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1. Το διεθνές τοπίο

Ο COVID-19 ανακηρύχθηκε παγκόσμια πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (Π.Ο.Υ.) τον περασμένο Μάρτιο.2 Έκτοτε, οι περισσότερες χώρες έχουν 
λάβει μέτρα περιορισμού της εξάπλωσής του τα οποία, ανεξάρτητα από την 
έντασή τους (π.χ. μερικό ή ολικό lockdown),3 έχουν σίγουρα αλλάξει τελείως 
τόσο τον τρόπο άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων4 όσο και τη μορφή 
των διαπροσωπικών σχέσεων και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.5 

Για πρώτη φορά, το οικονομικό σύστημα βρέθηκε σε βαθιά κρίση τόσο 
γρήγορα, την ίδια στιγμή και παντού στον κόσμο. Αναπόδραστα, οι συνθήκες 
που δημιούργησε η πανδημία έχουν αλλάξει απότομα και δραστικά το κοινωνικό 
και οικονομικό τοπίο. Ο επαναπροσδιορισμός οικονομικών σχεδιασμών και 
πολιτικών αποτελεί μονόδρομο για την όποια διέξοδο από την κρίση, καθώς και 
για τη μορφή αλλά και την ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων που προκύπτουν.
Ο COVID-19 έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις.6 Στην Κίνα, από όπου και 
ξεκίνησε, ο αριθμός των θυμάτων έχει σήμερα περιοριστεί, όπως και στη Νότια 
Κορέα και τη Σιγκαπούρη. Η Ευρώπη –ιδίως η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο 
και η Γαλλία– όχι μόνο έχει ιδιαίτερα πληγεί αλλά, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., 
φαίνεται πως μάλλον αποτέλεσε και τον πυρήνα της διασποράς του ιού στην 
Αφρική.7 Ορισμένοι σχολιαστές στο Facebook και σε ομάδες WhatsApp έχουν 
χρησιμοποιήσει τον όρο «coronized»,8 λογοπαίγνιο με τη λέξη «colonized», για 
να περιγράψουν αυτό το φαινόμενο. Παράλληλα, η εξάπλωση της πανδημίας στη 
Λατινική Αμερική,9 ιδιαίτερα στη Βραζίλια,10 είναι ανησυχητική. Η Ρωσία είναι 
πλέον η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων,11 ενώ και στις ΗΠΑ 
το εγγύς μέλλον διαγράφεται μάλλον ζοφερό.12 

Από την άλλη, πρώιμα στοιχεία του Ο.Η.Ε. δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στην υγεία 
και ο οικονομικός αντίκτυπος του ιού επιβαρύνουν δυσανάλογα τα οικονομικά 
ασθενέστερα στρώματα.13 Ενώ δηλαδή η πανδημία επηρεάζει όλα τα τμήματα του 
πληθυσμού, είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
όπως άτομα που ζουν στο όριο της φτώχειας, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, 
αυτόχθονες λαούς κ.ά. Για παράδειγμα, οι άστεγοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι 
στον κίνδυνο του ιού. Τρόφιμοι φυλακών, πρόσφυγες και μετανάστες υποφέρουν 
δυσανάλογα, τόσο από την πανδημία όσο και από τα επακόλουθά της – μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας, λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης, αυξημένη 
ξενοφοβία κ.ά. Την ίδια στιγμή, μορφώματα ποικίλων ακροδεξιών αποχρώσεων 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για καλλιέργεια ρατσιστικών τάσεων. 
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Η αλήθεια είναι πως το ξέσπασμα της πανδημίας όξυνε περαιτέρω τις 
ανισότητες που προϋπήρχαν. Αρχικά ήταν σύσταση και στη συνέχεια έγινε 
εντολή: «Πλύνετε τα χέρια σας και κρατήστε αποστάσεις!». Δύο φαινομενικά 
απλές ενέργειες, που δεν είναι όμως δεδομένες στον κόσμο που ζούμε σήμερα. 
Έναν κόσμο στον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε 
τρεχούμενο νερό και χώρο για να αυτοπεριοριστούν. Η πανδημία COVID-19 
ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τις βαθιές ανισότητες που υπάρχουν στην παγκόσμια 
κοινωνία τόσο μεταξύ των κρατών όσο και μέσα στα ίδια τα κράτη. Καθώς η 
εξάπλωσή της συνεχίζεται, διαπιστώνεται ότι απαιτούνται τεράστιοι πόροι για 
την αντιμετώπισή της από τα δημόσια συστήματα Υγείας, τα οποία σε πολλές 
χώρες είχαν, τις τελευταίες δεκαετίες, απαξιωθεί και αποδιοργανωθεί. Κατά 
τα φαινόμενα, καμία χώρα δεν είχε προετοιμαστεί για ένα τέτοιο σενάριο, 
παρά τις προειδοποιήσεις που από χρόνια είχαν εκδώσει επιστημονικοί και 
οικονομικοί φορείς.14-18 

Σήμερα, σε μια προσπάθεια επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας, οι 
περισσότερες χώρες προβαίνουν σε σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, 
αλλά αφήνουν πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο επαναφοράς τους19, ανάλογα με το 
ρυθμό εξέλιξης της διασποράς της νόσου.

Η πανδημία και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (4ΒΕ)

Οι «βιομηχανικές επαναστάσεις» καθορίζονται από την επίδραση που 
έχουν οι εκάστοτε ανατρεπτικές τεχνολογικές εξελίξεις στον τρόπο και τα 
μέσα παραγωγής. Η λεγόμενη 4ΒΕ στον δημόσιο διάλογο συνδέεται σχεδόν 
αποκλειστικά με την πρόσφατη αλματώδη πρόοδο στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής και της ψηφιοποίησης, που έχει οδηγήσει 
στη δυνατότητα εκτεταμένης και δια-λειτουργικής αυτοματοποίησης της 
παραγωγής σε «έξυπνα» εργοστάσια.

