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λόκληρος ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση εξαίρεσης. Η αιτία είναι ο SARS-CoV-2, ένας 

ιός για τον οποίο, επί του παρόντος, δεν υπάρχει θεραπεία. Ο ιός αυτός έχει αντικοινωνική 

επίδραση. Η μοναδική προστασία απέναντί του είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση. Η 

 
1 Κοινωνιολόγος, καθηγητής στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Friedrich Schiller στην Ιένα και 

διευθυντής του κολεγίου Μετα-αναπτυξιακές Κοινωνίες της Γερμανικής Εταιρίας Ερευνών (DFG) στο ίδιο 

Πανεπιστήμιο. Ασχολείται ερευνητικά με τα πεδία της θεωρίας του καπιταλισμού και του καπιταλισμού των 

χρηματιστικών αγορών, της ελαστικής και επισφαλούς εργασίας, των συμμετοχικών δομών σε επιχειρήσεις, της 

ψηφιοποίησης, του δεξιού λαϊκισμού. Στα ελληνικά έχει εκδοθεί η μελέτη του με τίτλο Το «γερμανικό εργασιακό 

θαύμα». Μοντέλο για την Ευρώπη; από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ. Τον Δεκέμβριο του 2019 έδωσε την 13η 
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διατήρηση της απόστασης και η παραμονή στο σπίτι οδηγούν σε μια ριζική από-

κοινωνονικοποίηση και από-κοινοτικοποίηση της ανθρώπινης ζωής. Ο καθένας και η καθεμία 

θα μπορούσε να είναι φορέας του ιού. Γι’ αυτό τον λόγο τα κοινωνικά δίκτυα και η ψηφιακή 

επικοινωνία αναλαμβάνουν προσωρινά τον ρόλο που, υπό κανονικές συνθήκες, επιτελείται από 

την άμεση ανθρώπινη επαφή.  

Θα μπορούσε, παρ’ όλα αυτά, να προκύψει και κάτι ελπιδοφόρο από την κρίση του 

κορονοϊού; Σε ορισμένες αντιπαραθέσεις των κοινωνικών επιστημών, όπως επίσης και στη 

δημόσια σφαίρα, υποστηρίζεται κάτι τέτοιο. Δεν εμπιστεύομαι ιδιαίτερα αυτούς τους 

ισχυρισμούς. Εάν μάλιστα προκύπτουν από την εγωκεντρική οπτική γωνία των προνομιούχων 

καθηγητών με τα μεγάλα εισοδήματα και τα πολυτελή διαμερίσματα, οι απόψεις αυτές είναι το 

λιγότερο ενοχλητικές. Μόνο όσοι πιστεύουν ότι είναι μόνιμα τοποθετημένοι στην ασφαλή μεριά 

των γεγονότων μπορούν να ερμηνεύσουν το λοκντάουν ως μια απρόοπτη ευκαιρία 

επιβράδυνσης και απομάκρυνσης από τον καταναγκασμό για συνεχή ανάπτυξη.4 Εάν αυτές οι 

εγωκεντρικές απόψεις επικρατούσαν, όλοι αυτοί που σήμερα ζουν υπό καθεστώτα αυστηρών 

περιορισμών δεν θα μπορούσαν παρά να τις χαρακτηρίσουν ως κυνικές.  

Για να το πω ξεκάθαρα: Δεν υπάρχει τίποτα θετικό στην πανδημία και στην παγκόσμια 

κοινωνική κρίση που ξέσπασε. Είναι προτιμότερο να διερευνήσουμε τις όποιες 

μετασχηματιστικές δυνάμεις της πανδημίας από το να επαναλαμβάνουμε το κλισέ για την κρίση 

που αποτελεί ευκαιρία. Η πανδημία, κατά την άποψή μου, είναι ένα εξωτερικό σοκ που πλήττει 

βαριά όλες τις κοινωνίες. Από τις αναλύσεις του Φερνάρντ Μπρωντέλ γνωρίζουμε πως ο 

καπιταλισμός «δεν θα καταρρεύσει από μόνος του ως αποτέλεσμα ενδογενούς εκφυλισμού», «θα 

πρέπει να υπάρξει κάποια εξωτερική, πολύ βίαιη, επίδραση ενώ ταυτόχρονα», όπως προέβλεπε 

ο διάσημος ιστορικός, «να είναι διαθέσιμη κάποια αξιόπιστη εναλλακτική».5 Αποτελεί η πανδημία 

