
μπορεί να έρχεται από μία τρισδιάστατη πηγή: ας πούμε, έναν μικροσκοπικό
κύβο που βρίσκεται μπροστά σου, ο οποίος θα διαθέτει το περιεχόμενο με
παράλληλους τρόπους, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς, αντί να
χρησιμοποιεί μόνο την επιφάνεια. Θα ήταν πολύ όμορφο». Μήπως σας θυμίζει
λιγουλάκι το amazon echo ή το Google home; (Βλ. σελ. 497).
Και πάνω απ’ όλα η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων: «Στα περισσότερα
καλά πράγματα σ’ αυτόν τον κόσμο εμπλέκεται το ζήτημα της ασφάλειας.
Προσωπικά, μεγάλωσα με μια μάλλον πιο ανοιχτή κοσμοθεωρία σε σχέση με
τους περισσότερους ανθρώπους, πιστεύοντας ότι εάν όλοι βλέπουν τι κάνω, και
ότι εάν αυτό που κάνω, ακόμη κι είναι λάθος τελικά, μπορώ να το πω στους
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ίδιους τους γονείς μου, αυτό θα με εμποδίσει να κάνω πράγματα που βλάπτουν
πραγματικά τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι το σημαντικότερο πράγμα και το
να κρατάς μυστικά είναι αντίστοιχο με το να ψεύδεσαι. Αν χρειάζεται να
κρατήσεις μυστική μια πράξη σου, σημαίνει ότι κάτι κάνεις λάθος. Δεν θέλεις να
το ξέρει ο κόσμος. Ωστόσο θα ήθελες να ξέρει εάν έκανες μόνο το καλύτερο
δυνατό για τον κόσμο».
Κι αν θέλετε ν’ ακούσετε και τη φωνή του θρύλου της πληροφορικής, έκανα μια
βουτιά και βρήκα το αρχείο: https://soundcloud.com/valia-kaimaki/o-stevewozniac

(Παράθυρο, 12 Αυγούστου 2017)
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Κεφάλαιο 7: Μαθαίνεις να τη φοράς... σαν ψηλοτάκουνα