Υπάρχουν όμως ανατρεπτικές τεχνολογίες και σε άλλους τομείς, που οδηγούν 
σε καινοφανείς «επαναστατικές» προσεγγίσεις σε ποικίλα επιστημονικά 
πεδία. Για παράδειγμα, στη γονιδιωματική ανάλυση και στα φάρμακα για 
εξατομικευμένη περίθαλψη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στους 
κβαντικούς υπολογιστές. Είναι ακριβώς η σύμπτυξη αυτών των τεχνολογιών 
και η ισχυρή διασύνδεσή τους με τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η φωτονική, η 
τρισδιάστατη εκτύπωση, τα προηγμένα υλικά, η γενετική και η βιοτεχνολογία 
που καθορίζουν μια πληρέστερη εικόνα για την 4ΒΕ σήμερα.
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Οι προβλέψεις για παγκόσμια οικονομική δυσπραγία λόγω της πανδημίας20 
συνοδεύονται, σύμφωνα με τον Economist,21 από θεωρήσεις σύμφωνα με 
τις οποίες οι πρωτόγνωρες επιπτώσεις που θα υποστούν άτομα, οργανισμοί 
και κοινωνίες επιταχύνουν τη λεγόμενη 4ΒΕ. Βέβαια το περιβάλλον της 
4ΒΕ προετοιμαζόταν και πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας από διεθνείς 
οίκους,22 που διατυμπάνιζαν τη σημασία της για τη βελτίωση της παραγωγής, 
υποβαθμίζοντας όμως συχνά τις δραματικές συνέπειες που μπορεί να έχει για 
την κοινωνία και για πλήθος δραστηριοτήτων23 όπως η εργασία, οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, η ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων κ.ά. Με τα σημερινά δεδομένα, η 
4ΒΕ επιτείνει την ασάφεια στα όρια μεταξύ φυσικού, ψηφιακού και βιολογικού 
κόσμου.

Στην υιοθέτηση πρακτικών και τεχνολογιών της 4ΒΕ διεθνώς έχουν συντελέσει, 
μεταξύ άλλων, οι αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις στην αρχή του 21ου αιώνα 
και η ανάγκη για τόνωση της ανταγωνιστικότητας24 και περιορισμό του εργατικού 
κόστους από την πλευρά των επιχειρήσεων.25 Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη και ο ισχυρός οικονομικός ανταγωνισμός, ως συνέπεια της 
απόλυτης ελευθερίας στην παγκόσμια διακίνηση κεφαλαίων, αλλά και η ανάπτυξη 
της Κίνας και της Ινδίας, που αναδύθηκαν ως ισχυροί οικονομικοί παίκτες 
κυρίως λόγω της συμπίεσης του εργατικού κόστους.26 Για τον ίδιο άλλωστε λόγο, 
σημαντικό μέρος της παραγωγικής βάσης μεγάλων επιχειρήσεων της Δύσης 
είχε εγκατασταθεί, τις τελευταίες δεκαετίες, στις χώρες αυτές. Το γεγονός αυτό 
συνέτεινε στα προβλήματα τροφοδοσίας και ελλείψεων σε υγειονομικό υλικό 
που παρατηρήθηκαν σε χώρες της Δύσης στην αρχή της πανδημίας.

Σήμερα, η ταχύτατη μετάβαση προς την 4ΒΕ πυροδοτείται καταρχάς από 
την ανάγκη διαχείρισης της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, που ανέδειξε 
εμφατικά την ανάγκη για εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η Κίνα, η Νότια Κορέα 
και η Ταϊβάν είναι ενδεικτικά παραδείγματα κρατών που χρησιμοποιούν την 
επιστήμη των μεγάλων δεδομένων (big data), την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες 
αναδυόμενες τεχνολογίες για τη διαχείριση των επιπτώσεων και τον περιορισμό 
των κινδύνων του COVID-19.27 Τα δίκτυα των επιδημιολόγων παρακολουθούν την 
εξέλιξη του κορονοϊού χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αλληλούχησης γονιδίων 
σχετικά χαμηλού κόστους28 που βοηθούν, επίσης, καθοριστικά στην επιλογή των 
πιθανών εμβολίων.29
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Παράλληλα, ερευνητές και γιατροί χρησιμοποιούν τεχνολογίες προηγμένης 
εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης (data mining and machine learn-
ing) για αναζητήσεις στα αποθετήρια επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται 
για τον COVID-19, όπως π.χ. είναι η ανοιχτή πλατφόρμα ερευνητικών δεδομένων 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου 
Μοριακής Βιολογίας (EMBL-EBI) και της υποδομής Elixir,30 όπου μετέχει και η 
Ελλάδα, και η πλατφόρμα CORD-19 Explorer.31

Επίσης, οι τεχνολογίες του 21ου αιώνα (π.χ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων, μέσα 
κοινωνικης δικτύωσης, ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης, επαυξημένης και 
εικονικής πραγματικότητας, τρισδιάστατης εκτύπωσης) παρέχουν τη δυνατότητα 
αναμόρφωσης των οικονομιών και δημιουργίας αξίας σε νέους τομείς. Οι 
τεχνολογίες ήταν παρούσες, αλλά φαίνεται ότι η πανδημία λειτούργησε σαν ένα 
είδος καταλύτη για την ευρύτερη και άμεση εφαρμογή τους. Επιχειρήσεις και 
οργανισμοί οικοδομούν νέες τεχνικές δυνατότητες, αξιοποιούν τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και εξελίσσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα με ρυθμό που δεν 
μπορούσε να φανταστεί κανείς πριν από λίγους μόλις μήνες. Ενδεικτικά, η χρήση 
επιχειρηματικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των Zoom, Tencent Con-
ference, WeChat Work, Microsoft Teams και Slack, έχει αυξηθεί σχεδόν πέντε 
φορές από την αρχή του έτους.32 