του κορονοϊού ένα τέτοιο σοκ; Δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως, αυτή τη στιγμή, 

μια αξιόπιστη εναλλακτική στον καπιταλισμό υφίσταται μόνο ως ένα ασαφές περίγραμμα.6 Ως 

 
4 Βλέπε Rosa, Hartmut (2020): «Wir sollten unbedingt schauen, was jetzt mit uns passiert» στο Süddeutsche 

Zeitung 23.3.2020.   
5 Braudel, Fernand (1992 [1979]): Civilization and Capitalism, 15th – 18th Century, Τομ. III, μτφ. Sian Reynolds, 

Μπέρκλεϋ: University of California Press, σ. 626.   
6 Τουλάχιστον στη Γερμανία και την Ευρώπη μια νέο- ή οικο- σοσιαλιστική επιλογή έχει αρχίσει να συζητιέται ξανά. 

Cf. Dörre, Klaus/Schickert, Christine (επιμ.) (2019): Neosozialismus. Solidarität, Demokratie und Ökologie vs. 

Kapitalismus. Μόναχο: Oekom.   
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εκ τούτου, είναι θεμελιακά λάθος, να αποδώσουμε στην επιθυμία το καθεστώς του πιθανού 

μελλοντικού σεναρίου. 

Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια αίσθηση της πολιτικής οικονομίας της κρίσης, θα 

πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πρώτα από όλα ότι η Covid-19 είναι θανατηφόρα. Η πανδημία 

απειλεί τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων,7 καθιστά ανέργους εκατομμύρια ανθρώπους 

και στερεί προσωρινά τα ανθρώπινα δικαιώματα από δισεκατομμύρια. Μόνο στη Λομβαρδία 

της Βόρειας Ιταλίας, στο ευρωπαϊκό επίκεντρο της πανδημίας, 8,656 άνθρωποι, με βάση τα 

επίσημα στοιχεία, είχαν χάσει τη ζωή τους μέχρι τις 6 Απριλίου. Και υπάρχουν πολλοί παράγοντες 

που υποδεικνύουν ότι ο πραγματικός δείκτης θνησιμότητας είναι πολύ υψηλότερος. Το ποσοστό 

της συνολικής θνησιμότητας στην περιοχή έχει τετραπλασιαστεί από το ξέσπασμα της 

πανδημίας και έπειτα, ενώ κάποιοι επιστήμονες εκτιμούν ότι στην πραγματικότητα στη 

Λομβαρδία ο αριθμός των νεκρών από τον ιό πιθανόν να προσεγγίζει τις 25,000.8 Ωστόσο, 

πέραν της αβεβαιότητας σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, όσο περισσότερο διαρκέσει η 

πανδημία τόσο πιο ισχυρές θα είναι οι καταστροφικές δυνάμεις που θα εξαπολύσει για την 

κουλτούρα, την κοινωνία και την οικονομία. Αναμφίβολα, η παγκόσμια οικονομία οδεύει προς 

μια βαθιά ύφεση, η οποία σύμφωνα με το ΔΝΤ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από το 

παγκόσμιο κραχ του 2007- 2009. Σύμφωνα με τα πιο αισιόδοξα σενάρια, το λοκντάουν θα 

τερματιστεί μετά από μερικές εβδομάδες. Ακόμη και έτσι, χώρες όπως η Γερμανία θα 

αντιμετωπίσουν μια βουτιά στην ανάπτυξη γύρω στο 3% του ΑΕΠ. Μια διακοπή λειτουργίας για 

τρείς μήνες μπορεί να επιφέρει οικονομική συρρίκνωση της τάξης του 20%. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα 

κατέληγαν σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας. Αυτό θα συνέβαινε σε μια πλούσια χώρα, στην 

οποία, παρά τις περικοπές, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κράτος. Όμως, σε χώρες 

που ένα τέτοιο δίχτυ ασφαλείας δεν υπάρχει, είτε είναι υποτυπώδες, οι επιπτώσεις θα είναι κατά 

πολύ βαρύτερες. Μόνο στις ΗΠΑ, περίπου έξι εκατομμύρια άνθρωποι καταγράφηκαν στα 

μητρώα των ανέργων μέσα σε μια εβδομάδα. Για τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων των 