Εγώ και το κινητό μου
Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζουν ότι οι συνδέσεις έχουν φτάσει στα
δέκα εκατομμύρια. Από αυτά κάποιες είναι διπλές για να κερδίσουμε την
αναβάθμιση αλλά αρκετές είναι γραμμές που λειτουργούν. Σχεδόν ο καθένας
από εμάς έχει το κινητό του. Μια που πλησιάζουν Χριστούγεννα, πολλά κινητά
θα προσφερθούν ως δώρα, κυρίως σε πιτσιρικάδες που τα περιμένουν πως και
πως. Πριν αγοράσετε όμως σκεφτείτε λίγο, τι είδους χρήστης είστε.
Τύπος Ι: ο πιτσιρικάς, -α. Δεν ζει χωρίς αυτό. Γράφει συνεχώς μηνύματα με τα
δάχτυλα να πετούν με ταχύτητα φωτός στο πληκτρολόγιο. Έτσι κι αλλιώς δεν
μιλάνε πολύ μεταξύ τους. Κάθονται στο καφέ και στέλνουν μηνύματα ο ένας στο
άλλο. Δεν πειράζει, ας κάνουν ό,τι θέλουν, όσο είναι δεκαπέντε χρονών. Αρκεί να
μην είναι τριάντα ή σαράντα πέντε. Άλλα χαρακτηριστικά είναι ότι κοιμούνται
με το κινητό αγκαλιά (ανοιχτό φυσικά) μην χαθεί καμία κλήση, στο τραπέζι
(δουλειά ή διασκέδαση) το έχουν πάντα σε εμφανές σημείο. Όταν δε, θέλουν να
τηλεφωνήσουν παίρνουν το κινητό του μπαμπά ή της μαμάς.
Τύπος ΙΙ: ο αναβαθμισάκιας. Αλλάζει συνεχώς συσκευή τηλεφώνου γιατί θέλει να
έχει την τελευταία τεχνολογία. Να μπαίνει στο Ιντερνετ, να βγάζει φωτογραφίες,
να «στέλνει» και να «παίρνει» δεδομένα. Η επικοινωνία καθ’ αυτή δεν έχει τόση
σημασία όσο το εργαλείο.
Τύπος ΙΙΙ: ο ομιλητικός. Έχει μία συσκευή, ό,τι να ‘ναι, δεν γνωρίζει πολλά γι’
αυτή αλλά είναι συνέχεια με το κινητό κρεμασμένο σκουλαρίκι. Η ανάγκη του
βρίσκεται στο να μιλά ή στο να δείχνει ότι έχει κινητό.
Τύπος IV: ο αρνητικός. Δεν έχει κινητό και αρνείται να αποκτήσει. Συνήθως έχει
η γυναίκα του και μπορείς να τον ψάξεις εκεί. Άλλοι βάζουν μπροστά
«ιδεολογικούς» λόγους, άλλοι απλώς ότι δεν ξέρουν και δεν σκοπεύουν να
μάθουν να το χρησιμοποιούν.
Κανονικά εδώ χωρούσαν συμβουλές από το ρεπορτάζ αγοράς: στον τάδε τύπο
αντιστοιχεί το τάδε τηλέφωνο. Θα ήθελα όμως να προσθέσω έναν τύπο ακόμα
για να αναφέρω ένα πρόβλημα που παίρνει μεγάλες διαστάσεις.
Τύπος V: ο αμελής (η Βάλια). Μετά από μία μάλλον επιτυχημένη περίοδο χρήσης
τους τελευταίους μήνες κάτι δεν πάει καλά. Το πρώτο από τα βάσανά μου
ξεκίνησε όταν ξέχασα το κινητό στη θέση του συνοδηγού και μου έσπασαν το
αμάξι για να το πάρουν. Λίγες βδομάδες μετά, το επόμενο κατέληξε μέσα σε μία
λακκούβα με λασπόνερα όπου έμεινε πάνω από δύο ώρες πριν το αναζητήσω. Ο
διάδοχός του έμεινε σ’ ένα παγκάκι και όταν τηλεφώνησα μετά από μία ώρα,
κάποιος το σήκωσε αλλά το έκλεισε αμέσως και το ιδιοποιήθηκε φυσικά. Το
τελευταίο στη σειρά έμεινε σ’ ένα ταξί, όπου επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Το
αναζήτησα μετά από τρεις ώρες αλλά ήταν ήδη αργά. Κάποιος το είχε πάρει.
Καλά να πάθω θα μου πείτε. Αφηρημάδα σε συνδυασμό με κακή τύχη ίσως. Είχα
τη φαεινή ιδέα ν’ αναζητήσω το κινητά μου μέσω του αριθμού IMEI αλλά
στάθηκε αδύνατο. Και οφείλω να ευχαριστήσω το Δαμιανό Χαραλαμπίδη,
διευθυντή προϊόντων και υπηρεσιών της Cosmote που μου εξήγησε τι ακριβώς
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συμβαίνει. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε συσκευή και το
τηλεφωνικό δίκτυο μπορεί να τον αναγνωρίσει όταν συνδέεται. Ας υποθέσουμε
λοιπόν ότι εγώ καταθέτω μήνυση στην αστυνομία και δηλώνω απώλεια ή
κλοπή. Και για να ξεκαθαρίζουμε κάτι, είναι κλοπή, όταν κάποιος βρει ένα κινητό
ενεργοποιημένο και αμέσως το κλείσει για να βάλει μέσα τη δική του κάρτα.
Θεωρητικά οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να βρουν αν το ΙΜΕΙ μου
συνδέεται με το δίκτυο. Και μάλιστα εάν είναι σταθερή σύνδεση και όχι κάρτα
μπορούν να γνωρίζουν και τα στοιχεία του χρήστη.
Πρόβλημα 1 : παρ’ όλο που είναι τεχνικά δυνατόν θα πρέπει κάθε εταιρία
κινητής τηλεφωνίας να κάνει τη διαδικασία χωριστά γιατί δεν υπάρχει κοινό
δίκτυο.
Πρόβλημα 2: καμία εταιρία δεν το κάνει γιατί δεν κατοχυρώνεται νομικά. Ακόμα
και αν βρεις ποιος είναι ο νέος χρήστης της συσκευής σου, δεν μπορείς να τον
κατηγορήσεις γιατί μπορεί να το αγόρασε από αγγελία, από γνωστό, από μαγαζί
που πουλά μεταχειρισμένα.
Κάθε μέρα, μόνο στη χώρα μας, χίλιες συσκευές κινητής τηλεφωνίας αλλάζουν
ιδιοκτήτη παρά τη θέλησή του. Και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτε γι’ αυτό.
Μου ανέφεραν ένα σύστημα στην Αγγλία όπου με αόρατο μαρκαδόρο ο
ιδιοκτήτης γράφει κάτι στην οθόνη το οποίο μπορεί να το διαβάσει μηχάνημα
της αστυνομίας για να αποδείξει ότι είναι δικό του. Επίσης αν θέλουμε να
κάνουμε μια δυσάρεστη έκπληξη στο «νέο» ιδιοκτήτη καλό θα είναι να
κλειδώνουμε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που
δέχεται καινούργια κάρτα SIM. Μπορούμε ακόμα να μην αγοράζουμε ποτέ
τηλέφωνο από δεύτερο χέρι, αν δεν είμαστε σίγουροι για την προέλευση του για
να μην τρέφουμε την παράνομη αγορά. Μπορούμε, τέλος, να ζητήσουμε τη
δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα που θα χειρίζεται τις «μαύρες λίστες» των
ΙΜΕΙ που θα έρχονται από την αστυνομία και θα απαγορεύει στις συσκευές να
μπουν στο δίκτυο.
Τελευταία σκηνή: Τρίτη βράδυ, βρέχει καταρρακτωδώς. Τα μαγαζιά ανοιχτά
αλλά από πελάτες τίποτα. Ευτυχώς, σκέφτομαι, διάλεξα τη σωστή μέρα για να
αγοράσω καινούργιο κινητό με την ησυχία μου. Λάθος. Γιατί στο μαγαζί που
μπαίνω, ο κόσμος στην ουρά για τις συσκευές παίζει ήδη ξύλο. «Εγώ ήρθα
πρώτη», «τι λες κυρά μου, μία ώρα περιμένουμε». Δεν αποδεικνύει τίποτα αλλά
είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο κόσμος αγοράζει κινητά, τα θεωρεί είδος
πρώτης ανάγκης και φροντίζει για την αντικατάσταση ή την αναβάθμισή τους.
Ναι λοιπόν στα κινητά. Προσέξτε όμως, γιατί ανεξάρτητα από τι τύπος χρήστη
είστε, ο κίνδυνος καραδοκεί. Τα βίντεο και τα ραδιο-CD αυτοκιντήτου δεν είναι
πια ο στόχος του αποφασισμένου ή του ευκαιριακού κλέφτη. Και επαναλαμβάνω
για μια ακόμα φορά ότι κλέφτης είναι και αυτός που βρίσκει τυχαία ένα
ενεργοποιημένο κινητό και το ιδιοποιείται –όπως κι ένα πορτοφόλι με
ταυτότητα άλλωστε. Τελευταία λύση, όπως και τελευταία μόδα είναι να το
κρεμάτε στο λαιμό. Όπως τα μωρά την πιπίλα τους.
(PC Magazine, Δεκέμβριος 2003)
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Τα διαμάντια είναι παντοτινά
Οι υπολογιστές μας είναι γρήγοροι και με μεγάλη μνήμη. Χρειαζόμαστε όμως
ακόμα γρηγορότερους. Γρηγορότεροι σημαίνει μικρότερα τρανζίστορ. Από 250
νανο-μέτρα σε 180. Αυτό όμως σημαίνει διαρροή ρεύματος και μεγαλύτερη
κατανάλωση. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα τσιπ πυριτίου θερμαίνονται
και «πουφ!» καίγονται. Για την ακρίβεια λιώνουν. Και ακόμα και οι ειδικές
συσκευές που «διώχνουν συνεχώς εκατοντάδες βατ από μια περιοχή που δεν
ξεπερνά το ένα τετραγωνικό εκατοστό» δεν κάνουν και τίποτα σπουδαίο.
Τα «τσιπάκια» αποτελούνται από ημιαγωγούς οι οποίοι δεν φημίζονται ούτε για
την ευκολία κατασκευής τους ούτε για τη φθηνή τιμή τους. Οι μεγάλες εταιρίες
σπαζοκεφαλιάζουν για να βρουν λύση. Μετά από 60 περίπου χρόνια, η εφεύρεση
που άλλαξε τη ροή της τεχνολογίας έφτασε στα όριά της.
Για την ακρίβεια, γνωρίζαμε από το 1880 ότι κάποιοι ημιαγωγοί είχαν χρήσιμες
ιδιότητες και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρικές δίοδοι και έτσι
βρήκαν την πρώτη εφαρμογή τους στις ραδιοφωνικές συσκευές. Το πυρίτιο
ήρθε στο προσκήνιο το 1939, όταν δύο αμερικανοί ερευνητές των εργαστηρίων
Bell, ανακάλυψαν ότι έχει και θετικές (p-type) και αρνητικές (n-type) εφαρμογές.
Ο ένας από αυτούς ο Ουίλιαμ Σόκλεϊ προχώρησε αρκετά αλλά τον σταμάτησε ο
Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι έρευνες ξεκίνησαν πάλι το 1945 ενώ ταυτόχρονα δύο
Βρετανοί ερευνητές ο Τζον Μπαρντίν και ο Ρόμπερτ Γκίμπνεϊ δούλευαν πάνω
στο ίδιο θέμα. Τελικά, το 1947 συνεργάστηκαν και το 1956 κέρδισαν και οι τρεις
από κοινού το βραβείο Νόμπελ. Το τρανζίστορ γεννήθηκε και όχι μόνο για να
βελτιώσει τη λήψη των ραδιοφωνικών κυμάτων.
Η εφαρμογή του τρανζίστορ στους μικροεπεξεργαστές επέτρεψε να περάσουμε
από τους υπολογιστές μέγεθος δωματίου στους desktop και σε όλη τη σειρά των
μικρότερων σε μέγεθος υπολογιστών αργότερα. Μέχρι σήμερα, που τα
εργαστήρια έχουν φτάσει στα όριά τους. Γιατί για μερικές γενιές επεξεργαστών
ακόμα αντέχουμε μια που έχουν ήδη βγει από το πειραματικό στάδιο.
Παρακάτω όμως;
Εδώ και κάμποσο καιρό ο κόσμος φαντασιώνεται διαμάντια. Όχι αυτά που
γνωρίζουμε και που είναι δυσεύρετα και πανάκριβα. Συνθετικά διαμάντια,
εξίσου καλά και καθόλου μα καθόλου ακριβά. Την πρώτη φορά που διάβασα
κάτι γι’ αυτό ήταν στα τέλη του 2003 στο περιοδικό Wired. Έπειτα από λίγο
καιρό είδα ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΤ3 που εξηγούσε πώς φτιάχνονται. Και τον
τελευταίο καιρό όλοι μιλούν για διαμάντια.
Όλοι γνωρίζουμε πως η σημαντικότερη ιδιότητα του διαμαντιού είναι η
σκληρότητά του. «Σκληρό σαν διαμάντι», η έκφραση υπάρχει σε πολλές
γλώσσες. Έχει όμως κι άλλες. Κυρίως έχει εξαιρετικά υψηλή θερμική
αγωγιμότητα. Τη στιγμή που το πυρίτιο αρχίζει να «ζορίζεται» στους 100°C, το
διαμάντι δεν παθαίνει τίποτα σε πενταπλάσια θερμοκρασία.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν είναι ημιαγωγός. Με την κατάλληλη
επεξεργασία μπορεί να γίνει θετικός ημιαγωγός. Για ένα τρανζίστορ χρειάζεται
όμως και ο αρνητικός. Η τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία μας λέει ότι τα
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καταφέραμε. Διαθέτουμε πια και τους δύο τύπους. Εμπρός για διαμαντένια
τσιπ…
Όσο για την τιμή; Φθη-νό-τα-τη! Αν μιλάμε για συνθετικά φυσικά. Και έχουμε
πια όχι μία αλλά δύο διαφορετικές τεχνικές για να τα φτιάχνουμε (και
παρεμπιπτόντως μπορώ να φορέσω στο δάχτυλό μου όποια κοτρόνα μου κάνει
κέφι με πέντε ευρώ το καράτι).
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και που είχα την τύχη να παρακολουθήσω
στο ντοκιμαντέρ είναι αξιοθαύμαστες. Η πρώτη χρησιμοποιεί ένα θάλαμο όπου
τοποθετείται γραφίτης και μεταλλικοί διαλύτες στον οποίο εφαρμόζονται
συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης που μιμούνται τις γεωλογικές
συνθήκες που παράγουν τα διαμάντια. Η δεύτερη είναι καθαρά χημική. Με τη
βοήθεια ακτίνας μικροκυμάτων, σε πίεση 0,1 ατμόσφαιρες και υψηλή
θερμοκρασία δημιουργείται βροχή από πλάσμα άνθρακα, το οποίο επικάθεται
δημιουργώντας διαμάντια!
Φυσικά για την εφαρμογή στους υπολογιστές θα περιμένουμε ακόμα χρόνια.
Ξέρουμε όμως ότι στα εργαστήρια φτιάχτηκαν αδαμάντινοι επεξεργαστές στα…
81GHz. Οκτώ φορές πάνω από τους τελειότερους επεξεργαστές πυριτίου. Οι
φήμες λένε ότι στην Ιαπωνία έφτασαν κιόλας τα 200GHz.
Τα διαμάντια θα γίνουν και οι καλύτεροι φίλοι και των αγοριών. Και αφού
λύσαμε και αυτό το πρόβλημα στη ζωή μας δεν μένει παρά να βρούμε λύση για
το spam, τα διάφορα bugs και τους ιούς που μας μαυρίζουν τις μέρες. Γιατί, εγώ
τουλάχιστον, μια χαρά είμαι και με τα 4 GHz. Και το δικό μου διαμάντι είναι το
PC Magazine.
(PC Magazine, Ιανουάριος 2005)
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Ποιος χρειάζεται iPhone;
Παρακολούθησα, διασκεδάζοντας οφείλω να ομολογήσω, το σίριαλ iPhone, στα
τέλη Ιουνίου. Πόσες φορές μια τεχνολογική εφαρμογή γίνεται κύριο θέμα στα
δελτία ειδήσεων όλου του κόσμου; Μπορώ μόνο να σκεφτώ τις κυκλοφορίες του
Xbox και του Playstation 3. Υπάρχει βέβαια μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις
δύο παιχνιδομηχανές και το καινούργιο τηλέφωνο της Apple: ο κόσμος τις
γνώριζε και περίμενε την καινούργια έκδοση, ενώ τώρα ο κόσμος έκανε ουρές
για ένα προϊόν εντελώς αδοκίμαστο. Είναι άραγε η φήμη της εταιρείας ή μήπως
τα μέσα ενημέρωσης έχουν παίξει σηματικότατο ρόλο;
Κατ’ αρχήν η τηλεόραση, για την οποία οι ουρές ήταν η χαρά των ρεπόρτερ.
Στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης, μαζί με τους αγουροξυπνημένους
υποψήφιους αγοραστές ξενύχταγαν και οι κάμερες. Επειδή, δε, ακολούθησε
Σαββατοκύριακο, τα μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα αφιέρωσαν μακροσκελή
ρεπορτάζ σ’ ένα τηλέφωνο. Κάηκε το πελεκούδι, θα έλεγα, αλλά δυστυχώς την
ίδια ώρα λαμπάδιαζε η Πάρνηθα...
Τα δε ειδησεογραφικά πρακτορεία, στα τηλεγραφήματα με τα παραλειπόμενα,
οργίασαν. Που τους βρήκαν όλους αυτούς; Ο ένας στεκόταν στην ουρά για
περισσότερο από ένα 24ωρο, ο άλλος είχε ήδη πουλήσει πανάκριβα τα δύο
τηλέφωνα που θα αγόραζε μέσω e-bay...
Οι σχολιαστές στην τηλεόραση και στον Τύπο αφιέρωσαν τα καλύτερά τους στο
iPhone. Στο BBC, ο παρουσιαστής έλεγε: «κι εγώ έχω ήδη τηλέφωνο που μπαίνει
στο Ίντερνετ, παίζει μουσική και βίντεο και βγάζει φωτογραφίες» και η
συμπαρουσιάστριά του συμπλήρωνε: «κι εγώ έχω ένα τηλέφωνο που παίρνει
τηλέφωνα!». Στην International Herald Tribune, ο συντάκτης ωρυόταν ότι στο
iPhone δεν μπορείς ν’ αλλάξεις μπαταρία και πρέπει να πας στην Apple. Εν τω
μεταξύ, σαν να είχε πάρει το μάτι μου αρκετά περισσότερα καταστήματα της
Apple. Με κορυφαίο εκείνο στην καρδιά των Βρυξελλών, στο ισόγειο του
εμπορικού κέντρου (με πόρτα στον πεζόδρομο) της place Rosier. Φαντάζομαι
πώς μόνο τυχαίο δεν είναι.
Ειλικρινά δεν έχω γνώμη για το τηλέφωνο. Πιθανόν να είναι τόσο εντυπωσιακό
όσο και το λογισμικό του Mac. Στη δική μου δουλειά χρειάζομαι οπωσδήποτε
PDA κυρίως για τη μεγάλη μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου και τη συμβατότητα
με το βιβλίο διευθύνσεων του υπολογιστή. Ούτε οι φωτογραφίες μου κάνουν
όμως (χρειάζομαι μηχανή υψηλής ανάλυσης), ούτε το λογισμικό ήχου
(κουβαλάω και ψηφιακό κασετόφωνο και υπολογιστή μαζί με δύο μικρόφωνα
και κάρτες ήχου), όσο για το βίντεο, άντε να κάνω ανταλλαγή αρχείων μέσω της
κάρτας SD επειδή τα αρχεία είναι μεγάλα). Όσο για την πλοήγηση στο δίκτυο,
επειδή δεν έχω μεγάλη περιουσία να χρησιμοποιώ το κινητό μου, περιμένω
επιτέλους να βάλουν και στη γειτονιά μου ADSL, μπας και δω κι εγώ τι είναι τα
ευρυζωνικά δίκτυα! Τελικά νομίζω ότι η πιο χρήσιμη εφαρμογή στο κινητό μου
είναι το... ξυπνητήρι.
(PC Magazine, Αύγουστος 2007)
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Ένα παιδί ΔΕΝ μετράει τ’ άστρα
Η ιστοσελίδα http://www.wseas.com/eudoxos/Institute.html (σημείωση: μην την
ψάξετε, δεν λειτουργεί πια) δεν είναι δα και κάτι σπουδαίο. Αισθητική και
τεχνική τουλάχιστον δεκαετίας και από πληροφορίες, χμ… πολλές τεχνικές
λεπτομέρειες. Υπάρχουν σαφώς καλύτερες σελίδες αστρονομίας. Μόνο που πίσω
από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα κρύβεται ένα θλιβερό, αληθινό
Χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Άξιο να το διηγηθεί κανείς, για να μην ξεχνά σε
ποια χώρα ζει.
Ο Εύδοξος είναι ένα Εθνικό Παρατηρητήριο για την εκπαίδευση, το παλαιότερο
ελληνικό κέντρο ρομποτικής αστρονομίας. Η ιδέα ξεκίνησε το ‘93, άρχισε να
υλοποιείται το ‘96 και το ‘99 ξεκίνησε η λειτουργία του. Το κέντρο είναι
εγκατεστημένο στο βουνό Αίνος στην Κεφαλονιά, σε υψόμετρο 1040 μέτρα,
όπου κάποτε υπήρξε βάση του ΝΑΤΟ.
Σε μια μαγευτική τοποθεσία του «Monte Nero», ανάμεσα στα περίφημα μαύρα
έλατα, χαρακτηρισμένη εθνικός δρυμός από το 1962, τα τηλεσκόπια είναι
σκορπισμένα ανάμεσα στα τέσσερα τεράστια «πιάτα», ενθύμια της βάσης αλλά
και χρήσιμα για το σκανάρισμα τ’ ουρανού. Ένας τόπος που αξίζει να επισκεφτεί
κανείς, όχι μόνο για τη μοναδική ομορφιά του αλλά και για τη βουτιά στην
ιστορία. Ποιος δεν θέλει να δει μια αντλία βενζίνης του ‘50 με μετρητή σε
γαλόνια;
Τα μηχανήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας. Μέσα στη θήκη του ακόμα, ένα
πανάκριβο όργανο, μοναδικό για τη χώρα μας, παρατήρησης του ηλίου την
ημέρα. Μέσα από αυτό, τα πιτσιρίκια μπορούν να δουν τον ήλιο, χωρίς να
θέσουν σε κίνδυνο τα μάτια τους.
Τα ρομποτικά τηλεσκόπια λειτούργησαν, μάλιστα, και «real time» μέσω
διαδικτύου. Ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τους και να τα συνδυάσουν με τα δικά τους.
Αυτή ήταν και η πραγματική αξία της ιστοσελίδας.
Λειτούργησαν. Μπορούσαν. Ήταν.
Από το 2004 και μετά τα κεφάλαια σταμάτησαν και ο Εύδοξος ερήμωσε.
Κυβερνητική αδιαφορία; Υπουργική αναλγησία; Περιφερειακή ολιγωρία; Όλα
λάθος. Ένας υπάλληλος της υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου του νομού
αποφάσισε ότι πρέπει να γίνουν οικονομίες στον κρατικό κορβανά και επί
τέσσερα χρόνια δεν βάζει την υπογραφή του. Όπως και για άλλα έργα, που δεν
είναι της παρούσης. Θα ρωτήσετε, βέβαια, ποιος του το επιτρέπει; Έλα μου, ντε!
Για πείτε κι εσείς…
Welcome to Greece. Live your myth…
Η παράνοια φτάνει σε τέτοιο σημείο που, το 2006, εγκαινιάστηκε καινούργιο
τηλεσκόπιο -το οποίο είχε αγοραστεί νωρίτερα- ενώ το κέντρο δεν
λειτουργούσε πια.
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Τα πανάκριβα μηχανήματα ρημάζουν. Ακόμα χειρότερα, εκατοντάδες παιδιά δεν
έχουν πια τη δυνατότητα να επισκεφτούν το κέντρο και ν’ αγαπήσουν τον
ουρανό.
Το ξέραμε ότι ζούμε στη Μπανανία. Κάποιοι, όμως, έχουν βαλθεί να μας
απαγορεύσουν ακόμα και τ’ όνειρο. Να μας εμποδίσουν να μετράμε τ’ άστρα…
(PC Magazine, Δεκέμβριος 2008)
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Τα καινούργια ρούχα της βασίλισσας
Έχω στα χέρια μου το πολυπόθητο δισκάκι. Εγώ και κανείς άλλος… Χε! Χε! Μόνο
για το καινούργιο 20πύρηνο μηχάνημά μου (ε! καλά, λίγη υπερβολή δεν έβλαψε
ποτέ κανένα) και μέχρι να το φορτώσω θα μείνει κρυμμένο κάτω από το
στρώμα μου, εκεί ακριβώς που έκρυβαν στα παλιά τα χρόνια οι φιλάργυροι τις
λίρες τους. Γιατί στο σπίτι οι εχθροί είναι πολύ, με πρώτους εκείνους που θέλουν
να κάνουν αναβάθμιση στα vista τους (μπλιαχ!)
Δεν σκοπεύω να το φορτώσω αμέσως. Όπως και τα καινούργια μου ρούχα θα
μείνει για κάμποσο αχρησιμοποίητο μέχρι να σταματήσω να το θαυμάζω
μυστικά από όλους τους άλλους. Έβαλα μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων να
τρέχουν (ευχαριστώ Κική!) λέγοντας ψέματα ότι πρέπει να τα φορτώσω αμέσως,
μόνο και μόνο για να τα κρύψω!
Όχι φίλες και φίλοι. Το λειτουργικό είναι πρώτα και κύρια φαντασίωση και μετά
χρησιμότητα. Αλλιώς θα είχαμε μείνει στο MS-DOS. Και η φαντασίωση είναι
πολύ προσωπική υπόθεση.
Εγώ, ας πούμε, έχω κόλλημα να «πηδάω» πάντα μία έκδοση. Από τα 3.11 πήγα
στα windows 98. Τα 95 δεν υπήρξαν ποτέ για μένα παρά μόνο στις σελίδες των
περιοδικών και στους υπολογιστές των φίλων μου. Εκεί στα 98 έμεινα μέχρι τα
XP (εντάξει, στη δουλειά είχαμε NT αλλά δεν πιάνει…).
Αλλάζεις άντρες σαν τα πουκάμισα; Όχι, βέβαια, δεν με μεγάλωσε έτσι εμένα η
μάνα μου… Γιατί τότε ν’ αλλάξω λειτουργικό;
Δεν ξέρω αν είναι τα παράθυρα που τρεμοπαίζουν… ή μήπως η αυτόματη
εναλλαγή τους. Σίγουρα το καινούργιο media center, είναι βασικό. Όμως, αυτό
που προέχει είναι η προσμονή του καινούργιου γιατί το προηγούμενο πάλιωσε
αρκετά. Είναι μια σχέση που έκανε τον κύκλο της και αμφότερα τα μέλη της είναι
έτοιμα να προχωρήσουν…
Πολλές φορές, από αυτή εδώ τη στήλη υπερασπίστηκα το ελεύθερο λογισμικό.
Και ο υπολογιστής μου δουλεύει με πολλές τέτοιες εφαρμογές: δωρεάν, ελαφριές
και ευκολόχρηστες. Το λειτουργικό όμως είναι άλλο πράγμα.
Λίγες μέρες αργότερα…
Το έκανα κρυφά απ’ όλους και πάλι και μετά, περήφανη, τους φώναξα όλους να
θαυμάσουν. Σίγουρα τους επόμενους μήνες θα βρω αφορμές να γκρινιάξω.
Σήμερα όμως είμαι χαρούμενη. Φόρεσα τα καινούργια μου windows 7.
(PC Magazine, Οκτώβριος 2009)
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Τσάμπα συμβουλές
Οι συμβουλές είναι πλέον το μοναδικό πράγμα που είναι δωρεάν. Γι’ αυτό και
προσφέρονται αφειδώς. Και ζητούνται εξίσου εύκολα. Κι το ερώτημα που εδώ
και χρόνια είναι πρώτο σε προτιμήσεις φίλων, συγγενών, αναγνωστών και
ακροατών είναι «τι υπολογιστή να πάρω;»
Κάποτε η απάντηση ήταν σύνθετη ανάλογα με το «ποιόν» του ενδιαφερομένου:
πρωτάρης,
μαθητής,
φοιτητής,
εξειδικευμένος
επαγγελματίας,
κινηματογραφόφιλος ή μουσικόφιλος... Άλλος ήθελε την καλύτερη κάρτα
γραφικών για να παίζει παιχνίδια και άλλος την καλύτερη κάρτα ήχου.
Σήμερα η μόνη συμβουλή που δίνω ελαφρά τη καρδία είναι «πάρε το
φθηνότερο»! Έτσι κι αλλιώς, όλοι είναι γρήγοροι, όλοι είναι δυνατοί, όλοι
κάνουν τα πάντα... Στους φορητούς προσέχουμε την εγγύηση και στα desktop
να βολεύει το μέγεθος της οθόνης. Έτσι κι αλλιώς θα τους πετάξουμε γρήγορα...
Για τους γνώστες, καλύτερα να επενδύσεις σε αποθηκευτικό χώρο παρά στο ίδιο
το μηχάνημα.
Φέτος, όπως και οι φοιτητές πριν από αυτούς, μαγικό χαρτάκι «επιδότησης» θα
πάρουν –έτσι μας λένε τουλάχιστον- οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου.
Χιλιάδες νοικοκυριά θα προβληματιστούν. Ένας υπολογιστής χρειάζεται και μια
σύνδεση στο Διαδίκτυο. Εξετάστε προσεκτικά τις προσφορές που σας κάνουν
και δείτε εάν συμφέρει να πάρετε τηλεφωνία και διαδίκτυο μαζί. Όσο για το
ποια εταιρεία είναι καλύτερη, δεν είναι θέμα τιμής αλλά σέρβις. Ενημερωθείτε
σωστά από αντιπρόσωπο ή κατάστημα και διαβάστε ΟΛΑ τα ψιλά γράμματα.
Βάλτε τον υπολογιστή σ’ ένα ωραίο θρόνο στο σαλόνι. Έτσι θα τον χρησιμοποιεί
ολόκληρη η οικογένεια και θα μάθουν όσοι δεν ξέρουν! Επίσης έτσι θα ελέγχετε
τους μικρούς μάγους, οι οποίοι ακόμα κι αν δεν ξέρουν τίποτα σε ελάχιστο
χρόνο θα έχουν γίνει εξπέρ. Ειδικοί, παιδοψυχολόγοι, ειδικευμένοι στον εθισμό,
δάσκαλοι, όλοι συμφωνούν ότι ο γονιός πρέπει να παρακολουθεί τις
διαδικτυακές διαδρομές. Ακόμα κι αν δεν ξέρει τίποτα. Ως μπέιμπι σίτερ παίδων
και εφήβων, ο υπολογιστής, αυτό το θαυμάσιο μηχάνημα είναι απείρως πιο
επικίνδυνος από την τηλεόραση.
Κάποτε μια ακροάτρια που σκόπευε να πάρει υπολογιστή στα παιδιά της, μου
είπε ότι σκόπευε να τα αφήνει να μπαίνουν μόνο στις σελίδες της UNICEF και της
WWF. Κακόμοιρα παιδιά...
Ανάμεσα στην αδιαφορία και τη λογοκρισία, η βεντάλια είναι πολύ μεγάλη, έχει
επιλογές για όλους. Από μας εξαρτάται να τις εκμεταλλευτούμε.
(PC Magazine, Σεπτέμβριος 2009)
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Χριστουγεννιάτικος σχολικός μποναμάς
Μια από τις τελευταίες κινήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν η
χορήγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στους μαθητές της A’ Γυμνασίου στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη». Πέρα από το γεγονός ότι όλοι οι
απόφοιτοι δημοτικού γράφτηκαν στο νυχτερινό για να πάρουν το κουπόνι
(αθάνατη Ελλαδάρα), η χορήγηση έγινε χωρίς πραγματικά κανείς ν’ αναρωτηθεί
τι θα κάνουν τα παιδιά τους υπολογιστές.
Η πρώτη (και προφανής) απάντηση είναι ότι θα τους χρειαστούν ως εργαλείο
στο φροντιστήριο υπολογιστών που πηγαίνουν (πριν ή μετά τα αγγλικά).
Δεύτερη δε βρήκα… γιατί σε πολλά σχολεία, ο υπολογιστής δεν είναι ακόμα
ενσωματωμένος σε κάθε μάθημα, αφού δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχολικό
περιεχόμενο για όλους. Κάτι πήρε το αυτί μου, ότι το πρόγραμμα για την
προσχολική εκπαίδευση δεν κυκλοφόρησε ποτέ και κάτι υποψιασμένοι
νηπιαγωγοί το κατεβάζουν παράνομα από συνδρομητικές σελίδες!
Υπάρχουν, όμως, και χειρότερα. Βάσει του σχεδίου ενσωμάτωσης του
υπολογιστή στις σχολικές τάξεις, ο γονέας θα είχε τη «δυνατότητα οριοθέτησης
της χρήσης, επιλέγοντας τις ώρες που θα επιτρέπεται η ενεργοποίηση του
υπολογιστή στο σπίτι καθώς και τις ώρες που θα του επιτρέπεται η πρόσβαση
στο Διαδίκτυο». Κάποιες προσφορές καταστημάτων, όμως, παρείχαν δωρεάν
ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκτήσουν
απεριόριστη πρόσβαση στο μέσο, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε, δίχως
όρια ή γονικό έλεγχο. Αποτέλεσμα είναι η δυνατότητα χρήσης του, ακόμα και
στο σχολικό περιβάλλον (στα διαλείμματα π.χ.), για σκοπούς διαφορετικούς από
αυτούς που αφορούν στη μαθησιακή διαδικασία και «την αξιοποίηση του
φορητού μαθητικού υπολογιστή ως αναπόσπαστου εργαλείου εκπαίδευσης και
δημιουργικότητας στην τάξη». Θεωρητικά στο σχολείο οι υπολογιστές που
χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
το οποίο παρέχει προστασία από επιβλαβές περιεχόμενο και η χρήση τους
γίνεται υπό την επίβλεψη των αρμόδιων εκπαιδευτικών.
Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα. Δεν μιλάμε για αστυνόμευση του δικτύου, ούτε
και τον παιδιών, αλλά σε νεαρούς έφηβους η εποπτεία είναι απαραίτητη. Στο
σπίτι οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα παιδιά της ηλικίας αυτής πρέπει να
τοποθετούνται σε χώρο εύκολα εποπτεύσιμο από τον γονέα, και καλό θα ήταν
να σερφάρουν με την επίβλεψη των κηδεμόνων τους.
Τώρα στις χριστουγεννιάτικες διακοπές, όλοι εσείς που νομίζετε ότι ο
υπολογιστής είναι τόσο καλή μπέιμπι σίτερ όσο και η τηλεόραση, θυμηθείτε
απλώς ότι μετά τις 12, την κλείνετε γιατί αρχίζουν τα ακατάλληλα. Δυστυχώς
στο διαδίκτυο, τα όσα ακατάλληλα υπάρχουν δεν έχουν συγκεκριμένη ώρα
προβολής…
Καλές μας γιορτές
(PC Magazine, Δεκέμβριος 2009)
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Νεύρα και τσέπη τσατάλια
Τα νεύρα μου; Ευαίσθητα; Πονάνε; Οι πιο μικροί δεν θα θυμάστε την παράφραση
της διαφήμισης της οδοντόπαστας για ευαίσθητα ούλα. Ούτε και θυμάμαι ποια
ήταν. Αλλά κάθε φορά τα νεύρα μου πονάνε, όταν συνειδητοποιώ ότι ένα ακόμα
περιφερειακό μου δεν δουλεύει στα windows 7. Για παράδειγμα η κάρτα
τηλεόρασης. Είχαμε 3 για δύο υπολογιστές, ένας σε XP και ο άλλος σε Vista και
μία να παίζει στα laptop. Dead. Το ίδιο και οι κάρτες ήχου. Δύο έχω και δε
δουλεύει καμία. Μία φορετή στον υπολογιστή και μία εξωτερική. Καλέ εδώ η on
board και δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο και από κάπου (που άραγε;) παίρνει
ήχο και ακούγεται η φωνή μου από το υπερπέραν. Μόνο ο ήχος από τη web
κάμερα δουλεύει σωστά.
Συνειδητοποιείς, πάντως, ότι μεγάλες εταιρείες, κορυφή στο χώρο τους όπως η
creative σ’ έχουνε γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια. Πάρε καινούργιο
κυρία μου. Και τι είμαι εγώ για να πάρω καινούργιο, δεν κατάλαβα, ο χαζός της
παρέας; Γιατί η HP όχι μόνο είχε έτοιμους τους drivers αλλά είναι και καλύτεροι
από τους προηγούμενους;
Χωρίς να είμαι σίγουρη και προσπαθώντας όσο μπορώ ν’ αποφύγω τις θεωρίες
της συνωμοσίας (όποιος μου ξαναστείλει μέιλ που να λέει ότι το εμβόλιο της
γρίπης θέλει να μας ξεκάνει γιατί ο πληθυσμός του πλανήτη έχει αυξηθεί
υπερβολικά θα τον κάνω οριστικά delete από φίλο!!!) έχω την αίσθηση ότι όσοι
έχουν το γάιδαρο τους δεμένο μας έχουνε ελαφρώς (έως πολύ) γραμμένους. Ή
είναι σούργελα. Ή θέλουν να τη σπάσουν στη Microsoft που βγάζει καινούργιο
λειτουργικό. Άλλη εξήγηση δε βρίσκω. Γιατί δεν μπορώ από τη μία να βάζω CDROM (τι είναι αυτό ε;) του ’95 και να τρέχουν μια χαρά και από την άλλη να μη
μπορώ να κάνω απλούστατες δουλειές.
Μήπως περιμένουν ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης θ’ αρχίζουμε ν’
αλλάζουμε τα περιφερειακά ή μήπως νομίζουν ότι τον υπολογιστή τον
χρησιμοποιούν πιτσιρικάδες που ξοδεύουν το χαρτζιλίκι τους, αντί να
ανησυχούν για τέλη κυκλοφορίας, εφορία, σουπερμάρκετ και τα δώρα του Αη
Βασίλη;
Εγώ μια ιδέα θα πω μόνο. Ας αφήσουμε λίγες βδομάδες να περάσουν και τις
εταιρείες που δεν φροντίζουν ν’ αναβαθμίσουν τους drivers, ας τις «κόψουμε»
μια για πάντα. Γιατί και την επόμενη φορά το ίδιο θα κάνουν. Όσοι, δε έχουν
ήδη πικρή πείρα από τα Vista, ακόμα καλύτερα, ας μας ενημερώσουν και να
κάνουμε black list.
Γιατί υπάρχουν και όρια.
Άντε, καλή Χρονιά να ‘χουμε.
(PC Magazine, Ιανουάριος 2010)
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Υπάρχουν και λαμόγια
Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στη μέση ενός ιδιαίτερου καβγά. Ιδιαίτερου γιατί
δεν πίστευα πώς θα υπήρχε πλέον αιτία να γίνει. Νόμιζα πώς οι νέες τεχνολογίες
είναι πια στο πετσί όλων και πώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμη
απατεώνες γύρω μας. Κι όμως.
Η ιστορία –για να την πάρω από την αρχή- έχει ως εξής. Ένας καλός κύριος –
από δω και πέρα τον ονομάζουμε το θύμα- αποφασίζει να ανοίξει τουριστικό
γραφείο. Προφανώς προέρχεται από το επάγγελμα γιατί δεν είναι κάτι που σου
έρχεται ξαφνικά εκεί που κάθεσαι και διαλογίζεσαι. Θέλει όμως ν’ ανοίξει virtual
γραφείο, να το στήσει στο σπίτι του όπου διαθέτει χώρο και να γίνονται όλα
ηλεκτρονικά. Απευθύνεται λοιπόν σε σύμβουλο/τεχνικό/κατασκευαστή/κλπ κλπ
–από δω και πέρα τον ονομάζουμε: ο Έξυπνος-ο οποίος του λέει: «Το ‘χω.
Λοιπόν είναι το λογισμικό της τάδε εταιρείας που κοστίζει τόσες χιλιάδες ευρώ
και που σου προσφέρει και εκπαίδευση και κάνει τα πάντα. Συνδέεται με τις
βάσεις δεδομένων, βρίσκει πτήσεις, ξενοδοχεία, τιμές, κάνει προσφορές, όλα
έτοιμα». Το αγοράζει λοιπόν το θύμα και εκπαιδεύεται. Και όλα είναι όπως του
υποσχέθηκαν. Όμως, η εφαρμογή είναι απλώς το backend και frontend δεν
υπάρχει… Βρίσκει λοιπόν ο Έξυπνος έναν πτωχό πλην τίμιο τεχνικό τον οποίο
τον παραμυθιάζει κι αυτόν ότι όλα είναι έτοιμα και το μόνο που έχει να κάνει
είναι να ετοιμάσει μια ιστοσελίδα παρουσίασης. Όπερ και εγένετο. Μόνο που ο
Έξυπνος έχει «ξεχάσει» να ενημερώσει το θύμα και τον τεχνικό ότι απαιτείται
ειδική σύνδεση του backend με το frontend. Γεγονός που και ο ίδιος ο Έξυπνος
μάλλον αγνοεί και που δεν τον ενδιαφέρει κιόλας, αφού τις προμήθειές του τις
έχει πάρει (επάγγελμα έξυπνου = πωλητής). Όταν ο τεχνικός παίρνει χαμπάρι τι
γίνεται και ότι έχει βάλει το όνομά του σε κάτι που δεν πρόκειται να δουλέψει
γίνεται μπαρούτι. Τα βάζει με τον Έξυπνο, ο οποίος όχι μόνο δεν νιώθει καμία
αιδώ για το γ..στ..ίδι που τρώει αλλά επιμένει κιόλας να πείσει τον τεχνικό, ότι
αρκεί να τα εξηγήσει όλα αυτά στον πελάτη και να του χρεώσει τη νέα υπηρεσία.
Άλλωστε, εδώ που έφτασε το θύμα δεν μπορεί πια να κάνει πίσω. Το θύμα έχει
πληρώσει. Η εταιρεία λογισμικού έχει πληρωθεί. Ο Έξυπνος έχει επίσης
πληρωθεί. Ο τεχνικός δεν έχει πάρει μία. Το θύμα έχει μια εφαρμογή που μπορεί
μόνο να τη θαυμάζει. Και ο Έξυπνος συνεχίζει. «Έλα μωρέ, δεν μπορείς σε μια
δυο μέρες να κάνεις μια σελίδα σαν του… (μεγάλο και γνωστό πρακτορείο);».
Εγώ από σπόντα είμαι στη μέση του τρικούβερτου καβγά. Και θαυμάζω τον
Έξυπνο, λυπάμαι το θύμα και συμπάσχω με τον τεχνικό.
Και όμως αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ο κόσμος θέλει, νιώθει την ανάγκη να
εξοπλιστεί τεχνολογικά, να κάνει τη δουλειά του και δεκάδες επιτήδειοι του
πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Το 2010! Και όταν ρώτησα τον τεχνικό
γιατί αφού και καλός είναι και τίμιος δεν έχει τους δικούς του πελάτες, μου
απάντησε: «γιατί δεν ξέρω να πουλάω τον εαυτό μου». «Ευτυχώς» ξέρουν
κάποιοι άλλοι να πουλάνε το δικό τους.
(PC Magazine, Μάιος 2010)
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Ένα μήλο την ημέρα το pc το κάνει πέρα
Μάλιστα, μάλιστα, ξεκολλήσαμε από το Facebook για να κολλήσουμε στην Apple
και τα –i- της (για μένα λέω). Ξαφνικά το μήλο είναι της μόδας και πού, στη
χώρα μας, όπου για να βρεις Mac έπρεπε ή να είσαι πλούσιος ή να δουλεύεις στις
εκδόσεις.
Ακόμα θυμάμαι πώς αναγκάστηκα να πουλήσω το δικό μου Mac στην
επιστροφή από Γαλλία (είχε ταξιδέψει τυλιγμένος με το διπλό πάπλωμα σε μια
τεράστια κούτα) γιατί η συμβατότητα ήταν μηδενική (διάβαζε πανάκριβη),
ειδικά στα περιφερειακά. Κλαψ! Από τη χώρα του μήλου είχα βρεθεί στη χώρα
της τομάτας ξαφνικά.
Και τώρα που έχω ξεχάσει ότι πατάς το μήλο για να κατέβει το μενού (μπορεί να
κάνω και λάθος) τους έπιασε όλους μια τρέλα. Ήρθε και το Μαράκι (Κοκίδου)
στην εκπομπή να πούμε δυο κουβέντες σαν κορίτσια της τεχνολογίας και την
τσάκισαν στις ερωτήσεις για τα Apple, ίσα που δεν έφυγε από το παράθυρο
(γιατί ως γνωστόν τα στούντιο δεν έχουν παράθυρα). Και δεν τη ρωτούσαν καν
για τα iPad, τα iPhone κτλ, αυτά καλό μου τα ξέρει και το τελευταίο χρυσό δόντι.
Για Mac τη ρώταγαν. Ποιος τη ρώταγε; Οι ακροατές; Ε, όχι και οι ακροατές, δεν
προλάβαιναν να σταυρώσουν ερώτηση, οι συνάδελφοι παρενέβαιναν την ώρα
της εκπομπής, η οποία γέμισε κενά (αέρος) και η Μαρία απαντούσε σε ερωτήσεις
που οι ακροατές δεν είχαν ακούσει και τις επαναλάμβανα εγώ… τέτοιο μπάχαλο
δεν έχει ξαναγίνει στα ραδιοκύματα. Και για τους απανταχού άπιστους
Θωμάδες, ιδού η Μαρία, ιδού και η εκπομπή (https://soundcloud.com/valiakaimaki/infocafe).
Το είχα ψυχανεμιστεί όταν πριν από τρία χρόνια είδα για πρώτη φορά Apple
store στο μεγαλύτερο εμπορικό δρόμο στις Βρυξέλλες. Μόνο αξεσουάρ, γιατί το
iPhone δεν είχε φτάσει ακόμη. Αλλά όπως μου είπε και ο πωλητής, μέγα
σκάνδαλο, τότε, γιατί ο υπουργός επικοινωνιών έδωσε συνέντευξη κρατώντας
το iPhone του, ενώ δεν κυκλοφορούσε ακόμα στην αγορά. Υπουργός με
γκατζετάκι εξ Αμερικής; Ποινικό αδίκημα!
Μέσω του iPad, του iPhone και του iPod (με την ανάποδη σειρά φυσικά)
ανακάλυψαν όλοι ότι τα δημιουργήματα του Jobs είναι εύχρηστα, είναι έξυπνα,
είναι ντιζαϊνάτα, είναι μόδα. Και η Apple ξαναήρθε στην πρώτη γραμμή. Αφού
προχθές είδα και μεγάλη αλυσίδα λιανικής να προσφέρει και δωρεάν εκπαίδευση
με την αγορά ενός Mac-lap, με το μπαρδόν, Macbook ήθελα να πω, άλλη γλώσσα
παιδί μου.
Και αν τον θες για να ξεκινήσεις μια δουλειά ή ένα χόμπι ή για να κάνεις την
πλάκα σου, μια χαρά είναι… αν όμως δουλεύεις χρόνια σε PC κι έχεις συνηθίσει
συγκεκριμένα
προγράμματα
(πέραν
του
κειμενογράφου
και
των
συμπαρομαρτούντων του διαδικτύου), τότε τι κάνεις; Τίποτα, κάθεσαι στο PC
σου και βγάζεις λόγους περί συγκρίσεων, θεωριών κλπ.
Αν θα γυρίσω εγώ σε Mac; Δεν το βλέπω σύντομα; Αν θα πληρώσω iPhone ;
Πιθανόν στην επόμενη αναβάθμιση αλλά όχι σίγουρο. Αν θα αποκτήσω iPad;
Παντελώς άγνωστο. iPod; Δε με βολεύει μόνο του. Γιατί λοιπόν σκάω; Γιατί έχω
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κεραίες και πιάνω the wind of change. Θα είναι μόνιμη; Θα μείνει εκεί ή θα πάει
παρακάτω; Άσε, δε μαντεύω ποτέ σωστά. Ακόμα χρωστάω το μάθημα. Λέω να
μείνω στα σίγουρα, αλλά προσοχή: θα παρακολουθώ και όταν έρθει η ώρα θα
χτυπήσω.
(PC Magazine, Ιούλιος 2011)
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Η ουτοπία της διαλειτουργικότητας
Ο κύριος Μανώλης είναι 72 ετών. Συνταξιούχος του Δημοσίου. Μηχανολόγοςηλεκτρολόγος με βαθμό Διευθυντή Α’. Και μπορεί μεν να μη δείχνει καθόλου την
ηλικία του (άνετα πέφτεις 10 χρόνια έξω) υποφέρει όμως από την αφόρητη ανία
του να μην εργάζεσαι (και από τις κατά 30% περικοπές στη σύνταξη).
Ο κύριος Μανώλης είναι δικός μου άνθρωπος. Μου δείχνει τα καινούργια του
gadget και με ρωτάει διάφορα, κυρίως για το software. Στα περισσότερα δεν
ξέρω ν’ απαντήσω, αλλά ο κύριος Μανώλης δεν χάνει ποτέ την εμπιστοσύνη του
στο πρόσωπό μου. Όμως όταν του δίνω την απάντηση, δεν αρκείται, θέλει να
ξέρει και το γιατί. Τότε σίγουρα δεν ξέρω ν’ απαντήσω γιατί δεν είμαι παρά μία
πρακτική μαμή. Ο κύριος Μανώλης δεν τα έμαθε έτσι στο Πολυτεχνείο. Οι
μηχανές του είχαν πάντα συγκεκριμένη συμπεριφορά ακολουθούμενη από ένα
γιατί. Δεν θα έλεγα το ίδιο για τα σημερινά μηχανήματα. Αλλά πάλι, μπορεί να
μη γνωρίζω πολλά.
Πέρσι στη γιορτή του, τα παιδιά του τού έκαναν δώρο ένα tablet, κινέζικο. Το
σοκ του κυρίου Μανώλη, ήταν το android. Καινούργιο λειτουργικό;
Εκστασιάστηκε. Και άρχισε να προσπαθεί να καταλάβει πώς δουλεύει. Θέλησε να
μεταφέρει όλα του τα αρχεία (η παραγωγή περιεχομένου περιορίζεται στο
word). Στο μεταξύ απέκτησε και καινούργιο laptop και αποφάσισε ν’ ασχοληθεί
με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ desktop, laptop και tablet.
Με φώναξε περήφανος να μου τα δείξει και ζαλίστηκα. Και σίγουρα δεν ήξερα ν’
απαντήσω σε καμία ερώτηση. Γιατί στο δικό μου τηλέφωνο που είναι android,
μετά από ένα χρόνο δεν έχω βρει ακόμη πώς κάνεις αναζήτηση ονομάτων και
αναγκάζομαι να περιδιαβαίνω τα κατεβατά. Γιατί εκτός από τα δικά μου
τηλέφωνα, μ’ ένα μαγικό τρόπο πήρε και τις επαφές από το Facebook κι έγιναν
όλα Σόδομα και Γόμορρα.
Τα κουτσοκατάφερε ο κύριος Μανώλης, ο οποίος άρχισε –επιτέλους- να
καταλαβαίνει ότι στο μαγικό κόσμο του software είναι οι αλχημιστές που
επιβιώνουν και όχι οι μηχανικοί (εκτός αν είναι μηχανικοί πληροφορικής). Μέχρι
που φέτος στη γιορτή του αποφάσισε να ενδώσει στην ακαταμάχητη ροπή του
προς το τελευταίο λειτουργικό και ν’ αγοράσει ένα καινούργιο tablet (η αλήθεια
είναι πως η οθόνη του κινέζικου δεν έλεγε πολλά). Μου έδειξε λοιπόν περήφανος
το καινούργιο workstation αποτελούμενο από το desktop, το παλιό και το
καινούργιο laptop, το παλιό και το καινούργιο tablet. Και ο κύριος Μανώλης
ακτινοβολούσε από περηφάνια…
… μέχρι που το όνειρό του γκρεμίστηκε όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε ν’
ανοίξει τα αρχεία word του στο καινούργιο tablet. «Γιατί;… γιατί;… γιατί;…» μου
επαναλάμβανε με ραγισμένη φωνή, τσακισμένος από το βάρος της
ασυμβατότητας. «Γιατί δουλεύει στο παλιό και όχι στο καινούργιο;» Ρώτησε το
Θανάση που μας φτιάχνει τα μηχανήματα, ρώτησε στο μαγαζί που το αγόρασε…
κανείς δεν ήξερε… Πώς πετάτε κύριοι της Google, το ένα λειτουργικό πίσω από
το άλλο, τη μία εφαρμογή μετά την προηγούμενη χωρίς να προλαβαίνει ο
κόσμος να εκπαιδευτεί πρώτα; Να καταλάβει ποια εφαρμογή πάει με τι; Και
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φυσικά με ρώτησε. Και του πρότεινα να δουλέψει με Googledocs. Και σταμάτησε
να κλαίει… μόλις εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε τι είναι το cloud. Και
ξεκίνησε να το κατακτήσει.
(PC Magazine, Φεβρουάριος 2012)
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Όλοι χρειαζόμαστε ψηφιακές δεξιότητες
«Διανύουμε μια περίοδο όπου η αιχμή των αλλαγών δεν βρίσκεται

