
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θα πήρατε χαμπάρι ότι στην καραντίνα το κράτος βάλθηκε να μας
καλωδιώσει με ψηφιακές πλατφόρμες, τετραψήφια νούμερα και
άλλα τέτοια μοντέρνα πράγματα. Αυτό τώρα επισήμως ονομάζε-
ται «ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους» και σε μια επικρα-
τέστερη εκδοχή, «ψηφιακή επανάσταση». Η ψηφιακή επανάσταση
έχει στρατηγείο που λέγεται «Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης», στελεχώνεται από κάτι πρώην μάνατζερ της google και τη-
λεπικοινωνιακών εταιρειών και όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία
του «ακουγόταν ίσως λίγο μεταμοντέρνο».1 Στόχος του μεταμον-
τέρνου αυτού Υπουργείου, όπως μας ανακοίνωσε προ κορονοϊού
ο Υπουργός του, είναι: «όλη η επαφή του πολίτη με το δημόσιο θα
γίνεται με ένα κλικ μέσω του κινητού τηλεφώνου».2

Για να πάρετε μια ιδέα του οργασμού των επαναστατικών διεργα-
σιών που εξελίσσονταν στο μεταμοντέρνο αυτό υπουργείο την πε-
ρίοδο της καραντίνας, ιδού τι γραφόταν στις 4 Απριλίου: «εκατο-
ντάδες μηχανικοί και πληροφορικάριοι ξενυχτούν εδώ και ένα
μήνα. Στήνουν πλατφόρμες και εφαρμογές με την αίσθηση του κα-
τεπείγοντος λόγω κορωνοϊού, δημιουργούν ψηφιακές δυνατότη-
τες πολύτιμες για τη χώρα εν μέσω της πανδημίας, του περιορισμού
κυκλοφορίας, του social distancing –το 13033, η άυλη συνταγο-
γράφηση, το gov.gr».3 Και για να πάρουμε μια ιδέα για το εύρος του
εγχειρήματος και των φιλοδοξιών των ακάματων αυτών ανθρώ-
πων, ιδού τι διαπίστωνε ο επικεφαλής αρμόδιος Υπουργός: «Ένα
παγκόσμιο πείραμα πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή εξαιτίας του
κορωνοϊού με τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας να καλούνται να διαχει-
ριστούν το σύνολο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Πέρα από το ότι
αλλάζει πολλούς όρους ανθρώπινης συμπεριφοράς, δημιουργεί
και μια τεράστια τεχνική πρόκληση. Τα δίκτυα αυτά πρέπει να αν-
ταποκριθούν στο πείραμα, να διεκπεραιώσουν την εργασία, την
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία».4

Ένα χειροκρότημα λοιπόν και γι’ αυτούς τους εργατικούς και προ-
νοητικούς ανθρώπους που μέσα από smartphone και κλικ εισά-
γουν την Ελλάδα στην «4η βιομηχανική επανάσταση»! Ένα
βραβείο για τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πείραμα, που αν
καταλάβαμε καλά, στοχεύει ώστε το κράτος και τα αφεντικά μας
να οργανώσουν το σύνολο της ζωής μας (εργασία, αναπαραγωγή
και εκπαίδευση) μέσα από δίκτυα και υπολογιστές. 

Εντωμεταξύ, έχουν πλακωθεί όλοι στο Πείραμα… και μια πρώτη
γεύση πείραμε και στα μέρη μας, γιατί καθώς φαίνεται η «ψηφιακή
επανάσταση» θέλει και μια χούντα για να πάρει μπροστά. Την ώρα
λοιπόν που εμείς κοιμόμασταν ύπνο βαθύ, οι μηχανικοί και πλη-
ροφορικάριοι του κράτους, ακόμα και ο επικεφαλής υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, έκαναν υπερωρίες και ξενύχτια πετυχαί-
νοντας φοβερές ψηφιακές διευκολύνσεις στις ζωές μας μέσα σε
λίγες μόνο μέρες. Ποιες ήταν αυτές; Πρώτα κανόνισαν να μας φυ-
λακίσουν στο σπίτι, αλλά έπειτα οργάνωσαν δυνατότητες αποστο-
λής sms σε κρατική υπηρεσία για να λαμβάνουμε άδεια εξόδου.
Έστησαν, ταυτόχρονα, τριψήφια νούμερα έκτακτης ανάγκης και
οργάνωσαν μαζική αποστολή μηνυμάτων στα κινητά της χώρας με
κοφτές κρατικές εντολές τρόμου, συνοδεία ήχου σειρήνας. Τρέλα-
ναν στη διευκόλυνση παππούδες και γιαγιάδες με τη δυνατότητα
να λαμβάνουν με sms συνταγές με φάρμακα -και για τους πολύ
προχώ ηλικιωμένους, να πληρώνουν με e-banking τον φαρμακο-
ποιό (άραγε γι΄αυτό να στήνονταν οι έρημοι σε ουρές έξω από τις
τράπεζες;). Κανονίζουν -έργο σε εξέλιξη- ώστε οι «πολίτες» να κά-
νουν συναλλαγές με το δημόσιο μέσω ενός κλικ στο gov.gr. Εδώ θα
υποστούμε μπόλικη… διευκόλυνση –έχουμε μια γνώμη και γι΄
αυτό, αλλά ο χώρος που διαθέτουμε είναι περιορισμένος. 

