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1. Ειςαγωγική παρατήρηςη1
Όςα βιώςαμε ςτο πρώτο εξϊμηνο του 2020 κατϊ την αντιμετώπιςη τησ
λούμωξησ covid-19 μασ ϋφεραν μπροςτϊ ςε παλιϊ και νϋα μοτύβα ϋντονων
μεταβολών, αυτϋσ που ονομϊζουμε γενικευτικϊ ωσ κρύςεισ, προςβλϋποντασ την
επιςτροφό ςτην προηγοϑμενη κατϊςταςη πραγμϊτων και την κατϊ το δυνατϐν
απϐςβεςη ό αποφυγό των απωλειών. Δεν γύνεται βϋβαια πολϑσ λϐγοσ ποιουσ
αφοροϑν αυτϋσ οι προςδοκύεσ, τι μετρϊμε πριν και μετϊ, πώσ ορύζουμε το πριν
και πωσ το μετϊ, πώσ ορύζουμε τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ των μεταβολών,
πώσ επιλϋγονται τα μϋτρα που θα (πρϋπει να) εφαρμϐςουμε με ςτϐχο την
αποφυγό μεγϊλου αριθμοϑ θανϊτων. Απαιτοϑνται επύςησ απαντόςεισ για τα
κριτόρια επιλεξιμϐτητασ για την ενεργοπούηςη μιασ παγκϐςμιασ επιχεύρηςησ
διϊςωςησ, ϐταν παρϐμοιεσ αιτύεσ που προκαλοϑν εκατομμϑρια θανϊτουσ
ετηςύωσ ςτον κϐςμο δεν ϋλκουν τα φώτα των δημϐςιων πολιτικών.2 Ποια μϋτρα
απϐ αυτϊ που προτεύνουν οι ειδικού θα πρϋπει κϊθε φορϊ να υιοθετηθοϑν; Έχει
η επιςτόμη μοναδικϋσ και αταλϊντευτεσ προτϊςεισ και λϑςεισ; Εξϊλλου, η ύδια η
επιςτόμη δεν προϊγεται μϋςα απϐ τη ςυνεχό αμφιςβότηςη των τελευταύων
κϊθε φορϊ ευρημϊτων; Τϋλοσ, με ποιον τρϐπο διαςφαλύζεται η
δημοκρατικϐτητα κατϊ την υιοθϋτηςη, τη λόψη και την εφαρμογό τϋτοιων
πολιτικών ϐταν ςυντρϋχει η ειδικό ςυνθόκη του επεύγοντοσ; Στο κεύμενο αυτϐ
θα ςυζητόςουμε τη διακινδϑνευςη τησ Δημοκρατύασ και των ςυςτατικών τησ
απϐ τη διολύςθηςη ςε μύα ανενεργό και α-πολιτικό3 κατϊςταςη των πολιτών,
δηλαδό του Δόμου. Εφϐςον αυτό η κατϊςταςη εύναι μη αναςτρϋψιμη, θα
Ευχαριςτώ τον Αντρϋα Τϊκη και τον Δημότρη Ακριβοϑλη που διϊβαςαν κριτικϊ την αρχικό
εκδοχό του κειμϋνου.
2 Αςφαλώσ οι κυβερνόςεισ δεν υιοθετοϑν με την ύδια ζϋςη και αποτελεςματικϐτητα παρϐμοια
μϋτρα και για ϊλλεσ αςθϋνειασ που πλόττουν τον παγκϐςμιο πληθυςμϐ, και μϊλιςτα με
εκατομμϑρια θϑματα εδώ και δεκαετύεσ, ϐπωσ –ενδεικτικϊ μϐνο- οι διαρροώκϋσ λοιμώξεισ, η
φυματύωςη και ο HIV. Η ςυζότηςη μπορεύ να ςυμπεριλϊβει και την πεύνα ωσ κϑριο αύτιο
θανϊτου. Ενδεικτικϊ: 21.000 ϊνθρωποι πϋθαναν απϐ πεύνα μϐνο ςε μύα, τυχαύα, ημϋρα
(17/5/2020, βλ. <https://www.worldometers.info/gr/>). Η πρϐβλεψη για θανϊτουσ απϐ την
πεύνα εξ αιτύασ των περιοριςτικών για την οικονομύα –ενδεχομϋνωσ ό εν μϋρει απαραύτητωνμϋτρων ςϑμφωνα με τα Ηνωμϋνα Έθνη (Απρύλιοσ 2020) εύναι πϋρα απϐ κϊθε μετρόςιμη
δυςτοπύα (ςε: <https://bit.ly/2Z8ROnn>).
3 Το α-πολιτικϐ χρηςιμοποιεύται εδώ με την ϋννοια ϐχι τϐςο του αδιϊφορου με την πολιτικό ϐςο
εκεύνου που δεν ϋχει πολιτικό ςημαςύα. Λεξικϐ Marriam-Webster (2020): Definition of apolitical
1: having no interest or involvement in political affairs. also : having an aversion to politics or
political affairs 2: having no political significance.
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μποροϑςε κανεύσ να διαπιςτώςει το φαινϐμενο που ςτη Φυςικό ονομϊζεται
εντροπύα.

2. Η εντροπία τησ δημοκρατίασ
Στισ φυςικϋσ επιςτόμεσ, και δη ςϑμφωνα με τον δεϑτερο νϐμο τησ
θερμοδυναμικόσ, η εντροπύα αποτελεύ το μϋτρο τησ αταξύασ ενϐσ κλειςτοϑ
ςυςτόματοσ ενϋργειασ. Εύναι η κρύςιμη ϋννοια μϋςω τησ οπούασ μετριϋται
η αταξύα, τησ οπούασ η μϋγιςτη τιμό αντικατοπτρύζει την πλόρη αποδιοργϊνωςη
και τη χαμηλϐτερη δυνατό ομογενοπούηςη του ενεργειακοϑ δυναμικοϑ. Μια
τϋτοια κατϊςταςη ςυνεπϊγεται την αβεβαιϐτητα για την ϑπαρξη ζωόσ και εν
τϋλει την παϑςη τησ ζωόσ. Δεν επιτελεύται καμύα διαδικαςύα και δεν
παρατηρεύται καμύα δραςτηριϐτητα, παρεκτϐσ και με κϊποιο τρϐπο γύνει εκ
νϋου παροχό ενϋργειασ απϐ εξωτερικό πηγό. Το ςϑςτημα που βρύςκεται αρχικϊ
ςε μύα οργανωμϋνη τϊξη καταλόγει ςε πλόρη αταξύα μϋςω τησ εντροπύασ
χϊνοντασ κϊθε γνώριςμα που του προςϋδιδε τη φυςιογνωμύα του με διακριτϊ
χαρακτηριςτικϊ. Θα χρηςιμοποιηθεύ η ϋννοια αυτό μεταφορικϊ, και ςυνεπώσ
καταχρηςτικϊ, αν λϊβει κανεύσ υπϐψη του τισ πολλαπλϋσ (παρ)ερμηνεύεσ που
μπορεύ να λϊβει ο ϐροσ αυτϐσ, καθώσ τα κοινωνικϊ φαινϐμενα δεν μποροϑν να
θεωρηθοϑν ςε μεγϊλη ϋκταςη ϐμοια με τα φυςικϊ. Θα χρηςιμοποιηθοϑν,
ωςτϐςο, οι νοητικϋσ αναλογύεσ που μπορεύ να προςφϋρει ϋνασ νϐμοσ τησ
Φυςικόσ για να κατανοόςουμε ϋνα κοινωνικϐ φαινϐμενο. Η ςχεδϐν μεταφυςικό
διϊςταςη του δεϑτερου νϐμου τησ θερμοδυναμικόσ βοηθϊει να αντιληφθοϑμε
και τα ϐρια τησ ςυζότηςησ αυτόσ.
