Υγεία πάνω απ’ όλα
του Μπάμπη Βλάχου *
Επιτέλους, ένας άρρωστος πολιτισμός σε παραλυσία! Κανένα
τρομο-κρατικό χτύπημα δεν θα είχε τέτοια επιτυχία. Και το
επέφεραν «υγιείς» κυβερνήσεις.
Γιατί θυμόμαστε (;) βέβαια τις επιδημίες της μακραίωνης
Ιστορίας και περιπέτειας του είδους, που επανεκκινούν τον
«ανθρωπισμό» μας, τους αρχαίους λοιμούς και την πανώλη, την
πανούκλα και την ισπανική γρίπη…, επιδημίες θεόσταλτες όπως
πίστευαν σχεδόν όλοι τότε, αλλά αυτές που εξολόθρευσαν τα
δεκάδες εκατομμύρια αυτοχθόνων της νεοανακαλυφθείσας Αμερικής
(με πολύ περισσότερα θύματα από τα θύματα του Μεγάλου Πολέμου
και του Ολοκαυτώματος…) περιέργως τις παραβλέπουμε⋅
ενθυμούμενοι, ευτυχώς, τη φαιά πανούκλα του φασισμού και τα
εργαστήρια των Άουσβιτς, ξεχνάμε το πείραμα της Χιροσίμα και
τις ζητωκραυγές των ατομικών φυσικών.
Και τουλάχιστον, απ’ ό, τι φαίνεται, σήμερα τις πανδημίες εκτός από τη νυχτερίδα- τις παράγει όχι ο αναμάρτητος Θεός
αλλά παραδόξως η εξέλιξή του: η επιστήμη/τεχνολογία και τα
εργαστήριά της. Οι μεθοδικοί ιερωμένοι της. Κάτι είναι κι
αυτό.
*
Όταν ο Ορέστης πήρε το κεφάλι της μάνας του, της
Κλυταιμνήστρας, αγρύπνησε όλο το βράδυ στον τάφο της για να
μην τον συλήσουν. Και τότε, κατέφθασαν οι Ερινύες. Είχαν
φιδίσια μαλλιά, κεφάλι σκύλου και… φτερά νυχτερίδας,
πλαταγίζοντας τα μαστίγια. Κρύφτηκε κι αυτός μπρούμυτα στον
μανδύα του καλύπτοντας το κεφάλι, μπας και το αδειάσει από τον
ανυπόφορο εφιάλτη με τις κατάμαυρες θεές.
Πράγματι, η φαντασία της ανθρώπινης ψυχής, η στόφα της,
έπαιρνε και παίρνει ανέκαθεν μορφή όχι μόνο κατεξοχήν σωματική

αλλά και εξόχως δημιουργική. Μόνο που, ανάλογα με τον
πολιτισμό που βρίσκεσαι, το να είσαι «δημιουργικός», όπως οι
τωρινοί τεχνο-επιστήμονες προκαλεί εδώ και πολλές δεκαετίες,
συχνά δεινά και καταστροφές περισσότερες από τη «σωτηρία» που
υποτίθεται ότι προσφέρουν (βλέπε Τσερνόμπιλ, αλλά και τις
αμφιλεγόμενες εφαρμογές από το γονιδιακό πλιάτσικο στα τροπικά
οικοσυστήματα, αγαπημένα των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών)
μέσα στον ίλιγγο του πρωταθλητισμού τους. Άλλο να φοράς τα
παπούτσια του Air, κι άλλο να «φοράς» κάποια γονίδια του
Jordan – θα γίνει κι αυτό σου υπόσχονται! Από τον θρίαμβο στη
συντριβή. Αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε; Κι αφήνοντας πίσω βέβαια
πλέον, στη σκόνη, τη μάνα-γη άλλων πολιτισμών. Το τεχνητό
εναντίον του φυσικού. Το αντίγραφο να περιφρονεί το πρωτότυπο.
