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«Το κεφάλι του αναρχικού έπεσε κάτω από την έννομη λεπίδα υπό τα χειροκροτήματα της δειλής και

συνένοχης κοινωνίας. Ο Ravachol είναι νεκρός, με μια προσβολή στα χείλη του, ειρωνικός και 

περιφρονητικός, κυριαρχώντας με την απαξίωσή του στο χυδαίο πλήθος. Δίχως ποτέ να διστάσει, 

χλεύασε με το τραγικό του γέλιο εκείνους που αυτομαχαιρώνονται με το δίκοπο ξίφος που 

χρησιμοποιούν για την άμυνά τους. Και η ηθική νίκη είναι δική του στα μυαλά εκείνων που βλέπουν τα 

πράγματα καθαρά, έξω από τις προκαταλήψεις ενός μπατσοκινούμενου πολιτισμού. Αχ, αυτό το γέλιο 

μπρος στη δυσοίωνη μηχανή -ομηρική λοιδορία που αντηχεί μες στη σιωπή ενός καλοκαιρινού 

πρωινού, εκεί όπου όλη η ζωή θέλει να χαμογελάσει- στέλνει ένα θλιμμένο ρίγος στη σπονδυλική μας 

στήλη».  

Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, Το Γέλιο του  

Ravachol, Αθήνα, Ιούνιος 2016, εκδ. Δαίμων Του Τυπογραφείου. 

Η έναρξη διαχείρισης Covid συνιστά μια βαθιά επιχειρούμενη μετάλλαξη. Υπαρξιακή αφενός

κοινωνική αφετέρου. Την οδυνηρή κλιμάκωση ανελέητων επιθέσεων απέναντι στη ζωή. Αν κάποτε το

«κυνήγι των μαγισσών» έθεσε στο στόχαστρο τη σχέση του ανθρώπου με τον μακρόκοσμο, το κυνήγι

που διεξάγεται τώρα επιδιώκει μανιωδώς να διεισδύσει στη σύσταση του μικρόκοσμου. Αφού λοιπόν ο 

εξωτερικός κόσμος «απομαγεύτηκε» πρέπει και ο εσωτερικός να καταντήσει ένα άθροισμα

τεχνολογικών παρεμβάσεων. Η εφιαλτική πραγμοποίηση πρέπει να παγιωθεί ως πεπρωμένο φυτών,

ζώων και ανθρώπων. Φυτά ως πλαστικοποιημένα διακοσμητικά αντικείμενα, ζώα ως διακοσμητικοί

στειρωμένοι σύντροφοι. Τραγική ειρωνεία : Οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στη βιομηχανία 

εκτροφής ζώων και στα εργαστήρια ζωωτομών (ανθρώπινων και μη), αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον

για τη δημιουργία μολύνσεων. Επίσης, την ώρα που εμείς θεωρούμαστε κοινωνικά ανεύθυνοι αν δεν
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φοράμε τη μάσκα μας, επειδή δεν μεριμνούμε για το κομμάτι αέρα που μας αναλογεί, τα δάση

ρημάζονται στο βωμό της ανάπτυξης. Δυστυχώς η ανάσα έχει γίνει δύσκολη υπόθεση∙ όχι για τους

λόγους που υστερικά διατυμπανίζουν αλλά λόγω μιας καθολικότερης μόλυνσης που ανεπιστρεπτί 

συντελείται∙ υλικής, πνευματικής, ηθικής. Ένας « πολιτισμός» βυθιζόμενος σε διαρκή σήψη, μια 

λεηλασία των όντων, των σχέσεων τους, των ιδιαιτεροτήτων τους…Απέναντι στην παραπάνω δυστοπία

εμείς τασσόμαστε υπέρ της ολικής άρνησής της. Αποσπασματικού τύπου απαντήσεις που καταλήγουν

επίσης στο επίπεδο των μερικών συναινέσεων, δεν μπορούν να συγκροτηθούν. Απαιτείται

αδιαπραγμάτευτη ρήξη απέναντι στην οριακή συνθήκη που έχει διαμορφωθεί. Αρνούμαστε κάθε

πειθάρχηση που υπονομεύει την αξιοπρέπεια των σωμάτων μας, που απειλεί την αυτοδιάθεση τους.

