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Αθήνα, Ιούνιος 2020

Ας μιλήσουμε για τα ΜΜΕ
Τελικά, μήπως φταίνε τα μίντια; Το ερώτημα που ανά καιρούς πυροδοτεί την κριτική
συζήτηση γύρω από τη λειτουργία των ΜΜΕ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο επανέρχεται
σήμερα στην Ελλάδα και παραμένει συμβολικό. Μαζί με υποθέσεις μιντιακής αιτιότητας,
στον πολιτικό, ακαδημαϊκό και καθημερινό λόγο προβάλλουν όλο και περισσότερο
αναλυτικές κατηγορίες που περιγράφουν παρεμβατικές και διαστρεβλωτικές πρακτικές των
ΜΜΕ στη διάδοση της πληροφορίας, όπως η προπαγάνδα και η λογοκρισία. Παράλληλα,
πρακτικές διάδοσης ψεύτικων ή συναισθηματικά προσδιορισμένων πληροφοριών
επανεπινοούνται ως ψευδείς ειδήσεις, ενώ πρακτικές επιλεκτικότητας και πλαισίωσης
αποκαλύπτονται ως κυριαρχία συγκεκριμένων απόψεων, αλλά και ως ηγεμονικές
αναπαραστάσεις της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας. Η δημοκρατία
υποχωρεί και η πολιτική δίνει τη θέση της στην επικοινωνία.
Είναι η στιγμή που σημαντική μερίδα των λεγόμενων «συστημικών» ΜΜΕ στην
Ελλάδα συντάσσεται με την αποδοχή των πολιτικών λιτότητας και αντιτάσσεται στην
ανάδειξη αριστερών πολιτικών λόγων που έρχονται να την αμφισβητήσουν. Ο κριτικός τους
λόγος διογκώνεται ή συρρικνώνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι μιντιακές
αφηγήσεις αναπαράγουν και ανασυγκροτούν με τοπικούς, πολιτισμικούς όρους τις ιδέες του
νεοφιλελευθερισμού που αποβλέπουν στην πρωτοκαθεδρία της αγοράς και της οικονομίας.
Η πολιτισμική παραγωγή της χώρας τυποποιείται, ενώ μια άλλη στρατεύεται, αντιδρά και
αναζητά νέες συναρθρώσεις και λόγους. Τα social media αλλάζουν το μιντιακό οικοσύστημα
και δίνουν βήμα στους πολίτες. Οι πηγές της γνώσης και τα αποτυπώματα που αφήνουν στην
κοινωνία πολλαπλασιάζονται. Όλο και περισσότερα έντυπα και ιστοσελίδες ειδησεογραφίας
και σχολιασμού αμφισβητούν και αρθρώνουν έναν εναλλακτικό λόγο. Στην κριτική ανάγνωση
του πολιτικού ανταγωνισμού και των κοινωνικών σχέσεων δημιουργούνται οι όροι της
δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας.
Η ομάδα Media Jokers ξαναδιαβάζει τις μιντιακές ιστορίες, τις ξαναγράφει και τις
δημοσιεύει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, δημιουργώντας
έναν πόλο κριτικής παρέμβασης. Το υλικό της εκτείνεται από τη δημοσιογραφία και τον
σχολιασμό σε ό,τι επικοινωνεί και επικοινωνείται. Θεωρητικά και μεθοδολογικά αντλεί από
κριτικές προσεγγίσεις στη γλώσσα και τον λόγο. Πολιτικά στέκεται κριτικά. Συζητάει
συμμετοχικά και διαλογικά.
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Το ανά χείρας ειδικό τεύχος περιλαμβάνει 13 κείμενα για τις συναρθρώσεις και
τους λόγους (discourses) της πανδημίας. Τα κείμενα αυτά δημιουργήθηκαν τους κρίσιμους
μήνες του Απριλίου και του Μαΐου 2020 σε διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους μιας
παγκόσμιας συνθήκης. Ένα μέρος τους προτείνει κριτικές χαρτογραφήσεις των μιντιακών
λόγων για την πανδημία. Ένα άλλο επικεντρώνεται στους πολιτικούς -με την κλειστή έννοιαλόγους για την πανδημία καθώς και στην επικοινωνιακή διαχείρισή της, αναδεικνύοντας
πολιτικές και πολιτισμικές στρατηγικές που εν μέρει καθόρισαν τους άξονες της συζήτησης
στο δημόσιο πεδίο. Ένα τρίτο μέρος πραγματεύεται στρατηγικές που παράγονται στη
διαπλοκή πολιτικών και μιντιακών λόγων, ενώ κάποια κείμενα αντλούν από τη φιλοσοφία και
την πολιτική θεωρία για να ιχνηλατήσουν εναλλακτικές πλαισιώσεις και πολιτικές της
πανδημίας. Η παρουσίασή τους στο ειδικό τεύχος ακολουθεί αυτήν την σχηματική
περιγραφή: ο Γιώργος Πολυμενέας και ο Δημήτρης Σεραφής γράφουν για την κατασκευή του
«άλλου» στα ΜΜΕ, από την προσφυγική κρίση στον Covid-19· η Ελένη Γεωργίου για τις
μιντιακές αναπαραστάσεις του προσφυγικού ζητήματος εν μέσω πανδημίας· η Μαρία Τσαχλή
για το intelligent lockdown της Ολλανδίας· η Μαρίτα Βυργιώτη για τη σύγκριση ΕλλάδαςΒρετανίας στη διαχείριση της πανδημίας και τη νέα ελληνική Δεξιά· ο Ryan Flitcroft για μια
«πολύ βρετανική» απάντηση στην κρίση· ο Gerardo Kostabile για την Επιστήμη της
πανδημίας στην Κόκκινη Ζώνη της Ιταλίας· ο Jens Maesse για το πολιτικό ασυνείδητο του
λόγου για τον κορονοϊό και τις παγκόσμιες αναδιατάξεις με αναφορές στην περίπτωση της
Γερμανίας· ο Διονύσης Μητρόπουλος για τα διαγγέλματα του έλληνα πρωθυπουργού· η
Έλενα Ψυλλάκου για τη ζωή με κορονοϊό στις ελληνικές κρατικές εκστρατείες ενημέρωσης·
ο Κώστας Γαρδούνης για τον αγώνα του νοήματος και τα διαφορετικά αφηγήματα της
έκτασης ανάγκης στην Ισπανία· η Jimena Vazquez και ο Κωστής Ρούσσος για τους λόγους
των Μέσων σχετικά με τον Covid-19 και την ενδοοικογενειακή βία στο Μεξικό· η Viki
Mladenova για τη ζωή και τον θάνατο στην πόλη μέσα από τη διδασκαλία του Σωκράτη με
αναφορές στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας· ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής για τη
βιοεξουσία και τις αντι-ηγεμονικές εναλλακτικές μιας δημοκρατίας των κοινών. Τη
μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων ανέλαβε η Κατερίνα Νικολοπούλου.
Από κοινού τα κείμενα αυτά φτιάχνουν έναν χάρτη λόγων με μετακινούμενα σύνορα,
με τοπικές αναφορές και υπερ-τοπικά διακυβεύματα· έναν χάρτη που φιλοδοξούμε να
εμπλουτίσουμε στο μέλλον με περισσότερες συμβολές, συμπεριλαμβάνοντας και την κριτική
αποτύπωση κριτικών ή/και εναλλακτικών λόγων για την πανδημία.
Media Jokers
mediajokersgreeece@gmail.com
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Η κατασκευή του «άλλου» στα ΜΜΕ: Από
την προσφυγική κρίση στον COVID-19
Γιώργος Πολυμενέας
Δρ. Πανεπιστήμιο Πομπέου Φάμπρα, Βαρκελώνη
Δημήτρης Σεραφής
Διδάσκων και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο USI – Università della Svizzera
italiana, Λουγκάνο
Οι περίοδοι κρίσεων αποτελούν το πεδίο εντός του οποίου μια σειρά παγιωμένων
αντιλήψεων και εννοιών τίθεται υπό ριζική αμφισβήτηση (βλ. Stråth & Wodak 2009). Αρκεί να
δούμε πώς η λεγόμενη «οικονομική κρίση» της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα
διαμόρφωσε νέες νοηματοδοτήσεις αναφορικά με το κράτος (στο οποίο ζούμε και εκείνο
που θα θέλαμε), νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα κοινωνικά πειράματα (συλλογικής) δράσης και
οργάνωσης σε δημόσιους χώρους, όπως οι δράσεις των πλατειών (βλ. Goutsos &
Polymeneas 2014, 2017, Serafis, Kitis & Archakis 2018). Οι κρίσεις αποτελούν το πλαίσιο
εκείνο στο οποίο ανοιχτά ερωτήματα έρχονται στο προσκήνιο και οι όποιες απαντήσεις
αφορούν, κυρίως, το μέλλον. Με άλλα λόγια, παρατηρούμε τις τεκτονικές αλλαγές του
παρόντος της κρίσης που βιώνουμε και στοχαζόμαστε το μέλλον μας, διαμορφώνοντας έτσι
φαντασιακά (imaginaries, βλ. Jessop 2013) μιας μελλοντικής (κοινωνικής, πολιτικής)
κατάστασης πραγμάτων μέσω των απαντήσεων που επιχειρούμε να παρέχουμε.
Tα ΜΜΕ έχουν την ιδιαίτερη ικανότητα να κατασκευάζουν κρίσεις μέσω των λόγων
(discourses, βλ. Fairclough 2003) τους, δηλαδή των αναπαραστάσεων που μεταδίδουν στο
κοινό (βλ. Patrona 2018; Serafis & Herman 2018). Πιο συγκεκριμένα, τα μίντια μπορούν να
ενοποιούν τις επιμέρους κρίσεις, να διαμορφώνουν νοηματικές συνδέσεις μεταξύ ευρύτερων
φαινομένων, όπως λ.χ. αυτό της μετανάστευσης και μιας πολιτικής αναταραχής (βλ. σχετικά
Krżyzanowski 2019).
Στον πυρήνα της προκείμενης ρητορικής, βρίσκεται μια ομάδα «άλλων», των
μεταναστών, οι οποίοι νοηματοδοτούνταν ως απειλή και η οποία, ως εκ τούτου, θα πρέπει να
αποφευχθεί μέσω του αποκλεισμού των «άλλων»-μεταναστών. Η κατασκευή των ομάδων
«άλλων» αποτελεί μια πανίσχυρη γλωσσική στρατηγική, καθώς δύναται να συγκροτεί εθνικές,
κοινωνικές και πολιτισμικές ταυτότητες και οντότητες (βλ. Wodak κ.ά. 2009). Τα μίντια
κάνουν πολλάκις χρήση αυτών των διαφοροποιήσεων, διαμορφώνοντας νοηματοδοτήσεις
σχετικά με τα αντίπαλα (κοινωνικά, πολιτικά) στρατόπεδα. Όπως παρατηρείται σε μια πιο
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πρόσφατη εκδοχή αυτής της ρητορικής αποκλεισμού, η έννοια του «άλλου» δύναται να
διαπερνά το ίδιο το εσωτερικό του έθνους-κράτους και να διαμορφώνει νέους κοινωνικούς
αυτοματισμούς, ακόμη και εντός του εθνικού κοινωνικού ιστού (βλ. Αρχάκης 2020). Έτσι, ο
άλλος-μετανάστης που απειλεί να διαρρήξει την εθνική συνοχή μεταμορφώνεται στον άλλοΑθηναίο (κάτοικο μιας πολυπληθούς πόλης) που απειλεί να μεταδώσει τον κορονοϊό.
Στα ελληνικά μίντια, η μετάβαση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες μόλις
εβδομάδες. Αρχικά το ενδιαφέρον τους στράφηκε στην «προσφυγική κρίση» στον Έβρο και
τα νησιά και στη συνέχεια μετατοπίστηκε αστραπιαία στην κρατική αντιμετώπιση της
πανδημίας του COVID-19. Υπό αυτό το πρίσμα, παρουσιάζει ενδιαφέρον να εξετάσουμε, εν
συντομία, στον λόγο των συστημικών μίντια τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης κατά τη
χρήση και πραγμάτωση των στρατηγικών αναφοράς (referential strategies) και
κατηγοριοποίησης (predication strategies) (Reisigl & Wodak 2001), λαμβάνοντας ταυτόχρονα
υπόψη αν γίνεται λόγος για τον άλλο-μετανάστη ή τον άλλο-Αθηναίο.
Οι στρατηγικές αναφοράς έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο
αναπαρίστανται οι ομάδες ή τα μέλη ομάδων στον λόγο. Στα ελληνικά ΜΜΕ κυριαρχεί η
χρήση των ονομάτων όπως «πρόσφυγες», «μετανάστες», «παράνομοι/παράτυποι
μετανάστες», «αλλοδαποί», με τα οποία η διάκριση «Εμείς vs. Άλλοι» δομείται πάνω στη
διαφορετική γεωγραφική προέλευση των μελών κάθε ομάδας, ενώ συχνή είναι επίσης η
χρήση ονομάτων που τονίζουν την εθνική και/ή τη θρησκευτική ταυτότητα ως το βασικό
διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό μεταξύ των ομάδων. Από τη μία, λοιπόν, διαμορφώνεται
ένα ομοεθνές, ομόγλωσσο και ομόθρησκο σώμα και από την άλλη ένας ποικιλόμορφος
άλλος που αποτελεί απειλή για το πρώτο.
Mε τις στρατηγικές κατηγοροποίησης αποδίδονται ποιοτικές και ποσοτικές
αξιολογήσεις στους δρώντες, ενώ εντάσσονται σε ευρύτερες θεματικές μέσω των οποίων οι
αποδέκτες των κειμένων καθοδηγούνται να υιοθετούν συγκεκριμένες ερμηνείες και να
απορρίπτουν άλλες. Πολλές έρευνες έχουν αναπτύξει ενδελεχείς ταξινομήσεις των
θεματικών που εμφανίζονται σταθερά στον λόγο σχετικά με τους πρόσφυγες (Hart 2010),
ωστόσο θα ξεπερνούσε κατά πολύ τους στόχους του παρόντος άρθρου η λεπτομερής
καταγραφή τους. Μέρος των ελληνικών ΜΜΕ κατασκεύασε γλωσσικά τους πρόσφυγες ως
«απειλή», είτε μέσω της ρητής αναφοράς του όρου, ο οποίος είχε και μετωνυμική χρήση για
να δηλώσει το σύνολο των προσφύγων που βρέθηκαν στον Έβρο («Με δεδομένο ότι ο καιρός
θα καλυτερεύει, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε διαρκώς μία απειλή δίπλα από τα σύνορά μας»,
protothema.gr, 4/3/2020) είτε μέσω της αναπαράστασης των δράσεών τους («επιχείρησαν να
περάσουν», «να μπουν παράνομα»), οι οποίες συνήθως προβάλλονταν ως υποκινούμενες
από την τουρκική κυβέρνηση. Σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της αναπαράστασης των
προσφύγων ως απειλής διαδραμάτισε και η συνεχής αναφορά σε αβέβαιης εγκυρότητας
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αριθμητικά δεδομένα που αφορούσαν τις απόπειρες για «παράνομη είσοδο» στην ελληνική
επικράτεια.
Σε κάθε περίπτωση, στο επίπεδο της ανάλυσης ενός κειμένου, οι στρατηγικές
αναφοράς και κατηγοριοποίησης συνδέονται στενά μεταξύ τους. Κατά τη χρήση του λόγου
σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, οι γλωσσικές αναπαραστάσεις ενεργοποιούν ένα
πλήθος άρρητων αξιολογήσεων επιβάλλοντας στους αποδέκτες του λόγου συγκεκριμένες
νοηματοδοτήσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξηγηθεί γιατί ενισχύουν τον ρατσιστικό
λόγο οι μεταφορές του νερού (ροή, κύμα) με τις οποίες περιγράφεται πολύ συχνά η κίνηση
των προσφύγων. Η απόκρυψη της ανθρώπινης ιδιότητας σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη
και ορμητική κίνηση του νερού δημιουργούν ένα αίσθημα απειλής, ενώ παράλληλα
υποβαθμίζουν πλήρως τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που προκαλούν τη
μετανάστευση, ερμηνεύοντάς την με τους ντετερμινιστικούς όρους που διέπουν ένα φυσικό
φαινόμενο (βλ. επίσης Πολυμενέας 2010, Serafis et al. 2019). Την προσοχή μας ωστόσο
κέντρισε ο ρατσιστικός τίτλος «Καμπούλ» της εφημερίδας «Δημοκρατία» (27/02/2020) για τα
επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Λέσβο ανάμεσα σε κατοίκους του νησιού και τις δυνάμεις
των ΜΑΤ. Το τοπωνύμιο χρησιμοποιείται μετωνυμικά προκειμένου να περιγράψει ταραχές και
συγκρούσεις. Ο τίτλος υπονοεί ότι και μόνο η παρουσία των προσφύγων είναι επαρκής
συνθήκη για το ξέσπασμα ταραχών και με τον τρόπο αυτό ενισχύει τις ήδη εδραιωμένες
στερεοτυπικές αντιλήψεις.
Η δεύτερη περίπτωση κατασκευής του «άλλου» αφορά την αναπαράσταση της
στάσης των Ελλήνων απέναντι στον περιορισμό μετακινήσεων που επιβλήθηκε από το
ελληνικό κράτος. Από τη στιγμή ανακοίνωσης των πρώτων περιοριστικών μέτρων, στον
δημόσιο λόγο κυριάρχησε η συζήτηση περί ατομικής ευθύνης. Τόσο οι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι όσο και το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ ανέδειξαν την ηθική διάσταση της
πειθάρχησης στις κρατικές οδηγίες, υποβαθμίζοντας άλλες πτυχές, οι οποίες σχετίζονταν λ.χ.
με την ενίσχυση του ΕΣΥ ή με τη «μέχρι νεωτέρας» περιστολή των δικαιωμάτων των πολιτών.
Εδώ, κυριάρχησαν οι στρατηγικές κατηγοριοποίησης οι οποίες μέσω της χρήσης των όρων
«ανευθυνότητα» και «ανεύθυνοι» ενεργοποιούσαν ξανά τη θεματική της απειλής. Σε αντίθεση
με τους πρόσφυγες, οι «ανεύθυνοι-άλλοι» είναι λίγοι σε αριθμό, παρόλα αυτά συγκροτούν μια
επικίνδυνη απειλή.
Η μιντιακή και πολιτική ανάγκη για τη δημιουργία δύο αλληλοαποκλειόμενων ομάδων
οδήγησε μέχρι και σε φαινόμενα ηλικιακού ρατσισμού προς πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας που
δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακές υπηρεσίες και σχημάτιζαν ουρές έξω από
τράπεζες. Επίσης, προκάλεσε την κατασκευή και μετάδοση ψευδών ειδήσεων σε δύο
τουλάχιστον περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις
ακτοπλοϊκές συνδέσεις κατά το διήμερο 19-20 Μαρτίου. Ο τίτλος «Κορονοϊός: Μαζική
φυγή… ανευθυνότητας. Γέμισαν κόσμο τα νησιά, κίνηση στα διόδια» (iefimerida.gr 20/3/2020)
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συνοψίζει ικανοποιητικά τον τόνο που κυριάρχησε στα ΜΜΕ. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε με
βάση στοιχεία που έδωσε η Τροχαία, η κίνηση στα διόδια των Αθηνών κινήθηκε σε συνήθη
επίπεδα. Πιο χαρακτηριστική υπήρξε η περίπτωση του ρεπορτάζ από την παραλία
Θεσσαλονίκης που μεταδόθηκε στις 30 Μαρτίου 2020 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
τηλεοπτικού σταθμού Open. Ο τίτλος του ρεπορτάζ ήταν «Ρεσιτάλ ανευθυνότητας“Βούλιαξε” η παραλία από κατοίκους» και συνοδευόταν από πλάνα σε ζωντανή σύνδεση με
πολίτες να περπατούν/τρέχουν/κάνουν ποδήλατο σε αυτή την περιοχή της πόλης. Όπως
αποδείχθηκε, για τα πλάνα χρησιμοποιήθηκε ειδικός τηλεφακός προκειμένου να δώσει την
αίσθηση του συνωστισμού παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική
εικόνα. Η συζήτηση στα ΜΜΕ περί ατομικής ευθύνης πλαισιώθηκε με την «αναγκαιότητα»
της καταστολής όταν, κατά τις πρώτες μέρες αναστολής των περιοριστικών μέτρων
μετακίνησης, κεντρικές πλατείες στην Αθήνα και αλλού γέμισαν από άτομα νεαρής κυρίως
ηλικίας, τα οποία δέχθηκαν απρόκλητες και αναίτιες αστυνομικές επιθέσεις. Με αφορμή
μάλιστα την εκ διαμέτρου αντίθετη αντιμετώπιση όσων παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της νέας
πλατείας Ομονοίας παρουσία του δημάρχου της πόλης, κατέστη ορατό ότι ο «ανεύθυνοςάλλος» συναρθρώνει χαρακτηριστικά του «ταξικού-άλλου», εκείνου που διεκδικεί την
(επαν)οικειοποίηση του δημόσιου χώρου και τη διαφορετική νοηματοδότησή του.
Συνοψίζοντας, τα ελληνικά ΜΜΕ αξιοποίησαν την κατάσταση εξαίρεσης των δύο
«κρίσεων» και επέλεξαν γλωσσικές αναπαραστάσεις οι οποίες αναπαράγουν ασύμμετρες
σχέσεις, ενισχύοντας έτσι τον εξουσιαστικό λόγο. Ο δρόμος προς τη γλωσσική χειραφέτηση
περνάει από την αποκάλυψη αυτών των σχέσεων και την αποδόμηση των γλωσσικών
στρατηγικών που τις πραγματώνουν.
Βιβλιογραφικές αναφορές

Αρχάκης, Α. 2020. Η νόσος του κορωνοϊού και οι μεταναστευτικές «ροές» ως εθνικές
απειλές: Παράλληλες αναγνώσεις από μία κοινωνιογλωσσολογική οπτική και όχι μόνο. Στο Π.
Καπόλα, Γ. Κουζέλης & Ο. Κωνσταντάς, (Επιμ.), Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου. Αθήνα:
Νήσος, 405-412.
Fairclough, N. 2003. Analysing discourse: Textual analysis for social research. London:
Routledge.
Goutsos, D. & Polymeneas, G. 2014. Identity as space: Localism in Greek protests. Στο L.
Martín-Rojo (επιμ.), Occupy: The spatial dynamics of discourse in global protest movements.
Amsterdam: Benjamins, 675-701.
Goutsos, D. & Polymeneas, G. 2017. Enacted and received identity of the Greek protesters in
Syntagma Square: Between “where we are” and “who they are”. Στο O. Hatzidaki & D.

|

7

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

Goutsos (Επιμ.), Greece in crisis: Combining critical discourse and corpus linguistics
perspectives. Amsterdam: Benjamins, 191-222.
Hart, C. 2010. Critical Discourse Analysis and Cognitive Science. New Perspectives on
Immigration Discourse. Houndmills, Palgrave-Macmillan.
Jessop, B. 2013. Recovered imaginaries, imagined recoveries: A cultural political economy
of crisis construals and crisis-management in the North Atlantic financial crisis. Στο M.
Benner (Επιμ.), Before and beyond the global economic crisis: Economics, politics,
settlement. Edward Elgar, Cheltenham, 234-254.
Krżyzanowski, Μ. 2019. Brexit and the imaginary of ‘crisis’: A discourse-conceptual analysis
of European news media. Critical Discourse Studies 16(4): 465-490.
Patrona, M. (Επιμ.). 2018. Crisis and the media: Narratives of crisis across cultural settings
and media genres. Amsterdam: John Benjamins.
Πολυμενέας, Γ. 2010. Σημασιολογική προτίμηση και προσωδία του ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ στον
ελληνικό και κυπριακό Τύπο. Στο Πρακτικά της 5ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών
Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας, 29-31 Μαΐου 2009, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 243-252.
Reisigl, M. & Wodak R. 2001. Discourse and discrimination: Rhetorics of racism and antiSemitism. London: Routledge.
Serafis, D. & Herman, T. 2018. Media discourse and pathos: Sketching a critical and
integrationist approach – Greek and French headlines before the Greek referendum of 2015.
Social Semiotics 28(2): 184-200.
Serafis, D, Kitis, E.D. & Archakis, A. 2018. Graﬃti slogans and the construction of collective
identity: Evidence from the anti-austerity protests in Greece. Text & Talk 38(6): 775-797.
Serafis, D., Greco, S., Pollaroli, C. & Jermini-Martinez Soria, C. 2019. Towards an integrated
argumentative approach to multimodal critical discourse analysis: Evidence from the
portrayal of refugees and immigrants in Greek newspapers. Critical Discourse Studies (online
first): https://doi.org/10.1080/17405904.2019.1701509
Stråth, B. & Wodak, R. 2009. Europe – discourse – politics - media – history: Constructing
‘crises’?. Στο A. Triandafyllidou, R. Wodak & M. Krżyzanowski (Επιμ.), The European public
sphere and the media: Europe in crisis. New York: Palgrave Macmillan, 15-33.
Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M. & Liebhart, K. 2009. The discursive construction of
national identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.