Πιθανϐτατα ο πρώτοσ που χρηςιμοπούηςε την ϋννοια αυτό ςτο πεδύο τησ
θεςμικόσ οργϊνωςησ του κρϊτουσ όταν ο James Madison, τϋταρτοσ πρϐεδροσ
των ΗΠΑ και πολιτικϐσ επιςτόμονασ, καθώσ θωροϑςε ϐτι η αποτελεςματικό
διϊκριςη των εξουςιών αποτελεύ εγγϑηςη για την αποφυγό τησ εντροπύασ ωσ
προσ την υλοπούηςησ τησ χρηςτόσ διούκηςησ ςτο δημοκρατικϐ περιβϊλλον και
την ομοςπονδύωςη.4 Στη ςϑγχρονη εποχό, η ϋννοια τησ εντροπύασ ϋχει
χρηςιμοποιηθεύ ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ αρχικϊ απϐ τον Ολλανδϐ Henri Theil
το 19695 και τον Αμερικανϐ Stephen Coleman το 1972.6 Ο δεϑτεροσ
χρηςιμοπούηςε την εντροπύα με την ϋννοια ϐχι μϐνο ωσ το μϋτρο τησ
υποχώρηςησ και τησ αποςϊθρωςησ των κοινωνικών δομών, αλλϊ και ωσ την
αβεβαιϐτητα που ϋχει μια κοινωνύα που βρύςκεται ςε ιςορροπύα ςε δεδομϋνη
χρονικό ςτιγμό, ωσ προσ τη μελλοντικό τησ κατϊςταςη η οπούα διαφαύνεται ϐτι
Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, The Federalist: a Collection of Essays, Written in
Favour of the New Constitution, as Agreed upon by the Federal Convention, 1st ed., 1778, New
York: J. & A. McLean.
5 Henri Thei, 'The Desired Level of Political Entropy', American Political Science Review, 69/1969,
521-525.
6 Stephen Coleman, Measurement and Analysis of Political Systems: a Science of Social Behavior,
1975, John Wiley & Sons, New York.
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βαύνει εκτϐσ ιςορροπύασ: “Η μϋτρηςη τησ εντροπύασ μασ δύνει τη μϋςη κοινωνικό
αβεβαιϐτητα για μελλοντικϊ ςυμβϊντα του κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ. Μια τιμό
εντροπύασ για ϋνα ενιαύο κοινωνικϐ ςϑςτημα εύναι ανϊλογη με τη μϋτρηςη ενϐσ
θερμομϋτρου για ϋνα θερμοδυναμικϐ ςϑςτημα». Με ϊλλα λϐγια, ςε πολιτικϊ
οργανωμϋνεσ κοινωνύεσ, δηλαδό ςε κλειςτϊ και μετρόςιμα ςυςτόματα, η
πολιτικό εντροπύα φανερώνει την υποχώρηςη τησ οργϊνωςησ, δηλαδό τη
δημοκρατικό οργϊνωςη ςτην περύπτωςό μασ, τη φθορϊ τησ αλλϊ και την
αβεβαιότητα ωσ προσ τη διατόρηςό τησ ςε ϋνα χρονικϐ πλαύςιο που κινεύται απϐ
το παρϐν προσ το μϋλλον.
Σε μια μεταφορϊ, λοιπϐν, τησ ϋννοιασ αυτόσ ςτο δημοκρατικϊ
οργανωμϋνο πολιτικϐ και δικαιικϐ ςϑςτημα θα μποροϑςε κανεύσ να ονομϊςει ωσ
ςϑςτημα που βρύςκεται ςε τϊξη την οργανωμϋνη Δημοκρατύα ςε πλόρη
ανϊπτυξη των χαρακτηριςτικών τησ. Δηλαδό, το πολιτειακϐ ςϑςτημα που
θεμελιώνεται ςτην εμπϋδωςη των δικαιωμϊτων του ανθρώπου, του κρϊτουσ
δικαύου, τησ αντιπροςωπευτικϐτητασ, τησ διαφϊνειασ, τησ λογοδοςύασ και του
δημϐςιου ελϋγχου, τησ πολυφωνύασ, τησ διαβοϑλευςησ, τησ διϊκριςησ των
εξουςιών, και του ενεργοϑ Δόμου. Το τελευταύο ςυςτατικϐ χαρακτηριςτικϐ
ςυνοψύζεται ςτη ςυμμετοχικό δρϊςη των πολιτών οι οπούοι αποτελοϑν και
αποδϋκτη αλλϊ και κινητόρια δϑναμη τησ διακυβϋρνηςησ.
Το κρϊτοσ απϐ την πλευρϊ του, αποτελεύ τον ςυμπεριληπτικϐ θεςμϐ που
ενςαρκώνεται μϋςα απϐ την κατϊ το δυνατϐ αυτονομύα τησ τριμεροϑσ εξουςύασ.
Το κρϊτοσ ϋχει την απϐλυτη αρμοδιϐτητα και εξουςύα να επιβϊλει το δύκαιο και
τισ αποφϊςεισ του, ακϐμα και μϋςω τησ βύασ. Το κρϊτοσ, τϋλοσ, και πρώτιςτα η
εκτελεςτικό εξουςύα οφεύλει να μην ξεπερνϊ τα ϐρια που χαρϊςςουν τα
παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ τησ Δημοκρατύασ, ωσ εγγυητόσ του «κοινοϑ καλοϑ»
ό του «δημϐςιου ςυμφϋροντοσ» υπϋρ του Δόμου υπϐ τον ϋλεγχο του ύδιου του
Δόμου και των εκπροςώπων του.
Κατϊ ςυνϋπεια, εφαρμϐζοντασ τη μεταφορϊ τησ εντροπύασ ςτο
δημοκρατικϐ παρϊδειγμα, θα λϋγαμε ϐτι τϊξη, δηλαδό η κατϊςταςη οργϊνωςησ
του ςυςτόματοσ εύναι εκεύνη που λαμβϊνει τισ μϋγιςτεσ, ό ϋςτω ικανοποιητικϋσ
τιμϋσ, ωσ προσ την απαραύτητη ενεργειακό ποιϐτητα για κϊθε ϋνα απϐ τα
χαρακτηριςτικϊ-πυλώνεσ τησ δημοκρατύασ. Αταξύα, απϐ την ϊλλη πλευρϊ,
νοεύται η αποδιοργϊνωςη του δημοκρατικοϑ πολιτικοϑ ςτοιχεύου και η φθορϊ
των πυλώνων του που τεύνουν ό ϋχουν όδη εκπϋςει ςε μύα κατϊςταςη
ανενεργοϑσ ουδετερϐτητασ. Ο εκφυλιςμϐσ των χαρακτηριςτικών-πυλώνων
οδηγοϑν ςτην απώλεια του δημοκρατικοϑ χαρακτόρα του ςυςτόματοσ. Η
εντροπύα, ςυνεπώσ, εύναι το μϋτρο τησ διολύςθηςησ του δημοκρατικοϑ
ςυςτόματοσ ςε μορφϋσ μη-δημοκρατικόσ διακυβϋρνηςησ. Εγγενόσ μορφό
εντροπύασ εύναι και το μϋτρο τησ αβεβαιότητασ ωσ προσ τισ προςδοκώμενεσ
εκβϊςεισ του ςυςτόματοσ ςτον ϊξονα του χρϐνου.