Το ψηφιακό πιο οικείο από την παρουσία. Γιατί τα όρια της
βιοτεχνολογίας, η αμφισημία της, ξεχειλώνουν, λες και
πρόκειται για τη συνεχή μετατόπιση των συνόρων, παρανοϊκή, του
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πολιτισμός που δεν ενδιαφέρεται
και πολύ, εδώ που τα λέμε, για το τι εστί πλέον φύση ή φυσικό
(το διαπραγματεύεται ως ένα βάναυσο/ακατέργαστο εμπόρευμα) ή
για την «αλήθεια» (όπως κάποτε, προλάβαινε, ένας Νεύτωνας ή ο
Δημόκριτος), αλλά για το αποτέλεσμα και μόνο: την προχειρότητά
του. Και δεν εννοούμε μόνο την αξία χρήσης κάθε μεγάλου
επιτεύγματος, που είναι βέβαια πρωτίστως συνυφασμένο με τη
στρατιωτικοποίηση της τεχνο-επιστήμης (όπως ξεκίνησε και το
Ίντερνετ, πριν το δώσουν στις τράπεζες, την πελατεία και το
«κοινό»), ούτε πώς πέφτουν απ’ τα σύννεφα, πλάι στα χάιτεκ
οπλικά συστήματα, τα βιο-όπλα της γενετικής, η χαρτογράφηση
από την Γκουγκλ, του ανθρώπινου γονιδιώματος για καλούς
σκοπούς, και… Ποιος θα σταματήσει ποιον; Γιατί και «απλώς» να
εκμεταλλεύεσαι και να καταστρέφεις συστηματικά για λόγους
Ανάπτυξης τη φύση, τα ξέρετε, μοναδική πρωτοτυπία, του
παρόντος πολιτισμού, το βιασμένο κλίμα το νερό και τον αέρα,
και βέβαια αυτά που τρώμε (λες και… στον Άρη ή κάποιο
εξωπλανήτη θα είναι και εφικτά και καλύτερα – άλλη μεγάλη
ονειραπάτη κι αυτή), κι ύστερα ως διεστραμμένος να βάζεις τα
εργαστήρια να ψάχνουν αντίδοτα για τις αναπόφευκτες
«παράπλευρες απώλειες» και τις ολοκαίνουριες ασθένειες, ε αυτό

καταντάει ανωμαλία του πάλαι ποτέ ενστίκτου της επιβίωσης. Που
ακόμα κι έτσι, φαίνεται, καλά κρατεί. Εκτός εάν ήδη είναι στo
στάδιo των κλινικών δοκιμών, το… αντίδοτο στην πολύτιμη
θνητότητά μας. Στον μοναδικό μας θάνατο. Ή τουλάχιστον στον
φόβο του. Δεν θα πάρουμε.
*
Ο Ορέστης πάντως, εκδικούμενος τη δολοφονία του πατέρα του,
καθιερώνοντας την πατριαρχία αντί της μέχρι τότε μητριαρχίας,
στην Αργολίδα κατακρατούσε τις Ερινύες κι όχι στη Wuhan. Ενώ
κατά μία ειρωνεία της συγκυρίας, στο γαλλικών προδιαγραφών
ύψιστης βιο-ασφάλειας (και με επιπλέον αμερικανική
χρηματοδότηση – το αν ετηρούντο τα μέτρα και από ποιους θα μας
το δείξει [;] ή όχι ο νέος «ψυχρός πόλεμος») Ινστιτούτο
Ιολογίας της Κίνας, με τη μεγαλύτερη τράπεζα ιών της Ασίας και
την υψηλότερη εξειδίκευση τουλάχιστον στον SARS, και οι δυο
πρωταγωνίστριες είναι γυναίκες. Και η διευθύντρια, και κυρίως
η αναπληρώτριά της, που την φώναξαν εσπευσμένα από ταξίδι κι
αφού είχε ξεσπάσει το πρόβλημα, η διάσημη στην επιστημονική
κοινότητα ως τοπ «Bat Woman» Σι Ζενγκλί, και η οποία μας έδωσε
πρώτη το γονιδίωμα του SARS–CoV-2 και μετά… αυτο«φιμώθηκε».