|

8

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

Οι πρόσφυγες στη δίνη της πανδημίας
Ελένη Γεωργίου
MSc Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Άλλαξαν πολλά στη ζωή μας τους τελευταίους μήνες. Ένας φονικός ιός έκανε την εμφάνισή
του ψάχνοντας να παρασιτήσει σε σώματα. Οι άνθρωποι που νόσησαν είχαν διαφορετικό
φύλο, καταγωγή, χρώμα, θρησκεία και κοινωνική τάξη. Χιλιάδες οι νεκροί, παγκόσμια η κρίση
που κλόνισε ιδιαίτερα τον απροετοίμαστο «δυτικό» κόσμο.
Απέναντι στον φόβο του θανάτου, κυβερνήσεις, κράτη και πολίτες έκαναν, σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, «αυτό που έπρεπε»: μέτρα προστασίας, υγειονομικά
πρωτόκολλα, περιορισμός των μετακινήσεων και εγκλεισμός στο σπίτι. Στην Ελλάδα, το
«Μένουμε Σπίτι» αποτελεί πλέον την πιο μοδάτη φράση της χρονιάς. Αυτό βέβαια, για όσους
είχαν σπίτι.
Διότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας που δεν μπόρεσαν να τηρήσουν αυτό το μέτρο,
είτε γιατί μένουν στο δρόμο είτε γιατί μένουν σε δομές, ξεριζωμένοι από τον τόπο τους,
καταδικασμένοι σε ένα φαύλο κύκλο ξενιτιάς τον οποίο δεν επέλεξαν. Εδώ θα μιλήσουμε για
αυτούς τους τελευταίους, για τους πρόσφυγες που ζούσαν και εξακολουθούν να ζουν σε
άθλιες συνθήκες σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και σε camps, και θα τους δούμε
όπως τους είδαν τα συστημικά Μέσα σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
Το προσφυγικό ζήτημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χώρα μας και με τις χώρες
της Μεσογείου. Είναι ο κόμβος που συνδέει της χώρες της Αφρικής και της Ασίας με την
Ευρώπη. Έτσι, σε κάθε γεωπολιτική ανακατάταξη ή πολεμική σύρραξη, οι χώρες της
Μεσογείου υποδέχονται ανθρώπους, τους οποίους οι πολιτικές επιλογές των λίγων και
ισχυρών αναγκάζουν να ξεριζωθούν βίαια από τους τόπους τους και να αναζητήσουν ένα
ασφαλέστερο μέλλον στην Ευρώπη. Η αλλαγή που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια ήταν
ότι η Ευρώπη αποφάσισε πως δεν έχει θέση για τις προσφυγικές ροές που δημιουργήθηκαν
από τον πόλεμο στη Συρία. Έκλεισε τα σύνορά της, αφήνοντας τις χώρες υποδοχής του
Νότου να τα βγάλουν πέρα μόνες, με τις ροές να αυξάνονται με προοδευτικό ρυθμό και τους
ανθρώπους να εγκλωβίζονται σε ένα μέρος που δεν είχαν επιλέξει. Τα νησιά και ορισμένες
περιοχές της Ελλάδας σήκωσαν το βάρος της κρίσης και κατόρθωσαν, όχι μόνο να στηρίξουν
τους πρόσφυγες, αλλά και να τους προσφέρουν μια υποτυπώδη έστω ένταξη στις τοπικές
κοινωνίες. Παράλληλα, η τότε κυβέρνηση, παρά τις όποιες ανεπάρκειες στη χάραξη
πολιτικής για το προσφυγικό, αντιμετώπισε το ζήτημα στην ανθρώπινή του διάσταση και
έδινε προτεραιότητα στην κουλτούρα της αποδοχής, της ένταξης και της αλληλοβοήθειας.
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Η κατάσταση άλλαξε τον Ιούλιο του 2019. Η νέα κυβέρνηση είχε υποσχεθεί,
προεκλογικά ακόμη, «λύσεις» για το προσφυγικό, με αποσυμφόρηση των δομών στα νησιά,
επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία και, όπου χρειαζόταν, με μικρές ενέσεις αυταρχισμού,
γιατί, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της, οι πρόσφυγες ήταν η αιτία πολλών δεινών στη χώρα και
είχε έρθει η ώρα «να στηρίξουμε τους Έλληνες». Με αυτή την αυταρχική, συντηρητική και
ακροδεξιά ρητορική απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους της και εντέλει κέρδισε τη μάχη των
εκλογών. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ρητορική ήταν κυρίαρχη στον τότε κυβερνητικό λόγο το
2014 και τα αποτελέσματά της ολέθρια και θανατηφόρα για τους πρόσφυγες που πνίγονταν
στο Αιγαίο.
Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης υπήρξε καταλυτικός σε όλη τη διάρκεια της
λεγόμενης προσφυγικής κρίσης. Τα συστημικά Μέσα είχαν πάρει άμεσα θέση: το προσφυγικό
είναι ένα πρόβλημα που δεν θέλουμε στην αυλή μας. Οι τρόποι κάλυψης του προσφυγικού
συνεπώς κινούνταν σε αυτό το μοτίβο, αλλά και στην προσπάθεια διαχωρισμού των
προσφύγων από τους γηγενείς με υποβόσκοντα ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Η
ειδησεογραφία και οι ανταποκρίσεις που έρχονταν από τις δομές των προσφύγων στόχευαν
στα πιο σκιώδη συναισθήματα, στο φόβο, την οργή και το θυμό. Οι πρόσφυγες έγιναν οι
φταίχτες μιας σειράς ανεξήγητων καταστάσεων, έγιναν εγκληματίες, βιαστές και απατεώνες
έγιναν αυτοί που δεν είχαν καμία δουλειά εδώ. Τα Μέσα άρχισαν να υφαίνουν το δίχτυ του
φόβου και της οργής, ότι για τα προβλήματα του Έλληνα φταίει ο ξένος, ο «άλλος».
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι η στάση των μέσων ενημέρωσης απέναντι στο
προσφυγικό ζήτημα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
διαμόρφωσης κοινής γνώμης με ξενοφοβικά χαρακτηριστικά είναι το αγαπημένο δίκτυο του
προέδρου Τραμπ FOX news. Η ισλαμοφοβική ρητορική του καναλιού και η εμμονή με το
χτίσιμο του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό τροφοδοτούν τα ανεκδιήγητα tweets του
αμερικανού προέδρου, ενώ οι αδιανόητες θεωρίες του Τραμπ διευκολύνουν το Μέσο να
διασπείρει ανερυθρίαστα χιλιάδες fake news. Μέσα από αυτή την πρακτική γεννιέται ένας
φαύλος κύκλος χειραγώγησης ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να σπάσει και τείνει να
διαμορφώνει, όχι μόνο γνώμη, αλλά και συνειδήσεις.
Η ίδια στρατηγική ακολουθήθηκε και την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.
Αυτή η νέα κατάσταση που επέφερε δομικές αλλαγές στη ζωή και την κοινωνικοποίησή μας,
αποδείχτηκε χρυσή ευκαιρία για τα Μέσα να θέσουν την ατζέντα τους υπό το πρίσμα του
φόβου και του αδιεξόδου που βίωναν οι πολίτες σε συλλογικό επίπεδο. Ένα από τα πιο
αμφιλεγόμενα ζητήματα, το προσφυγικό, μπορούσε τώρα να παρουσιαστεί σύμφωνα με τη
νέα κυβερνητική ατζέντα στη βάση του φόβου για τον ξένο.
Στο κείμενο αυτό θα αναφερθούμε σε δύο προσφυγικές δομές της Ελλάδας οι
οποίες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των Μέσων:
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Ριτσώνα
Στα τέλη Μαρτίου, μία έγκυος γυναίκα από την προσφυγική δομή της Ριτσώνας που είχε
μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για να γεννήσει, βρέθηκε θετική στον COVID-19. Αυτό
ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή για το σύνολο των προσφύγων που διέμεναν στη δομή.
Πηχυαίοι τίτλοι με λέξεις όπως «συναγερμός», «αγωνία», «εγρήγορση», καθώς και με την
πολυαγαπημένη λέξη «κρούσματα» άρχισαν να ξεφυτρώνουν σε χρόνο ρεκόρ. Οι κινητές
μονάδες του ΕΟΔΥ έσπευσαν για ελέγχους και η απομόνωση των δομών σε καθεστώς
καραντίνας πραγματοποιήθηκε άμεσα. Χαρακτηριστική και η δήλωση Μηταράκη ότι
συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση για περιορισμό των κρουσμάτων στα hot- spots.
Λίγες μέρες αργότερα, νέος «συναγερμός» έρχεται να προστεθεί στην κινδυνολογία των
Μέσων: μετανάστες από τη δομή της Ριτσώνας το έσκασαν από τη δομή με αποτέλεσμα η
αστυνομία να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους εντοπίσει. Εξάλλου, όπως
σημειώνουν τα Μέσα σε όλους τους τόνους, τα hot spots χαρακτηρίζονται υγειονομικές
βόμβες, αφού οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα μεταναστών ευνοούν τη μεταδοτικότητα
του κορονοϊού. Και εδώ προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς,
ο ιός COVID-19 βρίσκεται στην κατηγορία των ιών που προσβάλλουν το ανώτερο
αναπνευστικό και η μετάδοσή του μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, το χρώμα, τη
θρησκεία και την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει ο καθένας. Γιατί ωστόσο τα Μέσα
κάνουν λόγο για τους πρόσφυγες ως τη βασικότερη πηγή μετάδοσης του ιού; Και γιατί
σπέρνουν το φόβο στους πολίτες, ότι αυτοί από τους οποίους κινδυνεύουν είναι μια μικρή
μερίδα ανθρώπων, στους οποίους δεν έχουν δοθεί τα απαραίτητα μέσα προφύλαξης; Μήπως
γίνεται η κρίση ευκαιρία για τα Μέσα να χαρακτηρίσουν ανεπιθύμητους τους πρόσφυγες,
χωρίς να χαρακτηριστούν ρατσιστές και ξενοφοβικοί και να υπερασπιστούν την πολιτική της
κυβέρνησης απέναντι στο προσφυγικό;
Κρανίδι
Μία ακόμη δομή που συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας λόγω θετικών κρουσμάτων
από τον κορονοϊό ήταν η δομή στο Κρανίδι. Οι εικόνες από το Κρανίδι που προβάλλονταν
στα δελτία των 8 ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτικές της στόχευσης των Μέσων. Οι εικόνες με
κλιμάκια του ΕΟΔΥ που σε συνεργασία με τον στρατό έστηναν αντίσκηνα έξω από τη δομή
παραπέμπουν σε μια εμπόλεμη κατάσταση που προκαλεί την εύλογη αγωνία και τον φόβο
των πολιτών. Δοκιμασμένη συνταγή θα έλεγε κανείς η καλλιέργεια της εντύπωσης του
επικίνδυνου ξένου. Τραγελαφική είναι στην περίπτωση αυτή και η διάδραση με τους
κατοίκους της περιοχής. Δημοσιεύματα που πληροφορούσαν ότι στη δομή υπήρχαν γυναίκες
που εκδίδονταν σε πελάτες στα γύρω χωριά και τώρα οι «φιλήσυχοι» πολίτες ανησυχούσαν
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μήπως βρεθούν θετικοί στον ιό, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Το χαρακτηριστικό
στοιχείο των δημοσιευμάτων είναι ότι η κατηγορία βάραινε τις γυναίκες που εκδίδονταν
(μόνες;) και ποτέ τους πολίτες που δέχονταν τις υπηρεσίες τους, γιατί αν είσαι πρόσφυγας
και προσπαθείς να επιβιώσεις αποτελείς κίνδυνο, ενώ αν είσαι γηγενής και εκμεταλλεύεσαι
τον αγώνα για επιβίωση, είσαι «φιλήσυχος πολίτης». Στο μεταξύ, όσο ο κίνδυνος της
πανδημίας υποχωρούσε και άρχιζε η σταδιακή άρση των μέτρων, η δομή και οι πρόσφυγες
άρχισαν να παρουσιάζονται ως ανασταλτικός παράγοντας για τον τουρισμό. Τα ρεπορτάζ με
μαρτυρίες των κατοίκων ότι οι πρόσφυγες απειλούν τον τουρισμό και εμποδίζουν τους
τουρίστες να έρθουν στην περιοχή μπορεί να ακούγονται μετά από σκέψη ως κενά
περιεχομένου, αλλά η επίκληση του συναισθήματος του φόβου αποτελεί επένδυση για τα
Μέσα και φαίνεται ότι πετυχαίνουν στη διαμόρφωση της αντίληψης ότι για την υποχώρηση
του τουρισμού είναι υπεύθυνοι οι πρόσφυγες και όχι η πανδημία.
Ας σημειωθεί εδώ ότι παρ’ όλη τη ρητορική που αναπτύχθηκε εν μέσω πανδημίας για
τους πρόσφυγες που διέμεναν σε δομές, η πολιτεία, πέρα από το να αριθμεί κρούσματα,
νοσούντες και θανόντες, δεν έκανε καμία κίνηση για τον εξανθρωπισμό των δομών και για τη
βελτίωση του τόπου ζωής των προσφύγων. Οι διαμένοντες συνέχισαν να στοιβάζονται, να
μην έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και να πνίγονται στα σκουπίδια, όσο τα σποτ της
πολιτικής προστασίας προσκαλούσαν τους πολίτες να τηρούν τις αποστάσεις, να μένουν στο
σπίτι και να τηρούν όλους του κανόνες υγιεινής. Οι πρόσφυγες παρέμειναν αόρατοι.
Τελικά, ο μαραθώνιος εναντίον των προσφύγων απέδωσε καρπούς. Πολύ λίγοι ήταν
αυτοί που ενοχλήθηκαν με την τελευταία απόφαση του υπουργείου μετανάστευσης ότι από
την πρώτη Ιουνίου ξεκίνησε η σταδιακή αποχώρηση 11.237 ατόμων από τα διαμερίσματα του
προγράμματος «ESTIA», τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις δομές φιλοξενίας της
ενδοχώρας και τις θέσεις υποδοχής σε ξενοδοχεία του προγράμματος «Filoxenia». Οι τύχες
των ανθρώπων, που για κάποια Μέσα ήταν υπεύθυνοι για την εξάπλωση της πανδημίας, δεν
ενδιαφέρουν κανέναν και η αντίληψη ότι όσο δεν είναι κοντά μας η ζωή μας είναι ευκολότερη
φαίνεται να κυριαρχούν με τη διαρκή υπενθύμιση των Μέσων προς αυτή την κατεύθυνση.
Η πανδημία λοιπόν, που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά, προσβάλλοντάς μας δυνητικά
όλους, έγινε ευκαιρία να επιστρατευτούν στον δημόσιο λόγο οι πιο μισαλλόδοξες αντιλήψεις
και η απόδοση ευθυνών να στραφεί σε εντελώς λάθος δρόμο. Και αυτή δεν είναι μία
πρακτική που ακολουθείται μεμονωμένα στη χώρα μας, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο το
οποίο φαίνεται να λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μερίδα
κόσμου που αντιστέκεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αμερικανοί πολίτες που εδώ και
μέρες στέλνουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στην κυριαρχία του ρατσιστικού και φυλετικού
μίσους.
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Ολλανδικά ΜΜΕ εν μέσω COVID-19: Η πορεία προς το
Intelligent Lockdown
Μαρία Τσαχλή
MSc Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Vrije Universiteit Amsterdam
Τα ολλανδικά μίντια στάθηκαν στο πλευρό της κυβέρνησης από την αρχή των ανακοινώσεων
και την επιβολή των μέτρων προστασίας των πολιτών ενάντια στον κορονοϊό. Συγκρατημένα
σχόλια, ελάχιστη κριτική απέναντι στις κυβερνητικές αποφάσεις και μια διάχυτη προσπάθεια
ελάφρυνσης του κλίματος περιγράφουν στο σύνολό τους τη συμπεριφορά τηλεοπτικών
εκπομπών, καθώς και των δημοφιλέστερων εφημερίδων της χώρας, τουλάχιστον κατά το
πρώτο στάδιο προετοιμασίας των πολιτών για τη νέα τους πραγματικότητα.
Ειδικότερα, στις 27 Φεβρουαρίου 2020, με τις ανακοινώσεις των πρώτων
κρουσμάτων στη χώρα, ο Τύπος και τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων χρησιμοποιούν μετρημένη
γλώσσα, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με την περιοχή όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα
και αποφεύγουν να μοιραστούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να σπείρουν τον πανικό και
να ασκήσουν πίεση στα μέλη του κοινοβουλίου για περαιτέρω δράση. Παράλληλα, κάνουν
σύντομες αναφορές σε παρόμοια περιστατικά στην Κίνα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
περιγράφοντας τις κινήσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων. Δεν προχωρούν όμως σε
οποιαδήποτε κριτική στη μέχρι τότε μετριοπαθή αντιμετώπιση της πανδημίας από τις αρχές
της Ολλανδίας, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη στάση της κυβέρνησης στην επικοινωνιακή τους
ατζέντα.
Με την αύξηση των κρουσμάτων στην Ολλανδία καθώς και σε γειτονικές χώρες,
όπως το Βέλγιο και η Γερμανία, με τις οποίες το ολλανδικό κράτος διατηρεί ισχυρούς
οικονομικούς δεσμούς, τα μίντια αρχίζουν να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση και το Εθνικό
Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM). Ξεκινά έτσι να γίνεται λόγος για τον
κίνδυνο τον οποίο διατρέχει η δημόσια υγεία εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης της
πανδημίας εντός και εκτός των συνόρων. Παράλληλα, η πανδημία ως περιγραφή της
τρέχουσας κατάστασης γίνεται χωρίς δεύτερη σκέψη από τα Μέσα, υιοθετώντας το λεξιλόγιο
του διεθνούς Τύπου σχετικά με τον κορονοϊό. Οι ειδήσεις διεθνούς περιεχομένου
συρρικνώνονται σε ό,τι συνδέεται άμεσα με τον COVID -19 και η κάλυψη ειδήσεων
εσωτερικού περιορίζεται σε συνεντεύξεις επιδημιολόγων για τον ιό και τις απόψεις μελών της
αντιπολίτευσης και πολιτών για την μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης. Δελτία ειδήσεων και
πρωτοσέλιδα εφημερίδων δημοσιεύουν στατιστικά στοιχεία με τους μέχρι τότε νεκρούς και
επιβεβαιωμένα κρούσματα σε χώρες της Ευρώπης, εστιάζοντας στην κατάσταση που
επικρατούσε τότε σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
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Εν μέσω αυτού του κλίματος, στις 9 Μαρτίου, η κυβέρνηση ανακοινώνει στους
πολίτες τις πρώτες συστάσεις σχετικά με μειωμένες κοινωνικές συναναστροφές και την
αποφυγή χειραψίας. Αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός της χώρας, Mark
Rutte, κάνει χειραψία με τον εκπρόσωπο του RIVM, Jaap van Dissel, μπροστά στις κάμερες.
Το γεγονός καλύπτεται από τα τηλεοπτικά δελτία ως αφέλεια του πρωθυπουργού,
χαριτολογώντας για το ατόπημά του. Τρεις ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα
συνέντευξη Τύπου, αυτή τη φορά ανακοινώνοντας αυστηρότερα μέτρα,
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας από το σπίτι, σε όσους/όσες δεν ανήκουν σε
επαγγέλματα ζωτικής σημασίας και αναβολής όλων των εκδηλώσεων με παραπάνω από 100
παρευρισκόμενους. Ο πρωθυπουργός τονίζει πως στις αποφάσεις αυτές οδηγήθηκαν από
εμπεριστατωμένες απόψεις ειδικών του RIVM. Τα μίντια αναπαράγουν αυτή τη στάση στον
λόγο τους, όχι μόνο σε επίπεδο στήριξης των κυβερνητικών αποφάσεων, αλλά παράλληλα
εστιάζοντας τα ίδια σε απόψεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις ειδικών σε επιστημονικούς
τομείς. Από τη μια τα μίντια ισχυρίζονται ότι αποσκοπούν στην αποφυγή ψευδών ειδήσεων
και της διασποράς πανικού, αν και αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να αμφισβητήσουν την
επιστημονική ακρίβεια των ανακοινώσεων του RIVM. Από την άλλη, η παρουσία
εναλλακτικών φωνών στα Μέσα συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα να επικρατήσει απόλυτη
ομοιομορφία ρεπερτορίου σε τηλεοπτικά πάνελ και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, καθώς η
αναφορά σε «ειδικούς» αποκλείει άλλες μερίδες πολιτών, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία σε
τηλεοπτικές εμφανίσεις, να εκφράσουν την άποψή τους.
Με το διάγγελμα της κυβέρνησης για το κλείσιμο των σχολείων και των χώρων
εστίασης στις 15 Μαρτίου -λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση- τα μίντια αναλαμβάνουν ενεργή
δράση υπέρ της στήριξης των μέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο, όχι μόνο αναπαράγουν τον λόγο
των μελών της κυβέρνησης, αλλά προχωρούν στο να εμπλουτίσουν τα κυβερνητικά
διαγγέλματα, προσθέτοντας παραπάνω πληροφορίες σε όσα μέτρα παρουσιάστηκαν με
ασαφή τρόπο από τους εκπροσώπους της ολλανδικής κυβέρνησης. Όροι όπως η κοινωνική
αποστασιοποίηση (social distancing) και η οικονομία του 1,5 μέτρου αναλύονται και
παρουσιάζονται από τα Μέσα και παράλληλα προετοιμάζουν τους πολίτες για τις
ανακοινώσεις νέων μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.
Η ομιλία του πρωθυπουργού την αμέσως επόμενη ημέρα καλύπτεται από τα Μέσα
και παρουσιάζεται ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα των τελευταίων χρόνων. Εδώ
αξίζει να αναφερθεί ότι η τελευταία φορά που απευθύνθηκε ολλανδός πρωθυπουργός στους
πολίτες ήταν το 1973, από τον τότε επικεφαλής της κυβέρνησης, Joop den Uyl, εν μέσω της
πετρελαϊκής κρίσης που είχε ξεσπάσει στη χώρα. Ο Rutte αναφέρεται στον κορονοϊό ως ένα
κομμάτι πια της καθημερινότητας των πολιτών, το οποίο θα παραμείνει. Περιγράφει την
κατάσταση ως αδιανόητη εν καιρώ ειρήνης. Τονίζει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα
προσβληθεί από τον ιό και ότι αυτός όμως είναι ο δρόμος προς την ανοσία. Τα Μέσα
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σπεύδουν να συγκρίνουν τις δύο προσωπικότητες και τα ιστορικά γεγονότα με τα οποία
συνδέονται. Ερωτήσεις για το αν κατάφερε ο πρωθυπουργός να αγγίξει τους πολίτες στο
διάγγελμά του και να καθησυχάσει ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και
εργαζόμενους και επιχειρήσεις για τα μέτρα προστασίας που προτίθεται να λάβει η
κυβέρνηση, μονοπωλούν την ημερήσια διάταξη για τις επόμενες ημέρες. Ελάχιστη αναφορά
γίνεται στην έλλειψη κρεβατιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αντίστοιχου εξοπλισμού
στα νοσοκομεία της χώρας, ελλείψεις οι οποίες οφείλονται κατά μεγάλο ποσοστό στις
περικοπές που προέβησαν κυβερνήσεις στο σύστημα υγείας τις τελευταίες δεκαετίες.
Αναφορικά με τη σοβαρότητα της πανδημίας και του αντίκτυπου των περιοριστικών
μέτρων στην οικονομία, τα μίντια επιλέγουν να συγκρίνουν την παρούσα κρίση με αυτή που
πέρασε η χώρα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η κυβέρνηση
παρουσιάζεται έτοιμη να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να σωθεί η οικονομία, για όσο χρονικό
διάστημα χρειαστεί. Τα Μέσα τρέφουν ένα διάλογο με κεντρικό άξονά του το δίλημμα: ισχυρή
οικονομία ή προστασία της δημόσιας υγείας. Στα σενάρια που αναπαράγονται από τα Μέσα
δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής, θα πρέπει να θυσιαστεί ένας από τους δύο τομείς για το
κοινό καλό.
Στις 23 Μαρτίου παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το λεγόμενο intelligent
lockdown, ένα σχέδιο που επιτρέπει στους πολίτες τις δραστηριότητες εκτός σπιτιού εφόσον
και αν είναι απόλυτα απαραίτητο. Παράλληλα, θα δίνονται πρόστιμα σε όσους/ες δεν
συμμορφώνονται με τα ήδη επιβεβλημένα μέτρα της παραμονής στο σπίτι και των
συναντήσεων με μέγιστο αριθμό τα τρία άτομα, καθώς και της απόστασης του 1,5 μέτρου. Ο
υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, Ferdinand Grapperhaus, στην πρώτη του εμφάνιση σε
δελτίο ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τον κορονοϊό μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν διστάζει
να χαρακτηρίσει τις συμπεριφορές πολιτών που αψηφούν τις συστάσεις της κυβέρνησης για
κοινωνική αποστασιοποίηση ως απρόσεκτους, αδιάφορους και αντικοινωνικούς. Κανένας
από τους παρόντες κυβερνητικούς εκπροσώπους δεν δίνει παραπάνω πληροφορίες σχετικά
με το intelligent lockdown· αργότερα ο πρωθυπουργός θα χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη
συνέντευξη Τύπου ως «ανοργάνωτη».
Την αδυναμία της κυβέρνησης να εξηγήσει στους πολίτες την επιλογή του ονόματος
του σχεδίου ως «ευφυούς» έρχονται να καλύψουν τα Μέσα. Τηλεοπτικές εκπομπές, δελτία
ειδήσεων και άρθρα εφημερίδων αναλαμβάνουν να εξηγήσουν στους πολίτες ότι το σχέδιο
είναι ευφυές αν και όταν όλοι μαζί αποφασίσουν να στηρίξουν τα μέτρα της κυβέρνησης και
να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού, αποφεύγοντας οποιαδήποτε
«αντικοινωνική» συμπεριφορά. Εξορμήσεις σε παραλίες και πάρκα, σωματική άσκηση σε
ομάδες άνω των τριών και συνωστισμός σε σουπερμάρκετ θεωρούνται «απαράδεκτες»
συμπεριφορές, συνεχίζοντας τη γραμμή επικοινωνίας της κυβέρνησης και του υπουργού
Grapperhaus.
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Υπευθυνότητα από τους πολίτες, συμπαράσταση στην κυβέρνηση
Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, οι ολλανδοί πολίτες καλούνται να επιδείξουν
κατανόηση, αλληλεγγύη, κουράγιο και πάνω από όλα ευρηματικότητα. Τα Μέσα προτείνουν
στους πολίτες από τις πρώτες μέρες των ανακοινώσεων των μέτρων να δουν την παραμονή
στο σπίτι ως μια ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης. Η εστίαση σε αισιόδοξα νέα συναντάται
στα περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα, όπου παρουσιάζονται καινοτόμες ιδέες και
δημιουργίες τηλεθεατών ως ένα προϊόν της πανδημίας. Η εγκράτεια και η νηφαλιότητα
παρουσιάζονται ως αδιαχώριστο κομμάτι της ψυχοσύνθεσης των Ολλανδών. Τα Μέσα κάνουν
εκκλήσεις στους πολίτες -όπως έκανε άλλωστε και στην ομιλία του ο πρωθυπουργός στις 16
Μαρτίου- να προσέξουν ο ένας τον άλλο και να κάνουν ό,τι είναι δυνατό ώστε να μην
επιβαρύνουν τον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος δίνει μια δύσκολη μάχη με τον κορονοϊό. Όσοι
αντιδρούν στα μέτρα ή προσπαθούν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση χαρακτηρίζονται
ως αντικοινωνικοί, απερίσκεπτοι και σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό κομμάτι του
πληθυσμού.
Ενώ τα σχέδια της κυβέρνησης γίνονται αποδεκτά από τη συντριπτική πλειοψηφία
των Μέσων, η κριτική περιορίζεται σε ατομικό επίπεδο, μακριά από την πολιτική σκηνή του
κοινοβουλίου. Το ευφυές lockdown -δημιούργημα της κυβέρνησης- εξαρτάται άμεσα από
την αντίδραση των πολιτών και την αμέριστη συμπαράστασή τους. Πολίτες και κυβέρνηση
φέρουν το ίδιο μερίδιο ευθύνης σε περίπτωση αποτυχίας των σχεδίων. Σε αυτό το πλαίσιο
δεν δίνεται χώρος κριτικής σε όσα μέτρα έχει παρουσιάσει ο πρωθυπουργός της χώρας και
το επιτελείο του. Τέτοιου είδους κριτική δεν χωρά εξάλλου στην ατζέντα των Μέσων για
θετική σκέψη, δημιουργικότητα και προπαντός κατανόηση του κυβερνητικού μηχανισμού.
Εν μέσω πανδημίας, τα άτομα με ζωτικής σημασίας επαγγέλματα καλούνται να
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ειδικά οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας
χαρακτηρίζονται ως ήρωες από τα Μέσα, τα οποία -με τη βοήθεια καλλιτεχνικών και
τηλεοπτικών προσωπικοτήτων της χώρας- διοργανώνουν δράσεις για την ψυχολογική
υποστήριξη του νοσοκομειακού προσωπικού και των ερευνητών στη μάχη ενάντια στον
κορονοϊό. Παρότι σε ατομικό επίπεδο οι εργαζόμενοι πρέπει να υπερασπιστούν τον τίτλο
τους ως ήρωες, ελάχιστες αναφορές γίνονται στις περικοπές θέσεων εργασίας και μισθών
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας, περικοπές οι οποίες έγιναν και με
την υπογραφή του πρωθυπουργού Mark Rutte.
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Ενώ τα Μέσα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση στη χάραξη μιας
κοινής πολιτικής εν μέσω COVID-19, είναι ξεκάθαρο ότι -τουλάχιστον μέχρι το στάδιο του
intelligent lockdown- δεν ενδιαφέρονται να προωθήσουν στην ατζέντα τους κάποια ουσιώδη
κριτική προς τα μέτρα που επιβλήθηκαν στους πολίτες της χώρας. Κυρίως δεν
ενδιαφέρονται να παρατηρήσουν την κατάσταση μέσα από ένα ιστορικό πλαίσιο που θα
περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με παρόμοια περιστατικά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και
πολιτικές κυβερνήσεων οι οποίες αφήνουν τον πληθυσμό ευάλωτο σε παρόμοια χτυπήματα.
Θα έπρεπε ίσως να δοθεί περισσότερη έμφαση στο πώς και γιατί ο συγκεκριμένος ιός
αποτελεί πια κομμάτι της ολλανδικής αλλά και της παγκόσμιας πραγματικότητας. Τα Μέσα
δεν προχωρούν όμως σε αυτά τα ερωτήματα, πιθανότατα προς αποφυγή προβολής
αρνητικών ειδήσεων και δημιουργίας αμφιβολιών για τον κυβερνητικό μηχανισμό. Όσο και αν
το ευφυές σχέδιο λειτούργησε στο σύνολό του, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η χώρα
σε ολικό αποκλεισμό (ο βασικός του στόχος), τα Μέσα στο σύνολό τους απέτυχαν να
δημιουργήσουν χώρους δημόσιου διαλόγου και να αποδώσουν στην κυβέρνηση το μερίδιο
των ευθυνών που της ανήκει για σχέδια τα οποία η ίδια αποφασίζει να επιβάλλει στους
πολίτες της.
Πηγές
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/20/twee-maanden-corona-in-nederland-een-overzichtvan-de-maatregelen-a3995447
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/220105/Rutte-Maatregelen-tegen-coronavirus-ongekend-invredestijd
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«Από την ταπείνωση στην παντοδυναμία»: Η σύγκριση
Ελλάδας-Βρετανίας στη διαχείριση της πανδημίας του
κορονοϊού και η νέα ελληνική Δεξιά
Μαρίτα Βυργιώτη
Αναπληρώτρια Λέκτορας Ψυχοκοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Ανατολικού
Λονδίνου και Εκπαιδευόμενη Ψυχοθεραπεύτρια στην Κλινική
Τάβιστοκ του Λονδίνου
Γερμανία, 1939. Ένας μεσήλικας, ορθόδοξος Εβραίος χαζεύει έξω από το παράθυρο ενός
τρένου όταν το μάτι του πέφτει στον επιβάτη που κάθεται απέναντί του -επίσης ορθόδοξος
Εβραίος- ο οποίος διαβάζει την εφημερίδα Der Angriﬀ. Μη πιστεύοντας στα μάτια του, τον
ρωτάει: «αγαπητέ μου, αν μου επιτρέπετε, γιατί διαβάζετε αυτή την εφημερίδα; Δεν
γνωρίζετε ότι διαδίδει ναζιστική προπαγάνδα;». «Βεβαίως το γνωρίζω φίλτατε», απαντάει ο
συνεπιβάτης, «ωστόσο, όποτε διαβάζω εβραϊκές εφημερίδες μαθαίνω για καταστροφές
συναγωγών, εγκλήματα μίσους, όπως καταλαβαίνετε τρομοκρατούμαι. Από την Der Angriﬀ
μαθαίνω μόνο ότι είμαστε παντοδύναμοι τραπεζίτες που ελέγχουμε τον κόσμο!».
«Στο Λονδίνο στην Αγγλία περιμένει η μεγάλη ευκαιρία»
Η σύγκριση της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία αν και φαινομενικά άτοπη έχει ίσως αρκετά
ερείσματα. Παρ’ όλο που οι δύο χώρες έχουν ουσιαστικές διαφορές σε πληθυσμό, ιστορία,
γεωπολιτική θέση, στο κυρίαρχο ελληνικό φαντασιακό η Μεγάλη Βρετανία αναπαριστά, είτε
μια ουτοπική (σε μεγάλο βαθμό) μεταναστευτική διέξοδο από την τελματωμένη ελληνική
κοινωνία είτε μια ανταγωνιστική οικονομική δύναμη που κλέβει ελληνικό επιστημονικό
δυναμικό. Συγκεκριμένα, από το 2012 έως σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί έναν από
τους πόλους έλξης (εάν όχι τον κυριότερο) ελλήνων και ελληνίδων μεταναστριών. Όπως
μαρτυρούν οι στίχοι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η Μεγάλη Βρετανία θεωρείται πλέον η
μήτρα ευκαιριών -«γι’ αυτό λέω στο Λονδίνο, στην Αγγλία περιμένει η μεγάλη ευκαιρία»-, κάτι
που καθιστά την Ελλάδα κατ’ αντιστοιχία, τον τόπο κατάρρευσης σταθερών που θα έπρεπε
να είναι αυτονόητες: «εδώ παίζεται στα ζάρια κι ο μισθός». Αντίστροφα, η πρόσφατη
ρητορική του brain drain απεικονίζει τη Μεγάλη Βρετανία όχι ως μήτρα, αλλά ως λησταρχίνα
«νέων επιστημόνων». Προσελκύοντας όλο και περισσότερους καταρτισμένους και
καταρτισμένες εργαζόμενες, η Μεγάλη Βρετανία απομυζά το επιστημονικό κεφάλαιο και
κλέβει τα ελληνικά «μυαλά» (όπως πάει ο δημοφιλής από-σωματοποιημένος τρόπος
περιγραφής των μεταναστών). Έτσι, καθώς η Αγγλία κατακτά μια θέση εξιδανικευμένη
(«μήτρα ευκαιριών») ή καταδιωκτική (ως αυτή που καταληστεύει το εξειδικευμένο ελληνικό
δυναμικό), η Ελλάδα αποκτά ανάλογη εθνική θέση: ως ταπεινωμένο θύμα που το
καταληστεύει μια πρώην παγκόσμια αυτοκρατορία ή ως φορέας παντοδύναμων πολιτικών
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που υπόσχονται επιστημονικό μεγαλείο εντός των συνόρων της ισάξιο (εάν όχι καλύτερο) με
το αγγλικό. Και στις δύο περιπτώσεις, η αντιπαραβολή Ελλάδας και Αγγλίας αποσκοπεί στην
παγίωση εθνικών (και εθνικιστικών) ταυτίσεων της πρώτης, όπου η κυρίαρχη αγωνία είναι πώς
συγκρίνεται η Ελλάδα με μια πρώην παγκόσμια αυτοκρατορία.
Από τις πρώτες κιόλας μέρες της πανδημίας του κορονοϊού, αρκετά και καταξιωμένα
ξένα μέσα ενημέρωσης καταπιάνονταν, με διόλου ευκαταφρόνητο τρόπο, με τη διαχείριση
της κρίσης στην Ελλάδα. Εν ολίγοις, η ελληνική περίπτωση παραλληλίστηκε με μια
αδιαφιλονίκητη επιτυχία, τόσο κυβερνητική όσο και συλλογική. Φυσικά, αυτό
χρησιμοποιήθηκε εντός Ελλάδας ως περίτρανη απόδειξη μιας κυβέρνησης ικανής,
αποτελεσματικής και προστατευτικής. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης έγραψαν πως «οι Έλληνες
απορούν με το χάος της Βρετανίας, ενώ οι ίδιοι βγαίνουν από το lockdown με 150
θανάτους» (Guardian), ότι «η διαχείριση της ελληνικής κρίσης είναι ένα εντυπωσιακό success
story, μέχρι στιγμής» (Independent), ότι «η Ελλάδα δείχνει πώς να διαχειριστεί κανείς μια
κρίση» (Bloomberg). Όπως δείχνει και το ανέκδοτο παραπάνω, οι φαντασιώσεις
παντοδυναμίας, όσο κι αν μας θρέφουν ναρκισσιστικά συνιστούν -στην καλύτερη- πλάνη.
Ποια είναι όμως η σημασιολογία της προκείμενης αντιπαραβολής Ελλάδας-Βρετανίας όπως
αυτή εμφανίζεται σε κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, σε σχέση με τη διαχείριση της παρούσας
πανδημίας; Και τι μπορεί να μας υποδείξει για τις επικείμενες μεταμορφώσεις της
«ελληνικότητας»;
«Τρώει (και) η Βρετανία τα παιδιά της;» Αυτοκρατορική Μελαγχολία και Δεξιά
«Η Ελλάδα παρ’ όλες τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος στάθηκε σύσσωμη σε
αυτή την πρωτοφανή κρίση και επέδειξε ανθρωπιά και αλληλεγγύη καθώς επίσης κατέδειξε
αντανακλαστικά ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα». Αντίθετα, η Βρετανική «εξαιρετικότητα»
ήταν αυτή που οδήγησε σε «οδυνηρές επιπτώσεις», γράφει στην Καθημερινή ο Αλέξανδρος
Πιτσινός, κάτοικος Λονδίνου από το 2010 (https://www.kathimerini.gr/1077635/article/
epikairothta/kosmos/h-agglikh-e3airetikothta-to-brexit-kai-o-korwnoios). Σε αντίθεση με
άλλες αναλύσεις που περιορίζονται στη σύγκριση των δύο χωρών μέσα από την απαρίθμηση
κρουσμάτων (πόσα θύματα, περιστατικά και τεστ κορονοϊού έχει η καθεμία), η σύγκριση εδώ
μετατίθεται στο πεδίο του πολιτισμικού. Η ελληνική «ανθρωποκεντρικότητα» -χρησιμοποιώ
τον όρο του αρθρογράφου- η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη σώζουν ζωές. Αντίθετα, η
αλαζονεία σκοτώνει και όχι για παράδειγμα η μακροχρόνια υποχρηματοδότηση και
ιδιωτικοποίηση του εθνικού συστήματος υγείας, η διασπορά του ιού πριν τα lockdown, οι
παγκόσμιες μεταφορές και αεροπορικές διασυνδέσεις, ο τρόπος ζωής σε μητροπόλεις όπως
το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, οι συνθήκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής.
Στη Guardian διαβάσαμε πως η εισαγωγή στην εντατική του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον
μαρτυρά ότι διέπραξε ύβρη, προτείνοντας ως στρατηγική την «ανοσία της αγέλης». Σε κάθε
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περίπτωση, η υγειονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση της Αγγλίας οφείλεται σε
μεταφυσικά φαινόμενα ή στην πολιτισμική ταυτότητα: όπως για παράδειγμα η εμμονή με την
«εξαιρετικότητα» της κυβέρνησης του Τζόνσον.
Βέβαια, η κριτική προς τη βρετανική αποικιοκρατική μελαγχολία (αυτό θαρρώ θέλει
να πει ο Πιτσινός όταν μιλάει για «εξαιρετικότητα») δεν είναι παρά ελλιπής, όταν δεν
συνοδεύεται και από μια κριτική αντιπαράθεση της μελαγχολίας για την αρχαιοελληνική
κληρονομιά. Αν κάτι συνδέει τις δύο χώρες είναι δηλαδή το ότι από αυτοκρατορική
νοσταλγία δεν πάσχει μόνο η Βρετανία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το συμπέρασμα της
σύγκρισης που διεξάγει ο αρθρογράφος, καθώς κατ’ αυτόν η Αγγλία κατέχει το μονοπώλιο
της μελαγχολικής αναζήτησης περασμένων μεγαλείων (σε περίπτωση που ξεχάστηκε, τον
Φεβρουάριο που μας πέρασε μαθητές από την Κρήτη τραγούδησαν το «Τζιβαέρι» παραδοσιακό Σμυρναίικο- στις καρυάτιδες του Βρετανικού Μουσείου, https://
www.iefimerida.gr/ellada/bretaniko-moyseio-mathites-tragoydoyn-tzibaeri). Η
«ανθρωποκεντρική» Ελλάδα, καταλήγει, εμφανίζεται ως ο αγνός τόπος αλληλεγγύης και
ταπεινότητας που, έχοντας αντιπαρέλθει τη μελαγχολία του παρελθόντος της, προστατεύει
τα παιδιά της -κι αν τα έτρωγε κάποτε, δεν τα τρώει πια (ή έτσι θέλει να πιστεύει).
Από την ταπείνωση στην παντοδυναμία: Φυλετικές ταυτίσεις της Νέας Ελληνικής Δεξιάς
Αν κάτι εντυπωσιάζει από τη σύγκριση Ελλάδας-Βρετανίας πάνω στο θέμα της διαχείρισης
της πανδημίας του κορονοϊού είναι πως, αν και οι δύο χώρες έχουν κυβερνήσεις πολιτικά και
ιδεολογικά όμορες, αυτό που τις διαφοροποιεί είναι οι αρχηγοί τους. Και οι δύο κυβερνήσεις
ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από την ενσωματωμένη σε αυτές ακροδεξιά πτέρυγα των
κομμάτων -την οποία φροντίζουν συχνά πυκνά να ικανοποιούν- και οι δύο προασπίζονται τον
τεχνοκρατισμό και την επιστήμη και φυσικά και οι δύο έθεσαν επιδημιολόγους επικεφαλής
της διαχείρισης της πανδημίας. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ο Τζόνσον διακατέχεται από
αδιαμφισβήτητη φαιδρότητα, ενώ ο Μητσοτάκης παρουσιάζεται ως ταπεινή φιγούρα άξια
σχεδόν θρησκευτικής λατρείας. Ας σκεφτούμε το παρακάτω απόσπασμα που ενδεχομένως
συνοψίζει με εξαίρετο τρόπο τις φαντασιώσεις της ανερχόμενης (νεοφιλελεύθερης) δεξιάς, η
οποία στο πρόσωπό του πρωθυπουργού βλέπει υποσχέσεις απελευθέρωσης. Δίνω τον λόγο
στον αρθρογράφο Θανάση Μαυρίδη: «Οι Εβραίοι χρειάστηκε να περάσουν την Ερυθρά
θάλασσα για να ξεφύγουν από τους Αιγύπτιους. Ο Κυριάκος καλείται ως νέος Μωυσής να
βρει λύσεις εκεί που οι άλλοι βρίσκουν αδιέξοδα και να οδηγήσει έτσι έναν τυραννισμένο λαό
στη γη της επαγγελίας. Έναν λαό όμως που είναι πλέον έτοιμος για την “Έξοδο”» (https://
www.liberal.gr/apopsi/o-koronoios-midenizei-to-konter-kai-mas-xanabazei-sto-paignidi/
295840). Σε αυτό το πλούσιο σε συμβολισμούς απόσπασμα, ο σχετικά νεοεκλεχθείς
πρωθυπουργός καλείται να λάβει τον ρόλο του Μεσσία που κατέχει τη γνώση, την πυγμή και
τη βούληση να μεταλαμπαδεύσει μια νέα θρησκεία, (ιδεολογία) δίνοντας τέλος στην
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ατέρμονη περιπλάνηση και υποδούλωση. Βέβαια, ο Μωυσής δεν βρήκε λύσεις εκεί που άλλοι
έβρισκαν αδιέξοδα. Ίσα-ίσα δίδαξε μια θρησκεία για την οποία ο λαός του ήταν ανάξιος.
Κατά τον Φρόυντ, μάλιστα, ο Μωυσής δολοφονήθηκε γιατί η μονοθεϊστική θρησκεία που
επέβαλλε ήταν ανελευθεριακή και καταπιεστική. Πέραν των ανακριβειών στο απόσπασμα,
αναρωτιέμαι, επίσης, τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται ανελεύθεροι;
Μήπως το βάρος μιας εθνικής ταπείνωσης που εκφράζεται στη φαντασίωση του «πότε θα
γίνουμε ξανά ο εκλεκτός λαός που κάποτε ήμασταν»; Είμαστε και πάλι σε εδάφια (εθνικής)
μελαγχολίας.
Αν μπορούμε ίσως να εξάγουμε ένα πρώιμο συμπέρασμα από τη σημασιολογία της
σύγκρισης της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία είναι πως επιλύει την εθνική μελαγχολία με
υποσχέσεις (αυτοκρατορικής) παντοδυναμίας. Όπως έγραψε και ένας κύπριος
δημοσιογράφος στο θέμα της πανδημίας, η Ελλάδα έγινε «ο φτωχοσυγγενής που παραδίδει
μαθήματα» (https://www.sigmalive.com/news/greece/621948/analysi-ellada-o-ftoxossyggenis-pou-paradidei-mathimata) -δηλαδή από ταπεινωμένο, αξιοθρήνητο ανέχοντα
μετατράπηκε μέσα από τη συγκεκριμένη κρίση, σε «διδάκτορα». Οι Έλληνες μπορούμε να
γίνουμε και πάλι πρώτοι, θαυμαστοί ανά τον κόσμο, καλύτεροι από τους Άγγλους (η επιτομή
της αυτοκρατορίας) -να δικαιώσουμε έτσι τους προγόνους μας. Μπορούμε να ξαναβρούμε τη
θέση μας (φυλετικά και κοινωνικά) ως ο «εκλεκτός λαός» που διώκεται ατέρμονα. Η
πολυετής ταπείνωση έτσι δίνει τη θέση της σε μια ελπίδα πολιτικής, κοινωνικής και
πολιτισμικής κυριαρχίας, που κατ’ εμέ είναι, όχι μόνο ψευδής αλλά και επικίνδυνη. Γιατί,
δυστυχώς, ο διχασμός μεταξύ ταπείνωσης και παντοδυναμίας, περιφρόνησης και
εξιδανίκευσης, φθόνου και θαυμασμού ο οποίος ακολουθεί τόσο στενά τον ελληνικό δημόσιο
διάλογο συνδέεται, όπως φαίνεται και στο εισαγωγικό ανέκδοτο, με μια απολυταρχική και
αγκυλωμένη κοινωνική και πνευματική κατάσταση. Μια κατάσταση που διευκολύνεται, αν όχι
επιταχύνεται, από τα μέσα ενημέρωσης.
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«Η καλύτερη στιγμή μας»:
Μια πολύ βρετανική απάντηση στην κρίση
Ryan Flitcroft
Υποψήφιος Διδάκτορας, Κέντρο για την Ιδεολογία και την Ανάλυση Λόγου (cIDA), Τμήμα
Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο του Έσσεξ
Με έναν τρόπο αρκετά αναμενόμενο, αν και κατανοητό, ο κορονοϊός έχει εισβάλλει σε
κάθε είδος Μέσου που καταναλώνουμε σε διαφορετικές πλατφόρμες. Οι εφημερίδες
κυριαρχούνται από συνεχείς ενημερώσεις σχετικά με τη μάχη ενάντια στον COVID-19, τα
τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων ξεκινούν με νέες κάθε φορά προειδοποιήσεις, οι
δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφηγούνται μια ιστορία ζωής που άλλαξε
από τα περιοριστικά μέτρα που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.
Το BBC εκμεταλλεύτηκε αυτήν την περίσταση για να λανσάρει μια νέα σειρά με
τίτλο «Our finest hours» («Οι καλύτερες στιγμές μας»), με βασικό στόχο να καταδείξει
«πώς το ξέσπασμα του COVID-19 έχει δώσει νέα πνοή στο πολεμικό πνεύμα του έθνους
μας». Αυτό που ακολουθεί είναι ένας ανελέητος καταιγισμός από ελάχιστα μελετημένες
συγκρίσεις και μεταφορές μεταξύ των φασιστικών βομβαρδισμών και της εξάπλωσης της
ασθένειας, πάντα με την επιβλητική εθνική σημαία να κυριαρχεί στο φόντο της εικόνας.
Ακόμα και το UKIP θα έβρισκε το συγκεκριμένο υλικό υπερβολικά κακόγουστο και
σοβινιστικό.
Η κυβέρνηση και, πρακτικά, το σύνολο των βρετανικών Μέσων φαίνεται να έχουν
συμφωνήσει ομόφωνα στο ότι ο ιός συνιστά μια ξένη δύναμη εισβολής και ότι θα πρέπει
να ανασύρουμε το πνεύμα και τη σκληρότητα της περιόδου των γερμανικών
βομβαρδισμών στη Βρετανία: να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι ό,τι και να γίνει, να
συνεργαστούμε και να στηρίξουμε την κυβέρνησή μας ό,τι και να γίνει –κυρίως, να
παραμείνουμε ψύχραιμοι και να συνεχίσουμε. Ο πολιτικός λόγος και ο λόγος των Μέσων
παίρνει τη μορφή πολεμικής κάλυψης με επίκεντρο το πώς ο καθένας/η καθεμιά μπορεί
και πρέπει να κάνει θυσίες για τη χώρα, συνεισφέροντας με τον δικό του/της τρόπο.
Ο ρόλος των Μέσων σε αυτό το τοπίο είναι επομένως αρκετά απλός. Κάθε
μιντιακό συγκρότημα έχει αναλάβει αυτοβούλως την ευθύνη να λειτουργεί ως ένα είδος
παρόχου δημόσιων υπηρεσιών που δεν εργάζεται, ούτε για να υποστηρίζει ούτε για να
κατακρίνει την κυβέρνηση, αλλά απλά για να μεταφέρει τις πληροφορίες που δίνει η
κυβέρνηση και οι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας, συμπληρώνοντας παράλληλα τα
κενά με προσωπικές ιστορίες που μπορούν να αναπτερώσουν το ηθικό του έθνους. Στα
έντυπα Μέσα, οι κριτικές στήλες έχουν κατακλυστεί από ευχάριστες ιστορίες για
κοινότητες που ενώνονται σε δύσκολους καιρούς, η ανάλυση των πολιτικών έχει