πια στην τεχνολογία αλλά στις δεξιότητες με τις οποίες πρέπει να
χειριζόμαστε την τεχνολογία».
Χάουαρντ Ρέινγκολντ
Ο Χάουαρντ Ρέινγκολντ είναι ένας από τους μεγαλύτερους γκουρού των νέων
τεχνολογιών. Πολλοί διεκδικούν αυτόν τον τίτλο, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που
καταφέρνουν πραγματικά να οραματίζονται το μέλλον. Δημοσιογράφος,
συγγραφέας, καθηγητής πανεπιστημίου και επαγγελματίας προφήτης, ο
Ρέινγκολντ επανακάμπτει μ’ ένα καινούργιο βιβλίο, το «Net Smart, how to thrive
online», που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες.
Η θέση του Ρέινγκολντ είναι ότι είναι ώρα να βγούμε πια από το σοκ της
έκπληξης που μας προκαλούσαν οι νέες τεχνολογίες, ο υπολογιστής, το
διαδίκτυο, οι εφαρμογές web 2.0, τα social media, τα οποία εισέβαλαν στη ζωή
μας κάνοντάς την πιο ανοιχτή, πιο πλούσια αλλά και πιο περίπλοκη. Γιατί το
μέλλον της ψηφιακής κουλτούρας εξαρτάται από το πόσο σωστά θα μάθουμε
να τη χρησιμοποιούμε, με πόση σοβαρότητα. Τι εννοεί με αυτό; Πώς πρέπει πια
να ξέρουμε που, πως και πότε κλικάρουμε, πότε κλείνουμε τον υπολογιστή, πως
ελέγχουμε τις πληροφορίες, ποιος είναι ο σωστός τρόπος συμμετοχής στις
δικτυακές κοινότητες. Και όσοι το καταφέρουν, θα είναι αυτοί που θα έχουν τον
έλεγχο της ζωής τους, πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους.
Ο Ρέινγκολντ καθορίζει πέντε βασικές «δεξιότητες»: την προσοχή, τη συμμετοχή,
τη συνεργασία, την κριτική κατανάλωση πληροφοριών και τη δικτυακή
εξυπνάδα. Για περισσότερα σας παραπέμπω στο βιβλίο του, το οποίο είναι
πραγματικά εξαίρετο και αρκετά απ’ όσα γράφει θα συζητηθούν τους επόμενους
μήνες (αν όχι χρόνια). Εάν πολλοί άνθρωποι αποκτήσουν τις δεξιότητες αυτές,
τότε θα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε υγιείς νέου τύπου οικονομίες,
πολιτικές, κοινωνίες και κουλτούρες. Εάν όχι, τότε, είμαστε καταδικασμένοι να
πνιγούμε σε ωκεανούς από παραπληροφόρηση, διαφήμιση, spam, πορνό…
Τις τελευταίες εβδομάδες έχω αναγκαστεί να κλείσω το δίκτυο αρκετές φορές,
ακριβώς εξαιτίας των παραπάνω. Όλος αυτός ο υπέροχος κόσμος που
ανοίχτηκε στον κάθε προσωπικό υπολογιστή από το 1989 και την εφεύρεση του
world wide web, είναι γεμάτος σκουπίδια. «Θόρυβο» τα ονομάζουν οι ειδικοί. Για
χρόνια η δουλειά μου ήταν να ευαγγελίζομαι τις νέες τεχνολογίες και το
διαδίκτυο, σε φίλους, γνωστούς, γείτονες, φοιτητές, αναγνώστες, ακροατές,
όποιος ήθελε μπορούσε να πάρει από μένα τα κλειδιά της τεχνικής. Πάει λίγος
καιρός που η κολλητή μου δεν με παίρνει πια τηλέφωνο να με ρωτήσει τι κάνω.
Με παίρνει τηλέφωνο, μου στέλνει sms και όταν βλεπόμαστε η κουβέντα της
είναι μία : «σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Μου άνοιξες ένα θαυμάσιο κόσμο, αλλά
έχω χάσει τη ζωή μου, περνάω τις ώρες μου πάνω από ένα laptop…» Ο λόγος
για το Twitter με το οποίο έχει κολλήσει φανατικά. Και ξέρει ότι το παρακάνει
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αλλά δεν μπορεί να ξεκολλήσει… δεν έχει ακόμα τις δεξιότητες που περιγράφει ο
Ρέινγκολντ.
Από δω και πέρα θα κατεβάσω τόνους. Σε όποιον μου ζητάει δεν θα δείχνω, θα
μαθαίνω, άλλο πράγμα είναι αυτό. Κι ας είναι λιγότεροι, αναγκαστικά. Από τη
μία είναι αυτοί που γεμίζουν θόρυβο το δίκτυο και τις εφαρμογές του. Από την
άλλη, ας είμαστε κάποιοι που επιμορφώνουμε υποψιασμένους χρήστες με τις
νέες απαραίτητες δεξιότητες.
(PC Magazine, Ιούλιος 2012)
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Μια δουλειά, μια ζωή
Εντάξει, το καταλαβαίνω ακούγεται κάπως... Δεν είμαι και τόσο σίγουρη για το
τι δουλειά κάνω. Ή, για την ακρίβεια, δεν ήμουνα και τόσο σίγουρη για το τι
δουλειά κάνω.
Δημοσιογράφος; Σίγουρα και όχι επειδή με αναγνωρίζει η Ένωση των
συναδέλφων μου αλλά επειδή η εφημερίδα (με την ευρεία έννοια) είναι το σπίτι
μου.
Τεχνικός; Μπα, δε νομίζω, προγραμματίζω πιο ερασιτεχνικά και από ερασιτέχνη,
όσο για το hardware, άστο καλύτερα, ούτε format στο δίσκο μου δεν κάνω πια.
Για μια εποχή πίστεψα ότι μπορώ να δηλώνω curator και πράγματι, μου αρέσει
να ψάχνω στο δίκτυο για τα καλύτερα.
Και καθηγήτρια με λες αφού από τα χέρια μου έχουν περάσει ένα σωρό φοιτητές
και σε κάποιες από τις πτυχιακές τους, είμαι περήφανη που το όνομά μου είναι
δίπλα στο δικό τους.
Αλλά και πάλι δεν ήμουνα ικανοποιημένη. Όλα αυτά είναι επαγγέλματα που
υπάρχουν, που έχουν ένα όνομα, που μπαίνουν σε μία επαγγελματική κάρτα. Ο
κόσμος όμως που έρχεται σε μένα, έρχεται κυρίως για να μάθει (και όχι με την
έννοια του μαθητή ή του φοιτητή). Έρχεται να μάθει, στην ουσία, τι μπορούν να
κάνουν οι νέες τεχνολογίες γι’ αυτόν. Πώς μπορεί να βελτιώσει την
καθημερινότητά του χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή ένα κοινωνικό
δίκτυο. Πώς μπορεί να διασκεδάσει ή να βγάλει λεφτά.
Παρένθεση: αυτός είναι και ο λόγος που δεν αντέχω τους γκατζετάκηδες. Γιατί
γι’ αυτούς η τεχνολογία είναι αυτοσκοπός και η ηδονή κορυφώνεται την ώρα
που ξετυλίγουν το πακέτο. Μετά δεν έχει πια καμία σημασία το περιεχόμενο,
εκτός αν είναι για φιγούρα. Και εκνευρίζομαι όταν μου επιδεικνύουν τα γκάτζετ
τους. Η μόνιμη ερώτησή μου είναι: «πότε θα σου κάνει απόσβεση;» Και με
κοιτάνε όλοι σα χαζοί. Μα αξίζει τον κόπο να πληρώσεις κάτι που δεν θ’
αποσβέσεις ποτέ; Όχι βέβαια. Θα έβαζες ποτέ δύο τηλεοράσεις τη μία δίπλα
στην άλλη στο σαλόνι; Τότε γιατί να έχεις και laptop και tablet αν δεν κάνεις
διακριτές χρήσεις;
Πιο πολύ από όλα ευχαριστιέμαι όταν βλέπω ότι κάποιος (με την υψηλή μου
καθοδήγηση) πραγματικά βρίσκει το νόημα, σε μία χρήση ή σε μία εφαρμογή,
ολοκληρώνεται, ασχολείται μ’ έναν καινούργιο κόσμο που ξετυλίγεται μπροστά
του, είτε είναι για διασκέδαση είτε για βιοπορισμό. Πολλά χρόνια πριν, φίλοι με
ρώταγαν έως και χυδαία «πώς θα βγάλουμε φράγκα από το Ιντερνετ;» Και δεν
είχα απάντηση. Χρειάστηκε εκπαίδευση και εξοικείωση (μια λέξη που μ’ αρέσει
πολύ) για ν’ αναρωτηθούν τελικά: «πώς μπορεί να με βοηθήσει το Ίντερνετ να
απογειώσω τη διασκέδαση/εργασία μου;» Σαν τον κύριο Μανώλη που έγινε
blogger στην έβδομη δεκαετία του ή την Κορίνα που υπερνίκησε τη φοβία της
και έγινε Twitter persona.
Έχω άδικο, λοιπόν, που θυμώνω με όσους δηλώνουν ειδικοί στα «social media»,
όπως παλιότερα δήλωναν ειδικοί στην κατασκευή ιστοσελίδων ή ό,τι άλλο (το
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ξέρω επαναλαμβάνομαι). Συνταγές δεν υπάρχουν και όσοι λένε ότι τις έχουν
έτοιμες απλώς κοροϊδεύουν. Έχω δουλέψει με επαγγελματίες, με πολιτικούς, με
οργανισμούς, με ιδιώτες, καθένας είναι μια χωριστή περίπτωση και έχει άλλες
ανάγκες.
Από δω και μπρος στην επαγγελματική μου κάρτα θα σβήσω τα υπόλοιπα και θ’
αφήσει το «δρ εξατομικευμένων τεχνολογικών λύσεων». Κάτι σαν ψυχίατρος
του διαδικτύου!
(PC Magazine, Νοέμβριος 2012)

