Σήμερα με την ΑΥΓΗ της Κυριακής

Covid-19

Μάσκες

Χωρίς ΜΕΘ στη μάχη με το
δεύτερο κύμα πανδημίας

Το κίνημα
φορά
περικεφαλαία

Η αποκάλυψη του καθηγητή Ν. Σύψα
για την κάλυψη των κλινών ΜΕΘ ξήλωσε
το πουλόβερ της κυβερνητικής
αυτοπεποίθησης σ. 16-17
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΡΧΕΙΟ

Αναγνώσεις

   


ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ενθέματα

www.avgi-anagnoseis.blogspot.com

     -      :

Μια δίκη που επιμελώς κρατείται «στο σκοτάδι» παρ’ όλο που η έκβασή της θα
κρίνει το μέλλον της ερευνητικής δημοσιογραφίας, η δίκη του Τζούλιαν Ασάνζ.
Για τις τελευταίες εξελίξεις, τις πολιτικές προεκτάσεις της, τη νοοτροπία τιμωρίας
που επικρατεί αλλά και τις αποκαλύψεις που ετοιμάζει η υπεράσπιση για τον
«δάκτυλο» Τραμπ μιλά στην «Αυγή» ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέλιος Κούλογλου.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

JEAN-ARNAULT DERENS
και LAURENT GESLIN*

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Αδάμ Γιαννίκος, Αλεξάνδρα Το
Μάτα,
Βασίλης
Ρόγγας, Δημήτρης
2006
η απόσχιση
τουΠαπανικολόπουλος, Κώστας Δουζίνας, Νικόλας Κουντούρης, Σταύρος Καπάκος

Οι εικόνες του τεύχους
προέρχονται από την
έκθεση του Γιώργου
Δρίβα με τίτλο «Δομές
συναισθημάτων» που
πραγματοποιείται από το
annexM, υπό την
καλλιτεχνική διεύθυνση
της Άννας Καφέτση, στον
Κήπο του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών, από τη
δύση του ηλίου μέχρι τα
μεσάνυχτα. Επιμέλεια
έκθεσης Άννα - Μαρία
Καντά. Μέχρι και σήμερα,
Κυριακή 20/9
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Των

Η έκδοση του Ασάνζ θα είναι
η χαριστική βολή στη διεθνή
ερευνητική δημοσιογραφία

Οι πρωταγωνιστές του
ήταν επικεφαλής
στις συγκεντρώσεις κατά
της Συμφωνίας των Πρεσπών
και κατά των προσφύγων σ. 19

Από το
Μαυροβούνιο
ώς το Κόσοβο
οι προκλήσεις
της Σερβίας
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Μαυροβουνίου και η
συζήτηση για την ανεξαρτησία
του Κοσόβου έθεταν για μια
ακόμη φορά το «σερβικό
ζήτημα». Μολονότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγνώρισε την ανεξαρτησία
του Μαυροβουνίου,
ανησυχούσε για τις
αντιδράσεις του Βελιγραδίου.
«Η Σερβία είναι εταίρος κλειδί για τη σταθερότητα και
την ασφάλεια στα Βαλκάνια»
υπογράμμιζε η Ούρσουλα
Πλάσνικ, αυστριακή
υπουργός Εξωτερικών, η
χώρα της οποίας είχε την
προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέχρι την 1η Ιουλίου
2006. Αλλά οι
διαπραγματεύσεις ένταξης
είχαν ήδη αναβληθεί. Από τότε
η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί
μεν τη Σερβία το χαϊδεμένο
και ενισχύθηκε από τοπικές ομάδες που
της παιδί, αλλά κρατά και τις
κατήγγειλαν την κατάληψη όλων των
μοχλών εξουσίας από τα στελέχη του
αποστάσεις της. Επιστροφή
Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος
μέσα από το αρχείο μας στην
(SNS). Μετά τις βουλευτικές εκλογές
ταραγμένη εκείνη εποχή, όταν
του 2012, ο κομματικός σχηματισμός
ο σερβικός εθνικισμός
του Βούτσιτς δεν σταμάτησε να επεκτείνει την επιρροή του στην κοινωνία και
ανεβαίνει συνεχώς σε μια
στους θεσμούς. Έχει την απόλυτη πλειχώρα που αισθάνεται
οψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο και
πολιορκημένη και όταν ο
στην εθνοσυνέλευση της Αυτόνομης
φυλακισμένος στη Χάγη
Επαρχίας της Βοϊβοδίνα. Σε επίπεδο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από παιΣέσελι είναι ακόμα
χνίδια συμμαχιών, μόνο τέσσερις δήμοι
επικεφαλής τού (τότε
σε σύνολο 170 ξεφεύγουν ακόμα από
αντιευρωπαϊκού) Σερβικού
τον μερικό ή ολικό έλεγχό του.
Ριζοσπαστικού
Κόμματος
που το Μάρτιο 2020, ο κλάδος της ένδυΣτις 9 Δεκεμβρίου 2018,
ΤΗΣ την επομένη
και οι οποίες αφενός
«απειλούν» παΒΑΛΙΑΣ
ΑΡΑΝΙΤΟΥ*
ραδοσιακούς
και νεωτερικούς
τρό- σης δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα
του δεύτερου Σαββάτου
των διαδηλώαντιτίθεται
με σθένος
στην
πους διανομής, όπως τα παραδοσια- σημειώνοντας μια υποχώρηση κατά
σεων, ο αρχηγός του κράτους έκανε σαανεξαρτητοποίηση
κά καταστήματα αλλάτου
ακόμα και τα 50,5%. Με άλλα λόγια, ενισχύθηκε
φείς τις προθέσεις του: δεν θα άλλαζε
malls, και αφετέρου προσδιορίζουν κάτι που ήδη είχαν διαπιστώσει ανααμφιβολία, η υγειοΚοσόβου.
την πολιτική του «ακόμα και ανωρίς
πέντε

Σερβία: Ο αυταρχικός
Αλεξάνταρ Βούτσιτς
και η ανοχή των Βρυξελλών

Γιώργος Δρίβας, Empirical Data 2.0, 2019, δικάναλη συγχρονισμένη προβολή, 30΄, ασπρόμαυρο με ήχο

ράσει πολύς καιρός -ένας αιώναςαπό την
εποχή της μπρεχτικής
αποΗ πρόσφατη
ταπεινωτική
στασιοποίησης αλλά να που η ψυχοεμφάνιση
του
Σέρβου
συναισθηματική
εμπλοκή του
αναγνώστη Προέδρου
δεν του στερεί αναγκαστικά
στο πλάι του
την κρίση. Η συνομολογία του καΝτόναλντ Τραμπ, όπου
κού, μέσα στην ιστορία της Λέρου,
δεν μπορεί
να τυφλώνει την κρίση
συνειδητοποίησε
ότι είχε
και να ζωογονεί μόνο την ενσυναίυπογράψει, σε πείσμα των
σθηση. Γι’ αυτό επιμένω: Η Λέρος της
μόνιμο μότο που δίνει τον δραματιτηςένα
Ευρωπαϊκής
Νένηςθέσεων
Πανουργιά είναι
ζωογόκό τόνο στην αφήγηση της Πανουρνο λογοτεχνικό και επιστημονικό
Ένωσης, τη μεταφορά της
γιά. Είναι «μια στρωματογραφία του
υπόβαθρο για να δει κανείς σήμερα
πόνου» όπως λέει η ίδια, η ομιλία για
σερβικής
πρεσβείας
την περιπέτεια
της Μεσογείου,
όπως στην
την ιστορία, όχι τόσο σε σχέση με εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας
Ιερουσαλήμ μόνο όταν το
ιστορικά υποκείμενα που ενεργούν και αποτελούμε
μέρος της απωθώόσο με τα υποκείμενα -άρρωστα, εξό- ντας το. ανήγγειλε σε ζωντανή
ριστα, φυλακισμένα, αποστερημέναΑν βάλουμε
σε σειρά τηνμετάδοση
αφηγητηλεοπτική
ο
που υφίστανται την ιστορία και πα- ματική του βιβλίου, μετερχόμαστε
Πρόεδρος, είναι
θαίνουν. Και βέβαια, αυτή είναι η αρ- Αμερικανός
της εμπειρίας της αποστερημένης
χαία γραμματική του δράματος, δια- αγροτο-ναυτικής
απλώςζωής,
έναγνώριμης
δυσάρεστο
τυπωμένη ρητά από τον Σοφοκλή, για την νότια Μεσόγειο από την
σε μια κατά τα άλλα
στα λόγια του Οιδίποδα, στον Κολω- επεισόδιο
προϊστορική εποχή -για να θυμηνό, όπου δηλώνει ότι τα έργα του τα θούμε
τον Μπρωντέλκαι περνάμε
πολύ
αρμονική
σχέση των
έχει πάθει (πεπονθότα) παρά τα έχει στην ιδρυματοποίηση του νησιού σε
Βρυξελλών με τον δεσποτικό
κάνει (δεδρακότα) [«Επεί τα γ’ έργα όλο το χρονικό φάσμα της νεωτεριμου πεπονθότ’ εστί μάλλον ή δεδρα- κότηταςεθνικόφρονα
ηγέτη της
και με όλες της εκφράσεις
κότα» 266-267].
της ιδρυματοποίησης: το νησί λιμήν,
Σερβίας.
Τα παθόντα υποκείμενα, πάντα ναυτική βάση και στρατόπεδο, το
μέσα στις πλέξεις του dispositif των νησί φυλακή, το νησί τόπος εξορίας,
εξουσιών, στιγμιαία προσωποποιού- το νησί ψυχιατρείο, το νησί σχολείο,
νται μέσα από τις μαρτυρίες και απο- το νησί στρατόπεδο συγκέντρωσης
σύρονται για να πάρουν τη σειρά των σύγχρονων προσφύγων. Όλες
τους άλλα, σε μια αφηγηματική σει- αυτές οι συμπαραδηλώσεις της ιδρυρά η οποία υποβάλλει τόσο την συγ- ματικότητας έχουν κοινή τοπολογιγραφέα όσο και τον αναγνώστη σε κή αναφορά στην κυρτή επιφάνεια
μια διαδικασία «ψυχο-συναίσθη- του νησιού -που απομονώνει από
σης», όπως την επικαλείται στο τέλος τον υπόλοιπο κόσμο- και την καμπύτου βιβλίου η ίδια η συγγραφέας. λη επιφάνεια του λιμανιού που

Συρραφές
του νησιωτικού σώματος
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ΖΗΣΗ ΚΟΤΙΩΝΗ*

Δ

εν μπορεί να αντισταθεί
εύκολα κανείς στην ιδέα
ότι το νέο βιβλίο της Νένης Πανουργιά, έρχεται
να συμπλακεί με την γενική συγκυρία των τελευταίων χρόνων στο ανατολικό Αιγαίο. Την συγκυρία όχι
μόνο της μαζικής μετανάστευσης και
της εκρηκτικής της εκδήλωσης στην
μεθόριο, αλλά και της στρατιωτικής
ανάφλεξης που επωάζεται στα ίδια
μέρη και την ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το βιβλίο της Πανουργιά δίνει ένα ιστορικό και ανθρωπολογικό βάθος σε
αυτή την κρίση της μεθορίου, που
ξαφνιάζει. Η επικάθηση των διαρκών επιστρωματώσεων της στρατιωτικής ισχύος, της πολιτικής και ψυχικής κυριαρχίας, της υπαγωγής του
τοπικού πληθυσμού στις γενικές δομές της αποικιακής και, σήμερα, της
παγκοσμιοποιημένης εξουσίας δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο κατανόησης ή απορίας. Πώς μπορούμε να
κατανοήσουμε με αυτούς τους

όρους την σημερινή κρίση της νοτιοανατολικής Μεσογείου ως κρίση στη
σχέση ανάμεσα στην κουλτούρα,
τους μηχανισμούς της εξουσίας και
την γεωγραφία;
Η Νένη Πανουργιά είναι συγγραφέας με γραφή ευφυή, πολυκύμαντη
και -πράγμα σπάνιο- με συγγραφικό
οίστρο. Θέτει έτσι το γνωστό ερώτημα, για μία ακόμα φορά, της επιστημοσύνης και της λογοτεχνικότητας,
που βεβαίως είναι ερώτημα για να
τρέφει τον σκεπτικισμό εκείνων που
με το χλιαρό γράψιμό τους περιχαρακώνουν την εκφορά της επιστήμης στη μετριότητα της ακαδημαϊκότητας και της επιστημονικής ορθότητας. Η Πανουργιά ακολουθεί μια
θερμή αφηγηματική γραμμή, που
συνδέει τεκμήρια, μαρτυρίες, καταθέσεις, αποκαθιστώντας μια νευρώδη εξιστόρηση των διαστρωματώσεων των εξουσιαστικών δομών επάνω
σε ένα περιορισμένο γεωγραφικά
νησιωτικό χώρο, φτωχό, όπως συνέβαινε πάντα στο Νότο της Μεσογείου. Αυτή η αντίστιξη, ανάμεσα στο
μέτρο του τόπου από την μια και τις
πολιτισμικές επικαθήσεις στρατηγικής κλίμακας από την άλλη, είναι το

Μοιάζει να έχει περάσει, και έχει πε-

Των

JEAN-ARNAULT DERENS
και LAURENT GESLIN*

K

άθε Σάββατο, από τις αρχές
Δεκεμβρίου του 2018 μέχρι
την έκρηξη της πανδημίας
του κορωνοϊού, χιλιάδες Σέρβοι κατέβαιναν στους δρόμους για να
καταγγείλουν τη «δικτατορία» του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον
ασφυκτικό έλεγχο που το καθεστώς του
ασκεί στη Δικαιοσύνη και στα μέσα ενημέρωσης. Το κύμα διαμαρτυριών πυροδότησε η βίαιη επίθεση στον Μπόρισλαβ Στεφάνοβιτς, επικεφαλής του Κινήματος της Αριστεράς της Σερβίας
(PLS), που ξυλοκοπήθηκε άγρια από
αγνώστους ενώ προετοιμαζόταν για μια
δημόσια ομιλία στο Κρούσεβατς, στις
23 Νοεμβρίου 2018. Ξεκινώντας από το
Βελιγράδι, η κινητοποίηση επεκτάθηκε
γρήγορα σε πολλές πόλεις της χώρας
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Η επιχειρηματικότητα εν μέσω
της κρίσης της Covid-19
Mια ιδιότυπη «δημιουργική καταστροφή»

Δ

νομική κρίση Covid-19

εκατομμύρια άτομα» κατέβαινανπου
στους
ξέσπασε σε παγκό-
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κε πολύ γρήγορα και σε οικονομική
κρίση, η οποία επέφερε μια σειρά σημαντικών συνεπειών στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, αλλά
και στη λεγόμενη πραγματική οικονομία.
Ιδιαίτερα για τον κόσμο των επιχειρήσεων η κρίση αυτή φαίνεται να
έπαιξε ένα ρόλο καταλύτη, αφού
ενεργοποίησε μετασχηματισμούς
που ήταν ωστόσο προ των πυλών.
Επιτάχυνε αλλαγές τόσο στο δίδυμο
«παραγωγή - διανομή» όσο και σε
εκείνο «κατανάλωση - μοντέλο επιχειρηματικότητας». Αλλαγές οι οποίες μοιάζει να ανατρέπουν σχέσεις και
διαδικασίες που χτίστηκαν από τις
απαρχές ακόμα του καπιταλισμού

και τις νέες καταναλωτικές συνήθει- λυτές της Morgan Stanley, ότι δηλαες. Θα μπορούσε, δηλαδή, να γίνει δή η αγορά ενδυμάτων βρίσκεται σε
λόγος για την ένταση της αντίστιξης κατάσταση «διαρθρωτικής παρακΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων και μής», καθώς οι άνθρωποι έχουν βιώπαραγωγικών σχέσεων, όπως αυτές σει ένα αίσθημα κορεσμού. Ενδεικτιαναφέρονται στην Εισαγωγή της κό τούτου είναι ότι oι πωλήσεις της
κριτικής της πολιτικής οικονομίας Inditex (όμιλος ZARA, κ.λπ.) κατά
του Μαρξ. Στο πλαίσιο αυτό, η προ- το πρώτο τρίμηνο του 2020 μειώθηέλαση της λεγόμενης 4ης βιομηχανι- καν κατά 44%, στα 3,3 δισ. ευρώ.
Ως απάντηση και επαναπροσδιοκής επανάστασής και η ψηφιοποίηση αποδιαρθρώνουν το πλέγμα των ρίζοντας τις πρακτικές τους, οι επιχειρήσεις προσέθεσαν νέα προϊόντα,
σχέσεων στην οικονομική σφαίρα.
Έτσι, σημαντικοί κλάδοι που δέ- με εμφατικό παράδειγμα τα
σποζαν μέχρι χτες φαίνεται να χά- Supermarket, όπου πλέον τα τρόφινουν μερίδια, με πιο χαρακτηριστικό μα αντιπροσωπεύουν μικρό μερίδιο
παράδειγμα εκείνον της ένδυσης. Τα των πωλήσεών τους. Στοιχείο που
περιοριστικά μέτρα για την αντιμε- σχεδόν εξαφανίζει τη διάκριση χοντώπιση της πανδημίας και το γενικό δρικής/λιανικής πώλησης, αφού
lockdown επηρέασαν σημαντικά τον πλέον 2-3 παγκόσμιες πλατφόρμες,
«τρόπο ζωής», το lifestyle και τις κα- όπως η AliBaba, μπορούν να απευταναλωτικές συνήθειες. Στις ΗΠΑ, θύνονται απευθείας στο τελικό ση-

μείο πώλησης, στο κατάστημα, ενώ
άλλες στον τελικό καταναλωτή.
Έχει βέβαια ενδιαφέρον να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι παραπάνω μετασχηματισμοί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το digitalization,
προωθούνται «ως λύση»-απάντηση
στην πανδημία Covid 19 από τις
κρατικές πολιτικές, ενώ παράλληλα
αποτελεί βασικό άξονα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι,
στο πεδίο της διανομής κυριαρχούν
οι διαδικτυακές πωλήσεις με το
digital marketing και το delivery να
αποκτούν ολοένα και εντονότερη
σημασία.
Η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις σχετικές μελέτες που δημοσιοποιούνται για τη διακεκαυμένη
χρονική περίοδο μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας και το μεγάλο
lockdown, όπως χαρακτηρίστηκε
από το ΔΝΤ, η μείωση του ΑΕΠ
έφτασε στο 15,2% για το 2ο τρίμηνο
του 2020 και η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών συρρικνώθηκε κατά 11,6%. Και
όλο αυτό φαίνεται ότι επιταχύνει μια
σειρά έντονων δυισμών στην αγορά
σε τρία επίπεδα: στο κλαδικό, στο περιφερειακό, αλλά και στο επίπεδο
του μεγέθους. Στην ελληνική περίπτωση, ωστόσο, ο δυισμός που αφορά στο μέγεθος της επιχείρησης είναι
κυρίαρχος και διαπερνά οριζόντια
όλο το γαλαξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, οι μικρές
επιχειρήσεις εισπράττουν εντονότερα τα αποτελέσματα της κρίσης σε
όλους τους κλάδους και σε όλες τις
περιοχές της χώρας.
Η πρόσφατη μελέτη του ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ δείχνει ότι σε επίπεδο περιφερειών οι συνέπειες της πανδημίας
δεν είναι σε καμία περίπτωση οριζόντιες. Έτσι, ενώ στο σύνολο της χώρας το 87% εκτιμά ότι ο τζίρος τους
για το 2020 θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, στις νησιωτικές περιοχές, που βιώνουν αρκετά εντονότερα
τις επιπτώσεις της πανδημίας σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 97,4%. Αντίθετα, οι
εμπορικές επιχειρήσεις στην Αττική
εμφανίζουν υψηλότερη ανθεκτικότητα με το αντίστοιχο ποσοστό να περιορίζεται στο 80,6%. Είναι πρόδηλο
ότι οι οικονομικές συνέπειες της κατάρρευσης του τουρισμού συμπαρασύρουν τις επιχειρήσεις-δορυφόρους που δραστηριοποιούνται γύρω
από τον κλάδο, καταδεικνύοντας τη
συμπίεση από τη μείωση της εξωτερικής ζήτησης.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο περιφερειακός δυισμός μοιάζει να τροφοδοτεί
έναν δεύτερο δυισμό, αυτόν που
αναπτύσσεται μεταξύ των κλάδων
του λιανικού εμπορίου. Για παράΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
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Η θέση μας
Αξίζουμε
καλύτερα
Η πανδημία παρέσυρε στο διάβα
της μύθους, πεποιθήσεις και
βεβαιότητες κι ανάμεσά τους τη
νεοφιλελεύθερη μονοκαλλιέργεια
και την αντίληψη της
πρωτοκαθεδρίας της αγοράς. Στην
Ελλάδα, αυτά τα μαθήματα δεν
κατόρθωσαν να διαπεράσουν τον
πυρήνα της κυβερνητικής
πολιτικής, η οποία παραμένει ένα
μείγμα νεοφιλελεύθερων
ιδεοληψιών, πελατειακού
κράτους και μπίζνας για
κολλητούς. Μετά από δέκα χρόνια
κρίσης και μέσα στην πανδημία, η
ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη
από άμεσα μέτρα, αλλά και από
μια νέα κοινωνική συμφωνία.
Αυτήν την κοινωνική συμφωνία
προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία και τους βασικούς
άξονες αυτής της πολιτικής, μαζί
με τα επείγοντα μέτρα για την
άμεση αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων της
πανδημίας, περιέγραψε στη
Θεσσαλονίκη ο Αλ. Τσίπρας.
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν
άμεσα μέτρα για εργαζόμενους και
επιχειρήσεις ώστε να ανασταλεί
και να αναστραφεί το βάθεμα της
ύφεσης και η κοινωνική
εξαθλίωση που επιφέρει, ενώ
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις
αναγκαίες προσλήψεις στην
Παιδεία και την Υγεία, στους δύο
τομείς - κοινωνικά αγαθά που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της πανδημίας, αλλά και στο
στόχαστρο της κυβέρνησης, που
επιθυμεί την αποδυνάμωσή τους
υπέρ των ιδιωτικών
συμφερόντων.
Ο συνδυασμός της υγειονομικής
και οικονομικής κρίσης με την
ανεύθυνη και ανερμάτιστη
εξωτερική πολιτική της
κυβέρνησης δημιουργούν μια
δυνητικά παραλυτική συνθήκη, με
αποτελέσματα που θα
σημαδέψουν το μέλλον της
χώρας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη
αποδεικνύει κάθε μέρα την
αδυναμία της να διαχειριστεί
οτιδήποτε άλλο εκτός από την
εικόνα της και τα συμφέροντα των
κολλητών της. Ο τόπος αξίζει
καλύτερα.
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Kαι εδώ βλέπετε τις
προδιαγραφές που δόθηκαν
για τις μάσκες στα σχολεία και
τη μικρή αστοχία που υπήρξε

Επισημάνσεις
Του

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΚΕΡΗ
Ένα φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ,
τώρα που η χώρα καλπάζει προς την
ανάπτυξη και έχουμε λεφτά για πέταμα.
Αυτά που έχουμε δεν είναι αρκετά,
είναι κάτι μαούνες που απέσυραν οι
Βρετανοί από τον Τάμεση και το
θωρηκτό Αβέρωφ όπου γίνονται
γαμήλιες δεξιώσεις και επιδείξεις
μόδας.
Γι’ αυτό βρέθηκε το «Ορούτς Ρέις» να
κάνει έρευνες στη λίμνη του Μαραθώνα.
Επειδή δεν είναι εκσυγχρονισμένα τα
οπλικά μας συστήματα.
Του πετάξαμε κάτι ακόντια από το
Γραμματικό, αλλά το βεληνεκές τους
δεν επαρκεί για να προκαλέσει σοβαρή
ζημιά.
Πολύ καλή επιλογή. Και ο κόσμος που θα
πεινάσει, γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη
περιμένει για να βγάλει το χειμώνα.
Ελαφρώς μεταχειρισμένα, μάλιστα.
Έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον
Βεδουίνων στο Μάλι και έχουν κάτι
βαθουλώματα από πέτρες.
Το άλλο που είπε ο πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ είναι ότι θα σαρώσει τις
αγκυλώσεις του περασμένου αιώνα
στην εργασιακή νομοθεσία.
Εντάξει, καθησυχαστικό ακούγεται.
Είναι πάγιο αίτημα των εργατικών
τάξεων να σαρωθούν οι αγκυλώσεις
στην εργασιακή νομοθεσία.
Στο Σικάγο χύθηκε αίμα γι’ αυτό.
Στενάζει ο κόσμος υπό το βάρος των
συλλογικών συμβάσεων, του
κατώτατου μισθού και του ωραρίου.

