Ατομική ευθύνη και πανδημία
στον θαυμαστό κόσμο των ΜΜΕ
του Μηνά Μπλάνα
Σημείωση: Το παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να
αμφισβητήσει τα μέτρα πρόληψης απέναντι στην διάδοση του ιού.
Ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα, αν μπορεί να χαρακτηριστεί
έτσι, βρίσκεται σε επιφυλακή σχετικά με την διάδοση του
κορωνοϊού. Τα κράτη αναγκάζονται να εξασφαλίσουν την ασφάλεια
της κοινωνίας, πέρα από τα κέρδη, και να δημιουργήσουν με αυτό
τον τρόπο μία νέα συνθήκη. Αναπόφευκτα, οδηγούμαστε σε νέες
πειθαρχήσεις με αποκλεισμούς από κοινωνικές δραστηριότητες,
κλείσιμο επιχειρήσεων κι όλα τα γνωστά μέτρα που έχουν παρθεί.
Παράλληλα, όμως ξεγυμνώνει και το ίδιο το κράτος και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νεοφιλελεύθερη λογική γενικότερα ως προς
τις μεθοδεύσεις τους απέναντι στην δημόσια – δωρεάν Υγεία. Μία
τέτοια συνθήκη, λοιπόν, οδηγεί σε μία περαιτέρω αμφισβήτηση
των οικοδομημάτων αυτών αποδεικνύοντας την ανεπάρκεια τους.
Γιατί το κράτος, πέρα από όλα τα άλλα, στηρίζεται και στην
ανάγκη για προστασία που νιώθει η εκάστοτε κοινωνία και με
τέτοιου είδους τεχνάσματα διατηρείται και δοξάζεται.
Ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο πόστo
διασφάλισης της ακεραιότητας του κράτους και μιας κυβέρνησης
διακατέχουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικότερα η
τηλεόραση, η παρακολούθηση της οποίας παρουσιάζει εξαιρετικό
ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες. Όχι για την πολύ καλή ενημέρωση
των έγκριτων δημοσιογράφων. Αλλά για να καμαρώσετε την
ανυπαρξία οποιασδήποτε δεοντολογίας, τα ψέματα, τον μονόλογο
των κυβερνητικών θέσεων, τα ξενοφοβικά ρεπορτάζ. Είναι τέτοιος
ο διχασμός και τα δίπολα χωρίς καμία βάση όπου φανταστείτε πως
και μόνο το να μιλάς για ανθρώπινα δικαιώματα, άθλιες συνθήκες
εγκλεισμού προσφύγων/μεταναστών και θανάτους/βασανιστήρια στα
σύνορα σε κάνει αυτόματα τσιράκι-υπάλληλο των ΜΚΟ με

συμφέροντα και υποστηρικτή του Ερντογάν και της πολιτικής του.
Ουσιαστικά, τα ΜΜΕ έχουν πάρει τον ρόλο του προωθητή του κάθε
κυβερνητικού ιδεολογήματος. Δεν παράγουν καμία έρευνα και
κανέναν αντίλογο, εκτός αν είναι υπέρ της κυβερνητικής
πολιτικής. Μόνος στόχος να δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο το
κλίμα μέσω “ρεπορτάζ” και να σπέρνουν πραγματικά τον τρόμο σε
κάθε σπίτι, άλλοτε ξυπνώντας τα πιο άγρια-εθνικιστικά ένστικτα
κι άλλοτε την καθυπόταξη στην κοινωνία.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια λειτουργούν και τώρα ακόμα και σε μία
τόσο κρίσιμη περίοδο για την ζωή όλων. Προωθώντας συνεχώς το
αφήγημα της ατομικής ευθύνης σε όλα τα δελτία ειδήσεων και
στις ενημερωτικές εκπομπές. Σαφώς, είναι σημαντικό να
τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας για την μη διάδοση του ιού.
Δεν είναι αυτό το ζήτημα μας, αν και σύμφωνα με τα ΜΜΕ είναι
ντροπή να είναι ανοιχτές καφετέριες αλλά όχι το να
συνωστίζονται μέσα σε μία εκκλησία όλες οι ευπαθείς ομάδες με
πλήρη ευθύνη της κυβέρνησης και της Εκκλησίας. Με την
μονοπώληση όμως της συζήτησης μόνο σε αυτό παραλείπονται όλα
τα κακώς κείμενα στον τομέα της Υγείας. Καμία ερώτηση για τις
ελλείψεις στα νοσοκομεία σε είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικό,
για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που
προπαγάνδιζαν μέχρι τώρα οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και την
ατζέντα της κυβέρνησης πάνω στην δημόσια-δωρεάν Υγεία. Κανένας
λόγος για τον τρόπο διορισμού (τετράμηνη σύμβαση με μπλοκάκι)
αυτών των έκτακτων προσλήψεων που ανακοινώθηκαν, την λήξη των
συμβάσεων γιατρών σε ένα μήνα από τώρα. Όλα αυτά αφορούν και
κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όχι χρήματα. Αλλά όταν
διαμαρτύρονταν γι’ αυτά οι γιατροί και οι νοσοκομειακοί,
έτρωγαν δακρυγόνα από τα ΜΑΤ στο Ζάππειο. Εν ολίγοις, όλο αυτό
το σκηνικό από τα τηλεοπτικά παράθυρα με τύπους να μας λένε να
πατάμε το κουμπί για το ασανσέρ με τον αγκώνα και να μην
πιάνουμε όπως μας βγαίνει βάση ενστίκτου και αυθόρμητα το
πρόσωπο μας, οδηγεί στην μετακύλιση των ευθυνών από την
κυβέρνηση στην κοινωνία σε περίπτωση που υπάρξουν μεγάλες
απώλειες.