440

Διάβασε ένα ebook
Μια όμορφη πρωτοβουλία πέρασε σχετικά απαρατήρητη τον περασμένο μήνα.
Πρόκειται για τη διεθνή εβδομάδα «Διάβασε ένα ebook», μια ιδέα που
υλοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν 11 χρόνια, με πρωτοβουλία της συγγραφέως
Rita Y. Toews από τον Καναδά. Μέσα σε αυτά τα χρόνια η ιδέα απέκτησε διεθνή
απήχηση. Πέρσι, η βιβλιοθήκη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ (ΤΗΜΜΥ) δήλωσε για πρώτη φορά
συμμετοχή στην εβδομάδα από την Ελλάδα, ανεβάζοντας, ανάμεσα σε άλλα, ένα
σχετικό
blog.
Φέτος
στην
πρωτοβουλία
συμμετείχε
και
το
http://www.eanagnostis.gr/. Όσοι δεν γνωρίζουν το Μιχάλη Καλαμαρά είναι
μάλλον γιατί δεν ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά βιβλία. Είναι ο άνθρωπος που
ξέρει τα πάντα, εξηγεί τα πάντα και βοηθάει τους πάντες.
Είμαι σίγουρη ότι του χρόνου θα έχει μεγαλύτερη απήχηση και δυο χρόνια
αργότερα ακόμα μεγαλύτερη και το ηλεκτρονικό βιβλίο θα μπαίνει όλο και
περισσότερο στη ζωή μας. Εγώ πάντως έχω κολλήσει άσχημα. Αν είσαι
βιβλιόφιλος, αρκεί να δεις ένα τέτοιο μηχανηματάκι για να τσιμπήσεις αμέσως.
Προσοχή: δεν μιλάω για την ανάγνωση σε ταμπλέτες, αυτό είναι άλλο πράγμα.
Άνεση; Απίθανη! Χώρος; Ατελείωτος; Και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας; Ξεχνάς
να φορτίσεις…
Όσο κι αν σοκάρω κάποιους, δεν ξέρω πώς διάβαζα πριν. Το απόλυτο μεγαλείο:
να ξαναπιάνεις το διάβασμα από τη σελίδα που άφησες. Να διαβάζεις τρία
βιβλία ταυτόχρονα και να είναι και τα τρία στην τσέπη σου. Να αποκτάς το
αντικείμενο του πόθου σου σε δευτερόλεπτα. Κι αφήνει και τα ράφια μας άδεια
για άλλα πράγματα: κόμικς, βιβλία με φωτογραφίες, πολυτελείς εκδόσεις... Και
κράτησα το καλύτερο για το τέλος. Να ξεφυλλίζεις ένα αγαπημένο βιβλίο και να
κάνεις αναζήτηση για να βρεις ακριβώς τη φράση που έψαχνες!
Τώρα βέβαια δεν θα επανερχόμουνα σ’ ένα γεγονός που πέρασε αλλά μόλις
σήμερα διάβαζα ότι η Διεθνής Ένωση Εκδοτών ανακοίνωσε την υποστήριξή της
στο epub 3 ως μοναδικού format βελτιωμένου και αξιόπιστου και ωθεί όλους
τους «παίκτες» της εκδοτικής βιομηχανίας να το υιοθετήσουν ή να
αξιοποιήσουν στο μάξιμουμ τις δυνατότητές του. Πάντα με βάση τη
διαλειτουργικότητα μεταξύ των ανοικτών συστημάτων και τη μεγαλύτερη
δυνατή πρόσβαση σε ένα κανονικοποιημένο περιεχόμενο. Βέβαια υπάρχουν
θαυμάσια εργαλεία όπως το calibre που μετατρέπουν από το ένα format στο
άλλο στον υπολογιστή μας χωρίς καμία δυσκολία. Ωστόσο μ’ έχετε μάθει τόσα
χρόνια πια. Διαλειτουργικότητα και κοινά στάνταρτ… is my middle name.
Ένα κοινό format σημαίνει ότι όλοι θα επενδύσουν σε αυτό και ότι όταν και
εφόσον αλλάξει και πάει στην επόμενη μορφή, έκδοση, στάδιο, πείτε το όπως
θέλετε, κάποιος θα επενδύσει για να μπορεί να μεταφερθεί το περιεχόμενο από
το ένα format στο άλλο.
Γιατί θα ρωτήσετε, προέβλεψε κανείς να μπορείς να περάσεις από το VHS στο
DVD; Ή από τα LP στα CD; Όχι αλλά αυτά τα περάσματα είναι από αναλογική σε
ψηφιακή μορφή και άρα δύσκολα. Αλλά από ψηφιακή σε ψηφιακή είναι
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απαράδεκτο να μην υπάρχει εύκολος, γρήγορος και φθηνός τρόπος. Και αφού
επενδύουμε τα ωραία μας χρήματα σε ψηφιακή μορφή, καλό θα ήταν να
μπορούμε να εξασφαλίσουμε το περιεχόμενο και για τα χρόνια που έρχονται.
Γιατί ακόμα το τυπωμένο βιβλίο υπερέχει σε αυτό.
(PC Magazine, Απρίλιος 2013)
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Is big beautiful?
Στην πληροφορική, τα πράγματα δεν είναι όπως στον υπόλοιπο κόσμο. Για
παράδειγμα, το small is beautiful ισχύει μόνο για τα laptops. Για τα κινητά και τα
desktop, biger is more beautiful. Όσο για το εσωτερικό του υπολογιστή, την
ταχύτητα, τη μνήμη, τις εφαρμογές; The biggest is the most beautiful.
Σ’ όλο αυτόν τον κόσμο των «μεγάλων», τα δεδομένα, έρχονται πλέον να
καταλάβουν την πρώτη θέση. Και ποια δεδομένα; Τα Big Data φυσικά. Και με
ρωτάνε συχνά, «τι είναι αυτά τα Big Data, επιτέλους»; Για να ξεκινήσουμε καλά
τη χρονιά μας θα το πάρουμε από την αρχή.
Κάθε λεπτό, στον κόσμο «γεννιούνται» 1,7 εκατομμύρια δισεκατομμυρίων (ναι,
καλά διαβάσατε) bytes δεδομένων. Για να πάρουμε μια ιδέα με τι αντιστοιχεί
αυτό, σκεφτείτε ότι κάθε λεπτό, λοιπόν, δημιουργούνται δεδομένα ισοδύναμα με
360.000 DVD. Τα δύο τελευταία χρόνια, μάλιστα, «γεννήθηκαν» περισσότερα
ψηφιοποιημένα δεδομένα απ’ ότι σε ολόκληρη την ιστορία των υπολογιστών.
Και προβλέπεται ότι ο τομέας θα μεγαλώνει με ρυθμό περίπου 40% το χρόνο.
Η διαχείρισή τους απαιτεί αυξημένες τεχνολογικές δυνατότητες, νέα εργαλεία
αλλά και νέες δεξιότητες. Και υπάρχει λόγος: ακόμα και σε παραδοσιακούς
τομείς του πρωτογενή τομέα παραγωγής, όπως είναι η γεωργία, η διαχείριση
των Big Data μπορεί να επιφέρει σοβαρότατες εξελίξεις. Το τρακτέρ του
μέλλοντος, για παράδειγμα, θα διαθέτει αισθητήρες που θα συγκεντρώνουν
δεδομένα από τη μηχανή, το έδαφος και τη σοδειά που συλλέγει. Τα δεδομένα
αυτά θα συνδέονται με άλλα σχετικά με τον καιρό και τα χαρακτηριστικά του
φυτού που καλλιεργείται και τα αποτελέσματα θα καταλήγουν στη βέλτιστη
αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου: τι να σπείρω, πότε να θερίσω.
Πριν από λίγες μέρες, ωστόσο, δόθηκε στη δημοσιότητα η παγκόσμια έρευνα (με
συμμετοχή 10.700 υψηλόβαθμων στελεχών IT από 50 χώρες) της EMC
Corporation, σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει ο
μετασχηματισμός του ΙΤ και οι τεχνολογίες Big Data για μια επιχείρηση. Η
τεχνολογία των Big Data βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν σημαντικά τη
διαδικασία λήψης, με σημαντικό όφελος όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα
και τη δυνατότητα περιορισμού του επιχειρηματικού κινδύνου.
Το 79% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι η καλύτερη αξιοποίηση των Big Data
οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις. Το 58% πιστεύουν ότι τα Big Data θα
αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας στον κλάδο τους. Το 36% έχουν
ήδη κερδίσει σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας χάρη στην αξιοποίηση της
τεχνολογίας ανάλυσης Big Data. Το 56% συμφωνούν, επίσης, ότι η τεχνολογία
των Big Data θα αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και την
αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, το ένα τρίτο
(29%) των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι, προς το
παρόν, δεν έχουν συγκεκριμένα σχέδια για την υλοποίηση της τεχνολογίας Big
Data.
Αν ρωτούσαμε τους πολίτες, πιθανόν το ποσοστό «αποχής» να ήταν
μεγαλύτερο. Για τον απλούστατο λόγο, ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα Big
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Data τα δημιουργεί ο καθένας από μας, όταν αναρτά μια φωτογραφία στο
Facebook, όταν γράφει κάτι στο Twitter, όταν στέλνει ένα μέιλ από μια δωρεάν
υπηρεσία. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα από όσα κάνουμε στο δίκτυο,
κυρίως από δωρεάν υπηρεσίες, είναι δυνητικά μέρος των Big Data. Των οποίων
η συλλογή είναι θολό ακόμα εάν εμπίπτει στους νόμους για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Γιατί μέσα στα τρισεκατομμύρια δεδομένα, δεν μπορεί
να βρει κανείς τα δικά μας προσωπικά. Ωστόσο γινόμαστε μέρος στατιστικών
και αυτό θα πρέπει να γίνεται με τη θέλησή μας.
Άρα; Άρα, το πρώτο βήμα μας οφείλουμε να είναι η γνώση όλων των
παραπάνω. Για να μπορέσουμε μετά να πάρουμε θέση.
(Παράθυρο 5 Ιανουαρίου 2014)
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Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Δεν μας έφταναν όλα τα δράματα που περνάμε με τον υπολογιστή μας [μία
κρασάρει, μία πιάνει ιούς, μία γεμίζει adware (το έπαθα πρόσφατα και μόνο
διατριβή δεν έκανα μέχρι να ησυχάσω, είναι αυτό που γεμίζει ό,τι και να κάνεις
με χαζοδιαφημίσεις)] τώρα μας λένε ότι θα πρέπει να προσέχουμε από τους
χάκερς και το «Ίντερνετ των Πραγμάτων» (σε συντομογραφία: IoT). Τι είναι
αυτό; Το σύνολο των έξυπνων συσκευών του σπιτιού και του γραφείου που
είναι διασυνδεδεμένα με το Δίκτυο: από το ψυγείο και την οδοντόβουρτσα μέχρι
τα ψηφιακά γυαλιά και τα «έξυπνα» ρούχα που θα φοράμε αύριο. Η
προειδοποίηση έρχεται από έγκυρα χείλη, ειδικούς της κυβερνο-ασφάλειας με
αφορμή την φετινή μεγάλη διεθνή έκθεση ηλεκτρονικών CES στο Λας Βέγκας
των ΗΠΑ, όπου το «Ίντερνετ των Πραγμάτων» κατείχε κεντρική θέση.
Οποιαδήποτε συσκευή έχει ή θα έχει online διασύνδεση (εκτός από τα γνωστά:
δηλαδή ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες ή «έξυπνα» κινητά), αποτελεί
μέρος του συνεχώς διευρυνόμενου «διαδικτύου των πραγμάτων». Όσο τα
ρούχα, τα σπίτια, οι χώροι εργασίας (γραφεία και εργοστάσια), γενικότερα οι
ιδιωτικοί και οι δημόσιοι χώροι γίνονται όλο και πιο «έξυπνοι», τόσο το
«διαδίκτυο των πραγμάτων» θα επεκτείνεται και η ψηφιακή επικράτειά του θα
καλύπτει ολοένα μεγαλύτερη έκταση, γεγονός που θα την καθιστά όλο και πιο
θελκτικό στόχο για τους χάκερς.
Μερικά από αυτά τα στοιχεία του «διαδικτύου των πραγμάτων»
παρουσιάστηκαν και στην έκθεση: μωρουδιακά που καταγράφουν την αναπνοή
και τη θέση του μωρού (ενημερώνοντας online τους γονείς), μπάλες μπάσκετ με
ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς αισθητήρες, μικρές οδοντόβουρτσες αλλά και
μεγάλες λευκές συσκευές της κουζίνας που «μιλάνε» με το διαδίκτυο (ένα ψυγείο
που καταγράφει λίστα με ψώνια, για παράδειγμα και τη στέλνει με sms στον
ιδιοκτήτη: «φέρε γάλα και τυρί τελείωσαν!»), όπως επίσης online ζωτικές
ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες), καθώς και τα ολοένα πιο «έξυπνα»
αυτοκίνητα με απίθανες δυνατότητες.
Σύμφωνα με την μεγαλύτερη εταιρία εξοπλισμού δικτύων, την αμερικανική
Cisco, εκτιμάται ότι πάνω από 50 δισεκατομμύρια αντικείμενα θα είναι
διασυνδεμένα online παγκοσμίως έως το 2020. Οι αριθμοί αυτοί είναι
ασύλληπτοι και οι εφαρμογές ατελείωτες. Για παράδειγμα, αν το αυτοκίνητό σας
είναι συνδεδεμένο, μπορεί να πληρώνετε ασφάλεια ανάλογα με τα χιλιόμετρα ή
με τις ώρες που το χρησιμοποιείτε. Το ίδιο και για τα σκουπίδια. Ήδη στο
Σινσινάτι των ΗΠΑ, δοκιμάστηκε μία μέθοδος που χρησιμοποίησε κάδους
απορριμμάτων συνδεδεμένους στο δίκτυο για να ζητήσει από τους κατοίκους
να πληρώσουν ανάλογα με τον όγκο τους. Αποτέλεσμα: ο συνολικός όγκος
απορριμμάτων έπεσε κατά 17% και η ανακύκλωση ανέβηκε κατά 49% με το εν
λόγω σύστημα. Όχι κι άσχημα.
Γίγαντες όπως η Google, επενδύουν χοντρά στο παιχνίδι. Η συγκεκριμένη
εταιρεία αγόρασε πέρσι επτά εταιρείες ρομποτικής δαπανώντας 4 δισ. δολάρια.
Λιγότερα, αλλά εξίσου πολλά έχουν επενδύσει η IBM, η General Electric, Facebook
και πολλές άλλες εταιρείες.
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Ωστόσο, όλα αυτά θα συλλέγουν δεδομένα. Το ποιος θα τα αποθηκεύει, το ποιος
θα έχει πρόσβαση σε αυτά και το ποιος θα μπορεί να τα κλέψει δεν ανησυχεί
μόνο τους αμερικανούς ειδικούς αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει
ήδη ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για το θέμα (https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/internet-of-things).
Εκείνο που μ’ εκνευρίζει στις ταμπλέτες και τα έξυπνα κινητά είναι ότι δεν
«κλείνουν». Όπως, όταν κλείνω τον υπολογιστή: η δουλειά τελειώνει, είμαι
ελεύθερη. Αν όμως κλείνεις τον υπολογιστή για να πέσεις πάνω στο ψυγείο… ή
ακόμα χειρότερα στο φουστάνι, με τι θα μοιάζει η ζωή μας τότε;
(Παράθυρο, 2 Φεβρουαρίου 2014)
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Η γνώση πάει παντού
Όποιος ανακαλύψει τον κόσμο της online γνώσης, δύσκολα ξεκολλάει. Έχετε
χαζέψει καθόλου τι υπάρχει στο δίκτυο; Ή δεν βγαίνετε παρά σπανίως από το
Facebook κι αυτό για κανένα blog με πολιτικοκοινωνικοκαλλλιτεχνικά
κουτσομπολιά; Αλλά και πάλι, στο Facebook κάτι θα έχει πάρει το μάτι σας, δεν
μπορεί.
Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει πραγματική έκρηξη δικτυακών
πανεπιστημιακών διαλέξεων, σε μαζική κλίμακα, όπως αυτές που προσφέρουν
τα Coursera και edX. Η λογική είναι ότι ακολουθείς διαλέξεις για 5-10 εβδομάδες
περίπου. Διαβάζεις και περνάς και τεστ. Στο τέλος υπάρχει εξέταση και έναντι
ενός μικρού ποσού μπορείς να πάρεις και κανονικό πιστοποιητικό
παρακολούθησης. Άλλωστε οι διαλέξεις/μαθήματα δεν είναι τυχαία.
Διοργανώνονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και οι
διδάσκοντες είναι κανονικοί καθηγητές πανεπιστημίου. Ειδικά οι διαλέξεις του
edX διοργανώνονται από τα MIT, Harvard και Berkeley. Εντυπωσιακό;
Αν πάλι δεν θέλεις να «ζοριστείς» μπορείς απλώς να παρακολουθήσεις ως
ακροατής και να πάρεις τις γνώσεις που σου χρειάζονται. Άλλωστε, μπορείς να
μπεις απ’ ευθείας στο MIT OpenCourseWare, για παράδειγμα, και να βρεις όλα τα
μαθήματα του MIT, χωρίς παρακολουθήσεις, χωρίς πιστοποιητικά, μόνο γνώση.
Στην (μαθητική) εποχή μου δεν είχαμε χάρτη να δούμε πού πέφτει η Βοστώνη,
όχι να έχουμε πρόσβαση στην ύλη των Ivy League.
Η είδηση, ωστόσο, είναι ότι ένα από τα δικτυακά πανεπιστήμια, το University of
the People, πήρε «τη βούλα» από το αμερικανικό Distance Education and Training
Council και μπορεί να δίνει αναγνωρισμένα πτυχία. Οι πρώτοι 7 (από τους
συνολικά 700) φοιτητές θα γίνουν φέτος πτυχιούχοι. Ο ένας είναι από τη Συρία,
ένας άλλος από την Ιορδανία.
Εξάλλου, το Πανεπιστήμιο είναι προσανατολισμένο στους φοιτητές που δεν
είχαν την ευκαιρία να φοιτήσουν κανονικά στο πανεπιστήμιο. Το 30% έρχεται
από την Αφρική, ενώ το 25% που είναι από τις ΗΠΑ, έχει γεννηθεί εκτός χώρας.
Από την αρχή ο στόχος του University of the People ήταν να δείξει στις
αναπτυσσόμενες χώρες ότι είναι δυνατόν να προσφέρεις ανώτατη εκπαίδευση
με χαμηλό κόστος. Οι τάξεις δεν απαιτούν υψηλή τεχνολογία, τα υλικά είναι
κυρίως κείμενα που διαβάζονται με ανοιχτό λογισμικό, αφού πολλοί
σπουδαστές δεν έχουν πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων ούτε σε
βίντεο. Πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν απλώς τα κινητά τους.
Το University of the People δεν έχει δίδακτρα, αλλά ανάλογα με τη χώρα
προέλευσης χρεώνει από 0 έως 50 δολάρια για εγγραφή. Όσο για τις εξετάσεις,
κοστίζουν 100 δολάρια, αλλά υπάρχουν και πολλές υποτροφίες για όσους δεν
έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν. Οι καθηγητές διδάσκουν εθελοντικά:
για την ώρα απασχολούνται 100 αλλά προσφέρθηκαν συνολικά 3000 χιλιάδες!
Με όλα τα παραπάνω, αναρωτιέται κανείς, εάν τα πανεπιστήμιά μας έχουν
μέλλον ή όχι. Γιατί να τρέχεις, όταν μπορείς να μελετήσεις από το σπίτι σου, με
τους καλύτερους;
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Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί στο Πανεπιστήμιο μαθαίνεις πρώτα από όλα
να σκέφτεσαι και αυτό είναι συλλογική δουλειά. Επίσης γνωρίζεις κάποιους από
τους ανθρώπους που, ως φίλοι ή συνεργάτες θα σε συντροφεύσουν σ’ ένα
μεγάλο μέρος της ζωής σου. Και έχεις, τέλος, τη δυνατότητα να μαθητεύσεις σ’
έναν μεγάλο καθηγητή, από αυτούς που σε εμπνέουν και που αλλάζουν τη ζωή
σου για πάντα.
Αν αφαιρέσουμε, όμως, αυτά τα τρία στοιχεία (όπως, δυστυχώς γίνεται συχνά
στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπου, σε πολλές περιπτώσεις, οι φοιτητές
εμφανίζονται μόνο για τις εξετάσεις) τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: τα online πανεπιστήμια είναι και καλύτερα και φθηνότερα.
(Παράθυρο, 9 Μαρτίου 2014)
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Το μέλλον δεν έχει πιλότο
Τη λέξη «drone», τη γνώριζα μόνο μέσα από τη στρατιωτική ορολογία. Οι
Αμερικανοί χρησιμοποιούν εδώ και αρκετά χρόνια τις μη επανδρωμένες πτήσεις
για στρατιωτικούς σκοπούς. Μπορούν να κατασκοπεύουν ή και να ρίχνονται
στη μάχη χωρίς να κινδυνεύει ο πιλότος σε δύσκολες αποστολές.
Πριν από μερικούς μήνες, η Amazon, ο κολοσσός των διαδικτυακών πωλήσεων,
ήρθε για μια ακόμα φορά στην επικαιρότητα, μετά την ανακοίνωση του
προέδρου της, Τζεφ Μπέζος, ότι μέρος της παράδοσης των αγαθών θα γίνεται
με τέτοια μη επανδρωμένα ιπτάμενα μηχανήματα. Έτσι υπολογίζει ότι θα
μειώσει και τα έξοδα αποστολής αλλά και τον χρόνο παράδοσης. Την ίδια
τακτική ανακοίνωσαν ότι θa ακολουθήσουν και εταιρείες ταχυμεταφοράς,
ειδικά για να μεταφέρουν «ευαίσθητα» προϊόντα (όπως φάρμακα, για
παράδειγμα) σε απομακρυσμένες περιοχές.
Οι μη επανδρωμένες πτήσεις αυτού του τύπου γίνονται με μικρά
τηλεκατευθυνόμενα μηχανήματα διαφόρων τύπων. Φαίνεται ότι κάποιοι από
εκείνους που κυριαρχούν είναι τα «οκτώπτερα» και τα «τετράπτερα», τα οποία
ονομάζονται έτσι ανάλογα με τον αριθμό των ελίκων που διαθέτουν.
Και στη δημοσιογραφία, όμως, το ρεπορτάζ μέσω μη επανδρωμένων πτήσεων
είναι πια γεγονός. Χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα, για να τραβήξει πλάνα στα
γεγονότα της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στο Πανεπιστήμιο
της Νεμπράσκα υπάρχει ήδη εργαστήριο «Drone Journalism» που μελετά
τρόπους για τη χρήση των μη επανδρωμένων πτήσεων στο ρεπορτάζ
εξετάζοντας θέματα που άπτονται της τεχνολογίας αλλά και της ηθικής. Υπάρχει
ήδη επαγγελματικό σωματείο για δημοσιογράφους που ασχολούνται με το θέμα
και στην Ευρώπη μετρά κάμποσα μέλη.
Οι εφαρμογές είναι ατελείωτες. Σ’ ένα πρόσφατο άρθρο του, το έγκυρο
περιοδικό τεχνολογίας Wired, ανάμεσα στις τεχνολογικές επαναστάσεις του
2014 αναφέρει τη χρήση των μη επανδρωμένων πτήσεων στη γεωργία. Γιατί
ειδικά στη γεωργία; Γιατί οι μη επανδρωμένες πτήσεις, εφοδιασμένες με
κανονικές ή υπέρυθρες κάμερες, μπορούν να μεταβιβάσουν πολύ σημαντικές
πληροφορίες, όπως προβλήματα στην ύδρευση ή ασθένειες. Το πιο σημαντικό
είναι ότι η γεωργία, για την οποία η πρόοδος είχε να κάνει κυρίως με τα
φυτοφάρμακα, μπαίνει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, όπου η προηγμένη
τεχνολογία (από GPS καθοδηγούμενα μηχανήματα έως ασύρματα δίκτυα που
δίνουν πληροφορίες για την υγρασία ή άλλους εδαφικούς παράγοντες) μπορεί
να βοηθήσουν ώστε η παραγωγή να είναι επιτυχημένη χωρίς να χρειάζεται να
προσφύγουμε σε φάρμακα ή Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.
Βέβαια υπάρχουν και οι υπερβολές: όπως το ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια που
σερβίρει σαμπάνια με μη επανδρωμένη πτήση. Ωστόσο, με 10.000 δολάρια τη
βραδιά για την υπερπολυτελή σουίτα (η σαμπάνια δεν περιλαμβάνεται στην
τιμή), εγώ θα ήθελα και τον πιλότο.
Δεν πάνε πολλά χρόνια που σε μια εκδρομή πέσαμε πάνω σε μια λέσχη
αερομοντελισμού και σταματήσαμε να χαζέψουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι
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φανατικοί του σπορ κάνουν απίθανα πράγματα με τα τηλεκατευθυνόμενά τους.
Αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ τέτοιες επιδείξεις θα αναρωτηθείτε γιατί η
συγκεκριμένη τεχνολογία δεν «απογειώθηκε» νωρίτερα. Η απάντηση είναι απλή:
γιατί θα έπρεπε το κόστος να πέσει τόσο, ώστε να γίνει συμφέρουσα. Στα
εργαστήρια προσανατολίζονται σε διάφορες λύσεις. Για παράδειγμα, το κάθε
«μικρόπτερο» θα μπορεί να διορθώνει μόνο του την πορεία αλλά να
προσγειώνεται κατευθυνόμενο από κέντρο. Θα πρέπει, βέβαια, η τεχνολογία να
τελειοποιηθεί και κατόπιν απαιτείται να δημιουργηθούν μια σειρά από νέοι
διεθνείς κανόνες πτήσης. Γιατί όλοι φανταζόμαστε τι έχει να γίνει εάν γεμίσουν
οι αιθέρες μας από υπερμεγέθη κουνούπια, τα οποία θα κινδυνεύουν να
τρακάρουν το ένα με το άλλο ανά πάσα στιγμή…
(Παράθυρο,15 Ιουνίου 2014)
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Το τυρί το είδαμε, τη φάκα όμως;
Διαβάζετε; Εννοώ βιβλία, όχι υπότιτλους σε ταινίες ούτε συνταγές μαγειρικής:
μπορείτε ακόμα; Έχετε διαβάσει μέχρι το τέλος κείμενο της Le Monde
Diplomatique; Αυτά τα τεράστια κείμενα των δύο σελίδων εφημερίδας. Ναι;
Εντάξει, σταματάω εδώ. Όχι; Γιατί όχι; Δεν σας ενδιαφέρουν τα διεθνή θέματα;
Πάλι σταματάω. Μήπως βαρεθήκατε πριν από το τέλος; Αυτό είναι, ε;
Για να δούμε, όμως, προσπαθήστε να θυμηθείτε καλά: μήπως βαρεθήκατε το
θέμα, θεωρήσατε ότι δεν σας ενδιαφέρει και κακώς ξεκινήσατε να το διαβάζετε;
Κουρτίνα Νο1. Μήπως δεν καταφέρατε να φτάσετε μέχρι το τέλος γιατί, παρόλο
που σας άρεσε, χάσατε το νόημα; Κουρτίνα Νο2.
Κουρτίνα Νο1: όσο κι αν δεν μ’ αρέσει αυτό που θα πω… η βαρεμάρα είναι
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ευφυΐας. Είδατε ποτέ κανέναν υπολογιστή να
σταματάει στη μέση και να λέει «βαριέμαι» (εάν ίσχυε κάτι τέτοιο η τεχνητή
νοημοσύνη θα ήταν πραγματικότητα); Σε αυτήν την περίπτωση είσαστε
υποψήφιος για ένα «έξυπνο» κινητό, ένα tablet. Τι είναι αυτό που μπορεί να
καταπολεμήσει τη βαρεμάρα καλύτερα από ένα sms, ένα chat στο Facebook, μια
γρήγορη ματιά στα τελευταία mail;
Κουρτίνα Νο2: όσες προσπάθειες και να κάνετε, δεν καταφέρνετε να
συγκεντρωθείτε σ’ ένα τόσο μεγάλο κείμενο. Παλιότερα μπορούσατε; Αν ναι,
τότε είστε πλέον θύμα του «έξυπνου» κινητού σας ή του tablet. Γιατί όλες οι
παραπάνω δραστηριότητες απλώς μας εμποδίζουν να «βυθιστούμε» σ’ ένα
κείμενο, γιατί το μυαλό μας έχει συνηθίσει, πλέον, να σερφάρει και όχι να
διαβάζει.
Αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε το εξαίρετο κείμενο του Nicholas Carr, «Μας κάνει
η Google χαζούς;», (αν καταφέρετε βέβαια να φτάσετε μέχρι το τέλος, ομολογώ
πως δυσκολεύτηκα κάπως). Ο Καρ αναρωτιέται αν έχει όντως αλλάξει ο τρόπος
που διαβάζουμε ή αν έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Και φέρνει το
παράδειγμα του Νίτσε και το πόσο άλλαξε ο λόγος του, από επιχειρήματα σε
αφορισμούς και από ρητορική σε τηλεγραφικό στυλ, όταν λόγω της κακής του
όρασης άρχισε να χρησιμοποιεί γραφομηχανή. Το κακό, για μας όχι για τον
Νίτσε, άρχισε, βεβαίως, νωρίτερα. Κυρίως με την τηλεόραση, η οποία μας έμαθε
να μην παρακολουθούμε αλλά να ζαπάρουμε. Και όταν ήρθε το διαδίκτυο, αντί
για 5-10-100 κανάλια είχαμε εκατομμύρια. Και το ένα καλύτερο από το άλλο.
Γιατί, μην μου πείτε πως δεν μαγεύεστε κι εσείς από τον όγκο των πληροφοριών
που είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες.
Αυτό όμως είναι το τυρί, η φάκα είναι πιο πίσω, είναι η αλλαγή του τρόπου
ανάγνωσης και του τρόπου σκέψης. Κάθε φορά που τσεκάρουμε τον τοίχο μας
στο Facebook, κάθε φορά που διαβάζουμε ένα μικρό άρθρο και ποπ… πετάγεται
μια ειδοποίηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας διασπά την
προσοχή, απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από τον τρόπο ανάγνωσης
που ξέρουμε.
Και θα αναρωτηθεί κάποιος, είναι άραγε κακό αυτό; Ναι, γιατί είναι από τη
«βαρεμάρα» του ανθρώπινου εγκεφάλου που ξεκίνησαν πολλές εφευρέσεις και

451

πολλές νέες ιδέες. Ναι, γιατί η ενημέρωση και η διασκέδαση υποσκελίζουν τη
γνώση. Ναι, γιατί όταν τη γνώση θα την κατέχουν πια λίγοι, τότε θα είμαστε
έρμαιά τους. Θυμάστε στα «100 χρόνια μοναξιάς» που ξαναγύρισαν οι γύφτοι κι
έδειχναν και τον πάγο στους κατοίκους του Μακόντο, οι οποίοι τον κοίταζαν
έκπληκτοι; Κάπως έτσι θα καταντήσουμε…
(Παράθυρο,29 Ιουνίου 2014)
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Ξέρουμε πού είναι το κουμπί «off»;
Την περασμένη εβδομάδα διεκδικήσαμε το δικαίωμα στη βαρεμάρα. Σήμερα θα
πάμε λίγο παρακάτω και θα διεκδικήσουμε το πάτημα του κουμπιού «off» της
συσκευής μας.
Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη περίοδος γι’ αυτό. Στην παραλία ή στη
βόλτα, το κινητό δεν μπορεί παρά να είναι μόνο εργαλείο μέχρι να κλείσουμε το
ραντεβού και να συναντηθούμε… μετά πρώτες έρχονται οι ανθρώπινες επαφές.
Εκτός αν είσαστε από εκείνους που παίρνουν κι αδιάβροχη θήκη για να
κατεβαίνουν στον βυθό με το κινητό παρέα.
Το κίνημα slow technology, το οποίο εμφανίζεται όλο και πιο έντονα τους
τελευταίους μήνες, έχει τις ρίζες του στη φιλοσοφία του «αργού», μια
πολιτιστική πρακτική που υποστηρίζει πως οι ρυθμοί μας θα πρέπει να είναι πιο
αργοί σε όλες τις δράσεις μας. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι το
κίνημα slow food, το οποίο στηρίζει μια πιο ενσυνείδητη (και αργή φυσικά)
αγορά, προετοιμασία και κατανάλωση φαγητού (δείτε το άρθρο «Όταν η
γαστρονομία γίνεται κίνημα» εδώ και περίπου μια εικοσαετία.
Όπως κάνουμε κακό στον εαυτό μας όταν καταναλώνουμε φαγητό αλόγιστα,
κάνοντας ταυτόχρονα και άλλα πράγματα (βλέποντας τηλεόραση -τα περίφημα
αμερικανικά κατεψυγμένα TV dinners- ή ακόμα χειρότερα μπροστά στην οθόνη
του υπολογιστή ή και βιαστικά στον δρόμο), έτσι και η τεχνολογία, όταν γίνεται
αυτοματισμός ή καταναγκασμός, μας βλάπτει.
Η «αργή τεχνολογία» μάς επιτρέπει να έχουμε στιγμές «πνευματικής
ανάπαυλας» και μας προτρέπει ν’ αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας από την
πιο αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας, στη βέλτιστη χρήση της
τεχνολογίας. Στοχεύει και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα της
κατανάλωσης τεχνολογίας.
Δυστυχώς, η τεχνολογία μάς βρήκε απροετοίμαστους. Εισέβαλε στη ζωή μας
χωρίς κανόνες χρήσης, χωρίς εγχειρίδιο. Όπως και πολλά άλλα πράγματα, αλλά
εκεί υπάρχει η συλλογικότητα για να μας ξελασπώσει (βλέπε πώς να μεγαλώνεις
παιδιά, στα δείχνει η μάνα σου όλα). Στη χρήση της τεχνολογίας δεν λειτουργεί,
ωστόσο, καμία συλλογικότητα, πολύ απλά γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα οι
«ορθές πρακτικές». Τι να κάνουμε λοιπόν; Έψαξα και βρήκα (κι έκλεψα) από το
Huffington Post μερικές εξαίρετες συμβουλές για να εφαρμόσουμε και στην
οικογένεια. Κάποιες από αυτές τις εφαρμόζουμε ήδη και στο δικό μας σπίτι,
χωρίς να το έχουμε θεωρητικοποιήσει. Δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε.
1. Βάζουμε «ζώνες χωρίς τηλέφωνο» και χωρίς άλλες συσκευές (και για παιδιά
και για ενήλικους), έτσι ώστε να περάσουμε καλά όλοι μαζί. Τέτοιες στιγμές
μπορεί να είναι τα γεύματα, οι διαδρομές με το αυτοκίνητο, οι οικογενειακές
βόλτες, μια ώρα πριν τον βραδινό ύπνο.
2. Μαθαίνουμε ξανά να περιμένουμε: σε μια ουρά, στον γιατρό, στο λεωφορείο,
στο μετρό, απλώς να καθόμαστε και να περιμένουμε. Κανείς δεν ξέρει τι σκέψεις