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3. Μετρώντασ την εντροπία
Η διολύςθηςη του ςυςτόματοσ και η αβεβαιϐτητα για το μϋλλον του μποροϑν να
διαγνωςθοϑν ςε κϊθε ςυςτατικϐ τομϋα ό πυλώνα τησ Δημοκρατύασ, ϐπωσ
προαναφϋρθηκε. Ειδικϊ δε, ϐταν περνϊει την κϐκκινη γραμμό που ορύζει τον
πυρόνα του κϊθε ξεχωριςτοϑ πεδύου, που ακυρώνει δηλαδό ό μηδενύζει τα
ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ που το εντϊςςουν ςτην ϋννοια τησ Δημοκρατύασ. Ποια
εύναι η ϐμωσ η Δημοκρατύα και πωσ την μετρϊμε;
Αρχικϊ, θα μποροϑςε να διαπιςτώςει κανεύσ ϐτι κϊθε κρϊτοσ το οπούο
θεςμικϊ λειτουργεύ με δημοκρατικό διακυβϋρνηςη ωσ κλειςτϐ μετρόςιμο
ςϑςτημα, ξεκινϊ απϐ διαφορετικϐ ςημεύο μϋτρηςησ ωσ προσ τα ποςοτικϊ και τα
ποιοτικϊ του χαρακτηριςτικϊ. Δεν μπορεύ να αναζητόςει κανεύσ ϋναν κοινϊ
αποδεκτϐ δεύκτη ο οπούοσ να ορύζει τισ ελϊχιςτεσ ποιϐτητεσ που καθορύζουν την
ϋννοια τησ Δημοκρατύασ. Ένασ τϋτοιοσ δεύκτησ διαμορφώνεται ςταδιακϊ και
ςυγκριτικϊ ςε ςχϋςη με ϊλλα ςυςτόματα, εύναι μεταβλητϐσ και
επαναπροςδιοριζϐμενοσ μϋςα ςτο χρϐνο και ςτη ςυγκυρύα. Η κατϊςταςη του
πολιτικοϑ με δημοκρατικϐ πρϐςημο ορύζεται, ϋτςι, απϐ τον κϊθε παρατηρητό ςε
ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ παρατόρηςησ. Εύναι διαφορετικϊ προςδοκώμενο και
διαφορετικϊ εκτιμώμενο, ανϊλογα με την πολιτικό και κοινωνικό οπτικό γωνύα
και τη θϋςη του παρατηρητό ςτο χρϐνο, αλλϊ και τισ αντικειμενικϋσ
προςλαμβϊνουςεσ του ύδιων των φαινομϋνων, ϐπωσ αυτϋσ γύνονται αντιληπτϋσ
απϐ τα υποκεύμενα ό την επιςτόμη κϊθε φορϊ. Το ύδιο το ςϑςτημα εύναι εξϊλλου
δυναμικϊ αλλϊ ϐχι γραμμικϊ αναπτυςςϐμενο. Έτςι, το πολιτικϐ και κανονιςτικϐ
περιεχϐμενο τησ Δημοκρατύασ και των προϒποθϋςεών τησ εύναι ςυνεχώσ υπϐ
επαναπροςδιοριςμϐ και διεκδύκηςη απϐ τα πολιτικϊ τησ υποκεύμενα και τουσ
φορεύσ ϊςκηςησ εξουςύασ.
Επιςτρϋφοντασ ςτο παρϊδειγμα τησ εντροπύασ, ϐςο αποδυναμώνεται
κϊποιοσ απϐ αυτοϑσ τουσ πυλώνεσ, τϐςο θα πρϋπει να ενδυναμώνονται ό να
ενιςχϑονται οι εγγυόςεισ υπϋρ των υπϐλοιπων πυλώνων με ςτϐχο να διατηρηθεύ
το ςυνολικϐ πολιτικό «ενεργειακό δυναμικό» του ςυςτόματοσ. Διαφορετικϊ, θα
παρατηρηθεύ υποχώρηςη ό διολύςθηςη ςε χαμηλϐτερο «ενεργειακϐ» επύπεδο
ςυνολικϊ, ακϐμα και εϊν το γεγονϐσ αυτϐ οφεύλεται ςτην καθύζηςη ενϐσ και
μϐνο πυλώνα.
Για να ελϋγξουμε-μετρόςουμε την πολιτικό-δικαιικό «ενεργειακό»
κατϊςταςη του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εξετϊςουμε αναλυτικϊ, ϐςο αυτϐ εύναι
δυνατϐν, τουσ πυλώνεσ, πεδύα-χαρακτηριςτικϊ που ςυνθϋτουν ςωρευτικϊ τη
Δημοκρατύα, δηλαδό, ενδεικτικϊ, τα εξόσ:
Δικαιώματα του Ανθρώπου + Κρϊτοσ Δικαύου +
Αντιπροςωπευτικότητα + Δημόςια Διαβούλευςη + Δημόςιοσ Έλεγχοσ +
Λογοδοςύα + Διαφϊνεια + Πολυφωνύα + Ενεργόσ Δόμοσ
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Αν βϊλει κανεύσ κϊτω απϐ το μικροςκϐπιο το κϊθε ϋνα απϐ αυτϊ τα ςτοιχεύα θα
εντοπύςει και τα επύ μϋρουσ ςυςτατικϊ που το ςυναποτελοϑν. Για παρϊδειγμα,
τα «Δικαιώματα του Ανθρώπου» ςυντύθεται απϐ τα δικαιώματα που
αναπτϑςςονται γϑρω απϐ τρεισ θεμελιώδεισ πυλώνεσ που ςυνϋχονται μεταξϑ
τουσ, και οι οπούοι ςτηρύζουν ολϐκληρο το δημοκρατικϐ οικοδϐμημα:
Ελευθερύα + Ιςότητα + Αλληλεγγύη
Συνεπώσ, οι πυλώνεσ αυτού δεν μποροϑν να νοηθοϑν χωρύσ το ανϊπτυγμα των
δικαιωμϊτων και των ελευθεριών που αναγνωρύζονται ςτον κϊθε ϊνθρωπο,
ατομικϊ ό ςυλλογικϊ και τα οπούα εν πολλούσ μεταφρϊζονται ωσ υποχρεώςεισ
του κρϊτουσ και τησ πολιτικόσ εξουςύασ να τα ςϋβεται, τουλϊχιςτο ςτον πυρόνα
τουσ, ακϐμα και ςε αντικειμενικϋσ ςυνθόκεσ ςυμπύεςησ και περιοριςμών. Το
οικοδϐμημα-ςϑςτημα μεταβϊλλεται δυναμικϊ, ωςτϐςο το ςυνολικϐ «ενεργειακϐ
δυναμικϐ» των πυλώνων του πρϋπει να παραμϋνει τουλϊχιςτον ςταθερϐ για
τουσ λϐγουσ που αναφϋρθηκαν παραπϊνω, ωσ προσ την εντροπύα. Εϊν ο ϋνασ
πυλώνασ υφύςταται πιϋςεισ, και χωρύσ να υποχωρεύ κϊτω απϐ το ϐριο τησ
«ελϊχιςτησ δημοκρατικϐτητασ», τϐτε θα πρϋπει να ενδυναμώνονται ανϊλογα οι
υπϐλοιποι δϑο πυλώνεσ. Αν, πϊλι, εξετϊςουμε απϐ κοντϊ το «Κρϊτοσ Δικαύου»,
θα διαπιςτώςουμε ϐτι αυτϐ ςυναποτελεύται απϐ τα εξόσ ςτοιχεύα (ενδεικτικϊ):
Διακυβϋρνηςη και λογοδοςύα τησ κυβϋρνηςησ ςύμφωνα με το δύκαιο +
Αςφϊλεια των ανθρώπων + Βεβαιότητα δικαύου + Αμεροληψύα και ανεξαρτηςύα
των δικαςτηρύων + Αρχό τησ μη διϊκριςησ κατϊ την εφαρμογό του δικαύου
Η μϋτρηςη τησ εντροπύασ τησ Δημοκρατύασ τον καιρϐ τησ πανδημύασ εύναι
αναγκαύο να επεκταθεύ και ςε ϊλλα κρύςιμα χαρακτηριςτικϊ – πυλώνεσ που
ςυνθϋτουν τη Δημοκρατύα και οι οπούοι διαφαύνεται ϐτι ϋχουν υποςτεύ
ρηγματώςεισ, διαβρώςεισ και υποχώρηςη. Κατϊ ςυνϋπεια, η υποχώρηςη αυτό
ςυμβϊλλει ςτην απομεύωςη του ςυνολικοϑ δημοκρατικοϑ ενεργειακοϑ φορτύου
του ςυγκεκριμϋνου ςυςτόματοσ. Εύναι, μϊλιςτα, δυνατϐν ςε οριςμϋνεσ
περιπτώςεισ ϋνα ό περιςςϐτερα πεδύα να ϋχουν δεχτεύ τϋτοιεσ πιϋςεισ, ώςτε να
ϋχουν οδηγηθεύ ςε ςυρρύκνωςη κϊτω του ελϊχιςτου αποδεκτοϑ ορύου. Στην
περύπτωςη αυτό θα ϋλεγε κανεύσ ϐτι τα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ αποκτοϑν
μηδενικϐ δημοκρατικϐ φορτύο. Απϐ ϋνα ςημεύο και μετϊ, δηλαδό, το α-πολιτικό,
με την ϋννοια τησ κινητοπούηςησ που αποτελεύ ςυςτατικϐ τησ δημοκρατικόσ
ζωόσ, ςυνεπϊγεται το μη-δημοκρατικό.
