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Τηλεόραση…
...πες µου τον φίλο σου να σου
πω ποιος είσαι
Η τηλεόραση είναι ίσως το µοναδικό επίτευγµα
του ανθρώπου, που προσφέρει στον δηµιουργό της
θεϊκές ιδιότητες αυθεντικές. Είναι το επίτευγµα που
αποτελεί όριο και όχι ενδιάµεσο σταθµό στην καθ’
όλα εντυπωσιακή πορεία του ανθρώπου. Για να γίνει
αντιληπτή αυτή η διαφορά, θα πρέπει να µελετήσουµε τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ
της τηλεόρασης και των υπόλοιπων επιτευγµάτων του ανθρώπου. Να δούµε τα ερεθίσµατα
που ώθησαν τον άνθρωπο στην ανάπτυξη λύσεων, καθώς και τις ανάγκες που καλύπτουν οι
επινοήσεις του.
Ο άνθρωπος στη διάρκεια της πορείας του χρησιµοποίησε άπειρες φορές την
εντυπωσιακή ευφυΐα του, για να δώσει λύσεις στα προβλήµατά του. Τα προβλήµατα αυτά
ήταν προβλήµατα που είχαν σχέση µε την αδυναµία του ανθρώπου-ύλη να παρακολουθήσει
τις επιθυµίες του ανθρώπου-πνεύµατος. Οι λύσεις είχαν πάντα ως στόχο να γεφυρώσουν το
χάσµα µεταξύ του «Θέλω» και του «Μπορώ» του ανθρώπου, µεταξύ του επιθυµητού και
του εφικτού. Τα επιτεύγµατα του ανθρώπου —πλην της τηλεόρασης— έχουν ως στόχο να
υπηρετήσουν τον άνθρωπο της δυαδικής φύσης. Σέβονται τα όρια που θέτει η φύση για την
ύλη και η όλη προσπάθεια έχει σχέση µε την έννοια της βελτίωσης της ζωής του µέσα στη
φύση. Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό θα πρέπει να δούµε ένα παράδειγµα.
Ο άνθρωπος-ύλη είναι µια σύνθεση κυττάρων. Σ΄ αυτό το επίπεδο είναι όµοιος µε τα
υπόλοιπα ζωντανά πλάσµατα του πλανήτη. Ο άνθρωπος όµως δεν περιορίζεται σ’ αυτό το
επίπεδο, γιατί η υλική του υπόσταση είναι ένα µέρος µόνο της συνολικής του υπόστασης.
Επιθυµεί, βλέπει και ως ευφυές ον συγκρίνει. Η σύγκριση και τα αποτελέσµατα που αυτή
συνεπάγεται ερεθίζουν την ευφυΐα του και τον ωθούν στην ανάπτυξη λύσεων όταν
αντιλαµβάνεται µια προβληµατικότητα. Έστω για παράδειγµα ότι επιθυµεί να µετακινηθεί
από το σηµείο «Α» στο σηµείο «Β» το ταχύτερο δυνατόν. Εχθρός του στη συγκεκριµένη
περίπτωση είναι ο παράγοντας του χρόνου, ενώ όριό του είναι η προστασία της σωµατικής
του ακεραιότητας. Το επίτευγµά του, δηλαδή, έχει ως στόχο τον περιορισµό τού µεταβλητού
παράγοντα και ταυτόχρονα την προστασία τού ίδιου του ανθρώπου. Το κανόνι γι’ αυτόν τον
λόγο δεν είναι µέσο µετακίνησης. Ελαχιστοποιεί τον χρόνο µετακίνησης της ύλης από το ένα
σηµείο στο άλλο, αλλά δεν σέβεται τα βιολογικά όρια του ανθρώπου. Τα ανθρώπινα
κοµµάτια δεν είναι άνθρωπος και άρα η µετακίνησή τους δεν είναι µετακίνηση ανθρώπου.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα βλέπουµε µε ποιο τρόπο το ευφυές ον ο «άνθρωπος» µπήκε
στη διαδικασία παραγωγής επιτευγµάτων. Έχοντας εικόνες µέσα από τη φύση, άρχισε ν’
αντιλαµβάνεται τις αδυναµίες του είδους του. Υστερούσε σε ειδικά χαρακτηριστικά έναντι
των άλλων ζώων και αυτό δυσκόλευε τη ζωή του µέσα στη φύση. Εξαιτίας της ευφυΐας που
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τον διακρίνει, ήταν θέµα χρόνου να βελτιώσει τις αρνητικές γι’ αυτόν συνθήκες. Στην αρχή
εκµεταλλεύτηκε —για την περίπτωση του παραδείγµατος της µετακίνησής του που
εξετάζουµε— άλλα πλάσµατα και στη συνέχεια δηµιούργησε µηχανές για τη µεγιστοποίηση
του κέρδους.
Σ’ αυτό το επίπεδο ανάλυσης βλέπουµε ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της
µετακίνησης είναι ίδια, είτε µιλάµε για άλογο είτε µιλάµε για αεροπλάνο. Το ευφυές ον
άνθρωπος, αντιλαµβανόµενο τις ανάγκες του και τις αδυναµίες του, άρχισε να δηµιουργεί,
αντιγράφοντας στην πραγµατικότητα τη φύση. ∆ανείστηκε τη δύναµη του αλόγου και στη
συνέχεια δηµιούργησε ένα µεταλλικό άλογο, που είναι το αυτοκίνητο. Το µεγάλο άλµα,
δηλαδή, βρίσκεται στο σηµείο όπου µια κατασκευή τού προσφέρει τα χαρακτηριστικά ενός
πλάσµατος που υπάρχει στη φύση και το οποίο έχει καλύτερα ειδικά χαρακτηριστικά από
τον άνθρωπο σ’ ό,τι αφορά τον παράγοντα που πρέπει να περιοριστεί. Από τη στιγµή που
κατασκεύασε µηχανή, που ανέπτυσσε µεγαλύτερη ταχύτητα από το άλογο πάνω στην
επιφάνεια της γης, είναι θέµα χρόνου τα υπόλοιπα.
Φαντάστηκε τον εαυτό του µέσα στην κοιλιά ενός ψαριού και έφτιαξε το υποβρύχιο.
Φαντάστηκε τον εαυτό του στην κοιλιά ενός πουλιού και έφτιαξε το αεροπλάνο. Σ’ αυτό το
σηµείο έχει νόηµα αυτό που είπαµε παραπάνω, ότι ο σεβασµός της ανθρώπινης βιολογίας —
και άρα της φύσης— είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία επιτεύγµατος, που
υπηρετεί τον άνθρωπο της δυαδικής φύσης. Το επίτευγµα έχει πάντα έναν συγκεκριµένο
στόχο-παράγοντα και δεν απειλεί την ανθρώπινη υπόσταση που εµπεριέχει µέσα της την
ύλη. Ο άνθρωπος θέλησε να τρέξει γρηγορότερα από το άλογο, αλλά δεν προσπάθησε να
γίνει γαζέλα. Θέλησε να πετάξει ή να βυθιστεί στους ωκεανούς, αλλά δεν προσπάθησε να
γίνει πουλί ή ψάρι αντίστοιχα. Με τη βοήθεια της ευφυΐας του έγινε ισχυρότερος,
ταχύτερος, αποτελεσµατικότερος, αλλά παρέµεινε άνθρωπος.
Ακόµα και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συµπεριλαµβάνεται σ’ αυτό το επίπεδο της
ανθρώπινης
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δυνατότητές του. Προσφέρει στον απλό άνθρωπο υπηρεσίες, που θα του πρόσφεραν πολλοί
άνθρωποι µαζί, αν τον υπηρετούσαν. Το επίτευγµα, δηλαδή, σ’ αυτήν την περίπτωση έχει
ως στόχο να προσφέρει στον απλό άνθρωπο υπηρεσίες, που παλαιότερα απολάµβανε µόνον
ένας πραγµατικά ισχυρός και πλούσιος άνθρωπος. Η «µηχανή» ανέλαβε τον κόπο που θα
αναλάµβαναν χιλιάδες άνθρωποι. Ο υπολογιστής σ’ αυτό το επίπεδο δεν διαφέρει από το
άλογο ή τη µηχανή που αντικατέστησε ανθρώπους στην παραγωγή.
Μόνο µε τη γνώση όλων αυτών µπορούµε ν’ αντιληφθούµε τη σηµασία της τηλεόρασης
και ταυτόχρονα ν’ αντιληφθούµε το οριακό σηµείο που αυτή αντιπροσωπεύει. Το σύνολο
των ανθρώπινων επιτευγµάτων —πλην της τηλεόρασης— αντιγράφουν τη φύση και θέτουν
τον ευφυή άνθρωπο στην κορυφή της πυραµίδας του ζωικού βασιλείου. Ο άνθρωπος —
σώµα-πνεύµα— µε την ευφυΐα του προστάτεψε τον εαυτό του και έδωσε µε τη βοήθεια των
µηχανών στην υλική του υπόσταση τα κορυφαία χαρακτηριστικά ανάµεσα στα ζωντανά
πλάσµατα του πλανήτη. Είναι µε τεράστια διαφορά το ισχυρότερο, ταχύτερο, ανθεκτικότερο
και λιγότερο εξαρτηµένο από την ίδια τη φύση πλάσµα σε γη, ουρανό και θάλασσα. Είναι
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στη γη ταχύτερος από ένα «τσιτάχ» και ισχυρότερος από έναν ελέφαντα. Στη θάλασσα
ισχυρότερος από µια φάλαινα και ταχύτερος από ένα δελφίνι, ενώ στον αέρα ισχυρότερος
και ταχύτερος από τον βασιλιά του ουρανού, τον αετό.
Αρκούν όµως αυτά για τον άνθρωπο; Όχι βέβαια, γιατί ο άνθρωπος, πέρα από τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ως µέλος της φύσης, αντιµετωπίζει και άλλα προβλήµατα,
που αφορούν τον πνευµατικό τοµέα και επηρεάζουν τη σχέση του µε τους άλλους
ανθρώπους.
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αντιλαµβάνεται επιπλέον και την έννοια του Θεού. Τα προβλήµατα αυτά —που είναι κοινά
για τους ανθρώπους— και ο διαφορετικός τρόπος που προσπαθεί να τα λύσει ο καθένας,
τον κάνουν να φαντάζεται ένα όριο. Αυτό το όριο το προσδιορίζει µε την έννοια «Θεός». Σ’
αυτό το όριο υπάρχει η τέλεια λύση και άρα και ο κάτοχός της, που είναι ο Θεός. Ο
άνθρωπος, αναζητώντας λύσεις σ’ αυτά τα προβλήµατα, τείνει προς το όριο. Τείνει όχι µόνο
να γίνει Θεός, αλλά και να εµφανιστεί ως τέτοιος. Τα επιτεύγµατα, που του δίνουν υπεροχή
στη φύση, δεν του δίνουν πάντα αυτήν τη δυνατότητα. Τα επιτεύγµατα αυτά απλά τον
διαφοροποιούν από τα ζώα, αλλά και από τους ανθρώπους που δεν έχουν γνώσεις. Αυτήν
τη διαφοροποίηση θα εξετάσουµε, γιατί εξαιτίας της προκύπτουν ορισµένα φαινόµενα. Σ’
ό,τι αφορά τα ζώα συµβαίνει το εξής: Τα ζώα δεν αντιλαµβάνονται το Θεό όπως ο
άνθρωπος. Αν τα ζώα είχαν κρίση και ταυτόχρονα είχαν συνείδηση της ύπαρξής τους και
άρα ευφυΐα, θ’ αντιλαµβάνονταν κι αυτά κάποια όρια και άρα θ’ αντιλαµβάνονταν τον
υπερευφυή άνθρωπο ως Θεό τους. Η γνώση του ανθρώπου και η δύναµή του θα τα
έστρεφε προς αυτόν και εύκολα θ’ αποσπούσε τη λατρεία τους. Σ’ αυτόν θ’ απευθύνονταν
κάθε φορά που θ’ αντιµετώπιζαν κάποιο πρόβληµα. Τι είδους προβλήµατα όµως υπάρχει
περίπτωση ν’ αντιµετωπίσουν τα ζώα; Τα ζώα του ιδίου είδους, εν αντιθέσει προς το
ανθρώπινο είδος, δεν αντιµετωπίζουν εσωτερικά «κοινωνικά» προβλήµατα. Τα ζώα
αντιµετωπίζουν µόνο το πρόβληµα της επιβίωσης και αυτό το πρόβληµα ο άνθρωπος µπορεί
να το λύσει.
Ο άνθρωπος έχει τη δύναµη να προστατεύσει και άρα να διατηρήσει το οποιοδήποτε
είδος ζώου στη ζωή, ακόµα και εις βάρος των υπολοίπων. Μπορεί να προστατεύσει ένα
αδύναµο είδος εις βάρος ενός ισχυρού, αν υπήρχε περίπτωση αυτό να του ζητηθεί. Ο
άνθρωπος, εξαιτίας αυτών των δυνατοτήτων του, θ’ αποτελούσε το όριο των ζώων και άρα
αυτός θα ήταν ο Θεός τους. Βέβαια το πόσο καλός Θεός θα ήταν ο άνθρωπος δεν µας
ενδιαφέρει σ’ αυτό το σηµείο. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ότι θα ήταν ο Θεός των
ζωντανών πλασµάτων της Γης και όχι το αν θα τα υπηρετούσε ή θα τα εκµεταλλευόταν. Από
τη στιγµή που τα ζώα δεν αντιλαµβάνονται την έννοια του Θεού —την οποία αντιλαµβάνεται
ο άνθρωπος και την έχει ανάγκη, εφόσον αντιµετωπίζει εσωτερικά κοινωνικά προβλήµατα—
αλλάζουµε το επίπεδο µελέτης.
Η αλλαγή αυτή είναι απαραίτητη, γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση αναζητούµε ένα
επίπεδο, όπου υπάρχουν ως κοινοί παράγοντες η γνώση και η κρίση. Σ’ αυτό το
επίπεδο υπάρχει µόνον ο άνθρωπος και ο Θεός του. Ο περιορισµός αυτός είναι
καθοριστικός, γιατί δηµιουργεί σύνθετα φαινόµενα και πολλαπλασιάζει αυτό που
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στο γενικό επίπεδο της δηµιουργίας είναι εξαιρετικά απλό και µοναδικό. Αυτό
συµβαίνει γιατί η έννοια της κρίσης, ενώ είναι απόλυτη σ’ ό,τι αφορά τα ζωντανά
πλάσµατα της φύσης, είναι ταυτόχρονα σχετική σ’ ό,τι αφορά τους ανθρώπους.
Ενώ απ’ όλα τα πλάσµατα της φύσης µόνον ο άνθρωπος έχει κρίση, η ίδια αυτή
κρίση δεν είναι ποιοτικά κοινή για τους ανθρώπους. Εξαιτίας αυτής της διαφοράς,
τα ζώα δεν µπαίνουν στο νέο επίπεδο µελέτης που αναζητούµε. Για το ζώο είναι
παντελώς αδιάφορο αν ο άνθρωπος µετακινείται στη Γη µε τα πόδια του ή πετά µε
ένα αεροσκάφος. Απ’ αυτό το απλό και µοναδικό, εξαιτίας της κρίσης του
ανθρώπου, πάµε στο σύνθετο, όπου τα πάντα έχουν σχέση όχι µόνο µε την κρίση,
αλλά και µε τη γνώση. Οι άνθρωποι µεταξύ τους, εξαιτίας της γνώσης, κρίνουν
διαφορετικά έναν άνθρωπο που εµφανίζεται µπροστά τους πεζός από έναν άλλο
που εµφανίζεται µε αεροπλάνο.
Το ανθρώπινο είδος, ενώ είναι µοναδικό µέσα στη φύση, εξαιτίας της κρίσης του, γίνεται
σύνθεση συνόλων, όπου το κάθε σύνολο αντιλαµβάνεται τα πράγµατα µε τον δικό του
ειδικό τρόπο. Το µοναδικό σ’ αυτήν την περίπτωση γίνεται πολλαπλό. Ο αναγνώστης βλέπει
ότι εξαιτίας της γνώσης δηµιουργείται µία κατάσταση τεχνητή, που µοιάζει µε το σύνολο της
δηµιουργίας, αλλά στην πραγµατικότητα αφορά µόνον τον άνθρωπο. Όπως τα ζωντανά
πλάσµατα στη φύση είναι ανόµοια µεταξύ τους, έτσι και ο άνθρωπος µέσα στην κοινωνία
του, εξαιτίας της ανοµοιογένειας της γνώσης, διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους
ανθρώπους. Αναλογικά θα µπορούσε να παροµοιάσει κάποιος τα ισχυρά ζώα της φύσης µε
τους ανθρώπους που έχουν συγκεντρωµένη γνώση, ενώ τα ταχύτερα ζώα θα µπορούσαν να
παροµοιαστούν µε τους εξαιρετικά ευφυείς ανθρώπους.
Σ’ αυτό το σηµείο κλείνει ένας κύκλος —όµοιος µ’ αυτόν που ανοίξαµε στην αρχή και
περιελάµβανε όλα τα πλάσµατα της φύσης—, αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση αφορά µόνον
τους ανθρώπους. Η διαφορά, που είναι και το ζητούµενο, είναι ότι οι άνθρωποι, εν αντιθέσει
προς τα ζώα, αντιλαµβάνονται την έννοια του Θεού. Ενώ είδαµε ότι τα ζώα είναι αδιάφορα
για την πρόοδο του ανθρώπου, δεν συµβαίνει το ίδιο και για τους ανθρώπους. Τα ζώα δεν
κρίνουν και άρα δεν στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τον άνθρωπο. Αντίθετα οι
άνθρωποι κρίνουν και στρέφονται προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό. Το σύνολο των
ανθρώπινων προβληµάτων γεννιούνται σ’ αυτό το σηµείο. Η σχετικότητα της κρίσης και της
γνώσης, σε συνδυασµό µε την τάση του ανθρώπου ν’ αναζητά λύσεις, δηµιουργεί
καταστάσεις που µπορούν να γίνουν επικίνδυνες.
Πολλές φορές ο πονηρός άνθρωπος συλλαµβάνεται να ενεργεί σαν αγαθός και
κουτός. Επιχειρεί να εκµεταλλευτεί τους ανθρώπους και τις περισσότερες φορές
πέφτει θύµα εκµετάλλευσης. Επιχειρεί να λάβει τη θέση του Θεού στις καρδιές των
ανθρώπων που έχουν κατώτερη γνώση και κρίση και στο τέλος βρίσκεται δούλος
κάποιου άλλου, ο οποίος είναι ισχυρότερος σ’ αυτούς τους τοµείς. Η σχετικότητα
της γνώσης, που δεν είναι στατική παρά διαρκώς εξελίσσεται, δηµιουργεί τις
συνθήκες
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ανθρώπου». Όµως, όπως όλες οι πορείες, έτσι και αυτή των εφαρµογών της
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γνώσης, έχει κάποια όρια. Σ’ αυτά τα όρια αναζητούµε την ιδιαιτερότητα της
τηλεόρασης.
Ο άνθρωπος, κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, χρησιµοποίησε τη γνώση
του και τα επιτεύγµατά του, που τον διαφοροποιούσαν από τους υπόλοιπους, για
να παρουσιαστεί σαν Θεός στα µάτια των ανθρώπων. Υπήρχαν εποχές όπου οι
άνθρωποι που χειρίζονταν αεροπλάνα θα µπορούσαν να παρουσιαστούν σαν
πραγµατικοί Θεοί στα µάτια των ανθρώπων που είχαν ελάχιστη γνώση κι εµπειρία.
Όµως, η συνεχής ανάπτυξη της γνώσης και η συνεχής άντλησή της από την πλευρά
της ανθρωπότητας, άρχισε ν’ αποκαλύπτει τα όρια. Οι άνθρωποι, εύκολα ή
δύσκολα, αργά ή γρήγορα, κατάλαβαν ότι αυτός που είχαν µπροστά τους —
ανεξάρτητα από τα ειδικά χαρακτηριστικά που ανέπτυσσε εξαιτίας των µηχανών—
ήταν απλός άνθρωπος και τίποτε παραπάνω. Ενώ µέχρι ένα σηµείο υπήρχε
σύγχυση και οι µηχανές έδιναν σε κάποιους ανθρώπους χαρακτηριστικά Θεού, µε
την

πάροδο

του

χρόνου

και

τη

συσσώρευση

γνώσης

αυτό

το

φαινόµενο

εξαλείφθηκε. Ο άνθρωπος που πετά, σε κανένα σηµείο του πλανήτη δεν είναι
δυνατόν να εµφανιστεί σαν Θεός. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πλέον ότι είναι στις
δυνατότητες του ανθρώπου να χειριστεί την οποιαδήποτε µηχανή και αυτό είναι
καθοριστικό για τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τα πράγµατα. Από τη στιγµή που η
µηχανή δεν µπορεί να λύσει τα ανθρώπινα προβλήµατα που απασχολούν τον
άνθρωπο ως δηµιούργηµα, είναι αδύνατον να προσφέρει στον χειριστή της θεϊκές
ιδιότητες.
Αν δηλαδή

υπήρχε µια τέτοια µηχανή,

που θα έλυνε το σύνολο των

ανθρώπινων προβληµάτων, τότε ο δηµιουργός της και χειριστής της, µε βάση την
ανθρώπινη λογική, θα ήταν ο Θεός. Μιλώντας για το Θεό, ο αναγνώστης θα πρέπει
να έχει υπ’ όψιν του ότι σ’ αυτό το σηµείο δεν κάνουµε αναφορά περί Θεού µε
βάση τη θεολογία. Ο Θεός στον οποίο αναφερόµαστε δεν έχει σχέση µε τον Θεό
των χριστιανών, των µωαµεθανών κλπ.. Έχει σχέση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,
µε τον τρόπο που αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος τα πράγµατα σε συνδυασµό µε µια
µόνιµη προβληµατική κατάσταση. Βλέπει ο ευφυής άνθρωπος ότι «σκέφτεται» για
να ξεπεράσει τα προβλήµατά του και δεν τα καταφέρνει. Από τη στιγµή όµως που
σκέφτεται και γνωρίζει ότι η λύση είναι δυνατόν να προκύψει ως καρπός
πνευµατικής εργασίας, είναι έτοιµος ν’ αναγνωρίσει και να δοξάσει αυτόν που θα
του προσφέρει λύση. Είναι έτοιµος να λατρέψει το ευφυές ον που θα τον
λυτρώσει.
Ο Θεός, που περιγράφει η κάθε θρησκεία, έχει σχέση µε τη συγκεκριµένη
γνώση που παίρνουν οι άνθρωποι περί Θεού και συνθέτουν οµοιογενή σύνολα σ’
ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά τους. Το κάθε κοινωνικό σύστηµα περνά, µέσω ενός
συστήµατος παιδείας, οργανωµένα τη γνώση µέσα στην κοινωνία και µαθαίνει
στον άνθρωπο µια συγκεκριµένη µεθοδολογία σκέψης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
µαθαίνουν να σκέπτονται και ν’ αναζητούν τα ίδια πράγµατα και σ’ αυτό το σηµείο
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εµπλέκεται

ο

Θεός

που

γνωρίζουµε

µέσω

της

Θεολογίας.