Θα ξέραμε περισσότερα αν είχε βρεθεί
ένας δημοσιογράφος να τον ρωτήσει.
Μόνο ένας ρώτησε ποιες κατηγορίες
εργαζομένων θα ωφεληθούν.
Αλλά σε τέσσερις ώρες συνέντευξη τι να
προλάβουν να ρωτήσουν οι άνθρωποι.
Είχαν πιο σοβαρές ερωτήσεις να του
κάνουν. Όπως, π.χ., η αντιπολίτευση
σας κατηγορεί για το τάδε, τι απαντάτε;
Και αν η αποχώρηση του «Ορούτς Ρέις»
έγινε επειδή μας φοβήθηκε ο Ερντογάν.
Ή επειδή σκυλοβαρέθηκε το πλήρωμα
να περιφέρεται ένα μήνα στην
υφαλοκρηπίδα μας.
Απαντώντας σε ερώτηση των
«Παραπολιτικών», ο πρωθυπουργός
δήλωσε κατηγορηματικά ότι φαινόμενα να
ψηφίζουν οι βουλευτές της Ν.Δ. με βάση
τη συνείδησή τους και όχι αυτό που θέλει
ο Μαρινάκης δεν πρόκειται να
επαναληφθούν.
Οφείλονται, λέει, στην καλοκαιρινή
ραστώνη. Εντάξει, λογικό.
Όλοι ξέρουμε πόσο ευάλωτο είναι το
επιτελικό κράτος στην καλοκαιρινή
ραστώνη.
Ειδικά όταν έχει πάει μέσα
Σεπτεμβρίου.
Είναι και που αυτό το καλοκαίρι δεν είχε
και κανένα πρόβλημα να ασχοληθεί, οπότε
αποχαυνώθηκε τελείως.
Και στην ψηφοφορία για την άρση
ασυλίας του Πολάκη κουτουλάγανε και
δεν ξέρανε τι ψηφίζανε.
Εντάξει, αξιοπρεπής δικαιολογία, αντρίκια
και καθαρή.
Μην τους περνάει ο Μαρινάκης και για
τίποτα καρπαζοεισπράκτορες.

Και της αποζημίωσης που τον
υποχρεώνουν να πάρει όταν τον
απολύουν.
Από την άλλη, γιατί να πηγαίνει ο νους
μας στο κακό; Μπορεί να εννοούσε ότι
θα απλοποιήσει τη φόρμα που
υποβάλλουν οι εργοδότες στην
«Εργάνη».

Ευτυχώς μετά ήρθε το άνοιγμα των
σχολείων και το επιτελικό κράτος έδειξε τα
δόντια του.
Βασικά οι μάσκες σωστές είναι, απλώς
τις παράγγειλαν με τις προδιαγραφές
που ισχύουν για την προστασία
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Τις είχε μελετήσει ο Πλεύρης στην
Προανακριτική, όταν επρόκειτο να καλέσει
τον Μάξιμο Σαράφη σε μονομαχία.
Τα έχουμε δει και στον Ζορό αυτά
άλλωστε.
Εκτός αν υπάρχει κάποιο σχέδιο της
Κεραμέως να χώσει δύο παιδάκια στην
ίδια μάσκα.
Έχουν και μικρά κεφαλάκια, μισή
μάσκα στο καθένα, τους φτάνει και
τους περισσεύει.
Αρκεί να τηρούν ευλαβικά τις αποστάσεις,
βεβαίως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που χάλασε τον κόσμο
να δοθούν δωρεάν οι μάσκες και
πιεστήκαμε και έγινε μαλακία, εξήγησε
ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Εντάξει. Επιτελικό ακούγεται.
Το πιο επιτελικό είναι ότι τελικά έχουμε
μόνο 215 ΜΕΘ για τον κορωνοϊό, εκεί
που ήμασταν με την εντύπωση ότι
έχουμε 2.000.
Κακώς, βέβαια, γιατί ο Κικίλιας διευκρίνισε
ότι μιλούσε για 2.000 απλά κρεβάτια
κορωνοϊού, εξοπλισμένα με κομοδίνο και
δύο μπρίζες σούκο.
Αλλά περίμενε να φτάσουμε τα 400
κρούσματα τη μέρα για να μας το
διευκρινίσει.
Ο Πέτσας, από την άλλη, είπε ότι έχουμε
618 ΜΕΘ, πράγμα που προσδίδει ακόμα
μεγαλύτερη επιτελικότητα στην όλη
υπόθεση.
Ωραία, το θωράκισαν το σύστημα
Υγείας, πάντως. Μπράβο.
Η Μόρια είναι παγκόσμιο μνημείο
πολιτισμού, τίποτα δεν σέβονται οι
βάρβαροι.
Δεν φτάνει που τους φιλοξενούμε κατά
823% υπεράριθμους, τους παρέχουμε
στάσιμο νερό και τους μαζεύουμε και
τα σκουπίδια τρεις φορές τον χρόνο,
δυσανασχετούν κιόλας.
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Εξοπλιστικές ανισορροπίες
Πακτωλός χρημάτων από την Ελλάδα... έτσι, χωρίς πρόγραμμα για μία ακόμα φορά
Του

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ

Γ

ια κάποιον περίεργο λόγο, ενώ για
οποιοδήποτε έξοδο κάνει το κράτος
γίνεται συζήτηση και επερωτάται η
νομιμότητα, η σκοπιμότητα, η χρησιμότητα και το ύψος της, όταν πρόκειται για
αγορές όπλων, οι οποίες μάλιστα είναι κατά
κανόνα πολλαπλάσιες όλων των άλλων επιμέρους κρατικών δαπανών, τότε στην κυριολεξία
αγοράζουμε αδιαμαρτύρητα «γουρούνι στο
σακί». Συνήθως, βέβαια, το έδαφος έχει προλειανθεί μέσα από κάποια κρίση με την Τουρκία, όπως μετά τα Ίμια το 1996, όταν πυροδοτήθηκε μια εξοπλιστική κούρσα ύψους 17 δισ.,
ή τώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξήγγειλε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα κόστους 10 δισ.

Βιομηχανικό και τεχνολογικό χάσμα
Μέχρι πρότινος, στην ανάλυση όσων αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τους υπερεξοπλισμούς, κυρίαρχη θέση κατείχε η άποψη ότι η
Ελλάδα και η Τουρκία «κουρδίζονται» από
τρίτους παράγοντες, συνήθως τις ΗΠΑ, ώστε
να επωφελούνται οι πολεμικές τους βιομηχανίες πουλώντας πανάκριβα οπλικά συστήματα
στις δύο χώρες. Η άποψη αυτή έχει βάση με

την έννοια ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία αγοράζουν όπλα από τις ίδιες χώρες, π.χ. αεροσκάφη F16 από τις ΗΠΑ, άρματα Λέοπαρντ,
φρεγάτες ΜΕΚΟ και υποβρύχια Τ209 και
Τ214 από τη Γερμανία. Όμως, την τελευταία
δεκαετία, θύμα αυτού του ανωφερούς σπιράλ
εξοπλισμών είναι περισσότερο η Ελλάδα και
πολύ λιγότερο η Τουρκία. Υπάρχουν δύο λόγοι. Αφενός η Τουρκία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, έχει μονίμως ανοιχτά πολεμικά μέτωπα,
οπότε ούτως ή άλλως χρειάζεται οπλικά συστήματα, αφετέρου, την τελευταία δεκαετία, με
μια πολύ συνεπή πολιτική κατεύθυνση κατάφερε να μην εξαρτάται από εξωτερικούς προμηθευτές για μια τεράστια γκάμα οπλικών συστημάτων, αναπτύσσοντας και παράγοντας
οπλικά συστήματα και μάλιστα εξελιγμένα, δηλαδή ηλεκτρονικά, κατευθυνόμενα βλήματα
και drones. Πλέον η απόσταση που χωρίζει τις
δυο χώρες σε αυτούς τους τομείς είναι χαώδης.
Γενικότερα, πρακτικά δεν υπάρχει κράτος με
αμυντικές δαπάνες σαν τις ελληνικές, που να
αγοράζει από το εξωτερικό τα πάντα όσα χρειάζεται και να μην κάνει προσπάθεια να τα παράγει εντοπίως.
Το τεχνολογικό χάσμα ανάμεσα στις δύο χώρες παροξύνει την αμυντική ανισορροπία. Το
εξοπλιστικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε η κυ-

βέρνηση δείχνει ότι δεν έχει αντιληφθεί τις εξελίξεις στην αμυντική τεχνολογία και στον πόλεμο του 21ου αιώνα. Η υπεροπλία της Τουρκίας σε drones και κατευθυνόμενα βλήματα
σημαίνει, μεταξύ πολλών άλλων, ότι μπορεί να
κάνει πόλεμο ελαχιστοποιώντας τις απώλειές
της και το οικονομικό κόστος. Αυτό σημαίνει
πρακτικά ότι μπορεί να εμπλακεί σε πόλεμο
χωρίς να εκτίθεται και χωρίς την πολιτική και
κοινωνική πίεση που επιφέρουν οι απώλειες.
Αυτό το κάνει με επιτυχία, την τελευταία διετία,
στη Συρία και στη Λιβύη.

Παρωχημένη νοοτροπία
Η Ελλάδα κινείται στην πεπατημένη του περασμένου αιώνα, αντιλαμβανόμενη την αντιπαράθεση με την Τουρκία ώς διαγωνισμό επίδειξης σημαίας και προβολής ισχύος. Κρίνοντας από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ως κυριότερο αμυντικό μέτρο την
πρόσληψη 15.000 πρόσθετων επαγγελματιών
οπλιτών, η αμυντική φιλοσοφία της χώρας παραμένει καθηλωμένη στο δόγμα ότι οι στρατιώτες είναι κρέας για τα κανόνια. Το ίδιο συμπέρασμα ενισχύεται και από τη στράτευση
στα 18, καθώς δείχνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις
δεν αναζητούν στρατιώτες με γνώσεις, ειδικότητες και προσόντα. Να σημειωθεί μάλιστα ότι

δύσκολα θα βρεθεί, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ
τουλάχιστον, στρατός που να παρέχει λιγότερα
από τον ελληνικό μέσα προστασίας στον πεζό
στρατιώτη, ακόμα και στα πολύ βασικά, όπως
είναι το κράτος, τα αλεξίσφαιρα ή αλεξίθραυσμα γιλέκα, οι στολές, τα μέσα παραλλαγής.

Βιαστικές επιλογές
Αλλά και στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που ανακοινώθηκαν διαπιστώνεται μια
απόκλιση ανάμεσα στους διακηρυγμένους
στόχους και στα μέσα, καθώς και κινήσεις που
περισσότερο δεσμεύουν επιπόλαια τη χώρα
παρά συμβάλλουν στην άμυνά της. Η αγορά
μόλις 18 αεροσκαφών Ραφάλ δεν είναι δυνατόν να γείρει την πλάστιγγα στους ουρανούς
του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου,
δρομολογεί όμως τη χώρα και δεσμεύει πόρους σε επιλογές βιαστικές και ελλιπώς μελετημένες. Αντιστοίχως, η αρχική φιλολογία περί
αγοράς φρεγατών Belharra με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν συνάδει με τη λογική
ναυτικής παρουσίας στην Αν. Μεσόγειο, πέραν του ότι αποτελεί μια επισφαλή λύση καθώς
ο τύπος δεν υπηρετεί ακόμα σε κανένα ναυτικό, δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο πλοίο
έτοιμο, πράγμα που αυξάνει τους κινδύνους
καθυστερήσεων και «παιδικών ασθενειών».

ΣΥΡΙΖΑ
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Νέα κοινωνική
συμφωνία για ζωή
με ασφάλεια
και κοινωνική
δικαιοσύνη
Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε από το βήμα του Thessaloniki
Forum δέσμη δέκα συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων
για τη διάσωση της οικονομίας, της εργασίας,
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
και την αποφασιστική ενίσχυση
του κοινωνικού κράτους

Ένα σχέδιο ρεαλιστικού ριζοσπαστισμού υπέρ των πολλών, με κεντρικό στόχο τη δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος και την άμβλυνση των ανισοτήτων,
που σήμερα διαρκώς διευρύνονται με τις πολιτικές Μητσοτάκη, παρουσίασε χθες απο τη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αποστολή στη Θεσσαλονίκη

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Μ

ια συνολική στρατηγική για
την αντιμετώπιση της κρίσης
στην οποία οδηγούν την κοινωνία και την οικονομία οι
κυβερνητικές πολιτικές παρουσίασε χθες
από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
κατέθεσε από το βήμα του Thessaloniki
Forum δέσμη δέκα συγκεκριμένων και
άμεσων μέτρων για τη διάσωση της οικονομίας, της εργασίας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την αποφασιστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Εναλλακτικό, ριζοσπαστικό και
ρεαλιστικό πρόγραμμα
Μια εβδομάδα μετά την αποκάλυψη του
σχεδίου Μητσοτάκη, στο οποίο για ακόμη
μια φορά τα βάρη θα φορτωθούν οι πολίτες, οι νέοι, οι αδύναμοι και οι μικρομεσαίοι, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,
μετά την ανασύνταξη δυνάμεων στο εσωτερικό του, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταθέσει ένα εναλλακτικό, ρι-

ζοσπαστικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα που
θα βγάλει όρθια την κοινωνία από τον νέο
γκρεμό της ανασφάλειας και της φτωχοποίησης στον οποίο την σπρώχνει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε άλλωστε και χθες ο Αλ. Τσίπρας, η

αδράνεια σε όλα τα επίπεδα εδώ και έξι μήνες έχει οδηγήσει τη χώρα και την κοινωνία στο χείλος της καταστροφής κοινωνικά,
υγειονομικά, οικονομικά και με μεγάλες
εθνικές προκλήσεις, κάνοντας λόγο για παράλληλες κρίσεις στις οποίες βαδίζουμε

χωρίς στρατηγική και σχέδιο.

Στον αντίποδα των
νεοφιλελεύθερων συνταγών
Εξάλλου η κυβερνητική πολιτική, με τη
γνωστή, αποτυχημένη, νεοφιλελεύθερη

Η πανδημία γκρέμισε την πρωτοκαθεδρία των αγορών
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το ιδεολογικό στίγμα της
χθεσινής ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού. Ο Αλ. Τσίπρας
ανέδειξε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι τα νεοφιλελεύθερα...
ιερά και όσια κατέρρευσαν όταν όλος ο πλανήτης βρέθηκε
αντιμέτωπος με την πανδημία της Covid-19.
Μια κατάρρευση που στη χώρα μας ήταν ακόμα πιο ηχηρή,
καθώς, μόλις λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα της πανδημίας,
η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαφήμιζε τον ιδεολογικό
ρεβανσισμό της και ήταν έτοιμη να δώσει υπηρεσίες του ΕΣΥ
στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Ακόμη όμως κι εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση βρήκε το
έδαφος να νομοθετήσει υπέρ των συμφερόντων του ΣΕΒ
στην εργασία και των σχολαρχών στην Παιδεία
εξυπηρετώντας το σχέδιο να γίνει η κρίση ευκαιρία για τους

λίγους. Όπως επισήμανε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι συνθήκες που διαμορφώνονται
με την πανδημία καταρρίπτουν το νεοφιλελεύθερο δόγμα
και την πρωτοκαθεδρία των αγορών.
Στον αντίποδα, επανέρχονται στο προσκήνιο και
δικαιώνονται οι διαχρονικές ιδέες και αξίες της Αριστεράς
για την ανάγκη ενός ισχυρού κράτους, με πρωταγωνιστικό
ρόλο τόσο στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής όσο και
στην οικονομία. Έναν ρόλο που, όπως σημείωσε
χαρακτηριστικά, τώρα όλοι αποζητούν στο μέτωπο της
επιχειρηματικότητας, ενώ όλοι προστρέχουν στο δημόσιο
σύστημα Υγείας που τόσο απαξιώθηκε από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό και τους ομοϊδεάτες του όλα τα
προηγούμενα χρόνια.
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Η εξωτερική πολιτική
δεν προσφέρεται
για παιχνίδια
Εκτός από τη σφοδρή κριτική που εξαπέλυσε για
τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο μέτωπο της
πανδημίας και της οικονομίας, ο Αλ. Τσίπρας δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στην αδράνεια και την
έλλειψη στρατηγικής στα εθνικά όσον αφορά την
τουρκική προκλητικότητα, καταλογίζοντας
ευθύνες και στην Ευρώπη. Άλλωστε έχει
υπογραμμίσει πολλάκις την ανάγκη διατήρησης
της εθνικής γραμμής, σύμφωνα με την οποία η
μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η
υφαλοκρηπίδα / ΑΟΖ. «Αν ο κ. Μητσοτάκης έχει
αποφασίσει να την αλλάξει, οφείλει να
ενημερώσει τον λαό και να συγκαλέσει το
συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών» τόνιζε από
το συνέδριο του «Economist» την περασμένη
Τρίτη.
Η πολιτική απάτη Μητσοτάκη
με τη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπογράμμισε επίσης το γεγονός ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, λίγες μόλις ημέρες πριν, έγινε από
Μακεδονομάχος «μαχητής» για την προώθηση
των συνεργασιών της χώρας μας με τη Βόρεια
Μακεδονία, την ενταξιακή της πορεία και την
εφαρμογή τής πάλαι ποτέ «προδοτικής» και
«κατάπτυστης» Συμφωνίας των Πρεσπών. Την
ικανοποίηση και τη χαρά τους για την πορεία
αυτή εξέφρασαν Τσίπρας και Ζάεφ, στη
συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στην Αθήνα.
Υπεύθυνη για το προσφυγικό η Ν.Δ.
Όσον αφορά το προσφυγικό, στο φως των
δραματικών εξελίξεων στη Μόρια, ο ΣΥΡΙΖΑ
σηκώνει τους τόνους κατηγορώντας την
κυβέρνηση Μητσοτάκη πως φέρει την απόλυτη
ευθύνη για την κατάσταση στη Λέσβο, καθώς,
όπως τονίζουν, εγκατέλειψε την πολιτική της
αποσυμφόρησης που παρέλαβε προκειμένου να
μετατρέψει τα νησιά μας σε «ασπίδα» της
Ευρώπης, με δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες εγκλωβισμένους σε άθλιες
συνθήκες.

συνταγή της καταστροφής, διαμορφώνει τους όρους για μια πλατιά συμμαχία των κοινωνικών ομάδων που
έχουν πληγεί καίρια από τους χειρισμούς και τις ανεπάρκειες. Με τις μετρήσεις να καταγράφουν απόλυτη
ανατροπή του κλίματος εμπιστοσύνης
και στήριξης στον... Μωυσή, του πρώτου διαστήματος, και την ανασφάλεια
να φουντώνει μέσα στην κοινωνία όσο
οι πολιτικές Μητσοτάκη παράγουν
αποτελέσματα στην καθημερινότητα,
την πανδημία να βγαίνει εκτός ελέγχου και τα στοιχεία για την ύφεση να είναι τρομακτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο δίνοντας διέξοδο και προοπτική.

Κοινωνική συμφωνία
για τους πολλούς
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία μίλησε χθες για μια νέα κοινωνική συμφωνία για ζωή με ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα σχέδιο ρεαλιστικού ριζοσπαστισμού υπέρ των πολ-

λών, με κεντρικό στόχο τη δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος και την άμβλυνση των ανισοτήτων, που σήμερα διαρκώς διευρύνονται με τις πολιτικές Μητσοτάκη. Τη στήριξη των αδύναμων
και της μεσαίας τάξης στις εξαιρετικά
δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνουν η πανδημία και οι κυβερνητικοί
χειρισμοί, οι ανεπάρκειες, η αδράνεια
και οι νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες.

Τι προτείνει ο Αλ. Τσίπρας
Ανάμεσα στα δέκα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα ξεχωρίζουν προτάσεις που αποτελούν ανάσα
για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους,
επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ειδικότερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε: Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50%, ένα ομόφωνο αίτημα των επαγγελματιών. Καταβολή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης για
επιχειρήσεις, με έμφαση σε μικρές και
μεσαίες που βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με την κατάρρευση της αγοράς
και το λουκέτο. Πρότεινε επίσης την
επιδότηση της εργασίας -και όχι της

ανεργίας, όπως πράττει η κυβέρνησηστο 40% του μισθού και στο 100% των
εισφορών για τις πληττόμενες επιχειρήσεις καθώς και τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης ως μόνιμο μέτρο.
Μίλησε ακόμη για ένα γενναίο πακέτο προσλήψεων σε Υγεία και Παιδεία. Δύο κρίσιμους τομείς, για τους
οποίους η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα προκειμένου να ενισχυθούν. Αν και
γνώριζε πως οι πιθανότητες για δεύτερο κύμα πανδημίας το φθινόπωρο
ήταν πολλές, επέλεξε να αφήσει νοσοκομεία και σχολεία ανοχύρωτα. Κάτι
που διαπιστώνουμε, δυστυχώς, σήμερα με δραματικό τρόπο. Παρ’ όλα
αυτα, όπως σχολίασε και ο Αλ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, πριν από μια
εβδομάδα, στη ΔΕΘ, επέλεξε να μην
πει κουβέντα. Το αποτέλεσμα; Οι
ΜΕΘ στην Αττική να αγγίζουν τα όριά
τους, τα νοσοκομεία να λειτουργούν
με λιγότερο προσωπικό από πέρυσι
αλλά και να επικρατεί μπάχαλο στα
σχολεία με το όπως-όπως άνοιγμα που
έχει θέσει σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Μια διαφορετική ΔΕΘ
ελέω κορωνοϊού
Τέτοιες ημέρες, όλα τα προηγούμενα χρόνια, η
Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη σε κίνηση, σε
αναβρασμό, με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες
να καταφθάνουν προκειμένου να
συμμετάσχουν ή να επισκεφτούν τη Διεθνή
Έκθεση. Σε αυτούς προσθέστε δεκάδες
δημοσιογράφους και συνεργεία και
εκατοντάδες πολιτικούς, συνεργάτες,
κομματικά στελέχη, αστυνομικούς,
οικονομικούς παράγοντες και... φίλους.
Την πόλη στόλιζαν, τα δύο τελευταία χρόνια,
σημαιάκια και άλλα διακριτικά της εκάστοτε
τιμώμενης χώρας. Στο αεροδρόμιο, πανικός. Το
κέντρο απροσπέλαστο με αμάξι, οι δρόμοι όσοι είναι ανοιχτοί- γύρω από το εκθεσιακό
κέντρο μποτιλιαρισμένοι.
Φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Για
πρώτη φορά στην πολύχρονη ιστορία αυτού
του σημαντικού θεσμού, η έκθεση ακυρώθηκε.
Η πανδημία της Covid-19 οδήγησε την
κυβέρνηση να λάβει την απόφαση η ΔΕΘ να
παρακαμφθεί για το 2020. Στη θέση της, το
Thessaloniki Forum.
Τη θέση των εκθεσιακών περιπτέρων πήραν
τα πάνελ και οι συζητήσεις, όπου συμμετείχαν
δεκάδες υπουργοί, στελέχη της
αντιπολίτευσης, οικονομικοί παράγοντες, με
συχνές αντιπαραθέσεις, χρήσιμες για
συμπεράσματα. Πάντα, φυσικά, με μάσκα και
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Διαφορετική είναι όμως και η παρουσία των
πολιτικών αρχηγών. Έτσι, φέτος, η ομιλία του
Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε σε... πριβέ
κοινό: 50 άτομα μετρημένα. Καμιά σχέση με τις
προηγούμενες χρονιές, που οι ομιλίες είχαν
και κάτι από πολιτική συγκέντρωση.
Αλλά ούτε η συνέντευξη Τύπου γλιτώνει από
τον κορωνοϊό. Το μεσημέρι της Κυριακής,
λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στις
ερωτήσεις των δημοσιογράφων με μεικτή
σύσταση. 50 θα βρίσκονται στην αίθουσα, ενώ
οι υπόλοιποι θα συμμετάσχουν διαδικτυακά
μέσω zoom.
Σ.Ρ.
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Σε διασωλήνωση
το κυβερνητικό
success story

Η εμφανής έλλειψη συνεννόησης και συντονισμού μεταξύ των υπουργείων, τα ενδοκυβερνητικά «μαχαιρώματα»
και οι αντιφατικές δηλώσεις κορυφαίων στελεχών επιτείνουν το «επιτελικό» αλαλούμ.