Οι πυλώνεσ οι οπούοι ϋχουν prima facie δεχτεύ ϋντονεσ πιϋςεισ ειδικϊ ςτην
ελληνικό περύπτωςη κατϊ τη διαχεύριςη τησ πανδημύασ, εύναι:
-

Δημόςιοσ ϋλεγχοσ
- Λογοδοςύα
- Πολυφωνύα
- Ενεργόσ Δόμοσ
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Έχει αναδειχθεύ ςτη δημϐςια ςυζότηςη η ςυμπύεςη των δικαιωμϊτων και η
πιθανό αντι-ςυνταγματικϐτητα των περιοριςμών, και ϋχουν αναζητηθεύ τα ϐρια
νομιμϐτητασ που θϋτουν το ελληνικϐ Σϑνταγμα και η Ευρωπαώκό Σϑμβαςη
Δικαιωμϊτων των Ανθρώπων. Συνταγματολϐγοι και ειδικού επιςτόμονεσ
διαφώνηςαν εν μϋρει για το κατώφλι νομιμϐτητασ των μϋτρων που
επιβλόθηκαν απϐ τα μϋςα Μαρτύου μϋχρι τα τϋλη ΜαϏου 2020. Συμφώνηςαν
ϐμωσ εν πολλούσ ςτην ανϊγκη επαναπροςδιοριςμοϑ με ςαφόνεια των κριτηρύων
κατϊ την επιβολό περιοριςτικών μϋτρων, ςυλλογικών και ατομικών, και τουσ
κινδϑνουσ που προκϑπτουν απϐ την παραμονό των μϋτρων.7
Ήδη, ο ςυνταγματικϊ επιβεβλημϋνοσ κοινοβουλευτικϐσ ϋλεγχοσ ςτουσ
περιοριςμοϑσ γύνεται εκ των υςτϋρων και χωρύσ διαβοϑλευςη. Η νομοθετικό
κϑρωςη των πρϊξεων νομοθετικοϑ περιεχομϋνου φαύνεται να γύνεται με την
προςχηματικό επύκληςη τησ κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, καθώσ περιϋχει
ρυθμύςεισ πϊγιων ζητημϊτων. Η ςυρρύκνωςη του κοινοβουλευτικοϑ ελϋγχου, οι
περιοριςμού των δημοςιογραφικών ερωτόςεων ςτην καθημερινό ενημϋρωςη
για την υγειονομικό κατϊςταςη και τη λόψη των ςχετικών μϋτρων δεν
ανταποκρύνεται ςτον δημοκρατικϐ ρϐλο και την ελευθερύα των ΜΜΕ. Μϊλιςτα,
τη ςτιγμό που η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των ϋντυπων και τηλεοπτικών μϋςων
δεν αποκλύνουν απϐ την κυβερνητικό γραμμό.8 Η διατϑπωςη κριτικόσ
θεωρόθηκε εν πολλούσ ϐτι προςβϊλει την προςπϊθεια αντιμετώπιςησ τησ
πανδημύασ και ϋτςι ουςιαςτικϊ απονομιμοποιόθηκε δημϐςια και ιδιωτικϊ.
Τϋλοσ, και ύςωσ το ςημαντικϐτερο, η θϋςη του πολύτη μετατοπύςτηκε ςε
απϐλυτα παθητικϐ δϋκτη τησ φροντύδασ του κρϊτουσ. Διαμορφώθηκε και
προβλόθηκε απϐ την κυβϋρνηςη και τα ΜΜΕ το προφύλ του πολύτη-παθητικοϑ
δϋκτη που αντικαθιςτώντασ τον πολύτη ςε εγρόγορςη, την ενεργό ϑλη του
Δόμου. Ο πολύτησ ςτη ςυνθόκη αυτό που του επιβϊλει το κρϊτοσ κυριεϑεται απϐ
φϐβο και αύςθημα αναςφϊλειασ. Σε ςυνδυαςμϐ με την υπονϐμευςη τησ κριτικόσ
και του δημϐςιου ελϋγχου, ο πολύτησ χϊνει ςταδιακϊ το πεδύο ϐπου μπορεύ να
ενεργοποηθεύ και ςυνεπώσ χϊνει τη δημοκρατικό του υπϐςταςη.
Τα περιοριςτικϊ μϋτρα εμπύπτουν ςτη διακριτικό ευχϋρεια του κρϊτουσ,
και ϐχι ςε ϋνα δεδομϋνο πλαύςιο υποχρϋωςησ. Και απϐ την οπτικό αυτό, τα ϐρια
Μεταξϑ πολλών ϊλλων βλ. Παναγιώτησ Μαντζοϑφασ και Αναςτϊςιοσ Παυλϐπουλοσ,
«Κορωνοώϐσ και ελευθερύα τησ κύνηςησ: Διατηρώντασ το Σϑνταγμα «ζωντανό» εν μϋςω
πανδημύασ», 4/2020 ςε: <https://bit.ly/2X0LITq>. Το κεύμενο ςυνθϋτει τισ εγγυόςεισ και τουσ
περιοριςμοϑσ των δικαιωμϊτων ϐπωσ τύθενται και απϐ το ελληνικϐ Σϑνταγμα και την
Ευρωπαώκό Σϑμβαςη Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου. Για μια πλοϑςια ςυζότηςη ςχετικϊ με τα
ςυνταγματικϊ ϐρια τησ εξουςύασ και το περιεχϐμενο των δικαιωμϊτων μϋςα ςτην πανδημύα το
πρώτο εξϊμηνο του 2020, βλ. <https://www.constitutionalism.gr/> ϐπωσ και ςτο κεφϊλαιο
«Επιδημύα, κύνδυνοι και ϊμυνεσ» του τϐμου Αποτυπώςεισ ςε ςτιγμϋσ κινδύνου, Π. Καπϐλα, Γ.
Κουζϋλησ, Ορ. Κωνςταντϊσ (επιμ.), ΕΜΕΑ/Νόςοσ, 2020, 233-242, ςε: <https://www.nissos.gr/>.
Τϋλοσ πολλϋσ και εϑςτοχεσ οι ςχετικϋσ ςυμβολϋσ ςτην ϋκδοςη τησ Διεθνοϑσ Αμνηςτύασ, Αγώνασ
ςε καιρούσ αβεβαιότητασ: δικαιώματα του ανθρώπου & πανδημύα, 2020, ςε:
<https://bit.ly/3deYR1b>.
