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Ο κορωνοϊός “ξεκίνησε” στην Κίνα, τον «επέκτειναν»
οι ΗΠΑ, αλλά ξέφυγε από την… εποπτεία τους, με
αποτέλεσμα να περάσει σύνορα και φραγμούς και να
επηρεάσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το σύνολο των
κρατών παγκοσμίως. Εκτός όμως της μεγάλης
μεταδοτικότητάς του που εξανάγκασε τον ΠΟΥ να τον
χαρακτηρίσει πανδημία, η υστερία που προκάλεσε (και
την οποία πυροδότησαν-υπηρέτησαν πρόθυμα τα ΜΜΕ)
έχει λάβει επίσης τα χαρακτηριστικά παγκόσμιας
πανδημίας.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Στην επαρχία Ουχάν της Κίνας πριν από περίπου 4 μήνες
εμφανίστηκαν οι πρώτοι άνθρωποι ασθενείς από το νέο κορωνοϊό.
Μέσα σε ένα μήνα είχε λάβει τέτοια έκταση που η επαρχία τέθηκε
σε καραντίνα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη επαρχία είναι από τις
πλέον φτωχές της Κίνας, με ελλιπείς υποδομές και κατά συνέπεια
αδυναμία στη συνολική διαχείριση της υπόθεσης, με αποτέλεσμα
να πολλαπλασιαστούν ταχύτατα τα κρούσματα (ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του ιού η μεγάλη μεταδοτικότητά του σε σχέση με
άλλους γνωστούς ιούς, όπως της γρίπης, του SARS κ.λπ.).
Βέβαια, όσο και αν κάποιοι φαντασιώνονται το αντίθετο, στο
σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχουν φραγμοί και σύνορα από γρανίτη και
όπως ήταν λογικό, ο ιός μεταφέρθηκε και εξαπλώθηκε στις
περισσότερες χώρες του κόσμου. Η μεγάλη μεταδοτικότητα του ιού
και πιθανώς η καθυστερημένη αντίδραση κάποιων χωρών (βλ.
Ιταλία) είχαν ως αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί σε παγκόσμια
πανδημία από τον ΠΟΥ, δίνοντας όμως ταυτόχρονα και το έναυσμα

σε φαινόμενα υστερίας, με τον πλανήτη να ζει το φαινόμενο της…
παγκόσμιας κορωνοϊοποίησης!

Η διελκυστίνδα ΗΠΑ – Κίνας μεταδίδει τον κορωνοϊό;
Οι αρχικές εκδοχές ότι ο ιός προήλθε από το αίμα νυχτερίδας ή
από φίδια γρήγορα αποδείχθηκαν εσφαλμένες. Πλέον, προωθείται η
θεωρία της εξάπλωσης από τον… παγκολίνο (θηλαστικό της τάξης
των φολιδωτών που μοιάζει με μυρμηγκοφάγο και συναντάται στην
Ασία και την Αφρική). Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να παραγνωρίσω τη
θεωρία ότι ο ιός πιθανόν να παράχθηκε σε εργαστήριο και είναι
αναγκαίο να ερευνηθούν όλες οι εκδοχές προκειμένου η παγκόσμια
κοινή γνώμη να μάθει από πού ξεφύτρωσε αυτή πανδημία. Δυστυχώς
βέβαια – και δε θεωρώ ότι είναι τυχαίο – δε διαβλέπω καμία
πρόθεση των ισχυρών ΜΜΕ, του δυτικού κόσμου τουλάχιστον, να
εμβαθύνουν πώς προέκυψε αυτός ο ιός που ξαφνικά άλλαξε τις
ζωές μας…*
Η υπόθεση του ξεσπάσματος του κορωνοϊού στην Κίνα και η
παγκόσμια έκταση που έλαβε η είδηση, έδωσε αρχικά το έρεισμα
στις ΗΠΑ για να πλήξουν τη μεγάλη τους αντίπαλο. Η διπλωματία
της υπερδύναμης ενορχήστρωσε μία εκτεταμένη εκστρατεία τρόμου
και παραπληροφόρησης και κατόρθωσε να πείσει πολλές χώρες να

