Σημασία δεν έχει πώς πέφτεις,
αλλά πώς προσγειώνεσαι
του Γιώργου Νικολακόπουλου
Την επομένη της ανακοίνωσης περί παύσης λειτουργίας των
μαγαζιών, των καφέ, των μπαρ και των εστιατορίων, μαζευτήκαμε
μια παρέα σε ένα φιλικό σπίτι. Βρισκόμασταν κατά κάποιον τρόπο
στην αρχή αυτής της «κρίσης της πανδημίας»· μόλις είχαμε
αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε, με «σοβαρούς» όρους, τη σημασία
της, πριν καν η απαγόρευση κυκλοφορίας εισαχθεί στις ζωές μας
και το μάζεμα αυτό ήταν μια πρώτη ευκαιρία να μοιραστούμε με
κάποιον, οποιονδήποτε, τα ερωτήματα που αυθόρμητα μας είχαν
γεννηθεί˙ τι σκατά συμβαίνει, κινδυνεύουμε όντως, πόσο θα
αλλάξουν οι ζωές μας από εδώ και πέρα κ.ο.κ. Το σημαντικότερο
όμως ερώτημα της βραδιάς ήταν ένα που τέθηκε σε πιο χαλαρό
κλίμα, μεταξύ σοβαρού και αστείου (ή και όχι), και εξυπηρέτησε
έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: «Λέτε να το έχει τώρα κάποιος
από μας και να την γαμήσαμε όλοι;». Κάπου εκεί ο φόβος
συνάντησε την ενοχή, για να εκτονωθούν μερικώς μέσω του
αμήχανου γέλιου που προσέφεραν και να συνεχίσουν, γυρνώντας
αργότερα στα σπίτια μας, να στροβιλίζονται στα κεφάλια όλων
μας.
Πολύ εύστοχα κάποιος στο Ίντερνετ, τον κατεξοχήν τόπο των
συμβόλων, μίλησε για κορωνοϊό του Σρέντιγκερ˙ τον έχεις και
δεν τον έχεις ταυτόχρονα. Το υποκείμενο σήμερα δρα σα φορέας
του ιού, μένει σπίτι για να προστατεύσει από τον εαυτό του
τους γύρω του, τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, τους πιο
αδύναμους. Την ίδια στιγμή ωστόσο, δρα και σαν μη φορέας του
ιού· δεν τον έχει, δεν τον έχει περάσει ώστε να αναπτύξει
ανοσία, ως εκ τούτου μένει σπίτι για να προστατεύσει τον εαυτό
του από τους γύρω του, τους φορείς και τους δυνάμει φορείς.
Η αμηχανία που επιφέρει αυτή η κατάσταση στην «πραγματική»
ζωή, αυτή η συνεχής διερώτηση, μας ταράζει σε πρακτικό

επίπεδο και καθιστά κάθε μας απόφαση πολύπλοκη μαθηματική
διεργασία.
«Είμαι ανεύθυνος αν βγω για ψώνια ή πάω στο σπίτι ενός φίλου,
είμαι επικίνδυνος αν περάσω να δω τους γονείς, να ζητήσω λίγο
χρόνο με τα παιδιά μου ή να επιλέξω τη μοναξιά γιατί θα με
θέσουν σε κίνδυνο;»· αυτές και αναρίθμητες άλλες, διωκτικές
στον πυρήνα τους, σκέψεις (και σχέσεις;) υφαίνουν τον ιστό της
καθημερινότητας δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.
Πιο πολύπλοκα γίνονται αυτά τα ερωτήματα για τους ανθρώπους
που a priori δεν είχαν ούτε τα βασικά, όπως συζητήσαμε εδώ,
αλλά και για τους ανθρώπους που αναγκαστικά συνεχίζουν να
δουλεύουν στα εργοστάσια, στα μηχανάκια, στα νοσοκομεία, στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης των προσφύγων, οπουδήποτε. Καθημερινά
ρωτάμε τους εαυτούς μας, αν αξίζει να το ρισκάρουμε να
κολλήσουμε, μήπως ήδη το έχουμε και το μεταδίδουμε με κάθε μας
ανάσα μέσα στο (μίνιμουμ) οχτάωρο, μήπως θα ήταν πιο φρόνιμο
και ηθικό να καθόμαστε σπίτι κι ας βγει ο μήνας με μακαρόνια.
