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Στα Τρίκαλα δοκιμάζεται για πρώτη φορά
λεωφορείο χωρίς οδηγό και δεν τα πάει
χειρότερα από λεωφορείο με οδηγό.1 Δη-
λαδή, βγαίνει από το δρόμο και οι περα-
στικοί γλιτώνουν τελευταία στιγμή από του
ρομποτικού Χάρου τα δόντια.

Στη Microsoft φτιάχνουν μια τεχνητή νοη-
μοσύνη για να μιλάει στο Twitter και σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την έκ-
θεσή του στον κόσμο του διαδικτύου, το
υπερτεχνολογικό μαραφέτι γίνεται μισογύ-
νης ρατσίσταρος.2

Στο Αιγάλεω, στο σταθμό του μετρό Αγία
Μαρίνα, γίνεται τηλεφώνημα-φάρσα για
βόμβα. Οι πυροτεχνουργοί αντιτρομοκρά-
τες βρίσκουν ένα άδειο κουτί από φελιζόλ.3

Ένας περίεργος ακούει σε ένα γειτονικό
σουβλατζίδικο ότι το τηλεφώνημα το έκα-
ναν οι ταρίφες της πιάτσας απ' έξω από το
σταθμό γιατί είχαν πέσει οι κούρσες.
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Οι δύο προαναφερθείσες τεχνολογίες συν-
δυάζονται και έτσι δημιουργείται ο πρώτος
τεχνητός έλληνας ταρίφας. Περνάει το τεστ
Τούρινγκ όπου μιλάει με έναν πραγματικό
έλληνα ταρίφα και καταλήγουν να τσακώ-
νονται για το πόσο συμφωνούν για τη σφα-
λιάρα του Κασιδιάρη στην Κανέλλη. Το
τοπίο της επικράτειας αρχίζει να αλλάζει.
Αρχίζει να θεωρείται κομμάτι της καθημε-
ρινότητας το να μπαίνεις σε ταξί και να σε
καλωσορίζει μια οθόνη που με μεγάλα κε-
φαλαία γράμματα γράφει «Καλώς την κού-
κλα» ανεξαρτήτως φύλου του πελάτη
καθώς από πάνω της κρέμεται ένα «η Πα-
ναγιά μαζί σου». Μια φωνή ρωτάει τον προ-
ορισμό, αμέσως μετά σε ρωτάει αν σε
πειράζει το ραδιόφωνο, και ο κεντρικός εγ-

κέφαλος/κύκλωμα δυναμώ-
νει την ένταση στην εκπομπή
του Τράγκα χωρίς να περιμένει
απάντηση. Ναι, ο Τράγκας ζει ακόμα
και κάνει εκπομπές αποκλειστικά για τους
τεχνητούς ταρίφες/μέλη της Χρυσής Αυγής
3. Το ταξί πετάει μέσα από σπίτια καθώς η
φωνή μουρμουράει για τους μετανάστες.
Όλοι κάνουν πως δεν τρέχει τίποτα.
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Οι τεχνητοί έλληνες ταρίφες έχοντας κα-
τακτήσει τη συσσωρευμένη γνώση που
τους μεταλαμπάδευσαν οι πραγματικοί
στα εκρηκτικά και τον (χριστι)ανορθόδοξο
πόλεμο, εκτοπίζουν τους προκατόχους
τους. Τα νότια Βαλκάνια μετατρέπονται σε
ένα δυστοπικό πανόραμα (πιο πολύ από
πριν όμως). Η επιβολή των τεχνητών τα-
ριφών είναι καθολική. Έχουν αφήσει μόνο
μερικούς εναλλακτικούς καλλιτέχνες να
γράφουν κανά τραγουδάκι για να παίζει
στα διαλείμματα ο Τράγκας όταν κουράζε-
ται να μιλάει. Ναι, ο Τράγκας ζει ακόμα
και κάνει εκπομπές αποκλειστικά για την
Ταριφομοναδικότητα/μέλη της Χρυσής
Αυγής 7. Μέσω των εκπομπών του Τράγκα
και των συναντήσεων σε μια μυστική πιά-
τσα που ξέρουν μόνο αυτοί, οι τεχνητοί
ταρίφες ενώνονται σε ένα υπερεγκέφαλο
και όλοι μαζί μεταφέρουν όλους τους με-
τανάστες ταυτόχρονα στην Ειδομένη
(φήμες μεταξύ των ανταρτών ανθρώπων
λένε πως οι τεχνητοί ταρίφες, αστειευό-
μενοι μεταξύ τους, την ονομάζουν «Πιά-
τσα Φοντάνα»).

Οι άνθρωποι αρχίζουν να οργανώνουν το
αντάρτικο ενάντια στη σιδερένια πυγμή
της Ταριφομοναδικότητας. Συνειδητοποι-
ούν πως ο μόνος τρόπος να αποτραπεί

αυτό το σκοτεινό παρόν,
είναι να στείλουν πίσω στο

χρόνο τον αρχηγό της αντίστα-
σης, τον Γιαννάκη τον Κόνορα. Ξε-

κινώντας απ ό τα Τρίκαλα, ο ατρόμητος
αρχηγός θα αλλάξει τον κώδικα στο λεω-
φορείο και το λεωφορείο θα γίνει φίλος
του. Ο Γιαννάκης δεν πληρώνει ποτέ ξανά
εισιτήριο και το λεωφορείο πατάει ελεγ-
κτές όπου τους βρει. Ο αδυσώπητος αρ-
χηγός ανοίγει λογαριασμό στο Twitter και
μιλάει στο ρομπότ ασταμάτητα ρίχνοντάς
του τσιτάτα από Ντεμπόρ, Φουκώ και Κα-
φέτζη. Η τεχνητή νοημοσύνη μεταφέρει
τον εαυτό της σε ένα παπί, την κάνει για
Πετράλωνα και φτάνει ως τη δεξαμενή
όπου και μένει από βενζίνη. Δεν την νοι-
άζει όμως γιατί θέλει απλά να αράξει και
να βλέπει τη Χαμοστέρνας μέσα από το
ραγισμένο της στρογγυλοφάναρο. Ο ανυ-
πέρβλητος αρχηγός, με το «δικό μας»
πλέον λεωφορείο, πηγαίνει από τα Τρί-
καλα στο Αιγάλεω και σε ένα συνοικιακό
σουβλατζίδικο βρίσκει έναν περίεργο και
του λέει τα εξής κρυπτικά λόγια: «μαν,
μην τυχόν γράψεις καμιά μαλακία για τε-
χνητές νοημοσύνες, ταρίφες κλπ.». Ο πε-
ρίεργος απαντά με ακρυπτογράφητο ύφος:
«ένα κεμπάπ και ένα κοτομπέικον θέλω
ρε φίλε, τι μας λες τώρα;». Συνεννοούν-
ται και το μέλλον έχει αλλάξει για πάντα.
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Και τώρα ένα 
κομμουνιστικό υπερθέαμα 
επιστημονικής φαντασίας: 
ΟΙ CLASS WAR DOGZ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ 
ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΥ. 

Οποιαδήποτε ομοιότητα με την πραγ-
ματικότητα και πραγματικά πρόσωπα
είναι ξεκάθαρα προσχεδιασμένη και
ταγμένη στους σκοπούς του διαστημι-
κού ταξικού πολέμου.

Καλώς την κούκλα…
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