Κάποια

σύνολα

λατρεύουν το Χριστό, κάποια τον Αλλάχ κλπ..
Τα όσα περιγράψαµε µέχρι τώρα µας δίνουν τη δυνατότητα ν’ αντιληφθούµε ότι ο
άνθρωπος, κινούµενος µέσα στο χρόνο, αγωνίζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει
σχέση µε τη ύλη. Ο άνθρωπος —ως µέλος της φύσης— προσπαθεί να επιβιώσει και στη
συνέχεια να βελτιώσει τη ζωή του µέσα σ’ αυτήν, συνυπάρχοντας µε τα υπόλοιπα ζωντανά
πλάσµατα της φύσης. Χρησιµοποιεί τις φυσικές του δυνάµεις, δανείζεται τις δυνάµεις των
ζώων και των µηχανών που ο ίδιος δηµιουργεί και τείνει προς κάποια όρια. Το δεύτερο
επίπεδο έχει σχέση µε το πνεύµα. Ο ίδιος άνθρωπος αγνοεί τον παράγοντα φύση και
περιορίζεται στην αναζήτηση λύσεων που αφορούν τη βελτίωση της ζωής του µέσα στη δική
του κοινωνία, όπου είναι υποχρεωµένος να συνυπάρξει µε άλλους ανθρώπους. Αναζητεί
λύσεις σε προσωπικό επίπεδο, όπως χρησιµοποιεί τις φυσικές του δυνάµεις µέσα στη φύση.
Επειδή όµως αντιλαµβάνεται την ίδια αδυναµία, αρχίζει και εφαρµόζει τις ίδιες πρακτικές.
∆ανείζεται τη γνώση άλλων ανθρώπων, όπως στη φύση δανείζεται τις φυσικές δυνάµεις των
ζώων. Αυτός ο δανεισµός όµως, παρ' όλο που είναι ιδιόµορφος, έχει οµοιότητες µε το
σύνολο των όσων εφαρµόζει στο επίπεδο της ύλης. Όρια υπάρχουν και σ΄αυτό το επίπεδο.
Το κατώτερο όριο είναι η προσωπική του άποψη, ενώ το ανώτερο όριο η άποψη του Θεού.
Όπως στο πρώτο επίπεδο ανώτατο όριο είναι το όριο που σέβεται την ανθρώπινη βιολογία,
έτσι και στο δεύτερο επίπεδο το ανώτατο όριο είναι αυτό που έχει ορισθεί µε την έννοια
«Θεός». Το ενδιάµεσο στάδιο είναι αυτό που κινείται ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια των
αιώνων. Σ’ αυτό το ενδιάµεσο στάδιο, στο µεν πρώτο επίπεδο —της ύλης— η πρόοδός του
φαίνεται από την ποιότητα των µηχανών, ενώ στο δεύτερο επίπεδο —του πνεύµατος— για
να εντοπιστεί η πρόοδός του απαιτείται µια πιο σύνθετη ανάλυση.
Η ανάλυση αυτή είναι απαραίτητη, γιατί έχουµε ένα παράδοξο φαινόµενο. Ο
άνθρωπος αναζητά λύσεις και την ίδια στιγµή λατρεύει συγκεκριµένο Θεό. Οι
άνθρωποι λατρεύουν Θεούς και άρα έχουν στην κατοχή τους τις λύσεις, εφόσον
από την ποιότητα των λύσεων που τους προσφέρονται αναγνωρίζουν τους Θεούς.
Κατά συνέπεια το πρόβληµα µετατοπίζεται και δεν αφορά την ανεύρεση λύσεων,
παρά αφορά την κοινοποίηση αυτών των λύσεων. Πρέπει να ενηµερωθούν όλοι οι
άνθρωποι γι’ αυτές τις λύσεις, ώστε να κρίνουν στη συνέχεια αυτές τις λύσεις και
να τις υιοθετήσουν. Πώς όµως θα ενηµερωθούν όλοι οι άνθρωποι; Θα πάρουν τις
λύσεις στα χέρια τους ή θα πάρουν εντολές απ’ αυτούς που ήδη τις έχουν υπό την
κατοχή τους; Η αξία αυτών των λύσεων δηµιουργεί εκµεταλλεύσιµες συνθήκες από
τους πονηρούς. Αυτοί που κατέχουν τις λύσεις παριστάνουν τους «εκλεκτούς» και
µετατρέπουν τις λύσεις σε εξουσία για να εκµεταλλεύονται τον κόσµο. Άνθρωποι
αρέσκονται να παριστάνουν τους Θεούς και άνθρωποι αρέσκονται να παριστάνουν
τους

δούλους

του

Θεού.

Εξαιτίας

αυτών

των

ανθρώπων

οι

λύσεις

δεν

προσφέρονται ως λύσεις, παρά αποτελούν γνώσεις που γεννούν συστήµατα. Τα
συστήµατα

αυτά

αποτελούν

τις

«µηχανές»

αναλαµβάνουν το έργο της διασποράς της γνώσης.
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Όπως το αεροπλάνο δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να πετάξει, έτσι και το σύστηµα
δίνει ειδικά χαρακτηριστικά στους «εκλεκτούς» που το ελέγχουν. Εξαιτίας του συστήµατος η
γνώση, η δύναµη και η άποψη ενός ανθρώπου πολλαπλασιάζεται και γίνεται ισοδύναµη
εκατοµµυρίων ανθρώπων. Αυτός ο πολλαπλασιασµός γίνεται µέσω της οργανωµένης ειδικής
εκπαίδευσης. Εκπαιδεύονται πολλοί άνθρωποι, για να ενεργούν όπως θα ενεργούσε ο
«εκλεκτός» σε ανάλογες καταστάσεις. Ο θνητός «εκλεκτός» γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο
αθάνατος, ενώ παράλληλα µπορεί να βρίσκεται σε πολλά και διαφορετικά σηµεία
ταυτόχρονα. Η τηλεόραση σ’ αυτό το σηµείο εµφανίζεται. Είναι η οριακά εξελιγµένη
πραγµατική µηχανή που υπάρχει στο επίπεδο του πνεύµατος. Η προσφορά της, ως
«µηχανή», δεν έχει την παραµικρή σχέση µε την ύλη. ∆εν βοηθά τον άνθρωπο ούτε να
πετάξει ούτε να τρέξει ούτε να κολυµπήσει. ∆εν βελτιώνει κανένα ειδικό χαρακτηριστικό τού
ανθρώπου, αλλά µπορεί να τον σώσει, όπως και µπορεί να του δώσει λύσεις σ’ όλα του τα
προβλήµατα. Μπορεί να τον προειδοποιήσει για µια καταστροφή, µπορεί να του πει τι να
κάνει για να σωθεί, όπως και µπορεί να του πει και πώς µπορεί να ζήσει τέλεια. Αυτό το
κατορθώνει η τηλεόραση, γιατί έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει γνώση. Μπορεί ανά πάσα
στιγµή να µεταφέρει τους κατάλληλους ανθρώπους που κατέχουν τις κατάλληλες γνώσεις
στο σύνολο του χώρου που αυτό είναι αναγκαίο. ∆ίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, που
είναι φορέας γνώσης, να κινείται αστραπιαία.
Αδιαφορεί για το σύνολο της υλικής του υπόστασης και ασχολείται αποκλειστικά µε την
πνευµατική. Μεταφέρει την εικόνα και τον λόγο του σ’ όλα τα µήκη και τα πλάτη της Γης
ταυτόχρονα. ∆εν περιορίζεται από καµία παράµετρο που έχει σχέση µε την ύλη. Η εικόνα
και ο ήχος του ανθρώπου ταξιδεύουν µε ταχύτητες απαγορευτικές για την ύλη. ∆ιαχέει την
εικόνα και το λόγο του ανθρώπου σε άπειρα σηµεία ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρχει ο
ανάλογος κατακερµατισµός, που είναι χαρακτηριστικός σ’ αυτήν την περίπτωση για την ύλη.
Ο άνθρωπος καταφέρνει µε τη βοήθεια της τηλεόρασης να είναι πανταχού παρών, χωρίς να
κοπιάζει και χωρίς να παρουσιάζονται αλλοιώσεις, ούτε στην εικόνα του ούτε στο λόγο του.
Η τηλεόραση αγνοεί επίσης και τον παράγοντα χρόνο. Ό,τι καταγράφει έχει τη δυνατότητα
να το εκπέµπει αναλλοίωτο µέσα στο χρόνο. Ο άνθρωπος, εξαιτίας της τηλεόρασης, όχι
µόνο καταφέρνει να είναι πανταχού παρών, αλλά και αθάνατος στο επίπεδο που αφορά το
πνεύµα.
Όταν στην αρχή µιλήσαµε για τα επιτεύγµατα του ανθρώπου, είπαµε ότι αυτά όλα ήταν
αντιγραφή των όσων έβλεπε ο άνθρωπος στη φύση. Αντέγραψε ό,τι είδε και έκρινε ό,τι
είναι ευνοϊκό γι’ αυτόν. Το δηµιούργηµα όµως της τηλεόρασης δεν µπαίνει σ’ αυτόν τον
κανόνα. Υπάρχει πλάσµα της φύσης, που να καταφέρνει να µεταφέρει την εικόνα του στο
σύνολο του χώρου και για το σύνολο του χρόνου, αδιαφορώντας για τους φυσικούς
νόµους; Ποιόν αντέγραψε ο άνθρωπος;
Από την εποχή που ο άνθρωπος κατοικούσε στα σπήλαια είχε γνώση περί Θεού. Γνώριζε
εκτός των άλλων ότι ο Θεός είναι πνεύµα, ότι είναι πανταχού παρών, ότι µπορεί να µιλάει
ταυτόχρονα σ’ όλα τα µήκη και τα πλάτη της Γης και ότι είναι αθάνατος. Γνώριζε δηλαδή ο
άνθρωπος ότι ο Θεός, πέρα από τον Λόγο Του και τη Σοφία Του, διέθετε και ορισµένα
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απόλυτα προσδιορισµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Όταν εµείς γνωρίζουµε ότι ο
άνθρωπος τείνει να γίνει Θεός, είτε εκ του αγαθού είτε εκ του πονηρού, εννοείται ότι
αντιλαµβανόµαστε πως είναι λογικό να Τον µιµείται. Υπάρχει δηλαδή ένα πρότυπο και
υπάρχει γνώση και ευφυΐα από την πλευρά του ανθρώπου να προσπαθεί την εξοµοίωση.
Πού όµως υπάρχει χώρος να εκδηλωθεί η ευφυΐα του ανθρώπου και να χρησιµοποιηθεί η
γνώση του; Μπορεί να παράγει µε αυτά τα µέσα τον Λόγο του Θεού; Ακόµα κι αν αυτό ήταν
δυνατόν, είναι εκτός λογικής, από τη στιγµή που ο Θεός ο Ίδιος του έχει παραχωρήσει τον
Λόγο Του. Εκ των δεδοµένων δηλαδή ο άνθρωπος µπορεί να µιµηθεί το Θεό µόνον σ’ ό,τι
αφορά κάποια χαρακτηριστικά Του. Αιώνες τώρα είχε τον Λόγο Του και τον µετέφερε.
Μιλούσε σαν Θεός επειδή ο Θεός του παρέδωσε τον Λόγο Του και απευθυνόταν σε
ανθρώπους που ήθελαν ν’ ακούσουν το Λόγο του Θεού.
Η τηλεόραση σ’ αυτό το σηµείο βρίσκει εφαρµογή και εµφανίζεται ως οριακή µηχανή.
Μεταφέρει τον οποιονδήποτε λόγο αναλλοίωτο τη στιγµή που παράγεται. ∆ίνει θεϊκές
ιδιότητες στον άνθρωπο, γιατί νικά την αδυναµία της υλικής του υπόστασης και ξεπερνά
τους φυσικούς νόµους. Ο άνθρωπος της δυαδικής φύσης, εξαιτίας της τηλεόρασης, δεν
απαιτείται να µετακινεί την ύλη του για να παρουσιάζει σε διαφορετικά σηµεία την εικόνα
του. ∆εν απαιτείται να µετακινείται ο ίδιος για να µεταφέρεται ο λόγος του. ∆εν απαιτείται
να επισκέπτεται τα σπίτια των ανθρώπων, για να τον δουν και να τον ακούσουν µέσα σ’
αυτά οι υπόλοιποι άνθρωποι. Με µέσο την τηλεόραση, κάθε φορά που µιλάει, έχει τη
δυνατότητα να επιλέγει το µέγεθος του ακροατηρίου. Μπορεί να απευθυνθεί, χάρη στην
τεχνολογία που έχει στη διάθεσή του, σε ένα ακροατήριο που το µέγεθός του µεταβάλλεται
κατά βούληση. Ένα ακροατήριο που µπορεί να είναι ένας άνθρωπος, αλλά και το σύνολο
της ανθρωπότητας.
Ο αναγνώστης εύκολα αντιλαµβάνεται την ανυπολόγιστη αξία της τηλεόρασης ως
µηχανής. Σύµφωνα όµως µε τα όσα έχουµε αναφέρει πιο πάνω περί µηχανών, τίθεται το
εξής ζήτηµα: Εµείς γνωρίζουµε ότι η κάθε µηχανή αντικαθιστά ανθρώπους σε διάφορες
δουλειές. Η τηλεόραση ως µηχανή ποιους αντικαθιστά; Τον λόγο και τη γνώση, είτε του
Θεού είτε των ανθρώπων, αναλάµβαναν επί αιώνες να µεταφέρουν οι άνθρωποι. Το σύνολο
των προβληµάτων οφείλεται σ’ αυτήν την πρακτική. Έπρεπε να επιλεγούν άνθρωποι
κατάλληλοι και έπρεπε να δηµιουργηθούν ιεραρχίες και άρα συστήµατα. Άλλοι µετέφεραν
γνώση και άλλοι έλεγχαν αυτούς που µετέφεραν γνώση. Άλλοι ήταν αξιόπιστοι και άλλοι
αναξιόπιστοι σ’ ό,τι αφορά τη µεταφορά. Σ’ ό,τι αφορά τον έλεγχο, άλλοι ήταν τίµιοι και
αγαθοί και άλλοι άθλιοι και πονηροί. Κανένας δεν µπορούσε να ελέγξει τους ελεγκτές για
την αξιοπιστία τους, γιατί κανένας δεν µπορούσε να είναι παρών στον χώρο και στον χρόνο
που ο Θεός —ή ο άνθρωπος που παρήγαγε γνώση— έδινε εντολές. Πόση ύλη και άρα
ανθρώπινα σώµατα µπορούσε να χωρέσει το δωµάτιο όπου συγκεντρώθηκαν οι µαθητές του
Χριστού κατά τη διάρκεια του Μυστικού ∆είπνου; Πόσοι άνθρωποι µπορούσαν να δουν και
να ακούσουν τον Αλέξανδρο, όταν αυτός έδινε εντολές στους διαδόχους του;
Από τη στιγµή που κανένας άλλος δεν άκουσε τις εντολές, πλην αυτών που τις
έλαβαν, υπάρχει πρόβληµα. Υπάρχει πρόβληµα αξιοπιστίας, που δίνει τη δυνατότητα
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στους πονηρούς να το εκµεταλλευτούν. ∆ηµιουργούνται ρόλοι, που στην ουσία είναι
υπεύθυνοι για τα προβλήµατα του κόσµου. Κάποιοι µεταφέρουν τη γνώση και κάποιοι
παριστάνουν τους Θεούς, χωρίς να ελέγχονται από τους ανθρώπους, ούτε για την
προσωπική τους ποιότητα ούτε για την ακρίβεια των λόγων τους. Το πρόβληµα γεννάται
από το γεγονός ότι δικαίωµα να δίνει εντολές έχει µόνο ένας και αυτός είναι ο
δηµιουργός της γνώσης και άρα του λόγου, ενώ τον ίδιο αυτόν λόγο τον µεταφέρουν
πολλοί. Ποιος όµως θα κοινοποιήσει αυτές τις εντολές σ’ όλον τον κόσµο, ώστε να
ελέγχονται οι µεταφορείς µέσα στον χρόνο; Άρα θα πρέπει να µεταφερθούν και εντολές
µαζί µε την γνώση. Οι εντολές δηµιουργούν την εξουσία και η εξουσία έλκει τους
αθλίους. Η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου της αξιοπιστίας των εντολοδόχων δηµιουργεί
έλλειψη δυνατότητας ελέγχου της εξουσίας.
Όπως αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης, η τροµερή µηχανή που ονοµάζεται τηλεόραση ,αν
χρησιµοποιηθεί σωστά, εξαλείφει το σύνολο των προβληµάτων. Ο κόσµος θα ήταν
διαφορετικός, αν υπήρχε αυτή η µηχανή στις σηµαντικές στιγµές της ανθρωπότητας. ∆εν θα
υπήρχε ιερατείο στον χριστιανικό κόσµο, αν η τηλεόραση κατέγραφε τον Κύριο όταν
δίδασκε και όταν έδινε εντολές. Το σύνολο των όσων είπε και η ίδια η µορφή Του θα
καταγραφόταν µε ηλεκτρονικά µέσα και θα υπήρχαν στη διάθεση του ανθρώπου ανά πάσα
στιγµή και µε απόλυτη πιστότητα. Αυτό όµως δεν συνέβη και είχαµε τη συνέχεια που
γνωρίζουµε.
Οι εντολοδόχοι οδήγησαν τον κόσµο στον Μεσαίωνα, στην Ιερά Εξέταση και στον
ολοκληρωτισµό. Το ίδιο συνέβη και σε άλλη κλίµακα και µε άλλους δηµιουργούς που
παραποιήθηκαν οι εντολές τους. Εξαιτίας του Μαρξ πήγαµε στον κοµµουνισµό του αίσχους.
Κανένας δεν µπορούσε να ελέγξει την πηγή των όσων άκουγε. Το κοµµατικό στέλεχος
µετέφερε το λόγο του Μαρξ ή σαν γουρούνι προστάτευε τα συµφέροντά του λέγοντας
ψέµατα;
Το

σύνολο

των

άσχηµων

φαινοµένων

που

παρατηρούνται

σήµερα

και

χρεώνονται στην τηλεόραση, οφείλονται στην τεράστια ισχύ της «µηχανής» που
λέγεται τηλεόραση. Το πρόβληµα,όπως εύκολα αντιλαµβάνεται ο καθένας από
εµάς, βρίσκεται στο ποιόν αυτών που διαχειρίζονται αυτή την ισχύ. Η τηλεόραση
δίνει θεϊκές ιδιότητες σ’ αυτούς που έχουν στα χέρια τους την εξουσία και άρα
ελέγχουν την ενηµέρωση. ∆εν δηµιουργεί Θεούς, παρά θεοποιεί αυτούς που το
σύστηµα έχει επιλέξει, εφόσον πρώτα έχει εξασφαλίσει τον έλεγχό τους. Αν
δηλαδή η αθλιότητα της κοινωνίας έχει σχέση µε τον λόγο των δούλων τού
συστήµατος, η τηλεόραση απλά διευκολύνει το έργο της διασποράς αυτού του
λόγου.

Απαλλάσσει

την

εξουσία

από

ένα

µεγάλο

πλήθος

λειτουργικών

προβληµάτων, που συνδέονται µε τον χρόνο και τον χώρο διασποράς της
προπαγάνδας της. ∆ίνει τη δυνατότητα στην εξουσία να χρησιµοποιεί τους
«ικανότερους» ανθρώπους της στο σύνολο του χώρου που την ενδιαφέρει, χωρίς
τις

απώλειες

του

παρελθόντος,

όπου

άσχετοι

και

ανάξιοι

προπαγανδιστές

αδυνατούσαν να πείσουν. Επιπλέον δε η τηλεόραση προστατεύει αυτούς τους
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δούλους, εφόσον οι άνθρωποι τους βλέπουν µόνο σε συγκεκριµένο χρόνο και δεν
µπορούν να τους κρίνουν στην καθηµερινότητά τους.
Η τηλεόραση δίνει επίσης στην εξουσία τη δυνατότητα ν’ ακολουθεί τον άνθρωπο στους
πιο προσωπικούς του χώρους και αυτό είναι επικίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι τεράστιος, γιατί ο
άνθρωπος µέσα στο σπίτι του είναι χαλαρός, επειδή νιώθει κύριος του χώρου του και
αισθάνεται ασφαλής. Αυτό το συναίσθηµα σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι ευεργετικό,
γιατί απαλλάσσει τον άνθρωπο από τους ψυχοφθόρους αµυντικούς µηχανισµούς που
χρησιµοποιεί έξω από το σπίτι του. Η ύπαρξη όµως της τηλεόρασης κάνει αυτή τη
χαλαρότητα εκµεταλλεύσιµη και βοηθά την εξουσία στην επίτευξη των στόχων της. Η
εξουσία έχει τεράστιες γνώσεις και προσπαθεί να ελέγξει απόλυτα τον άνθρωπο. Πού όµως
µπορεί να τον ελέγξει πιο εύκολα; Στον χώρο εργασίας και στις κοινωνικές εκδηλώσεις ο
άνθρωπος είναι θωρακισµένος. Προσέχει τι λέει και σε ποιον το λέει. Εκτός αυτού όµως
αναγνωρίζει ανάµεσα στους συνοµιλητές του τους ανθρώπους που είναι δούλοι τού
συστήµατος και έχουν να υπερασπιστούν συµφέροντα. Είναι καχύποπτος απέναντι στον
οποιονδήποτε τον πλησιάζει. Προσπαθεί να διακρίνει ανάµεσα στα λόγια του τα συµφέροντά
του. Προσπαθεί να καταλάβει τι αντιπροσωπεύει ο καθένας και άρα τι πουλάει. Ο ιερέας
πουλάει