8 Η Ελλϊδα κατατϊςςεται ςτην 65 η θϋςη παγκοςμύωσ και ςτην 24 μεταξϑ των 27 κρατών μελών
τησ ΕΕ ωσ προσ την ελευθερύα του τϑπου κατϊ τη διϊρκεια τησ πανδημύασ. Reporteurs sans
Frontières, May 2020, <https://bit.ly/2WGq6N7>.
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εύναι δυςδιϊκριτα και εϑπλαςτα. Η εκ των υςτϋρων ανϋλεγκτη νομιμοπούηςη
μπορεύ να καθιερώςει κϊτι που θα μποροϑςε να αποτελεύ αυθαιρεςύα τησ
εξουςύασ και αυτϐ αποτελεύ ϋνα μεύζον πολιτικϐ διακϑβευμα: τισ εγγυόςεισ για
την οριοθϋτηςη τησ κρατικόσ ευχϋρειασ να επιβϊλει περιοριςμοϑσ ςτα
δικαιώματα ςε τϋτοια ϋκταςη και ϋνταςη.
Συνοψύζοντασ, ό μϊλλον ςυμπυκνώνοντασ και ςυνεπώσ αδικώντασ
αναγκαςτικϊ τη ςυζότηςη αυτό, τα περιοριςτικϊ μϋτρα πρϋπει να υπϐκεινται
ςτισ αρχϋσ τησ αναλογικϐτητασ, τησ αναγκαιϐτητασ, και τησ προςφορϐτητασ. Να
μην θύγουν τον πυρόνα ϊλλων δικαιωμϊτων. Να εύναι προςδιοριςμϋνα ςτον
χρϐνο. Να τύθενται ςε δημοκρατικϐ ϋλεγχο και κριτικό. Εν τϋλει να μην
λειτουργοϑν με τϋτοιο τρϐπο ώςτε να αφαιροϑν απϐ το ενεργειακϐ δυναμικϐ
των δικαιωμϊτων του ανθρώπου και τησ Δημοκρατύασ τϋτοιο φορτύο ό αταξύα
που να εύναι αβϋβαιο ό αδϑνατο να ανακτηθεύ ςε μύα οργανωμϋνη τϊξη των
δικαιωμϊτων και τησ Δημοκρατύασ.

4. Ρυθμίζοντασ την ιςότητα μέςω τησ αλληλεγγύησ
Οι περιοριςμού που αςκόθηκαν την ϊνοιξη του 2020 ςτισ μετακινόςεισ και κατ’
επϋκταςη ςε πλόθοσ δραςτηριοτότων, επϋφερε δραματικϋσ ςυνϋπειεσ ςτισ
ανθρώπινεσ ςχϋςεισ και την οικονομύα: την κατϊρρευςη των μικρών και
μεγαλϑτερων επιχειρόςεων, τη ςυνεχό απώλεια θϋςεων εργαςύασ, την ακραύα
και εϑπλαςτη ημιαπαςχϐληςη εργαζομϋνων που όδη ςυντηροϑνταν οριακϊ, την
κοινωνικό απομϐνωςη, την επιβολό τησ μοναξιϊσ ςε ϊτομα που ενδεχομϋνωσ δεν
μποροϑν να την αντϋξουν βιολογικϊ και ψυχολογικϊ, τον καταναγκαςτικϐ
ςυγχρωτιςμϐ ςε ακατϊλληλουσ χώρουσ πολυμελών οικογενειών ό αρρώςτων.
Επιχειρηματύεσ, αυτοαπαςχολοϑμενοι, υπϊλληλοι και εργϊτεσ χαμηλών
ειςοδημϊτων με ελϊχιςτη κοινωνικό ςτόριξη ϋχοντασ μικρϐ χρϐνο βιωςιμϐτητασ
βρϋθηκαν ϊνεργοι. Άνθρωποι που αςθενοϑςαν βρϋθηκαν εκτϐσ δημϐςιου
ςυςτόματοσ υγεύασ. Οι απώλειεσ δεν ϋχουν ακϐμα εκτιμηθεύ. Τϋλοσ, ϋχει
επιδεινωθεύ η θϋςη ατϐμων και ομϊδων που όδη βρύςκονταν ςτο κοινωνικϐ
περιθώριο ό ςε χώρουσ κοινωνικϊ περιχαρακωμϋνουσ ό θεςμικϊ
απομονωμϋνουσ, ϐπωσ Τςιγγϊνοι, φυλακιςμϋνοι, ϊςτεγοι, μετανϊςτεσ χωρύσ
χαρτιϊ, αιτοϑντεσ ϊςυλο και πρϐςφυγεσ και γενικϐτερα πολϑ φτωχού ϊνθρωποι.
Για ϐλουσ αυτοϑσ το ςϑνθημα και προςταγό «μϋνουμε ςπύτι» όταν κενϐ
νοόματοσ.9 Παρϐμοια κενό ακοϑγεται και η διαπύςτωςη αναφορικϊ με την
«επαναφορϊ ςτην κανονικϐτητα». Ποιων η κανονικϐτητα εύναι η «κανονικό» και
ποιασ χρονικόσ περιϐδου; Η ϋνταςη και η ϋκταςη των ςυλλογικών και
προληπτικών περιοριςμών ϋχουν ςυνεπώσ και μια υποκειμενικό διϊςταςη,
ατομοκεντρικό με κοινωνικϊ και πολιτικϊ χαρακτηριςτικϊ, καθώσ ϐχι μϐνον
Νύκοσ Κουλοϑρησ & Ιωϊννα Δρϐςου «Πανδημύα, κοινωνικό αποςταςιοπούηςη και ϊνθρωποι ςε
εγκλειςμϐ», Εγκληματολόγοι, 6/2020, ςτο: <https://bit.ly/2LtqCYv>
9
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επιτεύνουν τον κοινωνικϐ αποκλειςμϐ, αλλϊ αυξϊνουν τελικϊ τον κύνδυνο να
νοςόςουν απϐ τον εν λϐγω ιϐ και απϐ κϊθε ϊλλη μεταδοτικό αςθϋνεια.
Θα ϋλεγε κανεύσ ϐτι η μετακύνηςη του κϋντρου βϊρουσ τησ δημοκρατικόσ
τϊξησ πραγμϊτων και η
απορρϑθμιςη του τριγωνικοϑ πυλώνα των
δικαιωμϊτων, η ουςιαςτικό ιςϐτητα ςε ςυνδυαςμϐ με την αλληλεγγϑη
αναδϑονται ωσ μονϐδρομη υποχρϋωςη απϐ την πλευρϊ του κρϊτουσ για τη
διατόρηςη του ιςοζυγύου τησ «δημοκρατικόσ ενϋργειασ». Με ϊλλα λϐγια, η
ςτόριξη των ευϊλωτων ό ευπαθών ανθρώπων, των ανθρώπων που βρύςκονται
ςε ανϊγκη ακριβώσ λϐγω των περιοριςτικών μϋτρων (αςθενεύσ χωρύσ βοόθεια,
φτωχού, ϊςτεγοι), ό λϐγω αντικειμενικόσ τουσ θϋςησ τουσ ςε ολικό ό μερικό
ςτϋρηςη ελευθερύασ (κρατοϑμενοι ςε φυλακϋσ, αιτοϑντεσ ϊςυλο, υπϐ απϋλαςη
αλλοδαπού) αναδεικνϑεται ςε επιτακτικό ανϊγκη απϐ την πλευρϊ του κρϊτουσ.
Όχι μϐνο επειδό κϊτι τϋτοιο απορρϋει απϐ τα δικαιώματα των ανθρώπων
αυτών, αλλϊ επειδό υπϊρχει διακινδϑνευςη τησ ύδιασ τησ δημοκρατύασ μϋςα απϐ
την οπτικό τησ εντροπύασ.
