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Αντί προλόγου
«Στον πόλεμο, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια»

Αυτό που ζούμε, είναι η πρώτη ζωντανή μετάδοση πανδημίας στην 
Ιστορία την ανθρωπότητας. Ως τέτοια, ακολουθεί όλους τους κανό-
νες των μίντια: την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων, την προ-
παγάνδα, την παραγωγή και διασπορά ψευδών ειδήσεων. 
Έχουμε δει ζωντανή μετάδοση πολέμου κατά το παρελθόν. Μα και 
αυτό που ζούμε τώρα είναι πόλεμος, τουλάχιστον έτσι μας λένε. Στην 
πραγματικότητα, όμως, ο πόλεμος κατά ενός αόρατου και πολυμή-
χανου εχθρού είναι ο πόλεμος κατά των κοινωνιών και των ζωών 
μας. Ο στρατιωτικός νόμος, που επιβλήθηκε στις περισσότερες χώ-
ρες του πλανήτη, είναι η πιο τρανή απόδειξη αυτού του πολέμου.   
Και, για να συμφωνήσουμε να συμμετέχουμε σε αυτόν, ο πρώτος 
που στρατολογήθηκε ήταν ο Μεγάλος Φόβος, αυτός που παραλύει 
το μυαλό και την ψυχή και μας κάνει έρμαια των όποιων επιβολών 
και επιβουλών. 
Προτού λοιπόν προχωρήσω στην τέλεια αποδόμηση των πανδημι-
κών μύθων, επιτρέψτε μου να σας αφηγηθώ τον μύθο του Μεγάλου 
Φόβου, πολύ πιο διδακτικού από τα πανδημικά παραμύθια. 
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1.Το πανδημικό πλαίσιο
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Ο Μεγάλος Φόβος

«Ο φόβος είναι ο φονιάς του μυαλού. Ο φόβος είναι ο μικρός θάνατος»
Frank Herbert, Dune, 1965

Σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες πλασμάτων 
ανάμεσα σε πολλές άλλες: Οι κυνηγοί και τα θηράματα. 
Όσοι περισσότεροι οι κυνηγοί, τόσο λιγότερα τα θηράματα. Συνή-
θως…
Γιατί αυτόν τον καιρό, έβρισκες θηράματα σχεδόν σε κάθε σου με-
γάλο περίπατο. Στο πιάτο. 
Δεν χρειαζόταν να τα κυνηγήσεις καν. Τα ‘βρισκες άφθονα στις φά-
κες. Ήταν τρελό αυτό που συνέβαινε. Δεν χρειαζόταν καν να βάλεις 
δόλωμα στις παγίδες, ούτε καν τυράκι. Λες και ήθελαν από μόνα 
τους να πιαστούν. 
Και το βλέμμα τους. Το βλέμμα τους το έντρομο. Σε κοιτούσαν μες 
στα μάτια, κοιτούσαν τον κυνηγό τους, που σε άλλες περιπτώσεις 
θα το βάζαν στο πόδια με το που υποψιάζονταν την παρουσία του. 
Τον κοιτούσαν με ένα βλέμμα, που πάνω του έγραφε με τρόπο ανε-
ξίτηλο, «σε θερμοπαρακαλώ, πάρε με μακριά από το δάσος μου κι 
ό,τι θες». 
Οι κυνηγοί προσπαθούσαν από περιέργεια και μόνο να λύσουν το 
αίνιγμα της παράδοξης συμπεριφοράς των ζώων, μιας κι ήταν ένα 
αίνιγμα που τους συνέφερε τα μάλα, μα άκρη δεν βγάζαν.
Κάναν εικασίες, μα για κάθε μια κυνηγετική εικασία υπήρχαν άλλες 
είκοσι διαφωνίες. 
«Κάτι συμβαίνει στο δάσος», είπε ένας από αυτούς, αρκετά έμπει-
ρος.
«Αυτό είναι το μόνο σίγουρο» συμφώνησαν αρκετοί, αν όχι οι πε-
ρισσότεροι. 
«Κάτι μεγαλύτερο και πολύ πιο επικίνδυνο από εμάς κυκλοφορεί 
στο δάσος». 
«Και που είναι τα πτώματα; Που ‘ναι τα κουφάρια;» είπε κάποιος άλ-