Και μέσα σε όλα τα άλλα, εν μέσω εθνικιστικής έξαρσης και
παροξυσμού, έλεγαν ότι η χώρα είναι θωρακισμένη από τον ιό.
Ένας θωρακισμός που όμοιο του δεν έχει ξαναδεί η υφήλιος με
απολύτως κανέναν έλεγχο μέχρι και τώρα στα αεροδρόμια, ειδικά
σε πτήσεις από Ιταλία κι ένα ταξίδι στους Άγιους Τόπους που
γέμισε την Ελλάδα με εκατοντάδες κρούσματα. Αντί να
απομονωθούν από την πρώτη στιγμή τα άτομα που ήταν σ’ αυτό,
τους άφησαν να κυκλοφορούν στα καφενεία των χωριών τους και
των πόλεων τους. Κατά τα άλλα, επιτυχία του κράτους και
ετοιμότητα. Δεν τολμάμε και δεν θέλουμε καν να φανταστούμε τι
θα γινόταν σε περίπτωση που ο ιός δεν ερχόταν από τα ανώτερες
τάξεις της Ελλάδας αλλά από κάποιον/α μετανάστη/ρια. Για να
δούμε κι εν τέλη πως δημιουργούνται οι λάθος εντυπώσεις και η
ξενοφοβία.
Κι αν στην Ε.Ε προμηνύεται μεγάλη οικονομική ύφεση εξαιτίας
του ιού και των πενιχρών μέτρων που λαμβάνονται γι’ αυτόν από
την ΕΚΤ, μένει ακόμα να δούμε τι θα γίνει σε χώρες όπως η
Αγγλία και οι Η.Π.Α. Εκεί όπου χτυπά η καρδιά του
νεοφιλελευθερισμού και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο
της Υγείας. Και τα σημάδια μέχρι τώρα είναι αρκετά δυσοίωνα
για την ζωή του πληθυσμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ έριξαν στην αγορά παραπάνω από ένα
τρισεκατομμύριο δολάρια (θα έγραφα τα μηδενικά αλλά φοβάμαι
μην τα χάσω), όχι για την δωρεάν περίθαλψη και βοήθεια στον
τομέα της Υγείας ή για τις οικονομικές επιπτώσεις στην
κοινωνία από τα μέτρα λόγω της πανδημίας αλλά για να ανακοπεί
η κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αποτέλεσμα; Μετά
από ούτε μία ώρα «ανάκαμψης» η κάθετη πτώση συνεχίστηκε. Από
την άλλη, στο βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας παραμένουν μέχρι
σήμερα σχεδόν όλα ανοιχτά κανονικά κι ενώ έχει παραπάνω από
1400 κρούσματα και 35 θανάτους, με τον Μπόρις Τζόνσον να μην
λαμβάνει κανένα από τα μέτρα που έχει λάβει το μεγαλύτερο
μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με έρευνες παραπάνω από 50%-60% του
πληθυσμού ενδέχεται να νοσήσει ενώ στο χειρότερο σενάριο θα
φτάσει στο 80% με παραπάνω από μισό εκατομμύριο θανάτους, αφού
το αντίστοιχο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHC) δεν θα αντέξει σε

καμία περίπτωση τον τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών, έπειτα από μια
δεκαετία σκληρής λιτότητας και τις απώλειες προσωπικού που
μετρά λόγω του Brexit. Τα κράτη σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο
για την υγεία εν μέσω πανδημίας, υπολογίζουν περισσότερο την
εθνική οικονομία και τα κέρδη παρά την ζωή των ίδιων των
πολιτών με την λεγόμενη “ανοσία της αγέλης”. (Την ώρα που
δημοσιεύονται αυτές οι γραμμές η Μεγάλη Βρετανία λαμβάνει
επίσης μέτρα).
Μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση ένα από τα λίγα πράγματα
που μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία είναι η στήριξη, η
κατανόηση και ο σεβασμός προς τους εργαζομένους τόσο στην
Υγεία όσο και σε άλλους τομείς.
Να διεκδικήσουμε όσο μπορούμε σε μία κατάσταση καραντίνας όσα
μας αναλογούν. δηλαδή τίποτα παραπάνω από δημόσια-δωρεάν Υγεία
για όλους/ες-στελέχωση των νοσοκομείων και μέτρα για την
αξιοπρεπή ζωή των εργαζομένων πέρα από τις ορέξεις των
αφεντικών. Όλες αυτές τις ημέρες η σκέψη και η αγωνία μας
βρίσκεται στους αποκλεισμένους και έγκλειστους είτε στις
φυλακές είτε στα κέντρα κράτησης-στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου
στοιβάζονται σε άθλιες συνθήκες και χωρίς ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη στις περισσότερες περιπτώσεις. Γιατί εκεί καραδοκούν
οι περισσότεροι θάνατοι ανθρώπων και οι εύκολες κατηγορίες για
την κατάσταση. Εμείς το μόνο που οφείλουμε είναι να
παραμείνουμε άνθρωποι και να μην επικρατήσει κοινωνικός
κανιβαλισμός αλλά η αλληλεγγύη. Ήδη στην Ιταλία ξεπήδησαν
πρωτοβουλίες όπου κοινωνικά κέντρα και αντιρατσιστικές ομάδες
μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας και στόμα με στόμα, προσπαθούν
να βοηθήσουν στα ψώνια τις ευάλωτες ομάδες που παραμένουν
κλεισμένες στο σπίτι τους. Γιατί αυτός που χρειάζεται την
βοήθεια και την κατανόηση σου μπορεί να είναι ο ίδιος ο
γείτονας σου.