Και εάν μάς φαίνεται βουνό να απαντήσουμε σε αυτά τα
«πρακτικά» ερωτήματα, η απάντηση στο τι σημαίνουν όλα αυτά για
την ψυχική μας πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με γόρδιο
δεσμό, ένα νήμα τόσο εξουθενωτικά μπλεγμένο που κανείς δεν
ξέρει τι θα βρει στην άλλη άκρη, αυτή του τέλους της
πανδημίας. Μπροστά σε μια συνθήκη (έναν ιό) που εκδηλώνεται
στο πεδίο του πραγματικού (την υγεία, ατομική και δημόσια), το
υποκείμενο οργανώνεται γύρω από μία διττή θέση έχειν και μηέχειν, συγκροτείται ως είναι και μη-είναι, υφίσταται μια
σχάση. Κάθε τοποθέτησή του αναιρεί την επόμενη, κάθε σκέψη του
αλληλοεξουδετερώνεται με μια άλλη, κάθε εμπειρία του γίνεται
ρευστή, μη-εμπειρία, αφού δεν υπάρχει κανένα σημαίνον του
συμβολικού κόσμου να οριοθετήσει την υποκειμενική του θέση
μέσα στην πανδημία, να οργανώσει το είναι του και να δώσει
απαντήσεις. Όλες οι ερωτήσεις που θέτει το υποκείμενο, για την
ασφάλεια του, για την υγεία των γύρω του, για τον τρόπο ζωής
του κλπ, περιστρέφονται γύρω από και ιχνηλατούν το θεμελιακό
ερώτημα: μπροστά στην απόλυτα πραγματική φύση αυτών που ζούμε,

«τελικά εγώ τι είμαι;».
Η αλήθεια είναι πως στο αίτημα αυτό οι ιστορικά κυρίαρχοι
εκφραστές της συμβολικής τάξης έχουν αποτύχει εντυπωσιακά να
ανταποκριθούν. Θα ήταν αρκετά δελεαστικό (και λαϊκίστικο) να
επιδεικνύαμε την ειρωνεία των παραπάνω γραμμών απλά
παραθέτοντας quotes της ελληνικής κυβέρνησης, μέσα από τα
χείλη του κυρίου Τσιόδρα. Τα τεστ είναι σπατάλη, μας λένε, και
το μόνο που θα καταφέρναμε θα ήταν να πανικοβάλλουμε άδικα τον
κόσμο. Η πατρική φιγούρα του ψάλτη ολυμπιακού μας ενημερώνει
πως είναι ανώφελο να ξέρει κανείς αν είναι ή όχι φορέας του
ιού (ακόμα και όταν κάποιος εκδηλώνει σοβαρά συμπτώματα),
επιβραβεύοντας αυτή τη σχάση στην υποκειμενικότητα μας δια
στόματος του ίδιου του Κράτους. Το Κράτος, το ελληνικό αλλά
και οποιοδήποτε, είναι γνωστό πως δεν έχει πρόβλημα να
εμφυσήσει στο άτομο διωκτικά αντικείμενα και συναισθήματα σε
κάθε ευκαιρία, διεκδικώντας τον διασωστικό ρόλο μιας δομής που
επιβάλλεται να υπάρχει. Στην παρούσα συγκυρία ωστόσο, απέναντι
σε ένα τόσο έντονο και αληθινό αίτημα, το Κράτος αποτυγχάνει
να ανταποκριθεί deus ex machina, αποδεικνύει απλώς την πλάνη
της παντοδυναμίας του, καταρρέοντας μπροστά στα μάτια των
πολιτών, νικημένο. Για τον άλλο ιστορικό φορέα του ονόματος
και της λειτουργίας του Νόμου, την Εκκλησία, δε θα μιλήσουμε
καν, αφού επέλεξε με τόσο χαρακτηριστική άνεση το στρατόπεδο
του θανάτου ώστε οι γραμμές αυτές θα εμποτίζονταν
αναξιοπρέπεια αν επιλέγαμε να ασχοληθούμε μαζί της.
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«Jusqu’ici, tout va bien» λέμε, γιατί σημασία δεν έχει η πτώση
αλλά η προσγείωση. Το ζήτημα ωστόσο δεν τελειώνει καν εκεί,
ειδικά αν κανείς προσέθετε τις δυσοίωνες προβλέψεις για το
τέλος (;) της πανδημίας, για την κατάρρευση των
χρηματοπιστωτικών συστημάτων και την κρίση που θα ακολουθήσει.
Μια κρίση που, απ’ ό, τι φαίνεται, θα κάνει αυτή που περάσαμε
τα προηγούμενα χρόνια να μοιάζει με παιδικό παραμύθι. Όσοι
λοιπόν δεν χτυπηθούν από την πανδημία, καλούνται ήδη εν μέσω
της να προετοιμαστούν για μια τρομακτική αναβίωση της
πρόσφατης ιστορίας, όπου πολλές κοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης

και της δικής μας) δοκιμάστηκαν τόσο που έφτασαν στα όριά τους
ή και τα ξεπέρασαν. Απλά η δεύτερη φορά θα είναι ακόμα πιο
δύσκολη.