 
7 Ένα βασικό πρόβλημα στην τρέχουσα συζήτηση είναι ότι τα αριθμητικά στοιχεία είναι ανακριβή. Στις καταγραφές 

των θανάτων δεν είναι σαφές εάν τα θύματα πέθαναν πραγματικά από τον ιό. Όταν γίνονται περισσότερα τεστ, ο 

αριθμός των μολυσμένων ατόμων αυξάνεται. Αντιθέτως, όπου γίνονται λίγα τεστ ο κίνδυνος εμφανίζεται χαμηλός.  
8 ntv (2020): «Massensterben in Salvinis Heimat: Warum das Virus die Lombardei so befällt. ntv Politik von 

Montag», 06.04.2020   
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αδήλωτων εργαζομένων και των παράτυπων μεταναστών δεν υπάρχει ούτε η ελπίδα της 

καταγραφής στις στατιστικές.   

Θα μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι τα κράτη με ισχυρό σύστημα υγείας και ανθεκτικό 

στις κρίσεις κράτος πρόνοιας θα ανταπεξέλθουν καλύτερα στην κρίση. Είναι, επίσης, ξεκάθαρο 

ποιος θα πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης - στην Ευρώπη θα είναι σίγουρα οι 

Νότιες και Νοτιοανατολικές χώρες. Τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στους ασθενείς με 

κορονοϊό στην Ισπανία και την Ιταλία σχετίζονται αναμφίβολα με την εξοικονόμηση πόρων από 

το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που επιβλήθηκε από τις ευρωπαϊκές πολιτικές λιτότητας. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, το υποχρηματοδοτούμενο σύστημα υγείας είναι, επίσης, εν μέρει 

υπεύθυνο για το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο, σε αυτές τις χώρες (και ακόμη και στις 

ΗΠΑ) η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δυσανάλογα καλύτερη από ό,τι στις περισσότερες 

χώρες του παγκόσμιου Νότου. Η αφρικανική ήπειρος είναι πιθανώς η πιο ευάλωτη. Ενώ στην 

Ευρώπη η αναλογία γιατρών/πολιτών είναι κατά μέσο όρο 1:300, στην υποσαχάρια Αφρική 

ένας γιατρός αντιστοιχεί σε 5.000 άτομα. Μόνο η Νότια Αφρική διαθέτει ένα μέτρια 

ανεπτυγμένο σύστημα υγείας με 3.000 κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Τα εκατομμύρια των 

ανθρώπων που ζουν σε παραγκουπόλεις, πολλοί εκ των οποίων υποφέρουν από υποσιτισμό και 

δεν έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν κοινωνικές αποστάσεις, θα έχουν ελάχιστες 

πιθανότητες να καταπολεμήσουν τον ιό. Εάν η πανδημία εξαπλωθεί γρήγορα στα 54 

αφρικανικά κράτη, θα μπορούσε, σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο, να κοστίσει έως και δέκα 

εκατομμύρια ζωές.9 

Συνυπολογίζοντας αυτά τα καταστροφικά σενάρια, καθίσταται σαφές γιατί τα κράτη που 

έχουν την οικονομική δυνατότητα κάνουν ό, τι μπορούν ώστε να γεφυρώσουν τις συνέπειες του 

λοκντάουν με οικονομικά μέσα. Πολλά από όσα θεωρούνταν εδώ και καιρό αναμφισβήτητη 

οικονομική σοφία, τώρα εγκαταλείπονται: Φρένο στο χρέος (Schuldenbremse) – passé! 

Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί (die Schwarze Null) – αποτελούν χθεσινά νέα. Δημόσιο χρέος – 

η νέα ημερήσια διάταξη! Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επενδύει πάνω από δύο τρισεκατομμύρια 

δολάρια για να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Η Γερμανία και η ΕΕ εγκαινιάζουν 

προγράμματα διάσωσης ρεκόρ. Πρόκειται για ένα σημάδι αλλαγής παραδείγματος προς μια 

βιώσιμη οικονομική πολιτική; Μια ματιά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα αρκεί για να 

 
9 «Afrika drohen Millionen Tote», Frankfurter Rundschau, 06.04.2020, σ. 7.   
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δημιουργήσει αμφιβολίες. Ασφαλώς, πολλοί θα αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν η παγκόσμια 

καπιταλιστική οικονομία να διασωθεί με μη αγοραία μέσα για δεύτερη φορά σε δέκα χρόνια. 