Ακόμα όμως και από πληρωμένα δημοσιεύματα σαν αυτά που πα-

ραθέσαμε προηγουμένως, κάτι μπορεί να μάθει κανείς. Όπως, για
παράδειγμα, το τι σόι άνθρωπος είναι ο ακάματος Υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και ποια ακριβώς είναι η γνώμη του για το
Πείραμα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως λόγω κορο-
νοϊού. Βλέπετε, σε προηγούμενο κείμενό μας για την αρμονική
σχέση ψηφιακών μηχανών, οπτικών ινών, τεχνοσακατέματος και
κρατικής επιβολής,5 αδικήσαμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, αναρωτώμενοι μήπως είναι και ο ίδιος τεχνοσακατεμέ-
νος. Ήταν απαράδεκτη αυτή η κίνηση από πλευράς μας και με την
ευκαιρία θα διορθώσουμε εκείνο τον απερίσκεπτο χαρακτηρισμό. 

Ο επικεφαλής λοιπόν της ψηφιακής επανάστασης της οποίας ηγεί-
ται ο προνοητικός Μητσοτάκης, ονομάζεται κι αυτός Κυριάκος
αλλά Πιερρακάκης, προέρχεται από το πασοκ και υπήρξε διευ-
θυντής ερευνών ενός νέου think tank στην Ελλάδα που ονομάζε-
ται «διαΝΕΟσις». Για τη σταδιοδρομία του, συμβουλευτείτε το
λήμμα της Wikipedia, που, ως είθισται για τα δημόσια πρόσωπα
στην «εγκυκλοπαίδεια των εθελοντών», έχει συνταχθεί κατά πα-
ραγγελία από δικούς του συμβούλους. Εκεί όμως που σκαλίζαμε
το βιογραφικό του ανακαλύψαμε και κάτι που δεν το περιμέναμε.
Ότι ο Υπουργός που κανόνισε να μας έρχονται μηνύματα κορονο-
εκφοβισμού στο smartphone είναι κατά βάθος μέγας συνωμο-
σιολόγος και όταν μιλάει για Πείραμα, κάπου στο βάθος του
μυαλού του ελλοχεύει ο Λιου Χε.6

Για του λόγου το αληθές, δείτε την πρώτη υποσημείωση στο σχε-
τικό λήμμα της Wikipedia που παραπέμπει στη διπλωματική ερ-
γασία που έκανε ο κύριος Πιερρακάκης το 2009 σε μεταπτυχιακό
του επιφανούς ιδρύματος ονόματι «MIT». Μπήκαμε από περιέρ-
γεια στον κόπο να της ρίξουμε μια ματιά και τι ανακαλύψαμε; Ότι
σε αντίθεση με τα σκόπιμα ασύντακτα μηνύματα που κανόνισε να
στέλνονται σε εμάς τους βλάκες εν έτει 2020, ταΐζοντάς μας υγει-
ονομικό τρόμο και πουλώντας μας ταυτόχρονα «ψηφιακή επανά-
σταση», ο Υπουργός εν έτει 2009 συνέτασσε μια ψύχραιμη,
αναλυτική και φυσικά διόλου ασύντακτη εργασία σχετικά με την
εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης και τα μελλοντικά διακυβεύ-
ματα. Η εργασία είχε τίτλο: «Το Παράδειγμα της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης: η σχέση της τεχνολογίας και της πολιτικής» και περιδια-
βαίνοντας τα περιεχόμενά της, ανακαλύψαμε ότι ο Υπουργός αντί
να ασχολείται με την ψηφιακή επανάσταση, καταπιανόταν με τη
διεθνή ύφεση. Αντί να αναλύει την «επανάσταση» που θα φέρουν
οι μηχανές στην καθημερινότητά μας, ανέλυε το πακέτο που ετοι-
μάζουν τα αφεντικά σε βάρος μας. Με εκτενείς αναφορές μάλιστα
στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 και στη σχέση της με την
κατάρρευση της συμφωνίας Bretton Woods στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1970. Με αναφορές στα αδιέξοδα του διεθνούς εμπορίου,
της παγκοσμιοποίησης και των διεθνών οργανισμών. Και φυσικά,
ως ικανός άνθρωπος που πιάνει τα μηνύματα των καιρών, όπως
κάθε επίδοξος υψηλόβαθμος αξιωματούχος, προσέγγιζε την οικο-
λογία ως αναδυόμενο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης που σχετί-
ζεται με «τη δημιουργική καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων».7