Δηλαδή αυτοί που επινόησαν εργαστηριακά, επιστήμονες μάλλον
καλοήθεις -αν και κακοήθεις να ήσαν λίγο μας ενδιαφέρει εδώ-,
αυτόν τον ιό, και… τύψεις να είχαν, τις φίμωσαν. Όπως τύψεις
βέβαια δεν είχαν και οι Αμερικανοί (κι οι Ελβετοί, εκτός απ’
τους Κινέζους) που ήδη από τον Νοέμβριο του 2015, όπως έχει
δημοσιευθεί, πέτυχαν να κατασκευάσουν μετάλλαξη του SARS για
επιστημονικούς ή άλλους λόγους. Είτε δηλαδή ψοφάς για μια
«φυσική» σούπα νυχτερίδας (δεν βρέθηκε ακόμη το ενδιάμεσο ζώοξενιστής) είτε κατασκευάζεις τον ιό εργαστηριακά και σου
ξεφεύγει, το τωρινό επακόλουθο λίγο αλλάζει. Η λογική όμως
λέει ότι ο ιός και ξέφυγε και μεταλλάχτηκε στη συνέχεια (στην
Ιταλία)… Πρώτη φορά δηλαδή το αρχικά συνωμοσιολογικό, το αφύσικο, είναι και το πλέον λογικό.
Μόνο που η όποια «συνωμοσιολογία», κατά τη γνώμη μας δεν
αρχίζει, αλλά τελειώνει εδώ. Ο ίδιος ο τερατώδης πολιτισμός

μας, ο πρώτος και ο μόνος με μονοθεϊσμό του την Οικονομία, ήδη
εκμεταλλεύεται ευκαιρίας δοθείσης τις ίδιες του τις αδυναμίες,
μαθαίνει να αναδιαρθρώνεται πιο βρώμικα κι από τους νόστιμους
ιούς των «άγριων» ζώων – μεταλλασσόμενος εξίσου τάχιστα. Αλλά
να εξηγούμαστε πρώτα:
Το DNA του SARS–CoV-2 είναι νυχτερίδας (θυμηθείτε τον…
Δράκουλα, αλλά και τον Έμπολα στην αποψιλωμένη Αφρική) και
έχει στη θέση του γονιδίου για την πρωτεΐνη Spike την
ακολουθία του γνωστού SARS που «δένεται» στα ανθρώπινα
κύτταρα… (Wu at al. (2020), Nature, Vol. 579, σ. 265, αρχές
Φεβρουαρίου). Παρατήρησαν, ήδη λοιπόν, ότι η ακολουθία της
Spike, και μπροστά και πίσω (στο γονιδίωμα), έχει προστεθεί τ
ε χ ν η τ ά (δεν θα σας μπλέξουμε με την «περίεργη» ανάγνωση
άλλων papers άλλων επιστημόνων, ακόμα και του ΜΙΤ, αλλά το
συμπέρασμα σχεδόν δεν αμφισβητείται). Και ότι επιπλέον, μέσα
στην ίδια περιοχή υπάρχει μια μικρή ακολουθία (δεν υπήρχε στον
SARS, 4 αμινοξέα) που αναγνωρίζεται από μια άλλη πρωτεΐνη, την
furin, και «δένει» τον ιό και σε πολλά άλλα κύτταρα πλην αυτών
της αναπνευστικής οδού (Wang et al, Virologica Sinica, μέσα
Μαρτίου)… Δηλαδή, ήδη κατά τους πλέον ενήμερους ερευνητέςεπιστήμονες, δεν εννοώ τύπου Ιωαννίδη ή Δασκαλάκη, η
πιθανότητα να είναι ο ιός αποτέλεσμα φυσικών γεγονότων είναι
σχεδόν μηδενική. Πράγμα που το υποπτευόμασταν άλλωστε οι
περισσότεροι.
Και αυτό το γνωρίζουν και οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι, ακόμα
και ο Μητσοτάκης και ίσως όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου.