σωτηρία,

ο

πολιτικός

ευηµερία

και

οι

υπόλοιποι

λύσεις

στα

καθηµερινά

προβλήµατα, µέσα από ένα τεράστιο σύνολο καταναλωτικών προϊόντων.
Ο άνθρωπος, γνωρίζοντας µέσα από την εµπειρία του τους λόγους για τους οποίους τον
προσεγγίζουν, είναι εξαιρετικά καχύποπτος. Αυτή η καχυποψία εκνευρίζει το σύστηµα
εξουσίας, γιατί κατά πρώτον δεν µπορεί να «πουλήσει» εύκολα το προϊόν του και κατά
δεύτερον, γιατί ο συνοµιλητής άνθρωπος δεν είναι απόλυτα ειλικρινής µαζί του. Ο
άνθρωπος, επειδή φοβάται, δεν εκφράζεται ελεύθερα και στερεί πληροφορίες από το
σύστηµα και άρα του δηµιουργεί «τυφλά σηµεία». Αιώνες τώρα η εξουσία δεν µπορούσε να
πετύχει τίποτε ουσιαστικό σ’ αυτόν τον τοµέα, γιατί δεν µπορούσε να έχει πληροφορίες από
τους χώρους που ο άνθρωπος θεωρούσε προσωπικούς και λειτουργούσε µέσα σ’ αυτούς
ελεύθερα. ∆εν µπορούσε να µπει στα σπίτια των ανθρώπων, όπου οι πόρτες έκλειναν
ερµητικά καί για τους δούλους του καί για τους καλοθελητές σπιούνους. Μέσα στα σπίτια
των ανθρώπων έµπαιναν µόνο άτοµα εµπιστοσύνης και άρα µόνον οι φίλοι. Μόνον µπροστά
σ’ αυτούς ο άνθρωπος εκφραζόταν ελεύθερα και έλεγε διαφορετικά πράγµατα απ’ αυτά που
έλεγε στους ιερείς, στους πολιτικούς και στους εργοδότες του. Αυτοί οι δύο παράλληλοι
κόσµοι συνυπήρχαν επί αιώνες και εξαιτίας αυτής της συνύπαρξης γεννήθηκαν θετικά αλλά
και αρνητικά φαινόµενα.
Οι µεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις και οι αντίστοιχες κατακτήσεις που σηµειώθηκαν
υπέρ του ανθρώπου είναι από τα θετικά που προέκυψαν. Το σύστηµα, όταν υπέπεσε σε
σφάλµατα, το έκανε επειδή στερούνταν πληροφοριών. Νόµιζε ότι γνώριζε τι συµβαίνει µέσα
στην κοινωνία, ενώ στην πραγµατικότητα είχε άγνοια. Άλλα έλεγαν οι άνθρωποι στους
ιερείς και στους πολιτικούς και άλλα µεταξύ τους. Τα αρνητικά της κατάστασης για τον
άνθρωπο οφείλονταν στην κακή επικοινωνιακή λειτουργία. Μέχρι να γίνουν κοινά αυτά που
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συζητούσαν οι χαρισµατικοί άνθρωποι στα σπίτια τους, το σύστηµα προλάβαινε ν’ αναπτύξει
τις άµυνές του.
Η τηλεόραση, από τη στιγµή της εµφάνισής της, έσπασε τα διαχωριστικά αυτών των
παράλληλων κόσµων και σκόρπισε τις πληροφορίες προς κάθε κατεύθυνση. Αυτή η
κατάσταση —όπως συµβαίνει πάντα— είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες. Από τη
στιγµή που διαχέονται πληροφορίες σε τέτοια µεγάλη έκταση και ποσότητα, ευνόητο είναι
ότι ο πλέον κερδισµένος είναι αυτός που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται τις παραπάνω
πληροφορίες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευνοηµένος σ’ αυτήν την περίπτωση, µε βάση
τη λογική, είναι το σύστηµα εξουσίας. Με τη βοήθεια της τηλεόρασης το σύστηµα έπαψε να
έχει «τυφλά σηµεία» σ’ ό,τι αφορά τη γνώση του περί του τι συµβαίνει στην κοινωνία. Με
βάση µεθόδους που θα δούµε πιο κάτω εκµεταλλεύτηκε στο έπακρο την τηλεόραση και
απέκτησε πλήρη γνώση.
Ο απλός άνθρωπος, µη έχοντας τη γνώση και την ευφυΐα των διεστραµµένων και
ακριβοπληρωµένων δούλων, έπεσε θύµα µιας φοβερής κατάστασης. Η τηλεόραση µπήκε σε
κάθε σπίτι, εκτελώντας καθήκοντα σπιούνου. Είναι τα µάτια και τ’ αυτιά της εξουσίας µέσα
στον πλέον προσωπικό χώρο του ανθρώπου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων µε συγκρουόµενα
συµφέροντα. Υπηρετεί ταυτόχρονα και τον άνθρωπο και τους δυνάστες του. Μια παροιµία
όµως λέει ότι… «το έξυπνο πουλί από τη µύτη πιάνεται»… και σ’ αυτήν την περίπτωση είναι
ιδανική στο να περιγράψει τα συµβαίνοντα.
Η µεγάλη σιγουριά του συστήµατος για τη γνώση του το οδήγησε σε ένα από τα
µεγαλύτερα σφάλµατά του. Η απληστία του για πληροφορίες και για έλεγχο των ανθρώπων,
το έκαναν να καλλιεργήσει την τηλεόραση. Ήταν µέγα σφάλµα του η ανάπτυξη της
συγκεκριµένης τεχνολογίας. Θεωρητικά µπορεί να κατόρθωσε το ακατόρθωτο —που είναι η
είσοδός του στο κάστρο του ανθρώπου, που είναι το σπίτι του— πρακτικά όµως πλήρωσε
µεγάλο τίµηµα. Σ’ αυτό το σηµείο µπαίνει ο παράγων απληστία. Οι παράλληλοι κόσµοι
εύκολα ή δύσκολα ελέγχονταν. Η γνώση που είχε το σύστηµα του επέτρεπε —όπως
αποδείχθηκε µέσα στους αιώνες— να ελέγχει τον κόσµο. Μπορεί να µην γνώριζε απόλυτα τι
σκέφτονται οι άνθρωποι, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο από τη στιγµή που κατορθώνει
σχεδόν πάντα να επιβάλλεται. Το σύστηµα, καλλιεργώντας την τηλεόραση, έχασε δύο
καθοριστικές δυνατότητες για την επιβίωσή του. Στερήθηκε της δυνατότητας να δηµιουργεί
ανθρώπους-µύθους και έχασε τον έλεγχο της επαρχίας.
Θα δούµε τα πράγµατα µε τη σειρά, ώστε ν’ αντιληφθούµε τι συµβαίνει. Η τηλεόραση
δίνει λειτουργικά χαρακτηριστικά Θεού στους ανθρώπους που προβάλλει, αλλά ταυτόχρονα
τους θέτει ενώπιον της κρίσης του κόσµου. Το σύστηµα, γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις
αγωνίες των ανθρώπων, κατασκεύαζε επί αιώνες σωτήρες. Οι άνθρωποι άκουγαν γι’ αυτούς
ό,τι τους αφηγούνταν οι δούλοι του συστήµατος. Οι τελευταίοι εξωράιζαν αυτές τις µορφές
και έβαζαν στο στόµα των «σωτήρων» λόγια που ήταν προϊόντα υψηλής ποιότητας και
επεξεργασίας. ∆ηµιουργούσαν µε λίγα λόγια έναν µύθο γύρω από τα πρόσωπα που κάθε
φορά ζητούσαν από τον κόσµο είτε την πίστη του είτε την ψήφο του. «Κατασκευάζονταν»
«άγιοι θαυµατοποιοί» που κανένας δεν είχε δει τα θαύµατά τους, αλλά όλοι τα γνώριζαν.
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«Κατασκευάζονταν» «σωτήρες» πολιτικοί, που οι άνθρωποι τους λάτρευαν χωρίς να τους
γνωρίζουν.
Η τηλεόραση στέρησε από το σύστηµα τη δυνατότητα να δηµιουργεί πρόσωπα-µύθους.
Όποιος ενδιαφέρει τον κόσµο εµφανίζεται στην τηλεόραση και κρίνεται. Η αποµυθοποίηση
είναι θέµα χρόνου να συµβεί, από τη στιγµή που τα προβλήµατα είναι ανίκητα και οι
σοφιστείες προκλητικές. Οι άνθρωποι βλέπουν τους πολυδιαφηµισµένους δούλους να
ιδρώνουν µπροστά στις κάµερες, να µπερδεύουν τα λόγια τους, να λένε ηλιθιότητες, να
λένε ψέµατα ή να εκνευρίζονται όταν οι ερωτήσεις δεν τους ευνοούν και στη συνέχεια
κρίνουν. Η ανθρώπινη συµπεριφορά των υποτιθέµενων «σωτήρων» δεν επιτρέπει την
καλλιέργεια τέτοιων µύθων. Ακόµα και ο πιο χαρισµατικός άνθρωπος δεν έχει τη
δυνατότητα να δείχνει πάντα τέλειος µπροστά στην κάµερα. Η µια φορά που δεν θα το
καταφέρει τον περιορίζει στο επίπεδο του ανθρώπου και σ’ αυτό το σηµείο καταστρέφεται ο
µύθος.
Το σύστηµα όλα αυτά τα γνωρίζει, αλλά τα υποτίµησε. Αισθανόµενο την ασφάλεια της
γνώσης, νόµισε ότι µπορεί να επωφεληθεί µε άλλο τρόπο. Πόνταρε στην υπερπαραγωγή
«σωτήρων», που θα καθήλωνε τους ανθρώπους στο επιθυµητό επίπεδο. Μέχρι να
αποµυθοποιηθεί ο ένας, κάποιος άλλος θα διεκδικούσε τη θέση του. Φαινοµενικά, εκτός των
άλλων, κέρδισε και έναν ευκολότερο έλεγχο απέναντι στους ίδιους τους «σωτήρες» και
δηµιούργησε επιπλέον έναν τεράστιο στρατό υποψηφίων «σωτήρων» µε χαρακτηριστικά
δουλικότητας άνευ προηγουµένου. Όλοι θέλουν να γίνουν Θεοί της µιας νύχτας και είναι
διατεθειµένοι να κάνουν τα πάντα γι’ αυτό. Αυτό όµως που πραγµατικά έχασε το σύστηµα
είναι ένα ισχυρό δυναµικό, που η ύπαρξή του δίνει βαρύτητα στο σύστηµα και αδράνεια
στην κοινωνία. Έχασε το «βαρύ πυροβολικό» του, που ήταν άνθρωποι µε µεγάλο «ειδικό
βάρος» και που οι άνθρωποι τους σεβόντουσαν, ανεξάρτητα από το πόσο καλά τους
γνώριζαν. Αυτό το δυναµικό χρησιµοποιούσε το σύστηµα για να επηρεάσει τους ανθρώπους
υπέρ των συµφερόντων του. Αυτοί οι άνθρωποι αναλάµβαναν να πείσουν τον κόσµο για την
ορθότητα των επιλογών του συστήµατος.
Πολλοί ισχυρίζονται σήµερα, εξαιτίας της άγνοιας των παραπάνω, ότι η εποχή µας
στερείται µεγάλων ανδρών. ∆εν υπάρχουν οι «άγιοι» ή οι «µεγάλοι ηγέτες» άλλων
εποχών. Αυτό είναι λάθος, γιατί οι άνθρωποι κινούνται πάντα στα ίδια πλαίσια και αυτό
που διαφέρει είναι ο τρόπος που αυτοί παρουσιάζονται. Οι παλαιότεροι «άγιοι» ή
«ηγέτες» ήταν το ίδιο άσχετοι και άχρηστοι µ’ αυτούς που σήµερα αντέχουν ελάχιστες
ηµέρες. Απλά ήταν πιο τυχεροί, γιατί η αποµυθοποίησή τους ήταν δύσκολη υπόθεση και
τις περισσότερες φορές δεν γινόταν, γιατί το σύστηµα έχει συµφέρον να προστατεύει τα
πρόσωπα που το υπηρετούν. Εύκολα προστατεύονται άνθρωποι που ο κόσµος δεν τους
γνωρίζει και στηρίζει την άποψή του γι αυτούς σε φήµες. Αν σ’ αυτό συνυπολογιστεί ότι
οι περισσότεροι απ’ αυτούς ήταν και βιολογικώς νεκροί όταν γινόταν διάσηµοι —και άρα
κρινόταν—, τότε εύκολα αντιλαµβανόµαστε τη δυσκολία.
Όµως, η εσφαλµένη επιλογή της εξέλιξης της τηλεόρασης δεν περιορίζεται µόνον στα
παραπάνω. Το σύστηµα, εξαιτίας της τηλεόρασης, κατέστρεψε —και αυτό είναι τραγικό
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για το µέλλον του— τον γενικότερο σχεδιασµό που του δίνει δύναµη. Από την εποχή της
Βαβυλώνας ως λίγα χρόνια πριν, το σύστηµα είχε αναπτύξει δύο διαφορετικούς τύπους
συµπεριφορών που το ευνοούσαν απόλυτα. Γνώριζε τις διαφορές µεταξύ επαρχίας και
αστικών κέντρων και τις καλλιεργούσε για λόγους συµφέροντος. Ο έλεγχος των
ανθρώπων επιτυγχάνονταν µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε το πού κατοικούσαν, κι
αυτό απαιτούσε την ανάπτυξη διαφορετικής συµπεριφοράς. Στην επαρχία των µικρών
πληθυσµιακών συγκεντρώσεων κυριαρχούσε ένας αυστηρός λόγος, που οδηγούσε σε
συντηρητισµό και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το σύστηµα, έχοντας δικούς του ανθρώπους
στο σύνολο των θέσεων εξουσίας, έλεγχε τους ανθρώπους, ευνοώντας συστηµατικά
τους θρησκόληπτους και τους εθνικιστές. Καλλιεργούσε µε αυστηρό τρόπο την
παράδοση, πολεµούσε τις εκτός γάµου σχέσεις και επένδυε στη σεξουαλική πείνα των
επαρχιωτών. Την απαιτούµενη κοινωνική συσπείρωση και τον έλεγχο των µαζών τον
επιτύγχανε µε τη βοήθεια του εθνικισµού, που µετατρέπει το λαό σε εύκολα ελεγχόµενο
όχλο. Στην επαρχία, όπου η οικονοµία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη γη, εύκολα
τροµάζεις τους ανθρώπους µε εχθρούς που έχουν εδαφικές διεκδικήσεις.
Από την άλλη πλευρά, ο έλεγχος των αστικών κέντρων γινόταν µε εντελώς διαφορετικό
τρόπο. Τον ρόλο της παράδοσης τον αντικατέστησε µε την καλλιέργεια της ταξικής
συνείδησης των ανθρώπων. Ο λόγος του συστήµατος δεν µπορούσε να είναι αυστηρός και
ως εκ τούτου και το φαινόµενο της σεξουαλικής πείνας δεν ήταν καθοριστικός παράγοντας.
Αναφερόµαστε στην σεξουαλική πείνα, γιατί επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά
του ανθρώπου και ως εκ τούτου επηρεάζει τη γενικότερη κοινωνική λειτουργία. Εξαιτίας
αυτών των διαφορών, ο έλεγχος των µαζών στα αστικά κέντρα επιτυγχάνονταν µε
διαφορετικό τρόπο και σε δύο ξεχωριστές φάσεις. Καλλιεργούνταν σε πρώτη φάση ένας
ταξικός ρατσισµός, που στη συνέχεια —και άρα σε δεύτερη φάση— µετατρέπονταν σε
εθνικισµό. Ο λαός πρώτα χωριζόταν σε µικρούς όχλους ταξικού χαρακτήρα και στη συνέχεια
σε όχλο µε όµοια χαρακτηριστικά µ’ αυτά της επαρχίας.
Η τηλεόραση κατέστρεψε αυτόν τον σχεδιασµό, γιατί δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους µε
τα πιο πάνω κριτήρια, παρά απευθύνεται σε όλους. Η εµβέλειά της, που καλύπτει το σύνολο
µιας

επικράτειας,

καθώς

και

οι

κοινές

εκποµπές

σε

επαρχία

και

αστικά

κέντρα,

δηµιούργησαν µια πρωτόγνωρη όσο και επικίνδυνη για το σύστηµα κατάσταση. Η
τηλεόραση δίνει οµοιογένεια στους χώρους που καλύπτει και καταστρέφει τον σχεδιασµό
που προκύπτει από τον διαφορετικό λόγο που χρησιµοποιεί το σύστηµα για την εύρυθµη
λειτουργία του. Το σύστηµα εξουσίας, από τη στιγµή που αποφάσισε να εκµεταλλευτεί την
τηλεόραση, βρέθηκε µπροστά σ’ ένα τεράστιο δίληµµα, εφόσον έπρεπε να επιλέξει τον
κατάλληλο λόγο που θα χρησιµοποιούσε ως κοινό σε επαρχία και αστικά κέντρα. Έχοντας
γνώση του κέρδους, που προκύπτει από την τεράστια ισχύ της τηλεόρασης, δεν δίστασε να
πάρει το µεγάλο ρίσκο. Χρησιµοποίησε έναν λόγο πιο προοδευτικό απ’ αυτόν που
χρησιµοποιούσε µέχρι τότε στην επαρχία και σηµαντικά πιο συντηρητικό απ’ αυτόν που
χρησιµοποιούσε στα αστικά κέντρα.
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Το ρίσκο το πήρε, χωρίς να υπολογίσει δύο καθοριστικούς παράγοντες. Ο πρώτος
παράγοντας έχει σχέση µε τη δύναµη της εικόνας και άρα της τηλεόρασης να µεταφέρει
µηνύµατα. Ο δεύτερος παράγοντας έχει σχέση µε την αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Σ’
ό,τι αφορά τον πρώτο παράγοντα πίστεψε λανθασµένα ότι ο έλεγχος της τηλεόρασης θα
ήταν αποκλειστικά δικό του προνόµιο και δεν προέβλεψε ότι αργά ή γρήγορα θα
εµπλεκόταν σ’ αυτήν την υπόθεση και το οικονοµικό κεφάλαιο. Ο τηλεθεατής είναι πολίτης
που το σύστηµα θέλει να τον ελέγχει, αλλά ταυτόχρονα είναι και καταναλωτής που το
κεφάλαιο θέλει να εκµεταλλευτεί. Η σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ κεφαλαίου και
εξουσίας είναι καθοριστικής σηµασίας, γιατί, έχοντας διαφορετικούς στόχους, οδηγούνται σε
µια σύγκρουση µε απρόβλεπτα χαρακτηριστικά και απρόβλεπτες επίσης συνέπειες. Οι
διαφορετικοί στόχοι που οδήγησαν στη σύγκρουση είναι οι εξής: Το σύστηµα θέλει απλά να
έχει στη διάθεσή του την υποδοµή να µεταφέρει την προπαγάνδα του µέσα στην κοινωνία.
Το κεφάλαιο, από την άλλη πλευρά, αναζητά την υψηλότερη τηλεθέαση. Η σύγκρουση είναι
αδύνατον να µην ακολουθήσει, από τη στιγµή που ο στόχος της τηλεθέασης επιτυγχάνεται
µε την πρόκληση του ενδιαφέροντος του τηλεθεατή.
Το σύστηµα ενδιαφερόταν απλά να περάσει µέσα στο κάθε σπίτι έναν «υπηρέτη» του,
που θα µετέφερε αποκλειστικά τη δική του άποψη στο σύνολο των θεµάτων που
απασχολούν τον άνθρωπο και την κοινωνία του. Με τη βοήθεια της τηλεόρασης δεν ήταν
ανάγκη να πηγαίνει ο άνθρωπος, είτε στην εκκλησία είτε στις κοµµατικές συγκεντρώσεις,
για να ακούει το αντίστοιχο κήρυγµα. Οι ιερείς και οι πολιτικοί έµπαιναν µέσα στα σπίτια
των ανθρώπων και προωθούσαν τα συµφέροντά τους. Η απόδοση ήταν η µέγιστη, εφόσον
απευθύνονταν σ’ όλη την οικογένεια και όχι στα συγκεκριµένα µέλη της, που µέχρι εκείνη
την εποχή δραστηριοποιούνταν στους αντίστοιχους τοµείς. Ήταν απόλυτα φυσικό τον
πρώτο καιρό της τηλεόρασης ωφεληµένη να είναι µόνο η επαρχία από τον στοιχειωδώς
προοδευτικότερο λόγο που χρησιµοποιούσε το σύστηµα µέσω της τηλεόρασης, έναντι του
λόγου των τοπικών αντιπροσώπων των διαφόρων εξουσιών. Η τηλεόραση γι’ αυτόν τον
λόγο είχε στην αρχή της πορείας της µεγαλύτερη απήχηση στην επαρχία, ενώ για τα αστικά
κέντρα ήταν στην καλύτερη περίπτωση µια βαρετή υπόθεση.
Ο άνθρωπος, έχοντας την τάση ν’ αναζητεί λύσεις και άρα ν’ αναζητεί έναν
προοδευτικότερο λόγο, άρχισε να θεοποιεί την τηλεόραση. Για τους επαρχιώτες ό,τι
προέρχονταν από την τηλεόραση ήταν νόµος, εφόσον δικαιολογούσε συµπεριφορές που
µέχρι τότε ήταν απαγορευµένες. Άρχισε να χαλαρώνει τα ήθη και να παρακάµπτει τη µέχρι
τότε παράδοση που η εξουσία χρησιµοποιούσε για τον έλεγχο των ανθρώπων. Τα όσα
πρόβαλλε η τηλεόραση άρχισαν να υποκαθιστούν την παράδοση. Συνέφερε στους
επαρχιώτες το προτεινόµενο απ’ αυτήν µοντέλο ζωής και άρχισαν να την αντιµετωπίζουν
σαν µια ιδιότυπη παράδοση, όπου µέσα σ’ αυτήν υπήρχε το σωστό ή το λάθος, το αποδεκτό
και το µη αποδεκτό. Το σύστηµα εξουσίας αντιλήφθηκε τη συνήθεια αυτή των ανθρώπων,
αλλά την υποτίµησε. ∆εν µπόρεσε να προβλέψει τι µπορεί να προκύψει απ’ αυτήν την
συνήθεια που είναι εκµεταλλεύσιµη και δεν αφορά µόνον τους επαρχιώτες, αλλά και τους
κατοίκους των αστικών κέντρων.
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Σ’ αυτό το σηµείο εµφανίζεται και το κεφάλαιο που διεκδικεί µερίδιο από το κέρδος.
Γνωρίζοντας ότι το µέγιστο κέρδος βρίσκεται στην κατανάλωση των κατοίκων των αστικών
κέντρων —που είναι οικονοµικώς ισχυρότεροι—, προσπάθησε να τους παρασύρει. Πώς όµως
µπορούσε να συµβεί αυτό; Απλά έπρεπε να µετατρέψει την τηλεόραση από µια βαρετή
υπόθεση γι’ αυτούς σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Για να συµβεί όµως αυτό —όπως συµβαίνει
πάντα µε τους ανθρώπους— θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας προοδευτικότερος λόγος.
Άρχισαν λοιπόν να πλειοδοτούν µε στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των
ανθρώπων. Στην περίπτωση της επαρχίας τα πράγµατα όπως είδαµε ήταν εύκολα, γιατί
αρκούσε ένα χαρισµατικό πρόσωπο, που, χωρίς να λέει τίποτε διαφορετικό από τα
συνηθισµένα, προσέλκυε τους ανθρώπους. Οι επαρχιώτες δεν είχαν ξαναδεί χαρισµατικούς
χρήστες του λόγου, σε αντίθεση µε τους κατοίκους των αστικών κέντρων. Είχαν την
αίσθηση ότι ανακαλύπτουν έναν νέο κόσµο, ο οποίος στην πραγµατικότητα ήταν ο κόσµος
των µεγαλουπόλεων. Απλά έβλεπαν τους καλύτερα εκπαιδευµένους προπαγανδιστές, οι
οποίοι µέχρι τότε αναλάµβαναν τους τροµερά πιο καχύποπτους και ισχυρούς στον τοµέα της
γνώσης πολίτες των αστικών κέντρων. Έβλεπαν µε λίγα λόγια τις «σειρήνες» των
µεγαλουπόλεων.
Η τηλεόραση γι’ αυτόν το λόγο ήταν βαρετή στα αστικά κέντρα. ∆εν είχε
κανένα λόγο ένας άνθρωπος της µεγαλούπολης να βλέπει µέσα στο σπίτι του
αυτούς που έβλεπε στις γειτονιές του. Οι «χαρισµατικοί» µέσα στα αστικά κέντρα
δεν απειλούσαν την επιθυµητή για το σύστηµα κατάσταση, παρά τη συντηρούσαν.
Αντιπροσώπευαν

πολλές

διαφορετικές

κοινωνικές

οµάδες

που

το

σύστηµα

θεωρούσε νόµιµες και τις εκµεταλλεύονταν. Αντίθετα στην επαρχία αυτοί οι ίδιοι
ήταν ανατροπείς της συντήρησης, γιατί το σύστηµα µέχρι τότε καθήλωνε σ’ ένα
κοινό επίπεδο τους πάντες, χωρίς ν’ ανέχεται οτιδήποτε απειλούσε αυτήν την
κατάσταση. Από τη στιγµή όµως που το κεφάλαιο ενδιαφέρεται να προσελκύσει το
ενδιαφέρον των ανθρώπων των µεγαλουπόλεων, τα πάντα γίνονται επικίνδυνα για
την εξουσία. Στο όνοµα της αποδοτικής διαφήµισης άρχισαν να παίρνουν οι
κεφαλαιοκράτες επικίνδυνες αποφάσεις για την εξουσία. Άρχισαν ν’ αναζητούν
ανθρώπους που το κοινό των µεγαλουπόλεων πλέον θα έβρισκε ενδιαφέροντες.
Αυτοί όλοι µε τον λόγο τους και τις συνήθειές τους έκαναν το σύστηµα να
εκνευρίζεται. Όλοι αυτοί απειλούσαν το σύνολο του σχεδιασµού που το σύστηµα
είχε αναπτύξει. Έχοντας ως στόχο το σύνολο των τηλεθεατών-καταναλωτών των
αστικών κέντρων, ανέπτυξαν έναν νέο λόγο και δηµιούργησαν νέα πρότυπα —
κοινά για όλους— κι αυτό απειλούσε τους ταξικούς διαχωρισµούς που καλλιεργούσαν οι πολιτικοί και οι συνδικαλιστές στις µεγαλουπόλεις. Επειδή όµως κανένα
κοινό πρότυπο δεν µπορεί να νικήσει την οικονοµική ανισότητα που συντηρεί τις
ταξικές διαφορές, η ζηµιά του συστήµατος στα αστικά κέντρα ήταν και είναι
σοβαρή εξαιτίας της τηλεόρασης, αλλά όχι καθοριστική.
Στην περίπτωση της επαρχίας όµως τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η ζηµιά
που υπέστη το σύστηµα είναι τεράστια και καθοριστική. Η τηλεόραση στην επαρχία
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έφερε

µια

επανάσταση

δραστηριοτήτων.
προβλήµατα

Αν

δεν

και

άλλαξε

αναλογιστούµε

είναι

ριζικά

και

πολυσύνθετα,

το

το

σύνολο

γεγονός

όπως

στα

ότι

των
στην

αστικά

κοινωνικών
επαρχία

κέντρα,

τα

τότε

αντιλαµβανόµαστε τον κίνδυνο για τους πάσης φύσεως κρατούντες. Για να
καταλάβει ο αναγνώστης το µέγεθος αυτού του κινδύνου, θα πρέπει να σκεφτεί τις
διαφορές που υπάρχουν µεταξύ επαρχίας και µεγαλουπόλεων. Στην επαρχία τα
µεγέθη είναι µικρά και δεν τροµάζουν. ∆εν υπάρχουν τα προβλήµατα (ταξικά,
κοινωνικά κλπ.) σε τέτοιο βαθµό ανεπτυγµένα, που να δικαιολογείται η λογική του
αναγκαίου κακού. ∆εν υπάρχουν οι συνθήκες που συντηρούν τα ταξικά µίση και
αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους. Στην επαρχία τα πράγµατα είναι απλά. Από
τη µια πλευρά είναι οι φορείς της εξουσίας και από την άλλη πλευρά όλοι οι
υπόλοιποι. Το σύστηµα εξουσίας γι’ αυτόν τον λόγο ήταν αυστηρό στην επαρχία
και διατηρούσε στο απυρόβλητο τους ανθρώπους του^ µια προστασία τόσο
τροµερή,

που

δηµιουργούσε

ταµπού.

