Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός ζήτησε την άδεια να σηκωθεί από το τραπέζι των ομιλητών και
στάθηκε όρθιος απέναντι στο ακροατήριο. Ανάμεσα σε διαστήματα σιωπής, που
διήρκεσαν συνολικά ένα λεπτό, είπε μόνο: «παρακαλώ, καταρχήν κοιτάξτε με»... «ένα
μικρό θραύσμα ιστορίας και πολιτισμού»... «παντελόνι, παπούτσια, ένα πουλόβερ, ένα
δερμάτινο raincoat… απλά πράγματα. Θεωρώ ότι είμαι νορμάλ».
Ακολούθησε η ομιλία του:
«Αυτή μικρή παύση που συνέβη μπροστά σας τώρα, είναι (αφενός) ένα ελάχιστο στοπ
χρόνου, ένα contra tempo στην ταχύτητα που μας σπρώχνουν τα πράγματα και αφετέρου
είναι το μανιφέστο του δέους ενός απλού, νορμάλ, απέναντι σ’ αυτή την ταχύτητα, απέναντι
στις υπέροχες, αφύσικες δυνατότητες στην επικοινωνία που αναπτύσσονται μέσα από την
τεχνολογία. Απέναντι στο internet, απέναντι στο web. Δεν τα ταυτίζω αυτά τα δύο, ξέρω
κάποιες διαφορές τους, λίγες.
Είμαι μάλλον ο μακρύτερα από όλους σας εδώ μέσα στα τεράστια μυστικά αυτής της
γνώσης, που με τρομάζει και με ενθουσιάζει ταυτόχρονα. Κι από εδώ και πέρα ό,τι πω είναι
καλό να ακουστεί σαν voices from the ground, δηλαδή από την πλευρά της άγνοιας, από
την πλευρά ενός ανθρώπου που η σχέση του με την τεχνολογία είναι… ζήτημα. Ας
εκληφθεί σαν μαρτυρία κάποιου που βρίσκεται από την άλλη πλευρά. Η όποια χρησιμότητά
της, νομίζω, είναι αυτή.
Το αίσθημά μου, βέβαια, όπως είπα πριν, δεν είναι μόνο δέος. Είναι και ο ενθουσιασμός του
αδαούς απέναντι σ’ αυτές τις δυνατότητες.
Εγώ δεν είμαι έτοιμος να σας μιλήσω για την τεχνολογία, βέβαια. Και νομίζω ότι δεν θα
είμαι έτοιμος ποτέ γιατί απλούστατα δεν την προλαβαίνω. Μέσα από αυτή την απλή
διατύπωση νομίζω ότι εγείρεται ένα τεράστιο θέμα, μια τεράστια έννοια με την οποία η
τεχνολογία συμπλέει: ο χρόνος.
Είμαστε μέσα στον χρόνο – όπως αυτή την στιγμή είμαστε μέσα στο χρόνο- και καμιά φορά
προσπαθούμε να σταθούμε και απέναντί του. Επίσης παρατηρώ κάτι που θα το έχετε
παρατηρήσει όλοι σας, ότι όσο αυξάνεται η ταχύτητα εμείς μικραίνουμε. Και καμιά φορά η
πραγματικότητα, η ταχύτητα εναλλαγής των εικόνων, των πληροφοριών και των τοπίων
μετατρέπεται πιο πολύ σε μετείκασμα: Δεν ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι είναι
αληθινό. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι συγκλονιστικό και λίγο τρομακτικό ταυτόχρονα. Είμαι
μπροστά σας για να σας εκφράσω την αμφιθυμία μου. Αυτή νιώθω. Αλλά ο ενθουσιασμός,
ενθουσιασμός, πρέπει να ομολογήσω.
Στις θετικές επιστήμες έχουμε ένα κρίσιμο κλάσμα το οποίο λέγεται «Η» ή «Α».