*
Εξ ου και τα δρακόντεια μέτρα του κινεζικού κράτους πάραυτα
(παραήταν σύμπτωση να βρίσκεται στη Wuhan το αρμόδιο
Ινστιτούτο Ιολογίας), μια και κανείς δεν ήξερε ακόμη στην
πραγματική ζωή -ούτε οι Κινέζοι, που ετοίμαζαν την πρωτοχρονιά
τους- τον βαθμό επικινδυνότητας του κατασκευασμένου ιού – ούτε
τη μεταδοτικότητά του. Και πάντως, είτε οι Κινέζοι είτε οι
Υπηρεσίες άλλων χωρών, το έστειλαν το μήνυμα σε κάποιες

κυβερνήσεις, μάλλον και στη δική μας.
Έτσι, στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης αντέδρασε γρήγορα και άμεσα,
κυρίως γιατί γνώριζε βέβαια το ξεχαρβάλωμα και την υποβάθμιση
-που ο ίδιος είχε προπαγανδίσει- του Κρατικού Συστήματος
Υγείας και δεν ήθελε να χρεωθεί ένα νέο «Μάτι» εις τη νιοστή
(αποφασιστικό στις προηγούμενες εκλογές), αλλά και γιατί έτυχε
η χώρα εκτός απ’ το να συνορεύει με την Ιταλία να διαθέτει και
εξαιρετικούς γιατρούς του είδους.
*
Κι εδώ αρχίζει το πανηγύρι των μονοθεματικών και τρομολάγνων
ΜΜΕ (άλλη σπουδαία τεχνο-επιστημονική πρόοδος αυτή, που
καταργεί τη μέρα και τη νύχτα), αλλά και του προαναγγελθέντος
χρονικού μιας μεγάλης ύφεσης -χειρότερη αν η πανδημία
απλωνόταν ανεξέλεγκτα-, που ευκαιρίας δοθείσης πλέον
προεξοφλήθηκε γιγάντια – θα δούμε. (Σίγουρα και για να
προκαταλάβουν κάποιοι για τη μισοτιμής εργασία που επιδιώκουν,
τη «μερική κανονικότητα» που διακηρύσσουν.)
Από τη μια, λοιπόν, το «εκτάκτως» (του έγινε φαίνεται
συνήθεια) πατερναλιστικό/ολοκληρωτικό Κράτος – πρόκειται
άλλωστε περί πλεονασμού, περί ταυτολογίας… (ποιο κράτος θέλει
άρρωστους τους εργαζόμενούς του και κορωνοκοινωνίες;). Κι από
την άλλη ο διασυνδεδεμένος πληθυσμός: σε αναγκαστική αυτοπειθαρχία, αποκλεισμένος ο ένας από τον Άλλο. Έμπλεοι ενός
πάλαι ποτέ, κατά συνθήκη Ανθρωπισμού (γιατί και πεζοδρόμιο
αλλάζουμε, κι ούτε δεχόμαστε επισκέψεις), τον Διαφωτισμό τον
έχουν αναλάβει τα κανάλια. Όσο και η καταιγιστική
ολοκληρωτικού τύπου προπαγάνδα – στην άγνωστη αναδιάρθρωση που
επίκειται, ιδίως του φόβου. (Γνώριμος στον νεοέλληνα, αν μη τι
άλλο λόγω της προηγηθείσης κρίσεως, και των πολλών φαρμάκων…).
Κι ενώ το 1957 όπως και το καλοκαίρι του ’68 -όλα ξεχνιούνται,
ως γνωστόν!- οι επιδημίες της λεγόμενης τότε «ασιατικής
γρίπης» (από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ), και πολλαπλάσια απ’
ό, τι σήμερα θύματα είχαν και δεν επιβλήθηκε η τωρινή ευγένεια
της απόστασης. Άλλοι καιροί… Αλλά φαίνεται ο καπιταλισμός δεν

είχε τότε τόση ανάγκη όσο σήμερα να πάει για λίγο διακοπές.
Επ’ ευκαιρία, καλό είναι να θυμόμαστε πότε-πότε ότι κατ’
ουσίαν δεν υπάρχουν «άτομα» και ανεξάρτητα «Εγώ», όπως
κομπάζει ο δυτικός πολιτισμός⋅ σε καμιά κοινωνία δεν υπήρχαν
(δεν συνυπάρχουν έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο οι «ψυχές»).