Ήταν

ταµπού

για

τον

επαρχιώτη

να

κατηγορήσει τον παπά, τον αστυνοµικό ή τον δάσκαλο. Στα αστικά κέντρα η
προστασία των παραπάνω δεν ήταν επιβεβληµένη, γιατί δεν µπορούσε να είναι
αποτελεσµατική και επιπλέον οδηγούσε σε σύγκρουση τέτοια, που απειλούσε την
αξιοπιστία του ίδιου του συστήµατος. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν µπορούσε και δεν
ήθελε να προστατέψει το σύστηµα τους διεφθαρµένους υπηρέτες του.
Ας δούµε τους αστυνοµικούς για παράδειγµα. Στα αστικά κέντρα µπορούσε ο
καθένας να µιλάει εναντίον τους, γιατί απλούστατα οι ανάγκες των µεγαλουπόλεων
τους έκαναν απαραίτητους. Στη επαρχία όµως, που δεν υπάρχουν αυτές οι ανάγκες
και οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται πιο απλά τα πράγµατα, είναι επικίνδυνο ν’
αναπτύσσουν τέτοιες απόψεις. Η αµφισβήτηση είναι ταυτόχρονα και αφορισµός µε
απρόβλεπτες συνέπειες. Από τη στιγµή µάλιστα που η τηλεόραση στο µυαλό του
ανθρώπου είναι συνδεδεµένη µε το σύστηµα και τη νοµιµότητα και οι άνθρωποι σε
γενικές γραµµές την εµπιστεύονται, οι «χαρισµατικοί» αστέρες της τηλεόρασης
απειλούν τα πάντα.
Στο όνοµα της υψηλής τηλεθέασης —και άρα στο όνοµα της αποτελεσµατικής
διαφήµισης— µπήκαν στην τηλεόραση και άρα στα σπίτια των ανθρώπων απόψεις αιρετικές
για το σύστηµα. Με τη λογική του ό,τι πουλάει το προβάλλουµε, άρχισαν να προβάλλονται
άνθρωποι που το σύστηµα τους είχε διατηρήσει στο περιθώριο τα προηγούµενα χρόνια. Με
τις ευλογίες της τηλεόρασης άρχισε η µεγάλη αποµυθοποίηση των ιερών και οσίων του
συστήµατος. Η επαρχία είδε τον κόσµο ν’ αλλάζει µε τέτοια ταχύτητα που όµοιά της δεν
παρατηρήθηκε σε καµία επανάσταση. Άρχισε ν’ απορροφά γνώση και να ευθυγραµµίζεται σε
νοοτροπία και συµπεριφορά µε τα µεγάλα αστικά κέντρα. Ο κίνδυνος για το σύστηµα έγινε
τεράστιος γιατί έχασε τον κύριο µοχλό πίεσης εναντίον των κοινωνικών αγώνων, που είναι
η συντηρητική επαρχία. ∆εν µπορεί να χρησιµοποιεί πλέον την επαρχία για τον έλεγχο της
εξουσίας και την καθήλωση της κοινωνίας στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο. Αν σ’ αυτό
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συνυπολογιστεί και η απώλεια της δυνατότητας —και πάλι λόγω της τηλεόρασης— να
δηµιουργεί ανθρώπους µύθους, τότε τα πράγµατα είναι τραγικά για το ίδιο.
Η κοινωνία απέκτησε µια τροµερή οµοιογένεια που την καθιστά επικίνδυνα ευµετάβολη.
∆εν ξέφυγε από τον έλεγχο του συστήµατος, αλλά είναι δυνατόν να ξεφύγει πλέον, εφόσον
έχασε την αδράνεια που της προσέδιδε η ύπαρξη της συντηρητικής επαρχίας και που ήταν
αυτή που προστάτευε το σύστηµα. Το τελικό χτύπηµα το δέχτηκε η εξουσία µε την
ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ακόµα και τα λίγα που µπορούσε να προστατέψει,
κάποιοι τα ξεπούλησαν για να πουλήσουν περισσότερα απορρυπαντικά.
Σ’ αυτό το σηµείο γίνεται αντιληπτό αυτό που είπαµε πιο πάνω ότι το σύστηµα
υποτίµησε την αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι αποφάσεις πάρθηκαν όταν η
τηλεόραση ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση και η λειτουργία της ήταν πολυδάπανη και
απαιτούσε την κρατική υποστήριξη. Η εξουσία νόµισε ότι θα ήταν για πάντα απαραίτητη και
ότι το κεφάλαιο θα την είχε ανάγκη, µε τον ίδιο τρόπο που την έχει ανάγκη στον τοµέα των
τεχνικών υποδοµών. ∆εν γνώριζε ότι θα φτάσει η στιγµή που η τεχνολογία θα έκανε φτηνή
υπόθεση την τηλεοπτική µετάδοση και άρα θα την παρέδιδε σε ανεξέλεγκτα χέρια. Ποιος
µπορούσε λίγες δεκαετίες πριν να φανταστεί τους δηµοτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς;
Ποιος µπορεί σήµερα να σταµατήσει τον κάθε περίεργο να χρησιµοποιήσει τη δύναµη της
τηλεόρασης;
Σήµερα µπορούµε να πιστεύουµε ότι βρισκόµαστε στο κρισιµότερο σηµείο, εφόσον ο
κίνδυνος για τους πάσης φύσεως κρατούντες είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Σήµερα οι
ίδιοι, που στο όνοµα της τηλεθέασης παρέβησαν τις εντολές της εξουσίας, µιλούν για
αυτοπεριορισµό. Μιλούν για δεοντολογία και προσπαθούν ν’ ανακαλύψουν την ιδανική
ισορροπία µεταξύ υψηλής απόδοσης και της προστασίας του συστήµατος. Το έργο αυτό
είναι βέβαια δύσκολο, γιατί οι άνθρωποι, έχοντας απορροφήσει γνώση, έχουν αλλάξει
επίπεδο και δεν είναι δυνατόν να διεκδικεί κάποιος το ενδιαφέρον τους, χωρίς να προσφέρει
τις συνθήκες που έχουµε περιγράψει. Το σύστηµα, άν θελήσει να υποβαθµίσει την
τηλεόραση, µετατρέποντάς την και πάλι σε µια βαρετή υπόθεση, θα πρέπει να ξαναέλθει σε
σύγκρουση µε το κεφάλαιο. Προς το παρόν τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του κεφαλαίου
και η µόνη ασφάλεια του συστήµατος βρίσκεται στην τροµερή του δυνατότητα να
επεξεργάζεται στοιχεία.
Απ’ αυτό το σηµείο και πέρα θα δούµε πώς το σύστηµα ελέγχει την κοινωνία µέσω της
τηλεόρασης και µετατρέπει τη «µηχανή» τηλεόραση σ’ έναν υπάκουο δούλο του. Η γνώση
του συστήµατος µετατρέπει τη συσκευή της τηλεόρασης σε µάτια και αυτιά των
κρατούντων. Πλανώνται αυτοί που νοµίζουν ότι την τηλεόραση µόνον την βλέπουν και δεν
τους βλέπει. Η γνώση του συστήµατος µετατρέπει τη σηµερινή τηλεόραση σ’ έναν σπιούνο
άνευ προηγουµένου. Έναν σπιούνο που όχι µόνον βγάζει σε κοινή θέα τα όσα σκεφτόµαστε
και τα όσα συµβαίνουν µέσα στα σπίτια µας, αλλά που ταυτόχρονα διαφθείρει τα µέλη της
οικογένειάς µας. Κύριος στόχος αυτού του σπιούνου είναι τα πιο ανίσχυρα µέλη της, που
είναι τα παιδιά. Όταν αυτό γίνεται κατορθωτό, το αποτέλεσµα είναι διπλό. Πρώτον
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εξασφαλίζεται ο έλεγχος των ανθρώπων και άρα διαιωνίζεται η κατάσταση και δεύτερον οι
πολίτες-καταναλωτές διαπλάθονται κατάλληλα στην ηλικία που δεν έχουν αντιστάσεις.
Για ν’ αντιληφθούµε πώς συµβαίνει αυτό, θα πρέπει να δούµε την τηλεόραση στο
γενικότερο επίπεδο λειτουργίας της και στη συνέχεια να συνδυάσουµε αυτήν την λειτουργία
µε

τις

επιδιώξεις

του

συστήµατος.

Οι

τηλεοπτικές

εκποµπές

κινούνται

σε

τρεις

θεµατολογικούς άξονες, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί για συγκεκριµένους λόγους και
υπηρετούν την εξουσία µε επίσης συγκεκριµένο τρόπο. Ο πρώτος άξονας —και ο πλέον
ακίνδυνος για τον άνθρωπο— είναι ο άξονας της διασποράς της γνώσης. Η τηλεόραση
προβάλλει ντοκιµαντέρ, κάνοντας προσιτά στους ανθρώπους θέµατα που δεν θα είχαν είτε
τις δυνατότητες είτε τη διάθεση να προσεγγίσουν µε άλλο τρόπο. Ο άνθρωπος, καθισµένος
στην πολυθρόνα του, µπορεί να ταξιδέψει σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της Γης, χωρίς να
µπει σε καµία άλλη διαδικασία. Μπορεί να µάθει για τις επιστηµονικές ανακαλύψεις, χωρίς
να κουνήσει το δάκτυλό του. Οι ίδιοι οι επιστήµονες µπαίνουν στο σπίτι του και τον
ενηµερώνουν. Αυτός ο άξονας είναι όπως είπαµε ο πιο ακίνδυνος και καλλιεργείται από το
σύστηµα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να προσελκύει το κοινό προς την
τηλεόραση. Συνδέει την τηλεόραση µε την έννοια της παιδείας και της εξασφαλίζει επαφή
µε τα παιδιά, που είναι οι µελλοντικοί πολίτες. Ακόµη και ο πιο καχύποπτος γονέας επιτρέπει
τη χρήση της από τα παιδιά του. Ο δεύτερος λόγος είναι, για να παρουσιάζει την τηλεόραση
ως κάτι το εξαιρετικά χρήσιµο, που δικαιολογεί την επένδυση του συστήµατος και άρα τα
χρήµατα που δαπανώνται και είναι χρήµατα των φορολογουµένων.
Ο δεύτερος θεµατολογικός άξονας που κινείται η τηλεόραση είναι αυτός της
προπαγάνδας. Το σύστηµα, µε µέσον την τηλεόραση, βάζει µέσα στο κάθε σπίτι
τούς ανθρώπους του, που έχουν ως στόχο να κάνουν τον άνθρωπο υποχείριο του
συστήµατος. Προσπαθούν να µάθουν στον άνθρωπο να σκέφτεται µε έναν
συγκεκριµένο τρόπο και να καταλήγει σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Μαθαίνουν
στον άνθρωπο µια συγκεκριµένη µεθοδολογία σκέψης, την οποία γνωρίζει το
σύστηµα και την κάνει εκµεταλλεύσιµη. ∆εν µαθαίνει, για παράδειγµα, στον
άνθρωπο ν’ αµφισβητεί το αλάθητο των κρατούντων και να προσπαθεί µόνος του
να λύσει τα προβλήµατά του. Μαθαίνει στον άνθρωπο να αισθάνεται αδύναµος και
να συγκρίνει µεταξύ τους τις προτεινόµενες «σωτήριες» προτάσεις. Αυτό είναι
πολύ εύκολο για το σύστηµα και γίνεται µε υποδειγµατικό τρόπο. Βγαίνει στην
τηλεόραση, για παράδειγµα, ένας υπουργός και αναφέρεται σε εξειδικευµένα
θέµατα. Αριθµοί, µελέτες και συµπεράσµατα κάνουν παρέλαση µπροστά στα µάτια
του τηλεθεατή. ∆εν µπορεί να ελέγξει τίποτε απ’ αυτά, γιατί δεν τα γνωρίζει.
Αισθάνεται

αδύναµος

και

επενδύει

σ’

έναν

αντίπαλο

του

ιδίου

επιπέδου

εξειδίκευσης. Από εκείνο το σηµείο και πέρα τα πάντα είναι εύκολα. Κανένας δεν
ελέγχει κανέναν και οι τηλεθεατές επενδύουν στους υποψήφιους «σωτήρες» µε τη
λογική του ποδοσφαίρου.
Αγνοούν οι άνθρωποι το πιο απλό πράγµα. Τον υπουργό που ασκεί εξουσία τον κρίνεις
µε βάση το έργο του και όχι µε βάση τη γνώση του. Κανέναν δεν ενδιαφέρει τι γνωρίζει ο
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κάθε πονηρός, παρά τον ενδιαφέρει τι κάνει. Ακόµη κι ένας τσαγκάρης, αν παρουσιαστεί
στην τηλεόραση και µιλήσει απόλυτα εξειδικευµένα, δεν θα γίνει κατανοητός. Ποιος όµως
κρίνει τον τσαγκάρη µε βάση τις γνώσεις του; Ο τσαγκάρης κρίνεται µε βάση τη δουλειά
του και άρα µε βάση αυτό που βιώνει ο άνθρωπος. Ο καλός τσαγκάρης είναι αυτός που
επιδιορθώνει καλά τα παπούτσια και όχι αυτός που κάθεται µε τις ώρες να εξηγεί τα άλυτα
προβλήµατα των παπουτσιών που υποτίθεται επιδιόρθωσε. Τα πράγµατα είναι απλά. Αν δεν
µπορείς να κάνεις αυτό που σου ζητάνε δεν αναλαµβάνεις. Αν πιστεύεις ότι αυτά που σου
ζητάνε είναι ανέφικτα, το δηλώνεις εξ’ αρχής και δεν µπαίνεις σε καµιά άλλη διαδικασία αν
δεν αλλάξουν τα δεδοµένα. Στην περίπτωση του υπουργού τί συµβαίνει; Λύνει τα
προβλήµατα; Βιώνει ο άνθρωπος καλύτερη ζωή; Από τη στιγµή που δεν συµβαίνει αυτό,
γιατί κάθεται και τον βλέπει στην τηλεόραση να δίνει εξηγήσεις; Ενδιαφέρει τον άνθρωπο
γιατί δεν µπόρεσαν να µειώσουν τον πληθωρισµό; Αν ήταν αδύνατη η µείωσή του, να µην
αναλάµβαναν. Αυτοί υπόσχονται θαύµατα για ν’ αποσπάσουν ψήφους. Τον άνθρωπο τον
ενδιαφέρει η ταυτότητα αυτού που θα καταφέρει τα όσα υπόσχεται, ώστε αυτόν να ψηφίσει.
Σ’ αυτόν τον θεµατολογικό άξονα ανήκουν οι πάσης φύσεως ειδησεογραφικές εκποµπές,
οι ταινίες που προβάλλει η τηλεόραση και η µετάδοση αθλητικών γεγονότων. Το σύστηµα,
µε µέσον τις ειδήσεις, καταφέρνει και περνά την προπαγάνδα του ανεµπόδιστα. Παρουσιάζει
τους ανάξιους και άχρηστους δούλους του να δικαιολογούν την απραξία τους. ∆είχνει
εικόνες αθλιότητας απ’ όλον τον κόσµο, ώστε µε µέσο τη σύγκριση οι άνθρωποι να βγάζουν
συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Ο άχρηστος υπουργός µπορεί να µην έχει βελτιώσει το
βιοτικό επίπεδο του λαού, αλλά εξαιτίας των παραπάνω συγκρίσεων ο θεατής κρίνει ότι
…µάλλον έχει κάνει κάτι, από τη στιγµή που δεν είµαστε κράτος τύπου µπανανίας. Το κοινό,
δηλαδή, βγάζει συµπεράσµατα έµµεσα, χωρίς να τα ελέγχει. Λαµβάνει γνώση µιας άθλιας
κατάστασης κι αρχίζει να εκτιµά τη µιζέρια του. Μπορεί ένας άνθρωπος να δουλεύει µέρα
και νύκτα, χωρίς να βλέπει προκοπή, αλλά είναι ικανοποιηµένος, βλέποντας ότι άλλοι
πεινάνε. «…∆εν µπορεί…» …σκέφτεται, «…κάτι θα επιτυγχάνει ο άχρηστος µε τα νούµερα
που παρουσιάζει…».
Οι ειδησεογραφικές εκποµπές καλλιεργούν το σύνολο των πρακτικών που εφαρµόζει το
σύστηµα. Βασικός στόχος αυτών των εκποµπών είναι να εµπεδώσει ο πολίτης-τηλεθεατής το
αναγκαίο της ύπαρξης του συστήµατος. Τροµάζουν τον κόσµο µε κοινωνικά προβλήµατα
που δεν µπορούν ν’ αντιµετωπιστούν σε προσωπικό επίπεδο. Το σύστηµα εµφανίζεται κατ’
αυτόν τον τρόπο ως ο µόνος ικανός παράγοντας να τ’ αντιµετωπίσει και άρα να
προστατεύσει τον πολίτη. Τα συµπεράσµατα που ακολουθούν είναι τα επιθυµητά από το
σύστηµα: …Πώς µπορεί να επιτευχθεί αυτή η προστασία, αν ο πολίτης δεν σέβεται και δεν
υπακούει στο σύστηµα; Εξαιτίας αυτών των ύπουλων επιδιώξεων του συστήµατος, τα
θέµατα που µονοπωλούν τα δελτία των ειδήσεων είναι αυτά που αναφέρονται στην
εγκληµατικότητα, στους εθνικούς κινδύνους κλπ.. Σε γενικές γραµµές αυτές οι εκποµπές
καλλιεργούν το ρατσισµό, τον εθνικισµό και δηµιουργούν πρότυπα. Προκαταλαµβάνουν τη
δικαιοσύνη και, πριν κοινοποιηθεί η κρίση της, οι κλέφτες ή οι δολοφόνοι παρουσιάζονται
σαν Αλβανοί, Πακιστανοί ή τέλος πάντων σαν σκουρόχρωµοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
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τοποθετείται ο λαός αρνητικά απέναντι στους µετανάστες και να τους θεωρεί υπεύθυνους
για οτιδήποτε αρνητικό συµβαίνει. Σ’ ό,τι αφορά τον εθνικισµό, πάντα εµείς είµαστε θύµατα.
Εµείς δέν παραβιάζουµε, δέν διεκδικούµε, είµαστε άγιοι σε µια γειτονιά διαβόλων. Κατ’
αυτόν τον τρόπο τροµάζουν τον κόσµο και τον καθηλώνουν στη µιζέρια, που την κάνουν να
φαντάζει χλιδή. Μια χλιδή που αναλαµβάνουν να διατηρήσουν οι «σωτήρες». Επειδή όµως ο
ρατσισµός και ο εθνικισµός καλλιεργούνται ευκολότερα µε παραδείγµατα που αποδεικνύουν
την «ανωτερότητα» του λαού, η τηλεόραση αναλαµβάνει και τη µετάδοση των αθλητικών
γεγονότων. Μετατρέπει τις αθλητικές συγκρούσεις σε εθνικές υποθέσεις και οι θρίαµβοι ή οι
ήττες οδηγούν τον λαό είτε στη χαρά είτε στο πένθος. Ανάλογα δηλαδή µε την έκβαση του
αγώνα οι θεατές, είτε αισθάνονται δικαιωµένοι από τη απόδειξη της ανωτερότητάς τους είτε
αισθάνονται προδοµένοι από τους ανάξιους που τους αντιπροσώπευσαν. Σε κάθε περίπτωση
η προπαγάνδα λειτουργεί άψογα.
Στον ίδιο άξονα κινούνται και οι κινηµατογραφικές ταινίες που προβάλλει η τηλεόραση.
Από µια τεράστια γκάµα δηµιουργών προβάλλουν αυτούς που τους υπηρετούν. Οι ταινίες
είναι άριστο µέσον προπαγάνδας, γιατί ο κόσµος βλέπει τα πράγµατα µε το µάτι τού
δηµιουργού της ταινίας. Η ταύτιση είναι πολύ εύκολη υπόθεση και τα συµπεράσµατα είναι
πάντα τα επιθυµητά. ∆ηµιουργοί ρατσιστές, εθνικιστές, κοινοί βλάκες, µαθαίνουν στο κοινό
πώς να σκέπτεται. Να αναγνωρίζει πρότυπα και να βλέπει το καλό και το κακό µε το µάτι
των κρατούντων.
Τελευταίο αφήσαµε τον πιο επικίνδυνο άξονα, που είναι αυτός που στην ουσία
µετατρέπει την τηλεόραση σε βροµερό διαφθορέα. Είναι ο άξονας που το σύστηµα επινόησε
για να ελέγχει τους ανθρώπους απόλυτα, αλλά είναι και ο ίδιος άξονας που το απειλεί. Σ’
αυτόν τον άξονα πραγµατοποιήθηκε η µεγάλη σύγκρουση µεταξύ κεφαλαίου και εξουσίας
µε τραγικά αποτελέσµατα για την δεύτερη. Η εξουσία τον επινόησε για να περνά µε τον πιο
αποτελεσµατικό τρόπο τα µηνύµατά της και ν’ αντλεί πληροφορίες, ενώ το οικονοµικό
κεφάλαιο τον ενίσχυσε για την υψηλότερη τηλεθέαση. Σ’ αυτόν τον άξονα ανήκουν τα
πάσης φύσεως σίριαλ, οι δηµοσιογραφικές εκποµπές των τηλεοπτικών τετ-α-τετ και τα κάθε
λογής σόου, όπου ο οικοδεσπότης —συνήθως δηµοσιογράφος— παρουσιάζει µια µεγάλη
ποικιλία θεµάτων.
Αυτός ο άξονας, όπως είπαµε, είναι ο πιο επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί αλλάζει το
σύνολο της φιλοσοφίας τής χρήσης της τηλεόρασης. Η τηλεόραση, εξαιτίας αυτών των
εκποµπών εγκαταλείπει τον ρόλο του υπηρέτη και λαµβάνει το ρόλο του δυνάστη.
Συµβαίνει πάντα µε τους καλά εκπαιδευµένους υπηρέτες —όταν αντιληφθούν ότι οι κύριοί
τους είναι αδύναµοι— να αντιστρέφουν τους ρόλους. Αυτή η αντιστροφή οφείλεται στη
δύναµη της γνώσης. Ενώ οι ρόλοι έχουν σε πρώτη φάση σχέση µόνο µε την ισχύ, στη
συνέχεια αντιστρέφονται. Οι κύριοι γίνονται δούλοι της γνώσης των υπηρετών, µε
αποτέλεσµα να ισχυροποιούνται οι δεύτεροι. ∆ηµιουργείται µια σχέση εξάρτησης, που
ενισχύει αυτούς που έχουν γνώση. Στην περίπτωση της τηλεόρασης ισχυρός είναι ο
τηλεθεατής. Αυτός ψηφίζει και άρα αυτόν προσπαθούν να επηρεάσουν οι κρατούντες^
αυτός καταναλώνει και άρα αυτόν προσπαθούν να πείσουν οι κεφαλαιοκράτες. Με λίγα
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λόγια αυτός είναι ισχυρός και όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης υποτίθεται πλειοδοτούν για
να τον υπηρετήσουν.
Οι δύο πρώτοι άξονες σέβονται αυτόν τον συσχετισµό και περιορίζονται στην έννοια
της υπηρεσίας. Ακόµα και η προπαγάνδα είναι υπηρεσία, έστω και κακή. Αυτοί που την
ασκούν παρουσιάζονται σαν υπηρέτες του ανθρώπου, άσχετα αν τον εκµεταλλεύονται.
Ποτέ δεν ξεφεύγουν από τη γραµµή αυτή, γιατί χρησιµοποιούν τη γνώση τους για το
υποτιθέµενο καλό των ανθρώπων που υπηρετούν. Η τηλεόραση, από τη στιγµή που
µεταδίδει την εικόνα τους και τον λόγο τους, ταυτίζεται κι αυτή σ’ αυτό το σηµείο µε την
έννοια της υπηρεσίας. Στην περίπτωση όµως του τρίτου άξονα, η έννοια της υπηρεσίας
αντικαθίσταται από µια ύποπτη όσο και αγοραία έννοια της «φιλίας». Όλοι αυτοί που
κινούνται σ’ αυτόν τον άξονα παριστάνουν τους φίλους και αυτό είναι επικίνδυνο.
Ο κίνδυνος προέρχεται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι το κίνητρο του
συµφέροντος και ο δεύτερος η κακόβουλη χρήση της γνώσης. Θα δούµε τα
πράγµατα από την αρχή, έτσι ώστε να καταλάβουµε πλήρως τα όσα συµβαίνουν. Η
κοινωνία στην οποία ζούµε —για λόγους που όλοι γνωρίζουµε— οδηγεί στην
αποµόνωση. Οι άνθρωποι, εξαιτίας του άγχους των καθηµερινών υποχρεώσεων και
της έλλειψης χρόνου, θυσίασαν έναν µεγάλο αριθµό σηµαντικών για τον άνθρωπο
πραγµάτων. Θυσίασαν τα χόµπι, θυσίασαν την ενασχόληση µε τα κοινά, αλλά το
πιο τραγικό είναι ότι θυσίασαν τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη και την
καλλιέργεια της φιλίας. Η έννοια του συµφέροντος και της καριέρας —που οδηγεί
δήθεν στην επιτυχία— µπήκε πάνω από τη φιλία και αποµόνωσε τον άνθρωπο από
το περιβάλλον του. Οι ψευδοφιλίες, που αναπτύσσει σήµερα ο άνθρωπος µε
ωφελιµιστικά κριτήρια, δεν είναι φιλίες που καλύπτουν τον συναισθηµατικό του
κόσµο και ως εκ τούτου ο άνθρωπος αισθάνεται και είναι πραγµατικά µόνος. Πάνω
σ’