453

θα περάσουν από το κεφάλι μας ή σε ποιες συζητήσεις θα εμπλακούμε αν τα
χέρια μας είναι ελεύθερα και τα μάτια μας ψηλά.
3. Βλέπουμε τηλεόραση αραχτοί στον καναπέ; Κοιτάμε μόνο την οθόνη!
Αποκλείουμε άλλες οθόνες συσκευών ταυτόχρονα με την τηλεόραση.
4. Ζούμε και χωρίς φωτογραφίες. Στη βόλτα, στο γεύμα, στο θέατρο, στο πάρκο.
Ας μην βγάλουμε το κινητό και ας μην τραβήξουμε φωτογραφία. Ας ζήσουμε
απλές στιγμές που θα εντυπωθούν στην καρδιά μας και όχι στο κινητό.
5. Προτιμάμε να λέμε «πες μου» και όχι «δείξε μου». Είναι τόσο εύκολο να
μπούμε στο διαδίκτυο και να βρούμε αυτό που θέλουμε και μάλιστα σε βίντεο…
ας μην το κάνουμε όμως, ας συζητήσουμε καλύτερα.
6. Ξεκινάμε και τελειώνουμε την ημέρα χωρίς συσκευές. Τις κλείνουμε εντελώς
και σεβόμαστε τον ύπνο μας.
(Παράθυρο, 6 Ιουλίου 2014)
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Αϊ αϊ αϊ γιαααααααα
Τρίτη απόγευμα, 7.31.
Είμαι συντονισμένη στο διαδίκτυο και περιμένω τις ανακοινώσεις της Apple.
Ανάμεσα σε άλλα, περιμένουμε το νέο iPhone 6, το νέο iPad mini και πάνω απ’
όλα το σούπερ καινούργιο iWatch.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η 9η Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη μέρα στο
τεχνολογικό ημερολόγιο. Η Apple ξέρει και προϊόντα να φτιάχνει και να τα
πλασάρει σωστά στην αγορά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πώς το iPhone είναι
κυρίαρχο ανάμεσα στα έξυπνα κινητά και πως η Ευρώπη από τη μία μέρα στην
άλλη, τα τελευταία επτά χρόνια, γέμισε με καταστήματα αποκλειστικά της Apple.
Από την άλλη, όπως έλεγε το πρωί και ο φίλος μου ο Σωτήρης, για μας άι σιχτίρ
έχει μόνο και μάλιστα με την τελευταία έκδοση του λογισμικού. Και η αλήθεια
είναι πώς όταν βλέπω κάποιον με iPhone, κάπως η καρδιά μου χάνει ένα χτύπο.
Πιο ακριβό από τον κατώτατο μισθό; Γιατί βρε παιδιά, ένα τηλέφωνο δεν είναι;
Αλλά μάλλον όχι. Το iPhone είναι τρόπος ζωής, είναι status, είναι σύμβολο, είναι
ευκολία. Περιμένοντας τις ανακοινώσεις από το Κουπερτίνο, στο κεντρικό
κατάστημα της Apple στο Λονδίνο, στη Ρίτζεντ στριτ, έχει ήδη κατασκηνώσει
κόσμος, παρ’ όλο που η συσκευή δεν θα φτάσει εκεί παρά στις 19 Σεπτεμβρίου.
Εντάξει, συμφωνούμε, οι περισσότεροι ψάχνουν, κυρίως, τα 15 λεπτά
διασημότητας, είναι, ωστόσο, ενδεικτικό ότι κανείς δεν τα έψαξε έξω από άλλα
μαγαζιά. Η «ελληνοποίηση» του Siri, του «βοηθού» του iPhone, είναι ένα από τα
σούπερ αναμενόμενα σε Ελλάδα και Κύπρο, αφού το Siri πολλαπλασιάζει τις
δυνατότητες του τηλεφώνου.
Ωστόσο ο λόγος που έχω στηθεί και περιμένω δεν είναι ούτε το iPhone 6, ούτε
το iPad mini αλλά το iWatch. Μετά τα γυαλιά της Google [τα οποία ειρήσθω εν
παρόδω δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου] το ρολόι θα είναι η επόμενη σημαντική
εφαρμογή σε αυτό που ονομάζουμε «φορετούς» υπολογιστές ή «φορετή»
τεχνολογία. Η δική μου ιδέα για την τεχνολογία που φοριέται είναι ένα
παντελόνι που θα με σφίγγει αφόρητα όταν ξεπερνάω μια συγκεκριμένη
ποσότητα φαγητού. Ή ακόμα ένα ζευγάρι παπούτσια που θα είναι αθλητικά όλη
την ημέρα και μόλις το θελήσω θα γίνονται γόβες στιλέτο.
Αλλά μάλλον η Apple δεν θα έχει κάτι τέτοιο υπόψη της. Και παρά τους
αστεϊσμούς μου, η τεχνολογία που φοριέται είναι η μία από τις δύο μεγάλες
τάσεις του μέλλοντος. Η άλλη είναι η επαυξημένη πραγματικότητα. Τα γυαλιά
της Google συνδύαζαν και τα δύο. Και δεν σας κρύβω την περιέργειά μου για
ένα αντικείμενο που δεν το έχω ακόμα δει, δεν γνωρίζω τι θα είναι, αλλά ξέρω
καλά πώς είναι μια κλεφτή ματιά προς το μέλλον.
Τρίτη 22:00.
Το μεγάλο νέο είναι ότι τελικά η Apple προχώρησε στο «phablet» (λέξη σύνθετη
από το phone+tablet) λανσάροντας τη μία έκδοση του iPhone 6 σε οθόνη 4,7
ιντσών και τη δεύτερη (την plus) σε οθόνη 5,5! Όσο για το ρολόι, προσπαθώ να
καταλάβω τι κάνει ακριβώς (εκτός από το να λέει την ώρα). Θα κυκλοφορήσει,
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λένε, στις αρχές του ’15 και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι το
«interface», δηλαδή ο τρόπος διεπαφής του χρήστη με το μηχάνημα, θα είναι
εντελώς διαφορετική από τα άλλα i-. Για παράδειγμα, αναγνωρίζει και βαθμό
πίεσης από το δάχτυλο και όχι μόνο την κύλιση. Στην ουσία θα επικοινωνεί
πλήρως με το τηλέφωνο. Για παράδειγμα μπορεί να ελέγξει τη μουσική ή να
μαγνητοφωνήσει ένα μήνυμα και να το στείλει σε e-mail. Αλλά γι’ αυτά
χρειαζόμαστε κατ’ αρχήν ισχυρά δίκτυα νέας γενιάς και φθηνή πρόσβαση σε
αυτά. Κι εμείς είμαστε ακόμα πολύ μακριά είτε την κουβαλάμε, είτε τη φοράμε
την τεχνολογία.
(Παράθυρο, 14 Δεκεμβρίου 2014)
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Πού να βάλω τα δεδομένα μου το 2015;
Κοιτάξτε γύρω σας καλά-καλά και πείτε μου ειλικρινά τι από αυτά που βλέπετε
θα θεωρούσατε μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα είκοσι χρόνια πριν. Όσο και να
προσπαθώ, οι μόνες διαφορές που βλέπω στο σπίτι με το 1995 είναι σε ό,τι έχει
οθόνη: την τηλεόραση, τον υπολογιστή, το τηλέφωνο.
Η τηλεόραση μεγάλωσε, απέκτησε επίπεδη οθόνη, μετά έγινε οπίσθιας προβολής
και κατόπιν HD τεχνολογίας LED. Στα είκοσι αυτά χρόνια έχω αλλάξει τέσσερις
και μάλλον με βλέπω και για πέμπτη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αντί για
βίντεο έχει media player και πάνω της είναι συνδεδεμένες ένα κάρο
παιχνιδομηχανές, αποκωδικοποιητές και όλα τα συναφή. Προσοχή, όμως: ο
ενισχυτής που είναι συνδεδεμένος είναι ο ίδιος ακριβώς.
Ο υπολογιστής απέκτησε χρώμα στην οθόνη, έγινε πιο γρήγορος και με
μεγαλύτερη χωρητικότητα και, το κυριότερο από όλα, συνδέθηκε με το
διαδίκτυο. Η οθόνη του έγινε ένα παράθυρο στον κόσμο, έγινε βιβλιοθήκη,
ταχυδρομείο, βιντεοτηλέφωνο, κατάστημα, γκισέ τράπεζας… ό,τι μπορεί να
φανταστεί κανείς. Στα είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τα χέρια μου
τουλάχιστον 10 υπολογιστές.
Όσο για το τηλέφωνο, απελευθερώθηκε από το καλώδιό του, έγινε κινητό,
απέκτησε εξυπνάδα και συναγωνίζεται τον υπολογιστή σε όλα όσα μπορούμε να
κάνουμε όχι μόνο από το γραφείο αλλά απ’ οπουδήποτε, από την παραλία, το
λεωφορείο, το παγκάκι… Στα είκοσι χρόνια έχω αλλάξει πάνω από 10 συσκευές.
(Συγκριτικά έχω αλλάξει από μία μόνο φορά αυτοκίνητο, κουζίνα, ψυγείο,
πλυντήριο.)
Όλα αυτά τα σκέφτομαι όσο διαβάζω τις προβλέψεις των «γκουρού» για το
2015. Οι οποίες δεν μου λένε και περισσότερα από αυτά που ήξερα. Τα έχουμε
πει κι από αυτήν εδώ τη στήλη: τα drones, η τεχνολογία που φοριέται και η
τρισδιάστατη εκτύπωση είναι οι τομείς που θα κυριαρχήσουν, με βάση τα
σημερινά δεδομένα, τα χρόνια που έρχονται. Κι έχουμε ακόμα πολλά να δούμε
στους τομείς αυτούς γιατί στην ουσία δεν έχουμε δει τίποτα. Κατ’ αρχήν για
τρισδιάστατη εκτύπωση, σας έχω μιλήσει για το αγαλματάκι που μου έφτιαξαν.
Όσο για τα drones, μόλις βγήκαν κάποιες εφαρμογές στα μαγαζιά δεν βρήκα
τίποτα καλύτερο παρά να πατήσω ένα με μεγάλη άνεση (ναι, ναι στ’ αλήθεια το
πάτησα και μετά δεν ήξερα που να κρυφτώ αλλά ευτυχώς φτιάχτηκε, όπως είδα
από την κρυψώνα μου). Όσο για την τεχνολογία που φοριέται, έχω δει ένα
ρολόι-υπολογιστή που λειτουργεί σε περιβάλλον android στο χέρι ενός φίλου
αλλά ακόμα δεν έχω δει ούτε ένα ζευγάρι Googleglasses, παρ’ όλο που
κυκλοφόρησαν τον περασμένο Μάιο.
Μία μόνο από τις προβλέψεις που διάβασα με ταρακούνησε. Η πρόβλεψη του
Μαρκ Ουίτμπι, αντιπροέδρου της εταιρείας Seagate (πιθανόν τη γνωρίζετε από
τους σκληρούς της δίσκους). Ο Ούτμπι, λοιπόν, μας είπε ότι το 2015 θα είναι η
τελευταία χρονιά που η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων θα μπορεί να
εξυπηρετήσει τη ζήτηση. Οι υπόλοιποι «γκουρού» διαφωνούν για το cloud, αν
το προτιμούν οι εταιρείες και ο κόσμος, αν είναι ασφαλές. Και το cloud όμως
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είναι ένας τρόπος αποθήκευσης, γιατί μπορεί εσείς κι εγώ να θεωρούμε ότι τα
δεδομένα βρίσκονται «κάπου στο δίκτυο», αλλά κάποια στιγμή καταλήγουν
κάπου, αποθηκεύονται με φυσικό τρόπο. Κι εκεί μπερδεύονται τα πράγματα.
Πού θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που έχουμε και τα δεδομένα που έρχονται.
Το 2013 η «παραγωγή» δεδομένων έφτασε τα 3,5 zettabytes. Όπου zetta
διαβάστε 10 εις την 21η! Τα δεδομένα αυτά χωράνε σε 600 δισ. DVD. Μέχρι το
2020, όμως, οι αριθμοί αυτοί δεν θα είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό των
δεδομένων.
Αυτό λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθούμε από εδώ και πέρα. Και η
σπανιότητα ίσως κάνει την αποθήκευση ακριβότερη. Και τις αντίστοιχες δωρεάν
υπηρεσίες στο δίκτυο, επί πληρωμή!
(Παράθυρο, 11 Ιανουαρίου 2015)
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Πάρτε ένα ρολόι και βλέπουμε
Πριν από λίγες μέρες, η καρδιά της τεχνολογίας χτύπησε στο Λας Βέγκας. Εκεί
διοργανώθηκε η μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων
στην Αμερική, η CES, η οποία κάθε χρόνο δίνει τον τόνο για το πώς θα εξελιχθεί
η χρονιά.
Φέτος παρουσιάστηκαν μια σειρά από συσκευές που φοριούνται, τρισδιάστατοι
εκτυπωτές για οικιακή χρήση, νέες υβριδικές συσκευές κινητών τηλεφώνων
ταμπλετών (phablets), προϊόντα εικονικής πραγματικότητας, ηλεκτρονικά
συστήματα για αυτόνομα «έξυπνα» αυτοκίνητα. Την έκθεση με τα 3.500
περίπτερα επισκέφθηκαν πάνω από 150.000 άτομα.
Το γενικό συμπέρασμα είναι, ωστόσο, ότι το λειτουργικό Android της Google
εξαπλώνεται πλέον για τα καλά. Μετά τα κινητά τηλέφωνα και τους
υπολογιστές και ταμπλέτες, σειρά έχουν οι «έξυπνες» τηλεοράσεις, οι οποίες
αποκτούν ολοένα και υψηλότερη ανάλυση (Ultra HD). Και επίσης, ότι το
«Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Internet of Things), το οποίο διασυνδέει όλες τις
συσκευές, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Αυτά τα δύο, μαζί με τους φτηνούς
οικιακούς τρισδιάστατους εκτυπωτές είναι οι κυρίαρχες τεχνολογικές τάσεις για
τη χρονιά που διανύουμε.
Η Sony, η Sharp και η Philips ανακοίνωσαν ότι ώς το καλοκαίρι θα έχουν
κυκλοφορήσει στην αγορά «έξυπνες» τηλεοράσεις (Smart TVs) που θα
βασίζονται στο λογισμικό Android. Η δε Google κυκλοφόρησε το Android TV στο
τέλος του 2014 και τα νέα μοντέλα τηλεοράσεων αρκετών κατασκευαστών θα
ενσωματώνουν πλέον το συγκεκριμένο λειτουργικό, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα
επιτρέπει στον χρήστη - θεατή να κάνει φωνητική αναζήτηση και περιήγηση στο
Διαδίκτυο μέσω της τηλεόρασής του, καθώς επίσης να «κατεβάσει» διάφορες
εφαρμογές (apps) και βιντεοπαιχνίδια.
Ομως, το Android TV θα έχει έναν ανταγωνιστή, το νέο λειτουργικό σύστημα
Tizen TV της Samsung, το οποίο αρχικά λανσαρίστηκε για τα «έξυπνα» κινητά
τηλέφωνα, αλλά πλέον θα αξιοποιηθεί και στις νέες «έξυπνες» τηλεοράσεις της
κορεατικής εταιρείας, η οποία θέλει να σπάσει την εξάρτησή της από το Android
της Google. Ομως, σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν θα είναι εύκολο για τη
Samsung να δημιουργήσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα εφαρμογών γύρω από το
Tizen. Αλλες εταιρείες ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους: η επίσης κορεατική
LG παρουσίασε στην έκθεση CES μια αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού
συστήματός της web OS για «έξυπνες» τηλεοράσεις, ενώ η ιαπωνική Panasonic
έχει συμμαχήσει με τη Mozilla για να χρησιμοποιήσει το ανοιχτό λειτουργικό
σύστημα Firefox OS στις δικές της τηλεοράσεις.
Στο μεταξύ, σχεδόν όλες οι εταιρείες εμφανίζουν νέα μοντέλα με πολύ υψηλή
ανάλυση οθόνης, ώστε να γοητεύσουν τους καταναλωτές για να αλλάξουν την
παλαιότερη συσκευή τους. Μεταξύ άλλων, η Sony παρουσίασε 12 νέα μοντέλα με
ανάλυση ultra HD (γνωστή και ως 4K), ενώ η LG παρουσίασε τις πρώτες
τηλεοράσεις OLED ultra HD στις 55 και 77 ίντσες.
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Οσο για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, φιλοδοξεί να συνδέσει από ψυγεία και
τοστιέρες μέχρι αυτοκίνητα και φωτεινούς σηματοδότες. Τροχοπέδη σε αυτό,
πάντως, θα είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των ξεχωριστών
τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία, με συνέπεια τα
μηχανήματά τους να μην επικοινωνούν με αντίστοιχα άλλων εταιρειών.
Κάτι που μας ξαναγυρίζει στο σημείο μηδέν, την αχίλλειο πτέρνα της
τεχνολογίας. Δυστυχώς, όμως, οι μάχες των εταιρειών για το ποια θα
κυριαρχήσει και με ποιο σύστημα έρχονται πριν από τον καταναλωτή. Και δεν
είναι πάντα η καλύτερη που κυριαρχεί. Το αστείο είναι ότι έτσι κι αλλιώς
ξεπερνιούνται γρήγορα. Να θυμίσουμε, για παράδειγμα, τον αδυσώπητο πόλεμο
του βίντεο, όπου τελικά κυριάρχησε το σύστημα VHS. Ποιο από τα παιδιά μας
σήμερα έχει δει βιντεοκασέτα;
Από όλα τα περίεργα και καινοτόμα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, το πιο
πιθανό είναι να δούμε φέτος στα σπίτια μας τα «έξυπνα» ρολόγια και σε μερικά
«προχώ» σπίτια έξυπνη τηλεόραση…
(Εφημερίδα των Συντακτών, 31 Ιανουαρίου 2015)
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Αναζήτηση αγάπη μου
Στις 18 Μαρτίου, ένας συνάδελφος έκανε ένα
retweet που μας θύμιζε ότι η συγκεκριμένη
ημερομηνία είναι η επέτειος της παρισινής
εξέγερσης του 1871, γνωστότερης με το όνομα
Κομμούνα του Παρισιού. Ο κόσμος τότε είχε
ξεσηκωθεί αυθόρμητα ενάντια στον πόλεμο
και τη μιζέρια. Το tweet συνοδευόταν από το
link για ένα άρθρο και από ένα υπέροχο
σκίτσο: ένα πλήθος με υψωμένη γροθιά [σε
ασπρόμαυρο] και κατακόκκινες σημαίες να
κυματίζουν. «Ταρντί», σκέφτηκα αμέσως, αναγνωρίζοντας το πενάκι του
διάσημου κομίστα. «Ή μήπως όχι;». Δεν ήμουνα και τόσο σίγουρη.
Θυμήθηκα τότε κάτι που είχα διαβάσει για μια υπηρεσία της Google που
ψάχνεις εικόνες κι όχι μια λέξη. Τη βρήκα (εύκολο https://images.google.com) και
τη δοκίμασα για πρώτη φορά. Σέρνεις τη φωτογραφία από την ιστοσελίδα στην
οποία βρίσκεται [ή την ανεβάζεις από τον υπολογιστή σου] και voilà: Ζακ Ταρντί
– Ζαν Βοτρέν, «Η κραυγή του λαού», ένα από τα άλμπουμ που δεν έχω διαβάσει.
Με την επόμενη ευκαιρία, σίγουρα. Εννοείται ότι με καθετί καινούργιο στο σπίτι
παίζουμε: «Για δες κι αυτό, θα το βρει;» Βρήκε τα περισσότερα, κυρίως αυτά που
βρίσκονται σε ιστοσελίδες, μην περιμένετε να βρει φωτογραφία από το
Facebook. Αισθανθήκαμε πιο δυνατοί, με την έννοια ότι έχουμε στα χέρια μας
ακόμα ένα εργαλείο ανεύρεσης της γνώσης. Αν καταφέρει ποτέ η Google να
φτιάξει κι ένα εργαλείο που να ανεβάζεις το τραγούδι ή ακόμα καλύτερα να το
τραγουδάς εσύ «λα λα λα λα» και να σου αναγνωρίζει το κομμάτι, θα της βγάλω
το καπέλο. Ο όγκος της πληροφορίας είναι πια τεράστιος και αυτός που μπορεί
να τον διαχειρίζεται είναι ήδη ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους. Γι’ αυτό
όταν καμιά φορά διαβάζω για τα διάφορα πειράματα, τα Googleglass, τα
Googlecar και τα υπόλοιπα, προσπαθώ να μην ξεχνάω ότι η κύρια δουλειά της
εταιρείας είναι η αναζήτηση. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα.
Το οξύμωρο είναι ότι ενώ οι μηχανές αναζήτησης -με πρώτη αλλά όχι μόνη την
Google- γίνονται όλο και πιο έξυπνες, οι χρήστες δεν γίνονται πιο «δεξιοτέχνες».
Για παράδειγμα, πόσοι βάζουν εισαγωγικά όταν ψάχνουν μια συγκεκριμένη
φράση; Πόσοι χρησιμοποιούν το σύμβολο μείον [-] για να περιορίσουν την
αναζήτηση; Ή πόσοι από εμάς πάνε σε εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης όταν
ψάχνουν κάτι… εξειδικευμένο; Αφήστε, ας μην απαντήσουμε καλύτερα. Έχω δει
συνάδελφο να προσπαθεί να βρει ένα παλιότερο άρθρο του στη σελίδα της
εφημερίδας του και να μην το καταφέρνει. «Βάλε μια φράση από το κείμενο που
να θυμάσαι», τον συμβουλέψαμε και το βρήκε αμέσως. Δεν είναι μαγικό, θέλει
όμως τρόπο.
Σας έχω ένα πολύ ωραίο άρθρο -στα αγγλικά- «10 tips for smarter, more efficient
Internet searching», το οποίο απευθύνεται και σε αρχάριους και σε
προχωρημένους και παρουσιάζει όλα τα «κόλπα» της αναζήτησης. Επίσης και η
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Google έχει στον τομέα εκπαίδευση έναν εξαιρετικό οδηγό, ο οποίος περιέχει και
ασκήσεις για φοιτητές καθώς και σχετικά βίντεο.
Γιατί αν τις αφήσετε ανεξέλεγκτες, οι μηχανές αναζήτησης θα σας εμφανίσουν
πάνω-πάνω αυτό που αρέσει σ’ εκείνες (δηλαδή στους πολλούς) και όχι
απαραίτητα αυτό που επιθυμείτε εσείς. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να τις
χειριζόμαστε σωστά, ώστε να κερδίζουμε όχι μόνο σε χρόνο, αλλά και σε γνώση.
Να μπορούμε να ξεσκαρτάρουμε τα αδιάφορα για μας και να βρίσκουμε το
καλύτερο. Έχει άλλωστε τόσες πολλές πληροφορίες εκεί έξω που είναι κρίμα να
χάσουμε το… φιλέτο.
(Παράθυρο, 22 Μαρτίου 2019)
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Θα σώσουν τα «παράθυρα» το σπίτι;
Όλα τα μάτια στον κόσμο της τεχνολογίας είναι στραμμένα στην κυκλοφορία
του νέου λειτουργικού συστήματος Windows 10 της Microsoft. Μετά τη χλιαρή
αποδοχή από τους χρήστες των Windows 8 και 8.1, τα 10 έχουν ανεβάσει ψηλά
τον πήχη. Οι δε προσδοκίες του κοινού γιγαντώνονται από τις συνεχείς
ανακοινώσεις και «διαρροές».
Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η εταιρεία έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στα
βιομετρικά δεδομένα. Για πρώτη φορά οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να
μπαίνουν στον υπολογιστή τους ή σε όποια άλλη συσκευή, χωρίς τη χρήση
κωδικού πρόσβασης (password), αλλά με βιομετρικό τρόπο, όπως την
αναγνώριση του προσώπου, της ίριδας του ματιού ή και των δαχτυλικών
αποτυπωμάτων τους. Η Microsoft ανακοίνωσε ότι η νέα δυνατότητα Windows
Hello των Windows 10 θα υποστηρίζει τη βιομετρική ταυτοποίηση του χρήστη,
στο πλαίσιο της προσπάθειας να μειωθεί η χρήση κωδικών πρόσβασης διεθνώς
και έτσι να γίνει πιο δύσκολη η δουλειά των χάκερς, οι οποίοι μέχρι σήμερα
έχουν βρει τρόπους να τα σπάνε. Για να μην αναφέρουμε και το πρόβλημα ότι
συχνά οι χρήστες ξεχνάνε τα passwords τους.
Η Apple και η Samsung έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν βιομετρικούς
αισθητήρες στα smartphones τους, που αναγνωρίζουν το πρόσωπο και τα
δακτυλικά αποτυπώματα των ιδιοκτητών τους. Αν η συσκευή του χρήστη
διαθέτει τέτοιο βιομετρικό σύστημα, τότε το Windows Hello θα είναι συμβατό με
το αντίστοιχο της συσκευής. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι
προγραμματιστές θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ανάλογο σύστημα
βιομετρικής ταυτοποίησης για να το ενσωματώνουν στις ιστοσελίδες ή
εφαρμογές (apps) που ζητούν αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη.
Τα Windows 10 θα σημάνουν και το τέλος του Internet Explorer. Ο browser που
πρωτοεμφανίστηκε το 1995 με τα Windows 95, θα αντικατασταθεί από έναν νέο,
που προς το παρόν φέρει το όνομα Spartan (Σπαρτιάτης), καθώς το νέο
πρόγραμμα θα είναι πιο λιτό και πιο γρήγορο. Μερικές εκδόσεις των Windows
10 πάντως θα συνεχίσουν να ενσωματώνουν και τον Internet Explorer, για να
διασφαλίζεται ο χρήστης ότι το νέο λειτουργικό σύστημα θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με παλαιότερες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το
οριστικό όνομα δεν έχει ακόμη αποφασιστεί από τη Microsoft. Είναι πιθανό ότι η
ανακοίνωσή του θα γίνει μαζί με την ανακοίνωση για την ημερομηνία
κυκλοφορίας των Windows 10, η οποία για την ώρα παραμένει άγνωστη, αλλά
υπολογίζεται κάπου μέσα στο καλοκαίρι.
Ωστόσο τα μεγάλα ερωτηματικά αφορούν την καινοτομία της εταιρείας να
διαθέσει δωρεάν επί ένα χρόνο το καινούργιο λειτουργικό. Και μάλιστα απ’ ό,τι
φαίνεται και στα πειρατικά αντίγραφα προηγουμένων εκδόσεων 7 και 8.1. Μόνο
για τους ιδιώτες, όμως, και όχι για τις εταιρείες. Αυτό σημαίνει, άραγε, ότι
νομιμοποιεί τα πειρατικά; Είναι ένα έξυπνο κόλπο μάρκετινγκ ώστε μετά το έτος
να πληρώσουν όλοι και να εξαφανιστούν έτσι τα πειρατικά αντίγραφα από την
αγορά; Με όλο και περισσότερους χρήστες να χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό
και στον υπολογιστή τους, η νέα εποχή που το δωρεάν λειτουργικό θα πάρει το
463

πάνω χέρι δεν βρίσκεται μακριά. Έτσι κι αλλιώς η Microsoft είναι πίσω στην
αγορά των κινητών συσκευών, τόσο στις ταμπλέτες όσο και στα κινητά, κυρίως
γιατί δεν απογειώθηκαν οι εφαρμογές για το λειτουργικό της.
Η επιλογή του Μπιλ Γκέιτς πριν από περισσότερα από 30 χρόνια να αφήσει
«ανοιχτό» το MS-DOS (πριν ακόμα από τα Windows) σε τρίτους κατασκευαστές
έκανε την εταιρεία του κυρίαρχη στην αγορά. Δεν είναι, λοιπόν, λογικό ότι η
επιλογή της Google να αφήσει το δικό της λειτουργικό δωρεάν σε όλους θα της
δώσει την πρώτη θέση στο μέλλον;
(Παράθυρο, 29 Μαρτίου 2015)
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Οικολογικά τηλέφωνα
Η Γαλλίδα φιλενάδα στο τηλέφωνο: «Αν πέσει η γραμμή, μην ανησυχείς, μου το
κάνει συνέχεια. Κλείνει μόνο του, πέφτει η γραμμή, άστα». «Το πανάκριβό σου
τηλέφωνο;», ρωτάω. «Ναι, το πανάκριβό μου τηλέφωνο» απαντάει και συνεχίζει
«θα πάρω ένα “φέρφόν” μάλλον». «Τι πράγμα;». «Φέρφόν», ξαναλέει (τα γαλλικά
μου μέσα). Τα βρήκαμε τελικά. «Fair phone» εννοούσε, αλλά εγώ δεν το είχα
ξανακούσει ποτέ μου. Και το γκουγκλάρισα φυσικά. Είναι μια πρωτοβουλία μιας
ολλανδικής εταιρείας αλλά στηρίζεται από το Ίδρυμα Waag Society, το οποίο
προωθεί τον πειραματισμό με τις νέες τεχνολογίες, την τέχνη και τον πολιτισμό.
Τι διαφορετικό έχει; Να φτιαχτεί ένα τηλέφωνο που θα είναι φιλικό προς το
περιβάλλον και τους χρήστες και που δεν θα περιέχει μέταλλα (όπως χρυσό,
ταντάλιο, κασσίτερο αλλά και ίχνη μόλυβδου, υδράργυρου και καδμίου). Πριν
από λίγες βδομάδες μιλούσαμε από αυτήν εδώ τη σελίδα για τον τεράστιο όγκο
των ηλεκτρονικών «σκουπιδιών», το οποίο πέρσι έφτασε τους 41,8 εκατομμύρια
τόνους. Και οι προβλέψεις μιλούν για εφιαλτικούς αριθμούς στο μέλλον. Με
πάνω από 4 δισεκ. τηλέφωνα στον πλανήτη θα έπρεπε να έχουμε
ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Αφού, μάλιστα, ο μέσος χρόνος χρήσης
ενός κινητού είναι 18 μήνες. Α! και να μην σκεφτόμαστε μόνο τα απόβλητα, να
σκεφτόμαστε και τον κύκλο της παραγωγής και το πόσο μπορεί να μολύνει το
περιβάλλον.
Το συγκεκριμένο τηλέφωνο φτιάχνεται, επίσης, από εργαζόμενους που
απολαμβάνουν σωστές συνθήκες εργασίας και αμοιβής. Για να θυμηθούμε λίγο
τα εφιαλτικά ρεπορτάζ που έχουμε διαβάσει για τα εργοστάσια (κυρίως στην
Κίνα) μεγάλων εταιρειών, εργοστάσια, όπου δεν υπάρχει καμία ευαισθησία, ούτε
για τις συνθήκες εργασίας ούτε για την αμοιβή, ούτε για την παιδική εργασία.
Σιγά – σιγά το Fair phone αρχίζει να έχει εταίρους σε όλη την Ευρώπη, παρ’ όλο
που κυκλοφόρησε μόλις το 2015. Τον περασμένο Απρίλιο, η εταιρεία, η οποία
είναι μια κοινωνική εταιρεία (εμπορική εταιρεία προσανατολισμένη όμως στον
κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς της και όχι στο κέρδος) βραβεύτηκε
από το The Next Web ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογική startup στην
Ευρώπη. Το λειτουργικό του σύστημα είναι android και έχει όλα τα κλασικά
χαρακτηριστικά των έξυπνων κινητών. «Δεν είναι και το καλύτερο της αγοράς
ούτε είναι και φθηνό, 350 ευρώ νομίζω», συνέχισε η φιλενάδα, «αλλά, δεν
πειράζει, αφού δεν θα μολύνω το περιβάλλον».
Υπερβολικές ανησυχίες για την από δω μεριά της Μεσογείου, εδώ που χωρίς
ενδοιασμό πετάμε το μπουκαλάκι με το νερό στη θάλασσα. Ποιος θα σκεφτεί
τηλέφωνα; Κι όμως, εμείς που καιγόμαστε για την ανάπτυξη, κάποιος θα έπρεπε
να μας έχει σφυρίξει ότι σήμερα η ανάπτυξη έχει και το επίθετο «πράσινη»
μπροστά. Κι όσο μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε, τόσο πιο πράσινη θα έπρεπε να
είναι. Ψιλά γράμματα…
Είναι πάντως περίεργο το πόσο αγνοούμε ΤΙ είναι αυτό το μηχάνημα που έχουμε
συνέχεια κοντά μας, που βρίσκεται στο προσκεφάλι μας όταν κοιμόμαστε, που
το δίνουμε στα παιδιά μας χωρίς δεύτερη σκέψη. Πώς παράγεται, πώς
λειτουργεί, πώς καταστρέφεται όταν πάρουμε καινούργιο; Θα έπαιρνα fair
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phone αν κυκλοφορούσε κι εδώ; Νομίζω πως ναι. Ποτέ δεν μου έκαναν
εντύπωση τα σούπερ φάνσι κινητά και ακόμα μαθαίνω όλες τις δυνατότητες
που έχει το δικό μου. Που δεν τις χρειάζομαι εδώ που τα λέμε. Μόλις χθες το
βράδυ χαζεύαμε μια εφαρμογή που αναγνωρίζει τραγούδια. Ωραία ήταν! Ζω και
χωρίς αυτήν, όμως. Έτσι κι αλλιώς ό,τι πάω να κατεβάσω την τελευταία
περίοδο, μου λέει ότι δεν υπάρχει αρκετή μνήμη. Άρα πρέπει να πάρω
καινούργιο. Όχι, ευχαριστώ.
(Παράθυρο, 24 Μαΐου 2015)