Άλλωστε ούτε καν στυλίτες ή Ροβινσώνες δεν υπάρχουν τη σήμερον
ημέρα, ούτε καν υπερπλούσιοι που «κάνουν ό, τι θέλουν», αλλά
όλοι είναι εξόχως εργαλειοποιημένοι και επιστημο-εξαρτώμενοι:
συναλλασσόμενοι με την Κοινότητα. Δεν «γλυτώνει» εύκολα
κανείς. Ακόμη και ένας άστεγος, ένας ναρκομανής ή ο ένας και
μόνο ψυχοπαθής στην πραγματικότητα την επηρεάζει.
Κοινότητα, που εδώ και καιρό τείνει έτσι κι αλλιώς να γίνει
αποκλειστικά διαδικτυακή και διασυνδεδεμένη. Και καλά η
τηλεργασία. Προεξοφλείται μισοπληρωμένη ήδη. Όμως την απλήρωτη
εργασία-«επικοινωνία» (τη διαφήμιση του εαυτού μας), γιατί δεν
υπάρχουν άεργοι τη σήμερον ημέρα, που εκμεταλλεύονται
καθημερινά οι μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη πουλώντας τα
data μας (οι ίδιες που προωθούν τη γνωστή εφαρμογή ιχνηλάτησης
και εντοπισμού «του ιού»), πού τη βάζεις;
Από την άλλη, εν μέσω της ψευδούς απραξίας και της χωρίς
κοινωνικές εντάσεις πλεύσης που είχαμε αυτές τις μέρες
απομακρυνόμενοι από τον κορωνοϊό -και διαταξικός και
υπερεθνικός-, τα περιοριστικά μέτρα πέτυχαν πράγματι και
έφεραν (ως επιπλέον σπάνια ασθένεια) τη γλυκιά και προσωρινή
αίσθηση της κοινότητας. Με το μίασμα απλώς να μετατοπίζεται
από το εξ ορισμού ανήθικο Κράτος στο «ανεύθυνο Άτομο».
*
Ο μεταπολεμικός καπιταλισμός (καταχρηστικά ονομάζουμε έτσι τη
μετεξέλιξη του [δυτικού] Χριστιανισμού – και πάντως αυτές οι
δυο θρησκείες συναποτελούν την επικράτεια του παρόντος
πολιτισμού), είτε «ιδιωτικός» είτε «κρατικός», αφότου
ανακάλυψε τα θέλγητρα του Ολοκληρωτισμού δεν τα πρόδωσε ποτέ.
Σε Ανατολή και Δύση. Και ας αποκαλεί το πολίτευμά του

δημοκρατία (ολιγαρχία καραμπινάτη βέβαια -αν ρωτούσες τον
Αριστοτέλη- η «αντιπροσώπευση»). Κυρίως, γιατί αφότου
επετεύχθη για πρώτη φορά στην ιστορία ο ολοκληρωτισμός της
Οικονομίας, στο πολίτευμα και για το ποιος αποφασίζει για
ποιον, θα κώλωνε τώρα;
Κι η αλήθεια είναι ότι η ακατάσχετη επικυριαρχία, επιβολή και
αναβάπτιση της οικονομίας σε φανατική θρησκεία, μεταδόθηκε και
μεταδίδεται πλέον όπως ένας άκρως παθογόνος/επικίνδυνος ιός.
Και τουλάχιστον όσο θα μιλάμε για «παρασιτικές» οικονομίες
παρεμπιπτόντως, τόσο θα επισφραγίζουμε ότι ο «νόμος του οίκου»
απεδείχθη ένα υπερενεργητικό, αλλά και λανθάνον και
υπεραιωνόβιο παράσιτο.
Μέσω ενός ξενιστή κάθε φορά. Γιατί προσδένεται ως παράσιτο στα
κύτταρά μας. Κι ο ξενιστής αυτός, εκτός από τις θαυμαστές
τεχνο-μόδες των ημερών μας, συνήθως εξακολουθεί να είναι το
νεότερο Κράτος. (Η μεγάλη επιδημία της πανώλης λίγους αιώνες
πριν, του εξασφάλισε την καλύτερη πρόσβαση/πρόσδεση από τότε.)