αυτήν

την

ανάγκη

στηρίζονται

οι

άνθρωποι

της

τηλεόρασης

που

µας

ενδιαφέρουν και στη διαιώνιση αυτής της κατάστασης επενδύουν για το µέλλον
τους. Η τηλεόραση σ’ αυτό το επίπεδο, δηλαδή, στηρίζεται σε µια προβληµατική
κατάσταση

και

όχι

µόνο

δεν

βοηθά

τον

άνθρωπο,

παρά

προσπαθεί

να

εκµεταλλευτεί αυτήν την προβληµατικότητα, κάνοντάς την χειρότερη.
Ο αναγνώστης αντιλαµβάνεται ότι, αν ο τηλεθεατής —και άρα ο µέσος
άνθρωπος— είχε µια φυσιολογική ζωή και άρα φίλους, δεν θα έβλεπε καµία απ’
αυτές τις εκποµπές. ∆εν έχει κανένα λόγο να παρακολουθεί συζητήσεις, που
αφορούν προβλήµατά του, από επαγγελµατίες συζητητές ούτε έχει κανέναν λόγο
να βλέπει σίριαλ και να βιώνει µια παράλληλη ψευδοζωή. Ο υγιής άνθρωπος όλα
αυτά τα κάνει µε τους φίλους του. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι υγιής και αυτό
είναι το πραγµατικό πρόβληµα. ∆εν θέλει να επωµισθεί κανένα κόστος από αυτά
που συνεπάγεται η φιλία. Θέλει φίλους πάντα κεφάτους και πάντα έτοιµους να τον
διασκεδάσουν και να του λύσουν τα προβλήµατά του, χωρίς αυτός να κάνει τίποτε.
Θέλει φίλους που θα εµφανίζονται όταν θέλει αυτός και θα φεύγουν όταν επίσης
αυτό είναι η επιθυµία του. Αυτό το γνωρίζει το σύστηµα και αυτό του προσφέρει.
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Με το πάτηµα ενός κουµπιού ο σύγχρονος µονόχνοτος και κακοµαθηµένος
άνθρωπος καλεί και διώχνει τους «φίλους» του όποτε το επιθυµεί. Πόσο
φουκαράς πρέπει να είναι κάποιος που περιµένει να γελάσει µε τ’ ανέκδοτα των
επαγγελµατιών;
Αυτό που πρέπει να δούµε τώρα είναι η ποιότητα αυτών των «φίλων» και οι
στόχοι τους. Να δούµε πώς από τις συγκεκριµένες εκποµπές αναπτύσσεται αυτή η
σχέση και πώς µετατρέπεται η τηλεόραση από υπηρέτη σε δυνάστη. Θα εξετάσουµε
πρώτα τη φύση των εκποµπών αυτού του είδους, ώστε να καταλάβουµε αρχικά
πώς αναπτύσσεται αυτή η ιδιόµορφη φιλία µέσα απ’ αυτές. Όλες οι εκποµπές,
όπως είπαµε, του τύπου: “ο δηµοσιογράφος «ανακρίνει» τον «Χ» ισχυρό
άνθρωπο”, καλλιεργούν την ανάπτυξη της «φιλίας». Ο δηµοσιογράφος δεν
διεκδικεί

υποτίθεται

τη

δόξα

του

ξεχωριστού

ή

του

δηµιουργού,

παρά

προσκολλάται στο επίπεδο του µέσου ανθρώπου. Αντιµετωπίζει υποτίθεται τα ίδια
προβλήµατα µε τον µέσο άνθρωπο και αναλαµβάνει εργολαβικά να θέσει στον
άνθρωπο της εξουσίας τα ερωτήµατα που θα του έθετε ο µέσος άνθρωπος. Είναι ο
καλός και σοβαρός φίλος που όλοι υποτίθεται θέλουν να έχουν και που αγωνιά για
τα προβλήµατα των φίλων. Στην πλειοψηφία τους όλοι αυτοί είναι εκφωνητές
ειδήσεων —παντελώς άσχετοι και αστοιχείωτοι— που εσχάτως έχουν γίνει τιµητές
των

πάντων.

Έχουν

αποθρασυνθεί

τελείως

και

ως

άνθρωποι

αστοιχείωτοι

µπέρδεψαν και τους αρχικούς τους ρόλους.
Προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως πρέπει να διευκρινίσουµε το εξής: Οι «µεγάλοι»
άνθρωποι είναι «µεγάλοι» εξαιτίας του έργου τους. Το έργο τους τούς δίνει τη δυνατότητα
να κρίνουν και πολύ περισσότερο να προτείνουν λύσεις. Το έργο είναι απαραίτητο, γιατί
µέσω αυτού κρίνονται οι κριτές. Το έργο δίνει τη δυνατότητα στον απλό άνθρωπο να
ελέγξει την ταυτότητα αυτού που µιλάει. Επειδή ακριβώς οι δηµιουργοί έχουν έργο,
µπαίνουν στη διαδικασία της κρίσης^ κρίνουν αυτά που βλέπουν και δεν συµφωνούν, αλλά
το έργο τους επιτρέπει στον απλό άνθρωπο να µπορεί να συγκρίνει. Συγκρίνει αυτά που
προτείνουν µ’ αυτά που κατηγορούν. Όλοι οι υπόλοιποι, που δεν έχουν έργο, απλά
θορυβούν. ∆εν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. Λένε αυτά που θέλει ν’ ακούσει ο κόσµος και
είναι εξασφαλισµένοι. Το αν αυτά που προτείνουν είναι εφικτά ή όχι δεν τους απασχολεί
καθόλου. Οι δηµοσιογράφοι σ’ αυτό το σηµείο εµφανίζονται. Στερούνται γνώσης και από το
λόγο τους ο άνθρωπος όχι µόνο δεν κερδίζει, αλλά χάνει κι αυτά που ξέρει. Εξαιτίας της
ασχετοσύνης τους, και για να κερδίσουν τη συµπάθεια του κοινού, ζητάνε εν ονόµατι των
φτωχών τα πάντα, χωρίς να γνωρίζουν τα στοιχειώδη. Ζητάνε ταυτόχρονα οικονοµική
ανάπτυξη, µείωση του πληθωρισµού, µείωση της ανεργίας, ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους^ ζητάνε πολεµικές κατακτήσεις µε ειρηνικά µέσα και ότι άλλο µπορεί να γεννηθεί
στο απαίδευτο µυαλό τους. Νοµίζουν ότι απευθύνουν τα ερωτήµατά τους σε «µάγους» για
ν’ ακούν οι «ιθαγενείς». Λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο που καπελώνουν τους δηµιουργούς,
οι οποίοι, φέροντας το βάρος του έργου τους, αδυνατούν να τους παρακολουθήσουν στην
αερολογία.
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Συµπερασµατικά αυτό που έχει σηµασία είναι ότι οι δηµιουργοί, εξαιτίας του
έργου τους, γίνονται διάσηµοι και ο κόσµος τους αναγνωρίζει καί ως αξίες καί ως
φυσιογνωµίες. Ένας δηµοσιογράφος, που έγινε φυσιογνωµικά γνωστός επειδή
έλεγε το δελτίο καιρού, δεν µπορεί ξαφνικά ν’ ανέβει στο επίπεδο των ανθρώπων
που περιγράψαµε πιο πάνω. Επειδή ακριβώς το επιχειρεί χαρακτηρίζεται ως
αστοιχείωτος και αγράµµατος. ∆εν είναι δυνατόν µια καθαρίστρια του θεάτρου,
επειδή ανεβαίνει στη σκηνή για την εκτέλεση της εργασίας της, να ζητά τη δόξα
των ηθοποιών. ∆εν είναι δυνατόν αυτός, που η δουλειά του είναι να καταγράφει τις
απόψεις αυτών που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, να προσπαθεί να διαδώσει τη
δική

του

άποψη.

Άποψη

έχουν

όλοι.

Ο

κόσµος

όµως

πληρώνει

τους

δηµοσιογράφους για να του προσφέρουν την άποψη αυτών, που το έργο τους
δίνει αξία στην άποψή τους. Άπειρος κόπος και θυσίες απαιτούνται για να µπορεί
κάποιος να ξεκινά δηµόσια το λόγο του µε τη λέξη «Εγώ». «Εγώ» πιστεύω…,
«Εγώ» διαφωνώ… κλπ.. Ακόµα κι ένα πτυχίο ανώτατης σχολής δεν αποτελεί
εχέγγυο για το επίπεδο στο οποίο αναφερόµαστε. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε
ότι χιλιάδες παιδιά µε ανάλογα πτυχία βρίσκονται στη βιοπάλη.
Η προστασία όλων αυτών των ψευδοσοφών από τις άγριες διαθέσεις των
πραγµατικών

δηµιουργών

εξασφαλίζεται

από

την

ισχύ

που

δίνει

η

µηχανή-τηλεόραση στους χειριστές της. Έχοντας εξουσία στον τηλεοπτικό χρόνο
που διαχειρίζονται, προβάλλουν όποιον συµπλέει µαζί τους. Στην πραγµατικότητα
χρησιµοποιούν τους ανθρώπους που έχουν γνώσεις, για να τεκµηριώσουν τη δική
τους άποψη. Οι καθαρίστριες του παραδείγµατός µας επιτρέπουν ν’ ανέβουν στη
σκηνή µόνον εκείνοι από τους ηθοποιούς που αναγνωρίζουν και το δικό τους
υποκριτικό ταλέντο. Οι δηµιουργοί, οι επιστήµονες και οι πολιτικοί, έχοντας γνώση
του κέρδους που τους προσφέρει η τηλεόραση, αποφεύγουν την απευθείας
σύγκρουση µαζί τους. ∆εν τολµάει κανένας να ξεφτιλίσει τους αυτοδίδακτους
νοµοµαθείς και επιστήµονες, από τη στιγµή που φοβάται τον αποκλεισµό από τα
ΜΜΕ. Ο αποκλεισµός αυτός είναι γενικός, εφόσον είναι µόνιµη πρακτική των
ανάξιων να λειτουργούν σαν συντεχνίες και να αλληλοπροστατεύονται. Αν
προσβάλλει κάποιος έναν «εκλεκτό συνάδελφο δηµοσιογράφο», πρέπει να το
πάρει απόφαση ότι δεν θα ξανακληθεί σε καµιά εκποµπή. Αυτή τη στιγµή είµαστε
υπό

το

καθεστώς

ενός

ιδιότυπου

τηλεοπτικού

φασισµού,

εφόσον

κάποιοι

(δηµοσιογράφοι, και αφεντικά) αποφασίζουν, µε βάση τα συµφέροντά τους, ποιοι
θα προβληθούν και ποιοι όχι. Ο φασισµός αυτός είναι υπέρ-επικίνδυνος αν
αναλογιστεί κάποιος ότι οι πολίτες ενηµερώνονται σχεδόν αποκλειστικά από την
τηλεόραση. Οι «εκλεκτοί δηµοσιογράφοι», έχοντας επίγνωση της ισχύος τους και
µε το θράσος χιλίων πιθήκων, αναλαµβάνουν εργολαβικά ν’ αγωνιστούν για το
δίκιο του λαού και να διεκδικήσουν τη δόξα που τους αντιστοιχεί.
Όλοι αυτοί, οι διάσηµοι φυσιογνωµικά και παντελώς άσηµοι σ’ ό,τι αφορά το
έργο τους, λειτουργούν στις εκποµπές τους µ’ έναν συγκεκριµένο τρόπο. Κατ’
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αρχήν επιλέγουν ένα επίκαιρο θέµα, για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του
τηλεθεατή. Έχοντας ως στόχο να παραστήσουν τους «ήρωες» που δρουν υπέρ των
συµφερόντων

του

φτωχού

λαού,

προτιµούν

θέµατα

που

προκύπτουν

από

αντιλαϊκά µέτρα της εκάστοτε κυβέρνησης. Τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στο
σύστηµα και, κατηγορώντας την κρατική µηχανή, επιτυγχάνουν εύκολα την
ταύτιση µε τον τηλεθεατή. Από εκεί και πέρα αναλαµβάνουν υποτίθεται να
µεταφέρουν στην τέλεια µορφή τα ερωτήµατα που έχει ο κόσµος και σ’ αυτό το
σηµείο εξαντλούν την ευφυΐα τους και τη γνώση τους. Είναι παντελώς ακίνδυνοι
για το σύστηµα, γιατί το σηµαντικό δεν είναι οι έξυπνες ερωτήσεις, αλλά ο έλεγχος
των απαντήσεων. Αυτός ο έλεγχος απαιτεί γνώση και ευφυΐα και αυτοί στερούνται
και των δύο.
Το σηµαντικό δηλαδή δεν είναι να έχει κάποιος άποψη. Το σηµαντικό είναι να έχει
κάποιος γνώσεις για να στηρίξει την άποψή του και να πολεµήσει την άποψη του αντιπάλου.
Σηµαντικό δεν είναι να έχει κάποιος την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη στον
κόσµο. Αυτήν την άποψη την έχουν εκατοµµύρια άνθρωποι. Σηµαντικό είναι να έχει
κάποιος τις γνώσεις να πολεµήσει αυτούς που µε τις εξουσίες τους απειλούν τα δικαιώµατα
του πολίτη.
Για να καταλάβει ο αναγνώστης πόσο ασήµαντοι και ακίνδυνοι είναι για το σύστηµα
αυτοί οι δηµοσιογράφοι, αρκεί να σκεφτεί το εξής: Ένας εργάτης, χωρίς καθόλου γνώση,
µπορεί να ρωτήσει έναν πολιτικό, …γιατί ενώ ο ίδιος δουλεύει ασταµάτητα και δεν
απολαµβάνει

τίποτε,

οι αξιωµατούχοι

του

κράτους

µε

µέσον

επίσης

την

εργασία

απολαµβάνουν τα πάντα; Υπάρχει πιο απλή ερώτηση; Απαιτεί ξεχωριστά προσόντα για να
τεθεί; Το δύσκολο είναι να ελέγξεις την απάντηση. Να καταλάβεις τα ψέµατα που θα
αραδιάσει ο πολιτικός. Οι παραπάνω δηµοσιογράφοι θέτουν ερωτήσεις, χωρίς να µπορούν
να ελέγξουν τις απαντήσεις. ∆ίνουν το δικαίωµα στον κάθε πολιτικό να κάνει εκ του
ασφαλούς επίδειξη γνώσης. Για την ταµπακέρα λόγος ουδείς, γιατί στο θέµα της αµοιβής
είναι όµοιοι µεταξύ τους. Οι εκποµπές αυτού του είδους, µε λίγα λόγια, είναι άχρηστες και
δεν προσφέρουν τίποτε. Όλοι ευλογούν τα γένια τους και παριστάνουν τους φιλάνθρωπους
εκ του ασφαλούς και µε παχυλές αµοιβές.
Τελευταίο επίτευγµα των «φίλων» αυτού του τύπου είναι τα ”reality shows”, όπου η
αναισχυντία η υποκρισία και η ηµιµάθεια αγγίζουν τα απόλυτα όρια. Οι βολεµένοι «φίλοι»
εισάγουν στα σπίτια µας ό,τι άσχηµο, άρρωστο και αναξιοπαθές υπάρχει στην κοινωνία και
µπορεί να προσελκύσει την περιέργεια του απλού ανθρώπου. Υποκρίνονται ότι συµπάσχουν
οι «φίλοι» µε τους δυστυχισµένους καλεσµένους τους, ρίχνοντας κλεφτές µατιές στα
νούµερα της τηλεθέασης. Η τηλεθέαση είναι εξασφαλισµένη γιατί η κοινωνία νοσεί
βαρύτατα. Υπάρχει µεγάλη δυστυχία στην κοινωνία και είναι σύνηθες φαινόµενο οι
δυστυχείς να παρηγοριούνται βλέποντας τη δυστυχία των άλλων. Τα ευρήµατα µέσα από
τον κοινωνικό «βόθρο» ερεθίζουν την αρρώστια των τηλεθεατών, δηµιουργώντας µέσα
στην

κοινωνία

µια

µερίδα

ανθρώπων

εξίσου

άρρωστων,

που

θα

µπορούσαν

να

χαρακτηριστούν ως «δυστυχολάγνοι». Επωφελούµενοι οι «φίλοι» από τη δυστυχία αυτών
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των καλεσµένων και από τη φυσιολογική άγνοια των ανύποπτων τηλεθεατών, παριστάνουν
τους δικαστές, τους ντετέκτιβ, τους κοινωνιολόγους, τους ψυχιάτρους και ό,τι άλλο µπορεί
να

φανταστεί

ο

ανθρώπινος

νους.