Σίγουρα δεν θα είναι πλέον δυνατόν να απορρίψουμε γεγονότα όπως ένας «μαύρος κύκνος». 

Ωστόσο, οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ ελπίζουν πρωτίστως ότι μια ραγδαία ανάπτυξη θα 

ακολουθήσει την πανδημία. Στη Γερμανία, οι, επονομαζόμενοι, «σοφοί της οικονομίας» 

(«Wirtschaftsweisen»), που είναι κοντά στην κυβέρνηση, προβλέπουν ανάπτυξη πάνω από 5% 

για το 2021.  

Είναι απολύτως αμφίβολο ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Για την «πρωταθλήτρια στις εξαγωγές» 

Γερμανία πολλά εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα χώρες όπως η Κίνα καθώς και οι ίδιοι οι 

γείτονες της Γερμανίας θα ανακάμψουν. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις μιας εύθραυστης ανοδικής 

οικονομικής τάσης στην Κίνα, η εσωτερική ευρωπαϊκή οικονομία προκαλεί τη μεγαλύτερη 

ανησυχία. Για αυτό, η γερμανική κυβέρνηση έχει συμφέρον να παράσχει ταχεία βοήθεια στις 

χώρες της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο. Αντ’ αυτού, μαζί με την Ολλανδία εμποδίζουν, προς 

το παρόν, τα περιβόητα «κορονο-ομόλογα». Ένα τέτοιο εργαλείο θα επέτρεπε στις χώρες της ΕΕ 

να δανείζονται από κοινού από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ως ένας αλληλέγγυος μηχανισμός 

διαχείρισης της κρίσης. Το γεγονός ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε πρόσφατα 

αναγκάστηκε να κάνει έκκληση στον γερμανικό λαό μέσω της τηλεόρασης για το ζήτημα των 

κορονο-ομολόγων, την ώρα που η κυβέρνηση της Μέρκελ ασχολούνταν με τη χρήση της μάσκας, 

είναι σκάνδαλο. 

Η συμβολική ταπείνωση του Κόντε δείχνει με υποδειγματικό τρόπο ότι η αντιμετώπιση της 

πανδημίας στο διεθνές σύστημα κρατών έχει από καιρό μετατραπεί σε έναν αγώνα για τη 

μελλοντική κυριαρχία. Οι κινεζικές και ρωσικές αποστολές βοήθειας στην Ιταλία δεν είναι 

πρωτίστως πράξεις διεθνούς αλληλεγγύης. Στόχος τους είναι, επίσης, να βοηθήσουν στη 

δυσφήμιση της –εντελώς ανεπαρκούς– διαχείρισης κρίσεων από τον πρώην δυτικό ηγεμόνα, τις 

ΗΠΑ, και να κεφαλαιοποίησουν πολιτικά τις εσωτερικές διαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως συνήθως συμβαίνει, οι διαχειριστές των κρίσεων στην ΕΕ παίζουν ταυτόχρονα και σε μια 

ξεχωριστή δική τους τραγωδία – και αυτό δεν αφορά μόνο την αγορά κορονο-ομολόγων. Η 

μεταναστευτική πολιτική είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάθε μέρα. κατά μέσο όρο, 

μόλις 30 πρόσφυγες και μετανάστες περνούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, στα 

στρατόπεδα των προσφύγων στα ελληνικά νησιά δεκάδες χιλιάδες δεινοπαθούν κάτω από 

φρικτές υγειονομικές συνθήκες. Σε ορισμένα στρατόπεδα ο ιός έχει ήδη ανιχνευθεί. Όμως, μέχρι 
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ώρας, μόνο το μικρό κράτος του Λουξεμβούργου έχει συμφωνήσει να υποδεχθεί 12 

ασυνόδευτους ανήλικους από αυτά τα στρατόπεδα. Η Γερμανία ακολούθησε με καθυστέρηση, 

αποδεχόμενη να υποδεχτεί άλλους 50 – δηλαδή, 50 από τους δεκάδες χιλιάδες!10 Ταυτόχρονα, 

στη Γερμανία και αλλού οι υποδομές φιλοξενίας προσφύγων, που δημιουργήθηκαν το 2015, 

παραμένουν άδειες ενώ στην αγορά εργασίας των κεντρικών κρατών θα εμφανιστούν και πάλι 

ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό, ειδικά όταν καταπολεμηθεί η πανδημία. Υπό αυτή την έννοια, 

η ανταπόκριση της ΕΕ στους πρόσφυγες και τους μετανάστες αρχίζει να μοιάζει με διακήρυξη 

ηθικής χρεοκοπίας.  