Εδώ όμως πρέπει να τονιστεί ότι οι δυνατότητες της νέας πραγματικότητας 
δεν παρέχονται «δωρεάν». Οι φαινομενικά δωρεάν πληροφορίες, δωρεάν 
πλατφόρμες επικοινωνίας, δωρεάν χώροι αποθήκευσης και ανάρτησης κειμένων 
έχουν συντελέσει στην αποθέωση μιας κίβδηλης δημοκρατίας του διαδικτύου, 
αφού δεν μας «ανήκουν». Ανήκουν στους διαχειριστές αυτών των χώρων και 
πλατφορμών. Και είναι ακριβώς αυτοί οι διαχειριστές που μας φιλοξενούν οι 
οποίοι θέτουν το συμβιωτικό πλαίσιο και τους κανόνες την ισχύ των οποίων 
έχουμε υπογράψει ότι αποδεχόμαστε, χωρίς ούτε να τους κατανοούμε ούτε να 
μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Είναι αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία 
περιγράφεται ως «πλατφόρμα διακυβέρνησης» (platform governance), υιοθετεί 
την οικονομία της πλατφόρμας (platform economy) και έχει αναδειχθεί ιδίως 
την εποχή της κρίσης.33, 34
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2. Η πανδημία στην Ελλάδα

Το αφήγημα της κυβερνητικής επιτυχίας: Επικοινωνιακή υπερβολή 
και πραγματικότητα 

Στην Ελλάδα η πρώτη φάση της πανδημίας εξελίχθηκε ακολουθώντας 
το «καλό σενάριο», κυρίως λόγω του αυτοπεριορισμού των πολιτών και 
σημαντικών αντικειμενικών παραμέτρων που απαντώνται και σε άλλες χώρες 
του βαλκανικού χώρου και της ανατολικής Ευρώπης. Οι παράμετροι αυτές 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το βαθμό ανάπτυξης και διεθνοποίησης 
της οικονομίας κάθε χώρας και τη θέση της στον παγκόσμιο καταμερισμό 
εργασίας.35

Κυρίως όμως η πρώτη φάση της πανδημίας χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερη 
έμφαση που έδωσε η κυβέρνηση στην επικοινωνιακή διαχείρισή της. Το 
γεγονός ότι η Ελλάδα είχε πράγματι μικρό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων 
αποτέλεσε τον πυρήνα ενός αφηγήματος σύμφωνα με το οποίο η χώρα δεν 
επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία, αποκλειστικά χάρη στην έγκαιρη ανάληψη 
κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν τεκμηριώνεται, 
αλλά μπορεί επιπλέον να προκαλέσει μακροπρόθεσμα παρενέργειες κατά την 
προσπάθεια εξόδου από την κρίση. 

Η ελληνική κυβέρνηση πήρε τα μέτρα που υπέδειξαν οι ειδικοί, όπως και οι 
περισσότερες χώρες την ίδια περίπου περίοδο: Κλείσιμο σχολείων και χώρων 
λατρείας και μαζικής εστίασης, ματαίωση αθλητικών διοργανώσεων κ.λπ. Με 
άλλα λόγια, το αυτονόητο αποθεώθηκε ως άσκηση υψηλής πολιτικής. 
Σίγουρα πιστώνεται στην κυβέρνηση η αποτελεσματική τήρηση των μέτρων, 
σε συνδυασμό και με τον αυτοπεριορισμό των πολιτών, που ήταν απόρροια του 
δικαιολογημένου φόβου τους για το άγνωστο. Ιδιαίτερη στρατηγική πάντως δεν 
υπήρξε. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρωπότητα αιφνιδιάστηκε από το ξέσπασμα 
της πανδημίας και, για να τη διαχειριστεί, κατέφυγε αντανακλαστικά στις 
δοκιμασμένες στο παρελθόν πρακτικές καραντίνας.

Ένα άλλο επιχείρημα αφορά στην ταχύτητα λήψης των μέτρων από την 
εμφάνιση του πρώτου κρούσματος. Ως προς το σημείο αυτό, τα διεθνή στοιχεία 
είναι εύγλωττα. Στην πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επλήγη, την ανυποψίαστη 
Γαλλία, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα καταγράφηκε στις 24/1, όταν η όποια 
απόφαση για λήψη μέτρων περιορισμού μετακίνησης ήταν ακόμη δύσκολη και 
ριψοκίνδυνη.
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Τα μέτρα ελήφθησαν τελικά 43 μέρες αργότερα, στις 8/3, χρονικό διάστημα 
ικανό για να εξαπλωθεί στο μεταξύ ανεξέλεγκτα ο ιός. Κάτι αντίστοιχο συνέβη 
και στην Ιταλία. Στην Ελλάδα, λόγω της καθυστερημένης εμφάνισης της 
νόσου, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα καταγράφηκε στις 26/2, έναν μήνα 
αργότερα απ’ ό,τι στη Γαλλία. Τα πρώτα μέτρα στη χώρα ελήφθησαν σχεδόν 
ταυτόχρονα με τη Γαλλία, στις 11/3, δηλαδή 13 ημέρες μετά την εμφάνιση 
του πρώτου κρούσματος. Τότε η Ελλάδα είχε πλήρη επίγνωση της άσχημης 
κατάστασης που είχε αρχίσει να εξελίσσεται στη γειτονική Ιταλία. Πρέπει 
εδώ να τονιστεί ότι τα μέτρα έτυχαν της ευρύτερης αποδοχής των πολιτών 
και της υπεύθυνης συναίνεσης της αντιπολίτευσης, γεγονότα που συντέλεσαν 
σημαντικά στην αποτελεσματική εφαρμογή τους. Το αφήγημα της κυβέρνησης 
ότι «πετύχαμε, γιατί ακούσαμε τους ειδικούς» ισοδυναμεί με το επιχείρημα 
«ξεχωρίσαμε, γιατί κάναμε το αυτονόητο». 