Εκτιμούμε πως πράττουμε το αυτονόητο. Μάσκες-φίμωτρα-χαλινάρια, διαγνωστικοί έλεγχοι-τεστ, 

εμβόλια και πιστοποιητικά συνιστούν εκπαίδευση στην πειθάρχηση και την εκχώρηση των σωμάτων 

μας. Αποτελούν βαθιά υποχώρηση – είτε σε συμβολικό είτε σε υλικό επίπεδο – για τις ορέξεις των

ιθυνόντων ως προς την υπόστασή μας.  

Βιοϊατρική, πληροφορική και κατασταλτικοί μηχανισμοί σε αγαστή συνεργασία. Η ζωή 

ερμηνευμένη ως υποψία νοσηρότητας. Υποβιβασμένη σε ανάσα μετ’ εμποδίων. Κάποτε ο ποιητής

υπογράμμιζε : « Αλλοίμονο αν η ανάσα λιγοστέψει».  

Δηλώνουμε ολικές/οι αρνήτριες/ες κατ’ ουσία:  

- Των γελοιωδών ιατρικών ανακοινωθέντων της τρομοκράτησης και του εγκλεισμού ως 

υποτιθέμενων «θεραπευτικών» μεθόδων... 
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- Της εξευτελιστικής αντιμετώπισής μας ως τουλάχιστον «ανεύθυνων και άβουλων υπεξούσιων

που τους κουνάνε το δάχτυλο οι κηδεμόνες τους». 

- Της σωματικής και ψυχικής κακοποίησης, του γενικού ρημάγματος και του κοινωνικού

αποκλεισμού που εξευγενισμένα το ονομάσανε Lockdown. 

Αντιθέτως υπερασπιζόμαστε: 

- Την προσωπική αισθητική της/του καθεμίας/ενός από εμάς. 

- Την ποίηση της ύπαρξης. 

- Την ελευθερία των κινήσεων και των συναντήσεών μας διότι ποιοι/ες είναι αυτοί/ες στους/στις 

οποίους/ες θα πρέπει να λογοδοτήσουμε; 

Ποιά όμως είναι η ως τώρα βιωμένη πραγματικότητά μας ως ολικών αρνητριών/ων; Η άρνηση

υποταγής στη «νέα κανονικότητα», δηλαδή στην απόλυτη υλική και ψηφιακή αποικιοποίηση της

ύπαρξής μας συνιστά αναμέτρηση με τον κίνδυνο επιβίωσης. Το πέταγμά μας απ΄ το κοινωνικό είναι

προφανές. Την εργασία, τη συνεύρεση, τους χώρους παροχής αγαθών. Η τιμωρία μας πρέπει να είναι 

παραδειγματική. Αυτή τη φορά οι επιταγές των εξουσιαστών έχουν καθολικό-ολοκληρωτικό

χαρακτήρα. Δεν επιτρέπουν ψευδαισθήσεις για έναν «τόπο αλλού». Η άρνηση μιας μάσκας αρκεί για τη

μεταμόρφωση σου αυτοστιγμεί σε «εν δυνάμει εγκληματία» και «κίνδυνο για τη δημόσια υγεία» για τη 

μη πρόσβαση σε χώρους εξασφάλισης ειδών επιβίωσης και για τη μη επίσκεψη φίλων. 

Η μη υποβολή σε τεστ καθιστά ανέφικτη την πρόσβαση στην εργασία. Δεν αρκεί πλέον να σου 

έχουν κλέψει το ρυθμό του σώματός σου. Πρέπει να επιτρέψεις το διαρκή έλεγχο. Να συνηθίσεις στην 

ιδέα της συνεχούς έγκρισης της παρουσίας σου. Της επίδειξης ενός υγιεινιστικού διαβατηρίου. Όλοι

είναι ύποπτοι έως αποδείξεως του αντιθέτου. Εμείς λοιπόν που αρνούμαστε το τσεκάρισμά μας και τον

ηλεκτρονικό αυτοχαφιεδισμό μας, θεωρούμαστε αυτομάτως ύποπτοι για την υπονόμευση των μεθόδων 

του κράτους. Για τη διατάραξη της κοινής μη λογικής. Για τη διέγερση σε σκέψη. Για τη διασάλευση 

της μαζικής ύπνωσης. Και φυσικά η άρνηση του εμβολίου και συνακόλουθα του πιστοποιητικού του θα

αποτελέσει το ανεπίτρεπτο ατόπημα στο όνομα του οποίου θα βαφτιστεί κοινωνική αναγκαιότητα ο

αποκλεισμός καθολικού τύπου. Η οριστική εκδίωξη. 