Κατακόρυφη
η πτώση
της εμπιστοσύνης
των πολιτών
για τους
χειρισμούς
της κυβέρνησης
στην πανδημία

Ρεπορταζ:

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Τ

α «απόνερα» των παλινωδιών και των ερασιτεχνικών χειρισμών της κυβέρνησης στη δεύτερη
φάση της πανδημίας «κυκλώνουν» σταδιακά το ίδιο το Μέγαρο
Μαξίμου. H εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των επιλογών της κυβέρνησης για την τιθάσευση των
συνεπειών της Covid-19 έχει πάρει
την κατιούσα -47% έναντι του 80%
στην πρώτη φάση, σύμφωνα με
έρευνα της Prorata-, ενώ 7 στους
10 ερωτηθέντες εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα χειροτερέψει το επόμενο διάστημα,
αποτυπώνοντας το βαρύ κοινωνικά κλίμα. Επιπλέον, η εμφανής έλλειψη συνεννόησης και συντονισμού μεταξύ των υπουργείων, τα
ενδοκυβερνητικά «μαχαιρώματα»
και οι αντιφατικές δηλώσεις κορυφαίων στελεχών επιτείνουν το
«επιτελικό» αλαλούμ στη διαχείριση της δίδυμης -οικονομικής και
υγειονομικής- κρίσης. Υπ’ αυτό το
πρίσμα, το επικοινωνιακό επιτελείο επιχειρεί να χρεώσει στην
αξιωματική αντιπολίτευση τις
«αστοχίες» και τις αποτυχίες της
κυβέρνησης στο μέτωπο του κορωνοϊού.

Αλληλοδιαψεύσεις
Η διαχείριση της διαρκώς επιδεινούμενης επιδημιολογικής εικόνας στην Αττική αποτελεί τον
μεγαλύτερο κυβερνητικό «πονοκέφαλο». Το μεγάλο «λουκέτο» για τη
μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας
έχει ήδη τοποθετεί στο τραπέζι του
Μεγάρου Μαξίμου, από τη στιγμή
που αποτελεί συνειδητή επιλογή η
μη ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ

και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ήδη, προχθές, ανακοινώθηκαν μέτρα περιορισμού της οικονομικής ζωής και της κοινωνικής
δραστηριότητας, ώστε να μπει ένα
«φρένο» στην ανοδική αύξηση
των κρουσμάτων στη μεγαλύτερη
Περιφέρεια της χώρας.
Ωστόσο, η επιβολή ενός γενικότερου «lockdown’’ θα συνιστά την
ταφόπλακα στην πραγματική οικονομία, εξαερώνοντας συνάμα το
κυβερνητικό «success story» στην
αντιμετώπιση της κρίσης. Υπό το
κράτος του πανικού -ελέω επιβάρυνσης των ΜΕΘ-, ο Στέλιος Πέτσας αναγκάστηκε να ομολογήσει
ότι «δεν αποκλείουμε τίποτα. Δεν
μπαίνει σε καμία ζυγαριά η προστασία της δημόσιας υγείας και της
ανθρώπινης ζωής», τοποθετώντας
για επικοινωνιακούς λόγους το
ηθικό «περιτύλιγμα» ότι «μεταξύ
οικονομίας και δημόσιας υγείας
δεν υπάρχει δίλημμα, είναι ψευτοδίλημμα».
Οι αντιδράσεις και ο πανικός
στην φορείς της οικονομίας από
την αποκάλυψη των κυβερνητικών προθέσεων οδήγησε στο «διπλό» άδειασμα του κυβερνητικού
εκπροσώπου. Ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνάντησής του
με την Πρόεδρο της Δημοκρατίαςδεσμεύτηκε ότι μέχρι να βρεθεί το
εμβόλιο «θα διατηρήσουμε την οικονομία μας ανοιχτή με τις ελάχιστες δυνατές εκπτώσεις». Επιπλέον, ο αρμόδιος υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης σημείωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για lockdown».
Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες, αρκετοί λοιμωξιολόγοι της
Επιτροπής Επιστημόνων έχουν εισηγηθεί μικρής διάρκειας lock-

down στην Περιφέρεια του Λεκανοπεδίου, διότι θεωρούν ότι η
τάση αύξησης του ρυθμού μετάδοσης του ιού είναι πολύ υψηλή. Στις
δημόσιες δε δηλώσεις τους, αρκετοί εξ αυτών θεωρούν αναπόφευκτη μια τέτοια απόφαση, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για
τις αντοχές του υποστελεχωμένου
Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αντιφάσεις για τις ΜΕΘ
Παρ’ όλα αυτά -μετά το τέλος
της προχθεσινής σύσκεψης του
πρωθυπουργού με τους επιστήμονες-, κυβερνητικές πηγές ενημέρωναν ότι «σημειώθηκε πως, παρά
την αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών, το Εθνι-

κό Σύστημα Υγείας δεν αντιμετωπίζει έλλειψη κλινών εντατικής θεραπείας», σε αντιδιαστολή με τη
δημόσια παραδοχή του κυβερνητικού εκπροσώπου (μία ημέρα πριν)
αναφορικά με την «αυξημένη επιβάρυνση στις κλίνες ΜΕΘ, καθώς
δύο στις τρεις περίπου είναι κατειλημμένες στην Αττική»!

Ενδοκυβερνητικές κόντρες
Οι μάσκες-αλεξίπτωτα που διανεμήθηκαν στους μαθητές δεν
μπορούν να καλύψουν τις εσωτερικές κυβερνητικές έριδες, που
έχουν ως χρονική αφετηρία το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η Νίκη Κεραμέως, με εμφανή διάθεση να εκθέσει τον Τάκη

Απουσία Σαμαρά για τη Β. Μακεδονία
Το «παιχνίδι των καθυστερήσεων» παίζει η κυβέρνηση μετά
τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει
ονομαστική ψηφοφορία, όταν φτάσουν στη Βουλή για κύρωση
τα τρία μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία.
Κυβερνητικές πηγές ωστόσο διαμηνύουν ότι «οι διαδικασίες
θα πρέπει να δρομολογηθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες»,
με τα βλέμματα να στρέφονται στη στάση των...
«μακεδονομάχων» της Ν.Δ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς
προσανατολίζεται να ακολουθήσει την οδό της αποχής καθώς
«ένας πρώην πρωθυπουργός έχει διευρυμένα περιθώρια
αυτονομίας», όπως διαμηνύουν ορισμένοι εκ των
συνομιλητών του. Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε
απουσιάσει από την ψήφιση τροπολογίας του υπουργείου
Αθλητισμού αγνοώντας επιδεικτικά την κομματική πειθαρχία
που είχε επιβάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, δεν
προσήλθε και στην ψηφοφορία για την εκλογή της
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στη θέση της Προέδρου της
Δημοκρατίας. Πάντως, οι «σαμαρικοί» βουλευτές αναμένεται
να υπερψηφίσουν τη συμφωνία ώστε να αποφευχθεί η ρήξη
του Μαξίμου με την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού...
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Επίθεση
στο σχέδιο
Πισσαρίδη
από ΚΚΕ
και ΜέΡΑ25
Το σχέδιο Πισσαρίδη και η
πρόθεση της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε νέο γύρο μέτρων
λιτότητας βρέθηκαν στο
στόχαστρο του Δημήτρη
Κουτσούμπα και του Γιάνη
Βαρουφάκη, όπως φάνηκε από
τις ομιλίες τους στη Θεσσαλονίκη,
στο πλαίσιο του Helexpo Forum.
«Το σχέδιο Πισσαρίδη έρχεται να
ολοκληρώσει τις αλλαγές που
ήρθαν τα προηγούμενα χρόνια με
τα τρία Μνημόνια» υποστήριξε ο
γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ
παρατηρώντας ότι το σχέδιο
ξεκίνησε να συντάσσεται πριν την
πανδημία, ενώ ο γραμματέας του
ΜέΡΑ25 σχολίασε ότι «η Ν.Δ.
αναμασά ιδεολογήματα της
δεκαετίας του 1990».

Θεοδωρικάκο, επιχείρησε να αποσείσει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη του τομέα της λέγοντας ότι «οι
μάσκες και όλα τα αναλώσιμα υλικά δεν είναι αρμοδιότητα του
υπουργείου Παιδείας» και προσθέτοντας πως «οι μάσκες παραδόθηκαν και αυτό έγινε προφανώς σε
συνεννόηση του υπουργείου Εσωτερικών με την Κεντρική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων».
Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε το
γεγονός ότι στην ερώτηση για το
«αν θα διορθωθεί η κατάσταση»,
απάντησε με βιτριολικό τρόπο πως
«δεν είναι στην αρμοδιότητα του
υπουργείου Παιδείας, οπότε είναι
πιο σωστό να μην σας απαντήσω
επ’ αυτού»!
Σύμφωνα με την ερμηνεία «γαλάζιων» αξιωματούχων, η υπουργός Παιδείας «το φύλαγε μανιάτικο» στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Θυμίζουν δε ότι την ημέρα (σ.σ.: 21
Αυγούστου) που η Νίκη Κεραμέως
δήλωνε ότι «είναι ευθύνη του καθενός να προμηθευτεί μια υφασμάτινη μάσκα», ο υπουργός Εσωτερικών είχε προχωρήσει στη δήλωση«άδειασμα» ότι θα διατεθούν οι μάσκες δωρεάν, καθώς «αναμένουμε
τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων για
τις προδιαγραφές των μασκών
μετά και την εισήγησή τους για
χρήση μάσκας απ’ όλους τους μαθητές».

Aνορθογραφία
κόστους 6 εκατ. ευρώ
Εντέλει, να υποβαθμίσει με τον
όρο «ανορθογραφία» το μπάχαλο
με τη διανομή μασκών - full face
στους μαθητές επιχείρησε ο Στέλιος Πέτσας, χωρίς ωστόσο να κάνει μνεία για τα 6,2 εκατομμύρια
ευρώ που κόστισαν στους φορολογούμενους οι «μάσκες-γίγας».

Ο Δ. Κουτσούμπας επέκρινε τα
«μέτρα ανακούφισης» των
εργαζόμενων που εξήγγειλε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
σημειώνοντας ότι «έχουν το ίδιο
αντιλαϊκό πρόσημο» με το σχέδιο
Πισσαρίδη. Σε σχέση με τις
εξοπλιστικές δαπάνες,
παρατήρησε ότι, «την ίδια στιγμή
που κλαίγονται ότι δεν έχουν
χρήματα να ανακουφιστεί ο λαός,
η κυβέρνηση εξαγγέλλει ένα νέο
γιγαντιαίο εξοπλιστικό
πρόγραμμα» αξιοποιώντας την
ένταση με την Τουρκία. Όσον
αφορά την αναζωπύρωση της
πανδημίας, επανέλαβε ότι «φέρει
τη σφραγίδα της κυβερνητικής
πολιτικής».
Παράλληλα, ο Γ. Βαρουφάκης
παρουσίασε το τρισδιάστατο
αναπτυξιακό σχέδιο του ΜέΡΑ25.
Το σχέδιο προβλέπει «δραστικά
κουρέματα» σε φορολογικές,
ασφαλιστικές και δανειακές
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών και όχι νέα
δάνεια, καθώς και «βαθιές τομές
στον δημόσιο τομέα» ώστε να
ανακτηθούν τα εργαλεία άσκησης
πολιτικής που αποσπάστηκαν από
την τρόικα, αλλά και «να
μεταφερθεί εξουσία από το
κράτος στους πολίτες».
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
«διασύρει το όνομα της Ελλάδας
παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο
με τις παράνομες και
απάνθρωπες επαναπροωθήσεις
στο Αιγαίο» και ότι «επέλεξε να
χάσει την ευκαιρία της πανδημίας
ώστε να προχωρήσει στις
προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού που είναι
απαραίτητες για την αναστήλωση
του ΕΣΥ». Σε σχέση με την ένταση
με την Τουρκία, επανέλαβε την
πρόταση για σύγκληση στην
Αθήνα Περιφερειακής Διεθνούς
Διάσκεψης των χωρών της Αν.
Μεσογείου για την οριοθέτηση
υφαλοκρηπίδων και ΑΟΖ.

Κώστας Παπαγιάννης

Το αδιέξοδο
του ΚΙΝ.ΑΛΛ.
Τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά
και το προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ

Ρεπορτάζ:

ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

Τ

ο μεγαλύτερο αίνιγμα
που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η Χαριλάου Τρικούπη είναι πώς θα ξεκολλήσει από τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά που εξακολουθεί να έχει, έναν χρόνο μετά τις
εκλογές. Ένα βάρος που είναι κοινό μυστικό ότι στο εσωτερικό του
κόμματος τρέφει τη δυσφορία
όσων περιμένουν να δουν τη Φ.
Γεννηματά να αποτυγχάνει.
Με τις τελευταίες παρεμβάσεις
της, η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛΛ.
δείχνει ότι, στην προσπάθεια να
αυξήσει την απεύθυνσή της στο
προοδευτικό κοινό, όπου όμως
κυριαρχεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει επιλέξει
τον σκληρό αντιπολιτευτικό λόγο
κατά της Ν.Δ. και μάλιστα εμπλουτίζοντάς τον με επισημάνσεις
για την ιδεολογική απόσταση που
τους χωρίζει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, καθώς η απόσταση του
ΚΙΝ.ΑΛΛ. από τη Ν.Δ. αυξάνεται,

μειώνεται ανάλογα η απόσταση
που διατηρεί το ΚΙΝ.ΑΛΛ σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει σαφές ότι η Φ. Γεννηματά προσπαθεί να αφήνει στην άκρη αναφορές της για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε μια ομιλία περίπου 4.000 λέξεων στη ΔΕΘ, ο
ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε μόλις σε
μια φράση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ήταν αφιερωμένο να καταδείξει τις «διαφορές μας με τις
πολιτικές της Ν.Δ.», που «είναι
πια ορατές, μεγάλες και ουσιαστικές». Σε όλα τα πεδία, οικονομία,
πανδημία, εργασία, προσφυγικό,
εθνικά, η κριτική του ΚΙΝ.ΑΛΛ.
στην κυβέρνηση είναι πολύ αιχμηρή σε περιεχόμενο και τόνους.
Πέραν όλων των άλλων, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να «ξεχαστεί» όσο πιο γρήγορα γίνεται
για το ΚΙΝ.ΑΛΛ. το ιδεολογικό
πλήγμα που επέφερε στον εαυτό
του με την ψήφιση, μαζί με τη
Ν.Δ., του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, παρά τις
τεράστιες αντιδράσεις που είχε

συναντήσει από τη βάση του, το
συνδικαλιστικό κίνημα και τους
Παπανδρέου - Καστανίδη. Όλα
αυτά όμως σε καμία περίπτωση
δεν σημαίνουν ότι έχει ξεμπερδέψει με τη στρατηγική των «ίσων
αποστάσεων». Αντίθετα, οι ισχνές
πλέον επιθέσεις προς την Κουμουνδούρου μοιάζουν να εντάσσονται στη φιλόδοξη προσδοκία
της Χαριλάου Τρικούπη να μεταδώσει την εικόνα ότι το
ΚΙΝ.ΑΛΛ. είναι ο μόνος προοδευτικός πόλος που μπορεί να κοντράρει τη Ν.Δ.... Εξ ου και εσχάτως δηλώνει ότι ο «τεχνητός διπολισμός ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ.» έχει τελειώσει.
Το αδιέξοδο για το ΚΙΝ.ΑΛΛ.
είναι, τελικά, ότι «διατρανώνει»
την απόσταση του από τη Ν.Δ.,
προτείνει ένα «προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης» για τη
«νέα Αλλαγή», το οποίο παρουσίασε στη ΔΕΘ, αλλά εξαιρεί από
αυτό όχι μόνο τη Ν.Δ. -όπως θα
ήταν αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο- αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ...
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Διερευνητικές
για να παγώσουν
οι κυρώσεις
Μετά το «Oruc Reis» η Άγκυρα
παίζει το χαρτί της διπλωματίας

Το ερώτημα, τώρα,
είναι πότε θα
ξεκινήσουν οι
διερευνητικές
συνομιλίες μεταξύ
Αθήνας και
Άγκυρας και ποιες
θα είναι οι
εκατέρωθεν -και
έξωθεν- πιέσεις για
τη διαμόρφωση της
ατζέντας

Της

ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

Ο

συνδυασμός της μυστικής διπλωματίας,
της ελλιπούς ενημέρωσης από την πλευρά
της κυβέρνησης και της πίεσης
του τυπογραφείου στις κυριακάτικες εφημερίδες είναι πάντα προβληματικός, αλλά αυτή την Κυριακή είναι περίπου... θανατηφόρος.
Μπορεί την ώρα που θα πιάσετε την εφημερίδα στα χέρια σας
να έχει ήδη κλειδώσει το επόμενο
ραντεβού για διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων αξιωματούχων ή ακόμη και
να έχει γίνει -και να το μάθουμε εκ
των υστέρων, όπως συνέβη την
προηγούμενη φορά με την τριμερή συνάντηση στο Βερολίνο, που
τη... σφύριξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Μέχρι την ώρα που γράφονται
αυτές οι γραμμές, πάντως, οι διερευνητικές επαφές δεν έχουν αρχίσει. Το κλίμα της έντασης,
ωστόσο, έχει υποχωρήσει, έστω
προσωρινά -και είναι σίγουρα καλύτερο να μελετά κάποιος σενάρια διαλόγου παρά τα σενάρια της
κλιμάκωσης και ενός πιθανού...
ατυχήματος στην ανατολική Μεσόγειο.
Έχουν περάσει επτά μέρες από
την αποχώρηση του σεισμογραφικού «Oruc Reis» από την περιοχή
νοτίως του Καστελλόριζου και

πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και η σχετική ηρεμία
στην περιοχή -αν και όχι στα ανοιχτά της Κύπρου- επιτρέπει στις
κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας να καθίσουν κατ’ αρχάς στο
τραπέζι. Και να συζητήσουν ποια
θα είναι η ατζέντα των συνομιλιών, κάτι που δεν είναι καθόλου
εύκολο.

Η μία διαφορά...
Επισήμως η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης εκφράζεται
από τον πρωθυπουργό, ο οποίος
διαβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα
από το φόρουμ του συνεδρίου του
«Economist» ότι «θα επαναλάβουμε τις συνομιλίες από εκεί που
σταμάτησαν τον Μάρτιο του 2016
και, αν δεν φτάσουμε σε συμφωνία, θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».
Ερμηνεία απαιτεί το «από εκεί
που σταμάτησαν», καθώς δεν είναι και τόσο σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη
«μία και μοναδική» διαφορά με
την Τουρκία (για την οριοθέτηση
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ) ούτε τι
εννοεί με τις «διαφορές» στις
οποίες αναφέρθηκε σε άρθρο του
προς τη διεθνή κοινή γνώμη.
Κι ένας από τους λόγους που ο
Μητσοτάκης αφήνει φλου τα
πράγματα είναι ο φόβος του ενώπιον των «τουρκοφάγων» της παράταξής του. Και όχι τόσο η αλαζονεία του έναντι της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απαιτεί από τον πρωθυπουργό
να ξεκαθαρίσει τι πάει να συζητή-

σει, χωρίς ταυτόχρονα να... γυαλίζει περικεφαλαίες.

...και το παράθυρο ευκαιρίας
Η Άγκυρα από την άλλη πλευρά φορτώνει συνεχώς την ατζέντα, τουλάχιστον στο επίπεδο της
ρητορείας, όχι διά στόματος... ταπεινών αξιωματούχων και του
εθνικιστικού φιλοκυβερνητικού
Τύπου, αλλά διά του ίδιου του Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μιλάει μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες
(«δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν
να περιορίσει τη χώρα μας, η
οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, στις παραλίες μας»), αλλά και για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών,
για τη μειονότητα της Θράκης και
ό,τι άλλο βολέψει στο κατά καιρούς αφήγημά του. Άλλωστε ο

Ερντογάν δεν εκπλήσσει πλέον
με την ευελιξία του. Θα κάνει τα
πάντα για να κρατηθεί στην εξουσία και σ’ αυτή τη φάση φαίνεται
ότι είναι πλειοψηφικό το εθνικιστικό χαρτί.
Πάντως, ο εκπρόσωπος και
σύμβουλός του Ιμπραήμ Καλίν, ο
αντ’ αυτού στην επικοινωνία με
την Αθήνα, φρόντισε να δηλώσει
προχθές ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την επανέναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα κι ότι έχουμε καταλήξει «σε ένα επίπεδο συνεννόησης». Σύμφωνα με τον Καλίν η επιστροφή του «Oruc Reis»
στην Αττάλεια ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας, η οποία «δεν πρέπει να χαθεί».

Με το βλέμμα στις κυρώσεις
Ο σύμβουλος του Ερντογάν
ουσιαστικά διαψεύδει υπουρ-

Οι πρόσφυγες ως «όπλο»
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας από τους λόγους που είναι
σημαντική τα τελευταία χρόνια η Τουρκία είναι ότι κρατάει τους
πρόσφυγες μακριά της, παρά την κατά καιρούς εργαλειοποίηση
των προσφύγων από τον Ερντογάν. Γι’ αυτό επιθυμεί διακαώς
να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία, καθώς αυτή του 2016
έχει τελειώσει.
Επίσης, σε αντίθεση με το 2015, όταν η έκφραση «Ευρώπη φρούριο» προκαλούσε ντροπή σχεδόν σε όλους πέραν της
Ακροδεξιάς και της νέας Δεξιάς, το 2020 οι περισσότεροι ηγέτες
στην Ε.Ε. έχουν λατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη
σκληρή στάση της απέναντι στους πρόσφυγες. Παρά τα
κροκοδείλια δάκρυα για τη Μόρια...
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Το στοίχημα
της Μέρκελ
Όλο το προηγούμενο
διάστημα οι Γερμανοί
δούλευαν φουλ για να
αρχίσουν πάλι οι συνομιλίες
μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, με την
καγκελάριο Μέρκελ να
επικοινωνεί εναλλάξ με
τους Μητσοτάκη και
Ερντογάν. Μέχρι και ο
Γερμανός πρεσβευτής στην
Αθήνα, που δεν φημίζεται
για το επικοινωνιακό
ταλέντο του, έσπευσε
ενώπιον της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
στην ελληνική Βουλή για να
ενημερώσει για το
«προσωπικό ενδιαφέρον»
της καγκελαρίου Μέρκελ να
αποφευχθεί μια στρατιωτική
σύγκρουση με την Τουρκία.

γούς της κυβέρνησής του που
έλεγαν πως το «Oruc Reis» επέστρεψε στο λιμάνι απλώς για μια
συντήρηση ρουτίνας. Και υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν «έδωσε
και πάλι μια ευκαιρία στη διπλωματία» προσθέτοντας με νόημα
ότι ελπίζει «πως η ελληνική πλευρά θα χρησιμοποιήσει αυτήν την
ευκαιρία για να προωθηθούν οι
συνομιλίες».
Η πίεση να ξεκινήσουν οι διερευνητικές κατά προτίμηση πριν
από τη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε.
της 24ης Σεπτεμβρίου δεν είναι
τυχαία. Η Άγκυρα θέλει να αποφύγει την επιβολή κυρώσεων, ειδικά σε μια εποχή που η οικονομία
της δεν τα πάει καθόλου καλά και
κάθε κακό μαντάτο πιέζει ακόμη
περισσότερο την ισοτιμία τη τουρκικής λίρας. Και ξέρει καλά πως είναι πολλά τα κράτη - μέλη της Ε.Ε.
που θα προτιμούσαν να αποφύγουν τις κυρώσεις, είτε διότι εκτιμούν ότι αυτές δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα είτε επειδή
δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τη Τουρκία.
Ωστόσο με το «Oruc Reis» να
παραβιάζει τόσο κατάφωρα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας
η Ε.Ε. θα ήταν υποχρεωμένη να
επιδείξει την αλληλεγγύη της στο
κράτος - μέλος της -η ευαισθησία
για την Κύπρο είναι πολύ πιο περιορισμένη. Οπότε η Τουρκία αποφάσισε να μαζέψει τα πλοία της και
να δείξει έμπρακτα ότι είναι πρόθυμη για διάλογο. Τουλάχιστον
μέχρι να περάσει η σύνοδος.

Ε.Ε.: Τα όρια
της γεωπολιτικής
Η επικείμενη σύνοδος κορυφής για τα ζητήματα εξωτερικής
πολιτικής θα φέρει πάλι τους ηγέτες μπροστά σε ερωτήματα που,
μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν είχαν σαφείς απαντήσεις

Φρόντισε, μάλιστα, να
επαναλάβει τη δήλωση του
επικεφαλής της ευρωπαϊκής
διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ
ότι η Ε.Ε. πρέπει να
αντιμετωπίσει την Τουρκία
με την τακτική του καρότου
και του μαστίγιου. Η
Γερμανία, που έχει αυτό το
εξάμηνο την προεδρία της
Ε.Ε. και θέλει πάση θυσία να
αποφύγει μια στραβή στη
βάρδιά της, εκτιμά ότι
μπορεί να παίξει καλά τον
ρόλο του μεσολαβητή, αφού
έχει στενές σχέσεις και με
την Τουρκία.
Αυτό το επιχείρημα
προέβαλε και ο Γερμανός
πρεσβευτής στη Βουλή
τονίζοντας πως «δεν
μπορούμε να
συμπεριφερθούμε με τη
μέγιστη σκληρότητα στην
Τουρκία γιατί κάτι τέτοιο θα
κατέστρεφε τις δυνατότητες
διαμεσολάβησης».
K.Μπ.