Η έμφαση στην επικοινωνιακή διαχείριση στοχεύει εμμονικά στη διαμόρφωση 
ενός ψευδεπίγραφου προφίλ ηγέτη-σωτήρα. Σημειώνεται ότι οι συγκρίσεις 
γίνονται μόνο με χώρες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα, όπως η Ιταλία και η 
Ισπανία, ενώ παραβλέπεται συστηματικά το τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες, 
όπως η Βουλγαρία και η Σλοβακία.

Για μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική εικόνα, τα επιδημιολογικά δεδομένα 
πρέπει να συνδυαστούν με τις κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες 
κάθε χώρας τόσο στο σύνολο της επικράτειας όσο και στο επίπεδο των 
περιφερειών της. Ιδιαιτερότητες που ανέδειξαν την ένταση των ανισοτήτων 
στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών, σε σχέση όχι μόνο με τις επιπτώσεις της 
πανδημίας αλλά και με τη στρατηγική αντιμετώπισή τους.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία: ο πλούσιος Βορράς, με τον έντονο 
κοσμοπολιτισμό και την υψηλή συγκέντρωση εργατικού δυναμικού σε 
μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και εταιρείες υπηρεσιών, έχει πληγεί πολύ 
περισσότερο από τον φτωχότερο ιταλικό Νότο.36 Όμως, ενώ οι νότιες περιοχές 
της Ιταλίας (Mezzogiorno) έχουν πολύ λιγότερα θύματα, οι οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης αναμένεται να αφήσουν βαθύτερες πληγές σε μια 
Περιφέρεια της χώρας που έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ιταλία 
εδώ και δεκαετίες.



Τέτοιου τύπου χάσματα μεταξύ Περιφερειών εντοπίζονται και σε άλλα μέρη 
του ευρωπαϊκού Νότου όπως η Ισπανία, επιδεινώνοντας τις περιφερειακές 
ανισότητες, που αυξάνονται εδώ και χρόνια.37 Και στις δύο χώρες οι 
πλουσιότερες βόρειες περιοχές αναμένεται να ανακάμψουν ταχύτερα, χάρη 
στις ισχυρές βιομηχανικές βάσεις τους. Εντωμεταξύ, οι νότιες περιοχές, που 
εξαρτώνται κυρίως από τον τουρισμό, είναι πιθανό να βιώσουν εντονότερα και 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον οικονομικό μαρασμό. 

Τέτοια στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε συζήτηση για τη διασπορά 
του ιού και στην Ελλάδα και βέβαια για το σχεδιασμό των αυριανών πολιτικών, 
με δεδομένο μάλιστα ότι ο τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα τον πρωταθλητή 
των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, παράγoντας έως και το 30,9% του ΑΕΠ και 
το 25,9% της αγοράς εργασίας.38 

Πρέπει να σημειωθεί ότι και στην ίδια περιοχή διασποράς του ιού τα 
πιο αδύναμα στρώματα έχουν πληγεί περισσότερο, με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που προϋπήρχαν. 
Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι Η.Π.Α.: Ολοένα και περισσότερα 
στοιχεία δείχνουν ότι οι Αφροαμερικανοί βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
όσον αφορά στην πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες.39 
Σε επίπεδο Πολιτειών, οι στατιστικές είναι συγκλονιστικές: στο Κάνσας το 
ποσοστό θνησιμότητας των Αφροαμερικανών είναι επτά φορές μεγαλύτερο 
από εκείνο των λευκών, στην Ουάσιγκτον έξι φορές, στο Μίσιγκαν και στο 
Μιζούρι πέντε και στη Νέα Υόρκη, το Ιλλινόις και τη Λουιζιάνα τρεις.40 
Επιπλέον, η ανεργία εκτινάχθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό της από τα χρόνια 
της Μεγάλης Ύφεσης,41 αλλά για τους Αφροαμερικανούς το ποσοστό αυτό 
είναι υψηλότερο απ’ ό,τι για τους λευκούς.42 Όπως εξάλλου και πριν από την 
πανδημία… Η εικόνα αυτή συνοψίστηκε πρόσφατα με τραγικό τρόπο στην 
ιστορία του Αφροαμερικανού George Floyd, ο οποίος είχε χάσει τη δουλειά 
του λόγω της πανδημίας και δολοφονήθηκε από την αστυνομία. Η δολοφονία 
αυτή και οι προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες έχουν πυροδοτήσει 
διαμαρτυρίες πρωτοφανούς έντασης στις Η.Π.Α. 
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Η μεγάλη πρόκληση: Η επόμενη μέρα 

Αναλογικά, η Ελλάδα δεν θρήνησε πολλά θύματα λόγω της πανδημίας, αλλά 
τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού μπορεί να τη συνθλίψουν 
οικονομικά. Το ξέσπασμα της πανδημίας βρήκε τη χώρα τη στιγμή ακριβώς που 
έβγαινε, τραυματισμένη, από μια δεκαετή οικονομική κρίση και αυστηρούς 
δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οι προβλέψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις 
της πανδημίας στη χώρα είναι είτε δυσοίωνες είτε δραματικές: Η Τράπεζα 
της Ελλάδος προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ για το 2020 κατά 4% στο βασικό της 
σενάριο43, για να το αναθεωρήσει πρόσφατα στο 6%,44 9,7% μείωση προβλέπει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή45 και 10% το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.46 

Είναι σαφές ότι η πρόκληση σήμερα έγκειται στη διαμόρφωση μιας 
στρατηγικής για την επόμενη μέρα που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την 
εύθραυστη ισορροπία μεταξύ της υγειονομικής διαχείρισης της πανδημίας 
και των κοινωνικοοικονομικών της διαστάσεων. 