|

22

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

αντικατασταθεί από οδηγούς για το πώς να παραμείνει κανείς δραστήριος και σε φόρμα
κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Ιστορίες όπως αυτές του Captain Tom
Moore, ενός πρώην αξιωματικού του βρετανικού στρατού που έκανε γύρους στον κήπο
του περπατώντας σε ηλικία 99 ετών για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό
σκοπό, αποτελούν πλέον την αρχετυπική «είδηση» που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή τα
πρωτοσέλιδα. Το γεγονός ότι αυτή η ιστορία που παίχτηκε παντού και έγινε viral με
πρωτοφανή τρόπο αφορά έναν πρώην στρατιωτικό «που συνεισέφερε με τον δικό του
τρόπο» στον πόλεμο εναντίον του ιού, είναι πιθανόν ο λόγος που προσείλκυσε την
προσοχή των Μέσων.
Αναμφίβολα, τα Μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και
αρκετό καιρό. Τα τελευταία 4 χρόνια, μια άλλη κρίση έχει ξυπνήσει και
επανενεργοποιήσει την ακόρεστη επιθυμία τους να συγκρίνουν κάθε αξιοσημείωτο
γεγονός με τον Πόλεμο. Συνήθως, αυτό επιφυλάσσεται στις αθλητικές ήττες της Αγγλίας,
στις τελευταίες σελίδες, αλλά έχει πλέον μετακινηθεί στις πρώτες, από τότε που το
Brexit κυριάρχησε στην εθνική συνείδηση. Οι αντιπαραθέσεις για το Brexit
αναζωπύρωσαν εθνικιστικά συναισθήματα και μια νοσταλγία για περασμένες ημέρες
δόξας, καθώς και την ηθική βεβαιότητα για έναν πόλεμο εναντίον των δυνάμεων του
φασισμού. Δεν θα πρέπει να προκαλεί καμία έκπληξη λοιπόν ότι η ιστορία του Brexit
ειπώθηκε σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας ρητορική και συναισθήματα πολέμου.
Ωστόσο, η έκρηξη της παγκόσμιας πανδημίας προσέθεσε τώρα ένα δεύτερο
κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία. Σε αυτό, οι ίδιοι χαρακτήρες, οι ήρωες και οι κακοί της
ιστορίας για το αουτσάιντερ του Brexit, διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια νέα πλοκή. Ο
πρωταγωνιστής μας, ο Μπόρις Τζόνσον, τώρα στον ρόλο του πρωθυπουργού, μετά τη
νίκη του στη Μάχη του Brexit, είναι ένας άμεμπτος ήρωας στο πρότυπο του Τσώρτσιλ, ο
οποίος μονομάχησε με τον ιό και βγήκε νικητής. Μπορεί να έκανε λάθη, αλλά ποιοι
είμαστε εμείς για να κρίνουμε ή να περιφρονήσουμε αυτό το θύμα, αυτόν τον
επιζήσαντα, αυτόν τον νέο πατέρα, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης; Οι κακοί
παραμένουν επίσης σχεδόν οι ίδιοι -οι επιστήμονες και οι ειδικοί, που, από τη μια
δέχονται κριτική επειδή ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και προτείνουν τρόπους με τους
οποίους θα μπορούσαμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε τον ιό, από την άλλη γίνονται
η πηγή της ευθύνης και της περιφρόνησης, επειδή παραπλάνησαν την κυβέρνηση και
φέρουν πραγματικά την υπαιτιότητα για κάθε λάθος κίνηση στην αντιμετώπιση του ιού.
Ο συκοφαντικός τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο
παρουσίασαν, τόσο τον Μπόρις όσο και τους Tories στο βρετανικό κοινό, δεν είναι ούτε
νέος ούτε κάτι ξεχωριστό. Ο Τσώρτσιλ αντιμετωπίστηκε περίπου με τον ίδιο τρόπο ως
πρωθυπουργός την περίοδο του πολέμου. Η διαφορά όμως είναι ότι όταν ο πόλεμος
τελείωσε, το κοινό γνώριζε ότι είχε έρθει η ώρα για ερωτήσεις, κριτική και ανοικοδόμηση.
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Η νίκη στην Ευρώπη μετρούσε μόλις 2 μήνες στη συλλογική μνήμη όταν ο Τσώρτσιλ
εκδιώχθηκε από την εξουσία και οι Εργατικοί του Κλέμεντ Άττλη ανέλαβαν να
μετασχηματίσουν το έθνος μέσα από τεράστιες κρατικές επενδύσεις και την εφεύρεση
του Κράτους Πρόνοιας -συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Εντούτοις, ακόμα κι αν δημιουργηθεί εμβόλιο, είναι αμφίβολο το εάν θα
μπορέσει ποτέ να προσδιοριστεί ένα αντίστοιχο οριακό σημείο που να σηματοδοτεί τη
νίκη όσον αφορά την πανδημία -κάποιο σημάδι ότι μπορούμε να βγούμε από τα
χαρακώματα και να ρωτήσουμε ο ένας τον άλλον τι στο καλό σκέφτονταν οι στρατηγοί.
Αλλά εδώ βρίσκεται η παγίδα. Οι Tories και τα Μέσα έχουν μάθει το μάθημά τους και θα
κάνουν τα πάντα προκειμένου να διατηρήσουν την πολεμική πλαισίωση που οχυρώνει τις
πράξεις τους και αποτρέπει κάθε είδους λογοδοσία. Ακόμα χειρότερα, το γεγονός ότι ο
λόγος γύρω από το Brexit συνέπεσε με το ξέσπασμα του ιού σημαίνει ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο, για ένα μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας, έχει βυθιστεί σε μια γλώσσα
που παρουσιάζεται, αρθρώνεται και συλλαμβάνεται με όρους ενός ένδοξου πατριωτικού
πολέμου. Η κανονικοποίηση αυτή εξασφάλισε τον τρόπο πλαισίωσης του ιού, σε
συνδυασμό με τη δεκτικότητα απέναντι στο συγκεκριμένο πλαίσιο από ένα ήδη
προετοιμασμένο κοινό, όμως τώρα είναι διπλά εδραιωμένη στον βασικό πυλώνα του
μιντιακού λόγου. Αυτό μας αναγκάζει να αναλογιστούμε τον αντίκτυπο που μπορεί να
έχει αυτός ο απίστευτων διαστάσεων κορεσμός σε πολεμικό λόγο σε έναν πληθυσμό που
βρίσκεται ήδη υπό την εποπτεία της πιο δεξιάς κυβέρνησης που έχει δει το Ηνωμένο
Βασίλειο για δεκαετίες -ειδικά καθώς αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια νέα οικονομική
κρίση, η οποία, χωρίς αμφιβολία, θα πυροδοτήσει νέες γεωπολιτικές κρίσεις ανά την
υφήλιο.
Η Daily Mail παρουσιάζει έναν μικρόκοσμο αναφορικά με το πώς αυτή η σκέψη
αναπτύσσεται στον δημόσιο λόγο. Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι τα δημόσια
σχολεία θα άνοιγαν ξανά την 1η Ιουνίου, αλλά αυτή του η δήλωση αντιμετωπίστηκε με
χλευασμό και σκληρή αντιπαράθεση, τόσο από τα σωματεία των δασκάλων όσο και από
τον Βρετανικό Ιατρικό Σύλλογο. Η Mail θεώρησε σωστό να κυκλοφορήσει με ένα
πρωτοσέλιδο που ισχυριζόταν ότι το προσωπικό των σχολείων ήθελε «απελπισμένα» να
βοηθήσει «εκατομμύρια παιδιά» επιστρέφοντας στο σχολείο, αλλά εμποδίστηκε από τα
«στρατευμένα σωματεία». Η Mail καταλήγει έτσι ότι πρέπει «να αφήσουμε τους
δασκάλους μας να είναι ήρωες». Εδώ, δεν απηχείται απλά το κλασικό πολεμικό σχήμα
που ζητά να επιτραπεί στους νέους στρατιώτες να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την
πατρίδα τους, αλλά χρησιμοποιείται για να επιτεθεί και να εξευτελίσει όλους εκείνους
που διαφωνούν με την κυβέρνηση σε καιρό κρίσης -αυτούς τους «στρατευμένους» και
εξτρεμιστές που δεν θυσιάζουν τον εαυτό τους για το κοινό καλό.
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Οι επιθέσεις αυτού του είδους αναπόφευκτα θα πολλαπλασιαστούν και θα
ενταθούν, καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να αμφισβητούν την αντίδραση της κυβέρνησης.
Αυτό το αηδιαστικό αλλά δημοφιλές είδος μιντιακής κάλυψης μας δείχνει ότι η ένθεση
της πολεμικής ρητορικής στη δημόσια σφαίρα μας στρατολογεί όλους. Με αυτόν τον
τρόπο, κάθε τι που φαίνεται ως παραμέληση καθήκοντος στο τσίρκο των Μέσων γίνεται
αντικείμενο επίθεσης και περιθωριοποίησης, ως εάν να είναι ενάντια στον λαό και το
έθνος, σε μια στιγμή κατά την οποία είναι αυτές ακριβώς οι φωνές που χρειάζονται για
τον έλεγχο ενός ανίκανου κυβερνόντος κόμματος. Δεν θα υπάρξει ποτέ ένα ξεκάθαρο
και σαφώς προσδιορισμένο «τέλος» στην πανδημία και τις επιπτώσεις της, γεγονός που
καθιστά άκαιρες τις εκκλήσεις να περιμένουμε μια πιο «κατάλληλη» στιγμή για να
ακουστούν οι αμφισβητήσεις και οι κριτικές.
Η κυβέρνηση και τα Μέσα το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Χωρίς το φαντασιακό
που προσφέρει η πολεμική ρητορική αυτή η θέση θα ήταν αβάσιμη. Γι’ αυτό θα πρέπει
να είμαστε επιφυλακτικοί και να απορρίψουμε τη χρήση αυτής της γλώσσας. Οι
κυλιόμενες κρίσεις λιτότητας, το Brexit, οι διεθνείς διαμάχες και τώρα ο κορονοϊός έχουν
μετατρέψει τον πόλεμο στο λεξιλόγιο της ημέρας -στο λεξικό που λειτουργεί ως ασπίδα
για την προστασία αυτού του συνεχιζόμενου, καταστροφικού καθεστώτος. Προκειμένου
να αντιμετωπίσουμε ευθέως καθένα από αυτά τα ζητήματα, πρέπει πρώτα να
απορρίψουμε αυτή τη γλώσσα. Ο ιός μας δίνει την ευκαιρία να σπάσουμε αυτήν την
αλυσίδα και να ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα χωρίς τα όρια και τους
περιορισμούς που μας επιβάλλει ο λόγος του πολέμου.
Τα μέλη του ιατρικού προσωπικού δεν είναι ήρωες, είναι καθημερινοί άνθρωποι
που τους ζητείται να ρισκάρουν τη ζωή τους κάνοντας μια δουλειά που η κυβέρνηση έχει
κάνει πολύ πιο επικίνδυνη από όσο θα έπρεπε να είναι, μέσα από μια δεκαετία
ιδιωτικοποιήσεων και λιτότητας και άρνησης βασικών πόρων, τεστ και προστατευτικού
εξοπλισμού. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι το ίδιο με «τα χαρακώματα» και οι
δημόσιοι λειτουργοί δεν είναι «τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής» -και ο ηλικιωμένος
Captain Tom δεν θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση και την ευημερία
κανενός από τα δύο, επειδή ως κοινό απολαμβάνουμε τη ρομαντική φαντασίωση ενός
αξιωματικού εν αποστρατεία που δίνει μια τελευταία μάχη. Δεν πρόκειται για έναν
πόλεμο μεταξύ έθνους και εισβολέα -πρόκειται για μια σειρά πολιτικών επιλογών που
ρισκάρουν να μετατρέψουν μια διεθνή τραγωδία σε εθνική φάρσα. Και με αυτόν τον
τρόπο θα έπρεπε να συζητείται.
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Ο ανταγωνισμός μεταξύ τεχνοκρατικών λόγων
στο τέλος της 1ης Φάσης: Η Επιστήμη της πανδημίας
στην Κόκκινη Ζώνη της Ιταλίας
Gerardo Costabile Nicoletta
Διδάσκων, Τμήμα Κοινωνικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο της Νάπολης
Η παγκόσμια πανδημία που ανακηρύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι το
απότοκο πολύπλοκων δικτύων γεωπολιτικών και κοινωνικο-ιστορικών δυναμικών, οι οποίες
έχουν διαμορφωθεί από σενάρια περιβαλλοντικής επικινδυνότητας και βιολογικού πολέμου.
Η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αντιμετώπισε την εξάπλωση του κορονοϊού με
συγκεκριμένα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας της
χώρας, τα ιταλικά μέινστριμ ΜΜΕ αφηγήθηκαν την παγκόσμια πανδημία με επιτακτικούς
τύπους εκφοράς ειδικών, υγειονομικό πανικό και την τρομοκρατία της οικονομικής κρίσης.
Κάθε ένα από αυτά τα αφηγήματα ανήκει σε τρεις ευρύτερους λόγους που αμυδρά μόνο
διαχωρίζονται στις νευρο-μεσικές ροές πληροφορίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ωστόσο, αυτοί οι τρεις λόγοι είναι συμπληρωματικοί στον καινοτόμο τρόπο διακυβέρνησης
πληθυσμών και περιοχών στη χερσόνησο. Ο οικονομικός-παραγωγιστικός λόγος έχει ασκήσει
πίεση για τη μη παύση της δραστηριότητας ακόμα και μπροστά στα υψηλά ποσοστά θανάτων
στις περιοχές που αποτέλεσαν το επίκεντρο της πανδημίας. Ο λόγος αυτός είχε έναν
εντεινόμενο αντίκτυπο στη συζήτηση σχετικά με την άρση των μέτρων περιορισμού, τη
λεγόμενη δεύτερη φάση. Η θεσμικοί λόγοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισαν να
πλαισιώνονται ως η συνήθης πολιτική της τεχνογνωσίας στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης
της πρωτοκαθεδρίας των πιστωτών και της διατήρησης των οικονομικών ανισοτήτων,
ενώπιον των αυξανόμενων πιέσεων από συνασπισμούς εθνικών κυβερνήσεων που ζητούσαν
μια νέα ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αντιμετωπίζοντας τον κολοσσό των βιομηχανικών
συμφερόντων και της οικονομικής πειθαρχίας, οι τεχνικοί λόγοι των ειδικών που
ενσαρκώθηκαν από την εθνική τεχνο-οικονομική επιτροπή ήρθαν και πάλι στο επίκεντρο.
Αυτοί αποτέλεσαν τη βάση της νομιμοποίησης της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμα και όταν
είναι αντικρουόμενοι, μοιράζονται την εννοιολόγηση του πληθυσμού ως ανεύθυνου και
δυνητικά επικίνδυνου. Αυτό το κοινό επιστημονικό έδαφος, όπως υποστηρίζω, έχει
δημιουργήσει νέους χώρους επιβεβαίωσης και παρέμβασης των τοπικών αρχών.
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Από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι βιομήχανοι, δηλαδή η Confindustria (Γενική
Συνομοσπονδία Ιταλών Βιομηχάνων), ήταν απρόθυμοι να εφαρμόσουν πλήρη περιορισμό της
οικονομικής δραστηριότητας. Στο κέντρο ενός από τους βασικούς κόμβους της παγκόσμιας
αλυσίδας αξίας, τα επιχειρηματικά συμφέροντα της βόρειας Ιταλίας διατήρησαν ένα
καθεστώς υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και όταν οι δημόσιες συναντήσεις, οι κηδείες και
η άθληση σε εξωτερικούς χώρους είχαν απαγορευτεί. Αρχικά, πολιτικές δυνάμεις σε τοπικούς
και εθνικούς φορείς υποστήριξαν αυτήν την παραγωγιστική αισιοδοξία και έφτασαν να
διακόψουν τις «μη απαραίτητες υπηρεσίες» 12 ημέρες μετά την επιβολή πλήρους
περιορισμού. Την ίδια στιγμή, οι δραστηριότητες στην αλυσίδα του λιανεμπορίου δεν
σταμάτησαν ποτέ. Οι αγρο-διατροφικές αλυσίδες, στον πυρήνα της εθνικής οικονομικής
ανταγωνιστικής στρατηγικής στο διεθνές πεδίο, παρέμειναν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια της
καραντίνας. Οι μετανάστες συνέχισαν να εργάζονται σε επικίνδυνες, ανθυγιεινές και
εξευτελιστικές δουλειές, διαβιώντας σε άτυπους οικισμούς, προκειμένου να προσφέρουν
εργασία για τη «ζωτική εφοδιαστική αλυσίδα», στον «πράσινο διάδρομο» των ευρωπαϊκών
εμπορευματικών αγαθών. Η πεισματική εργατικότητα των οικονομικών κλάδων
μεταφράστηκε σε λόγους που προτάσσουν την πειθαρχεία της εργασίας και τη διατήρηση
της διαδικασίας παραγωγής αξίας ακόμα και σε συνθήκες καταστροφής.
Οι αντιφάσεις της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων εκτοξεύτηκαν κατά τις πρώτες
εβδομάδες, δημιουργώντας τον χώρο σε πρακτικές λόγου που διεκδικούν το αίτημα
ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής, ενός κοινού προϋπολογισμού, ευρω-ομολόγων και
του τέλους του τυφλού μονεταρισμού. Σε συνεντεύξεις του στο βρετανικό BBC (9 Απριλίου)
και το γερμανικό ARD (31 Μαρτίου), ο ιταλός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «δεν γράφουμε
μια σελίδα σε ένα εγχειρίδιο οικονομίας, γράφουμε μια σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας»,
δείχνοντας ηρωισμό και αμφισβητώντας καθιερωμένες πρακτικές στην οικονομική
διακυβέρνηση της ΕΕ. Τελικά, οι πολιτικές της ιταλικής κυβέρνησης επιχείρησαν να σπάσουν
το μονεταριστικό δόγμα για να συντηρήσουν τη δική της τεχνοκρατική και πατερναλιστική
μηχανή έκτακτης ανάγκης, ικανή να προετοιμάσει μια νέα οικονομική συναίνεση προς το
τέλος της πανδημίας. Ωστόσο, το αίτημα για μια νέα ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν
μεταφράστηκε σε ευρύτερες κοινωνικές διεκδικήσεις, παραμένοντας (μέχρι τώρα)
πλαισιωμένο με την παλιά ρεφορμιστική γλώσσα των φιλελεύθερων-δημοκρατών πολιτικών.
Η αντίσταση των οικονομικών πιστωτών και των θεσμικών μηχανισμών ενάντια στη
ρεφορμιστική ενέδρα της ιταλικής κυβέρνησης επιχείρησε να συντρίψει ξανά την ευρωπαϊκή
πολιτική στη διάσταση του τεχνικού λόγου του ειδικού. Η πολύπλοκη γλώσσα της
ευρωπαϊκής οικονομικής μηχανικής έχει εκπροσωπήσει ιστορικά έναν εύκολο αποτρεπτικό
παράγοντα ενάντια σε κάθε τύπου ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή στον διάλογο για την
αναμόρφωση της Ευρώπης.
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Τις τελευταίες δεκαετίες, το εθνικό υγειονομικό σύστημα έχει θυσιαστεί στο όνομα
της οικονομικής συγκρότησης της ΕΕ. Οι οικονομικές πολιτικές που επιβλήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετά-την-κρίση δεκαετία 2009-2019, έχουν μειώσει ριζικά τους
πόρους των φορέων δημόσιας υγείας, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να
εξισορροπήσουν τους ισολογισμούς τους. Με την μετατόπιση της διαχείρισης των υπηρεσιών
υγείας από το τοπικό επίπεδο σε περιφερειακούς μηχανισμούς και την πολιτική τους
πελατεία, η ευρωπαϊκή λιτότητα οδήγησε σε διαφοροποιήσεις ανά περιοχές, αφήνοντας
συστήματα υγείας υψηλών επιδόσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, υποβαθμίζοντας
παράλληλα τις υποδομές και την κατάσταση του προσωπικού στην περιφέρεια. H
αντιμετώπιση των νοσοκομείων ως εταιρειών, οργανωμένων γύρω από την αρχή της
βέλτιστης απόδοσης και της μείωσης του κόστους, έχει αφήσει εκτεθειμένο το υγειονομικό
σύστημα μπροστά στην επικείμενη κατάρρευση κατά την πανδημία.
Μπροστά σε αυτήν την (καθυστερημένη) αναγνώριση της καταστροφικής
νεοφιλελεύθερης λογικής, αποφασίστηκε η επαναφορά του επιστημονικού λόγου του ειδικού
στον δημόσιο διάλογο. Η ανακήρυξη της παγκόσμιας πανδημίας έχει φέρει επιστήμονες
ειδικούς στον πυρήνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της εθνικής εκτελεστικής εξουσίας.
Επείγοντα διατάγματα και οι λόγοι των επιστημόνων συνιστούν τους πυλώνες της διαχείρισης
της κρίσης: ιολόγοι, επιδημιολόγοι και υγιεινολόγοι βρέθηκαν στο κέντρο της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων και εισβάλλουν στις δημόσιες συζητήσεις και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Η πλαισίωση των στόχων, των διαδικασιών και των επιδιώξεων, καθώς και η
προσφορά λύσεων αποτελούν δικαιοδοσίες της θεσμικής-αυταρχικής φωνής της τεχνικήςεπιστημονικής επιτροπής, η οποία αντιμετωπίζεται και παρουσιάζεται ως μια α-πολιτική,
προ-πολιτική οντότητα. Οι ειδήμονες αυτοί δεν αναγνωρίζονται απλώς ως φροντιστές ή
κοινοί γιατροί, αλλά μάλλον ως τεχνικοί της ζωής, που έχουν ως στόχο να βρουν αποδοτικές,
επιστημονικές και ορθολογικές συνταγές για να επιταχύνουν την ανάρρωση και να
προασπίσουν τη δημόσια υγεία. Η τεχνική-επιστημονική επιτροπή κατευθύνει τις αποφάσεις
της κυβέρνησης παρέχοντας νομιμοποίηση που προστατεύει την κυβέρνηση κατά τον
καθορισμό της ατζέντας της κατάστασης εξαίρεσης.
Την παραμονή της δεύτερης φάσης, οι πιέσεις από τα οικονομικά συμφέροντα
αμφισβήτησαν ανοιχτά την εκτελεστική τεχνο-επιστημονική καθοδήγηση. Ο επικεφαλής της
κυβέρνησης Κόντς αναγκάστηκε να υπενθυμίσει την πλατωνική διάκριση μεταξύ Επιστήμης
(episteme), της αλήθειας που αντιπροσωπεύει η τεχνική-επιστημονική καθοδήγηση και της
«δόξας», της γνώμης, για να υπερασπιστεί την εκτελεστική εξουσία ενώπιον των
κοινοβουλευτικών δυνάμεων που αμφισβητούσαν την υπερβολικά αργή άρση των
περιοριστικών μέτρων (30 Απριλίου).
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Από μία φουκωική οπτική, η επιστήμη δεν είναι απλά επιστημονική γνώση ή
νομιμοποιημένη ορθολογικότητα αλλά ορίζει όλες τις κανονικότητες του λόγου που μπορούν
να βρεθούν εμπειρικά στη γνώση, σε μια δεδομένη ιστορική περίοδο. Σε αντίθεση με την
πλατωνική παραδοχή του Κόντε με σκοπό να δικαιολογήσει την τεχνο-επιστημονική
κανονιστική προσέγγιση της κυβέρνησης, η Επιστήμη της πανδημίας στην Ιταλία συνδέει
οικονομικούς-παραγωγιστικούς λόγους, λόγους διακυβέρνησης της ΕΕ και επιστημονικούς
λόγους γύρω από την πεποίθηση ότι ο πληθυσμός δεν διαθέτει αυτόνομα τη δυνατότητα
διαχείρισης της υγείας, του πολιτικού και της (ανα)παραγωγής της ζωής. Αυτή η συνήθης
ανθρωπολογική μήτρα εδράζεται στην ορντοφιλελεύθερη κοινωνική φιλοσοφία που
αντιμετωπίζει τον πληθυσμό ως ανορθολογικό, χωρίς πολιτειότητα και, επομένως, δυνητικά
επικίνδυνο. Τα ισομορφικά στοιχεία αυτών των ανταγωνιστικών λόγων σε μια Επιστήμη της
πανδημίας σηματοδοτούν το πεδίο για μια βαθιά καινοτομία στις κυβερνητικές πρακτικές
στις περιοχές. Τέτοιου είδους καινοτομίες επιστρατεύουν επιστημονικά πρωτόκολλα,
διοικητικές πρακτικές και δράσεις αστυνόμευσης για να διευρύνουν το πεδίο του ελέγχου και
της παρακολούθησης της κινητικότητας, των δραστηριοτήτων, των συναντήσεων και των
συνηθειών. Αυτή η Επιστήμη της πανδημίας βρήκε έναν τρόπο διακυβέρνησης που βασίζεται
σε πίνακες, επιχειρησιακά σχέδια, στατιστικά και συνεχή νευρο-μεσική επικοινωνία, με στόχο
να κατασκευάσει μια νέα πολιτική υποκειμενικότητα: την υπεύθυνη. Το υπεύθυνο υποκείμενο
δεν απεργεί, δεν αμφισβητεί τις διεθνικές σχέσεις πιστωτή-οφειλέτη, ούτε την επιστήμη στον
ενικό. Είναι πάντα έτοιμος/η να ελέγξει και να ελεγχθεί.
Το κοινό πεδίο λόγου της ανταγωνιστικής ειδημοσύνης μεταφράζεται αυτή τη στιγμή
σε διάχυτες και μοριακές χωρικές τεχνοκρατίες, που έχουν χωρικά εξαπλωθεί. Στις νότιες
περιοχές, όπου η πανδημία είχε περιορισμένο αντίκτυπο και ήταν στην ουσία «εισαγόμενη»,
μια σύνθετη συνάρθρωση λόγων, διοικητικών πρακτικών και δράσεων αστυνόμευσης
όρθωσαν διάχυτους μηχανισμούς ασφάλειας. Οι προβλέψεις για πιθανές «εκατόμβες» σε
περιοχές με υπερβολικά μεγάλο αριθμό κατοίκων, όπως οι μητροπολιτικές περιοχές και οι
προαστιακές ζώνες, ενδυνάμωσαν μια πατερναλιστική προσέγγιση από τις τοπικές αρχές,
που μεταφράστηκε σε υπερπαραγωγή νομικών εργαλείων για τους περιορισμούς, με
δημιουργικά επείγοντα διατάγματα για τον έλεγχο των εισόδων από τον βορρά και την
εφαρμογή αξιόπιστης και προληπτικής καραντίνας. Ασφαλείς πίσω από την έκτακτη ανάγκη
στη δημόσια υγεία και την επιστημονική της νομιμοποίηση, οι δήμαρχοι των πόλεων και οι
περιφερειακοί άρχοντες κέρδισαν την προσοχή των New York Times ως παράδειγμα
χαρισματικού σερίφη στον ηθικό αγώνα ενάντια στους ανεύθυνους για τη διακοπή της
εξάπλωσης του κορονοϊού (23 Μαρτίου).
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Ο τεχνοκρατικός ανταγωνισμός στο πλαίσιο της παγκόσμιας πανδημίας παρήγαγε
νέα πεδία παρέμβασης στους πληθυσμούς και τις περιοχές μέσα από την ολοκληρωτική
κινητοποίηση της αστυνομίας και των διοικητικών πόρων σε μια μόνιμη συνθήκη εξαίρεσης.
Οι στατιστικές προβλέψεις και οι τεχνικές της σκληρής επιστήμης συντήρησαν ένα πλήρες
καθεστώς περιορισμού και μετέτρεψαν ένα ζήτημα υγείας σε ζητήματα ασφάλειας, ειδικά σε
εκείνες τις περιοχές που, ιστορικά, το κράτος δεν διαθέτει αποτελεσματικό έλεγχο. Η
αυξανόμενη αυθαιρεσία των τοπικών αρχών στην εφαρμογή και την ερμηνεία των μέτρων
περιορισμού της κυκλοφορίας, δημιούργησε με τη σειρά της ένα πρωτότυπο μίγμα
μηχανισμών ασφάλειας και μέτρων πειθάρχησης, που λειτουργούν μέσα από την
υπερπαραγωγή δικαστικών κανόνων που πληροφορούν μοριακές και διάχυτες τεχνοκρατίες.