Το ζήτημα της επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία ή όχι είναι η μία πλευρά του νομίσματος.
Η άλλη είναι το κατά πόσον μπορεί η Ε.Ε. να μιλήσει με μία φωνή σε διεθνές επίπεδο

Ρεπορτάζ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Ο

ταν πέρυσι η Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάιεν, πρώην υπουργός Άμυνας
της Γερμανίας ανέλαβε
την προεδρία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δήλωνε με κάθε ευκαιρία ότι αυτή η Επιτροπή θα είναι
«γεωπολιτική».
Αντιπαραβάλλοντας τη «γεωπολιτική Επιτροπή» της με την «πολιτική Επιτροπή» του προκατόχου
της Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έθετε ως
προτεραιότητά της την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ζητήματα εξωτερικής
πολιτικής. Κι οι επόμενοι μήνες τη
δικαίωσαν: Ρωσία, Λιβύη, ΗΠΑ,
Κίνα και, φυσικά, Τουρκία. Όλα
ανοιχτά μέτωπα, με την Ε.Ε. να
«παλεύει» να μιλήσει με μία φωνή.
Οι σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις με την Ελλάδα και την Κύπρο,
θα βρεθούν μεν στο επίκεντρο της
έκτακτης συνόδου κορυφής στις
24 και 25 Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι
«27» θα κληθούν ακόμα μία φορά
να εξετάσουν τι είδους εξωτερική
πολιτική θέλουν για την Ε.Ε. Με
άλλα λόγια το ζήτημα της επιβολής κυρώσεων ή όχι είναι η μία

πλευρά του νομίσματος και η άλλη
είναι το κατά πόσον μπορεί να έχει
η Ε.Ε. αποτελεσματική δράση σε
διεθνές επίπεδο, την ώρα που οι
διαφορές μεταξύ των στρατηγικών
των κρατών - μελών απέναντι
στους διεθνείς παράγοντες παραμένουν μεγάλες.
Δεν ήταν άλλωστε λίγες οι φορές
που οι όποιες κυρώσεις σε τρίτη
χώρα αποτέλεσαν αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ των κρατών - μελών, υπενθυμίζοντας στους διεθνείς συνομιλητές της ότι, ακόμα
και μία μόνο χώρα αν διαφωνεί,
μπορεί να κρατήσει «όμηρο» τις
υπόλοιπες λόγω της υποχρέωσης
για ομόφωνη απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ξέρουν καλά ότι η
συμπεριφορά της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχει
στόχο την Ελλάδα και την Κύπρο,
ωστόσο ουσιαστικά απευθύνεται
στην Ε.Ε. Από αυτήν ζητάει να
σταματήσει να της κουνάει το δάχτυλο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναπτύξει μια σχέση
ισότιμων συνομιλητών σε όλα τα
επίπεδα: οικονομικό, διπλωματικό κ.ά.
Εκτός από την Τουρκία, οι «27»
θα συζητήσουν και τις σχέσεις με

την Κίνα, σε συνέχεια της συνόδου
Ε.Ε. - Κίνας της περασμένης εβδομάδας. Με από μια δύσκολη χρονιά στις σχέσεις Ε.Ε. - Κίνας με φόντο την πανδημία και την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, στο επίκεντρο επανέρχεται το ζήτημα των
κινεζικών επενδύσεων.
Ο χαρακτηρισμός της Κίνας ως
«διαπραγματευτικού εταίρου»,
«οικονομικού ανταγωνιστή» και
«συστημικού εχθρού» δείχνει την
αμηχανία της Ε.Ε. για το πώς μπορεί να χειριστεί την Κίνα, ενώ και
σε αυτό το ζήτημα δεν έχει γίνει σαφές εάν η Ε.Ε. μπορεί να μιλήσει με
μία φωνή. Είναι γεγονός δε ότι, καθώς το ταμείο ανάκαμψης ετοιμάζεται τα επόμενα χρόνια να «ρίξει»
ευρωπαϊκά κονδύλια σε καινοτόμες επενδύσεις, δικαίως κάποιοι
ανησυχούν για τον ρόλο που θα
μπορούσαν να έχουν οι κινεζικές
επιχειρήσεις.
Σε γενικές γραμμές η επικείμενη
σύνοδος κορυφής για τα ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής (αλλά και για
θέματα ενιαίας αγοράς, βιομηχανικής πολιτικής και ψηφιακής μετάβασης) θα φέρει πάλι τους ηγέτες
μπροστά σε ερωτήματα που, μέχρι
στιγμής τουλάχιστον, δεν είχαν σαφείς απαντήσεις.

Ελλάδα Προσφυγικό
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Διγλωσσία
κυβέρνησης
και Ε.Ε.
για τα κέντρα
κράτησης

Ρεπορτάζ:

ΕΛΛΗ ΖΩΤΟΥ

Κλειστά ή
ελεγχόμενα κέντρα
αιτούντων άσυλο;
«Δεν θα είναι
κλειστά, αλλά
ελεγχόμενα»
«Δεν θα
κατασκευάζονταν
εξαρχής, αλλά θα
μετατρέπονταν».
Αθήνα και
Βρυξέλλες
«παίζουν με τις
λέξεις» σε ό,τι
αφορά το τι μέλλει
γενέσθαι με τα
ΚΥΤ των
προσφύγων

καταστροφή της Μόριας ήταν η
τέλεια αφορμή για την κυβέρνηση
να εφαρμόσει -αλλά και για να πιέσει την Ε.Ε. ως προς τη χρηματοδότηση- την πολιτική της επιλογή για κλειστά κέντρα στα νησιά και δεν το έκρυψε στιγμή, όταν ακόμα κάπνιζαν οι στάχτες της Μόριας και παρά την απροθυμία των Ευρωπαίων να ενστερνιστούν -στα λόγια- τον όρο
«κλειστά».
Θα χρηματοδοτήσει ή όχι τα κλειστά κέντρα στα νησιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Μα,
όπως φαίνεται, τα χρηματοδοτεί ήδη. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ελληνικού
υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η
Κομισιόν έχει ήδη εγκρίνει από τον προηγούμενο μήνα τη χρηματοδότηση για τρία
από αυτά σε Σάμο, Λέρο και Κω. Συγκεκριμένα στις 3 Αυγούστου το υπουργείο ανακοίνωνε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή «η εκταμίευση 130 εκατομμυρίων
ευρώ για την κατασκευή των τριών κλειστών
ελεγχόμενων κέντρων στη Σάμο, τη Λέρο
και την Κω».
Κατά την ίδια ανακοίνωση, η έγκριση από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης (AMIF) έγινε έπειτα από τη θετική
γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για
την κατασκευή του έργου «Κατασκευή περιφερειακών υπηρεσιών, δομών και διακριτών
χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στα
νησιά Σάμο, Κω και Λέρο».

Η

Είχαν ενταχθεί στο ΠΔΕ
Η κυβέρνηση μάλιστα είχε δρομολογήσει
την κατασκευή των κέντρων στα τρία νησιά,
των οποίων οι κάτοικοι εξέφρασαν τις λιγότερες αντιδράσεις, ήδη από τους προηγούμενους μήνες. Τον Ιούνιο, καθώς αργούσε η
έγκριση από την Κομισιόν, το υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου ζητούσε να
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή των κλειστών κέντρων
σε Σάμο, Κω και Λέρο.
Στο αίτημα του υπουργείου Μετανάστευσης προς το υπουργείο Ανάπτυξης για ένταξη των συγκεκριμένων έργων στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ο προτεινόμενος

προϋπολογισμός ήταν κατά 2 εκατομμύρια
και 680.000 ευρώ μεγαλύτερος από το τελικά εγκεκριμένο ποσό του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), δηλαδή 132.680.000 ευρώ.
Στο ίδιο αίτημα το υπουργείο ενημέρωνε
ότι είχε υποβάλει στην Ε.Ε. αίτημα χρηματοδότησης του έργου μέσω του AMIF, «ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εξέτασης του ανωτέρω αιτήματος χρηματοδότησης, προτείνεται η προσωρινή ένταξη
του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ προκειμένου να εκκινήσει άμεσα η κατασκευή
της δομής».
Πρέπει να υπενθυμίσουμε πως, παρότι
δεν είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση ακόμα και τον Ιούνιο, είχαν προηγηθεί από τον
Φεβρουάριο οι επιτάξεις, η απόβαση των
ΜΑΤ, αλλά και η προκήρυξη διαγωνισμών
για την περίφραξη των κέντρων της Χίου,
της Λέσβου και της Σάμου.

Ε.Ε.: Δεν ξέρουμε για κλειστά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη, διά
στόματος της αρμόδιας επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ίλβα Γιόχανσον, μπορεί να δηλώνει κατά
καιρούς ότι δεν θα χρηματοδοτήσουν κλειστά κέντρα ή δεν ξέρουν για κλειστά κέντρα
ή δεν έχουν ενημερωθεί για κλειστά κράτησης σε ακατοίκητα νησιά ή ερημικές περιοχές, όπως απαντούσε σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο μάλλον επέλεγε να εξαντλήσει τα όρια της ακριβολογίας.
Και αυτό διότι πολύ απλά, όπως σημείωνε
στην ίδια απάντηση η επίτροπος, η ελληνική
κυβέρνηση δεν είχε ενημερώσει για κλειστά
κέντρα στα νησιά, αλλά για τη μετατροπή «σε
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
πολλαπλών σκοπών με ελεγχόμενη είσοδο /
έξοδο».
Δεν θα είναι λοιπόν κλειστά, αλλά ελεγχόμενα. Δεν θα κατασκευάζονταν εξαρχής,
αλλά θα μετατρέπονταν. Κλειστά είναι για το
τοπικό ακροατήριο, για το οποίο, ειδικά μετά
τη φωτιά της Μόριας, ακόμα και το κλειστό
κέντρο -που παραβιάζει κάθε νομοθεσία αν
μιλάμε για στέρηση ελευθερίας αιτούντων
άσυλο και όχι ανθρώπων που έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα και έχουν καταδικαστεί-

δεν φαίνεται να είναι αρκετό για να καθησυχαστούν.

Δεν θα «κλείσουν»,
αλλά θα ελέγχονται
Για τους Ευρωπαίους εταίρους και την
Κομισιόν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα είναι «πολλαπλών σκοπών με ελεγχόμενη είσοδο - έξοδο».
Μάλιστα στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2020, με θέμα την κατάσταση στα κέντρα αιτούντων άσυλο και
προσφύγων υπό την απειλή της πανδημίας, η
Ίλβα Γιόχανσον, αναφερόμενη στην έκτακτη βοήθεια που προτίθεται να δώσει η Κομισιόν για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση,
σημείωνε κατά την παρέμβασή της ότι «280
εκατομμύρια θα διατεθούν για την κατασκευή πέντε νέων κέντρων υποδοχής και
ταυτοποίησης πολλαπλών χρήσεων στα ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
έτους, για να παρέχουν πολύ πιο επαρκή έως
το τυπικό κατάλυμα».
Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της
ίδιας επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου στις
6 Ιουλίου, με θέμα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, η επίτροπος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Οι ελληνικές αρχές διαβεβαίωσαν την
Επιτροπή ότι οι αιτούντες άσυλο θα έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης και εξόδου από τα
κέντρα υποδοχής, τα οποία δεν θα ‘κλείσουν’, αλλά θα ελέγχονται. Η Επιτροπή θα
συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή
για να βεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ε.Ε.». Ανάλογη δέσμευση είχε λάβει από τον Κυρ. Μητσοτάκη και ο ύπατος
αρμοστής του ΟΗΕ πριν από έναν χρόνο.
Κατά τα άλλα η Ίλβα Γιόχανσον διεμήνυε
την περασμένη Πέμπτη στη συνεδρίαση του
Ευρωκοινοβουλίου για την ανάγκη ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στην
παρούσα κατάσταση στη Λέσβο, με το βλέμμα σε ένα κοινό σύστημα ασύλου, ότι δεν
μπορούν να υπάρξουν άλλες Μόριες.
Μένει φυσικά να αποδειχθεί πόσο η διαφορά όρων έχει ουσιαστική διαφορά στις
ζωές των χιλιάδων αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου.

Οικονομία
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Πρωταθλήτρια
η Ελλάδα
στη μείωση της
απασχόλησης

Καταγράφει την πλέον
αρνητική μεταβολή
απασχόλησης (-29,8%)
μεταξύ των χωρών
της Ευρώπης
σε ώρες εργασίας
σε σύγκριση με το 2019

Γιατί είναι
ανεπαρκή
και τα νέα
μέτρα
Μητσοτάκη
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Με τη συνταγή
Πισσαρίδη
θα χάσουμε
πάλι το τρένο
Ο Ν. Χριστοδουλάκης
μιλάει στην «Α» για την
οικονομία και τις
κυβερνητικές
αστοχίες

Γράφουν:
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς
και ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα
Παναγιώτης Κορκολής

Απειλή για χιλιάδες λουκέτα και απολύσεις
Ο νέος πτωχευτικός κώδικας είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των τραπεζών
Του

ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ

Κ

ίνητρα σε τράπεζες και funds να προχωρήσουν σε μια εκτεταμένη «απαλλοτρίωση» της περιουσίας ασθενέστερων στρωμάτων δίνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας σύμφωνα με έγκυρους τραπεζικούς αναλυτές, οι οποίοι συνεκτιμούν ότι θα
απειληθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,
ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι θα οδηγηθούν στην
ανεργία.
Το νέο πλαίσιο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα
στον επόμενο μήνα και να τεθεί σε ισχύ από
1.1.2021 επιφέροντας δυσμενείς συνέπειες για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρά κάποιες -ενδεχομένως και προσχηματικές- αντιρρήσεις των
τραπεζών, το κείμενο φαίνεται πως είναι «κομμένο» και «ραμμένο» στα μέτρα τους
Για παράδειγμα το νέο πλαίσιο φέρνει το τεκμήριο της παύσης πληρωμών σε περίπτωση που
κάποιος οφειλέτης «δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον
40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το
ποσό των 30.000».
Ορισμένοι τραπεζικοί αναλυτές αναφέρουν

στην «Α» ότι με την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα υπάρξουν αποφάσεις για μαζικές κηρύξεις πτωχεύσεων από τα αρμόδια δικαστήρια.
Κάτι τέτοιο με τη σειρά του αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγορών και των συγχωνεύσεων. Συνεπώς θα ευνοηθεί η αναδιάταξη του
επιχειρηματικού χάρτη προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομιλών και εις βάρος της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με παράλληλες μαζικές εκποιήσεις της κύριας κατοικίας
οφειλετών ή απώλειάς της προς όφελος funds
και τραπεζών.

Κύρια κατοικία
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πτωχευτική περιουσία εντάσσεται και η κύρια κατοικία του οφειλέτη ακόμα και των φυσικών προσώπων - νοικοκυριών. Μέρος της πτωχευτικής περιουσίας
αποτελεί και το τίμημα της πώλησης της κύριας
κατοικίας του οφειλέτη, που αποδίδεται απευθείας στους δανειστές του, στο πλαίσιο του σχήματος «πώληση και επαναμίσθωση». Αυτό αφορά
όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 9.600 ευρώ.
Εφόσον ο οικονομικά ευάλωτος πολίτης χάσει
το σπίτι του, μέσω της πώλησής του στον Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, και αφού έχει
αποδώσει το τίμημα της πώλησης στους δανειστές του, εξαναγκάζεται να αναλάβει να πληρώ-

νει ενοίκιο για 12 έτη στον ίδιο φορέα προκειμένου να έχει απλή προσδοκία να το επαναγοράσει,
αφού καταβάλει εκ νέου τίμημα στο ύψος της
εμπορικής αξίας του κατά τον χρόνο επαναγοράς.

Απόλυση χωρίς αποζημίωση
Παράλληλα ο νέος κώδικας ανοίγει το δρόμο
για απολύσεις χωρίς αποζημίωση όλων των εργαζομένων επιχειρήσεων που πτωχεύουν, καθότι το άρθρο 29 του σχεδίου για τη λύση συμβάσεων προβλέπει ότι «η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη και αζήμια λύση όλων των
εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη
την εξηκοστή ημέρα από την κήρυξη της πτώχευσης».
Έτσι στην καλύτερη των περιπτώσεων οι εργαζόμενοι θα... μπορέσουν να συνεχίσουν την εργασία τους με νέες συμβάσεις στην επιχείρηση,
υπό νέα διοίκηση, αφού πρώτα θα έχουν απολυθεί χωρίς αποζημίωση.
Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. επέλεξε τον δρόμο της ικανοποίησης των επιθυμιών
των τραπεζών αγνοώντας επιδεικτικά συγκροτημένες προτάσεις για το θέμα από, όπως αυτή
της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή
(ΕΔΙΠΚΑ), η οποία είχε υιοθετήσει και προστατευτικές διατάξεις του Ν. 4605 του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Εξαγγελίες Μητσοτάκη
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Ρυθμοί
αύξησης
απασχόλησης
σε ώρες
εργασίας

Αυγουστιάτικη έκρηξη
σε ανεργία και υποαπασχόληση
Σύμφωνα
με την Eurostat
η Ελλάδα
καταγράφει την
πλέον αρνητική
μεταβολή
απασχόλησης
(-29,8%) μεταξύ
των χωρών
της Ευρώπης
σε ώρες
(πραγματικής καταγεγραμμένης)
εργασίας
σε σύγκριση
με το 2019

Ρεπορτάζ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η

ανεργία και η υποαπασχόληση ανέβηκαν κατακόρυφα μέσα στον
Αύγουστο, τον άλλοτε
πιο σημαντικό μήνα της απασχόλησης, προμηνύοντας σημαντική
επιδείνωση τους αμέσως επόμενους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, όταν θα κλείσει οριστικά η
ισχνή τουριστική περίοδος.
Πάνω από 185.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν από τον περασμένο
Μάρτιο, όταν ξεκίνησε το locdown,
ενώ οι εκτιμήσεις για τις συνολικές
απώλειες μέχρι το τέλος του χρόνου ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που θα
έχουν χαθεί στις 300.000 με το ποσοστό ανεργίας να επιστρέφει στο
21%.
Τη σημαντική άνοδο της ανεργίας στη χώρα μας (βλ. πίνακα) επιβεβαιώνουν και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Εurostat που δημοσιοποιήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου
και σύμφωνα με τα οποία: Η Ελλά-

δα καταγράφει την πλέον αρνητική
μεταβολή απασχόλησης (-29,8%)
μεταξύ των χωρών της Ευρώπης
σε ώρες (πραγματικής - καταγεγραμμένης) εργασίας σε σύγκριση
με το 2019. Επιπλέον είναι δεύτερη
πίσω από την Ισπανία (-19% και 21,4% αντίστοιχα) σε τριμηνιαία
σύγκριση μεταξύ 2020 και 2019.

Κρυφή ανεργία
Η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί
ακόμη χειρότερα, καθώς κανείς
δεν γνωρίζει ποια θα είναι η επόμενη μέρα για εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενους που βρίσκονται σε
κατάσταση ημιανεργίας.
Σύμφωνα με τον επιστημονικό
συνεργάτη του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Γιώργο Αργείτη υπάρχει και η κρυφή
ανεργία των χιλιάδων εργαζόμενων που βρίσκονται σε αναστολή
σύμβασης και, ύστερα από τρεις
μήνες εκτός εργασίας και με μειωμένο μισθό κατά 50%, μεταφέρονται σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, αλλοιώνοντας το πραγματικό
ποσοστό.

Το οποίο, όπως σημειώνει, εάν
στο τέλος του έτους είναι πολύ
υψηλό, ενδεχομένως να ακυρώσει
στην πράξη όλα τα υπόλοιπα μέτρα
που λαμβάνει η κυβέρνηση για τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Μείον 547.554 θέσεις
εργασίας
Τα τελευταία στοιχεία της «Εργάνης» που αφορούν τον Αύγουστο του 2020 είναι ιδιαίτερα αρνητικά, καθώς οι προσλήψεις έπεσαν
κατά 25% σε σύγκριση με τον ίδιο
μήνα το 2019, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων / απολύσεων ήταν οριακά θετικό. Οι προσλήψεις ανήλθαν
σε 160.583 και οι απολύσεις - αποχωρήσεις ήταν συνολικά 156.241,
ωστόσο μόλις οι 82.267 είναι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και
οι υπόλοιπες μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας.
Η καθίζηση της απασχόλησης
αποτυπώνεται στη σύγκριση των
οκταμήνων του 2020 και του 2019.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος - Αύγουστος 2020 οι
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν

στις 1.317.792 θέσεις εργασίας και
οι αποχωρήσεις έφτασαν τις
1.202.145, εκ των οποίων οι
692.314 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 509.831 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Έτσι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου
οκταμήνου του έτους 2020 είναι
θετικό και διαμορφώνεται στις
115.647 νέες θέσεις εργασίας,
αλλά υστερεί σχεδόν κατά 180.000
θέσεις σε σύγκριση με το πρώτο
οκτάμηνο του 2019.

Σε τροχιά σύγκρουσης
Μπροστά σε αυτό το νέο κύμα
ανεργίας η κυβέρνηση λαμβάνει
αποφάσεις που αφενός μεγεθύνουν το πρόβλημα της ανεργίας
και της υποαπασχόλησης, αφετέρου προκαλούν οικονομική ασφυξία στην κατ’ εξοχήν υπηρεσία που
έχει στόχο την ανάσχεση της ανεργίας.
Η μείωση των εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) κατά 3
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Φτιασιδώματα αντί θετικού σοκ
σε όλα τα πεδία της οικονομίας
Ανεπαρκή σε ποσά, διάρκεια, δικαιούχους και αποτελεσματικότητα τα μέτρα που εξήγγειλε
o Kυρ. Μητσοτάκη την προηγούμενη εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη

Ρεπορτάζ:

ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο

μονάδες θα στερήσει από τον
ΟΑΕΔ τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ το
2021 με αποτέλεσμα να τίθενται εν
αμφιβόλω βασικές του προτεραιότητες, όπως είναι π.χ. οι παροχές
για τη στήριξη της μητρότητας και
κυρίως η χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ένταξη των
ανέργων στην αγορά εργασίας.
Με τις τελευταίες κυβερνητικές
αποφάσεις (απλήρωτη εργασία υπερωρίες) όσο και με τις επερχόμενες «μεταρρυθμίσεις» που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, τα συνδικάτα, ακόμα και η συναινετική προς
την κυβέρνηση ΓΣΕΕ, δείχνουν να
αφυπνίζονται κάνοντας λόγο για
«ουρές των μνημονιακών μέτρων», όπως:
• Η αύξηση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης στη βιομηχανία
(σήμερα είναι 150 στις υπηρεσίες
και στο εμπόριο, ενώ περιορίζονται
στις 30 στη βιομηχανία).
• Η μείωση του κόστους των υπερωριών.
• Η περαιτέρω διευθέτηση του
χρόνου εργασίας.
• Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων
της Επιθεώρησης Εργασίας στον
Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
• Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής
κάρτας εργασίας χωρίς να έχουν
προσδιοριστεί οι δικλίδες ασφαλείας για τον εργαζόμενο.
• Οι νέες παρεμβάσεις στη λειτουργία των συνδικάτων.