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι. Στον πυρήνα 
των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας ελλοχεύουν σκληρές νεοφιλελεύθερες 
ιδεοληψίες, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται οι αντιφάσεις που 
αυτά εμπεριέχουν και η έλλειψη ουσιαστικού σχεδίου για την ασφαλή 
έξοδο από την κρίση. Η προσέγγιση της κυβέρνησης για τη διαχείριση 
των επιπτώσεων της πανδημίας βασίζεται εν πολλοίς στο «βλέποντας και 
κάνοντας» και συνοψίζεται στην εξόχως κυνική δήλωση του Υπ. Εσωτερικών 
σχετικά με τη δυνατότητα του κράτους να εγγυηθεί ότι δεν θα μειωθούν 
οι μισθοί των εργαζομένων με την εκ περιτροπής εργασία: «Δεν μπορώ να 
εγγυηθώ για τη δραστηριότητα κανενός ιδιώτη επιχειρηματία. Καπιταλισμό 
έχουμε στην Ελλάδα, και οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες καθορίζουν 
με ποιο τρόπο θα κινηθούν».47 Μόνο που καπιταλισμό έχουν και οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στις περισσότερες η προσέγγιση ήταν διαφορετική. 

Το επιστέγασμα της πολιτικής διαχείρισης της πανδημίας είναι η ευρωπαϊκή, 
αν όχι διεθνής, πρωτοτυπία της επιδότησης της ανεργίας αντί της εργασίας: 
Πριμοδοτείται το καθεστώς της εκ περιτροπής και χωρίς καμιά διασφάλιση 
εργασίας σε έναν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
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Απουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο, πειστικό και μακρόπνοο σχέδιο, καθώς 
και ουσιαστικά μέτρα στήριξης, για τον τουρισμό, τη μαζική εστίαση και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαξιώθηκαν οι εργαζόμενοι στο χώρο του 
πολιτισμού και καταγράφηκε η περιφρόνηση προς τους Έλληνες επιστήμονες 
με το όνειδος, όπως εξελίχθηκε, της απόπειρας επιδότησής τους με vouch-
er επιμόρφωσης. Γενικότερα, στη διάρκεια της πανδημίας ολόκληροι κλάδοι 
της οικονομίας αφέθηκαν να καταρρεύσουν, καθώς δεν ελήφθησαν μέτρα 
εγκαίρως. Αρκετές μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις αδυνατούν 
πλέον να επανέλθουν, αφού τα περιορισμένα αντανακλαστικά της κυβέρνησης 
συνδυάστηκαν με το πλέον αναιμικό πακέτο στήριξης σε όλη την ευρωζώνη.48 

Από τον δικαιολογημένο φόβο για την εξάπλωση της πανδημίας και από 
το σύνθημα «η υγεία πρώτα, η οικονομία μετά», περάσαμε στην κατά 
προτεραιότητα άμεση επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα 
με τις καλές πρακτικές άλλων χωρών49 και τις προτεραιότητες που θέτει η 
Ε.Ε., η όποια στρατηγική άρσης των περιοριστικών μέτρων θα έπρεπε 
να βασίζεται στην εκτεταμένη εφαρμογή συνδυασμού διαγνωστικών 
μεθοδολογιών, αφενός σε τυχαία δείγματα του πληθυσμού και αφετέρου σε 
στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες στις οικείες 
δομές, το υγειονομικό προσωπικό, οι επαγγελματίες του τουρισμού κ.ά. 
Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του τουρισμού 
όμως, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, ενώ επιπλέον οι δυνητικοί επισκέπτες της 
Ελλάδας δεν θα είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε τεστ ανίχνευσης του 
ιού.50

Το μέλλον της εργασίας

Η τηλεργασία είχε εξελιχθεί ως μορφή απασχόλησης και πριν από την κρίση.51 
Όμως η έλευση της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα να γίνει απότομα και εξ 
ανάγκης η κύρια μορφή εργασίας στις περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και 
σε αρκετούς τομείς του Δημοσίου. Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα εγείρει 
ερωτήματα για τις αποδοχές των εργαζομένων, τις εργασιακές σχέσεις που 
θα ισχύουν, τη ρηγμάτωση στη διαχείριση του χρόνου τους (εργασιακός και 
ελεύθερος χρόνος) και, κατά συνέπεια, την ποιότητα ζωής τους.52 Πολλοί 
ενδέχεται να μην επιστρέψουν στα γραφεία τους, με μόνη άμεσα κερδισμένη 
την επιχείρηση, που θα εξοικονομήσει κεφάλαια μετατοπίζοντας μέρος του 
λειτουργικού της κόστους στους εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να 
συντηρούν οικιακούς σταθμούς εργασίας.
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Την ίδια στιγμή, διευκολύνεται η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας: Για 
κάποιους η υπέρβαση ωραρίων έχει γίνει καθημερινότητα, ενώ στους νέους 
κανόνες εργασίας ολοένα και συχνότερα επισημαίνεται ότι ο εργαζόμενος 
θα πρέπει να διατηρεί τον διακριτό χώρο εργασίας του στο σπίτι ήρεμο, 
τακτοποιημένο και χωρίς θορύβους, καθώς και να διαθέτει γρήγορη σύνδεση 
στο διαδίκτυο, ενώ όσοι μένουν μαζί του δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το 
ίντερνετ κατά τη διάρκεια του οκταώρου.53 Η απορρύθμιση της εργασίας σε 
όλο της το μεγαλείο!

