
9ΕΛΛΑ∆ΑΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 24 APRIL 2020 ΣΧΟΛΙΑ

Γιώργος Πλειός, Καθηγητής στο Τµήµα Επικοινωνίας  
και ΜΜΕ και ∆ιδάσκων στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Στην κρίση αυτή, όπως συµβαίνει άλλωστε σε κάθε 
κρίση, αποκαλύφθηκαν µερικά από τα πιο σταθε-
ρά, τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν 
άνθρωποι αλλά και κοινωνικοί οργανισµοί (ιδρύ-
µατα, οργανώσεις, φορείς, θεσµοί κ.λπ.). Απαριθ-
µούµε µερικές από αυτές τις «αποκαλύψεις» (όχι 
δηλαδή πως δεν ήταν γνωστές), που σηµαίνουν 
και την κατάρρευση αντίστοιχων µύθων.
Πριν απ’ όλα καταρρίφθηκε ο µύθος ότι οι νε-
οφιλελεύθεροι είναι αντικρατιστές. Οι νεοφιλε-
λεύθεροι, όπως και οι εκπρόσωποι κάθε άλλης 
αστικής ιδεολογίας δεν είναι ούτε ούτε κρατιστές 
ούτε αντικρατιστές. Ή µάλλον είναι πότε κρατι-
στές, πότε αντικρατιστές, ανάλογα τι θέµατα θέ-
τει η ηµερήσια διάταξη, ανάλογα δηλαδή µε το 
τι συµφέρει τη διατήρηση του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, όπως εκφράζεται µέσα από 
τις πιο βολικές λύσεις για τα επικρατούντα τµή-
µατα του κεφαλαίου. Γίνονται αντικρατιστές όταν 
πρόκειται να εκποιηθεί η δηµόσια περιουσία που 
δηµιουργήθηκε µε τη φορολογία των εργαζόµε-
νων και γίνονται πάλι κρατιστές όταν µόνο δια 
του κράτους µπορούν να εξασφαλιστούν χρήµατα 
από τον κρατικό προϋπολογισµό για το συµφέ-
ρον των επιχειρήσεων, κι όχι όλων, προκειµέ-
νου να µην καταρρεύσουν ως ιδιωτικές. Το θέµα 
δεν είναι να γίνουν ή να µείνουν δηµόσιες, αλλά 
να µείνουν ή να γίνουν ιδιωτικές. Πάσει θυσία. 
Για µεγάλα τµήµατα σε άλλα µέρη της γης ο µε-
γαλύτερος εχθρός δεν είναι ο κορονοϊός αλλά η 
πείνα. Αν εκατοµµύρια Ευρωπαίων, Αµερικανών  
και άλλων κλείνονται στα σπίτια τους για πολλές 
εβδοµάδες επειδή φοβούνται (και ορθώς) τον 
κορονοϊό, για εκατοµµύρια άλλους στην Ινδία, σε 
άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής ή της Κε-
ντρικής και Ν. Αµερικής  ο µεγαλύτερος εχθρός 
είναι η πείνα. 
Στην Ελλάδα ζήσαµε µια ντροπή που ίσως δεν 
έζησαν αλλού. Κρατικά όργανα να δίνουν κλή-