|

30

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

«Νέα κανονικότητα»: Το πολιτικό ασυνείδητο του λόγου για
τον κορονοϊό και παγκόσμιες αναδιατάξεις
Jens Maesse
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Justus Liebig University Giessen
Το υλικό και οικονομικό πλαίσιο του λόγου για τον κορονοϊό
Ο κορονοϊός SARS-CoV-2 είναι ένας ιός που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, όπως και
πολλοί ιοί πριν και μετά από αυτόν. Η απόφαση για το εάν είναι «απλά μια γρίπη» που θα
εξαφανιστεί λιγότερο ή περισσότερο σύντομα ή «ένας σοβαρός ιός που πλήττει τους
πνεύμονες και άλλα όργανα» είναι υπόθεση των ιολόγων και άλλων επαγγελματιών της
υγείας (Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 δείχνουν ότι
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι «επιπλέον θάνατοι» κυμαίνονται στο 20-30%. Κάτι
τέτοιο δεν είναι συγκρίσιμο με τη γρίπη). Ωστόσο, αυτό που με εντυπωσιάζει, ως
κοινωνιολόγο και αναλυτή λόγου, είναι η κοινωνική και πολιτική αντίδραση στον κορονοϊό,
όπως αντανακλάται σε πολλούς λόγους για αυτόν. Οι λόγοι για τον κορονοϊό αναδύθηκαν σε
πολλά επίπεδα της κοινωνικής παραγωγής νοήματος και εδώ θα αναφερθώ σε εκείνα που
θεωρώ πιο σημαντικά.
Πρώτον, ο λόγος για τον κορονοϊό είναι ένας λόγος σχεδόν σε «πραγματικό χρόνο»,
που ακολουθεί τον ιό και τις περίπλοκες επιδράσεις του σχεδόν αμέσως, σαν ένα διαρκές
πανοπτικό. Κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αυτό το πανοπτικό, καθώς δεν
αφήνεται χώρος σε αυτόν τον αποκεντρωμένο μηχανισμό (dispositif) για «συνωμοσία»,
ανάμεσα στη στιγμή παρατήρησης του γεγονότος και στον λόγο για αυτό το γεγονός.
Δεύτερον, ο λόγος για τον κορονοϊό είναι ένας παγκόσμιος λόγος που δεν περιορίζεται από
πολιτικά συστήματα, πολιτισμικά σύνορα ή εθνικές οικονομίες. Τρίτον, η οικονομική
αντίδραση σε αυτόν αποτέλεσε τον μεγαλύτερο και ταχύτερο αποκλεισμό της παγκόσμιας
οικονομίας από ποτέ. Κάθε σοσιαλιστής που ασχολείται με τον οικονομικό σχεδιασμό θα τον
επικροτούσε! Τέταρτον, ωστόσο, ο σχετικός οικονομικός λόγος ακολουθεί πολύ
χαρακτηριστικούς ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς λόγου, καθιστώντας ορατά συγκεκριμένα
στοιχεία (ειδικά στα ΜΜΕ) και αγνοώντας άλλα. Ενώ κάθε ένα από τα θύματα του ιού,
ιδιαίτερα στις ηγέτιδες οικονομικά χώρες, καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο σε πίνακες και
γραφήματα, τα πολλά περισσότερα θύματα που προκλήθηκαν από την οικονομική αντίδραση
των χωρών (την παύση λειτουργίας των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής) αναφέρονται
ακόμη ως «αναγκαστικές παράπλευρες απώλειες» (εάν αναφέρονται καν). Έτσι, εκατομμύρια
άνθρωποι της παγκόσμιας περιφέρειας (ειδικά στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική,
αλλά και σε κάποιες περιοχές της ΝΑ Ευρώπης και των ΗΠΑ) λιμοκτονούν, όχι εξαιτίας του
κορονοϊού καθαυτού, αλλά εξαιτίας του αποκλεισμού των οικονομιών των χωρών του
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καπιταλιστικού πυρήνα ως αντίδραση στον κορονοϊό. Οι άνθρωποι στην περιφέρεια δεν
χρειάζονται απλά μάσκες. Αυτό που χρειάζονται για να επιβιώσουν από τα περιοριστικά
μέτρα είναι πρόσβαση σε φαγητό και νερό, συστήματα πρόνοιας, ορισμό κατώτατου μισθού,
αποταμιεύσεις, συστήματα υγείας και λειτουργικά κράτη, μεταξύ άλλων. Πέμπτον, ενώ ο
νεοφιλελεύθερος λόγος καταγγέλλει πάντα το κράτος ως «αδύναμο», «αναποτελεσματικό»,
«διεφθαρμένο» και ούτω καθεξής, ενώ οι δυνάμεις της αγοράς θεωρούνται ως η πιο
αποτελεσματική λύση για τα πάντα, τώρα βιώνουμε μια πρωτόγνωρη επιστροφή του
κράτους, το οποίο εφαρμόζει μια πολύπλευρη διαχείριση της κρίσης σε πολλαπλά επίπεδα
του κοινωνικού ελέγχου: αποκλεισμός της οικονομίας και παροχή υποστήριξης σε άτομα και
εταιρείες· διοργάνωση ενός είδους καραντίνας που θα ήταν αδιανόητη μερικές εβδομάδες
νωρίτερα («μόνο οι Κινέζοι θα το έκαναν αυτό» επειδή είναι «διαφορετικοί»)· και στήσιμο
ενός μηχανισμού επικοινωνίας που έπεισε συντριπτικές πλειοψηφίες των πληθυσμών να
ακολουθήσουν τις κυβερνήσεις τους στην «κοινωνική αποστασιοποίηση», στο «μένουμε
σπίτι» ή στο «μένουμε ψύχραιμοι» (ακόμα και αν κάποιες χώρες εφάρμοσαν επίσης αυταρχικά
μέτρα).
Ποια είναι η νέα κανονικότητα;
Οι τάσεις που απαρίθμησα παραπάνω θα μπορούσαν κάλλιστα να επεκταθούν και να
διαφοροποιηθούν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την οπτική του παρατηρητή. Ωστόσο,
αυτό που βλέπουμε είναι τεράστιες διαφορές στο πώς συγκεκριμένες χώρες αντιδρούν στον
κορονοϊό. Ενώ οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη (και οι πολίτες τους) παίρνουν τον ιό στα
σοβαρά, εφαρμόζοντας ισχυρά οικονομικά μέτρα (προγράμματα από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, άμεση επέκταση των επιδομάτων ανεργίας, πιστωτικά προγράμματα για
μικρές επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμα επιδόματα και άλλες πρωτοβουλίες) και οργανώνουν
έναν λιγότερο ή περισσότερο ολοκληρωμένο μηχανισμό ιατρικής επιτήρησης, το Ηνωμένο
Βασίλειο και οι ΗΠΑ απλά ακολούθησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ιδέα της «ανοσίας
της αγέλης». Στην αρχή υποτίμησαν τον ιό και στη συνέχεια αντέδρασαν με ένα πρωτοφανές
μίγμα ανοησίας και πανικού. Παρεμπιπτόντως, αυτό ισχύει για τις περισσότερες δεξιές
κυβερνήσεις, όπως αποκαλύπτει μια ματιά στις πρώτες αντιδράσεις της υπό τον Σαλβίνι
τοπικής κυβέρνησης στη Λομβαρδία.
Στον αντίποδα, στην «παλαιά Ευρώπη», η πρωτοβουλία της εισαγωγής των «κορονοομολόγων» που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
οικονομικά ισχυρότατες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία και υποστηρίχθηκε από
όλες τις χώρες εκτός από τη Γερμανία και την Ολλανδία, αντανακλά ένα σημαντικό και
ιστορικά μοναδικό κάλεσμα για ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτή με τη σειρά της θα
οδηγούσε τελικά σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Και ακόμα και στη Γερμανία, μια καθαρή
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πλειοψηφία του λαού τάσσεται υπέρ της εισαγωγής των κορονο-ομολόγων (http://
www.mpifg.de/forschung/forschung/themen/baccaro_coronabonds.asp).
Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή κρίση του 2009-2015, η Ευρώπη δεν είναι πλέον
διχασμένη μεταξύ δύο ισχυρών στρατοπέδων. Οι νεοφιλελεύθεροι και οι υπέρμαχοι της
λιτότητας φαίνεται να είναι τώρα μια μικρή μειοψηφία (αν και ακόμη ελέγχουν πολλές
πολιτικές). Είναι πιθανόν θέμα χρόνου μέχρι την εύρεση μιας λύσης. Το ευρωπαϊκό
οικονομικό πρόγραμμα ύψους 15 τρισ. ευρώ που ανακοινώθηκε για την περίοδο μετά τα
περιοριστικά μέτρα ηχεί στα αφτιά των φετιχιστών της νεοφιλελεύθερης αγοράς σαν
εφιάλτης και η αποφασιστική και άμεση αντίδραση της ΕΚΤ να λάβει κάθε μέτρο («οτιδήποτε
χρειαστεί») για να αποτρέψει μια οικονομική κρίση μοιάζει να αποτελεί κιόλας μια μετανεοφιλελεύθερη κανονικότητα!
Όμως, τι μπορούμε να μάθουμε από τις καταστροφικές αντιδράσεις στον κορονοϊό
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ; Λοιπόν, και οι δύο (πρώην) οικονομικές υπερδυνάμεις
λειτούργησαν τα τελευταία 100 χρόνια ως πρότυπα φιλελευθερισμού στην Ευρώπη. Ο
συνδυασμός φιλελευθερισμού, δημοκρατίας και οικονομικής επιτυχίας μιας ελεύθερης
αγοράς προσείλκυσε ανθρώπους από όλο τον κόσμο: αν θες να πετύχεις, κάντο όπως οι
Αμερικανοί! Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα (η κατάρρευση της ΕΣΣΔ, ο
πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, η πρωτοβουλία της ΕΕ-Μάαστριχτ κ.ά.). Και τώρα; Με την
οπτική ενός «μέσου» ευρωπαίου πολίτη, και τα δύο «παγκόσμια πρότυπα» κυβερνώνται από
«φρικιά» (Τραμπ και Τζόνσον) και από ανόητες ιδέες. Έχασαν τη φήμη τους για την πολιτική
νομιμοποίηση, τον οικονομικό ορθολογισμό και την πολιτισμική γοητεία.
Υπάρχει πλέον ξεκάθαρη διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιών κέντρων εξουσίας στη
Δύση και της «παλαιάς Ευρώπης». Για παράδειγμα, στο ΗΒ και τις ΗΠΑ, η συζήτηση στα
μίντια χαρακτηρίζεται περισσότερο από μια «ρητορική πολέμου». Αντίθετα, «κοιτάζοντας τα
γερμανικά δεδομένα, δεν εντοπίζουμε τόσες πολλές περιστάσεις χρήσης τέτοιου είδους
γλώσσας. Ανάμεσα στις πιο ισχυρές συμφράσεις του “κορονοϊού”, μόνο δύο ρήματα
προέρχονται από το πεδίο του πολέμου: τα “bekämpfen” (που σημαίνει πολεμώ ή μάχομαι)
και “besiegen” (νικώ). Βρίσκουμε επίσης και άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά μαζί
με τον κορονοϊό, που ήταν αισθητά απούσες από τις συμφράσεις στα corpora από ΗΒ και
ΗΠΑ· μεταξύ αυτών είναι τα “informieren” (πληροφορώ), “untersuchen” (ερευνώ/εξετάζω)
“entwickeln” (αναπτύσσω) και "vergleichen” (συγκρίνω)· επίσης, το ρήμα “testen” (δοκιμάζω)
αποτελεί μια από τις ισχυρότερες συμφράσεις στα γερμανικά κείμενα. Όλα τα ρήματα
παραπέμπουν σε μια προσέγγιση που έχει ως βάση την επιστήμη αλλά και την επικοινωνία
σχετικά με την ασθένεια» (https://viraldiscourse.com/2020/04/13/is-the-war-rhetoric-aroundcovid-19-an-anglo-american-thing/).
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Παρόλο που κάποιες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Γαλλία, χρησιμοποίησαν επίσης
τη ρητορική του πολέμου και εφάρμοσαν αυταρχικά μέτρα (περιορισμός κυκλοφορίας και
τιμωρία για όσους τα αψηφούσαν), οι γενικότερες στρατηγικές ερμηνείας του ιού ως
σοβαρού κινδύνου και ο αποκλεισμός της οικονομίας και της δημόσιας ζωής ήταν παρόμοιες
σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες (εκτός από τη Σουηδία). Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου
κατά κύριο λόγο οι πολιτείες με Δημοκρατικούς κυβερνήτες δοκίμασαν ένα αποφασιστικό
lockdown, τα ευρωπαϊκά κράτη εφάρμοσαν μια τριπλή στρατηγική: περιοριστικά μέτρα και
επικοινωνία, σχεδιασμός προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής βοήθειας και, τέλος,
ανάπτυξη σχεδίου για οικονομική και κοινωνική επανεκκίνηση για το καλοκαίρι/το τέλος του
έτους, με ένα τεράστιο πρόγραμμα ευρωπαϊκής επένδυσης. Εδώ, η Γερμανία μπορεί να
αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση επειδή μοιάζει να είναι μια από τις λίγες χώρες που επέτρεψαν
στους ανθρώπους να βγαίνουν έξω (εκτός από τη Βαυαρία και τη Σαξονία) για άθληση και
ψυχαγωγία. Επιπλέον, η γερμανική κυβέρνηση εφάρμοσε μια στρατηγική «ορθολογικής
επικοινωνίας», εξηγώντας γιατί είναι απαραίτητη η κοινωνική αποστασιοποίηση, πιστεύοντας
ότι οι πολίτες θα συμφωνήσουν με αυτό (παρόλο που επιβλήθηκαν πρόστιμα, χωρίς όμως
τόσο ισχυρή ρητορική). Αυτό συνοδεύτηκε από αποκεντρωμένη, συλλογική προπαγάνδα για
το «μένουμε σπίτι»: καλλιτέχνες, πολιτικοί, αθλητές, καθημερινοί άνθρωποι, στο Facebook,
σε τηλεοπτικές εκπομπές και αλλού, χρησιμοποίησαν τη φήμη τους για να μεταφέρουν το
μήνυμα: «μείνετε σπίτι, μείνετε ψύχραιμοι, δείξτε αλληλεγγύη στον διπλανό σας και να είστε
λογικοί». Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέβαλαν το πρόγραμμά τους για να στηρίξουν τους γονείς
στην κατ’ οίκον εκπαίδευση των παιδιών, οι γειτονιές οργανώθηκαν για να βοηθήσουν
ηλικιωμένους κ.λπ. Έτσι, ένας ολόκληρος μηχανισμός κινητοποιήθηκε για να πείσει τον
πληθυσμό με έναν τρόπο που προσιδιάζει στη διαβουλευτική δημοκρατία (όπως θα το έθετε
ο Χάμπερμας).
Αντιθέτως, οι ΗΠΑ εφάρμοσαν μια διαφορετική στρατηγική: ο Τραμπ απλά αγνοεί
τον ιό και εφαρμόζει τη στρατηγική του να «τα βγάλει πέρα ο πληθυσμός» στην κρίση χωρίς
περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να αποκτήσει παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
έναντι της Ευρώπης και της Κίνας. Αντίστοιχα, η επικοινωνιακή στρατηγική του είναι εντελώς
διαφορετική: κατηγορεί την Κίνα που «έφερε τον ιό», κλείνει τα σύνορα για να αφήσει έξω
τους μετανάστες, κινητοποιεί οπλισμένες ομάδες δεξιών για να «απελευθερώσει» πολιτείες
από τα περιοριστικά μέτρα και, πιο πρόσφατα, προτείνει ενέσεις με αντισηπτικά. Το εάν ο
υπολογισμός αυτός θα είναι τελικά αποτελεσματικός είναι αμφίβολο. Σύμφωνα με ένα
(εσωτερικό) μοντέλο εκτίμησης της γερμανικής Warburg Bank, στη χειρότερη περίπτωση, οι
ΗΠΑ θα έχουν έως και 6 εκατ. νεκρούς. Την ίδια στιγμή, στο ΗΒ δεν υπήρχε κανένα σχέδιο,
με τον Τζόνσον να θέλει να ολοκληρώσει το Brexit, παρά το ότι ο κορονοϊός ελέγχει τις
αλυσίδες παραγωγής διεθνώς. Πρόκειται για οικονομική, ηθική και κοινωνική αυτοκτονία.
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Σήμερα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ακούμε πολιτικούς και σχολιαστές στα MME
να μιλούν για μια «νέα κανονικότητα» μετά τον κορονοϊό. Από την οπτική της ανάλυσης
λόγου, το επίθετο «νέα» σηματοδοτεί μια ρωγμή μεταξύ του «παρελθόντος» και «μέλλοντος»,
ενώ το ουσιαστικό «κανονικότητα» έχει μια υπαρξιακή λειτουργία: «θα υπάρχουμε στο
μέλλον, αλλά το μέλλον θα είναι διαφορετικό». Σε διεθνή πολιτικο-οικονομικά πλαίσια, η
φράση αυτή μπορεί να λειτουργεί ως μια επανατοποθέτηση της Ευρώπης: πρώτον, στο
μέλλον, δεύτερον, μακριά από όλα εκείνα με τα οποία ήταν συνδεδεμένη στο παρελθόν και
τρίτον, ως οντότητα που μπορεί και θα αναλάβει δράση για αυτό. Τι θα μπορούσε αυτή η
επανατοποθέτηση να σημαίνει σήμερα;
Το «πολιτικό ασυνείδητο» του λόγου για τον κορονοϊό
Ο μαρξιστής και θεωρητικός του πολιτισμού Φρέντερικ Τζέιμσον (αντλώντας από τους
Αλτουσέρ και Λακάν) έχει εισάγει την έννοια του πολιτικού ασυνείδητου ως αναλυτική
κατηγορία που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το υπο-κείμενο ενός λόγου, ένα
κείμενο που δεν μπορεί (ακόμα) να εκφραστεί με λέξεις, οδηγείται όμως από τους μαρξικούς
νόμους της «οικονομικής βάσης». Σε αυτές τις συνθήκες, είναι εντυπωσιακό να
παρατηρήσουμε πόσο γρήγορα εμείς (στην Ευρώπη) αρχίζουμε τώρα να μαθαίνουμε από την
Ασία (η Κίνα και οι ΗΠΑ αποτελούν ήδη εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, στο ίδιο επίπεδο) στο
πεδίο της καταπολέμησης της κρίσης του κορονοϊού και της ανάπτυξης στάσεων με
κατεύθυνση ένα ισχυρό (αλλά δημοκρατικό) κράτος (οι επικριτές των αυταρχικών μέτρων που
λήφθηκαν σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία ή η Ισπανία, αποτελούν έκφραση αυτής ακριβώς
της δημοκρατικής αυτοεικόνας των ευρωπαίων πολιτών!). Από την άλλη, ο πρώην
φιλελεύθερος δυτικός κόσμος απομακρύνεται βήμα-βήμα (ο «εμπορικός πόλεμος» του
Τραμπ και η «αποσύνδεση από την Κίνα», το Brexit του Τζόνσον και η ιδέα του να σχηματίσει
ένα «οικονομικό πειρατικό κράτος εναντίον της Ευρώπης). Και, τέλος, μια μετανεοφιλελεύθερη ευρωπαϊκή τάξη τίθεται τώρα υπό διαπραγμάτευση και αναπτύσσεται μαζί
με ένα πολύ ισχυρότερο και πολύ περισσότερο εξευρωπαϊσμένο κράτος στο επίκεντρο της
«νέας κανονικότητας». Έχω την εντύπωση ότι ο λόγος για τον κορονοϊό, σαν μια μεταφορά
για κάτι διαφορετικό, φέρνει στην επιφάνεια τo περίγραμμα μιας νέας ευρωπαϊκής
πραγματικότητας και μιας νέας παγκόσμιας τάξης. Αν και τα πάντα δείχνουν ότι θα πρόκειται
και πάλι για μια καπιταλιστική παγκόσμια τάξη, παραμένει ανοιχτός ο ρόλος που μπορούν και
θα παίξουν σε αυτήν τα σοσιαλιστικά, οικολογικά, χειραφετητικά και ελευθεριακά στοιχεία. Οι
τρέχοντες διεθνείς μετασχηματισμοί συνιστούν μια τεράστια και ενδιαφέρουσα πρόκληση και
για τους κοινωνικούς επιστήμονες και για τους πολιτικούς ακτιβιστές. Θα πρέπει να την
αποδεχτούμε (και να μείνουμε ψύχραιμοι)!
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Μια δεύτερη ανάγνωση των
διαγγελμάτων του πρωθυπουργού
Διονύσης Μητρόπουλος
Υπ. Διδάκτωρ Ψυχο-κοινωνικών Επιστημών, Κολέγιο Μπέρκμπεκ,
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
Έχοντας αφήσει πίσω μας την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, θα προσπαθήσω σε αυτό
το κείμενο να καταγράψω κάποια ενδιαφέροντα εννοιολογικά σχήματα στον λόγο του έλληνα
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτά εντοπίστηκαν στα επτά τηλεοπτικά
διαγγέλματα, από το πρώτο στις 11/3/2020 μέχρι το τελευταίο στις 20/5/2020 (όλα τα
διαγγέλματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.primeminister.gr). Το γεγονός που
προκάλεσε το ερευνητικό ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των λόγων και τις έννοιες που
χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός προήλθε από το διττό πρόβλημα, πρακτικό και ιδεολογικό,
που προκαλούσε στην ελληνική κυβέρνηση το ξέσπασμα της πανδημίας, καθώς επίσης και
για τον λόγο ότι η πλειονότητα των ΜΜΕ προχωρούσε στην αναπαραγωγή του
πρωθυπουργικού λόγου χωρίς ουσιαστικά να του ασκεί καμία κριτική. Αντίθετα, ο λόγος
αυτός σε μεγάλο βαθμό καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ συζήτησαν για την
πανδημία. Η πρακτική έκφανση των επιπτώσεων της πανδημίας, αν και εξαιρετικά
σημαντική, αποτελεί αντικείμενο άλλων μελετών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στα σχετικά με
αυτήν δελτία του ΕΝΑ. Εδώ θα επικεντρωθούμε στο επίπεδο του λόγου (discourse).
Η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχω υποστηρίξει και στο
προηγούμενο δελτίο της ομάδας Media Jokers στο ΕΝΑ, ακολούθησε το συντηρητικό
αφήγημα «τάξη και ασφάλεια». Παράλληλα, από την προεκλογική περίοδο των εκλογών του
2019 μέχρι και σήμερα, η κυβέρνηση και η ΝΔ προσπαθούν να υπενθυμίζουν σε επίπεδο
λόγου ότι, εκτός από την ασφάλεια, κομβικό σημείο της πολιτικής της ατζέντας είναι και η
οικονομική ανάπτυξη. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργήθηκε μια εγγενής
αντίφαση, μεταξύ της ασφάλειας της υγείας του πληθυσμού που έπρεπε να προστατευθεί με
κάθε κόστος, και την ταυτόχρονη -μα αναγκαία- παύση λειτουργίας των περισσότερων
οικονομικών κλάδων, ώστε να διαφυλαχτεί η πρώτη. Με άλλα λόγια, κατά την περίοδο της
πανδημίας, τα δύο βασικά ιδεολογικά σχήματα της κυβέρνησης και της ΝΔ, αυτά της
ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης, ήρθαν σε σύγκρουση. Οι πρακτικές επιπτώσεις
αυτής της σύγκρουσης δημιουργήσαν αναταράξεις στο πολιτικό της αφήγημα, αλλά και στις
πολιτικές που θα έπρεπε να εφαρμόσει, ώστε να ανασχεθεί η εκθετική εξάπλωση του
κορονοϊού. Αυτή η αντίφαση έγινε πιο εμφανής κατά την περίοδο της άρσης των
περιοριστικών μέτρων, παρά στην αρχική τους εφαρμογή, όπου είχε φανεί η επιλογή να είναι
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η ασφάλεια των πολιτών. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι παρόμοιες αντιφάσεις
και συγκρούσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σχεδόν όλες οι κεντρο-δεξιές κυβερνήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κυρίαρχο παράδειγμα αυτό της Γερμανίας.
Με κεντρικό αναλυτικό άξονα τις δύο έννοιες που προαναφέρθηκαν, της ασφάλειας
και της οικονομίας, παράλληλα εμφανίστηκαν στον πρωθυπουργικό και κυβερνητικό λόγο οι
έννοιες της ενότητας (με διττή ερμηνεία: πολίτη με πολίτη και πολίτη με την πολιτεία) και της
ατομικής ευθύνης, καθώς και ο λόγος των ειδικών και της «συνθήκης πολέμου». Είναι
δεδομένο ότι αυτές αποτελούν μόνο κάποιες από τις έννοιες που θα μπορούσε ένας
σχολιαστής να σταχυολογήσει στον λόγο των διαγγελμάτων. Συνεπώς, αυτές οι επιλεγμένες
έννοιες δεν αποτελούν ακριβή λίστα, αλλά έννοιες που εμπλέκονται, άλλοτε σημαντικά με
τις δύο βασικές έννοιες (ασφάλεια και οικονομία), ενώ σε άλλες περιπτώσεις παράγουν
υποστηρικτικό ρόλο στους παραγόμενους λόγους του βασικού δίπολου.
Ασφάλεια, ενότητα και ατομική ευθύνη
Από το πρώτο κιόλας διάγγελμα, ο πρωθυπουργός έθεσε το πλαίσιο, μιλώντας για «διπλή
κρίση». Από την μία, η «ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού» και από την άλλη η
«υγειονομική απειλή του κορονοϊού» (11/03/2020). Μετά από μια εβδομάδα περιοριστικών
μέτρων ο πρωθυπουργός το κάνει ξεκάθαρο, θέτοντας τη μία αδιαπραγμάτευτη
προτεραιότητα: «Να σώσουμε ζωές. Πρώτη μας φροντίδα είναι ο άνθρωπος και η δημόσια
υγεία» (17/03/2020). Άρα η έννοια της ασφάλειας των ανθρώπων τίθεται στο επίκεντρο από
την «αυτονόητη επιλογή» για προστασία των συνόρων, στα απαραίτητα μέτρα για την
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού με την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο, ο
λόγος του πρωθυπουργού κάνει σαφές ότι στην κρίση «ο πρώτος και μόνος λόγος ανήκει
τώρα στους γιατρούς και στην πολιτεία» (17/03/2020). Την ασφάλεια του πολίτη
αναλαμβάνει η πολιτεία και ο πολίτης έχει υποχρέωση να υπακούσει στις συστάσεις των
ειδικών για τη δική του προστασία.
Έπειτα, εμφανίζεται η έννοια της ενότητας και της «ελληνικής» ταυτότητας, η οποία
λειτουργεί υποστηρικτικά της ιδεολογικής «υπόσχεσης» για ασφάλεια, όπου «ενωμένοι και
συσπειρωμένοι» καλούμαστε να «βγούμε και πάλι νικητές!» (17/03/2020). Ο πρωθυπουργός
καθησυχάζει τους πολίτες ότι «καλούμαστε να αλλάζουμε μόνο συνήθειες» και «όχι τον
πολιτισμό μας», δηλαδή ο πυρήνας της ταυτότητας, του ανήκειν, θα παραμείνει
αμετάβλητος. Έτσι, η αναφορά στην ασφάλεια, πέρα από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν
με διάφορα μέτρα και βέβαια με την απαγόρευση κυκλοφορίας την 23η Μαρτίου, φαίνεται να
αποκτά έντονη σύνδεση με τον λόγο περί έθνους και λαού. Ο πρωθυπουργός, στις 28
Απριλίου, θέτει ξεκάθαρα ότι θα βγούμε από αυτή τη δοκιμασία με «μία ανανεωμένη εθνική
αυτοπεποίθηση». Έναν μήνα μετά, αναφέρει ότι «αποδείξαμε, ως λαός, ότι δεν φοβόμαστε
τα δύσκολα» (20/05/2020). Τα οριενταλιστικά πολιτισμικά στερεότυπα που αναπαράχθηκαν
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κατά την περίοδο των μνημονίων στο επίπεδο του μιντιακού λόγου επιστρέφουν
αντεστραμμένα δια στόματος του πρωθυπουργού, όταν αναφέρει ότι «ο Έλληνας, που
κάποιοι έλεγαν ότι σκέφτεται ατομικά, έγινε συνειδητό μέρος μιας συλλογικής
προσπάθειας» (20/05/2020). Στο τελευταίο διάγγελμα, ο πρωθυπουργός εδραιώνει την
έννοια της ενότητας αναφέροντας ότι «πιστέψαμε ο ένας τον άλλον» και προσθέτοντας -όχι
τυχαία- ότι «όλοι μαζί πιστέψαμε στην πολιτεία» (20/05/2020). Η δήλωση αυτή, που μάλλον
χαρακτηρίζεται από πολιτικό ρομαντισμό, μιας και οι αντικειμενικές συνθήκες της πανδημίας
και τα περιοριστικά μέτρα επηρέασαν περίπου 4 δισ. ανθρώπων παγκοσμίως, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως ένδειξη «πίστης» των πολιτών στην πολιτεία και κατ’ επέκταση στην κυβέρνηση
ή τον πρωθυπουργό.
Η πίστη των πολιτών στην πολιτεία, που στο τελευταίο διάγγελμα (20/05/2020) είχε
υπογραμμιστεί εμφατικά, στο πρώτο διάγγελμα δεν θεωρήθηκε δεδομένη. Ο πρωθυπουργός
θέτει τα όρια της στάσης του υπεύθυνου πολίτη λέγοντας ότι «κανένα μαζικό μέτρο δεν
μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι η θετική ανταπόκριση
των πολιτών στα περιοριστικά μέτρα τα οποία «δεν αποτελούν αμφισβήτηση ατομικών
δικαιωμάτων, αλλά κοινωνικό καθήκον» (11/03/2020). Η πολιτεία ασκεί τις κατάλληλες
πολιτικές αλλά «πάνω από όλα, όμως, αυτή η περιπέτεια μάς καλεί να αναδείξουμε την
ατομική μας ευθύνη», όπως και «τη γενναιότητα και το συλλογικό μας σθένος», καθώς και το
«φιλότιμό» μας (17/03/2020). Εδώ βλέπουμε ότι οι έννοιες της ενότητας και της ατομικής
ευθύνης περιπλέκονται και υποστηρίζουν το κεντρικό αφήγημα της ασφάλειας. Η
«υπευθυνότητα» (17/03/2020) του πολίτη είναι καθοριστική για την ασφάλεια όλων. Η
υπευθυνότητα της πολιτείας θεωρείται δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη την ώρα της κρίσης.
Οι πολίτες οφείλουν να είναι «υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι» (19/03/2020). Όταν «η ευθύνη
του ενός αποδεικνύεται ελλειμματική», τότε η πολιτεία θα πρέπει να παρεμβαίνει και να μην
αφήνει «μερικούς επιπόλαιους να υπονομεύσουν την ασφάλεια των πολλών», τόνιζε ο
πρωθυπουργός μια μέρα πριν την απαγόρευση άσκοπης κυκλοφορίας. Οι μόνοι που
μπορούν να ορίσουν αντικειμενικά τα όρια της ασφάλειας είναι οι ειδικοί και το κράτος,
αφού «δεν πήγαμε στις εκκλησίες» και αντί αυτού «μείναμε στο σπίτι, ακολουθώντας τις
συμβουλές των ειδικών» (28/04/2020). Έτσι, ακόμα και η αντιπαράθεση που δημιουργούσε η
πολιτική της πανδημίας μεταξύ κυβέρνησης και Ιεράς Συνόδου ξεπεράστηκε με την επίκληση
των ειδικών. Εδώ, εύλογα αναδύεται το ερώτημα για το ποια είναι η πολιτική ευθύνη του
τεχνοκράτη, του επιστήμονα ή του ειδικού. Ο πρωθυπουργός σε δεύτερο χρόνο δείχνει να
απαντά «σεβόμαστε τους ειδικούς, πειθαρχούμε στους κανόνες» (19/04/2020).
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Κατασκευή μιας πολεμικής συνθήκης, λόγος των ειδικών και οικονομία
Μετά το πρώτο διάγγελμα που εγκαινίασε μια μακρά περίοδο περιοριστικών μέτρων και με
τη δραματική εξέλιξη της εξάπλωσης του ιού στη γειτονική Ιταλία, ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας σε πλήρη αρμονία με το αντίστοιχο διάγγελμα του γάλλου προέδρου, Εμμανουέλ
Μακρόν, αναγγέλλει ότι «είμαστε σε πόλεμο» (17/03/2020). Το σχήμα του πολέμου αρχίζει να
χρησιμοποιείται ευρέως και καταχρηστικά από τα εγχώρια και παγκόσμια ΜΜΕ. Δεν
πρόκειται για πόλεμο με πραγματικό εχθρό, αλλά όπως λέει ο πρωθυπουργός «με έναν
εχθρό που είναι αόρατος». Η μεταφορά του πολέμου έχει συγκεκριμένες πολιτικές χρήσεις
και ιδεολογικές λειτουργίες. Έχει σκοπό να θέσει τα όρια της κατάστασης εξαίρεσης, αλλά
κυρίως να ενημερώσει ότι τα όρια τα θέτει το κράτος και αυτά τα όρια είναι
αδιαπραγμάτευτα, διότι η απειλή είναι «ίδια» για όλους. «Κάτω από αυτήν τη σημαία θα
πολεμήσουμε» (17/03/2020), τονίζει ο πρωθυπουργός και αναμένει συστράτευση και
«πειθαρχημένους» πολίτες. Όπως είπαμε, η κατασκευή της πολεμικής συνθήκης δεν είναι
τυχαία και συνδέεται άμεσα και με το ζήτημα των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία,
τη δεύτερη βασική έννοια του κυβερνητικού αφηγήματος.
Σε αυτό το διάγγελμα, ο πρωθυπουργός μιλάει για πρώτη φορά για «κόστος
μοιρασμένο δίκαια» και για «ιδιωτικό τομέα». Επίσης, αναφέρεται στην επόμενη ημέρα που
«θα είναι δύσκολη, ίσως και εφιαλτική» (17/03/2020). Αυτό είναι ένα μήνυμα για την
οικονομία, την οποία, λόγω της «πολεμικής συνθήκης», δεν μπορεί να προστατεύσει. Επειδή,
ωστόσο, είναι κομβικό το θέμα και οι φόβοι για παγκόσμια ύφεση πυκνώνουν από τα ΜΜΕ
παγκοσμίως, το μήνυμα πρέπει να γίνει σαφές, «όλοι, άλλωστε, μιλούν για συνθήκες
πολέμου», προσθέτοντας ότι «συνεπώς και η οικονομία οφείλει να είναι οικονομία
πολέμου» (17/03/2020). Η οικονομία πολέμου σημαίνει πρωταρχικά τη στήριξη της
οικονομίας συνολικά, μιας και θα δεχθεί ισχυρά χτυπήματα τα οποία αδυνατεί η εκάστοτε
πολιτεία να ελέγχει. Συνεπώς, το κυβερνητικό αφήγημα προστασίας της οικονομίας
κλυδωνίζεται, καθώς είναι ανήμπορη να προβλέψει την ένταση και την έκταση της ύφεσης.
Αυτή η κατάσταση πολέμου απαιτεί οι πολίτες να μετατρέπονται σε «πειθαρχημένους
στρατιώτες» (17/03/2020), οι οποίοι πρέπει να «μείνουν σπίτι» (17/03/2020), μιας και δεν
μπορούν να είναι καταναλωτές. Μετά από δύο μέρες, σε νέο διάγγελμά του, ο
πρωθυπουργός επανέρχεται

με τα «νέα δεδομένα στα μέτωπα της υγείας μας και της

οικονομίας» (19/03/2020). Μας υπενθυμίζει ότι τα «μέτωπα» αυτά αποτελούν τον «διπλό
στόχο» του, η προστασία της «υγείας» και της «ευημερίας» (19/03/2020). Ας σημειωθεί εδώ
ότι αυτοί οι πυλώνες δεν είναι λόγοι που παράγονται εξαιτίας της έκτακτης περίστασης,
αλλά η συνέχεια του κυβερνητικού επικοινωνιακού αφηγήματος που παίρνει το νήμα των

|

39

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

λόγων που έχουν παραχθεί εδώ και καιρό για να χτιστούν οι δεσμοί με τη κοινωνία και οι
κοινωνικές συμμαχίες που έφεραν την εκλογική νίκη του 2019.
Έναν μήνα μετά, ο πρωθυπουργός, νιώθοντας αυτοπεποίθηση για τις πολιτικές του
επιλογές αντιμετώπισης της εξάπλωσης του ιού, υπογραμμίζει ότι «με πειθαρχία και
αλληλεγγύη αποκρούσαμε τα πρώτα της κύματα», «θωρακίσαμε τη δημόσια υγεία» και
συνεχίζει δίνοντας τον τόνο για την επόμενη μέρα της οικονομίας ότι «σύντομα θα
ξεκινήσουμε τη σταδιακή μετάβαση σε μία νέα εποχή» (19/04/2020). Χρησιμοποιεί εκ νέου
την έννοια της ενότητας σε συνδυασμό με το ότι αποδεχτήκαμε υπεύθυνα ως κοινωνία την
ανάγκη να παραλύσει η οικονομική δραστηριότητα «για να σώσουμε ανθρώπινες
ζωές» (28/04/2020). Εδώ το βασικό σχήμα της «θυσίας» της οικονομίας για την ασφάλεια των
πολιτών έρχεται στο προσκήνιο. Το σχήμα αυτό θα βρει «λύση» με την άρση των
περιοριστικών μέτρων, καθώς και με την πρόωρη άρση κάποιων από αυτών στο όνομα της
πιο γρήγορης ενεργοποίησης της οικονομίας.
Στο διάγγελμα της 28ης Απριλίου, ο πρωθυπουργός μας ενημερώνει ότι την «1η
Ιουνίου ξεκινά η δραστηριότητα στον τομέα της εστίασης», ένα μέτρο που όπως ξέρουμε
άρθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα και λόγω της πίεσης του κλάδου. Στο ίδιο διάγγελμα είχε
δηλώσει ότι το σχέδιο άρσης των μέτρων «θα υπόκειται σε αναθεωρήσεις, ανάλογα με τις
εξελίξεις των πραγμάτων και τις οδηγίες των ειδικών» (28/04/2020). Εδώ αξίζει να
υπογραμμίσουμε ξανά τη βαρύτητα στον λόγο των ειδικών που αρκετές φορές επικαλέστηκε
ο πρωθυπουργός, λέγοντας μάλιστα ότι επιθυμεί «η κάθε απόφαση να έχει τη σφραγίδα της
επιστημονικής γνώσης» (28/04/2020). Πάλι στο ίδιο διάγγελμα, όπου προανήγγειλε την άρση
των περιορισμών στη μετακίνηση των πολιτών, ξεκαθάρισε ότι αυτό έγινε «μετά από τις
εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής» (28/04/2020). Αυτές οι συνεχείς αναφορές στον
λόγο των ειδικών μάλλον εξυπηρετούσαν την ενδεχόμενη πρόωρη άρση κάποιων
περιοριστικών μέτρων της οικονομικής δραστηριότητας, αφού η απόφαση αυτή θα ήταν μια
επεξεργασμένη επιστημονικά πολιτική και όχι αποτέλεσμα πίεσης από τους επαγγελματίες
των εκάστοτε κλάδων. Αυτό συμπυκνώνεται εμφατικά στη φράση του πρωθυπουργού ότι
«κλειδί για την επιτυχία» θα είναι «και πάλι η ατομική μας πειθαρχία», «η υπευθυνότητα» των
πολιτών, καθώς και «η εμπιστοσύνη στις οδηγίες των ειδικών» (28/04/2020). Ο
πρωθυπουργός παράλληλα προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη δύσκολη
μέρα της οικονομίας, λέγοντας ότι «τον καιρό που έρχεται καραδοκούν δυσκολίες, στην
υγεία αλλά και στην οικονομία, το παρατεταμένο πάγωμα της οποίας έχει κοινωνικό
πρόσημο» (28/04/2020), ενώ προσθέτει στο ίδιο πλαίσιο ότι «μετά τον κορονοϊό, η κρίση θα
είναι βαθιά και παγκόσμια» (28/04/2020). Σε μια κρίση βαθιά και παγκόσμια ποιος θα
αμφισβητήσει τις επιλογές ενός πρωθυπουργού και τα αποτελέσματα μιας κυβέρνησης;
Στο τελευταίο του διάγγελμα, στις 20/5/2020, ο πρωθυπουργός μιλά για την
«αφετηρία μιας νέας περιόδου» και ξεκαθαρίζει ότι το επίκεντρο μεταφέρεται από την υγεία
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στην οικονομία: «Θα περάσουμε, έτσι, από το στάδιο της πρόταξης της υγείας με στήριξη
της οικονομίας, σε αυτό της τόνωσης της οικονομίας με διαρκή επιφυλακή στην
υγεία» (20/05/2020), λέει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η «αβεβαιότητα του σήμερα»
συγκαλύπτεται από το αφήγημα της «ασφάλειας του αύριο», που επαναφέρει την «ισχυρή
ανάπτυξη» στο προσκήνιο (20/05/2020). Έτσι, θέτει τους τρεις πυλώνες του προγράμματος
της κυβέρνησης: «στήριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση
επιχειρηματικότητας» (20/05/2020). Ο πρωθυπουργός, προσπαθώντας να πείσει για την καλή
δυναμική της ελληνικής οικονομίας, θυμίζει ότι «ότι έως τώρα στην Ελλάδα οι απολύσεις
ήταν λιγότερες από όσες καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Ενδεχόμενα αυτό να
εξηγείται από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ήδη την υψηλότερη ανεργία της ΕΕ, ύστερα από
τη σχεδόν δεκαετή οικονομική κρίση. Αλλά αυτά φαίνεται να μην έχουν και πολλή σημασία,
διότι οι παραγόμενοι λόγοι εφεξής πρέπει να στοχεύουν σε αυτό που έχει μείνει πίσω: την
οικονομία. Ο πρωθυπουργός, αναλύοντας το σχέδιο, τονίζει ότι «η επιδότηση της εργασίας
σε αναστολή» και η «χρηματοδότηση της πραγματικής απασχόλησης» μπαίνουν στο
επίκεντρο με ταυτόχρονες εργασιακές ρυθμίσεις ελαστικοποίησης της εργασίας, όπου οι
επιχειρήσεις θα μπορούν «να προσαρμόζουν ανάλογα και τον χρόνο εργασίας των
υπαλλήλων τους» (20/05/2020). Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν
αποτελούν ακριβώς «δίχτυ ασφαλείας» για τους εργαζομένους. Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο ο
πρωθυπουργός παρεμβαίνει, λέγοντας ότι «όριο ασφαλείας θα παραμένει ο βασικός
μισθός» (20/05/2020). Οι ισχυρισμοί του πρωθυπουργού ότι «ο μηχανισμός ενίσχυσης της
απασχόλησης απ’ τη μία πλευρά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν να ανασάνουν»
και από την άλλη ότι «θωρακίζει την απασχόληση» θα κριθούν σε βάθος χρόνου και θα
εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Η επικοινωνιακή διαχείριση της οικονομικής εκδοχής της κρίσης που προκάλεσε η
πανδημία είναι έκδηλη στα λόγια του πρωθυπουργού στο τελευταίο διάγγελμα, όπου λέει ότι
«ποτέ δεν έκρυψα πως η μάχη για τη ζωή θα έχει βαρύ οικονομικό αντίκτυπο» (20/05/2020).
Βέβαια, εντύπωση προκαλεί ότι ο ίδιος λίγο πιο μετά, στο ίδιο διάγγελμα, αναφέρει ότι «οι
άνεργοι στην Αμερική ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια» χωρίς να αναφέρει τις χιλιάδες νέων
ανέργων των τελευταίων δύο μηνών λόγω της πανδημίας στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνει, με
μάλλον ξεκάθαρο ύφος, ότι «μιλάμε για μία παγκόσμια οικονομική κρίση, που όμοιά της δεν
έχουμε δει εδώ και τρεις γενιές» (20/05/2020) και συνεχίζει λέγοντας ότι «ειδικά για την
Ελλάδα, ο κίνδυνος είναι ίσως μεγαλύτερος», διότι κυρίως «η πανδημία ανέκοψε την πορεία
της χώρας σε μία εποχή που έμπαινε ορμητικά σε τροχιά ανάπτυξης» (20/05/2020). Αυτός ο
ισχυρισμός, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία κατέγραψε
ύφεση 0,9% για το πρώτο τρίμηνο του 2020, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία
είχε εισέλθει σε τροχιά ύφεσης πριν το lockdown, όταν οι πρώτοι 2,5 μήνες ήταν πριν την
εφαρμογή οποιουδήποτε περιοριστικού μέτρου. Συνεπώς, αυτή η πλαισίωση της
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κατάστασης, θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος με σχετική σιγουριά, ότι προετοιμάζει τους
πολίτες για δύσκολες μέρες, αλλά, κυρίως, την απαίτηση για χαμηλές προσδοκίες. Έχει
ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι η αναφορά στην Ελλάδα έχει πάντα θετικό φορτίο, ενώ οι
αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας βαραίνουν μόνο τους «άλλους», όπως αναφέρθηκε
παραπάνω. «Εμείς», «όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της
οικονομίας» (20/05/2020).
Προς το τέλος του τελευταίου διαγγέλματος, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι
«προσωπικά», «νιώθει πιο δυνατός έχοντας αντιμετωπίσει σε λίγους μήνες -και σχεδόν
παράλληλα- την πρόκληση της οικονομίας, την καταιγίδα του μεταναστευτικού και την
απειλή μίας παγκόσμιας πανδημίας» (20/05/2020). Αυτή η φράση είναι, θεωρώ, η πιο
ενδεικτική του αφηγήματος της κυβέρνησης, η οποία συνδυάζει τις έννοιες της ασφάλειας
και της οικονομίας ως το βασικό σχήμα μέσω του οποίου παράγει πολιτικό λόγο και
πολιτικές. Παράλληλα, αποκαλύπτει δύο ενδιαφέροντα ζητήματα: πρώτον, πως οι έννοιες
της ενότητας, της ατομικής ευθύνης, του λόγου των ειδικών και της «συνθήκης πολέμου»
περιπλέκονται, με όχι πάντα προφανή τρόπο, με τις κεντρικές έννοιες της ασφάλειας και της
οικονομικής ανάπτυξης, άλλοτε ως ρητορικά σχήματα και άλλοτε ως ιδεολογικές επιταγές
που συντηρούν το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης. Δεύτερον, με την προσωπική
αναφορά του πρωθυπουργού ίσως να τονίζεται ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας της
πολιτικής, ειδικά όταν μιλάμε για το τελευταίο διάγγελμα μιας επιτυχημένης διαχείρισης μιας
πανδημίας. Ωστόσο, ποιος θα μπορούσε να αμφιβάλει για τις προθέσεις ενός πρωθυπουργού
που κλείνει το τελευταίο του διάγγελμα βεβαιώνοντάς μας ότι «μαζί θα τα καταφέρουμε και
πάλι»;
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Ζούμε με κορονοϊό: Ένα σχόλιο για τις κρατικές
εκστρατείες ενημέρωσης
Έλενα Ψυλλάκου
Δρ. Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ
Ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει(;). Αυτή η διατύπωση εμφανίζεται στον διεθνή δημόσιο λόγο
για τον SARS-Cov-2 σε διάφορες παραλλαγές, άλλοτε ως κατάφαση, άλλοτε ως ερώτηση,
άλλοτε ως προειδοποίηση ή ως απευχή. Σε κάθε περίπτωση, δεν αναφέρεται μόνο στον ιό
αυτό καθαυτό, αλλά και στα πολλά αποτυπώματά του στην καθημερινή ζωή. Έτσι, ο
«κορονοϊός» προσλαμβάνει μια πρωταρχική μετωνυμική λειτουργία σε μια αλυσίδα λόγων
που τους τελευταίους μήνες ανασυναρθρώνουν την καθημερινότητά μας. Ανάμεσά τους,
ενημερωτικές καμπάνιες με την υπογραφή κρατικών φορέων ανέλαβαν την κωδικοποίηση
και διάχυση των από τα πάνω οδηγιών για την υιοθέτηση συγκεκριμένων τρόπων
συμπεριφοράς από την πλευρά του πληθυσμού, κυρίως κατά την περίοδο της λεγόμενης
έξαρσης του ιού στην Ελλάδα (Μάρτιος-Απρίλιος 2020). Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι να
χαρτογραφήσει την καθημερινότητα με κορονοϊό, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα μηνύματα
ελληνικών κρατικών φορέων και ειδικότερα του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και της ΕΡΤ και ειδικότερα στις καμπάνιες «Μένουμε σπίτι» (ΜάρτιοςΑπρίλιος 2020), «Μένουμε ασφαλείς» (Μάιος 2020) και «Μένουμε σπίτι για όσους αγαπάμε
(Απρίλιος 2020).
Προϋπόθεση αυτής της ανάλυσης είναι ότι τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία της
υγείας εντάσσεται όλο και περισσότερο στο πεδίο της επικοινωνίας του κινδύνου. Έτσι,
αποκτά κάποιους ειδικότερους στόχους, όπως η εξασφάλιση της υποστήριξης των μέτρων
αντιμετώπισης, ο καθησυχασμός του κοινού, η μετάδοση πληροφορίας που είναι κρίσιμη τη
δεδομένη στιγμή, η ενθάρρυνση συλλογικών συμπεριφορών και η συμβολή στην προστασία
της ζωής που κινδυνεύει (WHO, Eﬀective Media Communication During Public Health
Emergencies, 2005). Αυτά έρχονται να προστεθούν στους τυπικούς στόχους μιας
ενημερωτικής καμπάνιας για την υγεία, όπως η πληροφόρηση, η προώθηση του διαλόγου και
της αλλαγής πολιτικής, καθώς και η δημιουργία και προώθηση νέων προτύπων
συμπεριφοράς. Προσεγγίζοντας υπ’ αυτό το πρίσμα τις κρατικές καμπάνιες για τον
κορονοϊό, θα εστιάσουμε στις αναπαραστάσεις της ζωής με τους άλλους σε απόσταση,
παρατηρώντας ότι αυτή διαδραματίζεται σε δύο πράξεις: την οικογενειακή φροντίδα και τη
σύγκριση με τον απομακρυσμένο άλλο.
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Οικογενειακή φροντίδα
Το περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζεται η καθημερινότητα υγειών, ασθενών και ευάλωτων
ομάδων είναι το περιβάλλον του σπιτιού και είναι κατά κανόνα οικογενειακό. Στα
ενημερωτικά βίντεο του Υπουργείου Υγείας που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
menoumespiti.gr, η/ο ασθενής είναι συχνά μέλος οικογένειας που απομονώνεται σε ένα
δωμάτιο και λαμβάνει τη φροντίδα των άλλων μελών, ενώ η κατηγορία των «ευπαθών
ομάδων» παρουσιάζεται με ζευγάρι ηλικιωμένων που λαμβάνουν με τη σειρά τους φροντίδα
από άλλα μέλη της οικογένειας. Εκείνο που παρατηρείται σε αυτές τις αφηγήσεις είναι ότι η
απεικόνιση της οικογένειας αντανακλά εμπεδωμένα πρότυπα -άντρας, γυναίκα, παιδιά- και η
δυνατότητα της παροχής φροντίδας αποδίδεται οπτικά στη γυναικεία και μητρική φιγούρα.
Έτσι, ενώ ο «άντρας» κάθεται στον καναπέ του σπιτιού απολαμβάνοντας ένα ρόφημα, η
γυναίκα σπεύδει να φροντίσει στο διπλανό δωμάτιο το άτομο που νοσεί. Σε διαφορετικό
βίντεο, γυναικεία φιγούρα αναλαμβάνει και πάλι τη φροντίδα των αντικειμένων της/του
ασθενούς -πιάτα, κλινοσκεπάσματα, επιφάνειες δωματίου.