«Α» (βαθμός αποδόσεως) ίσον: Στον παρονομαστή είναι ό,τι φανταζόμαστε σαν
δυνατότητα, για οποιοδήποτε μηχάνημα, σύστημα, σχέση, ο,τιδήποτε. Στον αριθμητή είναι
αυτό που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις δυνατότητες. Αυτό το κλάσμα στις καλές
περιπτώσεις τείνει προς την μονάδα. Σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας και των
ανακαλύψεων, αυτό το κλάσμα τείνει στην μονάδα ή φανταζόμαστε ότι τείνει στην μονάδα.

Νομίζω ότι ζούμε μια τέτοια εποχή, μια τέτοια περίοδο. Ότι οι δυνατότητες των πραγμάτων
είναι ασύλληπτες. Ότι αυτό που μπορούμε να φανταστούμε όντως μπορεί και να συμβεί.
Και σ’ ένα βαθμό συμβαίνει. Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι ενθουσιαστικό.
Στέκομαι μικρός, απλός, με άγνοια, αδαής μπροστά σ’ αυτό το γεγονός. Αυτή η ταχύτητα κι
αυτό το γεγονός, αυτή η ιστορικότητα, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτό το δέος με έχει
μετατρέψει σε έναν μικρό Άμλετ. Είμαι ο Άμλετ και έχω μόνο ερωτήματα. Είμαι μπροστά
σε έναν υπολογιστή, είμαι αυτός που ελέγχει την πληροφορία.. Ταυτόχρονα είμαι
πληροφορίες για κάποιον άλλο. To be or not to be?
Συνεχίζω. Γιατί ο ενθουσιασμός, ενθουσιασμός – σας είπα.
Αισθάνομαι ενθουσιασμό απέναντι σ’ αυτή την υπέροχη σχεδόν αυτόματη δημοκρατία του
web. Απέναντι σ’ αυτή την αιφνίδια, απόλυτη ελευθερία έκφρασης και ανταλλαγής της και
επικοινωνίας της. Απέναντι στην ισότητα –σχετική, βέβαια, γιατί κοστίζει κι αυτή λίγο- που
εγκαθιδρύει, γνωρίζοντες και μη γνωρίζοντες, όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση. Το όλοι
είναι σχετικό αλλά, ας πούμε, εν δυνάμει όλοι. Απέναντι σε αυτή την τεράστια ποσότητα
χάους που ελευθερώνεται –συγκινούμαι πάρα πολύ με αυτό- από το ασύλληπτο και
αδιαχείριστο των συνδυασμών επικοινωνίας που προκύπτουν. Είμαστε μέσα στο χάος και
απέναντί του. Αυτό είναι ο ορισμός του Άμλετ. Απέναντι στη δυνατότητα να μοιράζομαι τη
στιγμή που γεννιέται μια σκέψη, ένας πόθος, με τους φίλους μου που βρίσκονται στην άλλη
άκρη της άκρη της μέρας, στην Άπω Ανατολή. Απέναντι σ’ αυτή την καινούργια έννοια –
άλλη από αυτήν που αποφασίζουν οι G8 ή οι G20, έννοια της παγκοσμιοποίησης. Με ένα
άλλο περιεχόμενο -θετικό κατ’ αρχήν για μένα.
Αλλά είναι έτσι; Εσείς που ξέρετε θέλω να μου πείτε. Σας είπα, είμαι ο Άμλετ. Δεν είμαι
σίγουρος. Ενθουσιάζομαι και ταυτόχρονα δεν είμαι σίγουρος. Είναι ένα μικρό δράμα αυτό.
Τώρα, βέβαια, η τεχνολογία δεν το χωρά το δικό μου δράμα αλλά είναι κι αυτό κομμάτι
της.
Αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας με την άλλη άκρη του χώρου, στον ίδιο χρόνο, με κάνει
να επικοινωνώ με ένα είδος Atari – που είπε πριν ο Κωνσταντίνος Β.-, ένα είδος Star Treck,
ένα είδος σήραγγας του χρόνου, που με κάνει να φαντάζομαι ακόμη περισσότερο ότι σε
λίγο -αφού δεν έχω όρια χώρου- μήπως και ο χρόνος…; Μήπως αργότερα μπορέσω να
επικοινωνήσω λίγο και με τον πατέρα μου που πέθανε πριν από πέντε χρόνια; Λίγο
αργότερα ίσως, με τον Πλάτωνα, που έχω κάτι ερωτήματα να βάλω; Χαμογελάτε με τις
υπερβολές μου, όπως χαμογελούσαμε όλοι πριν από είκοσι χρόνια με τις υπερβολές του
internet ή του web.