σεις των 150€ σε αστέγους γιατί δεν έκαναν 
πράξη το «µένουµε σπίτι». Πέρα από την ανοησία 
της, η εν λόγω πράξη (να τιµωρείς επειδή δεν 
είναι σπίτι αυτός που δεν έχει σπίτι) προδίδει 
απίστευτων διαστάσεων φθόνο και µοχθηρία, αν 
δεν υποκρύπτει «τακτοποίηση» λόγω «αρρύθµι-
στης προϊστορίας» του προβλήµατος µε συγκεκρι-
µένα άτοµα στην πόλη.
Οι κακοµαθηµένοι Έλληνες, οι τεµπέληδες Έλ-
ληνες, οι απείθαρχοι Έλληνες ήταν σταθερά το 
µοτίβο των ανεξάρτητων αλλά και των εξαρτηµέ-
νων µεταβλητών της εξάρτησης, δηλαδή  των δυ-
τικών επικυρίαρχων και των εγχώριων ελίτ που 
ήταν ή γίνονταν ελίτ εξ αιτίας της οικονοµικής 
και πολιτικής εξάρτησης από κράτη και πολυε-
θνικές. Κι όµως σε αυτήν την υγειονοµική κρίση, 
χωρίς ιδιαίτερη επιτήρηση, χωρίς καταστολή, οι 
περισσότεροι συµπολίτες µας έδειξαν εξαιρετική 
πειθαρχία που ήταν ορατή µε γυµνό µάτι, κάτι 
που απέτρεψε την πρόθεση επιβολής αυστηρότε-
ρων µέτρων όταν κάποια στιγµή διαφάνηκε κάτι 
τέτοιο.
Αν κάποιοι παραβίασαν τα περιοριστικά  µέτρα, 
αυτοί δεν ήταν πολίτες που πατούν στέρεα στη 
γη, ανεξαρτήτως ιδεολογικών και πολιτικών 
αντιλήψεων, µορφωτικού επιπέδου και οικονο-
µικής κατάστασης.
Τα παραβίασαν κάποιοι φανατικοί της θρησκεί-
ας που αντίθετα προς κάθε επιστηµονική µαρτυ-
ρία πίστεψαν πως οι ίδιοι δεν θα πάθουν κάτι, 
θα τους προστατέψει ο θεός, ή θα εξασφαλίσουν 
θέση στον παράδεισο ή αν ήταν ιεράρχες ένιω-
σαν ότι θα χάσουν τον έλεγχο επί των πιστών. 
Οι «τεµπέληδες δηµόσιοι υπάλληλοι» είναι ένας 
ακόµα µύθος που κατέρρευσε. Παρά τα µεγά-
λα προβλήµατα και ελλείψεις που αντιµετωπίζει 
το ΕΣΥ, το ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προ-
σωπικό αυτού του συστήµατος επέδειξαν θαυ-
µαστές επιδόσεις, εργαζόµενοι µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς 
τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα για τους 
ίδιους, φτάνοντας ορισµένες φορές στα όρια της 
αυτοθυσίας.  

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων έδωσαν 
και δίνουν τη δική τους µάχη να κρατήσουν 
όρθια εκπαιδευτικά και κοινωνικά (ίσως πολύ 
σηµαντικότερο αυτό) την εκπαίδευση µε τη διε-
ξαγωγή των µαθηµάτων και άλλων δραστηριοτή-
των µέσω διαδικτύου. Και το πέτυχαν. Σε πολλές 
περιπτώσεις πριν τους δώσει κάποιος κάποια 
εντολή ή οδηγία, µε δική τους πρωτοβουλία. 
Κάτω από δύσκολες συνθήκες. ∆εν είναι αυτονό-
ητο ούτε και υποχρεωτικό να έχουν όλοι οι µα-
θητές/φοιτητές πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολλοί 
δεν έχουν διότι κανείς δεν το εξασφάλισε ούτε οι 
δικές τους δυνατότητες. 
Ο µύθος της ισάξιας µε τη δηµόσια ή και «καλ-
λιτερότερης» ελληνικής ιδιωτικής εκπαίδευσης 
επίσης προσπαθεί να κρατηθεί στα Τάρταρα γιατί 
µπορεί και πάει και παρακάτω. Μικρό χρονικό 
διάστηµα χωρίζει την εκπαίδευση «Σκόιλ Ελι-
κίκου» από την εξίσωση των κολεγίων που την 
προσφέρουν µε τα δηµόσια ΑΕΙ, ή από την οµι-
λία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης που δια-
κήρυττε on camera ότι τα ιδιωτικά κολλέγια είναι 
καλλίτερα από τα δηµόσια πανεπιστήµια. 
Η ιδέα πως η ΕΕ δεν είναι απλά ένας χώρος (κερ-
δοσκοπικών) οικονοµικών συναλλαγών,  όπου 
οι χώρες (δηλαδή οι κυρίαρχες τάξεις τους) συ-
µπεριφέρονται όπως οι παίκτες του πόκερ, αλλά 
είναι κάτι πολύ περισσότερο, µια ένωση οικονο-
µικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, αξιών και 
θεσµών κοκ κοκ επίσης τραυµατίστηκε βαριά. Τα 
κλειστά σύνορα µεταξύ τους, η απουσία ιατρικής 
ή άλλη βοήθειας µεταξύ τους, το κατασχεµένο 
ιατρικό υλικό στα αεροδρόµια της Γερµανίας ή 
της Τσεχίας  που προερχόταν από την Κίνα, δεν 
θα ταξιδέψει για τις χώρες προορισµού αλλά θα 
κρατηθεί για τις ανάγκες των Γερµανών και των 
Τσέχων αντίστοιχα καθώς και πολλά άλλα, είναι 
αδιάψευστος µάρτυρας. 
Εν κατακλείδι, η υγειονοµική κρίση COVID-19 
και οι  αντιδράσεις των κοινωνιών δείχνουν ότι 
ένας άλλος κόσµος δεν είναι απλά εφικτός, αλλά 
αναγκαίος. Το ερώτηµα είναι ποια από τις δυνα-
τές απαντήσεις θα δώσουν (οι κοινωνίες).