Δύο διαφορετικές απεικονίσεις έρχονται με έναν μάλλον παράδοξο τρόπο να
επιβεβαιώσουν αυτή τη στρατηγική. Όσο η φροντίδα ασθενούς παραμένει αποκλειστικά
«γυναικεία» υπόθεση, η ψυχαγωγική ενασχόληση με το παιδί σε μια συνθήκη «αναστολής» της
καθημερινότητας γίνεται ζήτημα που αφορά εξίσου τη γυναίκα/μητέρα και τον άντρα/πατέρα.
Εξάλλου, το παιχνίδι με τα παιδιά αποτέλεσε ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα παραμονής στο
σπίτι, καθώς αρθρωνόταν ως υποκατάστατο της αναστολής όλων των υπόλοιπων
δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα, σε ένα ακόμα στιγμιότυπο οικογενειακής κοινωνικοποίησης, μια
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αντρική φιγούρα αναλαμβάνει την παροχή τεχνολογικής φροντίδας στους «γονείς, τους
παππούδες και τις γιαγιάδες», δηλαδή την εκμάθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ώστε να
αποτραπεί η μετάβασή τους στις τράπεζες.

Στον βαθμό, λοιπόν, που σε συνθήκες περιοριστικών μέτρων και κοινωνικής
αποστασιοποίησης οι άνθρωποι εξακολουθούν να συμβιώνουν και να φροντίζουν ο ένας τον
άλλον, αυτό εξαντλείται στο μοναδικό περιβάλλον της οικογένειας και τους έμφυλους
ρόλους των μελών της. Οι περιπτώσεις άλλων τύπων συμβίωσης ή μοναχικής διαβίωσης
αποκλείονται, ενώ η παροχή της φροντίδας ξεφεύγει από τα όρια της οικογένειας σε τρεις
μόνο περιπτώσεις: σοβαρή εκδήλωση του ιού -επομένως υπάρχει ανάγκη μετάβασης στο
νοσοκομείο- ενδοοικογενειακή βία και ψυχική διαταραχή.
Στον αντίποδα της ιδανικής οικογένειας και καθώς η λήψη περιοριστικών μέτρων
δημιούργησε ανησυχίες για την αύξηση περιστατικών βίας στα οικογενειακά περιβάλλοντα
της «πραγματικής» ζωής, η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων ανέλαβε την ευαισθητοποίηση για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Επιλέγοντας
ένα τηλεοπτικό πρόσωπο που φέρνει συχνά στην ατζέντα προσωπικές ιστορίες, την
Ελεονώρα Μελέτη, το σχετικό μήνυμα απευθύνεται σε γυναίκες που υφίστανται βία στο σπίτι
(Ελληνική Κυβέρνηση, https://www.youtube.com/watch?v=oCGFDpoyfn4). Αναγνωρίζοντας
πως ένα μέτρο «προστασίας» και «ασφάλειας» από τον ιό μπορεί να εκθέτει τις γυναίκες σε
επισφαλή περιβάλλοντα, το μήνυμα έχει τη μορφή του φαντασιακού διαλόγου με τη
«γυναίκα» που «υφίσταται βία» και την ενημερώνει, «δεν είναι μόνη». Ωστόσο, από τη
διατύπωση του μηνύματος διαφεύγει ότι η πολιτική αυτή απευθυνόταν «σε θύματα όλων των
μορφών βίας λόγω φύλου», ενώ η καμπάνια δεν συμπεριέλαβε την περίπτωση κακοποίησης
ανηλίκων από μέλη της οικογένειας. Σε ένα αντίστοιχο μήνυμα ευαισθητοποίησης με την
υπογραφή του Υπουργείου Υγείας, ακόμα ένα γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο, ο ηθοποιός
Θοδωρής Αθερίδης, ενημερώνει για τους κινδύνους για την ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια
της παραμονής στο σπίτι. Διακρίνοντας τη σωματική από την ψυχική υγεία, αναφέρει με
διδακτικό ύφος πιθανές εκδηλώσεις κινδύνου: άγχος, φόβος, θλίψη, θυμός αίσθημα της
μοναξιάς και αδυναμία επικοινωνίας με τα παιδιά. Εξισώνοντας και προβληματοποιώντας
διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, η επικοινωνία με τη γραμμή στήριξης και το
αίσθημα της κοινότητας προβάλλουν ως διέξοδος: «μένουμε υγιείς και όλοι μαζί θα τα
καταφέρουμε» (Ελληνική Κυβέρνηση, https://www.youtube.com/watch?v=UqjW56iz5kY).
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Παρότι τα παραπάνω μηνύματα μεταφέρονται με διαφορετικό τρόπο και για
διαφορετικούς λόγους, από κοινού ανασυγκροτούν το περιβάλλον της οικογένειας ως το
κύριο περιβάλλον διαβίωσης και φυσικής συνύπαρξης εν μέσω πανδημίας. Σε αυτό,
αναπαράγονται έμφυλα, κοινωνικά και συναισθηματικά στερεότυπα. Η παροχή φροντίδας
εκτός του κλειστού αυτού περιβάλλοντος συνιστά «διέξοδο» από μια προβληματική
κατάσταση, ενώ η συμβίωση και η συναναστροφή με άλλες/ους, εκτός από τους ειδικούς ή
τα μέλη της οικογένειας, αποσιωπάται προς ενίσχυση αυτών των θέσεων. Έξω από αυτό το
περιβάλλον υπάρχουν μόνο οι απομακρυσμένοι «δεσμοί» της κοινωνικής σύγκρισης.
Εμείς και οι άλλοι
Κατά τη σταδιακή εφαρμογή και κορύφωση των περιοριστικών μέτρων (Μάρτιος – Απρίλιος
2020), το αίτημα για παραμονή στο σπίτι και τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης
αρθρωνόταν στον πολιτικό και επιστημονικό λόγο με όρους αναγκαιότητας ή επιβολής. Την
ίδια στιγμή, στις κρατικές καμπάνιες αρθρωνόταν περισσότερο ως προτροπή, αξιοποιώντας
το παράδειγμα του «άλλου». Αντίστοιχη τακτική υιοθετήθηκε και στην καμπάνια «Μένουμε
ασφαλείς» που προωθήθηκε κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Σε αντιστοιχία με
τους ρόλους που εκπροσωπούσαν στον δημόσιο διάλογο ο «καλός» και «ευαίσθητος»
Σωτήρης Τσιόδρας (εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας) και ο «κακός» και «αυστηρός»
Νίκος Χαρδαλιάς (εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας), το μέτρο της σύγκρισης είναι
άλλοτε η αγάπη για τους άλλους και άλλοτε ο βαθμός πειθαρχίας στα μέτρα για την
αντιμετώπιση του ιού. Η χρήση διασημοτήτων γίνεται εδώ συστατικό χαρακτηριστικό των
μηνυμάτων.
Το πολυσυζητημένο βίντεο της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι» με τον Σπύρο
Παπαδόπουλο, ηθοποιό και παρουσιαστή τα τελευταία χρόνια της δημοφιλούς ψυχαγωγικής
εκπομπής «Στην Υγειά μας ρε παιδιά», ξεκινάει με έναν διάλογο με κάποια/ον που «επιμένει»
να βγουν έξω: «Όχι! Όχι! Μην επιμένεις! Θα μείνω μέσα!», λέει ο παρουσιαστής και
κλείνοντας το κινητό του κλείνει και την πόρτα του σπιτιού του και απευθύνεται στο κοινό.
«Γεια. Παιδιά, τα πράγματά είναι σοβαρά … », λέει εμφατικά (Ελληνική Κυβέρνηση, https://
www.youtube.com/watch?v=UHwOygJj69g). Η άρνηση στην επιμονή του άλλου για έξοδο, η
εκφορική οικειότητα και η έμφαση στη σοβαρότητα της κατάστασης επαναλαμβάνεται
αρκετές εβδομάδες αργότερα, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μένουμε ασφαλείς». Το μήνυμα
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διατυπώνεται από την ηθοποιό Βίκυ Σταυροπούλου: «Όχι, όχι, μην επιμένεις αγοράκι μου.
Εγώ θα βάλω μάσκα που θα τη φτιάξω μόνη μου […] Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά
…» (Ελληνική Κυβέρνηση, https://www.youtube.com/watch?v=TKKEN2q_5p0). Εδώ, τόσο το
αίτημα για παραμονή στο σπίτι όσο και το αίτημα για χρήση της μάσκας αρθρώνονται σε έναν
μυθοπλαστικό διάλογο με τον απομακρυσμένο άλλο που διαφοροποιεί τις ατομικές
αντιδράσεις και έναν φαντασιακό διάλογο με το κοινό που επιχειρεί να ενώσει. Η αρνητική
σύγκριση με εκείνην/ο που δεν κατανοεί πόσο «σοβαρά είναι τα πράγματα» μεταφράζεται σε
μια θετική και ενωτική σύγκριση μεταξύ εκείνων που συμμορφώνονται, με τρόπο μάλιστα
«ευλαβικό»· μια μεταφορά από τον θρησκευτικό λόγο που επαναλαμβανόταν συχνά στα
ενημερωτικά μηνύματα των κρατικών φορέων.

Αντίστοιχοι τρόποι θετικής και αρνητικής κοινωνικής σύγκρισης επιστρατεύονται και
στα δύο πολυσυζητημένα βίντεο με τον ηθοποιό Χρήστο Λούλη και την ηθοποιό Κατερίνα
Λέχου, με την υπογραφή της ΓΓΠΠ. Τα βίντεο κυκλοφόρησαν στο πλαίσιο της καμπάνιας
«Μένουμε ασφαλείς» και είχαν ως ρητό στόχο την αποτροπή συνωστισμού στον δημόσιο
χώρο κατά την άρση των μέτρων περιορισμού. Εδώ, το μήνυμα δεν ενσωματώνεται σε έναν
μυθοπλαστικό ή φαντασικό διάλογο, αλλά μεταφέρεται στη μυθοπλαστική αφήγηση δύο
δήθεν προσωπικών διαλόγων. Ο Χρήστος Λούλης αφηγείται τον διάλογο με τη σύντροφό
του, η οποία του προτείνει, «με αυτή τη γλυκιά φωνή που συνήθως τον κάνει ό,τι θέλει», να
πάνε στην πλατεία γιατί «θα είναι όλοι εκεί». Με έναν δραματουργικό λόγο που κορυφώνεται
στη στιγμιαία ταύτιση της συντρόφου του με το ακροατήριο -«Ακριβώς αυτό είναι το
πρόβλημα σου λέω, της λέω»- αναπαράγει τη θέση του «άντρα» που νουθετεί, καταλήγοντας
στην αιτιακή σύνδεση της συνάντησης φίλων σε δημόσιο χώρο με τη μετάδοση του ιού (Open
TV, https://www.youtube.com/watch?v=T5iw1nRhVfs). Σε αντίστοιχο ύφος, αλλά από τη
θέση «της φίλης», η Κατερίνα Λέχου αφηγείται πώς είπε στους φίλους της ότι είναι όλοι «για
μάζεμα», όταν της πρότειναν «να μαζευτούν καμιά εικοσαριά άτομα» (ΓΓΠΠ, https://
www.youtube.com/watch?v=I41lNGgrDPg). Λόγω του έντονου έμφυλου στίγματος στη
διάκριση μεταξύ «λογικής» και «μη λογικής», το πρώτο βίντεο κατηγορήθηκε για σεξισμό και
αποσύρθηκε. Το δεύτερο παρέμεινε, αποσιωπώντας το ενδεχόμενο μια συνάντηση φίλων να
είναι συνεπής με τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων.
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Έτσι, αντί της επαρκούς πληροφόρησης για την εμπέδωση των αποστάσεων σε
κοινωνικά περιβάλλοντα εκτός του σπιτιού, προτάθηκε ο φόβος της κριτικής από τον
«λογικό» άλλο.

Αν στα παραπάνω βίντεο οι χρήσεις της αρνητικής και θετικής κοινωνικής σύγκρισης
πρότειναν αντιθετικές αντιδράσεις στα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού -κατανόηση/μη
κατανόηση, σοβαρότητα/μη σοβαρότητα, λογικό/μη λογικό- και συμμόρφωση δια της
φαντασιακής ταύτισης με τον πρώτο πόλο, η πασχαλινή καμπάνια της ΓΓΠΠ και της ΕΡΤ
δίνουν έναν διαφορετικό τόνο. Ενώ τα πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού μετακινήσεων ήταν
ακόμα σε ισχύ, η ΓΓΠΟ λανσάρει ένα βίντεο για τις ημέρες του Πάσχα με σύνθημα «Μένουμε
σ π ί τ ι , β γ α ί ν ο υ μ ε ν ι κ η τ έ ς » ( Γ Γ Π Π , h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=ez59rHLliE8&feature=emb_title). Το μήνυμα μεταφέρεται με εικόνες από άδειους
δημόσιους χώρους, τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου- δηλωμένου πια θαυμαστή του
Κυριάκου Μητσοτάκη- και προτροπή στη θετική σύγκριση: «οι άνθρωποι πάντα φαίνονται
στα δύσκολα και τώρα που είναι παντού δύσκολα κοίτα τι κάνουμε εμείς, κοίτα τους…» και
συνεχίζει με περιγραφές και στιγμιότυπα από τους ανθρώπους της καθημερινότητας,
εκείνους που εργάζονται και εκείνους που φοβούνται αλλά «κάνουν το σωστό» μένοντας στο
σπίτι. Εδώ, η κοινωνική σύγκριση έχει μόνο θετικό πρόσημο και προτρέπει στην φαντασιακή
ταύτιση με το συλλογικό «εμείς». Έχοντας διχάσει την κοινωνία σε εκείνους που εργάζονται
και εκείνους που «απλά» καλούνται να μείνουν σπίτι, αυτό το «εμείς» κορυφώνεται στην
ταυτότητα του «Έλληνα», ο οποίος όταν τελειώσουν όλα αυτά θα μπορεί να μάθει «κάτι
καλό» στους άλλους.
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Τις ίδιες ημέρες, διάσημοι «Έλληνες», μεταξύ των οποίων προσωπικότητες των
τεχνών και των γραμμάτων, διακεκριμένοι αθλητές και Ολυμπιονίκες, συμμετέχουν στην
καμπάνια της ΕΡΤ με σύνθημα «Μένουμε σπίτι για όσους αγαπάμε» (ΕΡΤ, https://www.ert.gr/
menoume-spiti-gia-osous-agapame/). Έχοντας αναγορεύσει την «αγάπη» στο
συναισθηματικό κίνητρο της παραμονής στο σπίτι, ένα ευρύ φάσμα ατομικών λόγων δίνουν
σε φαντασιακούς διαλόγους με το ακροατήριο συλλογικά κίνητρα. Αυτά συχνά προβάλλουν
ως συστατικά της ίδιας συλλογικής ταυτότητας του «Έλληνα»: προστασία της κοινωνίας,
εσωτερικότητα, ενότητα, αυτοπειθαρχία, φιλότιμο, ευγνωμοσύνη περηφάνεια, πατριωτισμός.
Στο πλέγμα αυτών των μηνυμάτων, η κοινωνική σύγκριση με τον απομακρυσμένο άλλο δεν
είναι το μέσο μόνο για την αυτονόητα «λογική» συμμόρφωση, αλλά και για τις φαντασιακές
ταυτίσεις με «λογικούς» Έλληνες και τελικά το σύνολο «Ελλήνων».
«Εμείς» τα άτομα
Κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων, οι στρατηγικές της οικογενειακής φροντίδας και
της κοινωνικής σύγκρισης υποχωρούν. Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο της καμπάνιας
«Μένουμε Ασφαλείς», με σύνθημα «Βγάζουμε έξω τον καλύτερό μας εαυτό», η μετάβαση από
τον χώρο του σπιτιού στον ανοιχτό χώρο, καθώς και στον χώρο της εργασίας και των
υπηρεσιών, συμβολίζει τη μετάβαση σε έναν «αλλαγμένο» τρόπο ζωής
(Ελληνική Κυβέρνηση,https://www.youtube.com/watch?
time_continue=27&v=cQzhPqDWYGo&feature=emb_title).

Την ίδια στιγμή, το συλλογικό «εμείς» γίνεται το νήμα που συνδέει το παρελθόν των
περιορισμών με το παρόν και το μέλλον της νέας καθημερινότητας: «δεν ήταν εύκολο αλλά
πετύχαμε κάτι σημαντικό και το πετύχαμε μαζί […] τώρα […] αρχίζουμε να βγαίνουμε ξανά,
και βγαίνουμε αλλαγμένοι […] βγαίνουμε για να πάμε τις ζωές μας μπροστά […] και αυτό
πρέπει να το διασφαλίσουμε όλοι μαζί». Όσο όμως το ηχητικό μήνυμα συναρθρώνει αυτήν
την αλλαγή με πρακτικές ενημέρωσης, καλύτερης προστασίας, ενισχυμένου συστήματος
υγείας, αισιοδοξίας και διαφορετικού τρόπου συμπεριφοράς ως προς την προσωπική υγιεινή,
τα ψώνια, την εργασία και την τήρηση των αποστάσεων, η οθόνη γεμίζει από πρόσωπα
βγαίνουν έξω μόνα, φορούν μάσκα και τηρούν τις αποστάσεις ή παιδιά που συνοδεύονται
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από γονείς. Εναλλασσόμενες προσωπογραφίες σε ανοιχτό χώρο ή σε πορτραίτα γίνονται το
οπτικό σημαίνον του φαντασιακού «εμείς» που εδώ απαρτίζεται από «υπεύθυνα» και
«πειθαρχημένα» άτομα.