Αυτές οι πολιτικές απομόνωσης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον φόβο μιας 

εξελισσόμενης δεξιάς εξέγερσης. Θεωρώ έναν τέτοιο φόβο κατανοητό αλλά τελικά 

δυσλειτουργικό, γιατί, χωρίς να είναι απαραίτητο, δημιουργεί περιθώρια ελιγμών στη 

ριζοσπαστική δεξιά. Όπου κυβερνούν δεξιοί λαϊκιστές, όπως ο Τραμπ, ή δεξιοί ριζοσπάστες, όπως 

ο Μπολσονάρο, η διαχείριση της κρίσης αποτυγχάνει. Εξαιτίας της διφορούμενης στάσης του 

Τραμπ, οι ΗΠΑ έγιναν το παγκόσμιο επίκεντρο της πανδημίας. Τα κράτη της Ευρώπης έχουν 

κάθε λόγο να θέλουν να αποφύγουν μια τέτοια αποτυχία. Ωστόσο, για να το κατορθώσουν θα 

πρέπει πρώτα να βάλουν σε τάξη το σπίτι τους. Η Λομβαρδία, για παράδειγμα, είναι το 

προπύργιο της «Lega - Salvini Premier», μιας ριζοσπαστικής δεξιάς οργάνωσης, η οποία, μέσω 

της ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας που εφάρμοσε και της επιχείρησης υποβάθμισης 

του Covid-19 σε «ασθένεια που μοιάζει με γρίπη», είναι τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνη για το 

υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Πολύ μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, κορυφαίοι πολιτικοί της 

Λέγκας προέτρεπαν όσους ήταν υπεύθυνοι για την περίθαλψη των ηλικιωμένων να αποκρύψουν 

τα πραγματικά στοιχεία των θανάτων. Εκείνοι που απαίτησαν μάσκες προσώπου για το 

προσωπικό απειλήθηκαν με απόλυση λόγω υποκίνησης πανικού. Από τα 5.060 κρεβάτια 

εντατικής περίθαλψης που διατίθενται στη Λομβαρδία, ο – χαϊδεμένος από τη Λέγκα – ιδιωτικός 

τομέας παρέχει λιγότερα από 8%. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι γιατροί πρέπει να 

αποφασίσουν ποιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα περιθάλψουν και ποιες όχι, 

 
10 Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις για τον Μάρτιο του 2020 ο αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων και νεαρών 

προσφύγων κάτω των 18 είναι 5,250. Η ελληνική κυβέρνηση τροποποίησε τον μεταναστευτικό νόμο, ώστε μόνο οι 

νέοι άνθρωποι κάτω των 14 ετών, δηλαδή οι 435, να θεωρούνται ότι χρειάζονται προστασία. Οι υπόλοιποι 

υπόκεινται στους μεταναστευτικούς κανονισμούς και μπορούν να απελαθούν. Εν τέλει, η ομάδα που αναγνωρίζεται 

ως ευάλωτη, αποτελεί μόνο το 8,7% των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επομένως, εάν η γερμανική κυβέρνηση υποδεχτεί 

50 νέους μπορεί να ισχυριστεί ότι υποδέχεται το 10% του συνολικού αριθμού των ευάλωτων.  
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καταδικάζοντας κάποιους σοβαρά ασθενείς σε σίγουρο θάνατο.11 Η τύχη της Λομβαρδίας 

δείχνει ότι, σε καιρούς πανδημίας, ο δεξιός εξτρεμισμός είναι κυριολεκτικά απειλητικός για τη 

ζωή. Παρά τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο επιχειρώντας να κρύψουν 

αυτή την πραγματικότητα και την α λα Τραμπ εμφάνιση αποδιοπομπαίων τράγων, η πλειοψηφία 

του πληθυσμού σύντομα θα συνειδητοποιήσει τι συνέβη. Αν υποθέσουμε ότι η δημοκρατική 

αντιπολίτευση θα αναπτύξει μια αξιόπιστη πολιτική ενάντια στην κρίση, η πανδημία θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε μια μείζονα ήττα για τη ριζοσπαστική δεξιά.  