Αυτό που ήδη παίρνει πάλι στις πλάτες του, όπως και το 2008,
την αναδιάρθρωση μέσω πανδημίας.
Κι όχι διότι ο οργανισμός μας ήταν κανένας παρθένος (στους
φυσικούς κι αφύσικους ιούς) αλλά γιατί έτσι έμαθε να τρέφεται
η ανθρώπινη αρρώστια. Κυρίως δια της εθελοδουλείας,
αναθέτοντας την τεχνική μας υπεράσπιση στους επιτήδειους (λες
κι είναι όλα το ίδιο). Παρότι και λίγη καταστολή πότε-πότε δεν
βλάπτει. Παράλληλη προφανώς με την εσωτερίκευση του κράτους,
του κατεξοχήν αδηφάγου τόπου εξουσίας, που πολλαπλασιάζεται
ασύστολα προς όφελός του (χρησιμοποιώντας και μεταστρέφοντας
το δικό μας γονιδίωμα). Κι ακολουθεί η τηλε-επιτήρηση κι η
αυτο-επιτήρηση.
Και επειδή ορισμένοι μιλούν για αυτοπεριορισμό, όπως είχαμε
στην Αθήνα των αρχαίων τραγικών ας πούμε, και δεν εννοούν, να
υποθέσουμε, την τωρινή παραίτηση από τα ουκ ολίγα βασικά της
ύπαρξης – … καμία σχέση. Όπως και δεν έχει σχέση η πετυχημένη
κατάργηση του Δημόσιου Χώρου στον δυτικό κόσμο (κατακτημένος

από το κράτος και τα μήντια), που τώρα με την αναγκαστική
καραντίνα ξαναβγαίνει γυμνή στο σκληρό φως. Άλλο ο οίκος στους
Αθηναίους τότε και τελείως άλλο στους ιδιώτες/δυτικούς σήμερα,
που βέβαια αυτούς τους τρεις Χώρους της πόλεως «δανείστηκαν»:
τον οίκο, την αγορά (<αγορεύειν – όχι… markets) και την
εκκλησία (την αποφασιστική λαϊκή συνέλευση!, τότε) – και
είδαμε πώς τους κάνανε, τους κάνουν, σαν τα μούτρα τους,
αφανίζοντας τον Δημόσιο. Γιατί άλλο το κράτος κι άλλο το
δημόσιο, βέβαια.
*
Και να που φθάσαμε επιτέλους στο μέλλον.
Έτσι κι αλλιώς «κανονικότητα» με τέως κανόνες μέχρι το εμβόλιο
(εάν βρεθεί) δεν μπορεί να υπάρξει. Κι η εκ των πραγμάτων
αναδιάταξη, ήδη εξύψωσε την Υγεία -ως κατεξοχήν τεχνικό
ζήτημα!- στο βάθρο του νικητή. Γιατί εκτός των άλλων
σχετίζεται (αρχαιόθεν) καλύτερα με τον φόβο, το πλέον πρόσφορο
προς διαχείριση εργαλείο Ισχύος. Κι η εξουσία των αλγορίθμων
προφανώς θα αναβαθμίσει κι άλλο τον υγειονομικό φόβο – ως τον
πλέον προνομιούχο στο άμεσο μέλλον.
Με μεγάλη χαμένη την ελευθερία. Και ίσως τρίτο το καταϊδρωμένο
διαδικτυακό… φλερτ – η τέταρτη μεγάλη αξία, το περί δικαίου
αίσθημα, δεν φαίνεται να ενδιαφέρει για την ώρα… Οι αξίες
σίγουρα αλλάζουν.