Έτσι κλείνει ο κύκλος ενός κυβερνητικού λόγου που εξάντλησε με μαεστρία την
κοινωνία στο άτομο και την οικογένεια και την κοινωνική ζωή σε πειθαρχημένες
συμπεριφορές, κοινωνικές συγκρίσεις και φαντασιακές, εθνικές, ταυτίσεις. Μένει να δούμε
αν ο «κορονοϊός» ήρθε για να μείνει.
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Ένας αγώνας νοήματος
Κώστας Γαρδούνης
Διδάκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, διεξάγεται ακατάπαυστα ένας αγώνας νοήματος. Το ίδιο
γεγονός μπορεί να οδηγεί σε διαφορετικές εννοήσεις, ανάλογα με τις αξίες, τις αντιλήψεις
εκείνου που το προσλαμβάνει και έτσι να ανοίγει διαφορετικές δυνατότητες δράσης. Η ζωή
επηρεάζεται από τα νοήματα που την ερμηνεύουν και τη δραστηριότητα που ξεπηδάει από
αυτά.
Ο αγώνας για το νόημα, λοιπόν, είναι και πολιτικός αγώνας. Χάρη στα κείμενα ενός
ιταλού πολιτικού κρατούμενου του περασμένου αιώνα, μπορούμε να πούμε ότι όποιος
επικρατεί στην πάλη των ιδεών, των ηθών, των υπονοούμενων παραδοχών, της γλώσσας,
μπορεί να κυριαρχήσει στον αγώνα για την κοινωνική κατανομή της ισχύος. Για να
κατακτήσεις και διατηρήσεις την ηγεμονία, αυτή του αφηγήματος και μετά την πολιτική,
ιδιαίτερη σημασία έχουν οι στιγμές κρίσης.
Η πανδημία του COVID-19 είναι μια τέτοια στιγμή. Κανείς δεν περίμενε, μέχρι την
εκδήλωσή της, να κινδυνέψει να αρρωστήσει σοβαρά ή να πεθάνει από μια επιδημική
ασθένεια τέτοιου είδους, δηλαδή από κάτι που μεταδίδεται από μια χειραψία, μια αγκαλιά ή
μια επίσκεψη στο σουπερμάρκετ. Αν η τελετή ταφής των νεκρών θεωρείται ένα γεγονός που
σηματοδοτεί τις απαρχές του πολιτισμού, η ακύρωσή της εξαιτίας ενός εξωτερικού
γεγονότος αφήνει μια μεγάλη ρωγμή σε όλο το συμβολικό σύστημα που διέπει τη ζωή
σήμερα. Αν φτάνουμε στο σημείο νεκροί, στην ουσία, να μην κηδεύονται και οι ηλικιωμένοι
να πεθαίνουν μαζικά στα γηροκομεία μόνοι, όπως έγινε στην Ισπανία και την Ιταλία, τότε
μπορεί έχουμε να κάνουμε με μια κατάπτωση προς τον αγώνα για τη στυγνή επιβίωση ή τη
γυμνή ζωή, όπως θα έγραφε ο Αγκάμπεν.
Όπως σε κάθε εκδήλωση μιας πραγματικότητας που υπενθυμίζει το πόσο ριζικά
ευάλωτος είναι ο καθένας, η πάλη για το νόημα, η προσπάθεια να βάλεις σε λέξεις αυτό που
συμβαίνει, είναι θεμελιακή για το πώς θα συνεχιστεί η ζωή. Σε συλλογικό επίπεδο, το είδος
του αφηγήματος που θα κυριαρχήσει μπορεί να καθορίσει και τον συσχετισμό δυνάμεων στο
κοινωνικό πεδίο. Θα καθορίσει τι είδους ζωή θα έχουμε μετά ή με τη πανδημία, πώς θα
καλυφθούν οι υλικές και συναισθηματικές ανάγκες, πώς θα συγκροτηθούν ήθη και
συμπεριφορές σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Μιλάμε ίσως για την αυγή μιας νέας εποχής.
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Τα διαφορετικά αφηγήματα της «έκτακτης ανάγκης»
Θα μιλήσουμε για την Ισπανία -όπου στην εξουσία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένας
κεντροαριστερός συνασπισμός- και για τα διαφορετικά αφηγήματα που διαμορφώνονται
στον πολιτικό λόγο από κόμματα και ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της κρίσης υγείας. Με την
έναρξη της πανδημίας, επιβλήθηκε μια de facto κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε πολλές
χώρες. Ονομάστηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι
στην πράξη ήταν μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στον βαθμό που αναστέλλονταν βασικές
πολιτικές ελευθερίες. Στην Ισπανία, το κράτος μπορούσε επίσης να καθορίσει την παραγωγή
διαφόρων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και να φτάσει έως και σε επιτάξεις επιχειρήσεων
υγείας. Δεν έγιναν πολύ σαφή στους πολίτες τα όρια και οι όροι αυτής της παρέμβασης, αν
δηλαδή επρόκειτο για επίταξη ή νοίκιασμα με το αζημίωτο, πάντως στη δημόσια συζήτηση
εμφανίστηκε σαν δυνατότητα επίδειξης κρατικής πυγμής για το κοινό καλό. Ταυτόχρονα,
αποφασίστηκε η θέσπιση κάποιου είδους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, γενικότερα
μέτρα που όταν δηλώνονταν είχαν έναν αέρα ριζοσπαστικού κεϋνσιανισμού. Η πολεμική δεν
άργησε να διαφανεί.
Μια ευρωβουλευτής του κόμματος Unidas Podemos, έγραψε ένα άρθρο -που
εμφανίστηκε και σε πολλά άλλα κείμενα- με τίτλο: «Todo el Poder para el Público» [Όλη η
εξουσία στο Δημόσιο] (Sira Rego, 20/3, https://www.elsaltodiario.com/tribuna/coronavirustodo-el-poder-publico), προσπαθώντας να δημιουργήσει ίσως κάποιο συνειρμό με εποχές
κοινωνικού και πολιτικού ριζοσπαστισμού (όλη η εξουσία στους εργάτες, στα σοβιέτ). Η
γράφουσα βλέπει την ευκαιρία για μια ανάσταση του κράτους πρόνοιας, για τη γενικότερη
ακύρωση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας.
Στέλεχος του PSOE έγραφε σε άρθρο με τίτλο «En defensa de lo publico» [Για την
υπεράσπιση του δημοσίου]: «Tο καταλάβαμε στη βιομηχανική επανάσταση. Ο Ρούσβελτ το
κατάλαβε αυτό με το New Deal μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Το καταλάβαμε όταν
σφυρηλατήσαμε το μεγάλο σύμφωνο που προέκυψε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το
οποίο επισημοποίησε τους κανόνες του παιχνιδιού για ειρηνική συνύπαρξη για περισσότερο
από μισό αιώνα. Το καταλάβαμε όταν οικοδομήσαμε το κράτος πρόνοιας και το
καταλαβαίνουμε τώρα, δηλαδή όταν είναι απαραίτητο να το υπερασπιστούμε με
περισσότερη δύναμη από ποτέ» (Santos Cerda, 10/04, https://www.nuevatribuna.es/articulo/
actualidad/en-defensa-de-lo-publico/20200410184125173372.html?
__twitter_impression=true ).
Μια υπεράσπιση της ανάγκης αλλαγής παραδείγματος. Η αποτελεσματικότητα και οι
πολιτικές στήριξης της εργασίας συνδέονται και χάρη στην επιδημία γίνονται συνώνυμο της
επιβίωσης της κοινωνίας, τώρα όπως και τότε. Απέναντι στον ιδεολογικό φονταμενταλισμό
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της ελεύθερης αγοράς, κάποιοι θεωρούν ότι η ιστορία έχει κάνει τον κύκλο της και ο
κεϋνσιανισμός πρέπει και μπορεί να σώσει τον κόσμο και μετά από αυτή την καταστροφή.
Βέβαια, η οξύτητα υπέρ των κοινωνικών πολιτικών εναλλάσσεται με εκκλήσεις
ενότητας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. O πρωθυπουργός Σάντσεθ ζητούσε, στη
συνεδρίαση ενός άδειου, λόγω COVID-19 κοινοβουλίου (13/05), «ενότητα ανάμεσα στη δεξιά
και την αριστερά, για σωθούν ζωές και θέσεις εργασίας» (Εl País, 13/05).
Δεδομένων των αδιανόητα μεγάλων ανθρώπινων απωλειών, η κεντροαριστερή
κυβέρνηση βρίσκεται κάθε μέρα στο έλεος κριτικών για ανικανότητα. Οι κριτικές
κυκλοφορούν όχι μόνο στα ΜΜΕ, αλλά ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα, με γιατρούς και
νοσοκόμους/ε να καταγγέλλουν την ασχετοσύνη και βραδύτητα των πολιτικών. Γι’ αυτό και οι
αναφορές στην ανάγκη ενίσχυσης των κεϋνσιανικών πολιτικών από την κυβέρνηση και τους
υποστηρικτές της εναλλάσσονται με τις realpolitik ανάγκες επιβίωσης απέναντι στις κριτικές.
Η γραμμή, ωστόσο, της δεξιάς αντιπολίτευσης δεν είναι η συναίνεση. Κάθε μέρα, οι τόνοι της
πολεμικής ανεβαίνουν, φτάνοντας πλέον μέχρι και τη διοργάνωση διαδηλώσεων. Γιατί ο
μεγάλος κίνδυνος για την ισπανική μεταφρανκική συντηρητική παράταξη είναι η καταστροφή
να ανοίξει το παράθυρο για τον… κομμουνισμό. Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Πάμπλο
Κασάδο, δήλωσε στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais (13/05), ότι «ο
πρωθυπουργός ζητάει Σχέδιο Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της χώρας, όταν αυτό το σχέδιο
στην εποχή του αποφασίστηκε για να καταπολεμηθεί ο κομμουνισμός. Τώρα ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Πάμπλο Ιγκλέσιας, ηγέτης του Podemos, θέλει αυτό το σχέδιο για να
χρηματοδοτήσει αυτή ακριβώς την ιδεολογία». Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δεν κατακρίνεται
επειδή απλά θέλει να αυξήσει τα δημόσια έξοδα ή το έλλειμμα, αλλά κατευθείαν για σχέδιο
κομμουνιστικής αλλαγής.
Στο ίδιο μήκος κύματος, σε άλλη συνέντευξή του στο κανάλι Telecinco, ο Κασάδο
έλεγε ότι «ο Πάμπλο Ιγκλέσιας αρχίζει να λέει ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία υπόκειται στο γενικό
συμφέρον. Βλέπουμε ήδη πού οδηγεί αυτό. Οδηγεί στη Βενεζουέλα ή στην Ελλάδα. Θα γίνει
εθνικοποίηση ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης ή μιας ιδιωτικής εταιρείας και πρέπει να το
υποστηρίξουμε;» (El País, 02/04). Αυτό ιδεολογικό σχήμα δείχνει ότι προσπαθούν να
αναδείξουν ως διακύβευμα την ίδια τη συνέχιση της οικονομικής και πολιτικής παράδοσης
του δυτικού κόσμου.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αυτής της τάσης είναι το κείμενο προσωπικοτήτων της
πολιτικής και της κουλτούρας που είδαν στην εξαγγελία εναλλακτικών οικονομικών
πολιτικών και στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας μια πρόβα ολοκληρωτισμού: «Στην
Ισπανία και την Αργεντινή, ηγέτες με έντονη ιδεολογική προκατάληψη σκοπεύουν να
χρησιμοποιήσουν τις σκληρές συνθήκες για να μονοπωλήσουν πολιτικά και οικονομικά
προνόμια που οι πολίτες θα απέρριπταν αποφασιστικά σε άλλο πλαίσιο. Και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού, ο κρατισμός, ο παρεμβατισμός και ο λαϊκισμός επανεμφανίζονται
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με μια ορμή που υποδηλώνει μια αλλαγή μοντέλου, μακριά από τη φιλελεύθερη δημοκρατία
κ α ι τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α τ η ς α γ ο ρ ά ς » ( h t t p s : / / f u n d a c i o n fi l . o r g / m a n i fi e s t o - fi l / ?
fbclid=IwAR3OpNSd89SM6SS-D1jd3uGaPabUxsEDeAF63RnMCgJypFcAqlntZ8N2dU0).
Το κείμενο υπογράφουν ο νομπελίστας Μάριο Βάργκας Λιόσα, o πρώην δεξιός
πρωθυπουργός Αθνάρ, η εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος στο κοινοβούλιο, και πολλοί
πολιτικοί και επιχειρηματίες από Ισπανία και Λατινική Αμερική. Ο τίτλος του κειμένου είναι
ενδεικτικός: «Η πανδημία να μη γίνει δικαιολογία για τον αυταρχισμό».
Στη συντηρητική εφημερίδα ABC, o αρθρογράφος εκφράζει ανάλογες ανησυχίες:
«Κανείς δεν θα αμφισβητούσε την αντικειμενική σκοπιμότητα της επέκτασης των μέτρων
έκτακτης ανάγκης, εάν δεν μεσολαβούσε η διάχυτη υποψία ότι η εξουσία τα χρησιμοποιεί
καταχρηστικά, ως δικαιολογία για την επιβολή προσωρινού καθεστώτος αναστολής
δικαιωμάτων, εθνικοποιημένης οικονομίας και περιορισμού του κοινοβουλευτικού ελέγχου
και της κριτικής στα κοινωνικά δίκτυα και τον Τύπο» (10/05).
Σε αυτές τις θέσεις, πολιτικός και οικονομικός φιλελευθερισμός ή καλύτερα,
φιλελευθερισμός και νεοφιλελευθερισμός πάνε χέρι-χέρι. Για τη δεξιά, η κοινωνία
αυτορυθμίζεται όπως και η οικονομία: όποιος δεν είναι δυνατός ώστε να ανταπεξέλθει στις
περιστάσεις κλείνει –στην προκειμένη περίπτωση, πεθαίνει.
Σχόλια για την πάλη νοήματος στην Ισπανία -και όχι μόνο
Η ισπανική πολιτική ζει στη σκιά του εμφυλίου και της δικτατορίας. Ακόμα κι αν περιεχόμενα
των συγκεκριμένων κομματικών πολιτικών δεν είναι τόσο διαφορετικά σε πολλά θέματα,
εξακολουθεί να αναπαράγεται, ρητά ή άρρητα, η διαίρεση ανάμεσα σε δύο πολιτικές
παραδόσεις, τη ρεπουμπλικανική (αντιμοναρχική) και τη φιλομοναρχική/μεταφρανκική.
Ανάμεσα, δηλαδή, στους ηττημένους και τους νικητές του εμφυλίου. Βέβαια. το μεγαλύτερο
κόμμα της σημερινής κυβέρνησης, το Σοσιαλιστικό (PSOE) δεν είναι πλέον αντιμοναρχικό,
όμως ήταν στον εμφύλιο και μετά από αυτόν. Για τη φρανκική και μεταφρανκική δεξιά, οι
ρεπουμπλικάνοι/αντιμοναρχικοί βάζουν σε κάθε ιστορική περίοδο σε κίνδυνο την Ισπανία,
απειλώντας να τη σύρουν σε κάποιου είδους κομμουνιστική περιπέτεια. Δεν είναι δύσκολο να
καταλάβουμε, λοιπόν, ότι η αντιπαράθεση των λόγων γύρω από την απάντηση στην κρίση
υγείας, έχει σαν φόντο τη σύγκρουση ανάμεσα στις «Δύο Ισπανίες». Ας πούμε ότι για την
ισπανική Δεξιά αυτή η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερη κακή, καθώς περιλαμβάνει, εκτός από το
Podemos, το ισπανικό κομμουνιστικό κόμμα, για πρώτη φορά μετά την κυβέρνηση του
εμφυλίου.
Φυσικά, αυτή η μάχη για το νόημα είναι κάτι που ξεπερνά τις πολιτικές και τις
προθέσεις των κυβερνόντων. Αν και τους έλαχε να εμφανίζονται υποστηρικτές κάποιου
είδους κοινωνικοποίησης της οικονομίας, ίσως είναι αφελές να τους αποδώσουμε τόσο
ριζοσπαστικές προθέσεις ή τουλάχιστον τη δυνατότητα να τις υλοποιήσουν. Είναι πικρό το
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μάθημα που δίνει η ιστορία για τα σχέδια των κυβερνήσεων που σε κάποια στιγμή ξεπερνάνε
τα όρια της κυρίαρχης (γεωπολιτικής και οικονομικής) τάξης πραγμάτων. Οι δομές
αντιστέκονται και έχουν μια πανούργα δύναμη ακύρωσης ή αφομοίωσης κάποιων, ίσως,
φιλόδοξων κυβερνητικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο
διαφορετικά νοήματα που ίσως καθορίσουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά των κοινωνιών
κατά την πανδημία και μετά από αυτή, αν και εμπλέκει τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων,
εξελίσσεται και πέρα από αυτήν.
H πανδημία δημιουργεί της συνθήκες σύγκρουσης πολιτισμών στο εσωτερικό των
δυτικών κοινωνιών, ανάμεσα σε αυτούς που υποστηρίζουν την ιδεολογία της ελεύθερης
αγοράς και στην απόπειρα δημιουργίας ενός νέου παραδείγματος, όπου το ανθρώπινο
τίθεται πάντα πριν από την οικονομία. Όπως γράφει ο Ντιέγκο Ντελγάδο (06/04, https://
www.kamchatka.es/es/pausa-separaos-uniros), η πανδημία έβγαλε στο φως εκείνες τις
ανισότητες, τις απώλειες, τους θανάτους, που σε κανονικές συνθήκες ήταν αθέατες, χάρη
ίσως στη μεγάλη ικανότητα αυτοδικαιολόγησης του νεοφιλελεύθερου μοντέλου.
Ακολουθώντας τον Ντελγάδο, η πανδημία ενεργοποιεί τη σύγκρουση ανάμεσα, από
τη μια, στη λογική της συνεργασίας και της αλληλεγγύης και, από την άλλη, στη λογική μιας
κανιβαλιστικής ανταγωνιστικότητας. Το άγχος ενός απροσδόκητου τέλους θέτει σε κίνηση
δύο αντιφατικούς μηχανισμούς υποκειμενικής άμυνας: Ο πρώτος μας κάνει να
ξαναανακαλύπτουμε την ευθραυστότητα και αλληλεξάρτησή μας. Ο δεύτερος μας οδηγεί να
δούμε στον άλλο έναν εχθρό. Δεν είναι άστοχο να υποθέσουμε την ύπαρξη ενός
φαινομενικού παράδοξου, ότι η υγιεινιστική παράνοια που οδηγεί στο να κλείνεσαι απέναντι
στον άλλο και η απόδοση προτεραιότητας στην οικονομία και την ελεύθερη κυκλοφορία
γεννιούνται από την ίδια μήτρα, αυτή του αποθεωμένου εγωισμού. Έτσι, η πάλη για το νόημα
δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς που υποστηρίζουν να κλειστούμε μέσα και σε αυτούς που λένε
να βγούμε έξω, αλλά πάνω στο πώς κλεινόμαστε ή βγαίνουμε. Ο αντιηγεμονικός πολιτισμός
είναι αυτός μιας διαφορετικής σύλληψης που συνδέει την ελευθερία με την ανάληψη της
ευθύνης για τη συλλογική -και άρα ατομική- αυτοπροστασία. Το να μένεις κλεισμένος στο
σπίτι δεν είναι ακύρωση της ελευθερίας, μα συνέπεια της άσκησής της, στον βαθμό που δεν
γίνεται επειδή το κράτος το λέει, αλλά επειδή ο ίδιος το αποφασίζεις σκεπτόμενος τον άλλο.
Το νόημα μιας καραντίνας εξαρτάται, επομένως, από τους λόγους που τη στηρίζουν
ή την κατακρίνουν σε θεσμικό επίπεδο. Δεν είναι το ίδιο να έχεις απέναντί σου τον
Μπολσονάρο, τον Τραμπ, τον Μητσοτάκη ή τον Πάμπλο Ιγκλέσιας. Δεν είναι ίδια η
λειτουργία των περιοριστικών μέτρων όταν κυβερνά κάποιος που δεν θέλει να τα αρχίσει ή
βιάζεται να τα λήξει για το καλό της ελεύθερης αγοράς και όταν κυβερνά κάποιος που λέει
ότι τα υπερασπίζεται αλλά τα αναιρεί στη πράξη, συλλαμβάνοντας όσους επιλέγουν να
συναθροίζονται, κρατώντας τις αποστάσεις, σε ανοιχτούς χώρους!
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Η αναδιάρθρωση των τελευταίων δεκαετιών μας δείχνει ότι μπορεί εξ αντικειμένου
να βρεθείς στη θέση σύμπλευσης ή σύγκρουσης με πολιτικές κρατικής παρέμβασης,
απέναντι σε λογικές «νυν υπέρ πάντων» η οικονομία. Η ιστορική εμπειρία μάλλον συνηγορεί
υπέρ της ανάγκης μιας τέτοιας τακτικής, μέσα από αυτό που θα ονομάζαμε «πόλεμο
θέσεων», με στόχο τη χειραφέτηση. Η δημιουργία μιας πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής
(αντι)ηγεμονίας το επιβάλλει, αλλά απαιτεί και πολύ περισσότερα.
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Αναμενόμενα πρωτόγνωρο: Λόγοι των Μέσων για τον
COVID-19 και την ενδοοικογενειακή βία στο Μεξικό
Jimena Vazquez και Κωστής Ρούσσος
Υποψήφιοι διδάκτορες, Κέντρο για την ιδεολογία και την ανάλυση λόγου, Τμήμα
Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο του Έσσεξ
Η πανδημία του COVID-19 έχει επιφέρει αλλαγές χωρίς προηγούμενο στους τρόπους ζωής
μας. Ή μήπως αυτό που συνέβη είναι ότι η πανδημία απλώς υπογράμμισε την ήδη βιωμένη
κανονικότητα, ακόμα κι αν αυτό έγινε και σε παράλογα επίπεδα; Και αυτό γιατί η διαχείριση
και ο αντίκτυπος της πανδημίας δεν υπάρχουν εν κενώ. Ένα πράγμα που έχουν καταφέρει τα
περιοριστικά μέτρα ανά τον κόσμο είναι να δημιουργήσουν τον χώρο όπου υποτίθεται ότι
πρέπει να μείνουμε, ακόμα περισσότερο αόρατοι. Όταν οι κυβερνήσεις και τα Μέσα μας
ζητούν να παραμείνουμε σπίτι, παραγνωρίζουν και, επομένως, κανονικοποιούν το γεγονός
ότι δεν έχουν όλοι/ες το προνόμιο να διαθέτουν έναν ασφαλή εσωτερικό χώρο. Σε αυτούς
τους πρωτόγνωρους καιρούς, αυτό που συμβαίνει είναι απλά η ενδυνάμωση της υπάρχουσας
κανονικότητας με «καλύτερες» δικαιολογίες (ακόμα και αν η φυσική -και όχι η κοινωνικήαποστασιοποίηση είναι ο μοναδικός αποδεδειγμένα αποτελεσματικός τρόπος για να
ανακόψει την εξάπλωση του ιού, αυτό δεν θα έπρεπε να μας αποτρέπει από το να είμαστε
κριτικοί απέναντι στα χαρακτηριστικά της επιτήρησης και της πειθαρχίας της κυβερνητικής
λογικής που υποστηρίζεται από τέτοιου είδους μέτρα). Το ενδυναμωμένο κανονικό
καταδεικνύεται επίσης από την απόκριση, ακόμα και πρόβλεψη, του κόσμου για την αύξηση
της ενδοοικογενειακής βίας λόγω των περιοριστικών μέτρων (https://www.theguardian.com/
global-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-20-duringglobal-lockdown-coronavirus).
Ο πόνος και οι ευαλωτότητες των γυναικών ανά τον πλανήτη εξαρτώνται από το
εκάστοτε πλαίσιο, υπάρχουν ωστόσο κοινά χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες -τόσο
στις πλούσιες όσο και στις φτωχές χώρες- πληρώνονται συνήθως λιγότερο από ό,τι οι
άντρες σε αντίστοιχες θέσεις στο ίδιο επάγγελμα και, την ίδια στιγμή, είναι πολύ
περισσότερες σε χαμηλά αμειβόμενες δουλειές (https://nwlc.org/resources/low-wage-jobsare-womens-jobs-the-overrepresentation-of-women-in-low-wage-work/). Εκτός από τις
εργασιακές τους αρμοδιότητες σε υποαμειβόμενες θέσεις, οι γυναίκες καλούνται να τα
βγάλουν πέρα και με την άμισθη εργασία κοινωνικής αναπαραγωγής. Από το ξεκίνημα της
πανδημίας, οι γυναίκες πρέπει να διαχειριστούν επιπλέον την άμισθη οικιακή εργασία, όπως
η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών -καθώς θεωρείται δεδομένο ότι είναι αυτές που
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πρέπει να το κάνουν (https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-Covid-19-crisis). Με άλλα λόγια,
σε αυτούς τους «πρωτόγνωρους» καιρούς, αναμένεται από τις γυναίκες να συνεχίσουν να
φέρνουν εις πέρας όλη τους τη δουλειά, να προσθέσουν και άλλα καθήκοντα που δεν
πληρώνονται και δεν αναγνωρίζονται, και όλα αυτά με χάρη.
Όταν ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα σε όλο τον κόσμο, άρχισαν να κυκλοφορούν
ανοιχτά εκθέσεις σχετικά με την πιθανή αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Σύντομα
επιβεβαιώθηκαν. Σε ένα κανονικοποιημένο πατριαρχικό αφήγημα, η άνοδος αυτή ήταν κάτι
που έπρεπε να γίνει αποδεκτό (εν τέλει, αν το αποδεχτούμε στον «ελεύθερο χρόνο της
πανδημίας», γιατί όχι και τώρα; -ενδυνάμωση του κανονικού). Μια χώρα που ακολούθησε το
προβλέψιμο αυτό σενάριο ήταν το Μεξικό: τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησαν κάποια περιοριστικά
μέτρα, οι κλήσεις στους τηλεφωνικούς αριθμούς της αστυνομίας για επείγουσες καταγγελίες
ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 23% (https://www.animalpolitico.com/2020/04/
llamadas-denuncias-violencia-familiar-pandemia/). Την κάλυψη της ανόδου αυτής από τα
Μέσα συνόδευσε η απάντηση των δημόσιων αξιωματούχων. Ο πρόεδρος, Αντρές Μανουέλ
Λόπες Ομπραδόρ (AMLO), απάντησε στο ζήτημα με απόλυτη άρνηση, ισχυριζόμενος ότι το
90% αυτών των κλήσεων είναι ψευδείς (https://www.animalpolitico.com/elsabueso/amlofalso-llamadas-emergencia-mujeres-no-sean-reales/), και ότι, αν και το Μεξικό είναι ιστορικά