Και φυσικά δεν λείπουν οι αναφορές και στην τεχνολογία, ιδωμένη
βέβαια ως πολιτική μέσω των μηχανών (καθώς ο Υπουργός δεν
φουμάρει το χόρτο που μας ταΐζει), και η οποία καλείται να παίξει
ρόλο στα νέα «πράσινα» μοντέλα παραγωγής. 

Οπότε, ο Υπουργός που μας υπόσχεται λαμπρό μέλλον από το πάν-
τρεμα της τεχνολογίας με την πολιτική, όχι μόνο δεν είναι τεχνο-
σακατεμένος, αλλά σε θέση να οργανώνει το σακάτεμα των άλλων. 

Η αλήθεια είναι ότι αν αφιερώσαμε αυτές τις αράδες ειδικά στον
κύριο Πιερρακάκη, είναι γιατί ακόμα αδυνατούμε να χωνέψουμε
την προσβολή σε βάρος μας που οργάνωσε το Υπουργείο του την
περίοδο της καραντίνας. Ακόμα να χωνέψουμε το θράσος να θέ-
λουν να σακατέψουν τα κεφάλια μας κάτι τύποι που σπούδασαν
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στο ΜΙΤ, στέλνοντάς μας σκοπίμως ασύντακτα μηνύματα τρόμου περί υγειονο-
μικής απειλής. 

Κι ένα πικρόχολο σχόλιο για το τέλος. Εκείνοι που πρόθυμα υιοθέτησαν και ανα-
παρήγαγαν τις εντολές και τα μηνύματα των Υπουργείων, αξιοποιώντας πλήρως
τις ψηφιακές μηχανές για τις οποίες σκέφτεται εντατικά ο κύριος Πιερρακάκης,
αξίζουν να βραβευτούν με ειδική τελετή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. Η συνεισφορά τους στα επιτεύγματα της ψηφιακής επανάστασης αποδεί-
χτηκε μεγάλη. Το αστείο είναι ότι με τις ίδιες μηχανές βάλθηκαν να χαρακτηρίζουν
εμάς συνωμοσιολόγους. Εδώ ο Υπουργός γελάει σαρδόνια με την πάρτη τους.

1. Δια στόματος του ίδιου του Υπουργού στο Κατερίνα Ι. Ανέστη, «Ο Κυριάκος Πιερρακά-
κης στο iefimerida- Εξηγεί πως έκανε την ψηφιακή επανάσταση του ελληνικού κράτους-
Τι λέει για την επιτήρηση του πολίτη», iefimerida.gr, 4/4/2020. 
2. «Gov.gr: Στα μέσα του έτους η ψηφιακή «πύλη» για τις συναλλαγές με το δημόσιο», Το
Βήμα, 23/02/2020. 
3. Κατερίνα Ι. Ανέστη, ό.π.
4. Στο ίδιο.
5. Βλ. «Κάτι καλές ιδέες των αφεντικών (που θα έπρεπε να τις έχουμε πάρει χαμπάρι), μέρος
2ο», antifa #70, 5/2020 (εναλλακτικά και στο site autonomeantifa.gr>antifa speaking).  
6. Αν δεν γνωρίζετε τον Λιου Χε, κακώς. Πρωταγωνιστεί, ανάμεσα σε άλλους, στη σειρά
κειμένων που έχουν δημοσιευτεί στο autonomeantifa.gr με τίτλο «το Πείραμα».
7. Δείτε ενδεικτικά τους τίτλους και υπότιτλους των επιμέρους κεφαλαίων στο Pierrakakis,
Kyriakos (2009). The sustainable growth paradigm: implications for technology and policy.
Massachusetts Institute of Technology (λήμμα «Κυριάκος Πιερρακάκης, Wikipedia).