Γράφει ο Γαβριήλ Μανωλάτος, 
Καθηγητής ∆ιεθνούς Οικονοµίας  
και Ανάπτυξης  

Τ
ο Ευρωγκρούπ (οι υπουργοί 
οικονοµικών των 19 χωρών 
του ευρώ) έβαλε βαριά τα-
φόπλακα στη συνοχή και το 

µέλλον της Ευρώπης στη σύνοδό του 
στις 9 Απριλίου. ∆ε βρέθηκε κανείς, 
δεν τόλµησε κανένα κράτος, να εµπο-
δίσει να τεθεί η ταφόπλακα που θα 
οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
αποσύνθεση και σε καταστροφή. 
Μιλούσαν για «Σχέδιο Μάρσαλ» 
που θα οδηγούσε την ΕΕ σε ανά-
καµψη και ανασυγκρότηση. Κατέ-
ληξαν σε πενιχρά δάνεια από τον 
ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισµός 
Σταθερότητας) και µε σχετικά µνη-

µόνια. Πανηγύριζαν πως θα ενι-
σχύσουν τις οικονοµίες της ΕΕ µε 
ενάµιση τρις ευρώ και αρκέστηκαν 
στα 500 περίπου δις και αυτά µε 
όρους «νοµιµότητας».
Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή 
που δεν επιτρέπονταν ολιγωρί-
ες ούτε ερασιτεχνισµοί και πολύ 
περισσότερο δεν χωρούσε ανα-
ποφασιστικότητα και µικροψυχία. 
Χρειαζόταν δράση  µε αποφασιστι-
κότητα και γενναιότητα. Η παγκό-
σµια οικονοµία καλπάζει προς µία 
νέα παγκόσµια ύφεση µεγαλύτερη 
ίσως και από τη Μεγάλη Ύφεση 
του 2019-2032.  Οι συνέπειες και 
τα αποτελέσµατα απρόβλεπτα. Θα 
πρέπει η ΕΕ και η παγκόσµια κοι-
νότητα να δράσουν άµεσα, µε σχέ-
διο, ενωµένοι και αποφασιστικά. 

Είναι ο µόνος τρόπος για να απο-
φύγουµε µια καθολική κατάρρευση. 
Τα µέτρα πρόληψης κρίνουν και το 
ρυθµό αλλά και το µέγεθος εξάπλω-
ση και γενίκευσης της οικονοµικής 
ύφεσης…  
∆υστυχώς οι ηγέτες και τα όργανα 
της ΕΕ έδειξαν έλλειψη θάρρους 
και γενναιότητας ενώ περίσσεψε 
η µικροψυχία και η υστεροβουλία 
από την ηγετική οµάδας της ΕΕ. Ο 
Νότος, έδειξε ότι αρκείται να είναι 
ουραγός κι επαίτης του Βορά. Ούτε 
η Ιταλία ούτε η Ισπανία έδειξαν 
θάρρος και γενναιότητα να διεκ-
δικήσουν αυτό για το οποίο η ΕΕ 
ιδρύθηκε. Τη συνοχή και την αλ-
ληλεγγύη των λαών της Ευρώπης. 
Η Ελλάδα µας, δυστυχώς, όπως 
πάντα, παρέµεινε µε την «ουρά στα 

σκέλια».
Οι µεγάλες και υπολογίσιµες χώ-
ρες, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία 
ενώ ξεκίνησαν δυναµικά, µαζί και 
µε άλλα µικρότερα κράτη, διεκδι-
κώντας τη δηµιουργία ευρωοµολό-
γου το οποίο θα ήταν ένα εργαλείο 
αναδιάρθρωσης και «ευρωπαϊκο-
ποίησης» τους χρέους των κρατών 
µελλών της ΕΕ υπαναχώρησαν και 
δέχθηκαν τελικά, αυτό που θα επι-
δεινώσει την κατάστασή τους. Απο-
δέχθηκαν το αντίθετο του ευρωο-
µολόγου. Ούτε καν συµβιβάστηκαν 
αλλά αποδέχθηκαν τους όρους της 
Ολλανδίας και της Γερµανίας.
Το Ευρωγκρούπ έθεσε βαριά ταφό-
πλακα στο µέλλον την ΕΕ και στις 
ελπίδες των λαών της. ‘Ώδινεν ὄρος 
καὶ ἔτεκεν μῦν.
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Μύθοι που καταρρίφθηκαν στην υγειονοµική κρίση COVID-19 