ύτε η συρρίκνωση κατά
15,2% του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο ούτε τα
στοιχεία που «προειδοποιούν» για ύφεση φέτος μεγαλύτερη του 7,9% του εξαμήνου έπεισαν
την κυβέρνηση για την ανάγκη ενός
θετικού σοκ στην οικονομία. Εύλογα οι άνθρωποι που την κινούν -επιτηδευματίες, έμποροι, εργαζόμενοιαξιολογούν τα μέτρα που εξήγγειλε
ο πρωθυπουργός ως κατώτερα των
περιστάσεων.
Η ανεπάρκεια των μέτρων είναι
και ποσοτική και «ποιοτική». Ποσοτικά υπολείπονται των αναγκών της
οικονομίας και στα κονδύλια που
διατίθενται και σε σχέση με τον
αριθμό όσων επέλεξε η κυβέρνηση
να στηρίξει. Συνολικά φθάνουν τα
6,8 δισ. ευρώ. Ακόμη και με βάση το
περυσινό ΑΕΠ, προ πανδημίας και
lockdown, δεν ξεπερνούν το 3,8%
του ΑΕΠ όταν η ύφεση εξαπλώνεται
στο εξάμηνο με ετήσιο ρυθμό 7,9%
και με ενδείξεις επιτάχυνσης το τρέχον τρίμηνο.
Ως προς το «ποιοτικό» μέρος, η
φειδώ που επιδεικνύεται «ακυρώνει» την αποτελεσματικότητά τους.
Επιπλέον τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ επιδεικνύουν ταξική μεροληψία υπέρ των οικονομι-

κώς ισχυροτέρων. Είτε πρόκειται
για τους ισχυρότερους γενικώς είτε
για τους συγκριτικά ισχυρότερους
σε επιμέρους πεδία της οικονομίας.
Ενδεικτική είναι η αναστολή για
ένα χρόνο της εισφοράς αλληλεγγύης. Για την πλειονότητα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα αποτελεί «δώρον άδωρον», αφού ούτως ή
άλλως οι ετήσιες απολαβές τους
βρίσκονται κάτω του ορίου των
12.000 ευρώ, πέραν του οποίου επιβάλλεται η εισφορά.
Το ίδιο μέτρο όμως είναι φειδωλό
και για τους ευεργετούμενους. Το
όφελος ξεκινά από τα 22 ευρώ τον
χρόνο ή 1,57 ευρώ για καθέναν από
τους 14 μισθούς για ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ και κλιμακώνεται.
Ωφελούνται έτσι ποσοτικά τα μεγαλύτερα εισοδήματα, καθώς λ.χ. όσοι
δηλώνουν ετήσια εισοδήματα
100.000 - 200.000 ευρώ εξοικονομούν από 6.351 έως 15.351 ευρώ.
Από τα μέτρα άλλα αφορούν εξαιρετικά περιορισμένη ομάδα πληθυσμού, όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κατοίκους μικρών, ακριτικών νησιών, άλλα αποτελούν «δανεικά» που θα επιστραφούν, όπως η
επιστρεπτέα προκαταβολή, άλλα
έχουν μηδενικό κόστος, καθώς
απλώς παρατείνουν την προθεσμία
καταβολής οφειλών σε εφορία και
ταμεία.
Η ελλιπής κυβερνητική μέριμνα
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για τα πραγματικά προβλήματα του
μικρομεσαίου επιχειρείν κατοπτρίζεται και στο ότι τα μέτρα δεν κάνουν
την παραμικρή αναφορά στο υπ’
αριθμόν ένα ζήτημα που απασχολεί
την αγορά και συνίσταται στο δίδυμο
πρόβλημα «έλλειψη ρευστότητας απρόσιτος τραπεζικός δανεισμός».
Ο σοβαρός κίνδυνος αναποτελεσματικότητας των μέτρων τεκμαίρεται και από το ότι, ενώ διεθνείς οίκοι,
οργανισμοί και αναλυτές παγκοσμίως προειδοποιούν για βραδεία
ανόρθωση των οικονομιών, και ειδικά για την Ελλάδα ύφεση τύπου «L»
ή στην καλύτερη εκδοχή τύπου «U»,
αλλά πάντως όχι τύπου «V», ήτοι για
αργή και καθυστερημένη ανάκαμψη
(ήδη μάλιστα εκφράζονται φόβοι για
προβλήματα στον τουρισμό ο οποίος
συμμετέχει ενεργά στον σχηματισμό
του ΑΕΠ και το 2021), τα μέτρα χαρακτηρίζονται από προσωρινότητα,
καθώς πολλά από τα ευεργετήματα
είναι μονοετούς διάρκειας ή και εξάμηνης (μειωμένοι συντελεστές
ΦΠΑ).
Ταξικότητα υποκρύπτεται και σε
άλλα μέτρα, όπως η εξαίρεση από την
αναστολή καταβολής της εισφοράς
αλληλεγγύης των συνταξιούχων, οι
οποίοι συν τοις άλλοις έχουν αναλάβει σε μεγάλο ποσοστό και τη στήριξη των τυχόν ανέργων κατιόντων
συγγενών τους.

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη
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Εξαγγελίες ΔΕΘ: Από τον κοινωνικό αυτοματισμό
μέχρι την οικονομική αναποτελεσματικότητα

Του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΡΚΟΛΗ

* Ο Παναγιώτης
Κορκολής είναι
σύμβουλος του
προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη
Τσίπρα για θέματα
Οικονομίας και
Ανάπτυξης,
υπεύθυνος
Ανάπτυξης του
Ινστιτούτου
Εναλλακτικών
Πολιτικών ΕΝΑ,
πρώην γενικός
γραμματέας
Δημοσίων
Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ

Τ

ο πακέτο ελαφρύνσεων
και οι υπόλοιπες εξαγγελίες του πρωθυπουργού
στη ΔΕΘ που σχετίζονται
με την οικονομία χαρακτηρίζονται
κυρίως από την προσπάθεια αντίστροφης αναδιανομής σε βάρος
των χαμηλών εισοδημάτων. Ας
δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Από την κατάργηση (προσωρινά
και για έναν χρόνο) της εισφοράς
αλληλεγγύης έχουν μηδενικό
όφελος όσοι έχουν ετήσιο
ατομικό εισόδημα μέχρι
12.000 ευρώ (δηλαδή περίπου το
60% των εργαζόμενων του
ιδιωτικού τομέα με βάση τα
εισοδήματα του 2019, αναμένεται
να αυξηθεί δεδομένης της
ύφεσης του 2020), ενώ οι έχοντες
ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ
έχουν ετήσιο όφελος .076 ευρώ
(πάνω από δύο μηνιάτικα των
1.000 ευρώ δηλαδή). Πρόκειται
για την ακριβώς αντίστροφη
λογική από αυτή που χαρακτηρίζει
ένα προοδευτικό φορολογικό
σύστημα, που όμως δεν πρέπει να
μας κάνει εντύπωση. Ο κ.

Μητσοτάκης, από τα χρόνια που
βρισκόταν στην αντιπολίτευση
μέχρι σήμερα, χρησιμοποιεί την
κλασική τακτική του κοινωνικού
αυτοματισμού που μπορεί να
συνοψιστεί στη φράση: «Για όλα τα
δεινά των ανθρώπων που έχουν
πάνω από 1.000 ευρώ μηνιαίο
εισόδημα και κατατάσσουν τον
εαυτό τους στη μεσαία τάξη,
φταίνε οι άνθρωποι που έχουν
γύρω στα 500 - 600 ευρώ
εισόδημα οι οποίοι (κακώς)
στηρίχθηκαν από την κοινωνική
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ».
Στη ΔΕΘ διατυπώθηκε ξανά η
πρόταση για εισαγωγή του
κεφαλαοποιητικού συστήματος
στον 2ο πυλώνα της κοινωνικής
ασφάλισης, έναντι του
υφιστάμενου συστήματος της
διαγενεακής αλληλεγγύης με τα
αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά,
που ισχύει για την επικουρική
σύνταξη. Που σημαίνει πρακτικά
ότι κάθε ασφαλισμένος πρέπει να
«επενδύσει» κάποια χρήματα
(εισφορές) κατά τη διάρκεια του
εργασιακού του βίου (ο έχων

Λιγότερα από όσα
χρειάζονταν και από
όσα μπορούσε!
Του
ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΑΒΒΑΘΑ

* Ο Γιώργος
Καββαθάς είναι
πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ

Ο

ι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης έχουν
αφήσει διακριτό αποτύπωμα σε εισόδημα,
απασχόληση και οικονομία. Ένα
αποτύπωμα που θα ενισχυθεί περισσότερο με το δεύτερο κύμα
της πανδημίας, καθώς δεν πρέπει
(ούτε μπορούμε) να ξεχνάμε ότι η
πανδημία, εκτός από υγειονομικά επικίνδυνη, αποδεικνύεται
ολέθρια και για την οικονομία.
Συνολικά από την αρχή της
υγειονομικής κρίσης, τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν στην
Ελλάδα κατά το συντριπτικά
μεγαλύτερο μέρος τους
περιλαμβάνουν εγγυήσεις
δανείων και παρατάσεις στις
πληρωμές φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων κι

ένα μικρό μόνο μέρος αφορά
άμεσες εισοδηματικές
ενισχύσεις (μη επιστρεπτέα
προκαταβολή). Πρόκειται για
μέτρα που, αν και όχι αμελητέου
ύψους για τα δικά μας
δημοσιονομικά δεδομένα,
υπολείπονται των περιστάσεων.
Το χειρότερο ωστόσο είναι πώς
πρόκειται για μέτρα τοξικά, τα
οποία θα αυξήσουν την
υπερχρέωση, χωρίς να
εγγυώνται ότι δεν θα υπάρξουν
εισοδηματικές απώλειες για
μισθωτούς και μικρές
επιχειρήσεις.
Θα ανέμενε κανείς ότι με
καταγεγραμμένες τις απώλειες
από τον τουρισμό, την
ατμομηχανή της εθνικής
οικονομίας, οι φετινές

μικρό μισθό αναγκαστικά θα
«επενδύσει» λίγα ή καθόλου)
προκειμένου να χτίσει ένα
κεφάλαιο που θα του αποφέρει
την επικουρική σύνταξη. Το πόση
θα είναι αυτή η σύνταξη και αν θα
καταβληθεί τελικά εξαρτάται από
την απόδοση αυτού του
κεφαλαίου με βάση την πορεία
των αγορών και από τις
επενδυτικές επιλογές του φορέα
που θα αναλάβει τη διαχείριση
των εισφορών του. Με βάση τη
διεθνή εμπειρία, οι πιθανότητες να
πάνε τα πράγματα στραβά είναι
πάρα πολλές. Αυτό όμως δεν
φαίνεται να ανησυχεί τον
σύμβουλο του πρωθυπουργού κ.
Πατέλη, ο οποίος «εξήγησε» με
απλά λόγια τη φιλοσοφία: «Δεν θα
παίρνουμε λεφτά από τους νέους
για να τα δίνουμε στους
ηλικιωμένους». Και εδώ λοιπόν ο
κοινωνικός αυτοματισμός έχει την
τιμητική του.
Πέρα από την κριτική που μπορεί
να γίνει σε αυτές τις επιλογές με
όρους κοινωνικής δικαιοσύνης,
πρέπει να αναδειχτεί η οικονομική

εξαγγελίες του πρωθυπουργού
από τη Θεσσαλονίκη θα ήταν πιο
γενναίες, όχι τόσο για να
καλύψουν τις μέχρι σήμερα
σημαντικές απώλειες αλλά
κυρίως για να προλάβουν τη
διαφαινόμενη επιδείνωση της
κατάστασης που μοιραία θα
συνοδεύσει ένα δεύτερο κύμα
της Covid-19. Τουναντίον,
έχοντας ως επιχείρημα και την
«ανάγκη» αμυντικής θωράκισης
της χώρας, η ενίσχυση της
οικονομίας και της κοινωνίας
πέρασε σε δεύτερο πλάνο.
Τα όποια μέτρα στήριξης των
εισοδημάτων κινούνται σε θετική
κατεύθυνση, όπως και τα μέτρα
ανακούφισης της πραγματικής
οικονομίας, δημιουργούν
ωστόσο την αίσθηση ότι δεν είναι
αρκετά, ότι ανακοινώνονται σε
λάθος χρονική συγκυρία (timing)
και ότι κάποια από αυτά είναι με
μεγάλη βεβαιότητα άστοχα.
Ειδικότερα:
Η ιδιωτικοποίηση της
επικουρικής ασφάλισης με την
εισαγωγή του
κεφαλαιοποιητικού συστήματος
είναι η αρχή του
μετασχηματισμού του
ασφαλιστικού συστήματος και
είναι μία αλλαγή που σε φάση
ύφεσης μόνο ως μέτρο
δημοσιονομικής προσαρμογής
προσεγγίζεται και σε καμία
περίπτωση ως αναπτυξιακό
μέτρο.
Η κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για μισθωτούς
ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες

αναποτελεσματικότητά τους στις
δεδομένες οικονομικές συνθήκες.
Στην πρώτη περίπτωση, το όφελος
των περίπου 2.000 ευρώ σε
κάποιον που έχει εισόδημα
50.000 ευρώ είναι πολύ πιθανό να
μην καταλήξει στην αγορά ώστε
να ενισχύσει την καταρρέουσα
ζήτηση και να ωφελήσει όλη την
οικονομία. Αντίθετα, αν
κατευθυνόταν περισσότερο
ισορροπημένα σε εργαζόμενους
με χαμηλότερα εισοδήματα που
προσπαθούν να καλύψουν
βασικές ανάγκες διαβίωσης, αυτό
θα ήταν σχεδόν δεδομένο. Στην
περίπτωση της αλλαγής του 2ου
πυλώνα του ασφαλιστικού
συστήματος, όχι μόνο δεν
διασφαλίζεται μια ικανοποιητική
επικουρική σύνταξη για τους
περισσότερους, αλλά το κόστος
μετάβασης στο
ανακεφαλαιοποιητικό σύστημα
είναι πολύ μεγάλο, θα βαρύνει το
Δημόσιο και πολύ γρήγορα
δυστυχώς όλους τους
φορολογούμενους πολίτες (νέους
και ηλικιωμένους)!

και αγρότες αποτελεί παρέμβαση
βραχυχρόνιας ανακούφισης,
αλλά θέτει σε αμφισβήτηση τη
χρηματοδοτική επάρκεια του
ούτως ή άλλως υπολειμματικού
πλέγματος κοινωνικής
προστασίας.
Το πρόγραμμα δημιουργίας
100.000 νέων θέσεων εργασίας
ακούγεται ελκυστικό, αλλά
πραγματικά αναγκαία αυτή την
περίοδο είναι μια παρέμβαση για
τη διατήρηση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας. Αντίστοιχα, η
επέκταση του προγράμματος
«Συν-Εργασία» έως το 2021
συγκεντρώνει πολλές
πιθανότητες να αποδειχθεί κενό
γράμμα, καθώς εξακολουθεί να
μην λαμβάνει υπ’ όψιν το υψηλό
ποσοστό πλέον μερικής
απασχόλησης στην αγορά
εργασίας, το σημαντικό
αριθμητικά στρώμα των
αυτοαπασχολούμενων, αλλά και
το γεγονός ότι σε μια τόσο
ρευστή κατάσταση οι
επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα
επιφυλακτικές, έως αρνητικές,
στην ανάληψη οποιασδήποτε
υποχρέωσης για το μέλλον, άρα
και ένταξης στον μηχανισμό.
Σε κάθε περίπτωση, οι έκτακτες
συνθήκες αντιμετωπίζονται με
έκτακτες παρεμβάσεις
προσαρμοσμένες στη νέα
(δύσκολη) πραγματικότητα και
όχι με τα ίδια εργαλεία που
ούτως ή άλλως έχουν
περιορισμένο αντίκτυπο ακόμη
και σε συνθήκες
«κανονικότητας».
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Νίκος
Χριστοδουλάκης
καθηγητής
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
και πρώην υπουργός

Άργησε να κατανοήσει το νόημα
της ύφεσης η κυβέρνηση
Επικριτικός για τους χειρισμούς
της κυβέρνησης της Ν.Δ.
εμφανίζεται ο καθηγητής στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο και
πρώην υπουργός Νίκος
Χριστοδουλάκης μιλώντας στην
«Α», καθότι θεωρεί ότι «άργησε να
κατανοήσει το βάθος της ύφεσης»
συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να
γίνουν πολλά ακόμη. Παράλληλα
ο ίδιος εκτιμά ότι, αν εφαρμοστεί η
έκθεση Πισσαρίδη, «πάλι θα
χάσουμε το τρένο» αντιτείνοντας
«ένα κύμα δημόσιων και
παραγωγικών επενδύσεων».
Αναφορικά με το ασφαλιστικό
ζητάει «να εφαρμοστούν οι
προβλέψεις του Νόμου
Κατρούγκαλου» παρατηρώντας ότι
«δυστυχώς, όμως, αρκετές
ξηλώθηκαν από τη σημερινή
κυβέρνηση...». Επιπλέον θεωρεί
αναγκαίο να υπάρξουν καλύτεροι
μισθοί για τη μείωση των
ανισοτήτων, με παράλληλη
«αναθεώρηση της φορολογίας των
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων»,
αυξανόμενη «ανάλογα με τη
δεσπόζουσα θέση που έχουν στον
κλάδο».
Τέλος, ζητεί «σύγκλιση και δράση
πριν η ευρωπαϊκή συντήρηση
επιβάλει πάλι τιμωρητικές
πολιτικές στον Νότο και πριν η
Ακροδεξιά υψώσει τείχη
απομόνωσης και φόβου».

Συνέντευξη στον

ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ

ματα αμφίβολης έκβασης. Τα είδαμε αυτά με
τα Μνημόνια.

στο νέο περιβάλλον, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες κατάρτισης και κοινωνικής στήριξης.

Ποια η άποψή σας για τον τρόπο που
χειρίστηκε η κυβέρνηση της Ν.Δ. τις
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας;

Και για το ασφαλιστικό και τα μέτρα
που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη
ΔΕΘ;

Σας ανησυχεί η αύξηση ανισοτήτων
εντός της Ε.Ε. και ποια είναι η λύση σε
αυτό;

Υπήρξε μια αντίφαση, διότι, ενώ η κυβέρνηση έδρασε γρήγορα και προνοητικά στο υγειονομικό πεδίο, άργησε να κατανοήσει το βάθος
της ύφεσης που θα επέφεραν τα μέτρα και νόμιζε ότι θα είναι μικρή και διαχειρίσιμη. Μετά
άρχισε να μοιράζει χρήματα με οριζόντια κριτήρια και μόνο τώρα συνειδητοποιεί ότι τα
κονδύλια πρέπει να επικεντρώνονται για να
στηρίζουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις αναλογικά με το πλήγμα που πραγματικά υπέστησαν και όχι απλώς να καλύψουν
παλιότερες ζημίες.
Γενικώς η βοήθεια πρέπει να είναι άμεση και
γενναία για τους εργαζομένους ώστε να επιβιώσουν, ενώ για τις επιχειρήσεις πιο αυστηρή
για να προσαρμοστούν και να γίνουν ανθεκτικότερες σε μελλοντικές διαταραχές. Θα χρειαστεί πολλά να γίνουν ακόμη.

Θέλει μεγάλη συζήτηση, χωρίς προκαταλήψεις και βιαστικούς αφορισμούς. Οι αλλαγές
πρέπει να γίνουν με δημόσια εποπτεία για να
υπάρξει αξιοπιστία όταν οι σημερινοί νέοι
βγουν στη σύνταξη. Μια καλή βάση είναι να
ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του Νόμου Κατρούγκαλου, δυστυχώς
όμως αρκετές ξηλώθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση ξαναμοιράζοντας προνόμια και πρόωρες συντάξεις, όπως είδαμε πρόσφατα.

Τρία πράγματα χρειάζονται διαρκώς: απασχόληση, καλύτεροι μισθοί και φορολόγηση
του μεγάλου πλούτου. Όταν το τελευταίο προβάλλεται ως ανάγκη στην Αμερική, δεν μπορούμε στην Ευρώπη να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Είναι καιρός επίσης να μιλήσουμε για την αναθεώρηση της φορολογίας
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και όχι μόνο
των τεσσάρων του διαδικτύου. Για παράδειγμα η φορολόγηση να αυξάνεται ανάλογα με τη
δεσπόζουσα θέση που έχουν στον κλάδο, ενώ
σε συνθήκες ανταγωνισμού να είναι χαμηλότερη παρέχοντας έτσι κίνητρα για την ίδρυση
νέων επιχειρήσεων.

Πώς σχολιάζετε τις προτάσεις της
Επιτροπής Πισσαρίδη για την
οικονομία;
Καταρχάς έκανε μια συστηματική αποτύπωση κρίσιμων ζητημάτων της ελληνικής οικονομίας και των διεθνών τάσεων. Δεν έχει
όμως πολιτικές προτεραιότητες, είναι περισσότερο μια εγκυκλοπαίδεια παρά ένας οδικός
χάρτης. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πρώτα άπειρες μεταρρυθμίσεις και μετά να περιμένουμε ανάπτυξη,
διότι έτσι πάλι θα χάσουμε το τρένο. Πρέπει να
αντιστρέψουμε το σχήμα, να ξεκινήσουμε με
ένα κύμα δημόσιων και παραγωγικών επενδύσεων και μέσα στη δυναμική που θα προκαλέσουν να κάνουμε όσες προσαρμογές
χρειάζονται. Η κοινωνία θα εγκρίνει μόνο αν
δει ότι έχει συμμετοχή στην επερχόμενη ευημερία, αλλιώς δεν θέλει να ακούει για πειρά-

Μπορεί να υπάρξει μια αναπτυξιακή
στρατηγική για το μέλλον στις
παρούσες συνθήκες;
Μπορεί να ακούγεται παρωχημένο, αλλά
βλέπω ότι η στιγμή χρειάζεται ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό που εφαρμόστηκε στην Ευρώπη μεταπολεμικά. Ανάπτυξη της βιομηχανίας,
αλλά φυσικά χωρίς ρύπανση, διαρκής κατάρτιση, υποδομές για δημόσια αγαθά και ένα
ισχυρό κράτος που τα εποπτεύει. Σε αυτές τις
συνθήκες πρέπει να εντάξουμε και την προγραμματισμένη μετανάστευση με πλήρη ενσωμάτωση για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική ερήμωση στις νέες ηλικίες.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα της ολοένα αυξανόμενης
ανεργίας τους τελευταίους μήνες;
Η ανεργία θα διογκωθεί κι άλλο και θέλει κινητοποίηση. Νέοι χωρίς ιδιαίτερη ειδίκευση,
ακόμα και όταν βρίσκουν δουλειά θα είναι με
χαλαρή σύμβαση, κυμαινόμενο ωράριο και
μάλλον εξ αποστάσεως από ένα σπίτι που δύσκολα θα μπορούν να νοικιάσουν. Χρειάζεται
επειγόντως η Ε.Ε. να εκπονήσει ένα πλαίσιο
κατοχύρωσης συμβάσεων και δικαιωμάτων

Πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες
προοδευτικών κομμάτων στη βάση
κοινωνικών συμμαχιών απέναντι στην
ακροδεξιά στροφή τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Ευρώπη;
Καταρχάς απέναντι στην ακροδεξιά απειλή
χρειάζονται όλοι, όχι μόνο οι προοδευτικοί. Οι
δυνάμεις της Κεντροαριστεράς στην Ευρώπη
και την Ελλάδα έχουν μετά και άλλη ατζέντα
για τις διογκούμενες ανισότητες που είπαμε
πριν. Χρειάζεται σύγκλιση και δράση πριν η
ευρωπαϊκή συντήρηση επιβάλει πάλι τιμωρητικές πολιτικές στον Νότο και πριν η Ακροδεξιά υψώσει τείχη απομόνωσης και φόβου.
Με την ευκαιρία του ταμείου ανάκαμψης
μπορεί να οργανωθεί ανοιχτός διάλογος όπου
θα συμμετέχουν το ΚΙΝ.ΑΛΛ., ο ΣΥΡΙΖΑ και
η Επιτροπή Πισσαρίδη για το πώς βλέπουμε
την ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας. Ίσως
διαφωνήσουμε σε αρκετά, αλλά τουλάχιστον
θα συμφωνήσουμε ότι αυτή τη φορά προτεραιότητα στην ανάπτυξη πρέπει να έχει η βιομηχανία, όπως όλοι πλέον παραδέχονται.

Κορωνοϊός ΜΕΘ
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Πώς οι ΜΕΘ
ξήλωσαν το πουλόβερ
της κυβερνητικής
αυτοπεποίθησης
O καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος
της επιτροπής Νίκος Σύψας αποκάλυψε πως
«ήδη έχει καλυφθεί το 60% των κλινών ΜΕΘ στην Αττική»

Kυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Του

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΣΑΚΟΥ

Τ

ην Τρίτη το πρωί ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Νίκος
Σύψας, σε μια από πολλές
τηλεοπτικές του εμφανίσεις, άθελά
του τράβηξε μια μικρή κλωστή που
εξείχε από το κυβερνητικό πουλόβερ
της επιτυχημένης διαχείρισης της
πανδημίας. Σε μια αποστροφή του
λόγου του ο καθηγητής αποκάλυψε
πως «ήδη έχει καλυφθεί το 60% των
κλινών ΜΕΘ στην Αττική».
Αυτή η παραδοχή σε συνδυασμό
με τον αριθμό των διασωληνωμένων
που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την ίδια
ημέρα ήταν που, με απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς, ήρθε και ξήλωσε το πουλόβερ της αυτοπεποίθησης
που εδώ και μήνες φοράει στις δημόσιες εμφανίσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τότε όλοι αντιλήφθηκαν πως ο βασιλιάς ήταν γυμνός.
Τόσο γυμνός όσο και το σύστημα
Υγείας, το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε, υποτίθεται, θωρακίσει.
Τα δημοσιογραφικά ερωτήματα
που ακολούθησαν την επόμενη ημέρα προς τον υφυπουργό Υγείας σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των
ΜΕΘ - Covid που διαθέτει αυτή τη
στιγμή η χώρα περιέπλεξαν ακόμη
περισσότερο την κατάσταση, καθώς
ο κ. Κοντοζαμάνης, εμφανώς απροετοίμαστος να απαντήσει, μίλησε συγκεχυμένα για περίπου 400 μονάδες
που έγιναν περίπου 200, αλλά μπορούν σύντομα, με κάποιον άγνωστο
σε εμάς τρόπο, να αυξηθούν.