Το

τραγικό

είναι

ότι

όλοι

αυτοί

οι

άσχετοι

συµπαρασύρουν την κοινωνία στις ίδιες πρακτικές. ∆εν ωθούν την κοινωνία προς την
άντληση γνώσης, παρά «νοµιµοποιούν» τον κάθε άσχετο ν’ ασχολείται µε το διπλανό του
και να παριστάνει το δικαστή. Ξεθάβουν µέσα από τον απλό άνθρωπο ένα τεράστιο και
άρρωστο «Εγώ», που επηρεάζει το σύνολο της κοινωνικής του συµπεριφοράς. Οι άνθρωποι
έµαθαν να µη ντρέπονται για την άγνοιά τους. Ανοίγουν το στόµα τους και όποιον πάρει ο
Χάρος. Όλοι αυτοί είναι άσχηµα κι επικίνδυνα πρότυπα, γιατί κερδίζουν —από την ισχύ του
µέσου που λέγεται τηλεόραση— δόξα πνευµατικού ανδρός, τη στιγµή που επιλέχθηκαν να
κάνουν µια δουλειά µε απαιτούµενα προσόντα την ορθοφωνία, την εµφάνιση κλπ.. Ο νέος,
που έχει αυτούς ως πρότυπα, δεν στρέφεται προς την άντληση γνώσης, παρά ελπίζει σε
καριέρα στηριζόµενος στην εµφάνιση και στις δηµόσιες σχέσεις. Το θράσος των «φίλων» και
η αµάθειά τους, επειδή οδήγησαν πολλούς ανθρώπους στην τραγωδία, ανάγκασε µέχρι και
το χοντρόπετσο σύστηµα να τους επιτεθεί.
∆εύτερες στη σειρά εκποµπές αυτού του άξονα είναι τα σίριαλ της τηλεόρασης. Η
διαφορά τους µε τις κινηµατογραφικές ταινίες είναι τεράστια κι αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι δεν είναι «χτισµένες» πάνω σε έναν πρωταγωνιστή^ η υπόθεση δεν είναι συγκεκριµένη
και επίσης δεν εκτυλίσσεται σε κάποιο περιορισµένο χρόνο, ώστε ο θεατής να βγάλει κάποια
συµπεράσµατα µακριά από τον αρχικό ερεθισµό. Το σίριαλ περιγράφει µια γενική
κατάσταση,

που

βάζει

τον

τηλεθεατή

να

συµµετέχει

σ’

αυτήν

µε

τα

δικά

του

χαρακτηριστικά. ∆εν βλέπει την κατάσταση µέσα από τα µάτια κάποιου πρωταγωνιστή, παρά
συµµετέχει και ο ίδιος, αγαπώντας ή µισώντας τους χαρακτήρες που βλέπει, µε τον ίδιο
τρόπο που βλέπονται και οι χαρακτήρες µεταξύ τους. Ζει δηλαδή µια κατάσταση όµοια µ’
αυτήν που βιώνει ο φυσιολογικός άνθρωπος στο περιβάλλον του. Βλέπει τους χαρακτήρες,
τους κρίνει, τους αγαπά, τους µισεί, προβλέπει τις ενέργειές τους ή και αιφνιδιάζεται. ∆εν
ταυτίζεται µε τον ψυχισµό κάποιου ήρωα, ώστε να κρίνει τα φαινόµενα µε βάση αυτόν τον
ψυχισµό —έχοντας πλήρη γνώση του τι σκέφτεται ή τι αισθάνεται ο ήρωας— όπως
συµβαίνει στα κινηµατογραφικά έργα. Το σίριαλ είναι στηµένο µε τέτοιον τρόπο, ώστε ο
θεατής να γνωρίζει τα συµβαίνοντα στο µέτρο που απαιτείται για να παρακολουθεί και να
διατηρούνται ταυτόχρονα οι ισορροπίες που έχει επιλέξει ο δηµιουργός τού σίριαλ. Αυτό το
τελευταίο είναι επικίνδυνο, γιατί είναι δυνατόν να οδηγήσει σε άσχηµες καταστάσεις.
Όπως συµβαίνει στην πραγµατική ζωή, έτσι και στην ψευδοζωή που προσφέρουν τα
σίριαλ, υπάρχει µια κατάσταση-πλαίσιο, που µέσα σ’ αυτήν λειτουργούν οι πρωταγωνιστές.
Μέσα

σ’

αυτό

το

πλαίσιο

οι

πρωταγωνιστές

αντιµετωπίζουν

ένα

µεγάλο

πλήθος

προβληµάτων, που είναι όµοια µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι
άνθρωποι. Απλά, για να προκληθεί το ενδιαφέρον του τηλεθεατή, αυτά τα προβλήµατα
παρουσιάζονται «τραβηγµένα» στα όρια. Όπως συµβαίνει στην πραγµατική ζωή —έτσι και
στο σίριαλ— όλοι οι άνθρωποι δεν δρουν µε τον ίδιο τρόπο^ άλλοι εµφανίζονται σαν καλοί
και άλλοι σαν κακοί. Οι πρώτοι είναι φίλοι και οι δεύτεροι εχθροί. Ο θεατής αντιλαµβάνεται
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σε γενικές γραµµές τους καλούς ή τους κακούς µε βάση τα γενικώς ισχύοντα πρότυπα.
Αυτήν την ισορροπία προστατεύει ο δηµιουργός του σίριαλ και από εκεί και πέρα
αυτοσχεδιάζει µε βάση την προσωπική του φιλοσοφία. Ο «καλός», που είναι φίλος του
θεατή, αν ο δηµιουργός είναι ρατσιστής ή εθνικιστής, είναι όµοιός του. Παρουσιάζεται σε
γενικές γραµµές ως φιλότιµος, τίµιος, ειλικρινής, αλλά σε κάποια στιγµή µε τον πιο
ανώδυνο τρόπο θα περάσει την αρρώστια του δηµιουργού του. Ένα σίριαλ δηλαδή είναι
δυνατόν, αν είναι πετυχηµένο και άρα καλοδουλεµένο, να µετατρέψει µια ολόκληρη
κοινωνία σε ρατσιστική ή οτιδήποτε άλλο, αν ο ήρωας που οι τηλεθεατές έχουν επιλέξει ως
φίλο είναι ρατσιστής. Επειδή οι τηλεοπτικοί «φίλοι» γίνονται εύκολα πρότυπα, το σύστηµα
παρακολουθεί στενά τα σίριαλ που παίζονται στην τηλεόραση. Ένα σίριαλ, που οι
τηλεοπτικοί «φίλοι» δεν ακολουθούν τα πρότυπα που το σύστηµα θεωρεί ιδανικά, µπορεί να
του κάνει µεγαλύτερη ζηµιά απ’ ότι θα του έκαναν όλοι µαζί οι επαναστάτες αν µιλούσαν
στην τηλεόραση. Απόδειξη αυτού του ελέγχου είναι το θέµα που δηµιουργήθηκε στην
Αµερική µε το σίριαλ “Murphy Brown”. Σ’ αυτό το σίριαλ η ηρωίδα-πρωταγωνίστρια-φίλη και
τελικά πρότυπο είναι µια ανύπαντρη µητέρα. Το σύστηµα δεν θέλει να εξοικειωθεί ο κόσµος
µε την ιδέα ότι µια µητέρα µπορεί να είναι ανύπαντρη. Το πρόβληµα όπως αντιλαµβάνεται ο
αναγνώστης είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δικαιολογεί την ανησυχία των κρατούντων. ∆εν είναι
τυχαίο το ότι σ’ αυτήν την υπόθεση ενεπλάκη µέχρι και ο αντιπρόεδρος των Η.Π.Α.. Μπορεί
ο αναγνώστης να φανταστεί τι ζηµιά µπορεί να κάνει στο σύστηµα ο τηλεοπτικός
χαρακτήρας της ανύπαντρης µητέρας, όταν αυτή κερδίζει τη συµπάθεια των επαρχιωτών;
Το σύστηµα, θέλοντας να χειραγωγήσει την ανθρώπινη κοινωνία, εκµεταλλεύεται τα σίριαλ.
Αναζητά πάντα την ιδανική για τα συµφέροντά του ποιότητα των «φίλων». Αυτοί πρέπει να
είναι τόσο προοδευτικοί ώστε να έχουν απήχηση και ταυτόχρονα να είναι πιο συντηρητικοί
του µέσου ανθρώπου, ώστε να µην ωθούν την κοινωνία προς τα εµπρός, παρά να
λειτουργούν ως τροχοπέδη. Ο «φίλος» πρέπει να δείχνει προοδευτικός, αλλά πάντα οι
τελικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα όσα προτείνει
το σύστηµα. Το σύστηµα θέλει να περιορίζεται η κοινωνία µέσα από τα σίριαλ και όχι να
απελευθερώνεται. Συµπερασµατικά δηλαδή, ενώ στα κινηµατογραφικά έργα ο θεατής
ταυτίζεται µε τον πρωταγωνιστή, στα σίριαλ ο θεατής είναι φίλος µε κάποιον από τους
πρωταγωνιστές.
Ένα άλλο πρόβληµα που δηµιουργείται µε τα σίριαλ έχει σχέση µε τη µεταφορά των
εικόνων. Η τηλεόραση δεν µεταφέρει µόνο τη γνώση περί της ψυχοσύνθεσης των ηρώων —
όπως ένα βιβλίο—, αλλά και την εικόνα τους. Τα πρότυπα έχουν ταυτόχρονα και εικόνα και
το σύστηµα παρεµβαίνει και σ’ αυτό το σηµείο επίσης. Υπάρχουν και στον τοµέα της εικόνας
στερεότυπα. Ένα έµπειρο µάτι µπορεί µόνο από την εικόνα των πρωταγωνιστών να
καταλάβει —χωρίς καν να παρακολουθήσει το σίριαλ— ποιοι είναι οι «καλοί» και ποιοι οι
«κακοί». Ο «καλός» ντύνεται µε έναν συγκεκριµένο τρόπο και κουρεύεται µε έναν επίσης
συγκεκριµένο τρόπο. Όταν στα σίριαλ αυτός που παρουσιάζεται σαν χαρακτήρας κακός κι
επικίνδυνος έχει πάντα µακριά µαλλιά και φοράει σκουλαρίκι, εννοείται ότι αυτό επηρεάζει
την κοινωνία. Με τη βοήθεια της εικόνας καλλιεργείται ένας τροµερός ρατσισµός, εφόσον ο
τηλεθεατής µεταφέρει τα συµπεράσµατα που έβγαλε από το σίριαλ και στην πραγµατική του
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ζωή. Πώς θ’ αντιδράσει αυτός ο άνθρωπος, όταν ο γιος του κάνει παρέα µ’ έναν
µακρυµάλλη που φοράει σκουλαρίκι, τη στιγµή που αυτή η εικόνα συνδέεται στο µυαλό του
µε άσχηµα πράγµατα; Ο ρατσισµός που δηµιουργεί η εικόνα είναι τροµερός, γιατί δεν είναι
συνειδητός, παρά µέσω της εικόνας αναπτύσσεται στο υποσυνείδητο του ανθρώπου. Χωρίς
να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι συµβαίνει, γίνεται ρατσιστής. Βλέπει εικόνες και βγάζει
αυτόµατα συµπεράσµατα. Κρίνει τους ανθρώπους χωρίς να τους γνωρίζει κι αυτό είναι
τροµερό.
Τελευταία αφήσαµε τα τηλεοπτικά σόου, όπου η «φιλία» µεταξύ παρουσιαστή και
τηλεθεατή είναι θεµελιώδης για τη λειτουργία της ίδιας της εκποµπής. Ο «φίλος» θα πει στο
θεατή πώς θα ντυθεί, πώς θα διασκεδάσει, πώς θ’ αδυνατίσει, τι λένε τα άστρα για το
µέλλον του και ένα σωρό αστεία και σοβαρά πράγµατα που λέγονται µεταξύ φίλων. ∆εν
πρέπει να αγνοήσουµε βέβαια και ένα από τα κυρίαρχα προβλήµατα της κοινωνίας µας που
είναι το κουτσοµπολιό και που σ’ αυτές τις εκποµπές έχει την τιµητική του.
Όπως βλέπει ο αναγνώστης, οι εκποµπές που κινούνται στον τρίτο θεµατολογικό άξονα
αλλάζουν τα αρχικά δεδοµένα της λειτουργίας της τηλεόρασης και απειλούν τον άνθρωπο.
Οι άνθρωποι της τηλεόρασης που κινούνται σ’ αυτόν τον άξονα εγκαταλείπουν την έστω και
υποκριτική ταπεινότητα του υπηρέτη και µπαίνουν στο σπίτι του ανθρώπου µε το θάρρος
του φίλου. Ένα θάρρος που µετατρέπεται γρήγορα σε θράσος και σ’ αυτό το σηµείο
εµφανίζεται αυτό που αναφέραµε πιο πάνω ως κακόβουλη χρήση της γνώσης αυτών των
ανθρώπων. Όλοι αυτοί χρησιµοποιούν τη γνώση τους θεωρητικά σαν φίλοι και όχι ως
υπηρέτες. Ο πραγµατικός φίλος, όταν έχει γνώση —και εξαιτίας της αγάπης του—, είναι
δυνατόν να προσπαθεί να επιβάλλει ορισµένα πράγµατα στον φίλο του. Οι αγνές προθέσεις
του είναι αυτές που του δίνουν αυτό το δικαίωµα και οι ίδιες προθέσεις είναι αυτές που
διώχνουν το φόβο από την άλλη πλευρά. Ο φίλος θα επιµείνει µέχρι τέλους ότι το «Χ»
αυτοκίνητο είναι καλύτερη επιλογή από το «Ψ». Γιατί µπορεί να το κάνει αυτό; Από αγάπη
και µόνο, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Τι γίνεται όµως όταν αυτός ο φίλος
εµπορεύεται το αυτοκίνητο που προτείνει; Σ’ αυτήν την περίπτωση όπως είναι φυσικό
υπάρχει πρόβληµα αξιοπιστίας.
Σ’ αυτό το σηµείο εµφανίζεται και το πρόβληµα που δηµιουργείται από τον
τρίτο θεµατολογικό άξονα της τηλεόρασης. Όλοι αυτοί που παριστάνουν τους
φίλους είναι συνδεδεµένοι µε οικονοµικά συµφέροντα. Παριστάνουν τους φίλους
και συµβουλεύουν τους τηλεθεατές να αγοράσουν συγκεκριµένα προϊόντα, που
είναι κατά σύµπτωση τα προϊόντα που εµπορεύονται οι εργοδότες τους. Αυτό
γίνεται είτε άµεσα είτε έµµεσα. Άµεσα, όταν οι ίδιοι οι «φίλοι-πρότυπα»
προτείνουν, φορούν, οδηγούν ή καταναλώνουν στις εκποµπές τους επώνυµα
προϊόντα, που κατ’ αυτόν τον τρόπο διαφηµίζονται. Έµµεσα, όταν σταµατά η ροή
της εκποµπής που παρακολουθεί ο θεατής για να µεταδοθεί ένα διαφηµιστικό
µήνυµα. Ο διαφηµιζόµενος εκείνη την ώρα είναι ο εργοδότης του «φίλου»,
εφόσον αυτός πληρώνει στην πραγµατικότητα την εκποµπή και άρα και τον µισθό
του. Οι «φίλοι» διαπραγµατεύονται τους µισθούς τους µε βάση την ειδική τους
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ικανότητα να πείθουν τους θεατές για τα φιλικά τους αισθήµατα. Αυτά τα «φιλικά»
αισθήµατα καθηλώνουν τον άνθρωπο στην πολυθρόνα και τον παγιδεύουν
µπροστά στην τηλεόραση.
Οι θεατές από την άλλη πλευρά φέρονται σαν να είναι οι πιο κουτοί άνθρωποι του
πλανήτη. Χαίρονται και κολακεύονται από τα «φιλικά» αισθήµατα των επώνυµων και
επαγγελµατιών «φίλων» και δεν σκέφτονται µε τον πλέον βασικό τρόπο, όπως κάνουν στην
καθηµερινή τους ζωή. Υπάρχει λογικός άνθρωπος που να νοµίζει ότι ο περιφερόµενος
πλασιέ είναι γλυκοµίλητος και φιλικός µόνο προς το άτοµό του; Υπάρχει άνδρας που να
κολακεύτηκε, επειδή η πόρνη του πεζοδροµίου τον αποκάλεσε «οµορφόπαιδο»; Γιατί δεν
συµβαίνει αυτό; Γιατί απλούστατα όλοι γνωρίζουν ότι οι επαγγελµατίες αυτού του είδους
συµπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Γιατί λοιπόν αναπτύσσουν φιλικά αισθήµατα
απέναντι στους ανθρώπους της τηλεόρασης, εφόσον είναι γνωστό ότι και αυτοί είναι πλασιέ
προϊόντων; Απορρυπαντικά, σερβιέτες και life-style πουλάνε όλοι αυτοί. Χαµογελάνε, γιατί
επιβάλλεται στη δουλειά που κάνουν. Συµπάσχουν δήθεν µε τον µέσο τηλεθεατή που είναι
βυθισµένος στη φτώχεια, αλλά αυτοί υποτίθεται —σαν γνήσιοι φίλοι— βρίσκουν το
κουράγιο να τον διασκεδάσουν. Βρίσκουν το κουράγιο να του πουν ότι… η φτώχεια θέλει
καλοπέραση. Αυτοί, που, όταν απολυθούν από το κανάλι όπου εργάζονται, τρέχουν
κλαίγοντας από τη µία πόρτα στην άλλη µέχρι να ξαναβολευτούν. Οι γενναίοι της
συµφοράς, που γλείφουν εκεί όπου ο µέσος τηλεθεατής σιχαίνεται να πατήσει.
Έχοντας ο αναγνώστης γνώση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η τηλεόραση, καθώς
επίσης και γνώση των θεµατολογικών αξόνων της, θα δούµε πώς το σύστηµα µετατρέπει
την τηλεόραση από µια άψυχη µηχανή σε έναν τροµερό σπιούνο και διαφθορέα. Θα
εξετάσουµε έναν προς έναν τους άξονες και θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι είναι
δυνατόν να επιδιώκει το σύστηµα και πώς το καταφέρνει. Το σύστηµα πάντα επιδιώκει να
περάσει την άποψή του µέσα στην κοινωνία. Πολεµά οτιδήποτε δεν ελέγχει και µισεί τη
διασπορά γνώσης µέσα στην κοινωνία. Πάντα ενδιαφέρεται να κάνει την προπαγάνδα που
το συµφέρει και ανάλογα µε την κατάσταση που βρίσκεται η κοινωνία ελέγχει τη ροή της
γνώσης ανάµεσα στους ανθρώπους. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα µπλόκαρε τα πάντα και
αυτό συνέβαινε µέχρι τη Γαλλική Επανάσταση. Μετά απ’ αυτήν την επανάσταση το γενικό
µπλοκάρισµα της γνώσης ήταν προβληµατικό και η γνώση παραδόθηκε στους ανθρώπους,
έστω και στο εύρος που επιθυµούσε το σύστηµα.
Στην κατάσταση που µόλις περιγράψαµε λειτουργούν οι δύο πρώτοι άξονες της
τηλεόρασης. Η τηλεόραση βάζει µέσα στα σπίτια των ανθρώπων τις βιβλιοθήκες
και άρα την εγκυκλοπαίδεια, καθώς και τους ανθρώπους του συστήµατος που
κάνουν προπαγάνδα. Η τηλεόραση, µε λίγα λόγια, όταν περιορίζεται σ’ αυτούς τους
δύο

άξονες

—λειτουργώντας

σαν

υπηρέτης—,

δεν

αλλάζει

δραµατικά

την

κατάσταση µε την παρουσία της. Απλά αυξάνει την αποδοτικότητα των ήδη
εφαρµοσµένων
σηµαίνει

πλήρη

µεθόδων
γνώση

του
του

συστήµατος.
τι

συµβαίνει

Υψηλή
στην

αποδοτικότητα

κοινωνία.

Το

όµως

δεν

άπληστο

για

πληροφορίες σύστηµα δεν µπορούσε µε τη βοήθεια αυτών των αξόνων να γνωρίζει
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τι σκέπτεται και τι απασχολεί τον κόσµο. Υψηλή απόδοση απλά σηµαίνει ότι η
προπαγάνδα φτάνει σίγουρα στ’ αυτιά ενός µεγάλου ποσοστού των ανθρώπων που
συνθέτουν µια κοινωνία. Η γνώση όµως, που το σύστηµα αναζητά, έχει σχέση µε
το πόσο αποτελεσµατική είναι η προπαγάνδα. Το σύστηµα έπρεπε να βρει µια
µέθοδο για να ελέγχει τον κόσµο, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και την ισχύ της
τηλεόρασης. Τι κάνεις σ’ αυτήν την περίπτωση; Πώς µπορείς να εκµεταλλευτείς µια
συσκευή που βρίσκεται στο σύνολο σχεδόν των σπιτιών;
Για να καταλάβουµε τι έκανε το σύστηµα, θα σκεφτούµε, χρησιµοποιώντας τη γνώση
των παλαιοτέρων πρακτικών του. Το σύστηµα πάντα ήθελε να παρακολουθεί τους
ανθρώπους και πάντα τους παρακολουθούσε. Η τάση του αυτή ούτε αυξήθηκε ούτε
µειώθηκε εξαιτίας της τηλεόρασης. Η τηλεόραση µπορεί απλά, ως µηχανή, —αν βρεθεί ο
κατάλληλος τρόπος— ν’ αντικαταστήσει τους ανθρώπους που µέχρι τότε αναλάµβαναν το
έργο

της

παρακολούθησης

των

πολιτών.

Πώς

παρακολουθούσε

το

σύστηµα

τους

ανθρώπους; Χρησιµοποιούσε σπιούνους. Οι σπιούνοι έµπαιναν µέσα στις παρέες και στα
σπίτια των ανθρώπων και µετέφεραν στους κρατούντες τα όσα συζητάνε. Όταν αυτή η
διείσδυση ήταν αδύνατη, το σύστηµα έβγαζε τα συµπεράσµατά του µ’ έναν έµµεσο αλλά
εξίσου αποδοτικό τρόπο. Όταν γνωρίζει την ιδεολογική ταυτότητα κάποιου, έχει τη
δυνατότητα —σύµφωνα και µε τα όσα είπαµε πιο πάνω περί φίλων που έχουν γνώσεις— να
βγάζει κάποια συµπεράσµατα. Οι φίλοι επηρεάζονται από τους φίλους και η γνώση για το
ποιόν του ενός γίνεται εύκολα συµπέρασµα για τους υπόλοιπους. ∆εν έχει σηµασία αν οι
φίλοι ταυτίζονται ή όχι µεταξύ τους ιδεολογικά. Σηµασία έχει τι συζητάνε µεταξύ τους. Το
σύστηµα ενδιαφέρεται πάνω απ’ όλα για το αν κυκλοφορεί ανάµεσα στους ανθρώπους µια
άποψη διαφορετική απ’ αυτήν που πρεσβεύει το ίδιο.
Απ’ αυτό το σηµείο ξεκινάει τον πόλεµο και σ’ αυτό το σηµείο επιχειρείται η
τροµοκράτηση των ανθρώπων. Πρώτος και κύριος στόχος, δηλαδή, είναι η
αποµόνωση των ανθρώπων που είναι φορείς γνώσης που το σύστηµα έχει
χαρακτηρίσει εχθρική. Ποιος τολµούσε τη δεκαετία του ~50 να συναναστρέφεται
µε κοµµουνιστές στην εύκολα ελεγχόµενη επαρχία; Αυτό που πρέπει να καταλάβει
ο αναγνώστης είναι ότι, αν το σύστηµα γνωρίζει την ταυτότητα του φίλου, έχει
ενδείξεις για την ταυτότητα αυτού που δεν γνωρίζει. Αν τώρα αυτός ο φίλος
λειτουργήσει σαν σπιούνος κι αποκαλύψει τι συζητά σαν φίλος και τι ενδιαφέρει
τον φίλο, τότε το σύστηµα έχει πλήρη γνώση. ∆εν χρειάζεται δηλαδή να δηλώσει
κάποιος µια ταυτότητα, για να καταλάβει το σύστηµα ποιος είναι. Αρκεί να ξέρει τι
τον απασχολεί και τι τον ενδιαφέρει να συζητά και άρα ν’ ακούει. Με βάση αυτές
τις γνώσεις το σύστηµα µπορεί να καταλάβει τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ακόµα και
πριν συνειδητοποιήσει ο ίδιος τι είναι. Το ρόλο του σπιούνου φίλου αναλαµβάνει η
τηλεόραση και αυτό γίνεται µε τη βοήθεια του τρίτου άξονα. Αυτό που κάνει το
σύστηµα είναι όµοιο µ’ αυτό που κάνει ένας διαρρήκτης. Ο τελευταίος, όταν πρέπει
να ξεκλειδώσει µια κλειδαριά, δοκιµάζει ένα-ένα τα κλειδιά του µέχρι να το
καταφέρει. Αυτό ακριβώς κάνει και το σύστηµα. Θεωρεί κάθε άνθρωπο όµοιο µε
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κλειδαριά

και

δοκιµάζει

τους

προκατασκευασµένους

«φίλους»

έναν-έναν.

∆ηµιουργεί τηλεοπτικούς «φίλους» όλου του φάσµατος και παρακολουθεί την
τηλεθέαση. Έχει δηλαδή τα δύο στοιχεία που αναζητά. Τον άνθρωπο που µπαίνει
στο σπίτι τού υπό έλεγχο ανθρώπου σαν φίλος, καθώς και την υποτιθέµενη
συζήτηση. Ο τηλεθεατής παρακολουθεί αυτό που τον ενδιαφέρει ως θέµα και
προτιµά τον «φίλο» του σ’ ό,τι αφορά την παρουσίαση. Αν για παράδειγµα το θέµα
είναι ο εθνικισµός, από την τηλεθέαση µπορεί να καταλάβει το σύστηµα αν αυτό το
θέµα απασχολεί ή όχι την κοινωνία. Αν τώρα αυτό το θέµα αναλαµβάνουν να το
παρουσιάσουν σε διαφορετικές εκποµπές ένας αριστερός και ένας δεξιός, η
τηλεθέαση

δείχνει

το

πώς

τοποθετείται

το

κοινό

απέναντι

στο

θέµα.