466

Πετάει, πετάει το ρομποτάκι
Πριν από λίγες ημέρες ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, σε
δηλώσεις του για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας του, έδωσε
προτεραιότητα στους μυστικούς πράκτορες και στα μη επανδρωμένα μικρά
αεροσκάφη ή αλλιώς drones.
Η λέξη μπήκε πρόσφατα στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, από τότε που η
τεχνολογία έγινε προσβάσιμη σε όλους. Η αγορά αναπτύσσεται ταχύτατα και
αφορά πολλούς διαφορετικούς τομείς: περιβαλλοντική διαχείριση, γεωργία,
ενέργεια, real estate και κατασκευές, και φυσικά τη δημοσιογραφία. Στις
συγκεντρώσεις για το δημοψήφισμα στην Ελλάδα είδαμε σε κανάλια εικόνες από
drones. Πιο εύκολα διαχειρίσιμη και πολύ πιο φθηνή από τις εικόνες
ελικοπτέρου, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκει συνεχώς νέα
πεδία εφαρμογής. Βλέπουμε εικόνες από ποδοσφαιρικούς αγώνες, φωτιές,
χρησιμοποιούνται ακόμα και για να κινηματογραφήσουν προσωπικές στιγμές,
όπως ένας γάμος. Δεν είναι άλλωστε απαγορευτικό: ένα drone εξοπλισμένο με
κάμερα κοστίζει από 100 περίπου ευρώ, ενώ πωλούνται πλέον σε όλες τις
μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ή φυσικά από το διαδίκτυο.
Σύμφωνα με έρευνα του Business Insider, τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα
μηχανήματα χρησιμοποιούνται πλέον περισσότερο για εμπορικούς σκοπούς,
παρά για στρατιωτικούς, που ήταν ο αρχικός τους σχεδιασμός. Άλλωστε,
υπάρχει και η παράδοση του διαδικτύου, το οποίο, επίσης, αρχικά σχεδιάστηκε
για να καλύψει στρατιωτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, μελετάται η μελλοντική
χρήση τους για ειρηνικούς σκοπούς, όπως μεταφορά φαρμάκων, βιολογικών
υλικών για ιατρικές εξετάσεις και τροφίμων σε και από δύσβατες περιοχές,
αξιοποιώντας τις μελέτες και την τεχνολογία, η οποία σιγά-σιγά καθιερώνει τον
όρο Matternet (επέκταση του internet) και αναφέρεται στην εφαρμογή
αυτόματου τρόπου μετακίνησης υλικών.
Το κατάστημα της Amazon σχεδιάζει εδώ και καιρό να παραδίδει εμπορεύματα
με τη χρήση drones, η Gofor θέλει να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους
πελάτες της (ασφάλεια, ανίχνευση χώρων, καταγραφή τοπίων, εξυπηρέτηση
καθημερινών αναγκών όπως αναζήτηση parking). Όσο για την Google,
εξαγόρασε μια μεγάλη εταιρεία κατασκευής drones, την Titan Aerospace, με
στόχο να χρησιμοποιήσει τα drones ως δορυφόρους για να παράσχει πρόσβαση
στο διαδίκτυο σε περιοχές του πλανήτη που δεν διαθέτουν επίγειες συνδέσεις.
Αρκετοί από τους κατασκευαστές είναι είτε μικρές ιδιωτικές εταιρείες είτε
startups, ενώ ταυτόχρονα μεγάλες εταιρείες εστιασμένες στην τεχνολογία και
όμιλοι βιομηχανιών επενδύουν στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Και όχι μόνο
αμερικανικές, μπορούμε ν’ αναφέρουμε τη γαλλικών συμφερόντων senseFly, με
έδρα την Ελβετία, την καναδική Aeryon, τη σουηδική Cyb Aero, την DJI με έδρα
την Κίνα και τη νοτιοκορεατική Gryphon.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ έχει ανοίξει η συζήτηση
για το κατά πόσον θα πρέπει να αρθεί η απαγόρευση πτήσης drones για
εμπορικούς σκοπούς. Τρεις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη πάρει
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άδεια «πτήσης». Στον υπόλοιπο κόσμο, πάντως, οι περισσότερες χώρες δεν
έχουν καταλήξει σε νομοθεσία για τη χρήση των drones. Συνήθως ισχύουν
αυστηροί κανόνες πτήσης, όπως περιορισμοί στο ύψος των πτήσεων, στην
απόσταση ασφαλείας από τους ανθρώπους, απόσταση από δημόσια κτήρια,
προβλέπεται αποζημίωση προς τρίτους από πτώση drones κ.ά.
Σιγά-σιγά, η λέξη drones αποκτά και ευρύτερη έννοια: περιγράφει όλα τα
ρομποτάκια «κατασκοπίας», που είναι δηλαδή εξοπλισμένα με κάμερα και
μεταδίδουν εικόνες ζωντανά ή απλώς φωτογραφίζουν (είναι και θέμα τιμής).
Δεν πάει καιρός που χαζεύοντας ανέμελη σ’ ένα μεγάλο κατάστημα
ηλεκτρονικών ειδών άκουσα κάτω από το παπούτσι μου ένα φριχτό «κριιιιιτς»
και όταν σήκωσα το πόδι μου, είδα ένα στραπατσαρισμένο ρομποτάκι.
Φρόντισα να εξαφανιστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όχι όμως πριν προλάβω
να δω τον υπεύθυνο να το σηκώνει και να το «ισιώνει» μονολογώντας:
«ευτυχώς είναι ζόρικα τα μηχανήματα αυτά».
Εγώ, πάντως, δεν θα είχα αντιδράσει έτσι αν ένα παρόμοιο ιπτάμενο είχε
στραπατσαριστεί στο κεφάλι μου…
(Παράθυρο, 19 Ιουλίου 2015)
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Η μυστική ζωή των υλικών
Φέτος είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ολόκληρο το 9ο Φεστιβάλ
Επιστημονικών Ταινιών στο όμορφο νησί της Πάρου. Ανάμεσα στις ελληνικές
εκλογές στις 20, τις εκλογές στην Καταλονία στις 27 και στον πανικό με το μείζον
ζήτημα της μετανάστευσης κατάφερα να κλέψω τον χρόνο που χρειαζόταν για
να συμμετάσχω ως μέλος της κριτικής επιτροπής.
Το φεστιβάλ έχει ήδη μεγάλη επιτυχία και οι ταινίες του απευθύνονται σε κοινό
κάθε ηλικίας: από παιδιά του δημοτικού μέχρι τον παππού και τη γιαγιά τους.
Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της επιστημονικής ταινίας, να αγγίζει τον καθένα
μας, να καταλαβαίνουμε όλοι το περιεχόμενό της και ταυτόχρονα να την
απολαμβάνουμε αισθητικά επί περίπου μία ώρα (που είναι η συνήθης διάρκεια).
Ακούω όλο και συχνότερα κόσμο να λέει: «Δεν βλέπω πια τηλεόραση, μόνο
ντοκιμαντέρ στο Discovery ή στο National Geographic». Τους πιστεύω γιατί κι
εγώ την αποφεύγω την τηλεόραση, απλώς δεν έχω χρόνο να βλέπω
ντοκιμαντέρ. Και για να ξεκαθαρίσουμε, το ντοκιμαντέρ δεν είναι ταινία. Η καλή
επιστημονική ταινία έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας κανονικής ταινίας και δεν
«ακολουθεί» απλώς τη ζωή των πιθήκων ή έναν επιστήμονα στο εργαστήριό
του. Έχει στόρι, έχει όμορφες εικόνες, έχει σασπένς, και μαζί με όλα αυτά έχεις
μάθει και κάτι.
Για παράδειγμα, η ταινία που βραβεύσαμε, «Η μυστική ζωή των υλικών», μιλά
για τα καινούργια υλικά που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Τα πλαστικά
και τα πολυμερή που χρησιμοποιούμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση, ίνες
πάχους το 1/10 μιας ανθρώπινης τρίχας και που όλες μαζί είναι πιο μαλακές
από βαμβάκι αν και είναι φτιαγμένες από ατσάλι, υφάσματα που αντανακλούν
το φως και ανάλογα αλλάζουν χρώμα, παπούτσια που προσαρμόζονται στο
πόδι που τα φοράει. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει από εδώ για τις δύο (από τις
τρεις μεγαλύτερες) προκλήσεις του μέλλοντος, την τεχνολογία που φοριέται και
την τρισδιάστατη εκτύπωση; Χαζομάρες. Αν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις,
φανταστείτε σε πόσα βιβλία αντιστοιχεί μια ταινία. Και που όταν πέφτουν οι
τίτλοι τέλους είμαστε πιο σοφοί αλλά έχουμε περάσει και όμορφα.
Περιέργως, οι ταινίες για τις προσπάθειες να δημιουργηθούν ανθρωπόμορφα
ρομπότ μου δημιούργησαν σκέψεις που δεν περίμενα. Την ώρα που θαύμαζα τις
προσπάθειες να μιμηθούν οι επιστήμονες την απλή κίνηση των ποδιών μας (δεν
φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει ισορροπία ένα ανθρωποειδές,
ακόμα πιο δύσκολο να περπατά και να κάνει και κάτι άλλο, ας πούμε να
χτενίζεται ή να κουβαλάει κάτι, μετατοπίζοντας έτσι το κέντρο ισορροπίας του),
σκέφτηκα το πόσο λίγο φροντίζουμε αυτό το θαυμαστό σώμα που μας χάρισε η
φύση. Με το να τρώμε ότι να ‘ναι, να μην γυμναζόμαστε, να καπνίζουμε, να μην
ξεκουραζόμαστε αρκετά… Να περνάμε ώρες κάνοντας like στο Facebook ή
ψάχνοντας ποιος ανέβασε τι, αντί να είμαστε με τους αληθινούς φίλους σ’ έναν
περίπατο έξω.
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Είδαμε πάνω από τριάντα ταινίες σε πολύ λίγες μέρες. Overdose; Δεν υπάρχει
τέτοιο πράγμα ούτε στην επιστήμη ούτε στη διασκέδαση. Overdose υπάρχει στη
χρήση του υπολογιστή ως αντιστάθμισμα για την έλλειψη πραγματικής ζωής.
Στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως αντιστάθμισμα της
πραγματικής φιλίας ή της έλλειψης χαρακτήρα για να εκφράσουμε αυτό που
πιστεύουμε δυνατά με τη φωνή μας κι όχι κρυμμένοι πίσω από χαζά
ψευδώνυμα.
Για φέτος το καλοκαίρι κρατάω τις μαγικές εικόνες, το γαλάζιο του Αιγαίου και
εξαίρετες επιστημονικές ταινίες στο Πάρκο της Πάρου, ένα πραγματικά μαγικό
μέρος, με καλή παρέα. Και όχι, δεν ανέβασα φωτογραφίες στο Facebook.
(Παράθυρο, 13 Σεπτεμβρίου 2015)
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Game of Thrones σε 1 sec
Διάβαζα πρόσφατα ότι Βρετανοί ερευνητές σημείωσαν νέο παγκόσμιο ρεκόρ
πετυχαίνοντας την ασύλληπτη ταχύτητα των 1,125 Tb/sec (τεραμπίτ ανά
δευτερόλεπτο) στη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων/πληροφοριών. Η
ανακοίνωση έγινε στο περιοδικό «Scientific Reports», από την Ομάδα Οπτικών
Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του
University College του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τον καθηγητή Ρόμπερτ
Μάχερ.
Η ταχύτητα-ρεκόρ των 1,125 Tb/sec είναι περίπου 50.000 μεγαλύτερη από τη
μέση ταχύτητα των σημερινών ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων (24 Mb/sec).
Με τέτοια ταχύτητα, είναι δυνατό να «κατεβάσει» κανείς όλη τη σειρά «Game of
Thrones» σε μόνο ένα δευτερόλεπτο! Κατά τη γνώμη μου προλαβαίνεις στο ένα
δευτερόλεπτο και άλλη μια σειρά, αν είναι κάπως χαμηλότερης ανάλυσης.
Πάντως, όσο αυξάνεται διεθνώς η ζήτηση για ολοένα ταχύτερη μετάδοση
δεδομένων, οι ερευνητές στοχεύουν στην επόμενη γενιά δικτύων, που θα
μπορούν να διακινήσουν πληροφορίες με ταχύτητες πάνω από 1 Tb ανά
δευτερόλεπτο. Η διαρκής ανάπτυξη των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους
(cloud computing) και η επερχόμενη «έκρηξη» του Διαδικτύου των Πραγμάτων
(Internet of Things) θα απαιτήσουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης
δεδομένων από τις σημερινές, που -στο εμπόριο- φθάνουν στην καλύτερη
περίπτωση έως τα 100 Gb/sec.
Η βρετανική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνικές της θεωρίας πληροφοριών και της
επεξεργασίας ψηφιακού σήματος για να κατασκευάσει ένα σύστημα οπτικών
επικοινωνιών με 15 κανάλια μετάδοσης (το καθένα μεταφέρει ένα οπτικό σήμα
διαφορετικού μήκους κύματος) και έναν μοναδικό οπτικό δέκτη. Τα επιμέρους
κανάλια ομαδοποιούνται σε ένα ενιαίο «υπερ-κανάλι», το οποίο όμως δεν είναι
προς το παρόν διαθέσιμο στο εμπόριο.
Οι ερευνητές συνέδεσαν απευθείας τον πομπό στον δέκτη για να πετύχουν την
ταχύτητα-ρεκόρ. Σε επόμενο στάδιο, θα μετρήσουν τις μέγιστες δυνατές
ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις, στις οποίες τα οπτικά
σήματα μπορεί να παραμορφωθούν, καθώς ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα
κατά μήκος των οπτικών ινών.
Θα χρειαστούν, λοιπόν, ακόμη αρκετά χρόνια και χρήματα μέχρι να αναπτυχθεί
σε μαζική κλίμακα ο κατάλληλος εξοπλισμός δικτύων, που θα επιτρέπει τέτοιες
ταχύτητες εκτός εργαστηρίου.
Ωστόσο, και στην κινητή τηλεφωνία το δίκτυο γίνεται πιο γρήγορο. Η τελευταία
έκδοση του Mobility Report της Ericsson, μέχρι το 2021, προβλέπει 150 εκατ. 5G
συνδρομές κινητής τηλεφωνίας. Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Κίνα και ΗΠΑ θα
ηγηθούν των συνδρομών 5G, που θα μπορούν να συνδέουν νέους τύπους
συσκευών, επιτρέποντας χρήσεις που σχετίζονται με το Internet of Things.
Η έκθεση αποκαλύπτει και μια σημαντική αύξηση στην παρακολούθηση βίντεο
από κινητές συσκευές, η οποία οδηγεί σε περίπου έξι φορές υψηλότερο όγκο
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μεταφοράς δεδομένων ανά smartphone στη βόρειο Αμερική και την Ευρώπη
(2015 έως 2021). Η κινητικότητα δεδομένων στη βόρειο Αμερική ανά ενεργό
smartphone θα αυξηθεί από 3,8 έως 22 GB το μήνα έως το 2021, ενώ στη δυτική
Ευρώπη η αύξηση αναμένεται από 2 έως 18 GB τον μήνα. Συνολικά, η παγκόσμια
διακίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να αυξηθεί δέκα φορές
έως το 2021 και το βίντεο αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 70% του συνόλου
της κινητής κινητικότητας δεδομένων στο ίδιο έτος. Σε πολλά κοινωνικά δίκτυα
σήμερα, λογαριασμοί του YouTube αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 70% του
συνόλου της κίνησης/παρακολούθησης βίντεο, ενώ το μερίδιο της κυκλοφορίας
βίντεο του Netflix μπορεί να φτάσει και το 20% σε αγορές στις οποίες είναι
διαθέσιμο.
Αφού λύσαμε το πρόβλημα της αποθήκευσης με τις τεχνολογίες cloud, πλέον η
ταχύτητα των δικτύων και η διασύνδεση των συσκευών αποτελούν τις
μεγαλύτερες προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια. Η χαρά του παιδιού, αλλά και
των μεγάλων.
(Παράθυρο, 28 Φεβρουαρίου 2016)
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Το κουμπί μας
Το τελευταίο μας απόκτημα στο σπίτι είναι το flic. Το flic είναι ένα κουμπί, που
το καλύτερο είναι να το έχεις «κολλλήσει» σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο. Τι κάνει,
όμως, το flic; Κατ’ αρχήν το πατάς και το κινητό αρχίζει να φωνάζει. Είναι για
τους ξεχασιάρηδες σαν κι εμένα. Από κει και πέρα μπορεί να παίξει μουσική στο
κινητό, μπορεί να σου ανάψει και να σου σβήσει τα φώτα στο σπίτι, αν είναι
βέβαια συνδεδεμένα με Bluetooth, τα δικά μας δεν είναι, και άλλα πολλά.
Όχι ότι το χρησιμοποιώ, γιατί η πιτσιρικαρία, ενώ στην αρχή δεν έδωσε καμία
σημασία, μετά το διεκδίκησε. Ελπίζω ότι αφού αποκτήσουμε το επόμενο γκάτζετ
θα το βαρεθούν και θα μπορέσω επιτέλους να βρίσκω το κινητό μου, για
παράδειγμα κάτω από τις στοίβες για σίδερο. Αν θέλετε να δείτε ακριβώς τι
κάνει, ρίξτε μια ματιά στο https://flic.io. Δεν κάνω διαφήμιση, το πλήρωσα από
την τσέπη μου και απλώς μοιράζομαι την εμπειρία μου.
Ωστόσο, αυτό που κρατάω είναι ότι πρόκειται στην ουσία για την πρώτη
«επίσημη» επαφή μας με το διαδίκτυο των πραγμάτων ή αλλιώς, όπως έχει
επικρατήσει με τον αγγλικό του όρο, το Internet of Things [IoT]. Το διαδίκτυο
των πραγμάτων είναι μια έννοια που αφορά τα αντικείμενα της
καθημερινότητάς μας – από βιομηχανικές μηχανές μέχρι φορητές συσκευές που
χρησιμοποιούν ενσωματωμένους αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων και την
ανάληψη μιας δράσης μέσα σε ένα δίκτυο. Κάπως έτσι λειτουργεί ένα κτήριο
που χρησιμοποιεί αισθητήρες για την αυτόματη ρύθμιση της θέρμανσης ή του
φωτισμού, για παράδειγμα.
Διάβαζα μάλιστα πρόσφατα στην τελευταία έκδοση της έκθεσης Ericsson
Mobility Report ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων θα έχει εκθρονίσει τα κινητά
τηλέφωνα από την κατηγορία των περισσότερων συνδεδεμένων συσκευών,
μέχρι το 2018. Οι προβλέψεις εκτιμούν ότι, μεταξύ 2015 και 2021, ο αριθμός των
συσκευών που είναι θα συνδεδεμένες στο IoT αναμένεται να παρουσιάσει
αύξηση 23% ετησίως, με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης να εντοπίζεται στο
κινητό διαδίκτυο των πραγμάτων. Από τα 28 δισεκατομμύρια συσκευών που θα
έχουν συνδεθεί έως το 2021, σχεδόν 16 δισεκατομμύρια θα αντιπροσωπεύουν
συσκευές ΙοΤ.
Η δυτική Ευρώπη θα έχει τις περισσότερες προστιθέμενες συνδέσεις ΙοΤ και
μάλιστα ο αριθμός τους στην αγορά προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση 400%
έως το 2021. Η μεγάλη ώθηση, όμως, δεν θα προέλθει από τους οικιακούς
χρήστες αλλά, κυρίως, από τις κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, αυτές
που αφορούν στους ευφυείς μετρητές οργανισμών κοινής ωφελείας. Ή ακόμα
δράσεις όπως η οδηγία της ΕΕ για επείγουσες κλήσεις (e-call) στα αυτοκίνητα, η
οποία θα υλοποιηθεί το 2018. Η δράση, με δύο λόγια, αφορά την περίπτωση
ατυχήματος, όπου το αυτοκίνητο θα ειδοποιεί αυτόματα την άμεση δράση
ακόμα και όταν ο οδηγός δεν είναι σε θέση να το κάνει. Γενικότερα, το
αυτοκίνητο, και οι τεχνολογικές ανάγκες του, έρχεται πριν από το γραφείο ή την
οικία. Ήδη το flic μας συνδέεται με μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτου (την
οποία εμείς δεν έχουμε, βέβαια). Το αυτοκίνητο αυτοματοποιείται όλο και
περισσότερο και δεν θα αργήσει ίσως ο καιρός που απλώς θα μπαίνουμε μέσα,
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θα δηλώνουμε τον προορισμό μας και θα μεταφερόμαστε εκεί με πλήρη
ασφάλεια.
Ακόμα και σε μένα ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά αρκεί ν’ ανοίξουμε την
τηλεόραση για να δούμε στην πρώτη διαφήμιση ότι πλέον, ούτε καν παρκάρεις.
Δεν ξέρω αν αυτά μας πηγαίνουν σ’ έναν καλύτερο κόσμο, αλλά σίγουρα μας
πηγαίνουν σ’ έναν απλούστερο. Το λιγότερο είναι ότι πλέον δεν θα κόβεται
κανείς στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης
(Παράθυρο, 10 Ιουλίου 2016)
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Το σίριαλ της διασύνδεσης του πλανήτη
Η ιστορία των υποθαλάσσιων καλωδίων είναι πραγματικά σαγηνευτική. Το
πρώτο διατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο λειτούργησε στην πραγματικότητα το
1872 και έφερε πραγματική επανάσταση. Εκείνη την εποχή για να
κυκλοφορήσουν τα νέα από την Ευρώπη στη Βόρειο Αμερική χρειάζονταν δέκα
μέρες, όσο χρόνο, δηλαδή, έπαιρνε σ’ ένα καράβι να διασχίσει τον Ατλαντικό.
Στην αμερικανική βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται ως παράδειγμα ότι η Κήρυξη
της Ανεξαρτησίας της χώρας, στις 4 Ιουλίου 1776, έγινε γνωστή στην Αγγλία στις
21 Αυγούστου, έξι ολόκληρες βδομάδες μετά το συμβάν. Αντίστοιχα, στη
βρετανική βιβλιογραφία αναφέρεται εξίσου συχνά ότι η είδηση της νίκης του
λόρδου Νέλσωνα στο Τραφάλγκαρ (21 Οκτωβρίου 1805) έγινε γνωστή στην
Αγγλία μετά από δύο εβδομάδες.
Η πρώτη προσπάθεια για την τοποθέτηση υποθαλάσσιου διατλαντικού
τηλεγραφικού καλωδίου ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1858. Στις
ΗΠΑ το νέο έγινε αποδεκτό με δεξιώσεις, ομιλίες, παρελάσεις. Ο θρύλος λέει πως
ο όχλος που διασκέδαζε έβαλε κατά λάθος φωτιά στο Δημαρχείο της Νέας
Υόρκης. Η υπηρεσία λειτούργησε αμέσως, μόνο για ένα μήνα όμως. Από την
αρχή η μετάδοση των μηνυμάτων ήταν δύσκολη. Για παράδειγμα, στις 16
Αυγούστου, η μετάδοση ενός τηλεγραφήματος εκατό λέξεων της Βασίλισσας
προς τον Πρόεδρο Μπουκάναν διήρκεσε 16 ώρες (και σύμφωνα με τον θρύλο
μόνο 25 λέξεις έφτασαν). Τελικά το καλώδιο μετέδωσε μόνο 732 τηλεγραφήματα
και στις 18 Σεπτεμβρίου 1858 ανακοινώθηκε επισήμως η παύση της λειτουργίας
του. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η
τοποθέτηση ενός λειτουργικού καλωδίου. Όσοι έχετε όρεξη να διαβάσετε
περισσότερα σας παραπέμπω στο (δικό μου) «Τηλέγραφος και ειδήσεις».
Από το πρώτο διατλαντικό τηλεγράφημα μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό
στο αυλάκι ή καλύτερα στον ωκεανό. Τα καλώδια που είναι πλέον πολυάριθμα
μεταφέρουν και φωνή αλλά κυρίως δεδομένα. Δεν είναι πια χάλκινα με
λαστιχένια επένδυση αλλά αποτελούνται από οπτικές ίνες και στο ενδιάμεσο
υπάρχουν ενισχυτές σήματος. Και παρ’ όλο που οι δορυφόροι μεταφέρουν κι
αυτοί σήμα, τα καλώδια είναι πάντα επίκαιρα ως πιο αξιόπιστα.
Έτσι λοιπόν η είδηση ότι η Google και το Facebook θα συνεργαστούν με την
κινέζικη εταιρεία China Soft Power Holdings με σκοπό να συνδέσουν μέσω
καλωδίων ίντερνετ υψηλής χωρητικότητας το Λος Άντζελες με το Χονγκ Κονγκ
μέχρι το 2018, δεν προκαλεί εντύπωση. Ο Ειρηνικός είναι πολύ λιγότερο
«δικτυωμένος» από τον Ατλαντικό. Πλέον όμως η Ασία συμπεριλαμβάνεται στην
παγκόσμια κοινότητα και το εμπόριο και οι επικοινωνίες μαζί της βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι άλλωστε, τυχαίο, που τα σχέδια για διώρυγες,
πολλαπλασιάζονται στη Λατινική Αμερική ώστε να ενωθούν οι δύο ωκεανοί.
Και η Google έχει ήδη μερίδιο ιδιοκτησίας σε άλλα πέντε υποθαλάσσια καλώδια.
Αλλά και το Facebook μαζί με τη Microsoft συμμετέχουν σε ένα άλλο σχέδιο για
την ανάπτυξη ενός καλωδίου ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων το οποίο θα
διασχίζει υποθαλάσσια τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το δίκτυο «MAREA» που
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αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017 και θα έχει μήκος 6.600
χιλιόμετρα, θα είναι το πρώτο που θα ενώνει τις ΗΠΑ και τη Νότια Ευρώπη, από
τη Βόρεια Βιρτζίνια μέχρι την Ισπανία. Στο YouTube θα βρείτε ένα
επεξηγηματικό animation για τον ποντισμό των καλωδίων με υπότιτλους στα
ελληνικά.
Όλη η διασύνδεση του πλανήτη, είναι ένα μακρύ καθημερινό σίριαλ, αντάξιο
των καλύτερων παραγωγών. Έχει οραματιστές, ήρωες, τρελούς επιστήμονες,
παράξενους
εφευρέτες,
ριψοκίνδυνους
εξερευνητές,
κερδοσκόπους
χρηματοδότες, κόπο, αποτυχίες, επιτυχίες… τα πάντα. Το μόνο σίγουρο είναι
πως δεν είναι βαρετό και πως από τότε που ξεκίνησε -πολύ πριν από τον
τηλέγραφο με τις σιδηροδρομικές γραμμές κι ακόμα πιο παλιά με τα μονοπάτια
και τους δρόμους- συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
(Παράθυρο, 6 Νοεμβρίου 2016)
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Χάρτες και τοπικοί οδηγοί
Το Google Maps, η υπηρεσία που έφερε επανάσταση στον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε τον χώρο γύρω μας, την πόλη μας, τον κόσμο ολόκληρο,
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005. Όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια δωρεάν
διαδικτυακή υπηρεσία η οποία συνδυάζει απλούς χάρτες με εικόνες δορυφόρου
και υψηλής ανάλυσης εναέριες φωτογραφίες. Οι χάρτες περιέχουν πρόσθετες
πληροφορίες εκτός από τα ονόματα των δρόμων, όπως διάσημα μνημεία,
δημόσιες συγκοινωνίες, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Ο
χρήστης μπορεί, επίσης, να ζητήσει την καλύτερη διαδρομή από το ένα μέρος
στο άλλο, επιλέγοντας το μέσο που θα χρησιμοποιήσει και ταυτόχρονα του
δίνονται πληροφορίες για την τροχαία κίνηση. Και όλα αυτά χωρίς να
χρησιμοποιήσουμε καν το Street View, με το οποίο μπορούμε να περιδιαβάσουμε
τους δρόμους μιας πόλης από την οθόνη του υπολογιστή και να βρούμε με
ακρίβεια πού ακριβώς θέλουμε να πάμε.
Το εργαλείο Google Map Maker δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να μεταφέρει
νέες πληροφορίες, και μετά την έγκρισή τους οι πληροφορίες αυτές
ενσωματώνονται. Το Map Maker ξεκίνησε το 2008 καλύπτοντας την ανάγκη να
συγκεντρωθούν από τους πολίτες -κυρίως των πιο απομακρυσμένων περιοχώνοι πληροφορίες που η εταιρεία δεν μπορούσε να αποκτήσει διαφορετικά. Οι
«moderators», εκείνοι δηλαδή που «επέβλεπαν» και ενέκριναν τις αλλαγές,
έφτασαν να είναι εκατομμύρια. Δεν είναι όμως όλα ρόδινα, οι αυτορυθμιζόμενες
κοινότητες δεν λειτουργούν πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, όταν
πέρσι στους χάρτες παρεισέφρησε ένα ρομποτάκι Android που «ουρούσε» το
λογότυπο της Apple, το Map Maker έκλεισε για λίγο.
Έπρεπε, λοιπόν, να βρεθεί μια καινούργια λύση, η οποία τελικά θα είναι το
πρόγραμμα Local Guides, που θα αντικαταστήσει πλήρως το Map Maker από τον
Μάρτιο του 2017. Είναι ένα πρόγραμμα -το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται
ως «τοπικοί οδηγοί»- στο οποίο έχεις πρόσβαση με τον λογαριασμό Gmail σου
και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το Trip Advisor. Μόνο που εδώ, αν
φτάσεις στο επίπεδο 4, έχεις δωρεάν αποθηκευτικό χώρο (που όταν
χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες Google σίγουρα σου χρειάζεται μετά από ένα
σημείο) και άλλα καλούδια, όπως το να δοκιμάζεις πρώτος τις καινούργιες
υπηρεσίες ή να συμμετάσχεις στα συνέδρια των Local Guides (χωρίς να ξέρω τι
ακριβώς σημαίνει αυτό).
Έτσι, λοιπόν, μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια. Και ξεφορτωνόμαστε μια κοινότητα
που μας εκθέτει και βάζουμε πλώρη ν’ ανταγωνιστούμε ένα πολύ μεγάλο brand
της αγοράς. Όχι ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά μια προσπάθεια να
γίνουμε πρώτοι και σε κάτι ακόμη δεν μας χαλάει.
Δεν ξέρω αν θα πετύχει ή όχι. Γράφτηκα στην υπηρεσία και τρόμαξα λίγο όταν
μου ζήτησε να κάνω review στα μέρη που είχα επισκεφτεί το τελευταίο διάστημα
και τα οποία μου τα παρουσίασε με εφιαλτική ακρίβεια. Πού έφαγα, πού
ψώνισα, πού σταμάτησα για καφέ, τα πάντα. Με διαβεβαιώνουν ότι όλα αυτά
είναι ορατά μόνο από μένα. Αλλά και πάλι. Το μόνο που με ανακουφίζει κάπως
είναι ότι, παρ’ όλο που ο κατάλογος είναι πλήρης, είναι ανακατεμένος μ’ έναν
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σωρό μέρη από τα οποία απλώς πέρασα στη διαδρομή και στα οποία δεν έχω
πατήσει ποτέ το πόδι μου. Άντε να το αποδείξω όμως.
Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να γράφω στο Trip Advisor ή αν θα περάσω στο Local
Guides ή εάν θα βάζω το ίδιο κείμενο και στα δύο (μ’ αρέσει να κάνω review
εστιατόρια και ξενοδοχεία). Αλλά, όπως και να το κάνεις, αν είχα κάπου στο
βάθος του μυαλού μου ένα ερωτηματικό, τώρα έχω δέκα.
(Παράθυρο, 13 Νοεμβρίου 2016)
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2017: Η χρονιά της τεχνητής νοημοσύνης
Φεβρουάριος ήδη και είναι λίγο αργά να μιλάμε για το 2017 κάνοντας
προβλέψεις. Την ιδέα όμως μου την έδωσε ο Άντριου. «Ποιος είναι ο Άντριου;
Καινούργιος στο γραφείο;», ρώτησα τον Άνταμ, έναν Βρετανό φίλο, γενικό
διευθυντή ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος που ασχολείται με τα μέσα ενημέρωσης.
Μέχρι να συναντηθούμε, ο Άντριου μου έδινε την ατζέντα του Άνταμ ώστε να
καταφέρουμε να ορίσουμε τόπο και ώρα του ραντεβού. Ο Άνταμ άρχισε να
γελάει: «Θες να τον γνωρίσεις;», με ρώτησε. «Πήγαινε στο x.ai και δες τον». Κι
όμως ο Άντριου, ο οποίος μου έστειλε καμιά δεκαριά μέιλ μέσα σε μια εβδομάδα
είναι ρομπότ. Ούτε καν ρομπότ, μια υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης, ένας
έξυπνος βοηθός, τον οποίο ο Άνταμ «νοικιάζει» στο δίκτυο, από την εταιρεία
x.ai. Και ναι, αυτή είναι μια διεύθυνση στο web. Με την πρώτη ματιά σκέφτηκα
ότι έβγαλαν ειδικό domain για την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence – ai)
αλλά είναι κάτι πιο χαριτωμένο: πρόκειται για το domain που ανήκει στην
Ανγκουίλα, υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ατλαντικό. Τη
λες, χαλαρά, και φορολογικό παράδεισο. Έξυπνο ομολογώ. Και ζήλεψα. Αλλά δεν
μου περισσεύουν 40 δολάρια για μια υπηρεσία που μπορεί να είναι πανέξυπνη