Η ψυχρή αντιπολίτευση
των αριθμών
Όταν, επιτέλους, αποφάσισαν από
το υπουργείο Υγείας να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση, μάθαμε πως για
την Αττική υπάρχουν 75 κλίνες
ΜΕΘ - Covid, εκ των οποίων μέχρι
την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, οπότε
δόθηκαν τα στοιχεία, οι 53 ήταν κατειλημμένες και μόλις οι 22 κενές.
Την ίδια ώρα, μέσω των στοιχείων
που το υπουργείο Υγείας έδωσε στη
δημοσιότητα, έγινε γνωστό πως από
τις 229 ΜΕΘ - Covid που διαθέτει η
χώρα στο σύνολό της την Τετάρτη
ήταν κατειλημμένες οι 86 και κενές οι
143, δηλαδή το ποσοστό πληρότητας
ήταν 37,5%.

Για την Αττική υπάρχουν 75 κλίνες ΜΕΘ - Covid, εκ των οποίων μέχρι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου,
οπότε δόθηκαν τα στοιχεία, οι 53 ήταν κατειλημμένες και μόλις οι 22 κενές

Το ΕΣΥ είναι γυμνό
Τα στοιχεία που αναγκάστηκε η
κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα σε συνδυασμό με την κατακόρυφη
άνοδο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στην Αττική αποκάλυψαν
πως η Περιφέρεια όπου κατοικεί ο μισός σχεδόν πληθυσμός της χώρας
και στην οποία παρατηρείται η σημαντικότερη και πιο ανησυχητική διασπορά του ιού είναι πρακτικά ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τον νέο κύκλο
της πανδημίας.
Η κυβερνητική παραδοχή της γύμνιας του συστήματος Υγείας, με εμφατική την περίπτωση της Αττικής,
όχι μόνο θορύβησε την κοινή γνώμη,
που επί μήνες βομβαρδιζόταν επικοινωνιακά με δεκάδες ΜΕΘ που δωρίζονταν από φιλεύσπλαχνους επιχειρηματίες τους οποίους ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δεν έχανε ευκαιρία να
ευγνωμονεί, αλλά επιπλέον προκάλεσε βαθύτατες ρωγμές στο κυρίαρχο αφήγημα της αυτοπεποίθησης
που η κυβέρνηση είχε, υποτίθεται,

καταφέρει να εμφυσήσει στην κοινωνία.

Ο χαμένος χρόνος
του lockdown
Ο θώρακας που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξασφαλίσει για το
ΕΣΥ αποδείχθηκε χάρτινος και τα
κρούσματα πανικού στο επιτελικό
κράτος έγιναν αμέσως εμφανή καθώς η κυβέρνηση καλείται τώρα να
διαχειριστεί τα αποτελέσματα των καλοκαιρινών επιλογών της, με κυρίαρχο αυτό του άνευ σχεδίου ανοίγματος του τουρισμού.
Ο χρόνος που η κοινωνία εξασφάλισε στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του lockdown, ώστε αυτή να ενισχύσει τις δομές υγείας, αποδεικνύεται πως ήταν χαμένος χρόνος και οι
πρώτες σφυγμομετρήσεις της κοινής
γνώμης έρχονται και δικαιολογούν
τον πανικό της κυβέρνησης. Μιας
κυβέρνησης που αδυνατεί να ομολογήσει την αποτυχία της και επιχειρεί
να μετακυλίσει τη δική της ανευθυνότητα στους πολίτες μέσω της δοκιμασμένης συνταγής της ατομικής ευθύνης.
Το κυρίαρχο, όμως, πρόβλημα για
την κυβέρνηση είναι αυτό της μη ενίσχυσης του συστήματος Υγείας, καθώς όσο εύκολο είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδίδει τον αριθμό των κρουσμάτων στο έλλειμμα
ατομικής ευθύνης, άλλο τόσο δύσκολο είναι να εξηγήσει πώς ο αριθμός
των ΜΕΘ αποτελεί έλλειμμα πολιτικής ευθύνης του ιδίου και των
υπουργών του.
Και είναι αποκλειστικά δική τους η
ευθύνη όταν, εκτός από το τεράστιο
έλλειμμα στην Αττική, θα πρέπει να
απολογηθούν και για τις υπάρχουσες
ΜΕΘ σε νοσοκομεία της περιφέρειας που αδυνατούν να λειτουργήσουν
αφού δεν υπάρχει το απαραίτητο
προσωπικό.
Δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν,
έκαναν ό,τι ήθελαν
Επικοινωνιακά πλέον ο Κυριάκος
Μητσοτάκης βρίσκεται γυμνός από
επιχειρήματα, καθώς η κλιμακούμενη ένταση των περιοριστικών μέτρων
με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί
να ανακόψει τη διασπορά του ιού
στην Αττική δεν συνοδεύεται από ρεαλιστικές απαντήσεις για τις δυνατότητες του συστήματος Υγείας να
ανταποκριθεί στην κλιμακούμενη
αύξηση των εχόντων ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ - Covid. Η διάχυτη
κοινωνική ανησυχία, που ολοένα αυξάνεται, μεταφράζεται πλέον σε ένα
αρνητικό πρόσημο που εμφατικά τοποθετείται μπροστά από την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας.
Όταν το κυρίαρχο ερώτημα που
μεταφέρεται από στόμα σε στόμα
στην κοινωνία είναι το «τι θα γίνει αν
αρρωστήσω» και οι απαντήσεις της
κυβέρνησης εξαντλούνται στο «είναι
ατομική σου ευθύνη να μην αρρωστήσεις», τότε καμία λίστα Πέτσα δεν
μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα για
έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν
έχει το ελαφρυντικό ότι έκανε όσα
μπορούσε, αλλά βαρύνεται με το ότι
έκανε μόνο όσα ήθελε.
Και το μόνο που ήθελε αυτή η κυβέρνηση ήταν να μην ενισχύσει τον
κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους
και παράλληλα να μετατρέψει την
κρίση σε επιχειρηματική ευκαιρία για
γνωστά και μη εξαιρετέα ιδιωτικά
συμφέροντα.
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ΜΕΘ: Η ιστορία
τους στην Ελλάδα
Οι ΜΕΘ στην Ελλάδα
δημιουργήθηκαν το 1950 με
ευκαιρία την επιδημία της
πολιομυελίτιδας, εξαιτίας της
οποίας οι ασθενείς κατέληγαν
λόγω παράλυσης των
αναπνευστικών μυών. Έκτοτε
δημιουργήθηκαν οι σύγχρονες
ΜΕΘ, όπου νοσηλεύονται
ασθενείς με βαριές λοιμώξεις
κυρίως από εγχειρήσεις
καρδιάς, μεταμοσχεύσεις κ.ά.
και αποτελούν τη βασική
υποδομή του σύγχρονου
νοσοκομείου, όπου οι βαριά
ασθενείς παραπέμπονται.
Οι ασθενείς με Covid-19, οι
οποίοι πάσχουν σε βασικά
όργανα, κυρίως στον
πνεύμονα, που, όταν
ανεπαρκεί, ο γιατρός οφείλει
να διασωληνώσει τον ασθενή
και να τον συνδέσει με
αναπνευστήρα για να
εξασφαλιστεί η οξυγόνωση του
αίματος.

Δεύτερο κύμα
πανδημίας χωρίς ΜΕΘ
Η πραγματικότητα διαψεύδει την κυβερνητική προπαγάνδα
και τις δηλώσεις Μητσοτάκη για ΕΣΥ ετοιμοπόλεμο έναντι της πανδημίας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Η

μη αξιοποίηση των επτά μηνών
που είχε η κυβέρνηση για να ενισχύσει το ΕΣΥ, η λογική του
«βλέποντας και κάνοντας» που
ακολούθησε, σε συνδυασμό με την αρνητική τροπή που φαίνεται ότι παίρνει η επιδημία στη χώρα, ιδιαίτερα στην Αττική, έχουν
φέρει το δημόσιο σύστημα Υγείας στα όριά
του.
Καθημερινά καταγράφεται αύξηση των
κρουσμάτων και των αναγκών για διασωλήνωση ασθενών σε ΜΕΘ και το υπουργείο Υγείας με μεγάλη καθυστέρηση δυστυχώς τρέχει τώρα να καλύψει τα κενά προκειμένου να αυξήσει τις κλίνες ΜΕΘ για
Covid-19, ώστε να μην μετατραπεί η υγειονομική κρίση σε κρίση εντατικής θεραπείας.
Η παραδοχή του υπουργού Υγείας Β. Κικίλια ότι απομένουν μόλις 22 κενές κλίνες
ΜΕΘ για Covid-19 στην Αττική, καθώς είναι κατειλημμένες οι 53 από τις 75 που
έχουν καθοριστεί, και η δέσμευσή του για
αύξησή τους κατά 40 μέσα στην εβδομάδα
δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε
το διάστημα που πέρασε για να θωρακίσει
τις ΜΕΘ και ότι αναλώθηκε σε επικοινωνιακού τύπου εξαγγελίες, επικίνδυνες για
την εξέλιξη της επιδημίας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας υπάρχουν 930 κλίνες ΜΕΘ σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες 701 διατίθενται για
ασθενείς με νοσήματα πλην Covid-19. Η
πραγματικότητα όμως, όπως επισημαίνουν
υγειονομικοί, είναι ότι ο υπουργός προσμε-

τρά στον αριθμό των κλινών ΜΕΘ, τις κλίνες από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τις
κλίνες ΜΑΦ καθώς και αυτές από τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
Ακόμα και οι 236 νέες μόνιμες κλίνες
ΜΕΘ, από τις μεγάλες δωρεές των τελευταίων μηνών που ανακοίνωσε ο υπουργός,
δεν πρόκειται να έχουν αναπτυχθεί ώς το
τέλος του έτους, καθώς δεν έχει μεριμνήσει
για την πρόσληψη του αναγκαίου εξειδικευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Αμφισβητεί τα στοιχεία
του υπουργείου η ΠΟΕΔΗΝ
Τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Κικίλιας
σχετικά με τις 930 ανεπτυγμένες κλίνες
ΜΕΘ αμφισβητούνται από έρευνα που δημοσιοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ, στην οποία αποτυπώνονται τεράστιες ελλείψεις.
Όπως υπογραμμίζεται από την Ομοσπονδία, με βάση τα νοσοκομειακά κρεβάτια θα έπρεπε να λειτουργούν 3.500 κλίνες
ΜΕΘ, ενώ σήμερα λειτουργούν 607 κλίνες
ΜΕΘ και μπορούν να αναπτυχθούν επιπλέον 28 με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, την ίδια ώρα που οι ΜΕΘ
για Covid-19 είναι 169 με δυναμική να λειτουργήσουν 39 επιπλέον. Σχετικά με τις
κλίνες ΜΑΦ, στην έρευνα αναφέρεται ότι
είναι 117 και μπορούν να λειτουργήσουν
άλλες 27 με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στη μακροσκελή
έκθεση της ομοσπονδίας γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά στις κενές οργανικές θέσεις του
προσωπικού των νοσοκομείων, οι οποίες
ανέρχονται σε 45.000, όπως και στο γεγο-

νός ότι από το 2018 δεν έχει γίνει καμία μόνιμη πρόσληψη προσωπικού, την ίδια ώρα
που κάθε χρόνο αποχωρούν από τα νοσοκομεία περισσότεροι από 1.500 μόνιμοι
υπάλληλοι.

Π. Παντέλης: Οι αριθμοί
διαψεύδουν την κυβέρνηση
Μιλώντας στην «Αυγή» το μέλος της
ΠΟΕΔΗΝ Παναγιώτης Παντέλης τονίζει
ότι, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των
ΜΜΕ να κρύψουν «κάτω από το χαλί» τα
λάθη, τις παλινωδίες και τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης για τη μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημίας, την έξαρση των
κρουσμάτων και την εξάπλωση του ιού, έρχονται οι αριθμοί της πραγματικότητας για
να καταρρεύσει με πάταγο ένα κορυφαίο
«επικοινωνιακό αφήγημα» της πρώτης περιόδου της πανδημίας.
Όπως υπογραμμίζει, παρά τις υποσχέσεις
και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του
ίδιου του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για
ανάπτυξη 1.200 κλινών ΜΕΘ έως το τέλος
του έτους, αποδεικνύεται από την πραγματικότητα των αριθμών ότι οι δημόσιες δομές και οι εργαζόμενοι θα δώσουν τη μάχη
απέναντι στο δεύτερο κύμα του ιού χωρίς
νέες δημόσιες κλίνες ΜΕΘ, με λιγότερες
κλίνες ΜΕΘ για Covid-19, με 5.000 χιλιάδες λιγότερους υγειονομικούς (στοιχεία
απογραφής), με 132.000.000 ευρώ λιγότερα στη χρηματοδότηση, με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπό αμφισβήτηση και
την ένταξη των «ηρώων» στα ΒΑΕ άπιαστο
όνειρο.

Στη χώρα μας οι υπάρχουσες
εντατικές λειτουργούν με τρεις
νοσηλευτές ανά ασθενή και όχι
με 5-6 που απαιτούνται για την
εύρυθμη λειτουργία τους ώστε
να μπορούν οι υγειονομικοί να
ανθίστανται στη φθορά και την
κόπωση. Σημειώνεται ότι το
ετήσιο κόστος των ΜΕΘ
αποτελεί το 30% με 40% του
συνολικού κόστους της
νοσοκομειακής περίθαλψης.
Οι ΜΕΘ στα δημόσια
νοσοκομεία πρέπει να
ανέλθουν στις 1.200, όχι
χρησιμοποιώντας
χρυσοπληρωμένες από τα
ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ
και το προσωπικό που επείγει
να εξασφαλιστεί θα πρέπει να
έχει εμπειρία και εξειδίκευση
σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές καθώς, όπως
είναι γνωστό, χρειάζεται
τουλάχιστον τρεις με πέντε
μήνες για έναν νοσηλευτή
προκειμένου να μπορεί να
λειτουργήσει αποτελεσματικά.

18 Η ΑΥΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Υγεία Κορωνοϊός

μπάχαλο με τις μάσκες στα σχολεία βαραίνει τον Κ. Μητσοτάκη», καθώς «είχε όλο
τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστεί για
το άνοιγμα των σχολείων». Αυτό το τελευταίο, εξάλλου, ήταν και το ζήτημα που προκάλεσε την έντονη δυσφορία των δημάρχων, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον του προδιαγεγραμμένου φιάσκου της κεντρικής
προμήθειας από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Το τίμημα της ταύτισης...
Δεν είναι, άλλωστε, λίγοι αυτοί που επέκριναν τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη
Παπαστεργίου για την «ακραία» ταύτισή
του με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν
κάλεσε το Δ.Σ. του αυτοδιοικητικού οργάνου να αποφασίσει εάν θα αναλάβει την διενέργεια του κεντρικού διαγωνισμού για την
προμήθεια σε μάσκες, ύψους 6.195.000
ευρώ. Σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι επισήμαναν
στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ ότι, με δεδομένο
πως το αυτοδιοικητικό όργανο δεν διαθέτει
τμήμα προμηθειών για τη διενέργεια ενός
τόσο μεγάλου διαγωνισμού ως προς το οικονομικό αντικείμενο, η βέλτιστη λύση θα
ήταν είτε να γίνει ο διαγωνισμός από τις
υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών ή
του Παιδείας ή, στην έσχατη περίπτωση,
αποκεντρωμένα από τον κάθε δήμο ξεχωριστά.

XL μάσκες, τεράστιες
ευθύνες για το μπάχαλο
Κυβερνητικές αλληλοκατηγορίες με φόντο το μεγάλο φιάσκο εν μέσω δεύτερου κύματος
πανδημίας και νέα χρηματοδότηση ύψους 470.000 ευρώ για τις... σωστές μάσκες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ

Α

πό τις κυβερνητικές «αστοχίες»
στις κυβερνητικές «ανορθογραφίες», τις αλληλοκατηγορίες και
τούμπαλιν! Κάπως έτσι μπορεί
να περιγραφεί το φιάσκο της κυβέρνησης
Μητσοτάκη με τις μάσκες στα σχολεία, που
ακόμη δεν έχουν διανεμηθεί πλήρως, παρότι τα σχολεία έχουν ανοίξει. Κι ενώ κανείς
εκ των εμπλεκομένων επί της ουσίας δεν
παραδέχεται το «λάθος» στις προδιαγραφές, το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε
ενημέρωση στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας για νέα χρηματοδότηση, ύψους
470.000 ευρώ, για να γίνει νέα κεντρική
προμήθεια για τις νέες μάσκες, με την εκτίμηση ότι οι προδιαγραφές θα είναι σωστές
αυτή τη φορά.
Έτσι λοιπόν, ενώ η αρχική δαπάνη ήταν
6.195.000 ευρώ, αυτή θα ανέλθει σε
6.665.000 ευρώ με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Προϋπόθεση για την αξιο-

ποίηση του ποσού, βέβαια, είναι η έκδοση
από το υπουργείο Υγείας των νέων, σωστών
προδιαγραφών για τις μάσκες, προκειμένου
να μην επαναληφθούν τα τραγελαφικά, που
συνέβησαν με τις υπερμεγέθεις μάσκες, οι
οποίες ως επί το πλείστον παραδόθηκαν σε
μαθητές των Δημοτικών σχολείων.

Οι βιαστικές «ευχαριστίες»...
Κι όλα αυτά, ενώ τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη δήλωναν, ακόμη και λίγες ώρες
προτού ανοίξουν τα σχολεία, τη Δευτέρα 14
Σεπτεμβρίου, ότι όλα θα είναι έτοιμα για την
προστασία των παιδιών και των εκπαιδευτικών από το νέο κύμα πανδημίας του κορωνοϊού. Αίσθηση, πάντως, είχε προκαλέσει η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ακριβώς μια ημέρα προτού ανοίξουν τα σχολεία, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, όπου ευχαριστούσε δημοσίως και σε προσωπικό τόνο
τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος, όπως είπε, «έμεινε ξάγρυπνος βράδια για να εξασφαλίσει ότι από
πλευράς κεντρικού συντονισμού το project

(σ.σ.: με τις μάσκες) αυτό θα τρέξει έτσι ακριβώς όπως πρέπει».

Έκθετος και ο Γ. Γεραπετρίτης
Έτσι όμως ανοίγει περαιτέρω η συζήτηση
για τις ευθύνες και του Μεγάρου Μαξίμου
στον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας κ.
Θεοδωρικάκου, Κεραμέως, Κικίλια, προκειμένου να διασφαλιστεί η προμήθεια σε
μάσκες για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτό το ερώτημα έχει θέσει, άλλωστε, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης με επίκαιρη ερώτησή του
προς τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη στηλιτεύοντας «το νέο κρούσμα
κυβερνητικής ανικανότητας σχετικά με τις
άχρηστες μάσκες».
Το προδιαγεγραμμένο φιάσκο
Τις παραιτήσεις των συναρμόδιων
υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας ζήτησε ήδη και ο ΣΥΡΙΖΑ διά του εκπροσώπου
Τύπου Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος υπογράμμισε πως «η ευθύνη για το επιτελικό

Τις πταίει;
Παρότι διάφορες προχειρότητες που θα
συνιστούσαν παρατυπίες αποφεύχθηκαν
την τελευταία στιγμή, ο διαγωνισμός της
ΚΕΔΕ έγινε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν
αυτό που όλοι λίγο ώς πολύ είδαμε με τις
μάσκες - αλεξίπτωτα.
Κι ενώ το γαϊτανάκι των ευθυνών άρχισε
να ξεδιπλώνεται, κανείς από την κυβέρνηση δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως επιχείρησε να
διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας πως
τελικώς θα παραδοθεί σε κάθε μαθητή μια
μάσκα μίας χρήσης! Ο δε υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος απέφυγε τα
φώτα της δημοσιότητας μετά το φιάσκο,
όπως έκανε και ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης. Άρχισε όμως ένα
πινγκ πονγκ ευθυνών μεταξύ της ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας και του προέδρου
της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου. Κι
αφού ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης μίλησε για «παρεξήγηση» στην
ερμηνεία των προδιαγραφών, επέρριψε την
ευθύνη στην ΚΕΔΕ για την προμήθεια του
υλικού.
Η «ανορθογραφία»
Και για να καλυφθεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας έκανε λόγο για «ανορθογραφία». «Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι
υπήρξε μια ανορθογραφία. Αυτή που αφορούσε το μέγεθος ενός σημαντικού αριθμού
από τις μάσκες που διανεμήθηκαν στα παιδιά μας» είπε ο Στ. Πέτσας, για να προσθέσει: «Οι μάσκες που είχαμε πει ότι θα δοθούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές θα δοθούν κανονικά χωρίς καμία παραπάνω επιβάρυνση
για τον Έλληνα φορολογούμενο».
Ποιος τελικά πληρώνει;
Η αλήθεια είναι ότι η κυβερνητική «ανορθογραφία» θα κοστίσει επιπλέον 470.000
ευρώ! Δεν είναι γνωστό εάν το ποσόν αυτό
θα επαρκέσει για να προμηθευτούν όλα τα
παιδιά και οι εκπαιδευτικοί τις σωστές μάσκες, καθώς δεν είναι γνωστές οι προθέσεις
των προμηθευτών, που ήδη έχουν παραδώσει το υλικό. Όπως δεν είναι γνωστό
πότε θα ολοκληρωθεί ο νέος, αλλά προς το
παρόν παγωμένος διαγωνισμός της ΚΕΔΕ,
καθότι, λόγω του ότι δεν κατακυρώθηκαν οι
συμβάσεις σε όλους τους προμηθευτές,
προέκυψε ένα κενό στην προμήθεια, που
αντιστοιχούσε σε 605.000 μάσκες.
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Αντί για μάσκα… περικεφαλαία
Τους πρωταγωνιστές κατά των μασκών τούς έχουμε ξανασυναντήσει στις συγκεντρώσεις κατά των Πρεσπών και των προσφύγων
ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ

Γ

ονέας ξυλοκόπησε εκπαιδευτικό στα Χανιά, ιερέας κάνει κατήχηση στον «αγιασμό» για την επικινδυνότητα της μάσκας, καταλήψεις γίνονται σε
σχολεία στο πλαίσιο του «κινήματος». Το «κίνημα κατά της μάσκας», ξεκινώντας από τα σόσιαλ και με την
άμεση προβολή του από τα μίντια, αποκτά απειλητικές
διαστάσεις.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της, αντί να το απονομιμοποιήσει κοινωνικά, «σηκώνει τα χέρια ψηλά», με
τον Γκίκα Μαγιορκίνη να συνδέει μεν τους «αρνητές»
με τον σκοταδισμό, αλλά παράλληλα να δηλώνει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση από μια σοβαρή θεσμική αντιμετώπιση, η κυβέρνηση επιλέγει να εκμεταλλεύεται το θέμα μικροπολιτικά.
Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη από την πρώτη
στιγμή επιχείρησαν να ταυτίσουν συλλήβδην τις διαμαρτυρίες με τους «ψεκασμένους» που συχνά - πυκνά
ανασύρουν παραπέμποντας στην «πάνω πλατεία» των
μνημονιακών χρόνων. Χαρακτηριστικό είναι το τουίτ
του Άδωνι Γεωργιάδη όπου συνδέει ευθέως το κίνημα
των «αρνητών» με κάθε είδους αντιδράσεις: «Όχι στις
Ανεμογεννήτριες, Όχι στις Επενδύσεις, Όχι στην Ε.Ε.,
Όχι στο Νάτο, Όχι στο ένα, Όχι στο άλλο! Γενικά
Όχι!».
Από τις περικεφαλαίες των μακεδονομάχων περάσαμε
γρήγορα στους «αρνητές της μάσκας» με τα κινήματα αυτά
να έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αρκεί κανείς να δει την
κατάχρηση των εθνικών συμβόλων, τα εθνικιστικά συνθήματα, τη διαστρέβλωση μηνυμάτων, την κοινωνική επιθετικότητά τους, τον σκοταδισμό και τη βία που τα χαρακτηρίζουν.
Σοβαρές ευθύνες έχουν τα συστημικά ΜΜΕ. Αντί να
ενημερώνουν έγκυρα τους πολίτες διαλύοντας τις αμφιβολίες τους συχνά υπερπροβάλλουν τα κινήματα αυτά
και γίνονται οι καλύτεροι προπαγανδιστές τους.