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΛΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ψηφίστηκε κι ετούτο το πράγμα. Ένας νόμος που απαιτεί άδεια από την αστυνο-
μία για τη διεξαγωγή μιας διαδήλωσης και προβλέπει διάφορα ποινικά αδικήματα
για διοργανωτές και διαδηλωτές. Ανησυχούμε είναι η αλήθεια, όπως και για τόσα
άλλα που μας περιμένουν το επόμενο διάστημα. Και προβληματιζόμαστε για τα
δείγματα γραφής της μπατσο-ομάδας «Δράση» που συνεχίζει επάξια το έργο της
αλησμόνητης ομάδας Δέλτα. Αλλά όπως κάνουμε πάντα, θα δούμε στην πράξη
και το τι εστί ετούτος ο νόμος και το τι θα κάνουμε και το πώς θα πορευτούμε.

Εκείνο όμως που με τίποτα δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι «η οργή» από
κόμματα και οργανώσεις της αντιπολίτευσης απέναντι στο νομοσχέδιο. Μα λί-
γους μήνες πριν, τα ίδια κόμματα και οι ίδιες οργανώσεις δεν ήταν που συμφώ-
νησαν με τους μπάτσους στην απαγόρευση της κυκλοφορίας και των συνα-
θροίσεων; Οι ίδιοι δεν ήταν που κάτι μήνες πριν συμφώνησαν στην καταπά-
τηση «των συνταγματικών δικαιωμάτων του πολίτη»;

Ξέρουμε, εντάξει. Τώρα είναι η ώρα του μεγάλου ξεπλύματός τους -η ώρα του
«Πλυντηρέξ» που λέμε στο speaking του παρόντος τεύχους. Tώρα είναι η ώρα
του «ξυπνήματος» και των «μεγάλων αγώνων» ενάντια στην κυβέρνηση που
«δεν χειρίζεται σωστά τις συνέπειες που έφερε ο κορονοϊός». Τώρα είναι η ώρα
«που το βάθος των απαντήσεων από το λαό πρέπει να είναι επιπέδου 2008» -
αυτό στ΄ αλήθεια το ακούσαμε σε εκδήλωση αριστερής οργάνωσης στο Περι-
στέρι και αποχωρήσαμε τρέχοντας. 

Να είμαστε κιόλας ειλικρινείς, δεν νομίζουμε ότι τα κρατικοποιημένα συνδικάτα
και τα κόμματα θα αντιμετωπίσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τον νέο νόμο.
Ούτε και οι δορυφόροι τους. Η γραμμή του τηλεφώνου που ξεκινάει από τον
διοργανωτή διαδήλωσης, περνάει από τον τάδε συνδικαλιστή ή τον δείνα βου-
λευτή και καταλήγει τελικά σε διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Δημόσιας τάξης
παραμένει ανοιχτή και δουλεύει, όπως γινόταν τόσες φορές στο παρελθόν.1 Με
λίγα λόγια, δεν βλέπουμε πώς ακριβώς πλήττονται τα κόμματα και οι μεσολα-
βήσεις τους ως προς τη διεξαγωγή διαδηλώσεων με τούτο το νόμο. Θα λέγαμε
μάλιστα ότι ενισχύονται. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας,
Γιώργος Μυλωνάς, σε ερώτηση που του έγινε σε ραδιοφωνική εκπομπή για το αν
το ΕΚΑ θα εφαρμόσει από εδώ και πέρα τον νόμο στις συγκεντρώσεις του απάν-
τησε χαρακτηριστικά ότι: «Υπάρχουν πολλές σκέψεις γι΄αυτό. Δεν θα μείνει έτσι
αυτό... Θα μπαίνουμε μπροστά να καλύπτουμε σωματεία, συνδικάτα που είναι
πιο μικρά και δεν θα ’χουν τη δυνατότητα να παρέμβουν».2