διακόψουν τις αεροπορικές συνδέσεις με την Κίνα, εξαντλώντας
κάθε δυνατότητα επικοινωνιακής εκμετάλλευσης της «ευκαιρίας»
που της παρουσιάστηκε για να πλήξει την οικονομία και το
γόητρο της Κίνας.
Βέβαια, ο αρχικός στόχος να πληγεί η οικονομία της Κίνας είχε,
όπως ήταν αναμενόμενο, ασύμμετρες απώλειες, αφού η εξάπλωση
τόσο του ίδιου του ιού όσο και της παράνοιας που τον
ακολουθεί, επηρέασε τις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και το
οικονομικό σύστημα της παγκόσμιας οικονομικής δικτατορίας,
δημιουργώντας απώλειες ρεκόρ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και
βέβαια με τα κρούσματα και την ανησυχία να εξαπλώνονται, με
τις επιχειρήσεις να κλείνουν και ολόκληρες χώρες να τίθενται
σε καραντίνα, οι επιπτώσεις είναι πολυεπίπεδες και
πολλαπλάσιες!

«Κορωνοϊόπληκτη» και η Ελλάδα!
Όπως ήταν φυσικό, η Ελλάδα δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση
με αποτέλεσμα να ευθυγραμμιστούμε με την παγκόσμια ανησυχία
του πλανήτη. Τα ΜΜΕ στο βωμό της τηλεθέασης και της υπερβολής,
μας βομβάρδισαν με πηχυαίους τίτλους, διέσπειραν ακραίες

ειδήσεις στην ελληνική κοινωνία τρομοκρατώντας τον κόσμο, ενώ
βέβαια φίμωναν τις ψύχραιμες, επιστημονικές φωνές της λογικής
που μιλούσαν για αυτοσυγκράτηση, προσωπικούς κανόνες υγιεινής
και ευθύνης ώστε να περάσει η έξαρση του ιού.
Στο κρεσέντο αυτό ακολούθησε και η κυβέρνηση με τη μία οδηγία
πάνω στην άλλη, κλείνοντας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
συνιστώντας περιορισμό των συναθροίσεων και των άσκοπων
μετακινήσεων. Και βεβαίως ορθώς ελήφθησαν μέτρα γιατί καλό
είναι να φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά, αλλά όταν
η επιστημονική κοινότητα δεν εισακούεται, όταν αποκρύπτοντας
επιμελώς πληροφορίες που «δεν πουλάνε» και μιλούν για τη
θνησιμότητα στις ευπαθείς ομάδες, τότε μόνο σαν αμετροεπή
ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η επικινδυνολογία.

Τα πραγματικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του ιού
Πολλοί θα με παρεξηγήσουν ότι παριστάνω τον ειδικό σε ένα τόσο
σοβαρό θέμα. Σε καμία περίπτωση. Το μόνο που θέλω να επισημάνω
είναι ότι οφείλουμε να δίνουμε βάση σε όσα λένε οι
εξειδικευμένοι επιστήμονες, τα (λίγα) σοβαρά ρεπορτάζ και όχι