μια βίαιη χώρα για τις γυναίκες του, «οι Μεξικανοί διακρίνονται για την αδερφικότητα
περισσότερο από ό,τι για τη βία και επομένως, το να πρέπει να βρίσκονται περιορισμένοι στο
σπίτι, βγάζει προς τα έξω μόνο αυτήν την αδερφικότητα στις οικογένειες» (https://
www.animalpolitico.com/2020/05/amlo-no-aumenta-violencia-mujeres-covid-fraternidadfamiliar/). Αν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέδειξαν γρήγορα την αναλήθεια των
προεδρικών ισχυρισμών, τα ρεπορτάζ τους δεν πήγαν πέρα από αυτό· ήταν σαν το μοναδικό
πρόβλημα να ήταν ο ισχυρισμός του προέδρου και όχι ότι η ενδοοικογενειακή βία έχει
αυξηθεί δραματικά τον πρώτο μήνα των περιοριστικών μέτρων.
Τα Μέσα, επομένως, δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται ειλικρινά να κατανοήσουν τον
τρόμο που συνεπάγεται το να είσαι γυναίκα στο Μεξικό. Φαίνεται να υπάρχει λίγη ή και
καθόλου έγνοια να λειτουργήσουν ως μια φωνή που συμβάλλει στο να ειπωθούν οι ιστορίες
των μεξικανών γυναικών. Το αφήγημα στα Μέσα ήταν σχεδόν σαν επισήμανση ενός
προφανούς φαινομένου, με τόνο που παραπέμπει σε μια ιδέα όπως: «σε μια ήδη εξαιρετικά
βίαιη χώρα απέναντι στις γυναίκες, τι άλλο πρόκειται να συμβεί κατά τη διάρκεια των
περιορισμών;» Είναι σαν να μην υπάρχει καμία έκπληξη, εφόσον η έμφυλη και
ενδοοικογενειακή βία -και η βία γενικότερα- είναι κάτι που καλύπτεται από τα μεξικανικά
Μέσα σαν μια κανονικότητα που η κοινωνία έχει φτάσει να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο.
Ενδεικτικό είναι το πώς τα ΜΜΕ κάλυψαν τα σχετικά με αυτή τη βία στατιστικά.
Επανειλημμένα, τα Μέσα λένε στους αποδέκτες τους ότι 9 γυναίκες σκοτώνονται κάθε μέρα
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στον Μεξικό, ένα νούμερο που επαναλαμβάνεται έξω από κάθε πλαίσιο, χωρίς κανένα από
αυτά τα θύματα να έχει ποτέ ανθρώπινη υπόσταση, χωρίς να του δίνεται όνομα, χωρίς να έχει
δικαίωμα στη δική του ιστορία ζωής (https://www.eluniversal.com.mx/tag/feminicidios-enmexico, https://www.animalpolitico.com/2020/03/desigualdad-violencia-datos-mujeresmarcha-8m/).
Ωστόσο, από το 2018, το μεξικανικό φεμινιστικό κίνημα έχει βγει στους δρόμους και
έχει υψώσει τη φωνή του για να προβάλλει το δικό του αφήγημα, τη δική του οπτική του τι
σημαίνει το να είσαι γυναίκα σε μια τόσο θανατηφόρο χώρα. Οι Μεξικανές ανακαταλάμβαναν
τον δημόσιο χώρο, από τον οποίο, ιστορικά, έχουν διαγραφεί. Η μιντιακή κάλυψη τέτοιων
στιγμών ενεργού αντίστασης αντιμετωπίστηκε με σχόλια σχεδόν αποκλειστικά από
ρεπερτόρια βίας, όπως ο βανδαλισμός των δρόμων και της δημόσιας περιουσίας. Ο ίδιος ο
AMLO υποβάθμισε τις διαμαρτυρίες και τις κατηγόρησε ότι αποτελούν πρόκληση για
καταστολή. Και τα περισσότερα Μέσα ακολούθησαν, μετρώντας τα γυαλιά που έσπασαν ή το
πόσοι τοίχοι βάφτηκαν με γκράφιτι, αντί να προσπαθήσουν να καταλάβουν τον θυμό και τη
ματαίωση που εκφράζουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Οι γυναίκες στο Μεξικό προσπαθούσαν να
δείξουν ότι δεν είναι ασφαλείς πουθενά, ούτε στους δρόμους ούτε στα σπίτια τους. Και τότε,
ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα και βρέθηκαν και πάλι απομονωμένες στον χώρο που είχαν
μόλις αναδείξει ως θανατηφόρο -και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Όταν τα Μέσα αναφέρονται στην ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων ως κανονικότητα, ως κάτι αναμενόμενο,
αποτυγχάνουν να κάνουν μια καταγραφή και ανάλυση για τη δυνατότητα αντίστασης. Οι
γυναίκες στο Μεξικό στερούνται κάθε χώρο ύπαρξης. Η πρωτόγνωρη αυτή περίοδος
συμβάλλει στην εδραίωση της κανονικοποίησης της εξάλειψης ιδιωτικών και δημόσιων χώρων
αντίστασης. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις αναφορές των Μέσων σε
αυτά τα φαινόμενα ως δικαιολογημένα ή κατανοητά. Θα πρέπει να στεκόμαστε κριτικά
απέναντι σε κάθε αφήγημα που εναποθέτει την υπέρβαση του ιού στην ευθύνη και το
καθήκον των πολιτών να συμμορφωθούν, στερούμενοι κάθε δυνατότητας αμφισβήτησης του
κυρίαρχου λόγου. Ας εξετάσουμε το πώς αυτή η χωρίς προηγούμενο περίοδος έχει
ξεσκεπάσει ακόμα περισσότερο την ωμότητα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και ας τη
χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο για να ασκήσουμε πίεση προς τη δυνατότητα μιας νέας
πραγματικότητας.
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Ο Σωκράτης σε καραντίνα
Viki Mladenova
Υπ. Δρ., Studi Internazionali, Πανεπιστήμιο L' Orientale της Νάπολης
Ένας θάνατος έχει αφήσει το σημάδι του στην ιστορία της πόλης, την πολιτική και τη
φιλοσοφία. Ο θάνατος του Σωκράτη απεικονίζει πολλές φιλοσοφικές, πολιτικές και ηθικές
θεματικές, δυνατές αποτυπώσεις από πολλές αντιπαραθέσεις και εις βάθος γνώσεις σε δύο
σύνθετα ζητήματα που μπορούν να παρατηρηθούν μέσα από την αδιάκοπη πανταχού
παρουσία τους, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα: την κοινή ζωή (ή την ύπαρξη της
κοινότητας) και τη ζωή του ατομικού εαυτού (ή ατομική ύπαρξη).
Μέσα από την ανασυγκρότηση των τελευταίων στιγμών του Σωκράτη,
χρησιμοποιώντας σε αυτήν την περίπτωση τον διάλογο του Πλάτωνα, «Φαίδων», και υπό το
φως της πανδημίας του ιού COVID-19, μεταξύ άλλων, αναδύονται δύο ισχυρά στοιχεία της
ζωής της πόλης: ο διάλογος και η φιλία.
Ο διάλογος
Ο Σωκράτης εισάγει τον διάλογο ως ένα ηθικό, πολιτικό και οντολογικό μέσο που δημιουργεί
και έπειτα περιέχεται σε μια σειρά σημείων που συνδέονται με μια ενεργό ζωή: σκέψη, λόγος,
δράση. Στην τρέχουσα πανδημία, τα τρία στοιχεία σε αυτή την αλληλουχία μπορούν να
εξεταστούν σε δύο τόπους, τους οποίους επιτρέπουν οι αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις την
περίοδο της πανδημίας, δηλαδή το να είσαι στο σπίτι και να είσαι έξω. Το «σπίτι» αποτελεί
ένα αμφίσημο στοιχείο του χώρου, είναι δύσκολο να οριστεί και θα πρέπει να είναι διαρκώς
συνδεδεμένο με την αποστροφή για ευρέως αποδεκτές, κωδικοποιημένες εικόνες. Όμως, η
οικία ή το διαμέρισμα στο οποίο κάποιος αισθάνεται σπίτι του έχει ένα σταθερό γνώρισμα περιορίζει από τον εξωτερικό κόσμο και την πληθωρικότητά του. Επιμένοντας ότι ένα από τα
πιο αποτελεσματικά μέτρα εναντίον της διάδοσης του COVID-19 είναι η απόσυρση των
ανθρώπων στα σπίτια τους και ο περιορισμός των επαφών με τον εξωτερικό κόσμο, υπάρχει
πλέον και επίσημη βάση για την παραμονή στο σπίτι. Υφίστανται μάλιστα συγκεκριμένες,
συχνά δρακόντειες ποινές, που αποφασιστικά και πειστικά οχυρώνουν τα τείχη της
καραντίνας του σπιτιού μας.
Ωστόσο, η ζωή με τον εαυτό έχει μια προϋπόθεση: τη ζωή με τους άλλους, στο πεδίο
του πολιτικού, στη δημόσια σφαίρα, δηλαδή, εκτός των τειχών του σπιτιού. Έτσι, θεωρείται
ότι κάποιος/α που μπορεί να ζήσει με τον εαυτό του/της, μπορεί να ζήσει με άλλους.
Κάποιος/α που αποσύρεται στο σπίτι του/της, έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται και έχει «την
ικανότητα να διακρίνει το σωστό από το λάθος, το όμορφο από το άσχημο [και] ενδεχομένως
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να αποτρέψει πράγματι καταστροφές, τουλάχιστον για τον εαυτό» (Arendt, 1978: σελ. 193).
Κάποιος/α αναπόφευκτα θα επιστρέψει στο σπίτι από την πλατεία, τα ψώνια, την αγορά,
όπου, μέσα από στιγμές συναντήσεων και διαλόγου, δημιουργεί τον άλλον που περιέχεται
αναγκαία στο «δύο» της διαλογικής δομής της σκέψης ως ρήμα: δύο-σε-ένα.
Όμως, ακόμα και ο Σωκράτης χρειάστηκε να επιστρέψει από το αγαπημένο του
μέρος στην πόλη, την πλατεία, στο σπίτι του στην Αθήνα και να βρεθεί μόνος και μακριά από
τους άλλους. Ξανά, υπό το φως των μέτρων ενάντια της εξάπλωσης του COVID-19,
προκύπτει ένα ερώτημα, αυτή τη φορά στην άλλη πλευρά των κριτικών παρατηρήσεων του
lifestyle της καραντίνας που έχει ήδη συνέπειες και, ακόμα χειρότερα, συνωμοτείται η
συνέχισή του και μετά το τέλος της πανδημίας: πώς η παραμονή στο σπίτι (τώρα ως
έκφραση νομικού φορμαλισμού και υπακοής στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις) συνδυάζεται
με τη δυνατότητα της σκέψης με τη μορφή διαλόγου; Τι θα αναδυθεί από την πρακτική της
παραμονής στο σπίτι που θα αποτελέσει στοιχείο-κλειδί για το σκέπτεσθαι; Η μοναξιά. Η
σκέψη παράγεται αναγκαία από την εμπειρία της μοναξιάς: μπορεί να προκύψει σε μια στιγμή
σιωπής χωρίς περιοριστικά δάπεδα και αψίδες.
Αυτό αποκαλύπτει το γλυκό παράδοξο του διαλόγου, οι αντικρουόμενες φύσεις της
πολιτικής αρένας και η μοναξιά που τις που εναρμονίζει στη φόρμουλα του δύο-σε-ένα, με
την καθεμιά να αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη της άλλης. Την ίδια στιγμή, αυτός είναι
ο λόγος πίσω από τη βαθιά δυσαρέσκεια με τα μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με την επίσημη
αλήθεια, μπορούν να σώσουν ζωές. Επειδή οι τοίχοι του σπιτιού ως όρια δεν μπορούν να
σταθούν όρθιοι απέναντι στο έξω, αν δεν αγγίζουν το εσωτερικό του κόσμου, στο οποίο,
προκειμένου να απορριφθούμε, πρέπει να είμαστε μόνοι, θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να
κινούμαστε σε όλα τα δυνατά σημεία του άξονα με άκρα το μέσα και το έξω. Η κίνηση κατά
μήκος του άξονα δεν είναι όμως τόσο ασφαλής. Αυτό καθίσταται εμφανές στην
προσαρμοσμένη στην πανδημία ζωή, όταν ο φόβος μιας άλλης απειλής στην υγεία, δηλαδή η
απειλή στην πνευματική υγεία, και η κραυγή για κάτι που θα μπορούσε να οριστεί ως «θεωρία
της φροντίδας», περιορίζονται σε έναν βαρύ στεναγμό που με δυσκολία μπορεί να ψελλίσει
«είμαι σε απουσία από εμένα» (ich bleibe mir aus). Όταν η μοναχικότητα ως πλαίσιο στο
οποίο η σκέψη μπορεί να συμβεί με τη μορφή διαλόγου κυριαρχείται από τη μοναξιά, τότε
αναδύεται μια νέα επικίνδυνη συνθήκη στην οποία «είμαι ένας/μια και χωρίς συντροφιά».
Η φιλία
Η πρόσβαση στην ομιλία και στη φωνή προϋποθέτει πάντα την ύπαρξη ενός φίλου που
υποστηρίζει τη δομή του διαλόγου. Η ομιλία δεν είναι δυνατή αν δεν απευθύνεται σε μια
δυαδικότητα, που μεταφράζεται ως η απαρχή της πολλαπλότητας της ανθρώπινης
κατάστασης. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί απουσία φίλων και ακόμα και η φροντίδα του
εαυτού -αν ανατρέξουμε στην τελευταία σκηνή του θανάτου του Σωκράτη- προέρχεται από
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τον διάλογο μεταξύ φίλων και φτάνουμε σε αυτήν περπατώντας το μονοπάτι
χρησιμοποιώντας την ομιλία άλλων που πρέπει να έχουν φωνή προκειμένου να είναι ορατοί
στον κόσμο. Η φωνή υποδεικνύει τη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Χωρίς τη φωνή του
άλλου, εξαφανίζεται και η δική μου η φωνή από τη δημόσια σφαίρα.
Αλλά τι συμβαίνει στη φιλία στις περιπτώσεις όπου οι αμέτρητοι συνδυασμοί
συνευρέσεων και εμφανίσεων στον κόσμο συμπιέζονται σε ένα ενοχοποιητικό περιβάλλον
μαθηματικής ακρίβειας όπως «…συναθροίσεις σε δημόσιο χώρο άνω των 2 ατόμων (οι
συναθροίσεις άνω των 5 ατόμων θα θεωρούνται έγκλημα και θα διώκονται
ποινικά)» (απόφαση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, της 44ης κυβερνητικής
συνόδου); Τι συμβαίνει στη φιλία όταν μια νέα πολιτική φιγούρα εισέρχεται στην πολιτική
αρένα, αυτή ενός πιθανώς μολυσματικού ατόμου, το οποίο, λειτουργώντας ως προέκταση
του εχθρού, θα μετατρέψει την κατάσταση της υγείας σε καίριο πολιτικό καταλύτη; Τι
συμβαίνει στις μολυσματικές επαφές που εσωκλείουν τη διαχρονική αφθονία του κόσμου στο
εσωτερικό τους, όταν η κοινωνική αποστασιοποίηση μετατρέπεται στη νέα κανονικότητα για
τη συλλογική ζωή; Μέχρι τώρα, ο πόνος εγκαθίσταται στις ήδη υπάρχουσες οικείες φιλικές
σχέσεις και τις μικρο-κοινότητες. Όμως, τι θα συμβεί σε όλες τις νέες συναντήσεις που έχουν
ήδη ενοχοποιηθεί και συμπιεστεί με έναν τρόπο μαθηματικής ακρίβειας, σε όλους τους νέους
φίλους που ίσως δεν θα συναντήσουμε, στις στιγμές που θα συναντούμε ανθρώπους με τη
σχέση που θα έχουμε μόλις αναπτύξει με αυτό, αλλά και στις στιγμές πιθανής μετάδοσης;
Μια ακόμα ερώτηση συνεχίζει να στέκεται απέναντι στον πόνο που προκαλεί αυτή η
αμφιβολία: «una comunità fondata sul "distanziamento sociale" sia umanamente e
politicamente vivibile» (Agamben, 06/04/2020); Ο φόβος του αγγίγματος του άλλου μπορεί
επικίνδυνα να εξισωθεί με τον φόβο για τη νέα κοινωνία. Και συγκεκριμένα, το τι θα συμβεί
στη συνέχεια, κάτι που συνυφαίνεται με άγχος και ελπίδα στη φράση «τίποτα δεν θα είναι
ποτέ ξανά το ίδιο», πιθανόν να εγείρει ένα νέο μέτωπο: η επίσημη αλήθεια, την οποία θα
διαδώσουν τα κέντρα της εξουσίας και του κεφαλαίου θα χτίσει πάνω στον φόβο του
αγγίγματος του άλλου και τα σκοτεινά πολιτικά καρφιά του δεξιού και αυταρχικού λαϊκισμού
δεν θα φερθούν με ευγένεια στην άλλη πλευρά, που, προκειμένου να επιβιώσει, πρέπει
απαραιτήτως να ακολουθήσει τις αρχές της φιλίας, του διαλόγου και της φροντίδας, της
αλληλεξάρτησης και της υλικής και σωματικής αποδειξιμότητάς της, της ευαλωτότητας ως
ανανεωμένης θέσης αντίστασης. Η νέα κοινωνία, υπό αυτή την έννοια, δεν θα είναι στην
πραγματικότητα και τόσο νέα.
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Ο κόκορας
Μετά από μια μακροσκελή αντιπαράθεση με φιλικές εκκλήσεις να σκεφτεί άλλες
λύσεις εκτός από το να πιει το δηλητήριο, μια πιθανή απόδραση και αδιάκοπη προσφορά να
κάνουν κάτι για τον φίλο και δάσκαλο, ο Σωκράτης πεθαίνει με ένα αίτημα και αυτό θα
μπορούσε να είναι οι τελευταίες του λέξεις: υπενθυμίζει στους συντρόφους του ότι χρωστά
στον Ασκληπιό έναν κόκορα και ζητά από τον Κρίτωνα να του τον επιστρέψει εξ ονόματός
του. Αυτές οι «γελοίες και απαίσιες» τελευταίες λέξεις, όπως λέει ο Φρίντριχ Νίτσε, δεν ήταν
τυχαίες και αποκαλύπτουν κάτι απροσδόκητο για τον βίο που διήγε ο Σωκράτης: η ζωή είναι
μια ασθένεια, το απόλυτο μεγαλείο του ενεργού βίου δεν είναι σε καμία περίπτωση χωρίς
πόνο.
Δεν θα προσπαθήσω να εξισώσω την πιθανότητα μιας ενεργού ζωής κατά τη
διάρκεια της πανδημίας σε αυτές τις τελευταίες γραμμές. Αντιθέτως, αυτό είναι αδύνατο
καθώς η ασθένεια κυριαρχεί σε όλους τους τομείς της ζωής, διακυβεύοντας την υλική τους
συνθήκη και συγκεκριμένα περιορίζοντάς την στις δύο σημαντικές (αναμφίβολα σημαντικές!)
κατευθυντήριες γραμμές. Αλλά αν η ερμηνεία του Νίτσε είναι τόσο βάσιμη όσο και
ενδιαφέρουσα, αυτό σημαίνει ότι η ζωή που λαμβάνει χώρα στην πόλη ήδη νοσεί, η ασθένεια
εξαπλώνεται πριν την πανδημία, επειδή η πόλη διαμορφώνει μια ζωή με ασθένειες που είναι
χρόνιες: απροστάτευτοι εργάτες σε πολυπληθή εργοστάσια που συνέχισαν να λειτουργούν
ακόμη και όταν είχαν εφαρμοστεί τα πιο αυστηρά μέτρα· ηλικιωμένοι που λειτουργούν σαν
σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού, ξεχασμένοι σε αίθουσες αναμονής του θανάτου, δηλαδή σε
γηροκομεία· φτωχοί που έχουν αφεθεί στο περιθώριο και δεν έχουν μάθει ακόμα τα κακά νέα
για το λεγόμενο εκτεθειμένο ανοσοποιητικό σύστημα· οι περιθωριοποιημένες κοινότητες των
οποίων τα γκέτο βρίσκονται πλέον πίσω από κάγκελα καραντίνας· δηλαδή, οι λεγόμενες
ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, εξαιτίας αυτού του συγκεκριμένου γεγονότος, της πανδημίας
του COVID-19, αποκαλύπτουν ότι η ζωή είναι ήδη ένας τόπος ασθένειας, και γι’ αυτό ο
θάνατος άρχισε να καταλαμβάνει την πόλη σαν αστραπή.
Αν και η ζωή στην πόλη ήταν ήδη χτυπημένη από την ασθένεια, ακόμα και από τον
θάνατο, η νέα κινητοποίηση με επίκεντρο τον συγκεκριμένο ιό, τον COVID-19, που είναι τόσο
επεμβατικός και που φαίνεται να επιτίθεται συγκεκαλυμένα σε εκείνες τις περιοχές που είχαν
ήδη πληγεί από την ασθένεια, αναμένεται να αλλάξει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική
υποδομή της πόλης. Αν η ασθένεια ήταν ήδη ανεξέλεγκτη στην πόλη, αυτός ο συγκεκριμένος
ιός δεν θα πρέπει να γίνει αντικείμενο κατάχρησης από το σύστημα υγείας, τον κρατικό
μηχανισμό, την αστυνομία και τον στρατό, τη μικρο-και μακρο-οικονομία, δηλαδή τον
συνολικό μηχανισμό, για να προωθηθεί, με έναν λιγότερο διακριτικό τρόπο απ’ ό,τι πριν και
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με ψευδείς δικαιολογίες, το παράδειγμα ανοσοποίησης ως το επίσημο πλαίσιο από το οποίο
προέρχονται οι κανόνες που υπαγορεύουν το με ποιον τρόπο θα επιτραπεί στη ζωή να
συνεχίσει. Η οργανωμένη απάντηση στην πανδημία του COVID-19 φαίνεται να έχει τις
επιδράσεις φαρμάκου: είναι κατά ένα μέρος φάρμακο για την υγειονομική έκτακτη ανάγκη
που προκάλεσε ο ιός και κατά ένα μέρος πολιτικό δηλητήριο. Επομένως, η διαλεκτική
γραμμή αυτού του παραδείγματος εισάγει τον αποκλεισμό μέσα από τη συμπερίληψη ή τον
συμπεριληπτικό αποκλεισμό.
Η ανοσοποίηση (immunitas) και η κοινότητα (communitas) μοιράζονται και οι δύο, με
έναν εντυπωσιακό τρόπο, την ίδια ρίζα -munus, δώρο. Η αντίσταση στο παράδειγμα
ανοσοποίησης δεν κατευθύνεται λανθασμένα ενάντια στην προσπάθεια περιορισμού,
θεραπείας και προστασίας από τον COVID-19, αλλά αποτελεί αντίσταση σε μια ασθένεια που
έχει ήδη επιτεθεί στην ενεργό ζωή, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί.
Βιβλιογραφικές αναφορές και άλλες πηγές
Arendt H., 1978, The Life of the Mind, Harcourt.
Arendt H., 2005, The Promise of Politics, Schocken Books.
Agamben G., 2020, Distanziamento sociale,
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-distanziamento-sociale?
fbclid=IwAR1THxtnCGvFumBA4ZbYTnPKn25F6f4Sei_SZYOqEwhKGeeiPlVk2N-xZ7I
Blagojevic J., 2020, Šta radiš za dve nedelje na dva metra?, https://pescanik.net/sta-radisza-dve-nedelje-na-dva-metra/
Di Cesare D., 2018, Sulla vocazione politica della filosofia, Bollati Boringhieri.
Esposito R., 2011, Immunitas: The Protection and Negation of Life, Polity.
Nietzsche F., 1974, The Gay Science, Vintage.
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Ιοί της βιοεξουσίας και αντι-ηγεμονικές εναλλακτικές μιας
δημοκρατίας των κοινών * 1
Αλέξανδρος Κιουπκιολής
Επίκουρος Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Θεωρίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
Η διάγνωση του Αγκάμπεν και ομοϊδεατών του γύρω από τις πολιτικές διαχείρισης του
κορονοϊού COVID-19 -ότι δηλαδή αποκαλύπτουν και ενδυναμώνουν έναν εγγενή
ολοκληρωτισμό της νεωτερικής κρατικής κυριαρχίας, η οποία κατασκευάζει καταστάσεις
κρίσης για να αποδεσμεύεται από θεσμικούς περιορισμούς– εμπεριέχει κατ’ αρχήν ένα
παράδοξο (Giorgio Agamben, 2020, https://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-daunemergenza-immotivata/). Για τις ευρύτερες πραγματείες του για τη βιοεξουσία και τον
Homo Sacer, βλ. Giorgio Agamben, 2013, Κατάσταση εξαίρεσης, μτφρ. Μ. Οικονομίδου,
Αθήνα: Πατάκης· 2018, Homo Sacer, μτφρ. Π. Τσιαμούρας, Αθήνα: Έρμα.). Αυτό έγκειται στη
μερικότητα που σημαδεύει την «ολοκληρωτική» οπτική μιας πολιτικής οντολογίας η οποία
αποδίδει σχεδόν παντοδύναμη και μονολιθική ισχύ στην κρατική εξουσία. Αναμφίβολα, έχουν
υπάρξει ή και ενδέχεται να ξανα-υπάρξουν ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αλλά η ολοκληρωτική
εξουσία, ως συγκεντρωτική απολυταρχία που θέτει την κοινωνία συνολικά υπό τον πλήρη
έλεγχό της, αδυνατεί σε ιστορικές συνθήκες να ολοκληρωθεί. Παραμένει πάντα ένα ιστορικό
εγχείρημα και διακύβευμα που απειλείται από την ενδεχομενικότητα της δράσης υπαρκτών ή
μελλοντικών ανταγωνισμών, από τη μεταβλητότητα στις ισορροπίες των κοινωνικών
δυνάμεων και από εξωτερικές εισβολές του «πραγματικού» ή της Τύχης, όπως μια φυσική
καταστροφή, ένας μετεωρίτης, μια επιδημία.
Βαδίζοντας στα χνάρια του Μακιαβέλι, του Γκράμσι και, πιο πρόσφατα, του Ερνέστο
Λακλάου, μια ηγεμονική ανάγνωση της πραγματικότητας επιδιώκει να ιχνηλατήσει αυτό το
πλέγμα μεταβλητών δυνάμεων και απρόβλεπτων παραγόντων μέσα στο οποίο κτίζεται,
σταθεροποιείται και διασαλεύεται κάθε σύστημα εξουσίας. Με αυτή την έννοια, η ηγεμονική
αναλυτική επιζητεί να υπερβεί τη μερική σκοπιά κάθε ολοκληρωτικής θεώρησης που
διαγράφει ή περιθωριοποιεί τα στοιχεία της ετερότητας, του ανταγωνισμού, των ροών
διαφυγής και δημιουργίας εντός του εξουσιαστικού όλου που σχηματίζει. Εγγράφοντας εκ
νέου το αγκαμπενικό επιχείρημα της βιοεξουσίας σε ένα δυναμικό πλαίσιο ηγεμονικής
πολιτικής, μπορούμε να διασώσουμε τον «πυρήνα αληθείας» που εμπεριέχει χωρίς να
διολισθαίνουμε σε «Αποκαλυπτικούς» λόγους.