Αλλά συνεχίζω τώρα για το δέος μου. Σε λίγο δεν θα έχω καμιά ιδιωτικότητα, κανένα
προσωπικό μυστικό; Θα είμαι απόλυτα προσβάσιμος, απόλυτα διαφανής; Μπορεί να πρέπει
να ζήσω έτσι. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται εύκολα. Μπορεί να μην είναι κακό. Θα πρέπει
να καταναλώνω διαρκώς όλα τα gadgets που εφευρίσκονται, της σύγχρονης τεχνολογίας,
για να είμαι κι εγώ κοινωνικό ον και όχι έξω απ’ τον χρόνο και την κατάσταση; Θα πρέπει
να μάθω να τρέχω σαν τον Βέγγο πίσω από τις αναρίθμητες ανά δευτερόλεπτο εφαρμογές
της τεχνολογίας για να επιβιώσω; Έχουν μήπως ήδη αρχίσει να ιδρύονται ιδρύματα για τους
outcast της τεχνολογίας; Ταυτόχρονα είναι συγκλονιστικό αυτό που ζούμε – ειλικρινά σας
το λέω, το αισθάνομαι.

Βέβαια αυτή η ασύλληπτη ανάπτυξη, αυτή η γεωμετρικής προόδου ανάπτυξη της
τεχνολογίας είναι γιατί χτύπησε φλέβα. Χτύπησε αυτή την βιολογική, αταβιστική σχεδόν,
φιλοσοφική και ματαιόδοξη ανάγκη του ανθρώπου να μπορεί να επικοινωνήσει πίσω απ’
τον χώρο και τον χρόνο. Και σ’ ένα βαθμό το καταφέρνουμε. Ζούμε στιγμές μυθολογίας.
Αντί να πηγαίνει, ας πούμε, ο Μωάμεθ στο βουνό -ο Μωάμεθ πάχυνε, δεν κουνιέται πια– μ’
ένα κλικ έρχεται το βουνό.
Εννοείται ότι δεν έχω απαντήσεις σ’ αυτά. Απλώς τα εκθέτω. Άμλετ είμαι.
Θα ήθελα αντί για χαιρετισμό, να μου επιτρέψετε να ονομάσω την αφασία μου με τον
καλύτερο τρόπο που μπορώ εγώ, μ’ ένα τραγουδάκι ενός άλλου τέρατος της τεχνολογίας
που λέγεται Bryan Eno, κι ο οποίος παραλίγο να ήταν εδώ ανάμεσά μας σήμερα. Μπορώ;
Θα με υποστηρίξετε σ’έναν τόνο που θα σας δώσω;»
(Με την σύμπραξη του κοινού, τραγουδάει το «By this river» )
«Τελειώνοντας επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Στο θέατρο χρησιμοποιούμε μερικές φορές
μια τεχνική που θα μπορούσε να διατυπωθεί κάπως έτσι: Σε έναν χώρο όπου η μαγγανεία
τείνει να γίνει ατμόσφαιρα, όλα τα πρόσωπα εμφανίζονται ακριβώς την στιγμή που θα τα
επιθυμήσουν οι παρόντες. Είναι ένας τρόπος γραφής και παράστασης στο θέατρο, χωρίς τη
μεσολάβηση οποιασδήποτε τεχνολογίας.
Πιστεύω στην τεχνολογία και μένω έκθαμβος απέναντί της. Και το εννοώ αυτό. Την
χρησιμοποιώ όσο πολύ μπορώ και ακόμη περισσότερο. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις ο
ταχύτερος δρόμος προς το απόλυτο είναι ο πολιτισμός του χειροποίητου.»