Όπωσ αναφϋρθηκε, οι περιοριςμού τησ ελευθερύασ δημιουργοϑν αμϋςωσ
μια νϋα δικαιικό ςυνθόκη: ϐςο υποχωρεύ και ςυμπιϋζεται η ελευθερύα τϐςο θα
πρϋπει να ενιςχϑεται η ουςιαςτικό ιςϐτητα και η διανεμητικό αλληλεγγϑη. Απϐ
την πλευρϊ των πολιτών το καθόκον προςταςύασ του εαυτοϑ ωσ μϋςο
προςταςύασ των υπολούπων ανθρώπων, αλλϊ και η αποδοχό τησ δυνατϐτητασ
αποςτϋρηςησ υλικών αγαθών και περιουςύασ υπϋρ του κοινοϑ καλοϑ. Απϐ την
πλευρϊ τησ κυβϋρνηςησ αναδϑεται η υποχρϋωςη διαςφϊλιςησ μιασ ςειρϊσ
αγαθών: η δομικό ενύςχυςη τησ δημϐςιασ υγεύασ, ακϐμα και με την επύταξη
απαραύτητων μϋςων (βλ. κλινών ΜΕΘ, υγειονομικοϑ υλικοϑ αλλϊ και
προςωπικοϑ), η διαςφϊλιςη ϐτι κϊθε ϊνθρωποσ, που αναγκαςτικϊ λϐγω των
μϋτρων βρύςκεται ςε καθεςτώσ αποκλειςμοϑ, θα τϑχει τησ φροντύδασ που του
αναλογεύ για τη διατροφό και την υγεύα του, και τϋλοσ, η προςταςύα των
εργαςιακών ςχϋςεων ανϊλογα με την ευαλωτϐτητα και την οικονομικό θϋςη
των υποκειμϋνων προςταςύασ. Η κυβϋρνηςη ϋχει την ευθϑνη και την υποχρϋωςη
εφαρμογόσ, λοιπϐν, τησ αναδιανεμητικόσ αλληλεγγϑησ απϋναντι ςτουσ πολύτεσ,
ϐπωσ και ςε κϊθε ϊνθρωπο που εμπύπτει ςτισ αρμοδιϐτητϋσ τησ.

5. Το μέλλον είναι εδώ: ο εθιςμόσ ωσ διακινδύνευςη
Η αντικειμενικό ανϊγκη για την υιοθϋτηςη μϋτρων περιοριςμοϑ, υποβοόθηςε
μορφϋσ ελϋγχου τησ κοινωνύασ ςυνολικϊ. Αυτϐ αφορϊ τϐςο την αιτιολϐγηςη, τον
τρϐπο λόψησ απϐφαςησ και υλοπούηςησ των μϋτρων. Γενικϐτερα, η κατϊςταςη
ανϊγκησ οδηγεύ ςε μύα εξαιρετικό διαχεύριςη και επιβολό πολιτικών που μπορεύ
να δικαιολογοϑνται, ακϐμα και εϊν δεν προβλϋπονται ρητϊ, καθώσ προτϊςςεται
το «κοινϐ καλϐ»: η δημϐςια υγεύα εν προκειμϋνω.
Αυτϐ που ενδιαφϋρει για το ϊμεςο και απώτερο μϋλλον ϋχει δϑο
ςημαντικϋσ παραμϋτρουσ. Δϑο παρϊμετροι που μασ απαςχολοϑν γιατύ «κϊτι δεν
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πϊει καλϊ». Όχι επειδό εμφανύςτηκε ςτην πολιτικό μασ ζωό κϊτι
ουρανοκατϋβατο ριζικϊ καινοϑργιο ό ανόκουςτο. Εξϊλλου, μϋςα ςτην
υγειονομικό κρύςη, ϐπωσ και ςτο πλαύςιο τησ προηγοϑμενησ οικονομικόσ κρύςησ
που δεν εύχε ακϐμα ξεπεραςτεύ, αλλϊ και τησ παγκϐςμιασ επιςτιςτικόσ κρύςησ
που όδη αναπτϑςςεται, χαρακτηριςτικϊ τησ δημοκρατικόσ διακυβϋρνηςησ
μεταλλϊχθηκαν, αναδιατϊχθηκαν ό μετατοπύςτηκαν απϐ το περιθώριο ςε μύα
θϋςη ιςχυροϑ κϑρουσ, εν πολλούσ χωρύσ τη ςυναύνεςη των πολιτών. Οι νϋεσ
προϒποθϋςεισ των δημοκρατικών χαρακτηριςτικών υπϊγονται ςε μύα
ςτρϋβλωςη χϊρη ςτο νοητϐ πλαύςιο τησ «ϋκτακτησ ανϊγκησ». Με πρϐςχημα την
ςυνθόκη αυτό που προβλϋπεται ϐτι νϐμιμα μπορεύ να δημιουργεύ παρακϊμψεισ
κατϊ τη λειτουργύα των θεςμών, την υιοθϋτηςη πολιτικόσ και την εφαρμογό
των κανϐνων, τα ϐρια νομιμϐτητασ γύνονται θολϊ, ρευςτϊ και πορώδη: το
ςϑςτημα χϊνει ςυνεχώσ ενϋργεια και οδηγεύται ςτον απο-δημοκρατιςμϐ του. Η
παρϊκαμψη απϐ προςωρινό γύνεται αναγκαύα και ϊρα, γιατύ ϐχι, και μϐνιμη.
Ο εθιςμϐσ ςτην παρουςύα, τη λειτουργύα και τη χρηςιμϐτητα τησ
παρϊκαμψησ, η οπούα όδη πϊςχει απϐ δημοκρατικϐ ϋλλειμμα ό αλλιώσ ϋχει
ελλιπϋσ δημοκρατικϐ φορτύο, εϑςτοχα αποκαλεύται και πολιτικόσ ό
ςυνταγματικόσ μιθριδατιςμόσ.10 Αυτϐσ επεκτεύνει τη δρϊςη ολοϋνα και
περιςςϐτερο, ϐςο δεν βρύςκει αντιςτϊςεισ, ςε δϑο πεδύα:
- Στην πολιτικό εξουςύα
- Στον Δόμο
Όςο η λογικό τησ αςφϊλειασ και του ελϋγχου προτϊςςονται απϐ την εξουςύα,
τϐςο ο πολύτησ ςυρρικνώνεται ςε ϋνα ολοϋνα και μικρϐτερο ζωτικϐ περιβϊλλον
δημοκρατύασ. Ο πολύτησ ςε αυτϐ το χώρο που ςυνεχώσ μικραύνει διακατϋχεται
απϐ φϐβο και εναποθϋτει την αςφϊλειϊ του χωρύσ περιοριςμοϑσ ςτην εξουςύα.