αλλά κατανοεί μόνο αγγλικά. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αγοράσαμε
Amazon Eco. Το φθηνό, εντάξει, αυτό είχαμε διαλέξει. Κι ας μίλαγε μόνο αγγλικά,
κι ας μπορούσε μόνο να συνδεθεί με Spotify (γιατί σχεδόν όλες οι άλλες
υπηρεσίες δεν υπάρχουν στη χώρα μας). Έτσι για να ‘χουμε το γκατζετάκι μας.
«Αλέξα, παίξε μου τη χθεσινή λίστα από το Spotify», λες κι αυτή στην παίζει.
«Αλέξα, πιο δυνατά», κι ανεβάζει την ένταση. Αλλά η Amazon δεν το στέλνει
πουθενά εκτός Βρετανίας στην Ευρώπη.
Είπαμε τότε να πάρουμε το Google Home. Όλες οι «κριτικές» λένε ότι είναι
καλύτερο από την Αλέξα. Αλλά αντί να ξεκινάς με «Αλέξα…» (εμένα μου θυμίζει
το «Κάτινα, σάλαμάκι») ξεκινάς με «ΟΚ Google» (δουλεύει και το «Hey Google».
Και φυσικά ρωτάς ό,τι θες και απαντάει. «ΟΚ Google, ποιος είναι Πρόεδρος της
Γαλλίας;». Και σου λέει. Οι ήδη προηγμένες τεχνολογίες της Google ήταν έτοιμες
να ενσωματωθούν σε μια συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Είδατε το καινούργιο
Google translate; Σκανάρεις με το κινητό σου το μενού σ’ ένα εστιατόριο στην
Ολλανδία και στο εμφανίζει στα αγγλικά. Δεν θα μάθεις να μιλάς ξένες γλώσσες
αλλά μια χαρά κάνεις πια βόλτες, όπου θες, χωρίς να ψάχνεις την έξοδο στο
μετρό. Το Google Home συνδέεται και με το Chromecast και σου παίζει
απευθείας το βίντεο που επιθυμείς από το YouTube στην τηλεόρασή σου.
Ξεφεύγω όμως. «Μη διαθέσιμο», μας έλεγε η σελίδα για το Google Home. Πάει κι
αυτό. Φαίνεται πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν περνά τα σύνορα της Γηραιάς
Ηπείρου. Ούτε καν γι’ αυτούς που μιλάνε καλά αγγλικά. Δεν πειράζει. Έτσι κι
αλλιώς είδαμε πως κάθε Google Home υποστηρίζει μόνο έναν λογαριασμό
Google και άρα είναι για προσωπική και όχι για οικογενειακή χρήση. Άρα
μπορούμε να περιμένουμε λίγο, να εξελιχθεί, μπας και φτάσει και σε μας τους
«υποανάπτυκτους». Ή μήπως όχι;
Γιατί ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι αν θες να σ’ ακούει η Google ή η
Amazon ή όποιος τέλος πάντων να μιλάς στο σπίτι σου. Τα ερωτήματα σε σχέση
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με την ασφάλεια των εφαρμογών που ήδη χρησιμοποιούμε, είναι πολυάριθμα. Τι
θα γίνει με τα καινούργια; Ή για να διατυπώσουμε καλύτερα το ερώτημα: τα
ρομπότ στο μέλλον ποιον θα υπηρετούν στην πραγματικότητα; Τον χρήστη ή
τον κατασκευαστή;
(Παράθυρο, 5 Φεβρουαρίου 2017)
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Amazon, πιάσε ένα κιλό τομάτες
Πριν από έξι μήνες, τον Δεκέμβριο του 2016 μάθαμε όλοι ότι ο κολοσσός του
ηλεκτρονικού εμπορίου, η Amazon έκανε την πρώτη της παράδοση με drone στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Το είχαμε διαβάσει μήνες νωρίτερα και απλώς
αναρωτιόμασταν πότε επιτέλους θα γίνει.
Όσοι τώρα διαβάσατε ότι η Amazon αγόρασε την εταιρεία πώλησης φρέσκων
οπωροκηπευτικών Whole Foods για 13,7 δισ. δολάρια, πιθανόν ν’
αναρωτηθήκατε τι δουλειά έχει η Amazon με τα λαχανικά; Άλλωστε η Whole
Foods είναι μια κανονική εταιρεία με καταστήματα, υπαλλήλους, ταμεία,
διαδρόμους… καμία σχέση με την Amazon που διαθέτει μόνο τεράστιες
αποθήκες, όπου ρομπότ διεκπεραιώνουν τις παραγγελίες. Για κάντε όμως τη
σύνδεση ανάμεσα στα δύο… Και μια πληροφορία ακόμα: η θυγατρική
AmazonFresh, που παραδίδει κατ’ οίκον φρέσκα οπωροκηπευτικά είναι ήδη σε
λειτουργία σε κάποιες αμερικανικές πολιτείες, στο Τόκιο, στο Λονδίνο και στο
Βερολίνο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το Σιάτλ και σιγά-σιγά επεκτάθηκε. Η
παράδοση γίνεται την ίδια μέρα ή την επόμενη αλλά πρέπει να έχεις μηνιαία
συνδρομή αξίας 14,99 δολαρίων. Αν κάποιος βιάζεται υπάρχει μια άλλη
υπηρεσία, η Prime Now, η οποία παραδίδει όχι μόνο είδη μαναβικής, αλλά και
παντοπωλείου μέσα σε δύο ώρες, με χρέωση 5,99 δολάρια για ένα μεγάλο κουτί.
Και αν δεν έχετε ξανακούσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μην ανησυχείτε, δεν
είστε οι μόνοι. Δεν κατάφεραν να γίνουν γνωστές και η απογείωσή τους ακόμα
αναμένεται. Γιατί η Amazon προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι των
οπωροκηπευτικών εδώ και δέκα χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης, αν ποτέ
κάποιος θελήσει να αγοράσει είδη μαναβικής και να του τα φέρουν στο σπίτι δεν
πρόκειται να σκεφτεί πρώτα την Amazon, όπως θα κάνει μ’ ένα βιβλίο ή ένα
DVD. Το πιο πιθανό είναι ν’ απευθυνθεί στον μανάβη της γειτονιάς ή το
κοντινότερο σουπερμάρκετ.
Αντίθετα, ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Amazon, η Walmart, έχει χτίσει ήδη ένα
προσοδοφόρο τμήμα μαναβικής, ενώ η νεοφυής εταιρεία Instacart έχει
συνεργαστεί με καταστήματα μαναβικής ανά τις ΗΠΑ για να παραδίδει τα
προϊόντα τους. Η μέθοδος δουλεύει πολύ καλύτερα γιατί ο χρόνος παράδοσης που είναι κρίσιμος για τα οπωροκηπευτικά- μειώνεται δραματικά όταν
συνεργάζεσαι με μεγάλα δίκτυα λιανικής, τα οποία βρίσκονται κοντά στον
καταναλωτή. Μέχρι σήμερα και η Whole Foods έκανε το ίδιο, χρησιμοποιούσε
την Instacart.
Η Amazon, ωστόσο, έχει άλλες βλέψεις: να παραδίδει με drones και τα λαχανικά.
Και μάλιστα όχι μόνο με ιπτάμενα drones αλλά και με τροχήλατα, δηλαδή
τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα ή φορτηγάκια. Τόσο η Amazon όσο και η Google
πειραματίζονται εδώ και καιρό με αυτά. Η αποστολή ενός drone για την
παράδοση των προϊόντων μειώνει πάρα πολύ και τον χρόνο παράδοσης αλλά
και τα έξοδα αποστολής. Και το τελευταίο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι για την
Amazon, η απόκτηση ενός «φυσικού» καταστήματος θα αποτελέσει ένα μεγάλο
πείραμα για το μέλλον. Αν όλα πάνε καλά η εταιρεία θα έχει ένα μέτρο
σύγκρισης για το αν τη συμφέρει να συνεχίσει το σύστημα με τις αποθήκες ή εάν
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είναι καλύτερα να εξαγοράσει και άλλες αλυσίδες λιανικής που τα προϊόντα τους
θα μπορούσαν να την ενδιαφέρουν. Κι αν τόση ώρα αναρωτιέστε τι δουλειά έχει
η Amazon με τα πορτοκάλια και τα κολοκυθάκια, ακολουθήστε… τα λεφτά. Η
αγορά των οπωροκηπευτικών στις ΗΠΑ φτάνει τα 602 δισ. δολάρια,
περισσότερα από την αγορά αυτοκινήτων ή έξυπνων κινητών. Και το ποσό
αυτό ανεβαίνει κάθε χρόνο. Όπως και το μερίδιο αγοράς του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Και δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος παίκτης για την ηλεκτρονική αγορά
οπωροκηπευτικών. Άρα;
(Παράθυρο, 24 Ιουνίου 2017)
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Το έξυπνό μου σπίτι
Διαβάζοντας για τα έξυπνα σπίτια σε έρευνα της Houzz, της διαδικτυακής
πλατφόρμας για ανακαινίσεις και σχεδιασμούς σπιτιών άρχισα ν’ αναρωτιέμαι
πόσο έξυπνο είναι και το δικό μου. Κατ’ αρχήν αυτό με το ψυγείο που στέλνει τη
λίστα με τα ψώνια στο σούπερ-μάρκετ το ξεχνάμε για λίγο. Δεν το έχουμε
ακόμα... Γυρνώντας όμως γύρω γύρω το βλέμμα μου, όλο και κάτι βλέπω.
Ξεκινάμε από την έξυπνη τηλεόραση. Άμα βάλεις και την παιχνιδοκονσόλα
τελευταίας γενιάς, τότε έχουμε ένα σωρό υπηρεσίες. Μόνο τηλεόραση δεν το λες
αυτήν την οθόνη που δεσπόζει στο σαλόνι μας. Ένα το κρατούμενο. Μετά
έχουμε και μεταφορά του σήματος του wifi από το ηλεκτρικό δίκτυο με μια
ειδική συσκευή. Ωραία, έχουμε δύο. Και κάπου εκεί τελειώνουμε. Ούτε έξυπνο
συναγερμό για φωτιά ή φυσικό αέριο ούτε κάμερες, αισθητήρες κίνησης και
πόρτας, κλειδαριές. Ούτε έξυπνους θερμοστάτες, ηχεία και streaming μουσικής,
εσωτερικά και εξωτερικά φώτα. Αν και αυτό με το ηχείο θα το είχαμε γιατί
δέχομαι τρελές πιέσεις για ένα amazon echo ή για ένα Google home. Ευτυχώς
κανένα από αυτά δεν δουλεύει στον «φτωχό» νότο της Ευρώπης αλλά δεν θα
την γλιτώσω για πολύ.
Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι αυτές που προτιμούν να ενσωματώσουν στα
σπίτια που χτίζουν ή ανακαινίζουν οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με την έρευνα της
Houzz (παρεμπιπτόντως ωραία σελίδα θα την έχω υπόψη μου). Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα περίπου 1.000 ιδιοκτητών, που κατά το 2016
εκτέλεσαν εργασίες σχεδιασμού και ανακαίνισης του σπιτιού τους. Από αυτούς,
ποσοστό 45% αναφέρει ότι ενσωμάτωσε την τεχνολογία «έξυπνο σπίτι»
ενσωματώνοντας έξυπνες συσκευές στο νέο σπίτι, αναφέροντας ως κύριους
λόγους αυτής την απόφασης την ασφάλεια και την απομακρυσμένη διαχείριση.
Περίπου το ένα τρίτο των συσκευών ελέγχεται από κεντρικό σημείο ενώ το ένα
τέταρτο
έχει
ενσωματωμένη
τεχνολογία
ενεργοποίησης
φωνητικών
λειτουργιών. Και μάλιστα, οι ιδιοκτήτες δηλώνουν περισσότερο ευχαριστημένοι
από την «έξυπνη» τεχνολογία παρά με τις άλλες αλλαγές που έκαναν στο σπίτι.
Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες που είχαν ενσωματώσει μια έξυπνη συσκευή για
λόγους ασφάλειας, το 67% είχε ως κύριο κίνητρο την προστασία του σπιτιού
από εισβολείς, ενώ το 52% ήθελε να παρακολουθήσει το σπίτι του
απομακρυσμένα Σε ότι αφορά το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος
ασφαλείας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα πλήρωνε λιγότερα
από 1.500 δολάρια, ενώ ένα ποσοστό μικρότερο από 5% δήλωσε ότι έχει
διαθέσει πάνω από 5.000 δολάρια για πρόσθετη ασφάλεια.
Σύμφωνα με την έρευνα, πολλοί από τους ερωτηθέντες υιοθέτησαν την
τεχνολογία «έξυπνο σπίτι» για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Παρά το
γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες έχουν αγκαλιάσει την
τεχνολογία για το «έξυπνο σπίτι», ένα 55% αναφέρει ότι δεν την έχουν ακόμη
δοκιμάσει, ποσοστό που έχει πτωτική τάση όσο η αγορά «έξυπνο σπίτι»
καθιερώνεται Τέλος, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι ιδιοκτήτες που έχουν
προσθέσει έξυπνα χαρακτηριστικά στο σπίτι τους εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλά
επίπεδα ικανοποίησης από την τεχνολογία.
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Όποιος κάνει μια βόλτα στο CNET μία από τις καλύτερες σελίδες τεχνολογίας θα
βρει ένα εξαίρετο άρθρο με τίτλο Best Smart Home Devices for 2019 για τις
καλύτερες συσκευές του έξυπνου σπιτιού για το 2017. Εκεί θυμήθηκα ότι
χρωστάω στον εαυτό μου μια ηλεκτρική σκούπα ρομπότ την οποία θα
αποκτήσω μόλις μου περισσέψει το χιλιάρικο. Περίπου ποτέ.
Α, ναι μην ξεχάσω. Και οι ενοικιαστές έχουν δικαίωμα στο έξυπνο σπίτι. Δείτε
στο https://www.cnet.com/smart-home/apartment/ για φιλικές προς τον
ιδιοκτήτη λύσεις. Αν και δεν κατάλαβα καλά αν είναι φιλικές γιατί θα τις
πληρώσει ή γιατί δεν θα του καταστρέψουν το σπίτι.
(Παράθυρο, 23 Ιουλίου 2017)
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Το χαζό μου σπίτι
Το σπίτι μου έχει αρχίσει να γίνεται εφιάλτης. Κάτι σαν τον Εφιάλτη στον δρόμο
με τις λεύκες ένα πράγμα. Μπαίνω μέσα και με πιάνει ρίγος για το τι θα
χρειαστεί ν’ αντιμετωπίσω. Ποια συσκευή θα είναι ανοιχτή ή ποια θα κλείσει
μόνη της ξαφνικά.
Για να καταλάβετε, το σπίτι μου δεν το λες και καινούργιο. Δεν το λες και
παμπάλαιο. Της δεκαετίας του ’90 είναι, άρα τα έχει τα χρονάκια του. Το οποίο
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξελιγμένα συστήματα από τη μάνα του και ό,τι
χρειαστήκαμε το βάλαμε μετά με καλώδια που έχουν ζώσει όλο το σαλόνι. Τρεις
φορές τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε κάνει καινούργια εγκατάσταση
τηλεφώνου γιατί οι γραμμές τα παίζουν ή δεν σηκώνουν τις νέες τεχνολογίες.
Βάζουμε και ενισχυτές σήματος κατά καιρούς (τίποτα δεν κάνουν, εμένα ν’
ακούτε) και περιμένουμε μήπως κάποτε φτάσει οπτική ίνα μέχρι την πόρτα μας
(λέμε τώρα).
Έλα όμως που γεμίζουμε γκατζετάκια συνεχώς. Και τα δύο πιο αγαπημένα μου
έχουν γίνει και ο χειρότερος από τους εφιάλτες μου.
Το πρώτο είναι ένα σούπερ ντούπερ ραδιόφωνο. Εμείς εδώ είμαστε του
ραδιοφώνου. Και του εξωτερικού. Θέλουμε ν’ ακούμε όλα τα ραδιόφωνα του
κόσμου και γι’ αυτό επί χρόνια είχα ένα τρανζίστορ που έπιανε βραχέα. Για να
κάνω το κέφι μου. Λίγο καιρό πριν αποκτήσαμε και ιντερνετικό ραδιόφωνο.
Εννοώ τη συσκευή που μοιάζει με ραδιόφωνο, αλλά μέσω ασύρματου δικτύου
πιάνει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και ήμουνα χαρούμενη μέχρι που
έφτασε το… θηρίο. 50Χ30 εκατοστά περίπου, πιάνει αναλογικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς, πιάνει ιντερνετικούς, θα έπιανε και DAB (ψηφιακούς
εάν υπήρχαν) και συνδέεται και με το Spotify. Ενσωματωμένα ηχεία αρκετά
ισχυρά για να γίνεται νταβαντούρι. Ένα όνειρο, δεν υπάρχουν άλλες λέξεις.
Εκτός από όταν κάθεσαι ήσυχα ήσυχα δίπλα του για παράδειγμα, όταν είναι
κλειστό, και ξαφνικά ακούς τον Φρέντι Μέρκιουρι στη διαπασών γιατί κάποιος
αποφάσισε από άλλο δωμάτιο να βάλει το Queen Channel. Ή όταν έχω βάλει ν’
ακούσω ειδήσεις από το BBC και ξαφνικά στο σπίτι κάποιος αποφασίζει ότι θέλει
να χορέψει και αλλάζει σταθμό από το κινητό. Τώρα που το σκέφτομαι δεν είναι
τόσο θέμα τεχνολογίας, όσο θέμα εξουσίας στο σπίτι. Και τη μάχη αυτή την έχω
χάσει.
Το ίδιο γίνεται και με την άλλη αγάπη μου, το Chromecast. Που έδωσε ζωή σε μια
σβηστή για χρόνια οθόνη στην κρεβατοκάμαρα, αλλά πάλι όποιος θέλει από την
κουζίνα το σταματάει και μου αλλάζει κανάλι. «Α! Συγγνώμη, στο δικό σου το
έκανα;».
Κάποτε στο σπίτι υπήρχε η δικτατορία του τηλεκοντρόλ. Εκείνος που το είχε στο
χέρι εξουσίαζε τους πάντες. Σήμερα όποιος άσχετος μπει μέσα με κινητό γίνεται
ο βασιλιάς του σπιτιού. Δεν είναι εύκολο να το καταπιείς.
Έχω αρχίσει να ονειρεύομαι ότι το ψυγείο για να κάνει πλάκα έχει παραγγείλει
50 λίτρα γάλα και δεν ξέρω πού να τα βάλω… ότι η θέρμανση του κάνει κόντρες
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και κατεβάζει τη θερμοκρασία στους -3C στο καταχείμωνο. Ότι τα φώτα
αναβοσβήνουν ρυθμικά την ώρα που προσπαθώ να τελειώσω το κείμενο που
σας γράφω. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια και αν είναι στο χέρι μου σας υπόσχομαι
ότι δεν θα αποκτήσουμε.
Αλλά όμως δεν εξαρτάται από μας. Σε λίγο οι συσκευές θα έρχονται έτοιμες να
επικοινωνούν μεταξύ τους. Και δύσκολα μπορείς ν’ αντισταθείς στη χρήση τους.
Έχετε ακούσει τα κρύα ανέκδοτα που διηγείται το Google Home; Να πηδάς από
το παράθυρο. Ορκίζομαι, πάντως, ότι το πιστολάκι για τα μαλλιά θα
καταχωνιαστεί στο πιο βαθύ συρτάρι. Είναι αυτό που μου φαίνεται πιο
επικίνδυνο απ’ όλα…
(Παράθυρο, 3 Φεβρουαρίου 2019)
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Επιστημονική φαντασία στην καθημερινότητα
Μια είδηση που διάβασα πρόσφατα μ’ έκανε ν’ ανατριχιάσω. Μια εταιρεία
μηχανημάτων αυτόματης πώλησης στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ
εμφύτευσε στο προσωπικό της ένα ηλεκτρονικό μικροτσίπ στα χέρια τους, το
οποίο χρησιμοποιείται για την αγορά φαγητού, την είσοδό τους σε υπολογιστές
ή τη χρήση του φωτοτυπικού.
Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Three Square Market με έδρα το Ρίβερ Φολς
δήλωσε ότι 50 από τους 85 υπαλλήλους συμφώνησαν στην εμφύτευση των τσιπ,
τα οποία μοιάζουν σε μέγεθος και σχήμα με κόκκο ρυζιού. Πρόκειται για την
πρώτη στις ΗΠΑ που δοκιμάζει μια τέτοια τεχνολογία, η οποία είναι συγκρίσιμη
με εκείνη που χρησιμοποιούν οι πιστωτικές κάρτες αφής και τα τσιπ που
εμφυτεύονται σε κατοικίδια ζώα με στοιχεία αναγνώρισης. Στους ανθρώπους
εμφυτεύονται μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα με ένα εργαλείο που μοιάζει
με σύριγγα.
Τα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από τη σουηδική εταιρεία BioHax
International και αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας δοκιμασίας για να
διαπιστωθεί εάν τα τσιπ που λειτουργούν με ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID)
μπορεί να έχουν ευρύτερες εμπορικές εφαρμογές. Η ραδιοσυχνική αναγνώριση
χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία για να αναγνωρίσει και να
«ακολουθήσει» «ταμπέλες» που βρίσκονται σε αντικείμενα (προσφάτως λοιπόν
και σε ανθρώπους), οι οποίες περιέχουν αποθηκευμένες πληροφορίες. Τέτοιου
είδους τσιπ μπορούν να διαβαστούν σε απόσταση μέχρι και 15 εκατοστών.
Οι πρώτες δοκιμές έγιναν το 1998 από τον Βρετανό επιστήμονα Κέβιν
Ουόργουικ. Το εμφύτευμα μπορούσε ν’ ανοίγει πόρτες και ν’ ανάβει φώτα. Μετά
από εννέα μέρες αφαιρέθηκε από το «πειραματόζωο» και σήμερα βρίσκεται στο
Μουσείο Επιστημών στο Λονδίνο. Ο δεύτερος επιστήμονας που το δοκίμασε
ήταν ο επίσης Βρετανός Μαρκ Γκάσον, το 2009. Ένα χρόνο μετά, η ερευνητική
του ομάδα απέδειξε ότι ένας ιός υπολογιστή θα μπορούσε όχι μόνο να μολύνει
το εμφύτευμα αλλά να μεταφερθεί και μέσω αυτού σε άλλα συστήματα. Έγινε
έτσι ο πρώτος άνθρωπος που μολύνθηκε από ιό υπολογιστή. Παρ’ όλα αυτά
διατηρεί ακόμα και σήμερα το εμφύτευμά του.
Ο Αμάλ Γκράφστρα, συγγραφέας του βιβλίου «RFID Toys», ζήτησε ένα τέτοιο
εμφύτευμα το 2005. Το χρησιμοποιεί για να μπει στο σπίτι του και το
αυτοκίνητό του και να συνδεθεί με τον υπολογιστή του. Το 2013 ξεκίνησε την
εταιρεία «βιο-χακαρίσματος» Dangerous Things και χρηματοδότησε με
crowdfunding (από το κοινό) το πρώτο εργαλείο εμφύτευσης το 2014.
Οι παραπάνω είναι περιπτώσεις είτε επιστημόνων είτε ενός ανθρώπου που
έκανε τα εμφυτεύματα επάγγελμα. Οι υπάλληλοι της Three Square Market, όμως,
είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Τους «ζητούν, εάν θέλουν», να
χρησιμοποιήσουν το εμφύτευμα για λόγους που μέχρι σήμερα καλύπτονται από
μία κάρτα εργαζόμενου. Το εμφύτευμα είναι εντελώς περιττό. Οι μόνοι λόγοι
που μπορεί να φανταστεί κανείς για την ύπαρξη εμφυτευμάτων απαντώνται
στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως το «The Terminal Man (1974)». Σε
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αυτήν, στον Τζορτζ Σιγκάλ, που ερμηνεύει ένα βίαιο τύπο, εμφυτεύονται τσιπ
που θα τον ηρεμήσουν. Ωστόσο, γίνεται πιο βίαιος ακόμη γιατί πιστεύει ότι οι
μηχανές κυριεύουν σιγά-σιγά τον κόσμο.
Τα εμφυτεύματα είναι σημαντική πηγή έμπνευσης για τη λογοτεχνία ή τον
κινηματογράφο του φανταστικού. Και κανείς δημιουργός στα έργα του δεν τα
χρησιμοποιεί για κάτι καλό: αποτελούν πάντα τρόπο ελέγχου. Και φυσικά στο
τέλος, οι καλοί καταφέρνουν να τα ξεφορτωθούν, ν’ ανακτήσουν την ελευθερία
τους και να κυνηγήσουν τους κακούς που τα έβαλαν. Άντε τώρα, λοιπόν, με
τέτοια στερεότυπα (ίσως και άδικα δεν λέω) να χαρούμε που κάποιοι
ταλαίπωροι υπάλληλοι στις ΗΠΑ έκαναν το χατίρι του αφεντικού τους για να
μην χάσουν τη δουλειά τους και μετατράπηκαν σε πειραματόζωα…
(Παράθυρο, 6 Αυγούστου 2017)
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Τράπεζα ή βραχιόλι;
Με το χαμό που γίνεται με το GDPR, το PSD2 δεν το πήρα αμέσως χαμπάρι.
Πάμε πάλι από την αρχή γιατί τα ακρώνυμα μ’ εκνευρίζουν. Το GDPR είναι ο
καινούργιος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε μιλήσει πολλές
φορές γι’ αυτόν κι έχετε ήδη λάβει ένα σωρό μέιλ του τύπου: μείνετε μαζί μας, να
μην χαθούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας κλπ.
Το PSD2 αν και επίσης ευρωπαϊκό δεν είναι κανονισμός είναι Οδηγία. Είναι η
δεύτερη (εξ ου και το 2) οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (Payment Services
Directive). Και η οποία όπως μας λένε θα κάνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές
φθηνότερες, αποτελεσματικότερες, περισσότερο διαφανείς και πάνω απ’ όλα
ασφαλέστερες. Εκτός από τις τράπεζες και άλλοι οργανισμοί θα μπορούν να
δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα στους
καταναλωτές.
Τι συμβαίνει δηλαδή ακριβώς; Είναι το τέλος του τραπεζικού συστήματος όπως
το ξέραμε; Ή μήπως μια άλληεποχή «ανοιχτής τραπεζικής» (κατά το ανοιχτά
δεδομένα); Οι ίδιες οι τράπεζες, πάντως πιστεύουν ότι το άνοιγμα αυτό θα τις
αφήσει σε πιο αδύναμη θέση. Κι αυτό γιατί η οδηγία βάζει πλαφόν στις
τραπεζικές χρεώσεις για τις συναλλαγές με κάρτες. Η εταιρεία Deloitte
υπολογίζει ότι για τις ευρωπαϊκές τράπεζες οι υπηρεσίες πληρωμών
αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο του κύκλου εργασιών τους στη λιανική. Και πλέον
θα πρέπει να μοιράζονται τα δεδομένα των πελατών τους με «τρίτα μέρη» σε
μια ειδική πλατφόρμα, ώστε τα «τρίτα» αυτά «μέρη» να μπορούν να
προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα.
Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι η Οδηγία εφαρμόζεται από τις 13 Ιανουαρίου
αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί η απαραίτητες ενέργειες καθώς απαιτεί
συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων σε
συνδυασμό με τον GDPR (να τος κι αυτός). Έτσι κι αλλιώς πολλές τράπεζες είχαν
ανακοινώσει από τον προηγούμενο Δεκέμβριο ότι δεν θα προλάβουν την
προθεσμία του Ιανουαρίου. Στη Βρετανία, μάλιστα, κατάφεραν και πήραν
παράταση ενός έτους.
Κι όσο οι τράπεζες καθυστερούν, οι άλλοι τρέχουν. Το οικοσύστημα των
νεοφυών επιχειρήσεων με επίκεντρο τις τεχνολογικές εταιρίες στον τομέα των
χρηματοοικονομικών (fintech), επενδυτικά κεφάλαια, εταιρίες συμβούλων,
διεθνή γραφεία νομικών υπηρεσιών και οργανισμοί, αναζητούν την καινοτόμο
ιδέα που θα μεταλλάξει τον τομέα των πληρωμών. Όπως δείχνει, για
παράδειγμα, η πρόσφατη ανακοίνωση της Visa Europe για συνολικές επενδύσεις
100 εκατ. δολ. σε εταιρίες fintech στην Ευρώπη.
Το πλαστικό χρήμα, όπου κυριαρχούν πλέον οι ανέπαφες πληρωμές, κάνει χώρο
και στο ψηφιακό χρήμα (digital money) και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια.
Ταυτόχρονα θα αυξάνονται και οι συσκευές (wearables) μέσω των οποίων θα
γίνονται συναλλαγές. Ρολόγια, κοσμήματα, πορτ κλε και μια σειρά άλλων
αντικειμένων ενσωματώνουν τεχνολογία που επιτρέπει πληρωμές (εγώ έχω
βραχιολάκι!)
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Στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται και ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας
ταυτοποίησης. Κάθε συσκευή μπορεί να προσφέρει διαφορετικό τρόπο
ταυτοποίησης με χρήση βιομετρικών συστημάτων. Το αποτύπωμα του χεριού
για να ανοίξει το κινητό, η αναγνώριση προσώπου για κάποια άλλη συσκευή
κλπ. Στο τομέα αυτό αναμένονται με ενδιαφέρον και το γενικότερο ρυθμιστικό
πλαίσιο. Πολλοί βέβαια φοβούνται ότι οι «τρύπες» στην ασφάλεια θα έρθουν
από αυτά τα συστήματα. Γιατί αφού θα υπάρχουν τα δεδομένα σε κοινή
πλατφόρμα, οι τρύπες αυτές είναι πιθανόν να μολύνουν και τις τράπεζες.
Το πραγματικό ζήτημα είναι εάν οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα δείξουν
εμπιστοσύνη στο καινούργιο σύστημα και τα προϊόντα που θ’ αναπτυχθούν ή
θα προτιμήσουν να συνεχίζουν να εμπιστεύονται το πορτοφόλι τους εκεί που
ξέρουν, δηλαδή στις τράπεζες. Μόνο οι υπέρογκες χρεώσεις τους, που όλοι τις
ζούμε καθημερινά, μπορεί να τους κάνουν να στραφούν αλλού, αλλά αυτό
σημαίνει ότι τα νέα προϊόντα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά, με απλά λόγια,
ν’ αξίζουν τον κόπο και το ρίσκο.
(Παράθυρο, 24 Ιουνίου 2018)
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Η τεχνολογία στα αυτοκίνητα
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες
παρουσιάζουν τα καινούργια τους μοντέλα για τη σεζόν που έρχεται. Και οι
αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ένας τομέας που εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής σε
όλη την αλυσίδα: στην κατασκευή, στα καύσιμα, στο εσωτερικό για τη «βολή»
του οδηγού και των επιβατών. Ήδη έχουν βγει και τα πρώτα αυτοκίνητα που
οδηγούν μόνα τους, παρκάρουν μόνα τους κ.λπ.
Έτσι, οι παραδοσιακοί τρόποι εξέλιξης και κατασκευής των αυτοκινήτων έχουν
εγκαταλειφθεί και οι εταιρείες αναζητούν συνεχώς νέους με τη βοήθεια κάθε
τύπου ηλεκτρονικών υπολογιστών που συλλέγουν πλήθος πληροφοριών και
στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται από εξειδικευμένους
επιστήμονες. Οι βιομηχανίες επιστρατεύουν και την τεχνητή νοημοσύνη για να
εντοπίσουν πιο γρήγορα τα αδύνατα σημεία των αυτοκινήτων πριν ξεκινήσει η
παραγωγή τους.
Η εξέλιξη αυτού του τομέα έχει πολλαπλά οφέλη. Κατ’ αρχάς εξασφαλίζει την
αξιοπιστία του μοντέλου και την αντοχή του στην καθημερινή χρήση. Επίσης,
επιδρά θετικά στον περιορισμό του κόστους εξέλιξης και κατασκευής των
αυτοκινήτων καθώς και στη φήμη της κάθε μάρκας σχετικά με την αξιοπιστία
των αυτοκινήτων. Στις περισσότερες έρευνες αξιοπιστίας και βλαβών τις πρώτες
θέσεις καταλαμβάνουν τα ιαπωνικά και τα κορεατικά μοντέλα. Μεγάλη
προσπάθεια κάνουν και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων.
Όπως για παράδειγμα η γερμανική BMW, η οποία υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα
αναβάθμισης όλων των διαδικασιών εξέλιξης και παραγωγής των νέων
μοντέλων της: τοποθέτησε στο εργοστάσιό της στο Μόναχο μια νέα διάταξη, η
οποία ονομάζεται υπολογιστική τομογραφία και χρησιμοποιεί μετρήσεις με
ακτίνες Χ στην ανάλυση των αυτοκινήτων. Επίσης, οι μηχανικοί της
προχώρησαν και στην αυτόματη αξιολόγηση των ευρημάτων μέσω της
τεχνητής νοημοσύνης.
Με αυτή την τεχνολογία, όλη η γκάμα οχημάτων υποβάλλεται σε έλεγχο
ποιότητας, ακόμα και στα πρώτα στάδια εξέλιξης. Τέσσερα ρομπότ εκτελούν
σαρώσεις ενώ κινούνται γύρω από το πρωτότυπο παράγοντας αρκετές χιλιάδες
τομές απεικόνισης, για λεπτομερή εξέταση καινοτομιών, νέων υλικών και
τεχνολογιών συγκόλλησης.
Στην άλλη άκρη, η Nissan ποντάρει στην ηλεκτροκίνηση. Οδηγώντας ένα Nissan
Leaf ο Πολωνός Μαρέκ Καμίνσκι έγινε ο πρώτος οδηγός που διήνυσε, μέσα σε
δύο μήνες, απόσταση 13.000 χιλιομέτρων, από την Πολωνία μέχρι το Πεκίνο,
οδηγώντας ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Το εγχείρημα έδειξε ότι τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα αποτελούν το μέλλον και την εξέλιξη της αυτοκίνησης. Η εκστρατεία
του Πολωνού με την ονομασία No Trace Expedition έχει να κάνει με την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το πώς ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο
αυτοκίνητο, το οποίο συνήθως συνδέεται στη συνείδηση του κόσμου με το
αστικό περιβάλλον, μπορεί να ταξιδεύει διανύοντας μεγάλες αποστάσεις μέσα
από δυσκολίες και ταυτόχρονα να επηρεάζει θετικά το περιβάλλον. Σημαντικό