Ως προς το τελευταίο με τις μεσολαβήσεις, ειλικρινές φαίνεται ότι υπήρξε το ΚΚΕ
π. Από δημοσίευμα που ασχολιόταν με το ερώτημα γιατί ετούτο το νομοσχέδιο
είχε μείνει στον πάγο από τον Σεπτέμβριο και δεν ερχόταν τόσο καιρό στη Βουλή
για ψήφιση, μάθαμε τη γνώμη του Κόμματος για το πώς πρέπει να γίνονται οι
«σωστές διαδηλώσεις», με προσφυγή σε ένα πρόσφατο παράδειγμα: «Ένα από
τα ισχυρά επικοινωνιακά επιχειρήματα του ΚΚΕ ήταν η συγκέντρωση που πραγ-
ματοποίησε την Πρωτομαγιά με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας για
τον Covid 19, τεκμηριώνοντας στην πράξη τον ισχυρισμό ότι δεν απαιτείται ει-
δική νομοθεσία προκειμένου οι διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται λαμβά-
νοντας υπόψη τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου».3

Ναι, σωστά τα γράφει ο δημοσιογράφος εδώ. Κοτζάμ θέαμα «κοινωνικής ευθύ-
νης» έστησε το ΚΚΕ στο Σύνταγμα την πρωτομαγιά. Και μάσκες είχε και απαιτού-
μενες αποστάσεις είχε και αυτοκόλλητα στο δρόμο είχε για να υποδεικνύονται οι
θέσεις των διαδηλωτών. Οπότε τι άλλο θέλει πια ο Χρυσοχοΐδης; 

Βέβαια, και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης φρόντισε από την πλευρά του να τι-
μήσει ετούτη τη διακομματική συμμόρφωση. Πώς; Σύμφωνα με το δημοσίευμα
που παραθέσαμε προηγουμένως, καθυστερώντας ακριβώς να φέρει το νομο-
σχέδιο για ψήφιση στη Βουλή. Ιδού τι γραφόταν ένα μήνα πριν από την κατάθεσή
του: (…) είναι αναμφισβήτητο πως το  συγκεκριμένο νομοθέτημα βρίσκεται
«στον πάγο». Σημάδι ότι η κυβέρνηση έχει δισταγμούς προκειμένου να το εισά-
γει για ψήφιση στην Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση απέφυγε
την κατάθεσή του τους πρώτους μήνες του 2020 γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχε
μεγάλη σώρευση γεγονότων που σχετίζονταν με την αστυνομική βία (εισβολή
στο σπίτι του σκηνοθέτη Δ. Ινδαρέ, συλλήψεις στα Εξάρχεια, επέμβαση των ΜΑΤ
στην ΑΣΟΕΕ). Έτσι η πίεση που δέχονταν η κυβέρνηση από σύσσωμη την αντι-
πολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ, ΚΚΕ, Μέρα 25) ήταν ιδιαίτερα έντονη και το κλίμα

Γιατί οι νοσηλεύτριες έχουν «ματάκια» και οι καθαρίστριες «μάτια»;

Η ευτυχία να βλέπεις κάποια να σκοτώνεται γελαστή στη δουλειά έχει
κάποια σχέση με το εθνικοσοσιαλιστικό τραγουδάκι «δούλευε-δού-
λευε γέλα πολύ, δίχως δουλειά είν΄η ζήση πεζή»;

Για το δεύτερο ερώτημα τα ’χουμε πει. Το πρώτο όμως... αποδείχτηκε
βασανιάρικο. Εν τέλει καταλήξαμε στα εξής σενάρια: 

Α (απαισιόδοξο): ο σύντροφος συγγραφέας της αφίσας είπε να βάλει
το γυναικείο ζήτημα και ως συνήθως τα κανε μαντάρα.

Β (αισιόδοξο): η συντρόφισσα συγγραφέας της αφίσας είπε να βάλει
υπόγεια το γυναικείο ζήτημα και τα πήγε πολύ καλύτερα. Το μήνυμά
της περίτεχνο και για όσους διαβάζουν πίσω απ’ τις γραμμές: οι για-
τροί της Νίκαιας είναι κάτι σεξίσταροι που βλέπουν τις νοσηλεύτριες
και τις καθαρίστριες και τους τρέχουν τα σάλια!  Τρία ζήτω στη συν-
τρόφισσα για την αριστοτεχνική και ύπουλη επίθεση στους γιατρούς
(νιώθαμε τόσο μόνοι...).

Αφίσα που σήκωσε τρικυμία στα μυαλά μας! 

μήπως είναι        λίγο φασίστες;