* Η   αρχική   εκτενέστερη   εκδοχή   του   κειμένου   δημοσιεύτηκε   στο   Π.   Καπόλα,   Γ.   Κουζέλης,   Ο.
Κωνσταντάς  (επιμ.),  Αποτυπώσεις  σε  στιγμές  κινδύνου.  Αθήνα:  Νήσος  (ηλεκτρονική  έκδοση),  2020.
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Αντλώντας από τον Αγκάμπεν και εν μέρει τον Φουκώ, το επιχείρημα της
βιοεξουσίας εμφανίζει δύο κριτικές αιχμές. Πρώτον, φέρνει στο φως το έντονο στίγμα ή
υπόλειμμα απολυταρχίας που επιβιώνει στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Η εκτελεστική
εξουσία στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες δύναται να γίνει απόλυτη σε συνθήκες
«εξαίρεσης», για τις οποίες ο ίδιος ο ανώτατος φορέας της κρατικής αρχής έχει την
ελευθερία να αποφανθεί και να προβεί εν συνεχεία στη χρήση συγκεντρωτικών
υπερεξουσιών. Δεύτερον, η βιοεξουσία είναι μια πολιτική τεχνολογία που κατασκευάζει
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή, έστω, τις εκμεταλλεύεται για να ενισχύσει την εξουσία
πολιτικών δυνάμεων στην κεφαλή του κράτους, για να βαθύνει και να επεκτείνει την
επικράτεια του κοινωνικού ελέγχου που ασκούν και για να επιτρέψει σε αυτές τις δυνάμεις να
προωθήσουν ειδικότερα πολιτικά σχέδια που θα συναντούσαν ισχυρές κοινωνικές
αντιστάσεις.
Η σημερινή ένσταση, ωστόσο, στο αγκαμπενικό επιχείρημα δεν στρέφεται μόνον ή
κυρίως ενάντια στο πρώτο κριτικό σκέλος του, την «αποκάλυψη» του εγγενούς
ολοκληρωτισμού του σύγχρονου κράτους, αλλά θίγει ευθέως το δεύτερο σκέλος, το οποίο
είναι αρκετά ευλογοφανές από τη σκοπιά της σύγχρονης ιστορίας και πολιτικής ανάλυσης
(Βλ. ενδεικτικά Βαγγέλης Μπιτσώρης, 2020, «Ο Αgamben και ο κορωνοϊός: Κατάσταση
εξαίρεσης και βιοπολιτική», Jean-Luc Nancy, 2020, Ioγενής εξαίρεση, μτφρ. Β. Μπιτσώρης,
Σύγχρονα Θέματα τ.147-148: 13-18, Μarco D’ Eramo, 2020, ‘The Philosopher’s epidemic,’
New Left Review 122, https://newleftreview.org/issues/II122/articles/marco-d-eramo-thep h i l o s o p h e r- s - e p i d e m i c ? f b c l i d = I w A R 1 o H e 9 F B 9 q y y a b p Q a a 3 2 B Y j I B d L6gmhcWhvHC5ZiCLdqeiBbEg1MNfRv0). Ενώ είμαστε ξανά ενώπιον μιας εμφανιζόμενης
«κατάστασης εξαίρεσης» ή «εκτάκτου ανάγκης», κι ενώ πάλι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο
κινητοποιούν έκτακτες εξουσίες και περικόπτουν θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες,
όπως η ελευθερία του συναθροίζεσθαι, της κίνησης, της εργασίας και της παραγωγικής
δραστηριότητας, δεν πρόκειται για ένα στρατήγημα που αποβλέπει κυρίως στην επαύξηση
της κυβερνητικής εξουσίας, την εμπέδωση μιας απολυταρχίας, την προώθηση ειδικών
συμφερόντων και σχεδίων ανεξάρτητα από τη λαϊκή βούληση, την κάμψη κοινωνικών
αντιστάσεων. Πρόκειται για μια πραγματική συνθήκη εξαίρεσης και ανάγκης για τη σωματική
επιβίωση των κοινωνιών και η επιστράτευση υπερεξουσιών υπηρετεί πράγματι αυτή την
κοινωνική ανάγκη.
Αν συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά και την εξαιρετική κρισιμότητα της πανδημίας, ποια
άλλη σώφρων, κοινωνική και δημοκρατική πολιτική θα μπορούσε να εφαρμόσει μια πολιτεία
που μεριμνά για το κοινωνικό όλον και ιδιαίτερα για τις «ευπαθέστερες» μερίδες του
πληθυσμού; Οι εναλλακτικές μεθοδολογίες -αυξημένη τεχνολογική επιτήρηση των
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κρουσμάτων, ελάχιστα ή μηδενικά περιοριστικά μέτρα, «ανοσία της αγελής» κ.ο.κ.- φαίνονται
εύλογα ως πιο επικίνδυνες για τις δημοκρατικές ελευθερίες και το συλλογικό καλό.
Η παραπάνω συλλογιστική παραβλέπει, ωστόσο, κάτι ουσιώδες πολιτικά. Υποβιβάζει
ρητά ή σιωπηλά τη δημοκρατική μορφή -τις θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες των
πολιτών, τη συλλογική λήψη αποφάσεων, τη λογοδοσία των θεσμών- σε έναν φορμαλισμό
δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τη σοβαρότητα του κινδύνου για τη ζωή και το
συγκεκριμένο μέσο -τα μέτρα του εγκλεισμού και της απομόνωσης- που αποτελεί λογικό
μονόδρομο. Κι εδώ εντοπίζεται πράγματι ένας κρίσιμος κίνδυνος για τη δημοκρατία. Η
συλλογική συναπόφαση, ο πλουραλισμός, ο συλλογικός έλεγχος -άμεσος ή δι’
αντιπροσώπων- δεν αποτελούν μια απλή τυπολογία έναντι ουσιαστικών περιεχομένων και
συγκεκριμένων πολιτικών που είναι οι κύριοι φορείς αξίας. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα,
ούτε εν προκειμένω. Όχι γιατί ο σκοπός της επιβίωσης των πολλών δεν είναι ύψιστης
σημασίας, αλλά γιατί η δημοκρατία που υποσκάπτεται από τις αστυνομικές και
πατερναλιστικές ασκήσεις μεταπολιτικής βιοεξουσίας δεν είναι απλό μέσο. Η δημοκρατική
μορφή ενσαρκώνει πυκνά και ισχυρά αξιακά περιεχόμενα.
Μια διαφορετική διακυβέρνηση «καταστάσεων εξαίρεσης» oι οποίες ενέχουν
συλλογικά αναγνωρισμένους κινδύνους για την κοινωνία, όπως είναι η τρέχουσα πανδημία,
απαιτεί προφανώς απαντήσεις στο ερώτημα: υπάρχει άλλος, πιο δημοκρατικός τρόπος
διαχείρισής της πέρα από την άνωθεν εντολή και αστυνόμευση;
Ιστορικά στιγμιότυπα κοινωνικής αυτο-οργάνωσης της διαχείρισης «καταστάσεων
εξαίρεσης» μπορεί να διακρίνει κανείς κατά τον δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα, από την
Κομούνα του Παρισιού και τον Ισπανικό Εμφύλιο ως την οργάνωση των κοινοτήτων από τον
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κ.ά. Πολύ πιο κοντά σε εμάς, ποικίλες συλλογικές πρωτοβουλίες ανά τον κόσμο
προάγουν σήμερα μια κοινωνική αυτοδιαχείριση της κρίσης του COVID-19. Επιχειρούν την
«ανοικτή» παραγωγή ιατροφαρμακευτικού υλικού, την αυτο-οργάνωση της ενημέρωσης, την
προώθηση της «ανοικτής επιστήμης», η οποία διαμοιράζεται συλλογικά και παγκόσμια τη
γνώση και δεν πατεντάρει φάρμακα και εμβόλια. Αλλά και σε μεγάλη εθνική κλίμακα, στην
εξεγερμένη Χιλή, η μεγάλη «Καμπάνια ο Λαός Φροντίζει τον Λαό» ενημερώνει για την
πανδημία και στήνει ένα δίκτυ πρόληψης και προστασίας στις λαϊκές γειτονιές. Συνεργάζεται
στενά με τοπικές λαϊκές συνελεύσεις που κτίζουν κοινωνικές δομές υγείας για να καλύψουν
την απουσία του κρατικού συστήματος υγείας και να απαντήσουν με δημοκρατική
αλληλεγγύη στην στρατοκρατική πολιτική της κυβέρνησης (Ε.Μ., 2020, «Η εξέγερση δεν
σβήνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Η Χιλή τις μέρες του κορονοϊού», Εφημερίδα των
Συντακτών 14/4/2020, https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/239242_i-exegersi-den-sbineiotan-sbisoyn-oi-floges-i-hili-tis-meres-toy-koronoioy).
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Κι αν αυτά τα παραδείγματα μοιάζουν παρωχημένα ή εξαρτημένα από περιστάσεις
κοινωνικής εξέγερσης, πόσο δύσκολο είναι να φανταστούμε την ενεργοποίηση πολιτικών
συλλογικών διαδικασιών στις γειτονιές των πόλεων και τις μικρές κοινότητες της υπαίθρου,
σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, που θα εξειδικεύουν γενικές πολιτικές οδηγίες,
θα τις προσαρμόζουν και θα επιβλέπουν τη συλλογική τους τήρηση, η οποία θα ξεκινά από
τη συναπόφαση; Η πρακτική σκοπιμότητα τέτοιων δημοκρατικών πολιτικών διαφαίνεται
ακόμη και στο σημερινό κρατικό πλαίσιο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Οι κατά
τόπους κοινότητες των πολιτών μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα τις καθημερινές τους
συνθήκες ώστε να προσαρμόσουν τις γενικές οδηγίες και μπορούν να συμμορφώνονται
εκούσια και με συλλογική -όχι εξατομικευμένη- ευθύνη, εφόσον οι ίδιες έχουν συναποφασίσει
τις ρυθμίσεις που εφαρμόζουν, διατηρώντας τον δημοκρατικό έλεγχο πάνω σε αυτές. Η
φροντίδα και η υγεία μπορούν να γίνουν έτσι ένα πραγματικό κοινό αγαθό, που
διαχειριζόμαστε και διαφυλάσσουμε με συναπόφαση και συνευθύνη στη βάση της κοινής
ελευθερίας και της κοινής τρωτότητάς.
Η απόρριψη πιο συμμετοχικών δημοκρατικών πολιτικών δεν εκφράζει μόνον έλλειψη
εμπιστοσύνης στις συλλογικές ικανότητες των συμπολιτών μας ή και περιφρόνηση προς
αυτές και αυτούς. Εμπνέεται και από ενστάσεις ενάντια στη δημοκρατική αυτο-οργάνωση και
τη συλλογική συναπόφαση -δεν είναι πρακτική σε κρίσιμες στιγμές, υπάρχουν άλλες
προτεραιότητες σε ώρες ύψιστου κινδύνου κ.ο.κ- που αποτελούν στην προέκτασή τους
ενστάσεις ενάντια σε κάθε δημοκρατία όπου οι πολλοί και οι πολλές ασκούν πραγματική
πολιτική εξουσία και, άρα, έχουν άμεσο λόγο για τα κύρια. Οι ελιτίστικες αυτές λογικές
παρέχουν το εσωτερικό θεμέλιο και το υποκειμενικό φυτώριο για μια επίταση του κρατικού
ελέγχου της κοινωνικής ζωής με την επαύξηση της αστυνομοκρατίας ή/και «πανοπτικών»
τεχνολογιών. Και τέτοιες τεχνικές διακυβέρνησης του πλήθους θα μας αποστασιοποιούν όλο
και περισσότερο από μια δημοκρατία στην οποία το σύνολο των πολιτών έχει ουσιαστικό
πολιτικό λόγο και εξουσία πάνω στους θεσμικούς αξιωματούχους και τους μηχανισμούς
καταστολής. Για να αποφύγουμε τέτοιες εξελίξεις, όταν η περιστολή βασικών δημοκρατικών
ελευθεριών και δικαιωμάτων κρίνεται αναγκαία σε «καταστάσεις εξαίρεσης», τότε σε μια
δημοκρατία των πολλών η απόφαση για την εξαίρεση και τις μεθόδους της θα πρέπει να
διαμοιράζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, και όπου υπάρχει συγκέντρωση εξουσίας, θα
πρέπει να συνδυάζεται με αυξημένη -και όχι μειωμένη- λογοδοσία.
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