Χλαμύδες και «Μακεδονία ξακουστή»
Οι «μακεδονομάχοι» ξεκίνησαν με πύρινα καλέσματα
ομάδων από τα σόσιαλ μίντια κατά της Συμφωνίας των

Πρεσπών και πλαισιώθηκαν από πολιτιστικούς συλλόγους, παραθρησκευτικές οργανώσεις και τους γνωστούς
«αγανακτισμένους πολίτες» που εύκολα «μεταπήδησαν»
από τον Άγιο Παντελεήμονα.
Το «κίνημα» έχαιρε καθημερινής προβολής από όλα τα
κανάλια, ενώ έλαβε ιδιαίτερα ακραία μορφή με προπηλακισμούς και αφισοκολλήσεις εναντίον βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ που τους παρουσίαζαν ως προδότες. Ακόμα και
οι βίαιες επιθέσεις στα σπίτια της Μπέτυ Σκούφα και του
Χρήστου Καραγιαννίδη αντιμετωπίστηκαν με ανοχή. Οι
χρυσαυγίτες βρήκαν ανοικτό πεδίο βολής και επιτίθεντο
σε φωτορεπόρτερ μετά από σκηνοθετημένα από πριν
«επεισόδια» που οι ίδιοι πρωτοστατούσαν.

Οι «αρνητές της μάσκας»
και οι «εκπρόσωποι» του κινήματος
Το «κίνημα» των γονέων κατά της μάσκας δεν έπεσε ως
κεραυνός εν αιθρία λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων.
Τρεις ομάδες γονέων είχαν δημιουργηθεί στο Διαδίκτυο
απ’ όπου «πυροβολούσαν» με fake news καλούσαν σε συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Ο
αρχηγός της Ελληνικής Λύσης Κ. Βελόπουλος έσπευσε να
«αγκαλιάσει» το κίνημα φέρνοντας το θέμα στην Βουλή.
Σε αναρτήσεις χρηστών εμπλέκονται θεωρίες συνωμοσίας που αναπαράγονται κατά συρροή στο Διαδίκτυο και
αντιεπιστημονικές, αυθαίρετες απόψεις, όπως ότι η «μάσκα προκαλεί ασφυξία» ή ότι είναι «φωλιά για βακτήρια».
Για του λόγου το αληθές διακινούν «ιατρικό» κείμενο
με υπογραφή παιδιάτρου που ισχυρίζεται ότι «η μάσκα
στα παιδιά μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο»!
Όλα αυτά διανθίζονται με ακραία συνθηματολογία όπως
«Σώστε την αξιοπρέπειά σας, φτάνει η κοροϊδία», ενώ
χρησιμοποιούν την ελληνική σημαία σε διάφορα meme
τους, σε μια έκδηλη ανάγκη να δηλώσουν την απόλυτα
ελληνική ταυτότητά τους.
Το εν λόγω «κίνημα» βάζει στο στόχαστρό του τους
εκπαιδευτικούς, τους οποίους απειλεί με μηνύσεις.
Έφτασαν στο σημείο μάλιστα αναζητώντας ευρύτερη
αποδοχή να χρησιμοποιήσουν διαστρέφοντας το αντιρατσιστικό περιεχόμενο του «I can’t breathe», την
κραυγή των Αφροαμερικανών μετά τη δολοφονία του
Φλόιντ.

Ακροδεξιοί και νεοφασίστες
οι «πρωτεργάτες»
Μέρα με την ημέρα αποκαλύπτεται ποιοι είναι οι «πρωτεργάτες» του
«κινήματος» καθώς «αγανακτισμένοι» γονείς πιάστηκαν να
συμμετέχουν σε ρατσιστικά συλλαλητήρια αποδεικνύοντας τη στενή
σχέση που έχει το κίνημα με ακροδεξιούς και νεοφασιστικούς
κύκλους.
Στην Κρήτη παρουσιάστηκε on camera «αγανακτισμένη» μητέρα κατά
της μάσκας στο σχολείο των Γουρνών δηλώνοντας ότι θα κρατήσει τα
παιδιά της στο σπίτι, ενώ σύμφωνα με την «ΕφΣυν» η ίδια γυναίκα
βρισκόταν σε συλλαλητήριο κατά των προσφύγων και μεταναστών.
Υποψήφια βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης με τη Χ.Α. η Μαρία
Θεοχαρίδου εμφανίζεται ως «διοργανώτρια συγκεντρώσεων γονέων
κατά της μάσκας». Σε ραδιοφωνική συνέντευξή της στο Focus Fm
103,6 μιλά ως μητέρα: «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μάσκα, είναι τα
τεστ και τα εμβόλια». Με τον σταθμό να αποκρύπτει τελείως την
πολιτική της ιδιότητα, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με τους
«αγανακτισμένους πολίτες» του Αγ. Παντελεήμονα.
Την ίδια ώρα έτερος εκπρόσωπος του κινήματος «απόστρατος
αξιωματικός» εμφανίζεται σε άλλο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
Ιερείς στον αγιασμό στα σχολεία εμφανίζονται χωρίς μάσκες
«ευλογώντας» με τον δικό τους τρόπο τις αντιδράσεις. Την ίδια ώρα
ιερέας στο Ρέθυμνο ξεσπά σε σκοταδιστικό παραλήρημα κατά της
μάσκας και επιτίθεται στους γονείς σε νηπιαγωγείο.
Στο «κίνημα» πρωτοστατεί το ακροδεξιό «ΕΛΑΣΥΝ» του υπόδικου για
την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή ευρωβουλευτή Γιάννη
Λαγού διαφημίζει τον «αγώνα κατά της μάσκας» στην ιστοσελίδα του,
ενώ συμμετείχε και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διεξήχθη το
προηγούμενο Σάββατο.
Αν ψάχνει η κυβέρνηση τους «ψεκασμένους», ας κοιτάξει στα δικά
της ακροδεξιά παρακλάδια. Η πηγή του σκοταδισμού και του
ρατσισμού είναι κοινή και μία: από τις χλαμύδες έως τους «αρνητές
της μάσκας» και τους «κυνηγούς κεφαλών» προσφύγων αποτελούν
ένα κοινωνικοπολιτικό ρεύμα ταυτόσημο με αντικοινωνικά
χαρακτηριστικά και νεοφασιστική κουλτούρα.
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Οι πέντε νεολαίοι που μίλησαν στην «Αυγή». Από αριστερά: Ανδρέας, Γιώργος, Νίκος, Ιουλία, Πάνος

Νέοι προς Μητσοτάκη:

«Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο
να γινόμαστε νοσοκόμοι»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τη σκέψη να γίνει
η στράτευση
υποχρεωτική
στα 18 εξέφρασε
την περασμένη
εβδομάδα
ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από
τη Θεσσαλονίκη.
Ποια είναι όμως
η άποψη των
νέων; Τι λένε
οι ειδικοί;
Οι φοιτητές ΑΕΙ
Αντρέας,
Γιώργος, Ιουλία,
Πάνος και Νίκος
μας απαντούν. Τη
γνώμη της για την
επίδραση του
μέτρου μας
μεταφέρει επίσης
η καθηγήτρια
Κοινωνιολογίας
και κοσμήτορας
στο τμήμα
Ψυχολογίας του
Παντείου
Αλεξάνδρα
Κορωναίου

Σ

την πλατεία Αυδή, με τα
καφεδοστέκια και τα φαγάδικα, τους πεζόδρομους και τα πολλά σημεία
για άραγμα, βγαίνουν όλη μέρα, κάθε μέρα παρέες νέων ανθρώπων.
Μία από αυτές συναντήσαμε εκεί
την περασμένη Τετάρτη το πρωί,
μια ημέρα που τα timeline μας ήταν
γεμάτα από φρεγάτες, Rafale και
δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ για στράτευση στα
18 και αύξηση της θητείας.
Ρωτώντας τα παιδιά τι πιστεύουν,
μπήκαν με τη μία στο ψητό. «Δεν
μου έκαναν εντύπωση οι δηλώσεις.
Μία από τις πρώτες πράξεις της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνησης ήταν να πάρει πίσω τη μείωση της
θητείας για τους αντιρρησίες συνείδησης» μας λέει ο Αντρέας, 21
ετών, ο οποίος σπουδάζει στο Πολιτικό του Παντείου. «Είναι γνωστό ότι η Δεξιά ονειρεύεται τη στράτευση. Είτε στράτευση στη ΔΑΠ είτε στον στρατό. Την πλύση εγκεφάλου που θέλουν να κάνουν θα την
κάνουν με κάποιον τρόπο» συμπληρώνει ο Πάνος, 20 ετών, φοιτητής.

Ερωτήματα
Τι το τόσο κακό έχει όμως να πας
στρατό στα 18 και να ξεμπερδεύεις;
«Είναι ένα επιπρόσθετο βάρος η
θητεία. Πόσο μάλλον όταν φεύγεις

από μια φάση της ζωής σου που ήταν πιεστική λόγω των Πανελλαδικών» λέει ο Γιώργος, 18 ετών, φοιτητής στη Δημόσια Διοίκηση του
Παντείου.
Τον χρόνο που πέρασε δεν θα
μπορούσε να φανταστεί με τίποτα
τον εαυτό του στα χακί, να καθαρίζει «καλλιόπες» και να κάνει σκοπιά στο πουθενά. «Έμαθα να καθαρίζω τουαλέτες όταν δούλευα στην
καφετέρια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάω στον στρατό για να το
ξαναμάθω» λέει από τη μεριά του ο
Αντρέας.
Μα υπάρχει πρόβλημα με τη στελέχωση. Υπάρχει υπογεννητικότητα. Πώς θ’ αντιμετωπίσει η Ελλάδα
τις αυξημένες προκλήσεις από την
Τουρκία; «Μιλάνε για υποστελέχωση των ενόπλων δυνάμεων την
ώρα που έχουν εξαγγείλει 15.000
θέσεις ΕΠΟΠ» σχολιάζει ο Νίκος,
24 ετών και πρόσφατα απόφοιτος
της Ιατρικής Αθηνών.
«Το ΕΣΥ και η Παιδεία δεν είναι
υποστελεχωμένα; Δεν υπάρχει
πραγματική απειλή αυτή τη στιγμή
στην Υγεία; Οπότε, αν πραγματικά
πρέπει σώνει και ντε να βάλουμε
κάποιον να κάνει κάτι, ας τον εκπαιδεύσουμε ως νοσοκόμο» προσθέτει ο Αντρέας. Ναι, αλλά στην
Κύπρο και το Ισραήλ πάνε ήδη στα
18 τους στρατό. «Η Κύπρος είναι
μια χώρα η οποία έχει κατοχικό
στράτευμα στα εδάφη της και το Ισραήλ είναι ένα κατοχικό στράτευμα» απαντάνε τα παιδιά.

Και οι κοπέλες
Ωραία, ας αρχίσουν τότε να πηγαίνουν και οι κοπέλες στρατό. «Εδώ παλεύουμε να μην πάμε εμείς
στρατό, θα δεχτούμε να πάνε κι οι
κοπέλες;» αναρωτιέται ο Πάνος.
«Θα μπορούσε να είναι προαιρετικό. Από τον περίγυρό μου πάντως
δεν ακούω τις φίλες μου να λένε ότι θέλουν να πάνε» σκέφτεται η Ιουλία Ηλιοπούλου, 19 ετών, φοιτήτρια στην ΑΣΟΕΕ.
«Επειδή και μόνο υπάρχει μια σεξιστική αντιμετώπιση για τις γυναίκες, ότι επειδή και μόνο είναι γυναίκες δεν είναι δυνατές, πιστεύω
ότι θα πρέπει να μπορούν να πάνε
στρατό» πιστεύει ο Γιώργος.
Να μεγαλώσει η θητεία έστω;
«Μήπως να δούμε καλύτερα τα δικαιώματά μας;» αντιπροτείνει ο
Γιώργος και μιλάει για εκείνα που
δεν ακούγονται ποτέ στις κουβέντες των κυβερνώντων:
«Ένα ζήτημα είναι η καθιέρωση
του οκταώρου και του πενθημέρου
μέσα στα στρατόπεδα. Ένα άλλο
είναι η ελεύθερη διακίνηση πολιτικών ιδεών και κειμένων. Να μην
φοβάται ο κόσμος να μιλήσει και να
συνδικαλιστεί, να υπάρχει συνδικαλιστικός φορέας μέσα στα στρατόπεδα. Πολύ σημαντική είναι τέλος η ενεργοποίηση του Συνηγόρου του Οπλίτη, να καταγράφονται
όλα τα αδικήματα, οι αυθαιρεσίες, οι
αυτοκτονίες και τα ζητήματα που απασχολούν τους φαντάρους».

Α. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ:
Ο στρατός
αντιπροσωπεύει
την υποταγή
στην εξουσία
Αν γίνει τελικά πράξη το
μέτρο για τη στράτευση
στα 18, θα συμβεί σε
ημέρες που «τα παιδιά
βλέπουν ένα πολύ θολό
μέλλον μπροστά τους»
τονίζει η Αλεξάνδρα Κορωναίου. Επιπλέον τα
παιδιά σήμερα «έχουν
μεγαλώσει σε μία πολύ
λιγότερο αυταρχική οικογένεια» και η μετάβασή τους θα γίνει σ’ ένα
σώμα «που δεν είναι ο
στρατός από την εποχή
της δικτατορίας, αλλά
συνεχίζει να διατηρεί την
αυστηρή ιεραρχική του
δομή, τον αυταρχισμό
και το καψώνι».
Είναι άλλο, τονίζει η Α.
Κορωναίου, να φεύγει
το παιδί από το σπίτι για
να πάει στον στρατό και
άλλο για να πάει στο πανεπιστήμιο. «Δεν θα
απομακρυνθεί ως φοιτητής, αυτόνομα κι
ωραία, επειδή πέρασε
σε μια άλλη πόλη. Εδώ
δεν έχουμε να κάνουμε
με την κατάκτηση της
αυτονομίας, αλλά με την
υποταγή στον αρχηγό,
στον ανώτερο, σ’ αυτό
που συμβολίζει ο στρατός στην τελική, στην
εξουσία».

Κόσμος
Τομάζο Φατόρι

Ψηφίζουμε για
τη Δημοκρατία,
για δημόσια
Υγεία
και Παιδεία
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Ένας αγωγός,
πολλές κόντρες
και ολίγον
θέατρο

Η ευπρόσδεκτη
έλλειψη
ενθουσιασμού
για τον
Τζο Μπάιντεν

ΗΠΑ

Βαθύ
σκοτάδι,
χλομό
φως
Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι
το σκοτάδι στην
περίπτωση Τραμπ
είναι πραγματικά
βαθύ, καθώς
εκφράζει ό,τι πιο
αντιδραστικό και
αποκρουστικό.
Το πρόβλημα
είναι όμως
ότι και το φως που
επικαλείται ο
Μπάιντεν δείχνει
μάλλον χλομό

Του

ΜΙΧΑΛΗ ΤΡΙΚΚΑ

Η

προσέγγιση των Αμερικανών απέναντι στην πολιτική ήταν πάντοτε λίγο-πολύ μανιχαϊστική. Η επικείμενη
εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ αλλά και το εξαιρετικά ευμετάβλητο ώς εκρηκτικό κοινωνικό κλίμα μέσα στο οποίο πρόκειται να
διεξαχθεί υπόσχονται, ωστόσο, κάτι πραγματικά ασυνήθιστο. Ποτέ οι δυνάμεις του σκότους
δεν προέβαλαν τόσο απειλητικές. Όποιος κι αν
τελικά τις εκπροσωπεί.
Στο συνέδριο των Δημοκρατικών, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα
με την επίσημη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς
του, ο Τζο Μπάιντεν προσδιόρισε χωρίς περιστροφές την επικείμενη εκλογική σύγκρουση
ως αναμέτρηση ανάμεσα σε φως και σκοτάδι.
«Θα είμαι σύμμαχος του φωτός, όχι του σκοταδιού» υποσχέθηκε, τονίζοντας ότι ο σημερινός

ένοικος του Λευκού Οίκου «έχει τυλίξει την Αμερική στο σκοτάδι» κάνοντας τους πολίτες της
χώρας «πιο οργισμένους, πιο διχασμένους, με
λιγότερη ελπίδα».
Ο Τραμπ δεν έχασε, βέβαια, την ευκαιρία να
ανταποδώσει με τα ίδια όπλα. Ο αντίπαλός του
υποστήριξε «ελέγχεται από ανθρώπους που καραδοκούν στο σκοτάδι». Απέφυγε να τους κατονομάσει, αλλά είναι γνωστό ότι στα μυαλά
των υποστηρικτών του οι πιστοί υπηρέτες του
σκότους ταυτίζονται σχεδόν αποκλειστικά με
δύο ονόματα: Ομπάμα και Κλίντον.
Το ότι ο Μπάιντεν αποτελεί κατεξοχήν προϊόν του πολιτικού κατεστημένου, του «βούρκου
της Ουάσιγκτον» που υποσχόταν να αποξηράνει πριν από τις εκλογές του 2015, αποτελεί, φυσικά, την ελαφρότερη κατηγορία που του προσάπτει ο Τραμπ. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εκπροσωπεί κάθε τι αντεθνικό και ύπουλο
σε ένα παρανοϊκό αμάλγαμα που μόνο κάποιος σαν τον σημερινό Αμερικανό Πρόεδρο θα

μπορούσε να διαμορφώσει. «Αν ο Μπάιντεν
κερδίσει», τόνισε πρόσφατα, «η Κίνα θα κερδίσει. Αν ο Μπάιντεν κερδίσει, θα κερδίσει ο όχλος. Αν ο Μπάιντεν κερδίσει, θα κερδίσουν οι
ταραξίες, οι αναρχικοί, οι εμπρηστές και εκείνοι που καίνε τις σημαίες». Πίσω από τον αντίπαλό του κρύβονται οι σκοτεινές δυνάμεις της
παγκοσμιοποίησης, οι διαλυτικές δυνάμεις για
τη συνοχή του έθνους. Και η ρητορική αυτή, την
οποία αναπαράγουν πιστά πλέον οι εκπρόσωποι
της Ακροδεξιάς σε κάθε γωνιά του πλανήτη,
φλερτάρει όλο και πιο απροκάλυπτα με τον φασισμό.

Η πιο συντηρητική επιλογή
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σκοτάδι στην περίπτωση Τραμπ είναι πραγματικά βαθύ, καθώς
ο επιχειρηματίας - τηλεπερσόνα που πέρασε το
κατώφλι της πολιτικής εκφράζει ό,τι πιο αντιδραστικό και αποκρουστικό έχει κάνει ποτέ την
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 22
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ΗΠΑ

καθαρά. Και όσοι τις κάνουν θα διώκονται» ήταν το μήνυμα που επέλεξε να στείλει σε ομιλία του
στο Πίτσμπεργκ, τη στιγμή που η κοινωνική οργή ξεσπούσε για ακόμη μια φορά με αφορμή τη
δολοφονία κάποιου άοπλου μαύρου από αστυνομικούς.
Και, φυσικά, υπάρχει εδώ και ένα ανησυχητικό φλας μπακ. Τις παραμονές των προηγούμενων εκλογών, η Χίλαρι Κλίντον είχε ανεβάσει
στα ύψη την ψυχροπολεμική ρητορική απειλώντας ακόμη και μια γενικευμένη στρατιωτική αναμέτρηση με τη Ρωσία. Σήμερα ο Μπάιντεν δείχνει έτοιμος να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε εκείνη. «Οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ», έγραψε πρόσφατα το περιοδικό του Πενταγώνου
«Stars and Stripes» επικαλούμενο δηλώσεις του
πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, «ανησυχούν
σοβαρά για την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία διπλωματικά ή με άλλους τρόπους».
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εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο. Το πρόβλημα
είναι όμως ότι και το φως που επικαλείται ο
Μπάιντεν δείχνει μάλλον χλομό.
Η επιλογή της Κάμαλα Χάρις ως υποψήφιας αντιπροέδρου το επιβεβαιώνει όσο τίποτε άλλο.
Σε μια Αμερική που σήμερα καίγεται κυριολεκτικά και μεταφορικά, όπου οι κοινωνικές αντιθέσεις και οι φυλετικοί διαχωρισμοί έχουν βγει δυναμικά στην επιφάνεια και αποκαλύπτονται αλώβητοι από την επέλαση της πολιτικής ορθότητας τα τελευταία χρόνια, ο Μπάιντεν είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει μια πραγματικά εναλλακτική επιλογή, που θα κινητοποιούσε τις δυνάμεις που αφύπνισε πρώτα η υποψηφιότητα του
Μπέρνι Σάντερς.
Κατέληξε όμως στην πιο συντηρητική επιλογή. Διότι η Χάρις μπορεί μεν να είναι γυναίκα και
μειονοτική, αλλά δεν παύει να αποτελεί γέννημα του ίδιου κατασταλτικού μηχανισμού που εκτελεί σήμερα μαύρους «υπόπτους» με συνοπτικές διαδικασίες και απαλλάσσει τους λευκούς
δημίους τους με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Και
η νεαρή της ηλικία διασφαλίζει μάλλον ότι οι Δημοκρατικοί θα παραμείνουν στον αστερισμό της
συντηρητικής τους πτέρυγας για αρκετά ακόμη
χρόνια.
Όλα αυτά σε μια Αμερική που πλήττεται από την
πανδημία του κορωνοϊού όπως σχεδόν μια τρι-

τοκοσμική χώρα, με την «ουτοπική» πρόταση του
Σάντερς για καθολική πρόσβαση σε ένα εθνικό
σύστημα Υγείας να μοιάζει πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Σε μια Αμερική που μετρά περισσότερους ανέργους απ’ ό,τι τα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης.
Σε μια Αμερική όπου τα ρήγματα που αποκάλυψαν οι προηγούμενες εκλογές βαθαίνουν μέρα με
την ημέρα. Σε μια χώρα τα δάση της οποίας καίγονται μετά από παρατεταμένη ξηρασία, την ώρα που ο Πρόεδρός της επιμένει πως η κλιματική αλλαγή αποτελεί «φάρσα».

Χαμένη ευκαιρία
Οι εκλογές του Νοεμβρίου θα μπορούσαν να
αποδειχτούν έτσι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
Η εκλογή του Τραμπ αφύπνισε μεν κοινωνικές
δυνάμεις, όχι όμως και τους ίδιους τους Δημοκρατικούς. Το κόμμα που έχασε τις εκλογές του
2015 σέρνεται σήμερα πίσω από την ατζέντα «νόμου και τάξης» την οποία έχει υιοθετήσει ο Τραμπ και, φυσικά, εξυπηρετεί όσο τίποτε άλλο τις επιδιώξεις του. Ο Μπάιντεν πασχίζει να συγκρατήσει την πανικόβλητη μεσαία τάξη δίνοντας τελικά τον αγώνα στο γήπεδο του Τραμπ.
Πλειοδοτεί σε κάθε υπόσχεση του Τραμπ για τη
χρηματοδότηση της αστυνομίας και παίρνει όλο
και μεγαλύτερες αποστάσεις από το κίνημα διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βαναυσότητας. «Θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Οι ταραχές δεν είναι διαδηλώσεις. Οι λεηλασίες
δεν είναι διαδηλώσεις. Είναι ανομία, απλά και
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Το πάντα βολικό Ιράν
Και μιας και μιλάμε για «άλλους τρόπους»,
θα άξιζε εδώ να επισημανθεί ακόμη ένα βέλος
που έχει στη φαρέτρα του ο Ντόναλντ Τραμπ και
το οποίο θα μπορούσε να εξαπολυθεί τις παραμονές των εκλογών, όπως έχει γίνει κατ’ επανάληψη τις παραμονές εκλογικών αναμετρήσεων,
με πολλούς αναλυτές να επισημαίνουν το προφανές τέχνασμα αλλά τις σημαίες να κυματίζουν
ήδη στις αυλές των Αμερικανών.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε μια απάντηση «χίλιες φορές πιο ισχυρή» σε οποιαδήποτε επίθεση
του Ιράν, μετά τις πληροφορίες που ήλθαν ξαφνικά στο φως για υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας Αμερικανίδας διπλωμάτη από την Τεχεράνη.
«Οποιαδήποτε επίθεση από την πλευρά του Ιράν, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει, εναντίον των
ΗΠΑ, θα ακολουθηθεί από μια επίθεση εναντίον
του Ιράν που θα είναι χίλιες φορές πιο ισχυρή σε
μέγεθος!» έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.
Είναι, βέβαια, μάλλον περίεργο ότι το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν θα επέλεγε να εκδικηθεί
τον φόνο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από αμερικανικό drone τις παραμονές των αμερικανικών εκλογών.
Νέος κύκλος αστάθειας;
Ο πόλεμος όμως ή τουλάχιστον ένας στρατιωτικού τύπου αντιπερισπασμός θα μπορούσε να
ανεβάσει αισθητά τα ποσοστά του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις. Ενάμιση μήνα πριν από τις εκλογές και ο Μπάιντεν μοιάζει να προηγείται σταθερά σε εθνικό επίπεδο. Η αναμέτρηση όμως σε
αρκετές πολιτείες-κλειδιά παραμένει εξαιρετικά
αμφίρροπη.
Και δεν χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερα ανεπτυγμένη φαντασία για να υποθέσει τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που ο Μπάιντεν κερδίσει με οριακή διαφορά σε κάποια από
αυτές. Ο Τραμπ έχει ήδη φροντίσει να ναρκοθετήσει το πολιτικό τοπίο αμφισβητώντας ανοιχτά
τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, που φέτος αναμένεται να λάβει σημαντική έκταση λόγω πανδημίας.
Έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του
Politico αποκάλυψε, τον προηγούμενο μήνα, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Δημοκρατικών ψηφοφόρων πιστεύουν πως ο Τραμπ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ενδεχόμενη ήττα του και πως
δεν θα διστάσει να προκαλέσει συνταγματική
κρίση.
Την προηγούμενη εβδομάδα, με την εκτίμηση
αυτή ήρθε να συνταχτεί και ο πρώην Βρετανός
πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Κιμ Ντάροτς, που
εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον και ο
σκληρός πυρήνας των υποστηρικτών του Τραμπ
θα αναγνώριζε το εκλογικό αποτέλεσμα. Από
πολλές απόψεις, επομένως, οι κάλπες του Νοεμβρίου ενδέχεται να μην δώσουν τέλος στον σημερινό κύκλο αστάθειας στις ΗΠΑ. Αλλά να ανοίξουν έναν ακόμα χειρότερο.
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Οι συμβουλές του Στόουν,
«πάντα επίθεση, ποτέ άμυνα»
και «καμιά παραδοχή, άρνηση
των πάντων, αντεπίθεση»,
αποτέλεσαν τη βάση της
επικοινωνιακής τακτικής
Τραμπ και έπιασαν τόπο...