Αλλά ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η κρίση του κορονοϊού δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ευκαιρία. Διότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Covid-19 θα παραμείνει μια «εξωτερική 

επίδραση». Η κλιματική αλλαγή, που εξωθήθηκε, προς ώρας, στο παρασκήνιο, δύναται να 

προκαλέσει μια σειρά εξωτερικών σοκ που θα απαιτούν επίσης μεγάλης κλίμακας κυβερνητική 

διαχείριση κρίσεων. Δεν αποκλείεται, επομένως, η κατάσταση εξαίρεσης να γίνει σταδιακά ο 

κανόνας. Ο κοινωνιολόγος Ούλριχ Μπεκ έχει ήδη προβλέψει μια τέτοια κατάσταση. Για τον 

Μπεκ, η «κοινωνία της διακινδύνευσης» είναι  μια «καταστροφική κοινωνία», επειδή ακριβώς «η 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης απειλεί να γίνει η κανονική κατάσταση».12 Υπ’ αυτή την έννοια, 

με την κρίση του κορονοϊού ο Μπεκ αποδεικνύεται σωστός. Πρόκειται, επίσης, για μια οικολογική 

καταστροφή, ή πιο συγκεκριμένα: προκαλείται από-ανάπτυξη εξαιτίας της καταστροφής.13 

Όπως και το 2009, οι επιβλαβείς για το κλίμα εκπομπές αερίων, και ίσως επίσης η κατανάλωση 

πόρων, θα μειωθούν. Η Γερμανία και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν έως και να 

πετύχουν τους κλιματικούς στόχους εξαιτίας της κρίσης. Όμως, κάτι τέτοιο δεν έχει καμία σχέση 

με την παγκόσμια κοινωνική και οικολογική επανάσταση βιωσιμότητας που χρειαζόμαστε 

επειγόντως. 

Η κρατική πολιτική, σε περιόδους κρίσης, γίνεται κατ’ ελάχιστον ορατά καταναγκαστική. 

Το κράτος μπορεί να περιορίσει ελευθερίες, η άσκηση των οποίων πλήττει τους ασθενέστερους, 

μέσω δεσμευτικών κανόνων προς όφελος όλων - ή τουλάχιστον προς όφελος των μεγάλων 

πλειοψηφιών. Κρίσιμο, ωστόσο, είναι αυτή η κρατική δράση να παραμένει συνδεδεμένη με τη 

δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Η δημοκρατία απαιτεί δημόσιες διαφωνίες, συναντήσεις, 

διαδηλώσεις και απεργίες. Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να είναι μονίμως 

 
11 Cf.. ntv 2020, ό.π., για το ιταλικό σύστημα υγείας βλέπε Susanne Böhme-Kuby (2020): SOS Italien. 
12 Beck, Ulrich (1992 [1984]): Risk Society: Towards a New Modernity, μτφ. Mark Ritter, Λονδίνο: Sage, σ. 78-9. 
13 Victor, Peter A. (2008): Managing Without Growth – Slower by Design, Not Disaster. Τσέλτενχαμ: Edward Elga 
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διασφαλισμένα – παρά τις οποιεσδήποτε κρίσεις. Επομένως, η δημοκρατία είναι το αντίθετο της 

κατάστασης εξαίρεσης. Η ελευθερία που συμμορφώνεται με τους δημοκρατικούς κανόνες έχει 

πάντα μια δεσμευτική κοινωνική διάσταση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την επιχειρηματική 

ελευθερία. Μόνο στην περίπτωση που οι ελευθερίες αυτές είναι αυστηρά συνδεδεμένες με τους 

στόχους της βιωσιμότητας, υπάρχει η οποιαδήποτε πιθανότητα επίτευξης των κλιματικών 

στόχων. Συγκεκριμένα, κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι κοινωνίες των πολιτών πρέπει να είναι σε θέση 

να ασκούν μια άμεση δημοκρατική επιρροή στο τι παράγεται, και για ποιο σκοπό παράγεται. 

Αυτό που βρίσκεται υπό διακύβευση, δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την 

αναδιανομή της εξουσίας λήψης αποφάσεων υπέρ της σημερινής ανίσχυρης πλειοψηφίας, και 

αυτό, παρότι αφορά την οικολογική και κλιματική δικαιοσύνη, είναι ένα ζήτημα που έχει τόσο 

οικολογικές όσο και κοινωνικές διαστάσεις.  