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στους κλάδους της οικονομίας που εντάχθηκαν 
μαζικά στη λειτουργία μέσω τηλεργασίας δεν περιλαμβάνεται η βιομηχανική 
παραγωγή, παρά την έντονα προβαλλόμενη εισαγωγή της ρομποτικής σε 
αυτή54. Η εκτεταμένη τηλεργασία για εργαζόμενους στον τομέα των 
υπηρεσιών, σε αντιδιαστολή με την αδιάλειπτη φυσική παρουσία των 
εργατών στον τομέα της παραδοσιακής βιομηχανικής ή αγροτικής 
παραγωγής, αναδεικνύει μια νέα, απρόβλεπτη πτυχή της λεγόμενης 
4ΒΕ, που μπορεί να αποτελέσει εστία έντασης των ανισοτήτων ή/και νέων 
κοινωνικών αναδιατάξεων. Την επόμενη μέρα ο ιός θα έχει περιοριστεί 
ή και πλήρως καταπολεμηθεί, αλλά η τηλεργασία και η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση θα παραμείνουν. Καμία από τις δύο όμως δεν μπορεί ούτε πρέπει 
να υποκαταστήσει τη διά ζώσης επικοινωνία και μάθηση.

Η Naomi Klein είχε περιγράψει το οικονομικό κλίμα πριν από την πανδημία 
με τους όρους «καταστροφικός καπιταλισμός» για τον τρόπο που οι ιδιωτικές 
βιομηχανίες κερδοσκοπούν στις μεγάλες κρίσεις και «δόγμα του σοκ» για τη 
στρατηγική που χρησιμοποιεί κρίσεις μεγάλης εμβέλειας ώστε να προωθήσει 
πολιτικές που συστηματικά διευρύνουν τις ανισότητες.55 Η πανδημία, 
σύμφωνα με την Klein,56 αποτέλεσε την ευκαιρία για να επιβληθεί αυτό που 
η ίδια αποκαλεί «Screen New Deal»: ένα δυστοπικό μέλλον, στο οποίο τα 
σπίτια μας δεν θα είναι πια αποκλειστικά προσωπικοί χώροι, αλλά θα είναι, 
επίσης, μέσω της ψηφιακής σύνδεσης, ο χώρος εργασίας μας, τα σχολεία μας, 
το γραφείο του γιατρού μας, το γυμναστήριό μας και, αν το κρίνει το κράτος, οι 
χώροι περιορισμού μας. Όπως παρατηρεί η Klein: «Και πριν από την πανδημία 
τα σπίτια είχαν ήδη μετατραπεί για αρκετούς σε χώρους εργασίας και κύριους 
χώρους ψυχαγωγίας, αλλά σε ένα μέλλον που οικοδομείται βεβιασμένα, λόγω 
πανδημίας, όλες αυτές οι τάσεις υπόκεινται σε μια επιταχυνόμενη στρέβλωση».
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Από την άλλη, η κρίση της πανδημίας COVID-19 ανέδειξε και επαναξιολόγησε 
τις κοινωνικές προτεραιότητες και μαζί τα επαγγέλματα εκείνα που βρίσκονται 
στον πυρήνα της λειτουργίας των κοινωνιών: γιατροί και νοσηλευτές, 
ερευνητές, δάσκαλοι, δημοσιογράφοι αλλά και οι παραγνωρισμένοι υπάλληλοι 
στις υπηρεσίες καθαριότητας, μεταφορών τροφοδοσίας και διανομής. Όλοι 
αυτοί δηλαδή που δεν «χωρούσαν» στο πρόταγμα της οικονομικής ανάπτυξης, 
το οποίο σχεδόν μονοπωλούσαν το τραπεζιτικό σύστημα, οι σύμβουλοι 
επιχειρήσεων και οι διαχειριστές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η 
επανεξέταση του αξιώματος «η οικονομία πάνω από όλα» θέτει αναντίρρητα 
ζήτημα επαναπροσδιορισμού των κοινωνικών αξιών. 

Ο ρόλος της επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας για την 
έξοδο από την κρίση 

Στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (Ε.Κ.) η χώρα διαθέτει εξαιρετικό 
επιστημονικό δυναμικό και υποδομές. Η αξιοποίηση των ερευνητικών φορέων 
της χώρας με τρόπο συστηματικό και αποτελεσματικό τόσο σε ερευνητικό 
όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο διευρύνει και εμπλουτίζει ποιοτικά τις 
δυνατότητες που υπάρχουν για ασφαλή έξοδο από την κρίση. Για παράδειγμα, 
οι ερευνητικοί φορείς μπορεί να συνεισφέρουν στην ποιοτική αναβάθμιση 
των δυνατοτήτων ανταπόκρισης σε θέματα πρώτης γραμμής σήμερα, με 
πρωταρχικό το μεγάλο ζητούμενο: την εξασφάλιση διαγνωστικής επάρκειας 
για την ιχνηλάτηση και πρόληψη της νόσου. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, 
τα διαθέσιμα μοριακά τεστ ακόμη χαρακτηρίζονται από σημαντικό ποσοστό 
«ψευδώς αρνητικών» διαγνώσεων, ενώ στα ανοσολογικά τεστ η αξιοπιστία 
περιορίζεται από σημαντικά ποσοστά «ψευδώς θετικών» διαγνώσεων. Η 
άμεση αξιοποίηση και η γενναία υποστήριξη των ερευνητικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των διαγνωστικών τεχνικών θα διευκολύνει 
την εκτεταμένη εφαρμογή τους για την εξασφάλιση διαγνωστικής επάρκειας 
σε ολόκληρη τη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτάχυνση των 
διαδικασιών διαπίστευσης των φορέων αυτών, όπως και όλων των φορέων 
που παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες για τον κορονοϊό. Επίσης, η έγκαιρη 
παρουσία της ερευνητικής κοινότητας στις διεθνείς προσπάθειες για την 
ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων θα συνεισφέρει στην υιοθέτηση καλών 
πρακτικών για τη μελλοντική θωράκιση του πληθυσμού. Τέλος, γενετικές 
μελέτες και η έρευνα για τις πιθανές μεταλλάξεις του ιού θα είναι χρήσιμες σε 
ένα επόμενο στάδιο. Αυτή η σειρά προτεραιοτήτων, άλλωστε, περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο δράσης «ERAvsCorona» της Ε.Ε.30
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Όμως, για να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα η έρευνα, πρέπει να έχει 
βάθος εξέλιξης, χρόνο επώασης και σίγουρα όχι επικοινωνιακό-αποσπασματικό 
χαρακτήρα. Μια πρωτοβουλία για επιδημιολογική έρευνα που εξαγγέλθηκε 
πρόσφατα με τυμπανοκρουσίες, εν είδει εμβληματικής δράσης, από τον 
πρωθυπουργό,57 παρότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίζει ωστόσο 
σοβαρές αδυναμίες. Αδυναμίες που συνδέονται με την περιορισμένη έμφαση 
που δίνεται σε θέματα πρώτης γραμμής, όπως των διαγνωστικών τεστ, και την 
ανεπαρκή και ασύμμετρη χρηματοδότηση. 

Σε μια άλλη κατεύθυνση, η συστράτευση του ερευνητικού δυναμικού της 
χώρας για τη μελέτη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης σε βασικούς 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας μπορεί να υποδείξει αποδοτικότερους 
τρόπους διεξόδου στις εφοδιαστικές αλυσίδες εμπορευματικών μεταφορών 
(logistics), στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα. 

Η αναμενόμενη όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι νέες μορφές εργασίας 
και οι προκλήσεις της λεγόμενης 4ΒΕ αναμένεται να επιφέρουν καινοφανείς 
αλλαγές στη ζωή των πολιτών και να οδηγήσουν σε πιθανή ανακατάταξη των 
χωρών στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Διλήμματα για τις μορφές 
παγκοσμιοποίησης που θα προκύψουν ή την επιστροφή των εθνικισμών 
αναμένεται να αναδυθούν με αυξημένη ένταση. Οι κοινωνικές, οικονομικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν πολλά να συνεισφέρουν εδώ.

Τέλος, η πανδημική κρίση έδειξε πόσο εύθραυστη είναι η μονομερής 
εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό και επισήμανε τη σημασία 
ανάπτυξης νέων παραγωγικών τομέων που θα αποτελέσουν το έναυσμα για 
τη βελτίωση του ζοφερού οικονομικού κλίματος. Επιχειρήσεις έντασης 
γνώσης μπορεί να αποτελέσουν τον πυρήνα της παραγωγικής και 
οικονομικής ανασυγκρότησης μέσα στο κλίμα οικονομικής δυσπραγίας 
που προβλέπεται. Το ζητούμενο είναι η ορθολογική αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της Έρευνας από ερευνητικούς φορείς και καινοτόμες 
επιχειρήσεις που διαθέτει η χώρα σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή 
βιολογία, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η νανοτεχνολογία, η φωτονική και τα 
προηγμένα υλικά. Η γενναιόδωρη, ευέλικτη και στοχευμένη οικονομική 
στήριξη συνεργειών ελληνικών επιχειρήσεων με Πανεπιστήμια και Ε.Κ. 
μπορεί να συντελέσει, ακόμη και με απρόβλεπτα σήμερα «σοκ πρωτοπορίας», 
στη διαμόρφωση νέων αναπτυξιακών πυλώνων. 



Ο ρόλος της διανόησης στην υπέρβαση της κρίσης 

Οι προκλήσεις που εκτέθηκαν παραπάνω σκιαγραφούν, σε αδρές γραμμές, το 
ρόλο που καλείται να παίξει η διανόηση στη σημερινή συγκυρία. Ειδικότερα, 
από την πλευρά της Αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου προβάλλει έντονη 
η ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου προγραμματικού πολιτικού λόγου που θα 
ανταποκρίνεται ρεαλιστικά στις προκλήσεις της σημερινής κατάστασης και 
ταυτόχρονα θα διανοίγει πειστικές διεξόδους και προοπτικές για το μέλλον. 

Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται η διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προοδευτικής 
και τεκμηριωμένης προσέγγισης που να μπορεί να εμβαθύνει, να ερμηνεύει, 
να προτείνει απαντήσεις και ταυτόχρονα να διανοίγει προοπτικές και να 
«βλέπει μπροστά», στο μέλλον που διαγράφεται. Ένα μέλλον που θα ακουμπά 
στο τρίπτυχο των προκλήσεων «Πανδημία – Κοινωνικές ανισότητες 
– 4BE», που καθορίζει το αναδυόμενο κοινωνικοοικονομικό τοπίο. Το 
μεγάλο ζήτημα της κλιματικής κρίσης αναπόφευκτα συνδέεται με αυτό 
το τρίπτυχο.58, 59 Η πανδημία COVID-19 ενέσκηψε τους τελευταίους μήνες. Η 
κλιματική κρίση είναι από καιρό παρούσα, αλλά απαιτεί επείγουσα και άμεση 
δράση. Και οι κοινωνικές ανισότητες είναι τόσο παλιές όσο η Ιστορία. Ενώ 
οι ειδικοί κάνουν ουσιαστική δουλειά για καθεμιά από αυτές τις προκλήσεις 
στον τομέα τους, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αντιμετωπίζονται συνολικά 
από τις σημερινές πολιτικές ηγεσίες. Η μεμονωμένη αντιμετώπιση των 
προκλήσεων αυτών μπορεί να δώσει απαντήσεις σε κάποια, αλλά ταυτόχρονα 
να επιδεινώσει μια άλλη. 