Κάπως όπως και τα futures, το διαρκώς μετατοπιζόμενο όριο του
συστήματος. Γιατί από πότε ένα σύγχρονο κράτος, το
αμερικανικό, το κινεζικό, το ελληνικό, ενδιαφέρεται τόσο πολύ
για την υγεία των Ξενιστών που χρησιμοποιεί, των εργαλείων
του; (Και όχι μόνο γιατί προτιμά βέβαια τους «υγιείς» για
εργαζόμενους, αυτό στην Γερμανία είναι νομοθετημένο – η
«παραγωγή» δεν είναι η δουλειά του;) Από το 1648 πάντως, τη
συνθήκη της Βεστφαλίας, ή τη Γαλλική Επανάσταση που καθιέρωσε
τα σύγχρονα έθνη-κράτη, δεν το ‘χαμε ξαναδεί. Και αν κρίνουμε
κι απ’ την αυτοχειρία, που ανέκαθεν απαγορευόταν (η ζωή ανήκε

στον Θεό ή στον Βασιλιά) και τύγχανε και τιμωρίας (κατάσχεση
περιουσίας, για παράδειγμα), μάλλον αυτή η τρομερή νεωτερική
Μηχανή (που βέβαια, η εξουσία καθεαυτή είναι η δουλειά της)
προκειμένου να προλάβει τα ιικώς χειρότερα -ακόμη και την
επιδημική απελπισία του πληθυσμού- αναλαμβάνει πλέον τις
ευθύνες της: εδώ κυριολεκτούμε. Αυτή και θα κηρύσσει με
διαγγέλματα το Δικαίωμά της στη ζωή και τον θάνατο των
υπηκόων, θα απαγγέλλει τις ελευθερίες τους («πρόκειται για
πόλεμο» είπαμε), και θα ολοκληρώνει τσάτρα-πάτρα τον
εργασιακό/τεχνικό τους προορισμό. Γιατί εκεί που ο θάνατος και
η θνητότητα για τις θρησκείες ήταν ένα λάφυρο, σήμερα για την
τεχνο-επιστήμη αποτελεί απλώς τεχνικό ζήτημα. Που οφείλει να
επιλύεται. Και χωρίς καν να προνοεί κανείς πρώτα για τη
σύγχυση παραλογισμού και αρρώστιας. Ή έστω μηχανικής υπερβολής
ενός πολιτισμού ολόκληρου.
Οπότε το μέλλον του Κράτους, ελλείψει άλλου θεσμού (μην
ξεχνάμε ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη ούτε οι γνωστές πέντε
Tech Giants θεσμίζονται), διαγράφεται εκ νέου λαμπρό. Ακόμη
και η εργαλειοποιημένη παγκοσμιοποίηση («ο αμερικανικός 20ός
αιώνας» κατά Κλίντον) τηρεί στάση αναμονής στη συμπληρωματική
βέβαια επέλασή του.
Αυτό δεν θα κόψει -με τις περίεργες κεντρικές τράπεζες- το νέο
«άπειρο» χρήμα, μετά το θεόσταλτο ξεφούσκωμα; Αυτό και θα το
μοιράσει στους ημέτερους. Αυτό δεν θα επανεκκινήσει τα νέα,
γιατί περί αυτού πρόκειται, Χρέη; Από τη μελλοντική! –reset
στην κακοπληρωμένη- εργασία πάλι, προφανώς.
Τα φέρετρα κι οι αναπνευστήρες δηλαδή, κι ακόμη περισσότερο η
εικονοποίηση του θανάτου, του(ς) άνοιξαν την όρεξη.
*
Ναι αλλά σε ένα υπερχρεωμένο στη σκοτεινή ύλη μέλλον, ποια θα
είναι η ζήτηση μετά την ουρανοκατέβατη, παγκόσμια καραντίνα
που επέφερε η Covid-19; Θα «ξέρουν» τα χρηματιστήρια να την
προεξοφλούν ή ο ρόλος τους δεν θα είναι πια ο ίδιος; Αυτά και

άλλα ερωτήματα, μας κάνουν να πιστεύουμε το αντίθετο από αυτά
που «προβλέπουν» οι συνωμοσιολόγοι, οι ντετερμινιστές κι οι
θεολόγοι. Γιατί όσο οπορτουνιστής είναι ο SARS–CoV-2, και
είναι, τόσο οπορτουνιστική είναι και θα είναι και η Οικονομία.