Ας στρέψουμε το βλέμμα σε ορισμένα γεγονότα. Την ώρα που το πλουσιότερο 10% του 

παγκόσμιου πληθυσμού με τον πολυτελή τρόπο ζωής του ευθύνεται για το 49% των 

καταστροφικών για το κλίμα εκπομπών αερίων, το φτωχότερο 50% ευθύνεται μόλις για το 3% 

των εκπομπών. Η αύξηση των εκπομπών αερίων οφείλεται όλο και περισσότερο από τις 

εισοδηματικές ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών. Το 1998, αυτές οι ανισότητες 

αντιπροσώπευαν περίπου το 30% της παγκόσμιας αύξησης των εκπομπών· έως το 2013, το 

ποσοστό άγγιζε το 50%. Το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού στις ΗΠΑ, το Λουξεμβούργο, τη 

Σιγκαπούρη και τη Σαουδική Αραβία παράγει ετησίως 200 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κατά 

κεφαλήν, δηλαδή 2 χιλιάδες φορές περισσότερο από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα 

στην Ονδούρα, τη Ρουάντα και το Μαλάουι (0,1 τόνοι κατά κεφαλήν ετησίως). Στη μεσαία 

κλίμακα, με 6 έως 7 τόνους ανά άτομο ετησίως είναι μεταξύ άλλων το πλουσιότερο 1% των 

Τανζανών, το 7% των Κινέζων, το 2% των Γάλλων και το 3% των Γερμανών.14 Κατά μέσο όρο, 

κάθε Γερμανός ευθύνεται ετησίως για 11,5 τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ 

παγκοσμίως ο μέσος όρος είναι 7 τόνοι και ο ευρωπαϊκός 8,5 τόνοι ανά άτομο.15  

 
14 Gallagher, Kevin P./Kozul-Wright, Richard (2019): A New Multilateralism for Shared Prosperity: Geneva 

Principles for a Global Green New Deal, Γενεύη: UNCTAD, σ. 22. 
15 Chancel, Lucas/Piketty, Thomas (2015): Carbon and Inequality: From Kyoto to Paris, 

http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf  σ. 9,10. 

http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf
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Σε κάθε περίπτωση, οι οικολογικοί κίνδυνοι δεν τους πλήττουν όλους εξίσου, όπως 

λανθασμένα υποστήριξε ο Ούλριχ Μπεκ με την έννοια της «Allbetroffenheit».16 Αντιθέτως: Όσο 

πιο επείγουσα καθίσταται η υλοποίηση των στόχων βιωσιμότητας τόσο πιο απηνείς θα είναι οι 

κοινωνικοί αγώνες για την κατανομή όταν θα αποσοβηθεί η κρίση του κορονοϊού. Για αυτό 

χρειαζόμαστε, και κατά προτίμηση πριν από το τέλος της πανδημίας, μια παγκόσμια συζήτηση 

για τη μελλοντική οικονομική και κοινωνική τάξη. Οι κοινωνικές επιστήμες17 θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν σε αυτό λειτουργώντας ως μέσο, καθρέφτης και μεγάφωνο. Διά των ποικίλων 

πειθαρχιών τους μπορούν να υποδείξουν εμψυχωτικά κοινωνικά φαινόμενα σε περιόδους 

πανδημίας. Αυτό, ασφαλώς, περιλαμβάνει την αναβάθμιση του κοινωνικού, την αναγκαιότητα 

των κοινωνικών σχέσεων που είναι πρόδηλη σε καιρούς υποχρεωτικής αυτoαπομόνωσης. 

Για πολλούς ανθρώπους, όπως μαθαίνουμε μέσα από τον περιορισμό στην ψηφιακή 

επικοινωνία, οι πραγματικές κοινωνικές επαφές στη δουλειά και την ιδιωτική σφαίρα είναι 

ζωτικής σημασίας. Τα κινητά τηλέφωνα, οι τηλεδιασκέψεις και οι ψηφιακοί χώροι συζήτησης δεν 

μπορούν να αντικαταστήσουν τέτοιες επαφές. Σε μεγάλο βαθμό, το ίδιο ισχύει και για την 

εργασιακή διαδικασία. Ακόμη και μια δύσκολη και μονότονη δουλειά γίνεται ευκολότερη αν 