Αντιλαµβάνεται δηλαδή την προδιάθεση και άρα την τάση που επικρατεί. Αν
διαθέτει αυτή τη γνώση, προσαρµόζει και τη δική του προπαγάνδα µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να µην του ξεφεύγει ο έλεγχος. Προστατεύει, δηλαδή, τα ισχυρά του
ατού και δεν τα καταστρέφει, χρησιµοποιώντας τα άκαιρα. Προστατεύει και τον
εαυτό του, εφόσον πάντα είναι στην επικαιρότητα και δεν εµφανίζεται όπως σε
άλλες εποχές εκτός τόπου και χρόνου.
Πληροφορίες, για ό,τι συµβαίνει στην κοινωνία, αντλεί το σύστηµα και από τα σίριαλ.
Υψηλή τηλεθέαση σηµαίνει ότι τα προτεινόµενα πρότυπα επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
Αν οι προτεινόµενοι ως «φίλοι» και άρα οι «καλοί» είναι αντιπαθείς ή αδιάφοροι, το σίριαλ
δεν έχει απήχηση στο κοινό. Για να καταλάβει ο αναγνώστης πόσες πληροφορίες δίνουν τα
σίριαλ για την κατάσταση της κοινωνίας, αρκεί να δει ένα σίριαλ περασµένης δεκαετίας. Οι
ήρωες-πρότυπα του σίριαλ αυτού θα του φανούν εξωφρενικά βλάκες, ρατσιστές, πουριτανοί
και κοµπλεξικοί. Μ’ αυτά τα πρότυπα ο σύγχρονος άνθρωπος δεν µπορεί να γίνει φίλος.
Ποιος µπορεί να γίνει σήµερα φίλος µε κάποιο µέλος της πολύτεκνης ανέραστης και
κοµπλεξικής οικογένειας των “Waltons”. Ποιος νέος µπορεί να έχει τηλεοπτικό «φίλο» έναν
νέο που κυνηγά το φίλο της αδερφής του για να προστατέψει δήθεν την τιµή της
οικογένειάς του; Γιατί όµως ο σύγχρονος άνθρωπος δεν µπορεί να γίνει «φίλος» µε το
τηλεοπτικό πρότυπο της περασµένης δεκαετίας; Γιατί απλούστατα είναι διαφορετικοί. Τους
ενδιαφέρουν διαφορετικά πράγµατα. Τον «φίλο» του παραδείγµατός µας δεν τον ενδιαφέρει
τόσο η επαγγελµατική του επιτυχία, όσο τον ενδιαφέρει η «τιµή» της οικογένειας. Το
«καθαρό κούτελο» που έλεγαν οι παλαιότεροι. ∆εν τον ενδιαφέρουν τα φιλικά αισθήµατα
της αδερφής του προς αυτόν, όσο τον ενδιαφέρει να είναι υπάκουη και να µην προκαλεί
δήθεν την κοινωνία. Ο σύγχρονος άνδρας ενδιαφέρεται για την καριέρα του, όπως επίσης
ενδιαφέρεται ν’ απολαύσει και τη φιλία της αδερφής του. Σε ότι αφορά το θέµα της «τιµής»,
η άποψή του είναι κατά πολύ πιο εξελιγµένη και άρα διαφορετική. Όπως βλέπει ο
αναγνώστης, όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες
αποκαλύπτουν στο σύστηµα τι συµβαίνει µέσα στα σπίτια των ανθρώπων.
Αν αναλογιστεί τώρα ο αναγνώστης ότι το σύστηµα επεξεργάζεται τα στοιχεία
της

τηλεθέασης,

χρησιµοποιώντας

άψογα

τα

επιτεύγµατα

της

στατιστικής

επιστήµης, τότε αντιλαµβάνεται πόσο παγιδευµένος είναι ο τηλεθεατής. Το
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σύστηµα γνωρίζει τι τηλεθέαση έχουν οι εκποµπές της τηλεόρασης σ’ όλο το
φάσµα των ηλικιών, των εισοδηµάτων και των µορφωτικών επιπέδων. Γνωρίζει
επίσης την τηλεθέαση σ’ όλη την επικράτεια, που σηµαίνει καί στην επαρχία καί
στα αστικά κέντρα. Γνωρίζει µε ασφάλεια, δηλαδή, τι σκέφτεται και τι απασχολεί
για

παράδειγµα

έναν

νεαρό

µορφωµένο

επαρχιώτη

χαµηλής

εισοδηµατικής

στάθµης. Από τη στιγµή που τα γνωρίζει όλα αυτά, τα πάντα είναι εύκολα. Οι
δούλοι του συστήµατος, είτε ιερείς είτε πολιτικοί, ξέρουν καλά τι πρέπει να
υποσχεθούν, για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Ο πολιτικός βγαίνει στην
τηλεόραση και επιλέγει από το κοινό αυτούς που θα κολακεύσει και αυτούς που θα
πολεµήσει. Γνωρίζει τι σκέπτεται και τι απασχολεί την εκλογική του πελατεία. Τα
πάντα είναι στηµένα από τη στιγµή που ό,τι αφήνει ο πρώτος το διεκδικεί ο
δεύτερος και ούτω καθ’ εξής.
Η τηλεόραση, µε τον τρόπο που τη χρησιµοποιεί το σύστηµα, είναι µια παγίδα
θανάτου για τον τηλεθεατή και µια τροµερή απειλή για τη δηµοκρατία. Αυτό έγινε
κατορθωτό µε τη χρήση των τριών θεµατολογικών αξόνων. Ο πρώτος άξονας
προσελκύει την προσοχή του ανθρώπου, ο δεύτερος άξονας του δίνει εντολές για
το πώς πρέπει να ζει και ο τρίτος άξονας αποκαλύπτει στην εξουσία αν ο άνθρωπος
ενεργεί ή όχι µε τον προτεινόµενο τρόπο, ώστε να λάβει τα µέτρα της. Η
πραγµατικότητα ξεπέρασε τη φαντασία σ’ ό,τι αφορά τον έλεγχο του ανθρώπου
από το «µεγάλο αδερφό».
Εκτός από τα κόµµατα και τους υπόλοιπους φορείς της εξουσίας, µε τον ίδιο τρόπο
λειτουργούν

και

οι

µεγάλες

επιχειρήσεις.

Χρησιµοποιούν

την

τηλεόραση

για

να

εκµεταλλεύονται τον άνθρωπο µε τον πιο απόλυτο τρόπο. Πρώτα επεξεργάζονται τα
στοιχεία που αφορούν την τηλεθέαση και µετά κάνουν τις κινήσεις τους. Όταν η τηλεόραση
προβάλλει µια ταινία µε θέµα το σεξ και η τηλεθέαση αγγίζει τα ανώτατα όρια, οι
διαφηµιστές καταλαβαίνουν τι συµβαίνει. Καταλαβαίνουν τη σεξουαλική πείνα του κοινού
και προσαρµόζουν τις διαφηµίσεις σ’ αυτήν τη γνώση. Γνωρίζοντας ότι απευθύνονται σε
σεξουαλικά πεινασµένους ανθρώπους, διαφηµίζουν γιαούρτι, βάζοντας µια καλλονή να
φλερτάρει το κοινό. Αν δεν συνέβαινε αυτό και οι άνθρωποι ήταν υγιείς, η διαφήµιση θα
ήταν αποτυχία. Θ’ άρχιζαν όλοι ν’ αναρωτιούνται για το αν η εν λόγω καλλονή είναι ηλίθια
ή απλώς βρίσκεται κάτω από την επήρεια ναρκωτικών. Η διαφήµιση κατ’ αυτόν τον τρόπο
γίνεται αποτελεσµατική κι επικίνδυνη. Αποτελεσµατική, γιατί, γνωρίζοντας οι µεγάλες
εταιρείες τι σκέφτεται το κοινό, το παγιδεύουν εύκολα. Περνάνε συµβολισµούς µέσα από τη
διαφήµιση και µετατρέπουν τα προϊόντα σε σύµβολα. Ένα αυτοκίνητο δεν διαφηµίζεται µε
βάση τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά µε βάση την ισχύ του σαν σύµβολο. Η εικόνα
βοηθά αυτόν τον τύπο της διαφήµισης και η συνέχεια είναι τραγική. Παίρνουν ό,τι άσχηµο
υποβόσκει στην κοινωνία, το εξωραΐζουν και το επιστρέφουν ενισχυµένο διαιωνίζοντας την
άσχηµη κατάσταση.
Παράδειγµα αυτού του είδους είναι το παράδειγµα της διαφήµισης του αυτοκινήτου που
προαναφέραµε. Όλοι γνωρίζουν ότι οι χειρότερες γυναίκες της κοινωνίας περιφρονούν τον
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έρωτα µπροστά στην υλική αποκατάσταση. Έλκονται δηλαδή από τον πλούτο, µε τον ίδιο
τρόπο

που

έλκονται

οι

πόρνες.

Το

αυτοκίνητο,

λόγω

της

µεγάλης

αξίας

που

αντιπροσωπεύει, µπορεί ν’ αποτελέσει σύµβολο. Σαν σύµβολο πιστοποιεί τον πλούτο του
ιδιοκτήτη του. Όταν µέσα στην άσχηµη κοινωνία στην οποία ζούµε υπάρχουν κάποιοι που
έλκονται από τον πλούτο, εννοείται ότι ο διαφηµιστής µπορεί να το εκµεταλλευτεί.
Παρουσιάζει το προϊόν που διαφηµίζει σαν το τέλειο σύµβολο ενός τρόπου ζωής, όπου τα
πάντα είναι εύκολα και προσιτά. Αρκεί να πάρει κάποιος το προϊόν και η υπόθεση γυναίκα
στο παράδειγµά µας είναι πλήρως καλυµµένη. Το σύνολο σχεδόν των διαφηµίσεων
υποβιβάζουν τη γυναίκα στο επίπεδο του ζώου, εφόσον αυτή ακολουθεί τα σύµβολα που οι
άντρες αγοράζουν. Οριακό παράδειγµα αυτού του είδους είναι µια διαφήµιση τυχερού
τηλεπαιχνιδιού, όπου ο φουκαράς κερδίζει χρήµατα, καναπέ, αυτοκίνητο και στη συνέχεια,
ως διά µαγείας, εµφανίζεται και η γυναίκα-έπαθλο όπως αρµόζει στον κάθε «πετυχηµένο».
Όλα αυτά βέβαια δεν γίνονται επειδή οι διαφηµιστές τρέφουν εµπάθεια απέναντι στις
γυναίκες, αλλά γιατί οι άντρες είναι οι υπό στόχευση πελάτες. Σ’ αυτό το σηµείο γίνεται
επικίνδυνη για την κοινωνία η διαφήµιση. Παίρνει την ασχήµια της κοινωνίας την εξωραΐζει
και τη διαιωνίζει. Φωνάζει η διαφήµιση «…πάρτε το συγκεκριµένο αυτοκίνητο για να
βγάλετε γκόµενα…» τη στιγµή που αυτό είναι υπαρκτό φαινόµενο στην κοινωνία. Βλέπουν
τη διαφήµιση οι νέοι κι αρχίζουν ν’ αντιλαµβάνονται τα πράγµατα µ’ αυτόν τον τρόπο,
άσχετα αν δεν έχουν προηγούµενη προσωπική εµπειρία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η βροµιά
διαιωνίζεται.
Η τηλεόραση —ειδικά σήµερα όπου έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και µπροστά στο
κέρδος δεν υπάρχει ουδεµία αναστολή— είναι τροµερά επικίνδυνη. Αν αφεθεί να λειτουργεί
µε τον τρόπο που λειτουργεί σήµερα, θα διαλυθούν τα πάντα. Σ’ έναν κόσµο φτωχό κάνει
πρότυπα τους πλούσιους. Προβάλλει έναν τρόπο ζωής, που, για να τον ακολουθήσει
κάποιος, θα πρέπει να είναι πλούσιος. Τα παιδιά µας, εξαιτίας της τηλεόρασης µαθαίνουν να
γίνονται δούλοι του πλούτου. Τα αγόρια µαθαίνουν να µην διστάσουν µπροστά σε τίποτα
για την κατάκτησή του, εφόσον τα υπόλοιπα προβλήµατα είναι ασήµαντα, ενώ τα κορίτσια
δεν έχουν παρά ν’ αναζητούν την αποκατάσταση που προσφέρουν οι πλούσιοι. Η αναζήτηση
είναι εύκολη υπόθεση, εφόσον τα σύµβολα προσανατολίζουν τους ανθρώπους όπως τ’
αστέρια τους ναυτικούς. Παιδιά που θέλουν να µοιάσουν µε τα πρότυπα των διαφηµίσεων
της τηλεόρασης είναι αυτοί που έχουν ως βασικό στόχο στη ζωή τους να γίνουν πλούσιοι
όσο είναι νέοι. Πώς όµως επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος; Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος;
Όταν κάποιοι έχουν αυτή τη φιλοσοφία περί ζωής, γιατί να διστάσουν να πουλήσουν
ναρκωτικά ή να παραστήσουν τις «γλάστρες» στις τηλεοπτικές εκποµπές; Αυτά βέβαια είναι
ακραία παραδείγµατα βέβαια, αλλά δείχνουν µε ακρίβεια προς ποια κατεύθυνση κινείται η
κοινωνία.
Εξαιτίας των διαφηµίσεων απειλείται και η ίδια η οικογενειακή γαλήνη, εφόσον τον µεν
άνδρα οι διαφηµίσεις τον ωθούν στο να µετατρέψει τον πλούτο του σε σύµβολα µε µεγάλη
αποτελεσµατικότητα, τις δε γυναίκες τις διαφθείρουν, παρουσιάζοντάς τους εξιδανικευµένες
συµπεριφορές ανδρών, που απέχουν πολύ από την πραγµατικότητα κι επιπλέον απαιτούν
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χρήµατα για την εκδήλωσή τους. Τη φτώχεια και τη µιζέρια της κοινωνίας οι διαφηµίσεις
την κάνουν ανυπόφορη. Μειώνουν την αυτοεκτίµηση του τηλεθεατή και τον κάνουν να
αισθάνεται κατώτερος. Βλέπει τα προϊόντα σύµβολα στην τηλεόραση και αισθάνεται
φτωχότερος απ’ ό,τι είναι. Βγαίνει στο δρόµο και νοµίζει ότι οι υπόλοιποι προσπαθούν να
εντοπίσουν τα σύµβολα επάνω του, ώστε, είτε να τον αποδεχθούν είτε να τον απορρίψουν.
Βλέπει στις διαφηµίσεις πρωταγωνιστές νέους, όµορφους, ερωτευµένους —προφανώς
εκατοµµυριούχους µε βάση τις εικόνες των σπιτιών τους, των αυτοκινήτων τους και των
συνηθειών τους— και αισθάνεται κακάσχηµος και τιποτένιος, όταν αντιλαµβάνεται ότι το
µόνο κοινό που έχει µε την προβαλλόµενη κατάσταση είναι η σοκολάτα ή το απορρυπαντικό
που διαφηµίζεται.
Ο αναγνώστης θ’ αναρωτηθεί —και εύλογα— για το τι θα µπορούσε να κάνει σ΄
αυτήν την περίπτωση. Έχει ο άνθρωπος τις δυνατότητες ν’ αντισταθεί; Σ’ αυτό το
σηµείο αποκαλύπτεται αυτό που αναφέραµε περί ισχύος. Ο άνθρωπος ποτέ δεν
πρέπει να ξεχνάει ότι αυτός είναι ο ισχυρός. Μπερδεύεται, βλέποντας τους
καραγκιόζηδες που χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους για να τον εκµεταλλεύονται. Η
ισχύς του τηλεθεατή είναι τροµερή και αλίµονο σ’ αυτούς που θα τη γευτούνε. Ο
τηλεθεατής είναι πολίτης και έχει την ισχύ να επιβάλλει τους νόµους που θα
περιορίσουν την τηλεόραση στον ρόλο του υπηρέτη. Ο τηλεθεατής είναι επίσης
καταναλωτής, που θα απειλήσει τις εταιρείες µε οικονοµικό πόλεµο.
Ο τηλεθεατής θα πρέπει να θυµηθεί τις ιδιότητές του και να πολεµήσει. Είναι θέµα
επιβίωσης πλέον, εφόσον τα περιθώρια είναι ελάχιστα. Θα πρέπει να θυµηθεί ότι είναι µέλος
µιας ευνοµούµενης κοινωνίας και µέσα σε µια τέτοια κοινωνία υπάρχει η ισχύς που είναι
διαθέσιµη για τον κάθε πολίτη. Υπάρχουν νόµοι, υπάρχουν δικαιώµατα, υπάρχουν και
εισαγγελείς. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να κριθούν παράνοµες όλες οι συσκευές
που µετρούν την τηλεθέαση. Είναι κατ’ αρχήν αντισυνταγµατικό να δίνεται η δυνατότητα
στις υφιστάµενες εξουσίες να παρακολουθούν τον πολίτη. Απειλείται η ίδια η δηµοκρατία,
όταν ο λαός γίνεται υποχείριο εκείνου που τη δεδοµένη στιγµή βρίσκεται στην εξουσία και
ελέγχει την τηλεόραση. Η αντισυνταγµατικότητα έγκειται στο γεγονός ότι κάποιοι πολίτες,
εξαιτίας της γνώσης περί τηλεθέασης, προστατεύουν άνοµα συµφέροντα και άρα είναι πιο
«ίσοι» από τους άλλους από όσο επιτρέπει η δηµοκρατία.
Το σύνταγµα επίσης προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι ίσοι µεταξύ
τους. Πολίτες αυτής της χώρας είναι και οι γυναίκες. Όταν είναι αντισυνταγµατική η
διαφορετική

µεταχείριση

στο

χώρο

της

παραγωγής,

εννοείται

ότι

είναι

το

ίδιο

αντισυνταγµατική και η διαφορετική µεταχείριση στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται
αυτοί οι πολίτες στην κοινωνία. Όταν οι διαφηµιστές παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν ζώο,
που