σε τυχάρπαστους
εκπομπών…
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Τι λένε οι επιστήμονες; Ο ΠΟΥ ανακήρυξε την έξαρση του
κορωνοϊού σε πανδημία. Η πανδημία όμως δε συνδέεται με τη
θνησιμότητα, αλλά με τη μεταδοτικότητά του που αποτελεί το
πλέον σοβαρό χαρακτηριστικό του και στόχος ήταν να αποτραπεί η
εξάπλωσή του. Επίσης, δεν είναι ανίατος.
Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία καθόσον ακόμα δεν έχει
ανακαλυφθεί (επισήμως τουλάχιστον) το εμβόλιο για την πρόληψή
του. Ωστόσο, ήδη υπάρχουν αναφορές για έναρξη δοκιμαστικών
εμβολίων αλλά και ότι κάποια φάρμακα ή ένας συνδυασμός τους
είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του ιού. Μάλιστα, τα
συμπτώματα για τους προσβληθέντες είναι πιο ήπια, όπως και
συνολικά οι συνέπειες μέχρι την ανάρρωση.
Η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών ιαίνονται, ενώ το
ποσοστό που καταλήγει σε θάνατο αφορά ανθρώπους μεγάλης
ηλικίας ή ανθρώπους που αντιμετώπιζαν ήδη σοβαρά προβλήματα
υγείας. Μάλιστα, μία αχτίδα αισιοδοξίας έχει φανεί από τη
στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι η επιδημία έχει ήδη
αντιμετωπιστεί στην Κίνα και η ζωή εκεί έχει αρχίσει να
βρίσκει πλέον τους κανονικούς ρυθμούς της.

Και τίθεται το ερώτημα: Γιατί τελικά να λάβει αυτή η υπόθεση
τόσο μεγάλες διαστάσεις;
Όπως τόνισα στην αρχή, το όλο θέμα πήρε αρχικά διαστάσεις ως
μία πτυχή της γεωπολιτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο
μεγαλύτερων οικονομιών. Ωστόσο, αφού δεν κατέστη δυνατό τα
κρούσματα να περιοριστούν εντός Κίνας και διαχύθηκαν στον
πλανήτη, ενδεχομένως να μην είχαν συνυπολογίσει τις συνέπειες
της ασύμμετρης αυτής απειλής. Και όταν επιχειρείς να
διαχειριστείς ένα τσουνάμι, είναι ανόητο να πιστεύεις ότι
μπορείς να το τιθασεύσεις. Το τσουνάμι στο διάβα του παρέσυρε
τα πάντα και οδηγηθήκαμε στο σημερινό σημείο.
Η ζημιά; Ο ανθρώπινος παράγοντας και υγεία είναι σίγουρα πάνω
από όλα. Χάθηκαν χιλιάδες ζωές και νόσησαν εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι. Όμως, η μαζική υστερία, η αδυναμία θεσμικής
ανταπόκρισης, η εξάπλωση της παράνοιας και της
συνωμοσιολογίας, η φίμωση της αλήθειας και της λογικής και η
απουσία ψυχραιμίας είναι η πραγματική ωρολογιακή βόμβα που
απασφαλίστηκε!
Επιπλέον, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η «συμβολή» των ΜΜΕ στην

έκταση της παράνοιας, αφού επιχειρήθηκε και υλοποιήθηκε με
μεθοδικό τρόπο. Με αφορμή τη διασπορά των ακραίων ειδήσεων,
μόλις καταλαγιάσει ο θόρυβος και υποβαθμιστεί το φαινόμενο στα
ΜΜΕ, είναι επιβεβλημένο κάθε πολίτης να σκεφτεί τι προηγήθηκε
και πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση, ώστε να σταματήσει να πέφτει
στην παγίδα της παραπληροφόρησης και να μην «καταπίνει»
αμάσητο ό,τι του σερβίρεται.
Μάλιστα, ακόμα και για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της
πανδημίας αναρωτιέμαι γιατί δε συμβουλευόμαστε τους Κινέζους,
οι οποίοι δέχτηκαν ισχυρότατο πλήγμα αφού δεν μπορούσαν να
είναι προετοιμασμένοι (σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά κράτη) και
κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν. Τόσο στην Κίνα, όσο και σε
κάποια άλλα κράτη, όπως η Κορέα, ο Καναδάς ή η Γερμανία,
προέκριναν τη μαζική εφαρμογή του τεστ για τον κορωνοϊό στο
λαό, σε σχέση π.χ. με τη μέθοδο που ακολουθούμε στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες της εφαρμογής του τεστ μόνο σε όσους
παρουσιάζουν βαριά συμπτώματα. Αυτή η μέθοδος μοιάζει να
αποδίδει τόσο στον περιορισμό της εξάπλωσης όσο, κυρίως, στον
περιορισμό της θνησιμότητας. Και για να προλάβω όσους πουν ότι
στη χώρα μας δεν υπάρχει η υποδομή και ο εξοπλισμός για μία
τέτοια επιχείρηση, καλό είναι να αναρωτηθούμε το γιατί…