Γιατί μπορεί καλύτερη ευκαιρία για ορισμένους (αλλά αυτό
συμβαίνει πάντοτε) από την εκμετάλλευση μιας πανδημίας για το
2020 να μην διαφαινόταν… Μια και η αθεράπευτη κρίση
υπερσυσσώρευσης συνεχίζει ακάθεκτη (δεν αρκούσε να επαναληφθεί
το 2008), και τα ποσοστά κέρδους κάποιων πολλών έγλειφαν πάτο
(αντίθετα οι Λάρρυ Πέιτζ μέχρι πού να φτάσουν τον δείκτη;),
και επιπλέον το εμπόρευμα/χρήμα εδώ και μια διετία
διαπραγματεύεται με αρνητικά επιτόκια και πρόσημα… Οπότε με
ένα ξεφούσκωμα και μια ιού θέλοντος καταστροφή και χρεών και
κεφαλαίου και εργασίας, θα γίνει reset χωρίς πολλά-πολλά.
Απλώς ο καπιταλισμός δεν μας είχε συνηθίσει να ζητάει λίγες
διακοπές πρώτα. (Κι έρχονται σίγουρα κι άλλες επιδημίες – η
μπίζνα αυτή έχει μέλλον). Ιδίως εξαιτίας ενός τόσο δα
«αόρατου» και άγνωστου μη έμβιου όντος, με μάλλον μέτρια
επικινδυνότητα.
*
Μέχρι να ορθοποδήσει η «μερική κανονικότητα», η καχυποψία για
τον μολυσμένο διπλανό, η ψιλοαπαγόρευση για ομαδοποιήσεις και
πλήθη, επιβάλλεται. Θα είναι παρούσα.
Γιατί και πού να τα βάλεις με τον συνεχώς μεταλλασσόμενο
κορωνοϊό, ενός εξ αποστάσεως διαδικτυακού καπιταλισμού; Την
ακατάσχετη οπτικοποίησή του.
Εδώ όμως φθάσαμε σε μια μικρή αλήθεια. Που αφαιρεί όλα τα
επιχειρήματα όχι μόνο από τους ντετερμινιστές αλλά κι από τους
παραζαλισμένους απ’ τον εργαλειοποιημένο φόβο θανάτου. Ποια
«Μπίλντερμπεργκ» και ποιο «Νταβός» θα ρίσκαρε ποτέ, για μια
επείγουσα έστω αναδιάρθρωση, τη γενίκευση ενός πιθανού
ανεξέλεγκτου διαλόγου (σε ζητήματα «ζωής και θανάτου» – κι όχι
κατ’ ανάγκη με τα κέντρα εξουσίας), στα restart και τα reset

της επόμενης μέρας;
Ιδίως τώρα που οι οικόσιτοι έχουν επιτέλους χρόνο – ακόμη και
για να σκέπτονται.
*
Βέβαια, οπωσδήποτε εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω μας πολλά και
χειρότερα δεινά από αυτά της Covid-19. Δεν άλλαξε ο κόσμος σε
δυο μήνες. Σίγουρα και σωματικά, και σπλαγχνικά.
Από όλα τα «δεινά» όμως, το δεινότερον ήταν και είναι ο
άνθρωπος. Οι ίδιες του οι κατασκευές-τιμωροί. Οι κατασκευές
του οι θεοί. Η αχώνευτη θνητότητά του. Η αναίδεια κι η
απληστία του απέναντι στη φύση, κι η ακόμα πιο αχώνευτη φθορά
του.
Κι όπως ο δούλος έτρεμε κάποτε μπροστά στον θάνατο, έτσι και ο
δυνάμει ελεύθερος θα έχει να δώσει καινούριες μάχες τους
επόμενους καιρούς: ευκαιρίας δοθείσης.
Μήπως και καθιερώσει τον δικό του δημόσιο χώρο.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2020
* Τελευταίο του βιβλίο το «ΟΜΟΚΕΝΤΡΑ και Εφαπτόμενα» (εκδ.
Βιβλιοπέλαγος, 2019).