ακολουθεί

τον

πρώτο

τυχόντα

µόνο

εξαιτίας

των

προϊόντων-συµβόλων

που

καταναλώνει, εννοείται ότι υπάρχει παρανοµία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να
εφαρµοστεί ο αντίστοιχος νόµος και να διώκονται όλοι οι υπεύθυνοι^ είτε διαφηµιστές είτε
διαφηµιζόµενοι. Η διαφήµιση θα πρέπει να περιορίζεται στο προϊόν και τα χαρακτηριστικά
του και να µη δηµιουργεί συνειρµούς, που τις περισσότερες φορές είναι ρατσιστικοί. Το
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προϊόν πρέπει να διαφηµίζεται µε τρόπο απόλυτο. Θα βλέπει ο θεατής την εικόνα του και θα
λαµβάνει γνώση των χαρακτηριστικών του. Το σύνολο των υπολοίπων είναι παράνοµα. Το
µίνι σενάριο του διαφηµιστικού σπότ είναι επικίνδυνο και αυτό πρέπει να πολεµήσει ο
άνθρωπος.
Αυτή η αλλαγή στον τοµέα της διαφήµισης δεν πρέπει να είναι στόχος µόνο των
τηλεθεατών, αλλά και των δυνάµεων της παραγωγής που δεν έχουν τη δυνατότητα
διαφήµισης. Είναι νοθεία του ανταγωνισµού η σηµερινή διαφήµιση, εφόσον επιβάλλει στην
αγορά συγκεκριµένα προϊόντα µε τρόπο αθέµιτο. Οι συνειρµοί κάνουν τα προϊόντα
ιδεολογίες, καπελώνοντας τον ανταγωνισµό. Πώς µπορεί ένας κατασκευαστής αρίστων
επίπλων να συναγωνιστεί έναν όµοιό του, όταν ο δεύτερος, λόγω οικονοµικής δυνατότητας,
παρουσιάζει τα έπιπλά του σαν σύµβολα επιτυχίας και ό,τι αυτό συνεπάγεται;
Ο αναγνώστης ίσως παραξενευτεί, γιατί, ενώ είδαµε πόσο σηµαντικά είναι τα
προβλήµατα που δηµιουργεί η τηλεόραση µέσω των εκποµπών της, οι προτεινόµενες λύσεις
ξεκινούν από τον τοµέα της διαφήµισης. Τα πράγµατα είναι απλά. Στόχος µας είναι να
στερήσουµε από την εξουσία τη δυνατότητα ν’ αντλεί τις πληροφορίες που έχει ανάγκη και
αυτό είναι εφικτό µόνον αν αποσυνδέσουµε την τηλεόραση στο µέτρο που είναι δυνατόν
από το οικονοµικό κεφάλαιο. Στόχος είναι να καταστρέψουµε τον τρίτο άξονα, που
προσφέρει πληροφορίες στο σύστηµα και ισχυροποιείται από το κεφάλαιο. Αν το
καταφέρουµε αυτό τα πάντα είναι εύκολα, εφόσον ακολουθεί γενική κατάρρευση. Χωρίς τα
µηχανήµατα που µετράν την τηλεθέαση δεν µπορούν να καθοριστούν ακριβές ή φθηνές
ζώνες διαφήµισης και άρα η διαφήµιση δεν µπορεί να κρατήσει τις υψηλές της αποδώσεις
για τα κανάλια. Οι διαφηµιζόµενοι δεν µπορούν να πληρώσουν όσα τους ζητάνε, όταν δεν
γνωρίζουν πόσοι παρακολουθούν µια συγκεκριµένη στιγµή το επίσης συγκεκριµένο
πρόγραµµα. Αν επιπλέον αλλάξει η φιλοσοφία των διαφηµιστικών σποτ, τότε η ίδια η
διαφήµιση δεν µπορεί να κυµαίνεται στα ίδια υψηλά οικονοµικά επίπεδα. Ο συµβολισµός,
που γεννάται από τους συνειρµούς που προκαλούν τα διαφηµιστικά σπότ, δίνει τη διαφορά
στα κυρίαρχα προϊόντα και αυτός κοστίζει. Τα κανάλια θα πάψουν να έχουν τα κολοσσιαία
έσοδα, αν οι διαφηµίσεις περιοριστούν στην απλή περιγραφή των προϊόντων και επιπλέον
δεν υπάρχει γνώση περί τηλεθέασης.
Αν περιοριστούν τα έσοδα, λογικό είναι να περιοριστούν και οι µισθοί των τηλεοπτικών
«φίλων». ∆εν µπορεί ο κάθε τυχάρπαστος να ζητά ό,τι του ΄ρχεται στο κεφάλι. Σήµερα το
κάνει, γιατί τα κανάλια έχουν έσοδα και ο ίδιος γνωρίζει την τηλεθέαση της εκποµπής του
και άρα και το κέρδος του καναλιού από τις διαφηµίσεις. Όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν
γρήγορα, γιατί το σύστηµα σήµερα τους πιο πολλούς απ’ αυτούς απλά τους ανέχεται, επειδή
τους στηρίζουν οι κεφαλαιοκράτες που τους θεωρούν κερδοφόρους. Το σύστηµα επιθυµεί
την ύπαρξη µόνο των πολιτικοποιηµένων και καθωσπρέπει «φίλων», που ο κόσµος ήδη
τους έχει βαρεθεί. Έχει βαρεθεί όλους αυτούς τους απερίγραπτους τύπους που µιλούν µια
«ξύλινη» γλώσσα και προβληµατίζονται µόνο µε «υψηλού επιπέδου» θέµατα. Τους βλέπει
και αναρωτιέται σε ποιά χώρα κατοικούν. Από την άλλη πλευρά το κεφάλαιο, αναζητώντας
τους κερδοφόρους «φίλους» και έχοντας ως στόχο την τηλεθέαση, έδωσε τηλεοπτικό χρόνο
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σε κοινωνικά παράσιτα. Πλήθη ανεπάγγελτων κολάκων και πορνιδίων κατέκλυσαν την
τηλεόραση. Απλά τις «υπηρεσίες» τους, αντί να τις προσφέρουν στους ισχυρούς φίλους
τους, τις προσφέρουν στο κοινό, µετατρέποντάς τες σε επαγγελµατικό προσόν. Το χιούµορ
και το φλέρτ δεν τους εξασφαλίζουν πλέον εύκολες «τράκες» αλλά πραγµατικό µισθό. Αντί
να κάνουν τους καραγκιόζηδες στα σαλόνια των εφοπλιστών και των βιοµηχάνων, κάνουν
το ίδιο στα στούντιο της τηλεόρασης. Για του λόγου το αληθές, ρωτήστε τους σε ποιόν
τοµέα έχουν γνώση και ποιά ήταν η προηγούµενη δουλειά τους. Πώς επιβίωναν πριν από
την τηλεοπτική τους επιτυχία όλοι αυτοί οι ωραίοι και «sexy» χιουµορίστες; Αν
εξαφανιστούν όλοι αυτοί οι «φίλοι», τότε η τηλεόραση θα περιοριστεί στο ρόλο του υπηρέτη
και για όσο διάστηµα το σύστηµα δεν αλλάζει το λόγο του θα παραµένει µια βαρετή
υπόθεση. Θα πάψει η τηλεόραση να προσφέρει πληροφορίες στο σύστηµα και θα
ξαναγυρίσουµε στην αρχική κατάσταση. Το κέρδος όµως το µεγάλο ήδη το απολαµβάνει η
κοινωνία και είναι ανεκτίµητο και µόνιµο. Η τηλεόραση είδη έχει καταστρέψει τα τείχη
µεταξύ κέντρου και επαρχίας. Τα αποτελέσµατα γρήγορα θ’ αρχίσουν να φαίνονται και τότε
θα γελάσει ο κάθε πικραµένος.
Μέχρι βέβαια να συµβούν όλα αυτά στο γενικό επίπεδο, ο τηλεθεατής δεν πρέπει να
ξεχνά την ισχύ του στο αντίστοιχο προσωπικό επίπεδο. ∆εν πρέπει να ξεχνά ότι είναι ο
κύριος της τηλεόρασης και ως κύριος έχει και το σκήπτρο της εξουσίας. Το σκήπτρο σ’
αυτήν την περίπτωση είναι το τηλεκοντρόλ. Πρέπει ν’ αντιµετωπίζει την τηλεόραση σαν
έναν πονηρό κι επικίνδυνο δούλο. Πάντα πρέπει να την παρακολουθεί µε πρόγραµµα και
ποτέ να µην αφήνεται στα χέρια της. Να παρακολουθεί χωρίς φόβο µόνον τις εκποµπές του
πρώτου άξονα που αφορούν την εγκυκλοπαιδική γνώση. Σ’ ό,τι αφορά τους δύο άλλους
άξονες, πάντα θα πρέπει να έχει στο µυαλό του ότι η εξουσία και αυτός ο ίδιος έχουν
συγκρουόµενα συµφέροντα. Θα πρέπει —όταν σκέφτεται τι τον ενδιαφέρει να βλέπει— να
λειτουργεί σαν να µην υπάρχει η τηλεόραση. Πρώτα ν’ αποφασίζει τι θα ήθελε να δει και
µετά να προσφεύγει στην προσφορά τής τηλεόρασης.
Συµφέρον του είναι να δει µια ταινία, που θα πλήρωνε για να την δει στον
κινηµατογράφο. Συµφέρον του είναι να δει µια αθλητική εκδήλωση, που θα πλήρωνε επίσης
για να τη δει στο γήπεδο. Εις βάρος του είναι να βλέπει ό,τι του προσφέρει το σύστηµα,
χωρίς να ελέγχει αυτήν την προσφορά. Εις βάρος του είναι να βλέπει, ο ίδιος και τα παιδιά
του, τα διάφορα σίριαλ, όπου τα προκατασκευασµένα πρότυπα στηρίζουν το σύστηµα. Εις
βάρος του είναι να παρακολουθεί τις παραπολιτικές εκποµπές των άσχετων, τη στιγµή που
τα προβλήµατά του µπορεί να τα συζητήσει µε τους πραγµατικούς του φίλους. ∆εν πρέπει
σε καµία περίπτωση να αφήνεται στα συµπεράσµατα-φασόν των βολεµένων. Εις βάρος του
είναι να τρέφει φιλικά αισθήµατα και να µιµείται όλους αυτούς που πληρώνονται για να
παριστάνουν τα επιθυµητά από το σύστηµα πρότυπα. Εις βάρος του είναι να επιτρέπει στα
παιδιά του να βλέπουν τα πνευµατικά σκουπίδια της τηλεόρασης. Είναι θέµα χρόνου αυτά
τα παιδιά να συγκρίνουν τους γονείς τους µε τα εξιδανικευµένα πρόσωπα που παρουσιάζει η
τηλεόραση. Είναι θέµα χρόνου να συγκρίνουν και τους ίδιους τους εαυτούς τους µε αυτά τα
πρόσωπα. Θα υποτιµήσουν την κατάσταση που βιώνουν µε αποτέλεσµα να καταστρέψουν

35

Τηλεόραση... πες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι

τις σχέσεις τους και µε τους γονείς και µε τους φίλους τους. Εκτός των άλλων θ’ αρχίσουν
ν’ αναπτύσσουν complex για τους εαυτούς τους. Είναι θέµα χρόνου να υποτιµήσουν το
σύνολο των όσων τους προσφέρονται και που αποτελούν καρπούς των κόπων µιας ζωής για
τους γονείς. Το σπίτι που κατοικούν, τα ρούχα που φορούν, το αυτοκίνητο της οικογένειας.
Είναι πραγµατικά λυπηρό, στο όνοµα της αποδοτικής διαφήµισης των συµβολισµών, να
παρουσιάζονται σαν σκουπίδια όλα εκείνα τα αγαθά που απέκτησαν οι γονείς µε άπειρο
κόπο και προσφέρουν µε άπειρη αγάπη στα παιδιά τους.
Ο τηλεθεατής, έχοντας γνώση των παραπάνω, θα πρέπει πάντα να θυµάται ότι υπάρχει
το κουµπί που κλείνει την τηλεόραση και αυτό είναι η κόλαση των «φίλων». Τότε θα τους
δείτε πραγµατικά να κάνουν τούµπες και να σας παρακαλάνε να µην κλείσετε τη συσκευή.
Θα βλέπουν να πέφτουν τα νούµερα της τηλεθέασης και θα λιποθυµάνε. Αν το κάνει αυτό ο
τηλεθεατής θα κάνει και ορισµένες άλλες διαπιστώσεις που έχουν σχέση µε την ίδια του τη
ζωή. Θα διαπιστώσει ότι η ζωή είναι πολύ ωραία για να την σπαταλά κάποιος στον καναπέ.
Θα περισσέψει άφθονος χρόνος για έναν περίπατο ή µια φιλική επίσκεψη. Είναι ωραίο
πράγµα να επισκέπτεσαι και να σε επισκέπτονται φίλοι σου. Είναι ωραίο πράγµα να συζητάς
τα προβλήµατά σου µε πραγµατικούς φίλους, που στην πλειοψηφία τους είναι οµοιοπαθείς.
Οι περισσότεροι θ’ ανακαλύψουν και πάλι τη συζυγική συντροφιά. Θα δουν επίσης ότι είναι
απόλαυση ν’ ασχολείται κάποιος µε τα παιδιά του. Σήµερα τα παιδιά δεν είναι παιδιά των
γονέων τους, παρά παιδιά της τηλεόρασης. Μέσω της τηλεόρασης διαπαιδαγωγούνται και
στην πραγµατικότητα είναι παιδιά τού κάθε γελοίου που για τον οποιονδήποτε λόγο έλαβε
τηλεοπτικό χρόνο.
Μπορεί και πρέπει να ξυπνήσει ο τηλεθεατής από την ύπνωση της τηλεόρασης. Μπορεί
να κηρύξει τον πόλεµο σ’ όλες εκείνες τις εταιρείες, που, στο όνοµα των πωλήσεων, τον
καθηλώνουν σε µια κατάσταση απέραντης µοναξιάς. Ας αρχίσει να κρατά αρνητική στάση
απέναντι στα προϊόντα που διαφηµίζει η τηλεόραση και πολλοί θα πανικοβληθούν. Θα
πρέπει και οι ίδιες οι εταιρείες να καταλάβουν ότι έχουν κοινά συµφέροντα µε τον
καταναλωτή. Τα χρήµατα που πληρώνουν στα διάφορα κανάλια είναι υπερβολικά πολλά κι
επιπλέον δεν έχουν απόδοση. Επιβαρύνουν τα προϊόντα τους µε τροµακτικό κόστος, χωρίς
να επιφέρουν κέρδος, κάνοντας επιπλέον και τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη. Οι εταιρείες
που έχουν τη δυνατότητα διαφήµισης είναι ήδη κυρίαρχες στην αγορά. Ο οικονοµικός
χώρος έχει ήδη γίνει οµοιογενής και οι καταναλωτές είναι ενηµερωµένοι. Η τηλεοπτική
διαφήµιση δεν ενηµερώνει πλέον κανέναν, γιατί όλοι είναι ήδη ενηµερωµένοι. Τα µερίδια
των εταιρειών στην αγορά δεν αλλάζουν πλέον εξαιτίας της διαφήµισης. Η οποιαδήποτε
αλλαγή µπορεί να προκύψει, θα έχει σχέση µόνο µε την ανταγωνιστικότητα. Η αγορά εκ
των δεδοµένων θα παραδοθεί στα χέρια αυτών που είναι ανταγωνιστικότεροι και άρα στα
χέρια αυτών που σε πρώτη φάση θα πάψουν να επιβαρύνουν τα προϊόντα τους µε το
επιπλέον κόστος της διαφήµισης. Η διαφήµιση ωφελεί µόνον τους καναλάρχες και κανέναν
άλλον. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος να έλθει σε σύγκρουση το κοινό µε τις εταιρείες
παραγωγής, εφόσον έχουν κοινό όφελος αν µοιραστούν µεταξύ τους τη διαφορά που
προκύπτει από τη λιγότερη διαφήµιση. Οι εταιρείες θα πρέπει να περιοριστούν στο να
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ενηµερώνουν απλά τον τηλεθεατή για τα νέα τους προϊόντα και να πάψουν να στηρίζονται
στην τακτική της πλύσης εγκεφάλου. Θα πρέπει να σέβονται τον καταναλωτή και όχι να τον
υποτιµούν. Υποτιµά τον καταναλωτή όποιος νοµίζει ότι τον µετατρέπει σε πελάτη εξαιτίας
των σεξουαλικών συνειρµών του διαφηµιστικού σποτ. Κανένας δεν αγοράζει αποσµητικό
συγκεκριµένης µάρκας, έχοντας την εντύπωση ότι θα τον ακολουθούν σµήνη γυναικών. Ο
καταναλωτής είναι καί ενηµερωµένος καί συνειδητοποιηµένος πλέον. Ενδιαφέρεται για την
ποιότητα και για την τιµή. Τα επώνυµα προϊόντα έχουν φτάσει πλέον και στο πιο
αποµακρυσµένο χωριό. Αν ο στόχος της διαφήµισης ήταν η γενική ενηµέρωση, τότε αυτός
έχει επιτευχθεί. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος να επιβαρυνόµαστε όλοι χωρίς λόγο το κόστος
της διαφήµισης και επιπλέον να βοµβαρδίζονται οι θεατές µε τα ρατσιστικά και ανήθικα
µηνύµατα των διαφηµίσεων.
Ο αναγνώστης εύλογα θ’ αναρωτηθεί για το τι ακριβώς µπορεί να προσδοκά ως κέρδος
αν αλλάξουν όλα αυτά τα πράγµατα. Μήπως θα σταµατήσει το σύστηµα την προπαγάνδα
του ή µήπως οι εταιρείες θα µειώσουν την πίεση προς τον καταναλωτή; Αυτά για να
σταµατήσουν απαιτούν µάχη. Είναι αδύνατον να κερδηθεί οτιδήποτε χωρίς αγώνα. Το
σύνολο των όσων προτείνουµε και έχουν σχέση µε τη λειτουργία της τηλεόρασης δεν έχουν
σχέση µ’ αυτόν καθ’ αυτόν τον αγώνα, αλλά µε τις συνθήκες διεξαγωγής του. Αιώνες τώρα
το αποτέλεσµα της µάχης µεταξύ των δούλων του συστήµατος και των πραγµατικών
υπηρετών των ανθρώπων καθορίζεται όχι από την ισχύ τους, αλλά από τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες δίνουν τις µάχες τους. Η εξουσία, έχοντας υπό τον έλεγχό της την
ενηµέρωση του κόσµου, παρακάµπτει την ισχύ των φιλοσόφων, αποµονώνοντάς τους.
∆ιατηρεί την κοινωνία στο επιθυµητό επίπεδο παιδείας και «κατασκευάζει» δικούς της
σωτήρες. Το σύνολο των υπολοίπων που την ενοχλούν τους διαβάλλει, τους καίει και τους
σταυρώνει ανάλογα µε την εποχή. Παρακολουθεί το σύνολο του χώρου που ελέγχει και δεν
επιτρέπει την οποιαδήποτε διαφορετική άποψη να επεκταθεί. Εξαιτίας αυτού του ελέγχου η
συντηρητική επαρχία παραµένει στάσιµη κατά τη διάρκεια των αιώνων και αποτελεί τον
ισχυρότερο σύµµαχο του συστήµατος. Τα «ανήσυχα» παιδιά της, που απειλούν αυτήν την
στασιµότητα, τα αποβάλλει και τα εξορίζει στα αστικά κέντρα. Από εκεί και πέρα ο έλεγχος
είναι εύκολος, εφόσον στα αστικά κέντρα οι ταξικές συγκρούσεις εξουδετερώνουν το
σύνολο των κοινωνικών τάσεων.
Ο αναγνώστης εύκολα αντιλαµβάνεται πως οι συνθήκες διεξαγωγής της µάχης κρίνουν
το αποτέλεσµα της σύγκρουσης µεταξύ συστήµατος και ανθρώπου. Η τηλεόραση µε την έως
τώρα λειτουργία της αλλοίωσε τις ιδανικές για το σύστηµα συνθήκες και δηµιούργησε µια
πρωτόγνωρη κατάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισµού η
επαρχία ταυτίζεται σχεδόν σε γνώση και νοοτροπία µε τα αστικά κέντρα. Το σύστηµα, όχι
µόνο έχασε την επαρχία σαν µοχλό πίεσης ενάντια στην πρόοδο, αλλά στην ουσία την
παρέδωσε στους εχθρούς του. Το σύστηµα νικιέται µόνο από την πλευρά της επαρχίας κι
αυτό σήµερα είναι κατορθωτό εξαιτίας της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση, παρ’ όλη την µέχρι τώρα άσχηµη χρήση της, γκρέµισε τον συντηρητισµό
της επαρχίας και δηµιούργησε µια νέα κατάσταση. Το ζητούµενο από εδώ και πέρα είναι να
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εκµεταλλευτούµε τη νέα αυτή κατάσταση υπέρ των ανθρώπων. Η αλλαγή συµπεριφοράς
του τηλεθεατή απέναντι στην τηλεόραση επιβάλλεται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να
µην δίνει στο σύστηµα πληροφορίες και άρα να µη του δίνει τη δυνατότητα να
προετοιµάζεται και ο δεύτερος για να διατηρηθεί στο ακέραιο το κέρδος της νέας
κατάστασης. Το σύστηµα θα πάψει ν’ αντλεί πληροφορίες για την κατάσταση της κοινωνίας
και θα πάψει επίσης να έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την κοινωνία µε µέσον την
τηλεόραση. Αυτή η αδυναµία είναι καθοριστική, γιατί το σύστηµα, έχοντας κάνει
λανθασµένη εκτίµηση, άφησε

να υπολειτουργούν όλοι οι µηχανισµοί ελέγχου

και

προπαγάνδας τού παρελθόντος και επένδυσε τα πάντα στην τηλεόραση. Έπαψε να στηρίζει
το χαφιέ της γειτονιάς, γιατί δεν είχε ανάγκη τις πληροφορίες του. Έπαψε να εκτελεί τα
θελήµατα της εκκλησίας, η οποία παραδοσιακά του παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες. Η
εκκλησία, µε µέσον υποτίθεται το µυστήριο της εξοµολόγησης, είχε πάντα τη δυνατότητα να
ενηµερώνεται για το τι συµβαίνει στην κοινωνία. Το σύστηµα νόµισε εσφαλµένα ότι µέσω
της τηλεόρασης θα έχει πάντα τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της
κοινωνίας και «κατασκεύασε» µια στρατιά τηλεοπτικών «σωτήρων» για να παγιδεύει τον
κόσµο. Η αλλαγή στάσης του τηλεθεατή καταστρέφει την επένδυση και τα όπλα του
συστήµατος. Η νέα αυτή κατάσταση επιβάλλει τη σιωπή στους «φίλους-σωτήρες» που
επισκέπτονται τα σπίτια των ανθρώπων και εµφανίζει στο κοινωνικό προσκήνιο τους
πραγµατικούς µονοµάχους.
Η καταλυτική παρουσία της τηλεόρασης µας έφτασε στο σηµείο να µην αναγνωρίζουµε
την πραγµατική ταυτότητα των µονοµάχων. ∆ηµιούργησε µια κατάσταση όπου κανένας δεν
ήξερε ποιος υπηρετούσε ποιον. Ψευδοεπαναστάτες διατύπωναν θέσεις συντηρητικότερες
από τους δούλους του συστήµατος και ο άνθρωπος αδυνατούσε να καταλάβει τι συµβαίνει.
Το σύστηµα αναβάθµισε την επαρχία, χωρίς να φοβάται γι’ αυτήν την επιλογή του,
στηριζόµενο στην οχλαγωγία που θα δηµιουργούσε. Έχοντας τον έλεγχο της τηλεόρασης,
«κατασκεύαζε» αντιπάλους. «Κατασκεύαζε» φιλοσόφους, επαναστάτες, και αντιδραστικούς
που τους έλεγχε και αυτός ο έλεγχος αφορούσε και την κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος που
θεωρήσαµε σηµαντικό την εµφάνιση των πραγµατικών µονοµάχων στο προσκήνιο. Όταν ο
κόσµος φτάνει ν’ ακολουθεί τους «έγκριτους» δηµοσιογράφους σαν να είναι «σωτήρες»,
υπάρχει πρόβληµα.
Αν η κοινωνία παροµοιαστεί µε ένα ποίµνιο, η εξουσία, για να εξασφαλίσει τον έλεγχό
του µε τη βοήθεια της τηλεόρασης, έκανε το εξής ευφυές. Αντί να φιµώνει τους λίγους
φυσικούς ποιµένες, δηµιούργησε χιλιάδες ψευδοποιµένες, που µε τις φωνές τους σκεπάζουν
τις φωνές των φυσικών ποιµένων κι επιπλέον, λόγω των αντικρουόµενων προτάσεων,
καταδικάζουν το ποίµνιο να παραµένει στατικό και φοβισµένο. Οι άνθρωποι, ακολουθώντας
τους προκατασκευασµένους «σωτήρες», µπαίνουν σε µια κατάσταση στασιµότητας, όπου το
κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αποδοχή του συστήµατος. Ο άνθρωπος δεν αµφισβητεί το
σύστηµα, από τη στιγµή που του προσφέρει θεωρητικά το σύνολο των επιλογών και άρα κι
αυτήν που τον εκφράζει.
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Τηλεόραση... πες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι

Αν κλείσει ο τηλεθεατής την τηλεόραση, η κατάσταση αλλάζει δραµατικά για το
σύστηµα. Μέσα στην κοινωνία θα αρχίσουν να ισχυροποιούνται αυτοί που έχουν έργο και
όχι αυτοί που φλυαρούν. Η φλυαρία έχει ισχύ µόνο µέσα από την τηλεόραση, αλλά είναι
αδύνατον να καταγραφεί και να παρουσιαστεί σαν έργο. Κουβέντα στην κουβέντα ο
δηµοσιογράφος, ο πολιτικός, ο ιερέας, µπορεί να λέει ό,τι θέλει, καλύπτοντας τα πάντα,
αλλά αυτό δεν ισχύει και στο φιλοσοφικό έργο. Ένα τέτοιο έργο έχει αρχή, µέση και τέλος.
Έχει δεδοµένα, έχει στόχους, έχει προτάσεις.
Πλησιάζουµε προς την τελική σύγκρουση και θα επιβεβαιωθεί αυτό που είπαµε περί
έξυπνου πουλιού. Όλοι θα είναι σε θέση ν’ αντιληφθούν πώς το πονηρό σύστηµα έπεσε
θύµα της πονηριάς του. Η τηλεόραση θα εµφανιστεί και πάλι µε ευεργετικό για τον
άνθρωπο ρόλο, εφόσον έχει τη δυνατότητα να καταγράψει τη σύγκρουση. Θα παρακάµψει
για

λογαριασµό

τού

ανθρώπου

τις

αδυναµίες

στον

τοµέα

της

ενηµέρωσης,

που

αποδείχθηκαν ολέθριες σε προηγούµενες σηµαντικές στιγµές της ανθρωπότητας. Οι νικητές
θα µιλήσουν απευθείας στον άνθρωπο και δεν θα τον αφήσουν στο έλεος των «εκλεκτών»,
που δηµιουργούν συστήµατα για να κλέβουν και να βιάζουν τους ανθρώπους.

Υ.Γ.
Εσχάτως το θέµα που απασχολεί την ελληνική και όχι µόνο κοινή γνώµη είναι το
πρόβληµα της παιδεραστίας. Βγαίνουν όλοι οι υποκριτές και δήθεν σκίζουν τα ιµάτιά τους
από οργή για τα ανθρωπόµορφα «κτήνη». Σ’ άλλο σηµείο είπαµε ότι η διαφήµιση
αναπαράγει τη βροµιά της κοινωνίας και τη διαιωνίζει. ∆ιαφήµιση γνωστού παγωτού βάζει
ένα νυµφίδιο να ρωτά τον τηλεθεατή αν… θέλει αυτό που αυτή έχει… . Κρατά στο χέρι το
παγωτό, αλλά αυτό που υπονοεί είναι κάτι άλλο, που µάλιστα η ίδια η διαφήµιση θεωρεί
σκανδαλώδες.
Ποιος βάζει άρρωστες σκέψεις στο µυαλό του ανθρώπου; Γιατί ο τηλεθεατής, όταν θα
αντικρίσει ένα κοριτσάκι, να µη σκεφτεί ότι έχει στο µυαλό του ό,τι και το νυµφίδιο της
διαφήµισης; Γιατί οι υποκριτές δεν τα βάζουν µε τη µεγάλη εταιρεία; Μήπως φοβούνται;
Πού βρίσκονται οι εισαγγελείς; ∆εν πρέπει κάποιος να βάλει καί τους διαφηµιστές καί τους
διαφηµιζόµενους στη φυλακή προς γνώση και συµµόρφωση και των υπολοίπων;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ
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