Και ξαφνικά θυμήθηκαν όλοι το «άχρηστο» κράτος!
Όπως είναι φυσικό σε πρωτόγνωρες καταστάσεις σαν αυτή που
ζούμε, η επόμενη μέρα ποτέ δεν μπορεί να είναι η ίδια. Ο
κόσμος επηρεάζεται και αποτυπώματα παραμένουν στο συλλογικό
υποσυνείδητο.
Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την περίοδο
έκτακτης ανάγκης και ποια θα είναι η «κληρονομιά» της.
Ενώ στην Ιταλία η κυβέρνηση κάνει σχέδια κρατικοποίησης της
Alitalia, στη Γαλλία ο χαϊδεμένος των τραπεζικών Μακρόν μιλά
ξεκάθαρα για «ορισμένους τομείς όπως η υγεία που πρέπει να
μένουν εκτός αγορών», στην Ισπανία γίνονται επιτάξεις
ιδιωτικών χώρων και νοσοκομείων και στην Ελλάδα όλοι
εκθειάζουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, είναι η κατάλληλη ώρα να δοθεί μία βροντερή
απάντηση στους ακραίους νεοφιλελεύθερους που προσπαθούν να
διαλύσουν τα κράτη πρόνοιας με όπλο τη χυδαία προπαγάνδα!

Επειδή ουδέν κακό αμιγές καλού, αυτή η πρωτόγνωρη εν καιρώ
ειρήνης κρίσης είναι μία σπουδαία αφορμή για να
συνειδητοποιήσει ο κόσμος το σπουδαίο ρόλο του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, που με τις προφανείς ελλείψεις του, είναι
το μόνο που μπορεί να κρατήσει όρθια τη χώρα στο θέμα της
υγείας σε έκτακτες καταστάσεις! Που ακόμα και αυτές οι
ελλείψεις, έχουν προκληθεί σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο που
δέχεται από τους προπαγανδιστές και τα παπαγαλάκια των ακραίων
νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων! Ας ελπίσουμε να καταστεί σαφές
στην πλειονότητα του κόσμου, ότι κάποια αγαθά – με πρώτη, αλλά
όχι μόνη, την υγεία – ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ να είναι δημόσια
και να αποκλειστούν από τη σφαίρα της ιδιωτικής εκμετάλλευσης.
Είναι άκρως υποκριτικό ορισμένοι να χειροκροτούν
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μπαλκόνια τους ήρωες νοσηλευτές και γιατρούς του ΕΣΥ, να
στηλιτεύουν τα ιδιωτικά ιδρύματα που δε βάζουν πλάτη και
χρεώνουν απλησίαστες τιμές ακόμα και εν καιρώ κρίσης, όταν οι
ίδιοι με τις απόψεις και τις πολιτικές τους οδήγησαν σε αυτήν
την κατάσταση. Είναι υποκριτικό να ρίχνεται το ανάθεμα στον
«ανεύθυνο» λαό επειδή κινδυνεύει να καταρρεύσει το ΕΣΥ λόγω
ελλείψεων κλινών και ΜΕΘ, όταν οι κατήγοροι είναι αυτοί που
υποσκάπτουν μεθοδικά εδώ και χρόνια τα θεμέλια της δημόσιας
υγείας!
Εξ άλλου, για τους μη γνωρίζοντες, αυτή είναι η ιστορία του
νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και της σχέσης του με το κράτος…
Τα πάντα βρίσκονται προς πώληση και ιδιωτικοποίηση μέχρι μία
ακραία κατάσταση να αποδείξει ότι οι ιδιώτες ενδιαφέρονται
μόνο για το κέρδος και το κράτος να αναλάβει εκ νέου την
ευθύνη, σε ένα φαύλο κύκλο που έχει επαναληφθεί πολλές φορές
στις σύγχρονες, δυτικές, καπιταλιστικές χώρες…
Ας ελπίσουμε τουλάχιστον, μαζί με τα βαθιά ψυχολογικά
αποτυπώματα που θα μας αφήσει η πανδημία και η καραντίνα που
επιβλήθηκε, να υπάρξει συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας
προστασίας των βασικών δημόσιων αγαθών…