Η αποξϋνωςη απϐ τον ρϐλο του ενεργοϑ υποκειμϋνου τεύνει να γύνει μϐνιμο
χαρακτηριςτικϐ ςυμβϊλλοντασ ςτην εντροπύα τησ ύδιασ τησ Δημοκρατύασ. Κατϊ
ςυνϋπεια, ενιςχϑεται η αβεβαιϐτητα για την κοινωνικό ςυνοχό και την
οικονομικό ςταθερϐτητα καθώσ αυτού οι δεύκτεσ ςυνϋχονται με την ϊςκηςη
ελϋγχου και την επιβολό των περιοριςτικών μϋτρων που εμπεδώθηκαν ωσ
κοινωνικό και θεςμικό εμπειρύα. Α(να)ςφϊλεια και (α)βεβαιϐτητα πλϋον
ςυνδϋονται ςε ϋνα ανοιχτϐ ερμηνευτικϐ ςχόμα, ϋνα πολυ-εργαλεύο ςτα χϋρια τησ
εξουςύασ, η χρόςη του οπούου δεν προβλϋπεται οϑτε ελϋγχεται. Οι κυβερνώντεσ
θεωροϑν ϐτι αυτϐ που προηγουμϋνωσ βριςκϐταν εκτϐσ δημοκρατικών ορύων
τώρα μπορεύ να ςυμβεύ, και μϊλιςτα χωρύσ διαβοϑλευςη, ςυναύνεςη,
δημοκρατικϐ ϋλεγχο και κριτικό. Αυτϐ που ςτη δημοκρατικό ςυνθόκη θα όταν
αυθαιρεςύα, τώρα γύνεται αποδεκτϐ και ςχεδϐν νϐμιμο. Ο ανενεργϐσ και απολιτικϐσ πολύτησ, υποχωρεύ απϐ τον χώρο του Δόμου επιτρϋποντασ ςτην
εξουςύα να επεκτεύνεται και ςε χώρουσ εκτϐσ αρμοδιϐτητασ διαπερνώντασ τισ
αςφαλιςτικϋσ δικλεύδεσ τησ Δημοκρατύασ. Η διϊλυςη του Δόμου ςυντελεύται
Για παρϊδειγμα: Σπϑροσ Βλαχϐπουλοσ, υνταγματικόσ μιθριδατιςμόσ. Οι ατομικϋσ ελευθερύεσ
ςε εποχϋσ πανδημύασ, Ευραςύα, Αθόνα 2020.
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ςταδιακϊ και τη θϋςη του γεμύζει η εξουςύα ωσ φαινϐμενο φυςιολογικϐ και
δεδομϋνο. Νομιμοποιώντασ ϐχι μϐνον την ύδια τη δυνατϐτητα επϋκταςησ εκτϐσ
ορύων, αλλϊ και την ύδια την επεύγουςα ανϊγκη.
Όμωσ η ςυρρύκνωςη τησ δημοκρατικόσ
ςυμμετοχόσ ςτην λόψη
απϐφαςησ και ςτη διακυβϋρνηςη με ανϋλεγκτεσ πρϊξεισ μετατρϋπει το
κοινωνικϐ ςυμβϐλαιο ςε μια πατερναλιςτικό ςχϋςη που η εξουςύα ςταδιακϊ
αποξενώνεται απϐ το ςώμα του Δόμου. Ή μϊλλον το αντύςτροφο: οι ϊνθρωποι
αποξενώνονται απϐ τουσ ςυνεκτικοϑσ δεςμοϑσ που ςυνθϋτουν τον Δόμο. Πϐςο
μϊλλον ϐταν ο κϊθε ϊνθρωποσ, απομονωμϋνα, εκλαμβϊνεται ωσ απειλό. Ο
ϊνθρωποσ-απειλό τύθεται υπϐ ςυνεχό παρακολοϑθηςη ςε ϋνα νϋο και
πολυδιϊςτατο Πανοπτικϐν, ϐπωσ το φαντϊςτηκε αρχικϊ ο Μπϋνθαμ και το
επαναπροδιϐριςε ο Φουκϐ εντϐσ τησ περιφϋρειασ του εγκλειςμοϑ, νοεροϑ ό
πραγματικοϑ.11
Ο φϐβοσ τησ απειλόσ μεταςχηματύζεται ςε πανικϐ και η πολιτικό εξουςύα
την κηρϑςςει ςε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ που επιτρϋπει την υιοθϋτηςη
εξαιρετικών μϋτρων ςτα ϐρια των δικαιωμϊτων τα οπούα θα ερμηνευτοϑν
μονϐδρομα. Ο περιοριςμϐσ τησ ελευθερύασ γύνεται ολοϋνα και περιςςϐτερο
αποδεκτϐσ ςτο ϐνομα μια επιθυμύασ για αςφϊλεια η οπούα ϋχει προκληθεύ απϐ
τισ ύδιεσ τισ κυβερνόςεισ. Αυτϋσ οι ύδιεσ που «ωσ ςωτόρεσ ϋρχονται να την
ικανοποιόςουν». Αν και ορθό η παρατόρηςη αυτό του Αγκϊμπεν,12 ςυχνϊ
προτϊςςεται ςτρεβλϊ ωσ προϒπϐθεςη που υιοθετεύται αβαςϊνιςτα, ϐτι δηλαδό
κϊθε περιοριςμϐσ των δικαιωμϊτων προϋρχεται απϐ μια κατϊςταςη ϋκτακτησ
ανϊγκησ η οπούα εξ οριςμοϑ εύναι μη νϐμιμη. Εύναι, ωςτϐςο, χρόςιμη η
διαπύςτωςη ϐτι η υποταγό ϋρχεται αυθϐρμητα ωσ ώριμο φροϑτο
εκπληρώνοντασ την ανϊγκη που δημιοϑργηςαν οι ϋχοντεσ το μονοπώλιο τησ
παροχόσ αςφϊλειασ μϋςω ενϐσ ανϋλεγκτου μηχανιςμοϑ καταναγκαςμοϑ και
(απειλόσ) βύασ. Και ακϐμα χειρϐτερα, ςτο πλαύςιο που οριοθετεύ ο φϐβοσ, ϐπωσ
το εξηγεύ ο Μπϊουμαν,13 η προςωπικό ελευθερύα υποχωρεύ αυθόρμητα μεταξϑ
των πολιτών. Στο εξόσ, η αςφϊλεια αναλαμβϊνει κεντρικϐ ρϐλο. Έτςι,
μηχανιςμού, παν-ελϋγχου και επιτόρηςησ ϋχουν αναπτυχθεύ ωσ τεχνολογικϐ
εργαλεύο, ϋχουν επιβληθεύ και ϋχουν νομιμοποιηθεύ ηθικϊ και πολιτικϊ. Το
κρύςιμο θϋμα εύναι, λοιπϐν, με ποιουσ ϐρουσ η εξουςύα μπορεύ να
(ξανα)χρηςιμοποιόςει τουσ μηχανιςμοϑσ αυτοϑσ, τώρα και ςτο μϋλλον, για τουσ
δικοϑσ τουσ λϐγουσ και ςκοποϑσ. Δηλαδό υπϋρ τησ οικονομικόσ και πολιτικόσ
ολιγαρχύασ που επηρεϊζει και διαχειρύζεται την εξουςύα και ϐχι υπϋρ του Δόμου.
Η νϋα αυτό ςυνθόκη τησ πολιτικόσ οργϊνωςησ που ϋχει απολϋςει ό τεύνει
να απολϋςει το δημοκρατικϐ τησ ύχνοσ ϋχει δϑο ϐψεισ. Πρώτα, αναφορικϊ με τισ
Μιςϋλ Φουκώ, Επιτόρηςη και τιμωρύα , (μτφ. Τ. Μπετζϋλοσ) Πλϋθρον, Αθόνα 2011.
Τζϐρτζιο Αγκϊμπεν, «Η επινϐηςη μύασ επιδημύασ», 3/2020, Βαβυλωνύα, (μτφ. Δ.