υπάρχει χημεία μεταξύ των συναδέλφων. Η συνοχή στην εργασία έχει, εν πολλοίς, εξαφανιστεί 

κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Και ενώ οι οδηγοί λεωφορείων, οι ταμίες των 

σούπερ μάρκετ, οι φροντιστές των ηλικιωμένων και οι νοσηλευτές αποκτούν μεγαλύτερη 

αναγνώριση από τους καταναλωτές, και γενικότερα από το ευρύ κοινό, δεν υπάρχει καμία 

εγγύηση ότι θα διαρκέσει και μετά την πανδημία και ότι θα αποτυπωθεί σε υλικά οφέλη. Το 

γεγονός αυτό καθιστά μια επανάσταση φροντίδας –που έχει ούτως ή άλλως καθυστερήσει– πιο 

επείγουσα ως αναπόσπαστο κομμάτι της οικολογικο-κοινωνικής βιωσιμότητας.18 Προς το 

παρόν, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι είναι ουσιαστικό για την κοινωνία μας. Έτσι, οι οπαδοί του 

ποδοσφαίρου συνειδητοποιούν ότι μπορούν να ζήσουν για ένα διάστημα ευτυχισμένοι και χωρίς 

επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αρτοποιούς, αγρότες, 

 
16 «Η φτώχεια είναι ιεραρχική, η αιθαλομίχλη είναι δημοκρατική» ισχυρίζεται ο Μπεκ (ό.π.: σ. 48). Αυτό το σχήμα 

δεν λειτουργεί και δεν είναι έγκυρο σε σχέση με τον κορονοϊό. Στην κατανομή των υγειονομικών απειλών, η 

πανδημία ήδη καθιστά τις ταξικές διαφορές πιο κρίσιμες. Μόλις ξεκινήσει ο αγώνας σχετικά με το κόστος της κρίσης 

η τάση αυτή θα ενταθεί περαιτέρω. 
17 Burawoy, Michael (2015): Public Sociology Against Market Fundamentalism and Global Inequality. Σε επιμέλεια 

των Brigitte Aulenbacher και Klaus Dörre με επίμετρο του Hans-Jürgen Urban. Βάινχαϊμ/Βασιλεία: Beltz Juventa 
18 Winker, Gabriele (2015): Care Revolution: Schritte in eine solidarische Gesellschaft. Μπίλεφελντ: transcript 

Verlag. 
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υγειονομικούς υπαλλήλους, οδηγούς φορτηγών και εξυπηρετικούς γείτονες. Όλοι χρειαζόμαστε 

λειτουργικές κοινωνικές υποδομές. Αυτό θα πρέπει να καταστεί ένα κατά προτίμηση 

χρηματοδοτούμενο δημόσιο αγαθό. Όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και 

τον υπόλοιπο κόσμο. Ο αγώνας για κοινωνικές υποδομές που παρέχουν τα βασικά αγαθά θα 

ήταν ένα μικρό πρώτο βήμα για να πάρουμε μερικές αποστάσεις από μια ολοκληρωτική 

καταστροφή και να σχεδιάσουμε μια πορεία προς την προοδευτική κοινωνική ανάπτυξη.  

Ωστόσο, δεν υπάρχουν λόγοι για να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Η φεμινίστρια Σίλβια 

Φεντερίτσι έδειξε πώς κατά τον Μεσαίωνα ο Μαύρος Θάνατος, ένα εξωτερικό σοκ τρομακτικών 

διαστάσεων, οδήγησε σε έλλειψη εργατικού δυναμικού δημιουργώντας προσωρινά μεγαλύτερη 

ελευθερία για τις γυναίκες και τις υπάλληλες τάξεις. Όμως, οι άρχουσες τάξεις αντέδρασαν 

γρήγορα – και το αποτέλεσμα ήταν ο καπιταλισμός.19 Δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε αυτή 

την αφήγηση. Και γνωρίζουμε, επίσης, ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Το γεγονός ότι από 

την πανδημία μπορεί να προκύψει μια νέα κοινωνική τάξη πραγμάτων, που δεν θα είναι 

καλύτερη από την παρούσα, είναι ένας σοβαρός κίνδυνος τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

με παθιασμένη πολιτική βούληση αλλά και με τον απαραίτητο επιστημονικό ρεαλισμό.  

 
19 Federici, Silvia (2017) Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, Νέα Υόρκη: 

Autonomedia. 


