
Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο επικεφαλής της εταιρείας Meta με το Facebook και το Instagram (στη 
Ρωσία, σας θυμίζω, η εταιρεία αυτή αναγνωρίζεται ως εξτρεμιστική, και όχι άδικα), 
δημοσιοποίησε μια νέα δέσμη αποκαλύψεων για τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις 
επικρατούσες αντιλήψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ελευθερία του λόγου και, 
κυρίως, για τους μηχανισμούς με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα μέσα ενημέρωσης και 
επικοινωνιών από τις τοπικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο δισεκατομμυριούχος πήρε μέρος στο δημοφιλές podcast του Joe Rogan, κατά τη διάρκεια του 
οποίου δήλωσε ότι όργανα του FBI τον επισκέφτηκαν την παραμονή των προεδρικών εκλογών 
του 2020 και του ζήτησαν με πολύ πειστικό τρόπο (ποιος θα το αμφισβητούσε) να μην 
διαδώσει την ιστορία σχετικά με το φορητό λάπτοπ και το εξαιρετικά άσχημο περιεχόμενο 
των σκληρών δίσκων του Χάντερ Μπάιντεν, του γιου του σημερινού επικεφαλής του Λευκού 
Οίκου Τζο, στις πλατφόρμες που ελέγχει ο ίδιος. Οι άνδρες με τα μαύρα «έπεισαν» τον Μαρκ 
Ζούκερμπεργκ, κάτι που ο ίδιος έχει πλέον ανακαλέσει, ότι όλα αυτά ήταν, ας πούμε, ρωσικές 
απάτες και αποδείξεις για την ανάμειξη της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές.

Αυτή η δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε για την επιβολή λογοκρισίας, φάνηκε υπεραρκετή στον 
Zuckerberg ώστε να συμμορφωθεί με το εν λόγω «αίτημα» των εκπροσώπων των ειδικών 
υπηρεσιών και να περιορίσει αυτό το περιεχόμενο.

Η διάδοση της ιστορίας με τον υπολογιστή του Μπάιντεν Τζούνιορ τεχνιέντως ελαχιστοποιήθηκε, 
ενώ ταυτόχρονα φούντωσε ο μύθος του FBI στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι επρόκειτο για ένα
ψεύτικο υλικό που φτιάχτηκε από τους Ρώσους. Η αξιοπιστία του αποτελέσματος που του χάρισε
τη νίκη, εξακολουθεί να αμφισβητείται από τη μισή Αμερική.

Πέρασε ένας χρόνος. Η ιστορία σχετικά με τον υπολογιστή του Μπάιντεν Τζούνιορ 
επιβεβαιώθηκε, τόσο όσον αφορά το γενικό πλαίσιο όσο και τα ενοχλητικά για την προεδρική 
οικογένεια δεδομένα του φορητού υπολογιστή αποδείχθηκε ότι ήταν πράγματι αλήθεια.

Και σήμερα, μετά την ομολογία του Ζούκερμπεργκ, ο κόσμος έμαθε ότι τα αμερικανικά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω παράσταση.

Προσθέστε τώρα το μπλοκάρισμα των λογαριασμών του τότε προέδρου Τραμπ και έχετε την 
εικόνα μιας «συνωμοσίας καρτέλ» στην οποία εμπλέκονται Αμερικανοί παράγοντες εξουσίας και 
μονοπώλια του Διαδικτύου.

Ο Ζούκερμπεργκ, που προφανώς αντιλαμβάνεται προς τα πού φυσάει σήμερα ο άνεμος στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, πέταξε μια δικαιολογία για τον εαυτό του ότι δεν απαγόρευσε εντελώς αυτό 
το περιεχόμενο, όπως έκανε το Twitter, για παράδειγμα (τόσο χαριτωμένο καρφί για τους 
ανταγωνιστές), πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά προσπέρασε και μάλιστα ξεπέρασε όλα τα
πρότυπα της ελευθερίας του λόγου.

Ποια συμπεράσματα μπορούν να βγουν από αυτές τις αποκαλύψεις;

Πρώτον, το FBI και άλλοι φορείς επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ ελέγχουν ιδιοχείρως τους 
ψηφιακούς γίγαντες. Για να το πετύχουν αυτό δεν χρειάζονται κανένα νομικό πλαίσιο, όλα 
γίνονται «κατά παραγγελία».

Δεύτερον, η ηγεσία αυτών των τεράτων της πληροφορικής όχι μόνο δεν αντιστέκεται σε 
τέτοιες πιέσεις, αλλά θεωρεί ότι είναι κανόνας να συμμετέχει στα βρώμικα πολιτικά παιχνίδια 
της Ουάσινγκτον.



Τρίτον, δεν υπάρχουν δημοκρατικά πρότυπα στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα, ούτε στη 
θεωρία ούτε στην πράξη.