Της γης οι κολασμένοι
Επιπλέον, ο παγκόσμιος τρόμος είχε ως συνέπεια την πρόκληση
ανοιχτών πληγών στις οικονομίες. Και δυστυχώς, όπως πάντα,
αυτοί που επηρεάζονται είναι οι πιο αδύναμοι αυτού του άνισου
κόσμου.
·

Όταν κάποιος νοσεί, από τον κορωνοϊό ή από

οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες περίθαλψης
για τους ισχυρούς και τους αδύναμους.
·
Όταν η κερδοσκοπία σε καταστάσεις πανικού καλπάζει,
οι έχοντες θα βρουν τρόπο να αγοράσουν τα βασικά είδη
διατροφής, οι παρίες θα υποφέρουν…
·
Όταν – σύντομα πιστεύω** – ανακαλυφθεί το φάρμακο
για τον κορωνοϊό, οι ισχυροί θα το προμηθευτούν αμέσως.
·
Όταν οι εθνικές οικονομίες νοσούν κι αυτές από την
επιδημία ασθένειας και πανικού, το μάρμαρο θα πληρώσουν οι
λαϊκές τάξεις…
Μέσα σε όλο αυτήν την παράνοια, για μία ακόμα φορά γίνεται
αισθητή η απουσία ηγετών παγκόσμιου βεληνεκούς, που θα δώσουν

όραμα στον κόσμο. Δεν
σκέφτομαι ότι επικεφαλής
πρώην Υπερδύναμης είναι
του μετρίου (επιεικώς)
Τζόνσον…

μπορώ να μη νιώσω δυσφορία όταν
της ασθμαίνουσας Υπερδύναμης και της
αυτήν τη στιγμή προσωπικότητες κάτω
όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπόρις

Όλα αυτά αναδεικνύουν για μία ακόμα φορά ότι τα ανυπεράσπιστα
θύματα κάθε ιού, κάθε ασθένειας, κάθε πολέμου, κάθε φυσικής
καταστροφής, κάθε κρίσιμης κατάστασης, είναι οι λαοί που δεν
τους επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη χάραξη στρατηγικής σε
τόσο σημαντικά θέματα, ούτε συμμετέχουν στη διαχείρισή τους –
παρά το γεγονός ότι τους αφορούν άμεσα – και απλά γίνονται
αποδέκτες προαποφασισμένων εξελίξεων και συνεπειών.

Εξ άλλου «πριν πουλήσεις το φάρμακο, πρέπει να πουλήσεις την
αρρώστια», έχει πει εύστοχα ο Εβγκένι Κασέγιεφ
(σύγχρονος
Ρώσος γνωμικογράφος)…

*Προσωπικά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι η πραγματική
προέλευση του ιού θα ερευνηθεί σε βάθος και θα εξιχνιαστεί
ώστε να μάθουμε σύντομα αν πρόκειται για φυσικό ή βιολογικά
κατασκευασμένο ιό
**Επειδή πιστεύω ότι η σύγκρουση είναι μεταξύ των δύο ισχυρών
του πλανήτη, το εμβόλιο θα κάνει σύντομα την εμφάνισή του και
θα μας επιβληθεί με μία ακόμα επιχείρηση επιθετικής
προπαγάνδας

Σαράντος Φιλιππόπουλος