Πουλιοποϑλου), <https://www.babylonia.gr/2020/03/06/i-epinoisi-mias-epidimias/>. Επύςησ:
χ.ς., Ο κορωναώϐσ και η εξατομικευμϋνη κατϊςταςη εξαύρεςησ, lundimatin, #232, 2/3/2020,
<https://sfiggandotherchimeras.wordpress.com/blog-2/>
13 Zygmunt Bauman, Ρευςτόσ φόβοσ, (μτφ. Γ. Καρϊμπελασ), Πολϑτροπον, Αθόνα 2007.
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τροπικϐτητεσ με τισ οπούεσ η εξουςύα εργαλειοποιεύ και μπορεύ να
επαναχρηςιμοποιόςει ςτο μϋλλον μεθϐδουσ ελϋγχου. Δεϑτερο, ωσ προσ την
επιλεξιμϐτητα και την αυθαύρετη εν τϋλει αιτιολϐγηςη των μϋτρων: το αρχικϐ
«πϊνω απ’ ϐλα η υγεύα» αντικαταςτϊθηκε πολϑ εϑκολα και γρόγορα χωρύσ
ςαφό εξόγηςη απϐ το «πϊνω απ’ ϐλα η οικονομύα». Η ρευςτό μεταβλητϐτητα
και η απροςδιοριςτύα, ςτοιχεύα τησ εντροπύασ και αυτϊ, ςυνδϋονται με το ςχόμα
τησ απο-δημοκρατικοπούηςησ.
Στη ςυνθόκη εντροπύασ, λοιπϐν, που ευνοεύ ο αμφύπλευροσ εθιςμϐσ ό
μιθριδατιςμϐσ, των πολιτών και τησ εξουςύασ εξαπλώνεται ραγδαύα η μηχανικό
τησ επιτόρηςησ του δημϐςιου χώρου και του ελϋγχου κϊθε ανθρώπου μϋςω τησ
τεχνολογύασ, των υπολογιςτών και των κινητών τηλεφώνων.14 Η τεχνολογύα
επιτρϋπει ολοϋνα και περιςςϐτερο την παρακολοϑθηςη και την αποθόκευςη
προςωπικών ςτοιχεύων χωρύσ να υπϐκειται ςε αποτελεςματικϋσ εγγυόςεισ των
δικαιωμϊτων.

6. Κατακλείδα
Οι «νϋεσ κανονικϐτητεσ» που διαμορφώνονται μετϊ την πρώτη φϊςη τησ
υγειονομικόσ κρύςησ εύναι πολλαπλϋσ, ϐπωσ πολλαπλϋσ εύναι και οι «επϐμενεσ
μϋρεσ». Εύναι πολυκεντρικϋσ, αςϑμμετρεσ και ετερογενεύσ για πολλϋσ κατηγορύεσ
ανθρώπων και κοινωνικών υποκειμϋνων, ϐπωσ παρϐμοια ςϑνθετεσ υπόρξαν και
προηγουμϋνωσ, καθώσ καθορύζονταν απϐ μυριϊδεσ παραγϐντων ςταθερϐτητασ
και μεταβλητϐτητασ. Η υγειονομικό κρύςη, οι οικονομικϋσ κρύςεισ, αλλϊ και η
επιςιτιςτικό κρύςη που όδη πλόττει τον αναπτυςςϐμενο κϐςμο, υπενθυμύζουν
την κοινό ευαλωτϐτητα των κοινωνιών μασ και την ανϊγκη διεθνοϑσ
ςυνεργαςύασ, μϋςα απϐ νϋουσ μηχανιςμοϑσ και αρχϋσ αναδιανομόσ των πϐρων.
Οι ϐροι ϊςκηςησ τησ δημοκρατικόσ εξουςύασ και τα ϐρια τησ προςωπικόσ
ελευθερύασ και των δικαιωμϊτων επαναπροςδιορύςτηκαν πολιτικϊ και νομικϊ
ςτο μακρϑ momentum τησ κϊθε κρύςησ ξεχωριςτϊ, και τησ παροϑςασ
υγειονομικόσ κρύςησ ωσ εξαιρϋςεισ ςε μύα θεςμικό δημοκρατικό κανονικϐτητα.
Ακριβώσ το ζότημα των εξαιρϋςεων επανϋρχεται μαζύ με τισ ςχϋςεισ θεςμών και
ανθρώπων που θα επικαθορύςουν το παρϐν και το μϋλλον μασ. Θα διαςφαλιςτεύ
ϊραγε ο ανθρώπινοσ χαρακτόρασ τησ Δημοκρατύασ; Θα υποχωρόςει ό θα
ενδυναμωθεύ; Η δημοκρατικό διακυβϋρνηςη θα παρακαμφθεύ ξανϊ ωσ μια
δευτερεϑουςασ ςημαςύασ παρϊμετροσ τησ επϐμενησ ϋκτακτησ ανϊγκησ; Ή
αντύςτροφα θα ενδυναμωθεύ ωσ ανϊχωμα και εγγϑηςη απϋναντι ςτον
ολοκληρωτιςμϐ και την αυθαιρεςύα τησ εξουςύασ;
Η εξοικεύωςη των πολιτών με την παθητικό αποδοχό των πολιτικών που
τεύνουν να ξεπερνοϑν τα ϐρια τησ νομιμϐτητασ μϋςα απϐ εξαιρετικοϑσ κανϐνεσ,
Ξενοφών Κοντιϊδησ, Πανδημύα, βιοπολιτικό και δικαιώματα, Καςτανιώτησ, Αθόνα 2020, 111133.
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οδηγεύ ςτον πολιτικϐ μιθριδατιςμϐ. Έτςι και η παραδοχό ϐτι η εξουςύα ϋχει απϐ
τη φϑςη τησ την αρμοδιϐτητα να υπαγορεϑει πατερναλιςτικϊ και ανϋλεγκτα
πολιτικϋσ που υιοθετοϑνται προςχηματικϊ για το «καλϐ των πολιτών». Ο
πολύτησ μετατρϋπεται ςε παθητικϐ ό ουδϋτερο ον, χωρύσ να ενδιαφϋρει πλϋον η
ςυναύνεςό τουσ, ϐταν ςτη δημοκρατικό ςυνθόκη αυτό θα όταν καταςτατικό του
κοινωνικοϑ ςυμβολαύου. Ο πολύτησ, απϐ ενεργϐ κϑτταρο του Δόμου,
μετατρϋπεται ςε αποδϋκτη κϊθε εύδουσ υπηρεςιών μϋριμνασ του κρϊτουσ, και
πϊνω απ’ ϐλα ςε υπηρεςύεσ αςφϊλειασ, χωρύσ προηγοϑμενη ςυνεννϐηςη. Απϐ
πολύτησ, λοιπϐν, μετατρϋπεται ςε υπόκοο. Απϐ πολιτικϐ υποκεύμενο και φορϋα
δικαιωμϊτων ςε α-πολιτικϐ υποδοχϋα μιασ ανϋλεγκτησ βουληςιοκρατύασ. Εϊν
αντιδρϊςει, αφϐτου ϋχει ξεπεραςτεύ το κατώφλι δημοκρατικϐτητασ, η εξουςύα
μπορεύ να αςκόςει πλϋον καταςτολό απϋναντι ςτην ανεπιθϑμητη κριτικό και
αμφιςβότηςη. Θα μποροϑςε να επικαλεςτεύ ϊραγε η κυβϋρνηςη ϋνα εύδοσ
χρηςικτηςύασ τησ εξουςύασ, καθώσ θα ϋχει παρϋλθει ο χρϐνο ενϊςκηςησ απϐ την
πλευρϊ των πολιτών των δικαιωμϊτων δημοκρατικοϑ ελϋγχου και τησ επιταγόσ
για λογοδοςύα; Η ακϑρωςη του Δόμου, ό ϋςτω η αβεβαιϐτητα για την ικανϐτητα
ενεργοπούηςησ του Δόμου, ςυνεπϊγεται την απύςχναςη τησ Δημοκρατύασ ςε
τϋτοιο βαθμϐ που να ακυρώνει τον θεμελιακϐ χαρακτόρα του πολιτεϑματοσ.
Έτςι, ϐςο η εντροπύα του α-πολιτικοϑ επικρατεύ, τϐςο το δημοκρατικϐ
ενεργειακϐ δυναμικϐ εξατμύζεται. Αυτϐ ύςωσ εύναι ϋνα απϐ τα διακυβεϑματα των
καιρών.
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