Στην εποχή λοιπόν της προϊούσας κατάρρευσης των θεσμισμένων
υπερεξουσιών που οργάνωναν την ανθρώπινη κατάσταση για αιώνες,
η πανδημία αυτή μοιάζει με φλεγόμενη χιονοστιβάδα που έρχεται
να διαλύσει ό,τι είχε μείνει όρθιο, και το τίμημα φυσικά
καλούμαστε να το πληρώσουμε εμείς με τις ζωές μας, ψυχικά,
οικονομικά, κυριολεκτικά. Το ένα μετά το άλλο, τα σύγχρονα
κράτη καταρρέουν υπό το βάρος της διαχείρισης της πανδημίας.
Τα συστήματα υγείας αποδεικνύονται ανεπαρκέστατα, οι θάνατοι
(κι οι ζωές;) γίνονται απλά νούμερα, η αδυναμία ελέγχου του
ιού μετασχηματίζεται αντιδραστικά σε δυναμικό έλεγχο των
πολιτών, οι ψυχικά ασθενείς, οι πρόσφυγες, οι άστεγοι και όλοι
οι αδύναμοι αυτού του κόσμου γίνονται για άλλη μια φορά ζωές
δυνητικά φονεύσιμες, οι οικονομίες παγκοσμίως οδηγούνται
ταχύτατα στο χείλος του γκρεμού – σε μια πτώση που θα ηχήσει
εκκωφαντικά το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζαμε. Όπου κι αν
κοιτάξει κανείς, το μόνο που αντικρίζει είναι το Κράτος, τον
υπέρτατο εκφραστή του Νόμου και της συμβολοποίησης, ανίκανο να
εγγυηθεί το παρόν ή το μέλλον μας, ανίκανο να ακούσει τα
ερωτήματά μας, πόσο μάλλον να τα απαντήσει, γυμνό
εκτεθειμένο στην παντοδυναμία του ιού, του πραγματικού.
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Η πανδημία του κορωνοϊού είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός
διότι, πέραν όλων των άλλων, μας αναγκάζει, τον καθένα
ξεχωριστά αλλά και συλλογικά, να αντικρίσουμε κατάματα
ριζικές δομές της υποκειμενικότητάς μας, της ύπαρξής μας.
Δομές που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι αρκούν για να μας απαντάνε
στο «τι είμαστε», μέχρι που αυτή μας η βεβαιότητα
θρυμματίστηκε τόσο εκκωφαντικά που μας άφησε ψυχικά μετέωρους
και σε μια κατάσταση σοκ. Τις αντικρίζουμε με δέος, γεμάτοι
θυμό και με πολλή ενόχληση που φάνηκαν ανεπαρκείς και μας
ξεβολεύουν, γιατί σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναλάβουμε
μόνοι μας την ευθύνη να διαπραγματευτούμε τη σχέση μας μαζί

τους ή ακόμα και την εκ θεμελίων αλλαγή τους. Εν μέσω της
τρικυμίας και με τον καπετάνιο ήδη χαμένο στη θάλασσα, το
υποκείμενο έρχεται αντιμέτωπο με αυτή την αβεβαιότητα που κάθε
ψυχανάλυση που σέβεται τον εαυτό της πασχίζει για χρόνια να
εκκολάψει. Μια αβεβαιότητα που το υποκείμενο έχει χρέος να
καταστήσει δημιουργική, ακριβώς επειδή αντίκρισε ό, τι την
γέννησε, σε ποιο σημαίνον είχε παραχωρήσει το τιμόνι για να
αποφύγει την καυτή πατάτα της επιλογής, ποιο σύμβολο
χρησιμοποιούσε για χάρτη και αλφάβητο μέχρι που αποδείχτηκε
ανεπαρκές, ελλιπές. Και τόσο σε μια ψυχανάλυση όσο και στην
πολιτική, η αβεβαιότητα γίνεται δημιουργική μόνο μέσα από τη
σύγκρουση.
Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσουμε για την πανδημία του
κορωνοϊού, μας προκαλεί μια αμηχανία ή νιώθουμε σαν να μην
υπάρχουν οι λέξεις να την αποδώσουν. Επιφέρει τρόμο στο
υποκείμενο, ή ακόμα περισσότερο, το συγκλονίζει, αφού ο λόγος
του συμβολικού συνθλίβεται στην έρημο, αδύναμος να αρθρώσει,
γκρεμίζοντας την εικόνα της παντοδυναμίας που του αποδίδαμε
και μας επέτρεπε να υπάρχουμε. Μέχρι στιγμής λοιπόν, ο τρόμος,
όπως και ο κορωνοϊός, παραμένουν ανείπωτοι, κι εμείς παγωμένοι
κάπου μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας. Μέχρι να βρούμε μόνοι μας
τα λόγια και τους τρόπους να μιλήσουμε γι αυτά. Γι’ αυτά και
για εμάς.
Jusqu’ici, tout va bien.