Ωστόσο το βασικό ερώτημα που συναντιέται αυτές τις εποχές σε όλα τα μήκη και πλάτη του

κόσμου είναι οι λόγοι για τους οποίους παρεμποδίζεται ή εγκαταλείπεται οικειοθελώς, απ’ το

συντριπτικό κομμάτι της κοινωνίας, η πλήρης ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε όλον

αυτόν τον καιρό.  Ενδεχομένως το επίμονο φλερτάρισμα ενός σημαντικού ποσοστού ανθρώπων με την
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τεχνολογία και τις πλάνες από τις προσφερόμενες «διευκολύνσεις» της, έχει οικοδομήσει την εκούσια

καθυπόταξη στο τεχνοκρατικό Πανοπτικό. Τηλεργασία, τηλεαγορές, τηλεγνωριμίες και κάθε είδους  εξ’

αποστάσεως ψηφιακή μορφή υποκατάστατου της πραγματικής ζωής μέσω της αναντίρρητης εισόδου σε

κάθε είδους κερδοσκοπικού τύπου ψηφιακές πλατφόρμες, εμφανίζονται ως φυσική συνέχεια μιας

κυρίαρχης κουλτούρας όπου « το πραγματικό θα’ ναι η στιγμή του μη-ψηφιακού». Ένα σύμπτωμα που

συμβάλλει στην νέα ανερχόμενη πανδημία του αυτοχαφιεδισμού.  

Βέβαια, πάντα στο πλάι της τεχνολογικής εισβολής βρισκόταν η επιστήμη με την σύγχρονη 

μορφή επέλασής της, την βιοϊατρική. Πλήθος σκευασμάτων, προληπτικών εξετάσεων, ιατρικών 

μηχανικών βοηθημάτων, πολύπλοκων ρομποτικών επεμβάσεων και ατέλειωτων βασανιστικών

πειραμάτων συνιστούν συστατικά της ιατρικής πειθάρχησης που εντέχνως και ακαδημαϊκώς

σφυρηλατήθηκε ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι ουσιαστικά επιβάλλεται η εργαλειοποίηση της 

ζωής στο όνομα των ιατρικών επιτευγμάτων. Το εντυπωσιακό φαινόμενο που προκύπτει από αυτήν την

πολύπλευρη επίθεση είναι ότι οι πληθυσμοί εκχωρούν την ανάληψη ευθύνης των εαυτών τους στους

ειδικούς ενώ συνάμα βαφτίζονται ανεύθυνοι όσοι θέλουν να έχουν την δική τους προσωπική εκτίμηση

για θέματα υγείας και πέρα της δυτικού τύπου ιατρικής όπως άλλα συστήματα βασισμένα σε 

εθνοϊατρικές μελέτες. Ας μη λησμονούμε άλλωστε την προηγειθείσα αντικαπνιστική εκστρατεία που

ομοιάζει ως ένα ακόμη σκαλοπάτι στην υγιεινιστική εκπαίδευση των πολιτών – καθόλου αμελητέος εδώ

ο ρόλος του «δικαιωματισμού» - όπου σταδιακά καταλήγουμε από το διωγμό των καπνιστών στο

διωγμό των ανεμβολίαστων. Το επιστέγασμα όλων αυτών είναι η κατακλυσμιαία επιβολή προστίμων, 

άλλωστε όπου «δεν πίπτει λόγος…πίπτει πρόστιμο», έτσι αυτή η αισχρή και ταπεινωτική μέθοδος

καθήλωσε κυριολεκτικά τις ήδη εξαθλιωμένες κοινωνίες.  

Τελικά το ψυχικό καταστάλαγμα κάθε μέρας και κάθε νύχτας κατέληξε να είναι: «Γλυτώσαμε 

την τιμωρία του μπαμπά-κράτους. Δεν προκαλέσαμε και σήμερα το θυμό του». Όμως πέρα από αυτήν

τη γελοιότητα και τον εξευτελισμό αυτό που μένει είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα ως ένα

ατέλειωτο διαδικτυακό παιχνίδι στρατηγικής ή ρόλων όπου όλοι/ες προσπαθούν να κερδίσουν πόντους

και να ανέβουν επίπεδα για να μπουν στο «κλαμπ των αρίστων».  

     