Ενδεικτικά, στην Κίνα οι περιβαλλοντικοί κανόνες φαίνεται πως χαλαρώνουν, 
σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας, ενδεχομένως επιτείνοντας 
την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση.60 Οι κλιματικές 
επιπτώσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, θα μπορούσαν να υποσκάψουν τη 
δυαντότητά μας να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι 
που θα πλημμυρίσουν τα σπίτια τους να αποφύγουν το συγχρωτισμό σε μια 
δομή-καταφύγιο που θα στηθεί; Τι θα συμβεί όταν οι υπηρεσίες πολιτικής 
προστασίας, που είναι επιφορτισμένες με την αποκατάσταση καταστροφών, 
χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τον κορονοϊό και ακραία καιρικά 
φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής;
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Οι παραπάνω προκλήσεις είναι συνεπώς άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. 
Η μη συστηματική διαχείριση της μιας δυσκολεύει την αντιμετώπιση των 
άλλων. Μόνο μια ολιστική προσέγγιση του παραπάνω τρίπτυχου μπορεί είναι 
αποδοτική σε βάθος χρόνου. Στην προσπάθεια αυτή, ο κόσμος της διανόησης, 
οι επιστήμονες, οι άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης έχουν καθήκον να 
είναι παρόντες και να συνεισφέρουν ουσιαστικά. 

Είναι αναγκαίο να δομηθεί ένας σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός 
χωρίς τεχνοφοβικές αγκυλώσεις. Ένας ιδεολογικός προσανατολισμός που 
να αναδεικνύει με τρόπο ξεκάθαρο και πειστικό τις διαφορές των πολιτικών 
που προτείνονται και να τροφοδοτεί τις προτεραιότητες, τις αξίες και τις 
κατευθύνσεις που πρεσβεύει η Αριστερά.

3. Το μεγάλο διακύβευμα 

Σίγουρα, απαιτείται μια οικουμενική αντιμετώπιση της πανδημίας και 
των επιπτώσεών της, καθώς η διαχείρισή τους από μεμονωμένες χώρες 
ή ομάδες πίεσης είναι απλώς αναποτελεσματική. Η ανάγκη αυτή είναι 
πανθομολογούμενη, από τη στιγμή που η πανδημία έχει χαρακτηριστεί ως 
η μεγαλύτερη πρόκληση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.61 Τι έγινε όμως 
τότε; Θεμελιώθηκε το κοινωνικό κράτος. Αλλά τότε ήταν η χρυσή εποχή της 
σοσιαλδημοκρατίας και της συνετής χριστιανοδημοκρατίας. Όμως από τη 
δεκαετία του ’90 και με απαρχή τη θατσερικής έμπνευσης αποθέωση της 
ατομικής ευθύνης στη δεκαετία του ’80,62 παρακολουθούμε τη νεοφιλελεύθερη 
αποθεμελίωση της κοινωνικής ασφάλισης και του δημόσιου συστήματος 
υγείας. Και, συνεκδοχικά, του ρόλου του Δημοσίου στην Παιδεία και την 
Έρευνα.  

Σε κοινωνικό επίπεδο μπορεί να λεχθεί ότι πολλές από τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται σήμερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας οικοδομούν 
την αρχιτεκτονική της αυριανής κοινωνικής χειραγώγησης, αφού η άρση 
κεκτημένων ατομικών δικαιωμάτων μπορεί να λάβει μόνιμο χαρακτήρα. 
Επιπλέον, το εκρηκτικό μίγμα της έντασης των κοινωνικών ανισοτήτων και 
της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, 
μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς οικονομικής ύφεσης και υγειονομικής κρίσης, που 
προδιαγράφεται ζοφερό, καθιστά αναγκαία μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
εξόδου μακράς πνοής.
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Ποια θα μπορούσε να ήταν μια τέτοια αξιόπιστη στρατηγική;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι δεδομένη, οριστική ή μονοσήμαντη. 
Και οπωσδήποτε ξεπερνά τις προθέσεις και τις δυνατότητες αυτού του κειμένου, 
το οποίο φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην τεκμηρίωση της αδήριτης ανάγκης 
για την προετοιμασία και το σχεδιασμό μιας στρατηγικής εξόδου με γνώμονα 
το δημόσιο συμφέρον. Μιας στρατηγικής εξόδου που δεν θα σχεδιαστεί 
αποκλειστικά κεκλεισμένων των θυρών από lobbies και ομάδες εργασίας 
«ειδικών». Για το σχεδιασμό και την υλοποίησή της και για τη δημιουργία 
προοπτικών που εμπνέουν, η συστράτευση των ανθρώπων της επιστήμης, 
της διανόησης και του πολιτισμού αποτελεί το μόνο εχέγγυο προκειμένου οι 
προκλήσεις Πανδημίας – Ανισοτήτων – 4ΒΕ, σε ένα υποβαθμισμένο φυσικό 
περιβάλλον, να απαντηθούν με όρους δίκαιης ανάπτυξης. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η απάντηση αυτή θα επηρεάσει τη δυναμική και 
τη μορφή των εξελίξεων. Απάντηση που θα προκύψει από τη σύνθεση των 
θέσεων και των αντιθέσεων αυτής της συστράτευσης. 
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