491

ρόλο στο εγχείρημά του έπαιξε το ProPILOT, ένα σύστημα το οποίο εξοικονομεί
ενέργεια κατά την οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις.
Ο Μαρέκ Καμίνσκι επισήμανε πως: «οι προσπάθειες ορισμένων κυβερνήσεων για
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης είναι σημαντικές. Σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, όπως η Λιθουανία και η Πολωνία, υπάρχει η δυνατότητα τα
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα να φορτίζονται δωρεάν. Η Κίνα έχει πλέον γίνει η
μεγαλύτερη αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον κόσμο και είναι μια ισχυρή
απόδειξη της συγκροτημένης προσπάθειας της κινεζικής κυβέρνησης για
εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών ρύπων. Όσον αφορά την
υποδομή, οι εγκαταστάσεις φόρτισης είναι εμφανείς παντού στην Κίνα, η οποία
παρέχει ανέσεις στους χρήστες ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων».
Στο Twitter ο Μάρεκ Καμίνσκι @MarekKaminski αναρτά όλη του την
«περιπέτεια», που θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσει στη Νότιο Κορέα. Δυστυχώς
στα πολωνικά, αλλά οι φωτογραφίες είναι ενδιαφέρουσες. Αλλιώς ακολουθήστε
το #NoTraceExpedition στο οποίο υπάρχουν πολλές αναρτήσεις στα αγγλικά.
(Παράθυρο, 4 Αυγούστου 2018)
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Άκου τη… φωνή
Στα καινούργια γκάτζετ που είναι στα «υπ’ όψιν» έχουμε κι ένα voice. Όχι όπως
το The Voice του Αλιάγα που τα σπάει στη Γαλλία. Το άλλο ντε, που έχει η
Amazon και η Google και τους μιλάς και παίζουν και μουσική. Κάτι σαν έξυπνο
ηχείο.
Ζοριστήκαμε λίγο γιατί δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε. Echo (Amazon) ή Home
(Google); Το σκεφτήκαμε από δω, το σκεφτήκαμε από κει, καταλήξαμε στο
Home. Όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά γιατί μας φάνηκε πιο… «οικείο». Από κει
και πέρα αρχίσαμε να το χαζεύουμε σε μαγαζιά. Συνέπεσε και μ’ ένα ταξίδι στο
εξωτερικό και μπαίναμε και βγαίναμε όπου είχε ηλεκτρονικά να το χαζέψουμε.
Άλλη ερώτηση, το μεγάλο ή το μικρό; Απ’ ό,τι καταλάβαμε η διαφορά είναι
βασικά στην ένταση του ηχείου. Από αυτά έχουμε στο σπίτι ένα σωρό άρα δεν
μας χρειάζεται. Από δω ήμασταν, από κει ήμασταν δεν πήραμε τελικά. Λίγο πριν
το πάρει το χεράκι μου από το ράφι, μπήκα στο skroutz.gr και το βρήκα κάτω
από 40 ευρώ, όχι 55 που μου το πούλαγαν. Άσ’ το λοιπόν γι’ αργότερα.
Ο λόγος που δεν το πήραμε ακόμα είναι γιατί τα έχω πάρει με την υπηρεσία
Google podcasts, η οποία ακόμα δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη. Γιατί
παρακαλώ; Αυτά τα γεωγραφικά «χάσματα» της τεχνολογίας μ’ εκνευρίζουν
αφόρητα. Θα είναι λέει αργότερα διαθέσιμη. Εν τω μεταξύ ανακάλυψα ότι στις
ΗΠΑ το Echo έχει μερίδιο αγοράς 74% και στο ΗΒ 63%. Μήπως να το
ξανασκεφτούμε;
Γεγονός όμως είναι ότι οι τεχνολογίες voice κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Η
Amazon ονειρεύεται να προωθήσει το ηλεκτρονικό εμπόριό της με αυτές. Η
Google να δώσει μια νέα διάσταση στην αναζήτηση. Και η νεοφερμένη Apple
επιθυμεί πάνω απ’ όλα να πουλήσει μία ακόμα πανάκριβη συσκευή πλήρως
συμβατή μόνο με τις άλλες πανάκριβες συσκευές της στους πιστούς της πελάτες
(τι ωραιότερο για έναν CEO από το να βλέπει τις ουρές να σχηματίζονται από
τις 3 τη νύχτα έξω από τα μαγαζιά;).
Για την ώρα, η «φωνή» χρησιμοποιείται για κάποιες πρώτες εφαρμογές. Μια
πρόσφατη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι ο περισσότερος κόσμος (με
τη σειρά που ακολουθούν) ακούει μουσική, κάνει γενικής φύσεως ερωτήσεις
(π.χ. πόσων χρόνων είναι ο Τραμπ;), μαθαίνει το δελτίο καιρού, βάζει ξυπνητήρι,
ακούει ειδήσεις, συνδέεται με άλλες έξυπνες συσκευές, φτιάχνει λίστες (για
ψώνια για παράδειγμα), ακούει να του διαβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία, παίζει
παιχνίδια και παραγγέλνει προϊόντα στο διαδίκτυο. Από όλα αυτά η μουσική
είναι μακράν η πρώτη χρήση (στην ουσία αγοράζεις ένα μηχάνημα που παίζει
μουσική από το Spotify ή το YouTube) και επίσης αυτή που ικανοποιεί
περισσότερο τους χρήστες: 84% για τη χρήση με ικανοποιημένους το 63%. Για τα
υπόλοιπα, παρόλο που γίνεται χρήση, το ποσοστό ικανοποίησης δεν ξεπερνά το
7%, κάτι που λέει πολλά. Και το χειρότερο απ’ όλα είναι το τεράστιο χάσμα
ανάμεσα στη χρήση για την ενημέρωση (46%) και την ικανοποίηση από αυτήν
που δεν ξεπερνά το… 1%.
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Να κρατήσουμε ακόμα τρία χαρακτηριστικά: οι χρήστες προτιμούν τη «φωνή»
νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Πολλοί μάλιστα αντικαθιστούν με τέτοιες
συσκευές το ραδιόφωνό τους και θα ήθελαν κάτι αντίστοιχο να υπάρχει και στο
αυτοκίνητο. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί χρήστες μεγάλης ηλικίας που δεν
κατάφεραν ποτέ να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο κινητό,
τα πάνε μια χαρά μαζί τους και μπαίνουν για πρώτη φορά στον κόσμο της
τεχνολογίας. Και το τρίτο είναι ότι φαίνεται ότι ανοίγει μια τεράστια αγορά για
τα παιδιά, που μπορούν να κάνουν πολλά από αυτά που κάνουν στο τάμπλετ
ενώ ταυτόχρονα νιώθουν τη συσκευή ως «φίλο». Ιδιαίτερα το Echo που είναι
ιδιαίτερα φιλικό.
(Παράθυρο, 31 Μαρτίου 2019)
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Ψηφιακός μινιμαλισμός
Αν ψάχνετε κάτι καλό να διαβάσετε σας συστήνω ανεπιφύλακτα το παλιότερο
(του 2016) αλλά ακόμα πολύ επίκαιρο άρθρο του Άντριου Σάλιβαν «Κάποτε
ήμουν άνθρωπος» στο «New York Magazine». Ο Σάλιβαν εξηγούσε από τότε πώς
τα πλεονεκτήματα της κινητής συνδεσιμότητας κατέληγαν να γίνουν
μειονεκτήματα για τον χρήστη. Ο Σάλιβαν ήταν ένας πολύ γνωστός blogger ο
οποίος τελικά αρρώστησε… από την τεχνολογία. Και όταν λέμε αρρώστησε δεν
εννοούμε μόνο την εξάρτηση (που την είχε κι αυτήν) αλλά και τη φυσική
ασθένεια. Στο άρθρο του περιγράφει τη μάχη που έδωσε και αναλύει
διαφορετικές πλευρές του προβλήματος.
Ένας άλλος Αμερικανός συγγραφέας και ακαδημαϊκός, ο Καρλ Νιούπορτ,
διαβάζοντας το άρθρο του Σάλιβαν αποφάσισε να δοκιμάσει στην πράξη τα όσα
κατήγγειλε. Περίπου εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε το βιβλίο του «Deep work»
στο οποίο εξηγούσε πως τη σύγχρονη εποχή έχουμε χάσει την ικανότητα να
αφοσιωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε, να βυθιζόμαστε στη μελέτη και στη
δουλειά μας. Άρα μια ιδέα την είχε. Αποτέλεσμα του πειράματός του ήταν ένα
βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο με τίτλο «Digital Minimalism».
Οφείλω να ομολογήσω ότι αν ζήλευα ένα βιβλίο αυτό θα ήταν το «Digital
Minimalism». Δεν είναι γιατί το συγκεκριμένο θέμα είναι σήμερα trendy. Δεν είναι
γιατί πολλοί ανησυχούν για την εξάρτηση που μπορεί να αναπτύξουν τα παιδιά
τους από την οθόνη. Δεν είναι γιατί τα γεγονότα του τελευταίου χρόνου μάς
απέδειξαν πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι χτισμένα με τέτοιο τρόπο
ώστε κυρίως να πλουτίζουν οι ιδιοκτήτες τους. Είναι γιατί πραγματικά
συνειδητοποιώ ότι ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Ανήκει στον εαυτό μου, στους
φίλους μου, στην οικογένειά μου, στη δουλειά που θα αφήσω πίσω μου
κληρονομιά (όχι απαραίτητα με αυτήν τη σειρά). Και είναι πολλά ακόμα τα
βιβλία που δεν διάβασα, οι πόλεις που δεν επισκέφτηκα, οι ταινίες που δεν είδα,
οι φίλοι που δεν έκανα (ακόμα).
Ωστόσο με το να αρνηθούμε εντελώς τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η
τεχνολογία το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να… τα χάσουμε. Το ζητούμενο
δεν είναι να χωριστούμε σε τεχνολάγνους και τεχνοφοβικούς, είναι το να
καταφέρουμε να επιβιώσουμε όρθιοι σε έναν κόσμο που μας προτιμά
γονατιστούς. Γιατί γονατιστοί είμαστε πιο εύκολοι. Πιο εύκολοι να θυμώσουμε,
πιο εύκολοι να φοβηθούμε, πιο εύκολοι να πληρώσουμε, πιο εύκολοι να
υποκύψουμε.
Και πώς θα τα καταφέρουμε; Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τις προτάσεις
Νιούπορτ, αν και πολλές από αυτές είναι ιδιαίτερα έξυπνες. Γιατί ο καθένας
τη δική του σχέση με την τεχνολογία, τις δικές του ανάγκες, τους δικούς
χρόνους. Δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα που οι συνταξιούχοι είναι τα
Golden boys and girls των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: έχουν πολύ χρόνο
χέρια τους.

του
έχει
του
νέα
στα

Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε τον ψηφιακό μινιμαλισμό
όπως στην ουσία θέλει να μας τον παρουσιάσει ο Νιούπορτ, δηλαδή σαν ένα
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κίνημα ή ακόμα καλύτερα σαν έναν τρόπο ζωής, ένα lifestyle αν προτιμάτε. Να
χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και όχι να μας χρησιμοποιεί. Το πώς θα το
κάνουμε το ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του καλύτερα. Να αποφασίζουμε ο
καθένας ποια εργαλεία θα χρησιμοποιεί, για ποιους σκοπούς και υπό ποιες
συνθήκες.
Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη: το είχε ήδη καταλάβει ο Κορνήλιος
Καστοριάδης όταν υποστήριζε ότι η τεχνολογία στον καπιταλισμό δεν μπορεί να
είναι ουδέτερο όχημα για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Τα ίδια
θα έλεγε, αν το είχε φανταστεί, και για την τεχνολογία στην καθημερινή μας
ζωή. Όμως μπορούμε να αντιδράσουμε και να μην την αφήσουμε να πάρει το
πάνω χέρι.
(Παράθυρο, 14 Απριλίου 2019)
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