ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

“'Εχουν περάσει μόλις 3 μέρες απο τον θανατο του Mikhail Kalashnikov[1] και ο Lary Page μπορεί πλέον να κοιμάται
ήσυχος αφού ο βασικός ανταγωνιστης του δεν βρισκεται πια στη ζωή.”
28 Δεκεμβρη 2013,, Kalasnikov, RIP.

Τα τελευταία 10 χρόνια, η γνωστή σε όλους πρωτοπώρα και πολλά υποσχόμενη Google έχει θέσει ως στοχο
την ανάπτυξη του πλανήτη με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με ευαισθησίες που ταιριάζουν σε φιλανθρωπική
οργάνωση ανταπωκρίνεται καθημερινά στις ανάγκες του σύγχονου ανθρώπου. Η οικουμενική μηχανή
αναζήτησης που βρίσκεται πίσω από το δομαιν ναμε γοογλε.ψομ είναι σε θέσει να απαντήσει σε
οποιαδήποτε ερώτηση της θέσουμε[2]. Όταν οι γονείς μας απουσιάζουν και οι φίλοι μας έχουν κλειστό το
κινητό τους, οι απορίες μας -απο τις πιο αποκαρδιωτικές έως τις πιο αγωνιώδης – μπορούν να βρούν
ανταπόκριση. Η εν λόγω εταιρεία αγκαλιάζει το 60% του πληθησμού ολόκληρου του πλανήτη. Υποστηρίζει
66 διαφορετικές γλώσσες και με ευκολία στην χρήση παρέχει τις υπηρεσίες της στον καθένα ανεξαρτήτου
ηλικίας ή εθνικότητας χωρίς να κάνει διακρίσεις. Η αγάπη που την κατέχει για τον πλανήτη μας - που θα
μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με μητρική! - αγκαλιάζει οποιονδήποτε έχει ανάγκη για μία αναζήτηση,
για ένα γρήγορο στρεετ βιου ή ένα ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο. Όλοι χωράμε στην αγκαλιά των
Data-Centers της[3]. Εκεί στα υγρά δωμάτια των Data-Centers χωράνε όσοι μισούμε, όσοι αγαπούμε, ότι
ζητάμε ότι δεν ζητάμε, ότι συζητάμε, ότι δεν συζητάμε, οι αναμνήσεις μας, οι φαντασιώσεις μας και οι έρωτές
μας. Όταν τα χρόνια περάσουν και θα έχουμε γεράσει, ακόμα και όταν θα έχουμε φύγει από τον μάταιο τούτο
κόσμο, οι αναμνήσεις μας δεν θα πεθάνουν, θα παραμείνουν ζωντανές μέσα σε αυτά τα δωμάτια[4]. Για αυτό
τον λόγο μοιραζόμαστε τα μυστικά μας μέσα σε αυτούς τους υγρούς χώρους ανταποδίδοντας στην γοογλε
την εμπιστοσύνη μας για την φροντίδα που μας παρέχει.
7 δισ χρήστες του διαδύκτιου, οπλίζουμε καθημέρινά τα 36 Data-Center με τις προσωπικές μας
πληροφορίες.
Οι αναζήτηση και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της γοογλε δεν είναι τσάμπα. Η γοογλε κάνει εμπόριο των
πυμαχικών μας. Τα δεδομένα μας που οπλίζουν τα οπλικά συστήματα της γοογλε έχουν αξία και με αυτά
πληρώνουμε κάθε αναζήτησή μας. Πληρώνουμε κάθε μία αναζήτηση που κάνουμε. Το αντίτιμο που ορίζει η
γοογλε για τις επί πληρωμή υπηρεσίες της δεν είναι ευρώ, δραχμές ή δολλάρια, είναι τα δεδομένα μας – μια
σφαίρα για κάθε μία αναζήτηση [5].
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"I sleep well. It's the politicians who are to blame for failing to come to an agreement and resorting to violence."
[2]. “your answer cloud and clear” :
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from Wikipedia :
Google announced the launch of a new company called Calico on September 19, 2013, which will be led by Apple
chairman Arthur Levinson. In the official public statement, Page explained that the "health and wellbeing" company will
focus on "the challenge of ageing and associated diseases"
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