ανάποδος κόσμος

Το μεγάλο βρόμικο κόλπο
Απειλή στρατιωτικού νόμου στις ΗΠΑ: Οι συμβουλές του Ρότζερ Στόουν στον Τραμπ μέσα από το εγχειρίδιο του Νίξον

TOY

ΣΤΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΗ

Α

πό παιδί ο Ρότζερ Στόουν είχε πολιτικές
ανησυχίες και έξυπνες... ιδέες. Στο Δημοτικό συμπαθούσε τον Κένεντι και έλεγε στους συμμαθητές του ότι αν κερδίσει
ο Νίξον, θα τους βάλει να κάνουν μάθημα και το
Σάββατο. Στο Γυμνάσιο ανέβηκε πίστα. Στην τελευταία τάξη, αφού πέτυχε την παραίτηση του προέδρου
του μαθητικού συμβουλίου, έβαλε υποψηφιότητα ο
ίδιος και κέρδισε εύκολα. «Συμμάχησα με τους βασικούς αντιπάλους και τους έβαλα στη δική μου ομάδα. Ύστερα, διάλεξα το πιο αντιπαθητικό παιδί του
σχολείου, το στρατολόγησα και το έβαλα να κατεβεί
απέναντί μου. Νομίζετε ότι αυτό είναι κακό; Όχι, είναι έξυπνο» κόμπασε ο ίδιος, πολλά χρόνια αργότερα. Στα φοιτητικά του χρόνια καλλιέργησε επαφές με
Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς και επιχειρηματίες.

Άνθρωπος του Νίξον
Ο Στόουν παράτησε το πανεπιστήμιο και αρίστευσε στα βρόμικα κόλπα, που εκτιμήθηκαν δεόντως από το επιτελείο του Νίξον στις εκλογές του
1972. «Φύτεψε» έναν δικό του άνθρωπο κυριολεκτικά στο τιμόνι του αντίπαλου στρατοπέδου, τον
οδηγό του υποψήφιου των Δημοκρατικών Χιούμπερτ Χάμφρεϊ, εξασφαλίζοντας πολύτιμες πληροφορίες για τις κινήσεις, τις επαφές, τις συνομιλίες
του. Δεν αποδείχθηκε εμπλοκή του στο σκάνδαλο
Watergate που έριξε τον Νίξον, όμως ο Στόουν ήταν
γνωστός τα επόμενα χρόνια ως ο άνθρωπός του
στην Ουάσιγκτον. Και επιδεικνύει ακόμα το τατουάζ στην πλάτη του με τη μορφή του Νίξον. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε στις εκστρατείες εκλογής του
Ρίγκαν και του πατέρα Μπους. Το 1984 ίδρυσε με τον
επίσης Ρεπουμπλικανό Πολ Μάναφορτ μια εταιρεία συμβούλων και έγιναν από τους πιο γνωστούς
λομπίστες της Αμερικής, κινώντας παρασκηνιακά τα
νήματα για πολιτικές και οικονομικές συμφωνίες
δισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ και στον κόσμο. «Φίλοι»
και οι δύο του Ντόναλντ Τραμπ, έπαιξαν σημαντικό
ρόλο στην εκλογή του το 2016, για να βρεθούν στη
συνέχεια στο στόχαστρο της αμερικανικής Δικαιοσύνης.

Φίλος του Τραμπ
Στους πολιτικούς διαδρόμους της Ουάσιγκτον
λέγεται ότι ο Στόουν έριξε την ιδέα μιας υποψηφιότητας του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο από το 1998, όταν δούλευε ως λομπίστας για τα καζίνο του. Οι συμβουλές του Στόουν, «πάντα επίθεση, ποτέ άμυνα»
και «καμιά παραδοχή, άρνηση των πάντων, αντεπίθεση», αποτέλεσαν τη βάση της επικοινωνιακής τακτικής Τραμπ και έπιασαν τόπο...
Τυπικά, ο Στόουν είχε αποχωρήσει από το επιτελείο του Τραμπ έναν χρόνο πριν από τις εκλογές του
2016 (αντάλλαξαν τότε και κάποιες βαριές κουβέντες), όμως παρέμειναν... φίλοι. Συνέχισε να τον
συμβουλεύει και κυρίως να συντονίζει δίκτυα ακροδεξιών συνωμοσιολόγων υπέρ του Τραμπ. Ο
Στόουν κατηγορήθηκε για συνεργασία και με τον ιδρυτή των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, κάτι που αρνήθηκαν και οι δύο.
Στο πλαίσιο της έρευνας του ανεξάρτητου εισαγγελέα Μιούλερ για ρωσική παρέμβαση στις εκλογές,
ο Στόουν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3,5 ετών για
μια σειρά από αδικήματα, όπως ψεύτικες καταθέσεις
στο Κογκρέσο, παρακώλυση της Δικαιοσύνης και
χειραγώγηση μαρτύρων. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ο έτερος λομπίστας και πρώην επικεφαλής
της εκστρατείας του Τραμπ, ο Πολ Μάναφορτ, καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλακή (τραπεζική απάτη,
φοροδιαφυγή, χειραγώγηση μαρτύρων κ.λπ.), αλλά βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον περασμένο Μάιο, ελέω... κορωνοϊού.
Ο Τραμπ δεν παραπέμφθηκε σε δίκη από το Κογκρέσο και φρόντισε να μην πάει φυλακή ο φίλος
του, τον οποίο παρουσίασε ως θύμα ενός «παράνομου κυνηγιού μαγισσών». Το προεδρικό συγχωροχάρτι δεν περιλαμβάνει καν τον όρο «χάρη», που θα
αποτελούσε αναγνώριση της ενοχής του Στόουν.
Συνταγή για πραξικόπημα
Ο Ρότζερ Στόουν, που παραμένει δημοφιλής τόσο στους κοσμικούς κύκλους των Ρεπουμπλικανών
όσο και στους ακροδεξιούς οπαδούς του Τραμπ, ανταπέδωσε τη χάρη.
Εμφανίστηκε στο διαδικτυακό σόου του γκουρού
των ακροδεξιών συνωμοσιολόγων Άλεξ Τζοουνς
για να στηρίξει τις θεωρίες περί εκλογικής νοθείας
στην επιστολική ψήφο και συμβούλεψε τον Τραμπ να
μην παραδώσει την εξουσία σε περίπτωση ήττας αλλά να κηρύξει στρατιωτικό νόμο. Ο Στόουν είπε ότι
ο Τραμπ θα πρέπει να κάνει χρήση του Νόμου περί
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Ανταρσίας (Insurrection Act) και να συλλάβει το
ζεύγος Κλίντον, άλλους βουλευτές, γερουσιαστές
και ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών, τα αφεντικά του Facebook και της Apple, δημοσιογράφους
καθώς και «όλους εκείνους που εμπλέκονται σε έκνομες ενέργειες». Δεν είναι προεκλογικές υπερβολές, αλλά προτροπή σε πραξικόπημα.

Τα «Περήφανα Αγόρια»
Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Στόουν
και του Τραμπ πρόθυμοι να στηρίξουν, ακόμα και
με τα όπλα, αυτά τα σχέδια. Όπως τα «Περήφανα Αγόρια» (Proud Boys), μια ακροδεξιά, φασιστική οργάνωση που έχει στις τάξεις της μόνο άνδρες και
πολλές αναλογίες με τη Χρυσή Αυγή. Η ακροδεξιά
συμμορία συμμετείχε στην οργάνωση της ρατσιστικής συγκέντρωσης στη Σάρλοτσβιλ το 2017 και εμπλέκεται σε δεκάδες επιθέσεις εναντίον του κινήματος Black Lives Matter. Τα «Περήφανα Αγόρια»
εμφανίστηκαν ως πραιτωριανοί του Στόουν σε δημόσιες εμφανίσεις του καθώς και στη διάρκεια της δίκης του.
Διόλου τυχαία, «φίλοι» του Στόουν είναι τόσο ο
ιδρυτής της οργάνωσης Γκάβιν Μακίνες όσο και ο
σημερινός αρχηγός Ενρίκε Τάριο. Ο τελευταίος εμφανίστηκε σε συγκέντρωση του Τραμπ φορώντας
μπλουζάκι με το σύνθημα «Ο Στόουν δεν έκανε κανένα κακό», ακριβώς πίσω από τον Πρόεδρο, στέλνοντας το μήνυμα εκεί που... χρειαζόταν. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν είναι μέλος της ακροδεξιάς οργάνωσης, ο Στόουν δήλωσε ότι δεν απαντά σε... κομμουνιστές. Ο Στόουν καλλιεργεί επίσης τη θεωρία συνωμοσίας QAnon (βλέπε άρθρο
του Ν. Μπουγδάνη στην «Αυγή» της Κυριακής
13.9.2020).
Το μεγάλο βρόμικο κόλπο του επιτελείου Τραμπ ενόψει της κάλπης είναι η κλιμάκωση του εμπρηστικού λόγου που συνοδεύεται από προκλήσεις ένοπλων οπαδών του, ειδικά απέναντι στις αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις που βαφτίζονται κομμουνιστική συνωμοσία, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα εμφανίζεται ως υποχείριο της... Αριστεράς. Μοιάζει με
συνταγή βγαλμένη από τις χειρότερες παραδόσεις
και την κληρονομιά του Νίξον. Ο πολυμήχανος Στόουν δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από αυτό το
κόλπο.

Συνέντευξη Ιταλία
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Ψηφίζουμε «όχι» στο δ
που ψαλιδίζει τη Δημο
Τομάζο
Φατόρι

υποψήφιος
Περιφερειάρχης
«Τοσκάνη στ’ Αριστερά»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

«Οι εκλογές σε επτά ιταλικές
Περιφέρειες θα αποτελέσουν την
πρώτη πολιτική δοκιμασία την
εποχή του κορωνοϊού και θα
δείξουν τις αντοχές των πολιτών
και της Δημοκρατίας μας. Μιας
Δημοκρατίας όμως που
κινδυνεύει να συρρικνωθεί
δραματικά εάν περάσει η πρόταση
του συνταγματικού
δημοψηφίσματος για τη μείωση
του αριθμού των βουλευτών και
των αιρετών, που ζήτησαν σχεδόν
ομόφωνα μέσα στο Κοινοβούλιο
οι λαϊκιστές, οι ακροδεξιοί και η
Κεντροαριστερά», τόνισε στην
«Αυγή» ο Τομάζο Φατόρι, ο
υποψήφιος περιφερειάρχης της
Τοσκάνης με το ψηφοδέλτιο
«Τοσκάνη στ’ Αριστερά» και
απερχόμενος περιφερειακός
σύμβουλος.
Γνωρίσαμε τον Φατόρι όταν ήταν
εκπρόσωπος του Κοινωνικού
Φόρουμ της Φλωρεντίας και
συνεχίσαμε μαζί τους κοινούς
αγώνες κατά της νεοφιλελεύθερης
παγκοσμιοποίησης, ενώ στα
δύσκολα χρόνια της οικονομικής
κρίσης στήριξε όλες τις
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στον
ελληνικό λαό και την αριστερή
κυβέρνηση που είχε η χώρα.
Η εμπειρία της «Τοσκάνης στ’
Αριστερά» στηρίζεται στο ανοιχτό
πνεύμα των κοινωνικών
κινημάτων, των συλλογικοτήτων
και της κοινωνίας των πολιτών
και αποτελεί ένα παράδειγμα για
την ανασύνθεση της ιταλικής
Αριστεράς πέρα από τις μικρές
και κατακερματισμένες πολιτικές
ομάδες της. «Ορισμένες
δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο
10% και θα κοιτάξουμε να τις
επαληθεύσουμε».

Πώς έχει διαμορφωθεί το κλίμα,
λίγες ώρες πριν από τις εκλογές
της Κυριακής και της Δευτέρας
σε επτά Περιφέρειες, μεταξύ των
οποίων της Τοσκάνης;
Το Δημοκρατικό Κόμμα, μπροστά στην
αναμενόμενη κατάρρευση του Κινήματος Πέντε Αστέρων, εκβιάζει με τη χρήσιμη ψήφο για να σταματήσουμε την
άλωση των Περιφερειών από τη Δεξιά
και Ακροδεξιά του Σαλβίνι. Αυτό που
δεν θέλει να καταλάβει ο γραμματέας
του Τζινγκαρέτι, που είναι περιφερειάρχης στο Λάτσιο, είναι ότι δεν μπορείς να
ζητάς την ψήφο των πολιτών για να
εφαρμόσεις ένα μεγάλο τμήμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του Σαλβίνι,
των βιομηχάνων και των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
Οι Περιφέρειες έχουν μεγάλες αρμοδιότητες και το καταλάβαμε με τραγικό
τρόπο από τα θύματα που θρηνήσαμε
στη Λομβαρδία, που ιδιωτικοποιήθηκε
και διαλύθηκε ένα μεγάλο τμήμα της δημόσιας Υγείας. Το καταλάβαμε τώρα που

τα σχολεία μας γονατίζουν από τις περικοπές και την αδιαφορία δεκαετιών
υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια στην Τοσκάνη
και το Λάτσιο, που ελέγχονται από το
Δημοκρατικό Κόμμα, εφαρμόστηκαν
μεγάλες περικοπές στην Υγεία, την Παιδεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Τον Σαλβίνι θα τον σταματήσουμε
μόνο όταν οι πολίτες δουν ότι προσλαμβάνουμε γιατρούς και νοσηλευτές στα
δημόσια νοσοκομεία, καθηγητές στα
σχολεία και οδηγούς λεωφορείων στα
μέσα μεταφοράς, όταν μας δουν να στηρίζουμε τους κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους και τα εργασιακά δικαιώματα
για μια αξιοπρεπή απασχόληση, όταν
μας δουν να στηρίζουμε τις υγιείς επιχειρήσεις και όχι όταν χαρίζουμε το δημόσιο χρήμα στους διαπλεκόμενους επιχειρηματίες.
Είναι ανατρεπτικό να ζητάει κανείς
σήμερα να αναλάβει τον έλεγχο των δημόσιων γηροκομείων και οίκων ευγηρίας απευθείας το Δημόσιο, δηλαδή η
Περιφέρεια, και όχι να παραχωρεί τη λει-

τουργία τους στους ιδιώτες, μετά τις εκατοντάδες νεκρούς που είχαμε σε αυτά,
όχι μόνο από τον κορωνοϊό, αλλά και
λόγω της εγκατάλειψης των ανθρώπων
της τρίτης ηλικίας;
Στην Τοσκάνη και τη Φλωρεντία, ο
«ρεντζικός» υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος Τσιάνι υποστηρίζει τις
ιδιωτικοποιήσεις και δεν ενδιαφέρεται
για το περιβάλλον. Η περιφέρεια και οι
άνθρωποι γονατίζουν οικονομικά και
κοινωνικά με την πανδημία.
Η Φλωρεντία, η Πίζα, οι ιστορικές μας
πόλεις, βρίσκονται σε τεράστια κρίση
από την κατάρρευση του τουρισμού.
Έχουμε μια τεράστια και ιστορική τράπεζα, τη Monte dei Paschi di Siena
(MPS), που θα μπορούσε να αναλάβει
τον ρόλο μιας δημόσιας τράπεζας για τη
στήριξη των επιχειρήσεων, των βιοτεχνών μας, των εργαζομένων και των νοικοκυριών την εποχή της πανδημίας και
της οικονομικής κρίσης που τη συνοδεύει.
Η MPS δεν πρέπει να μείνει στην Ιστορία ως η τράπεζα των μεγάλων σκανδά-
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δημοψήφισμα
οκρατία

λων, αλλά ως μια δημόσια τράπεζα,
αφού το Δημόσιο έχει πάνω από το
60%, που στέκεται δίπλα στον κόσμο,
όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί την εποχή που στην Τοσκάνη και στη Φλωρεντία κυβερνούσε το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησής της και ζητάμε να παραμείνει στο Δημόσιο, όπως οι μεγάλες
γερμανικές δημόσιες τράπεζες περιφερειακού χαρακτήρα που στηρίζουν
τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Την Κυριακή ψηφίζετε και για
το συνταγματικό δημοψήφισμα
για τη δραστική μείωση του
αριθμού των βουλευτών και
των γερουσιαστών...
Πρόκειται για μια από τις χειρότερες
συνταγματικές αντιμεταρρυθμίσεις
στην Ιστορία της χώρας, που φτάνει ή
και ξεπερνάει τα επίπεδα των αντιμεταρρυθμίσεων που προσπάθησαν να
επιβάλουν ο Μπερλουσκόνι και ο Ρέντζι.

Τον Σαλβίνι θα τον
σταματήσουμε μόνο
όταν οι πολίτες δουν
ότι προσλαμβάνουμε
γιατρούς και
νοσηλευτές,
καθηγητές και
οδηγούς λεωφορείων.
Καλούμαστε να
ψηφίσουμε «Όχι» στο
δημοψήφισμα που
στήριξαν στη Βουλή
λαϊκιστές, ακροδεξιοί
και Κεντροαριστερά
για τη μείωση του
ενός τρίτου των
βουλευτών και
γερουσιαστών

Σήμερα είμαστε σε πολύ δυσκολότερη θέση, γιατί ο άνεμος του λαϊκισμού και της αντιπολιτικής, που
προωθεί το Κίνημα Πέντε Αστέρων
και η Δεξιά και η Ακροδεξιά έχει παρασύρει και το Δημοκρατικό Κόμμα,
που για να συμμετάσχει στη δεύτερη
κυβέρνηση Κόντε υπέκυψε στις πιέσεις του Κινήματος Πέντε Αστέρων
για το ψαλίδισμα της Δημοκρατίας
και της αντιπροσωπευτικότητας
στην Ιταλία.
Η πρόταση που ψηφίστηκε σχεδόν
ομόφωνα από τη Βουλή προβλέπει
τη μείωση του αριθμού των βουλευτών κατά 230, από 630 σε 400, και
των γερουσιαστών κατά 115, από
315 σε 200, με τη λογική ότι μια
χώρα σαν την Ιταλία θα πρέπει να
κατακρεουργήσει την αντιπροσωπευτικότητα των πολιτών και να
ακυρώσει τη σχέση του αιρετού με
τους πολίτες, φτιάχνοντας τεράστιες
εκλογικές περιφέρειες, για να εξοικονομήσουμε 100 εκατ. τον χρόνο.
Η αντιπροσωπευτικότητα και η δημοκρατία υποβαθμίζονται σε μια
απλή αριστοκρατική και αυταρχική
λογιστική μπακάληδων, αντί να προτείνουμε μια μεταρρύθμιση για τη διεύρυνση και την αναβάθμιση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών της Δημοκρατίας μας. Ακόμη χειρότερα, το
κατακρεουργημένο αυτό κατά το εν
τρίτο Κοινοβούλιο θα εκλέγεται κυρίως με ένα είδος πλειοψηφικού.
Στη Γερουσία, για παράδειγμα, ακόμη και πόλεις όπως π.χ. η Λάρισα δεν
θα έχουν εκπροσώπηση, γιατί έχει
λιγότερους από 300 χιλιάδες κατοίκους.
Για τα συνταγματικά δημοψηφίσματα δεν προβλέπεται το ποσοστό
συμμετοχής του 50% + 1, γεγονός
που σημαίνει ότι θα δώσουμε μια δύσκολη μάχη. Μέσα στο Δημοκρατικό
Κόμμα δεν έλειψαν πάντως οι πραγματικά προοδευτικοί και δημοκρατικοί άνθρωποι που τάχθηκαν με το
«Όχι», ενώ κάτι ανάλογο είδαμε και
ανάμεσα στα στελέχη των δεξιών και
ακροδεξιών κομμάτων και του Κινήματος Πέντε Αστέρων, που εντελώς
οπορτουνιστικά τάσσονται με το
«Όχι» για να διαφυλάξουν τις εκλογικές πελατείες και τα προνόμιά τους.
Η κυβέρνηση επέλεξε επίσης τη
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος
μαζί με τις μερικές περιφερειακές
και δημοτικές εκλογές υποβαθμίζοντας εσκεμμένα τη μεγάλη σημασία
του για τη δημοκρατική ζωή της χώρας. Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι την
τελευταία ψήφο για να μην ξυπνήσουμε την Τρίτη σε μια αυταρχική
Δημοκρατία, όπως της Ουγγαρίας ή
της Πολωνίας, που εδώ και χρόνια
σχεδίαζαν οι παρακρατικές στοές
του Τζέλι και του Μπερλουσκόνι και
ο Σαλβίνι. Δυστυχώς, το Δημοκρατικό Κόμμα γίνεται συνένοχος της
οικοδόμησης του αυταρχισμού στην
Ιταλία.

Το σαράκι του ρατσισμού, του φονταμενταλισμού, του μίσους, μοιάζει να έχει
διεισδύσει για τα καλά στη γαλλική κοινωνία, κάτι που άλλωστε φαίνεται και
από την σε εξέλιξη δίκη της πολύνεκρης επίθεσης στα γραφεία του «Charlie
Hebdo» τον Ιανουάριο του 2015. Στη φωτογραφία - γκράφιτι με τα θύματα της
επίθεσης έξω από τα γραφεία του περιοδικού (φωτό αρχείου)

της εβδομάδας

Βαθιά στη γαλλική κοινωνία
το σαράκι του ρατσισμού...
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ

Η ΝΤΑΝΙΕΛ ΟΜΠΟΝΟ, βουλευτής Παρισιού, της Ανυπότακτης Γαλλίας
του Ζαν Λικ Μελανσόν, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο επίκεντρο του
σάλου που δημιουργήθηκε από την απόφαση του συντηρητικού
περιοδικού «Valeurs Actuelles» (στο οποίο ο Πρόεδρος Μακρόν είχε
δώσει συνέντευξη) να τη χρησιμοποιήσει, χωρίς την άδειά της, για ένα
άκρως ρατσιστικό, δήθεν ιστορικό ανάγνωσμα! Του θέματος επιλήφθηκε
η Δικαιοσύνη, ενώ ο διευθυντής του περιοδικού, ανερχόμενος
δημοσιογραφικός αστέρας, απολύθηκε από το ειδησεογραφικό κανάλι
του ιδιωτικού TF1, LCI, όπου μετείχε ως σχολιαστής σε εκπομπή.
Τέλος του επεισοδίου; Δυστυχώς, όχι. Τη σκυτάλη πήραν πολλοί
ακροδεξιοί και ρατσιστικοί λογαριασμοί, που ξεκίνησαν οργανωμένα
επιθέσεις κατά της Ομπόνο - φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα
οι επιθέσεις έχουν μεγαλύτερη ένταση... Και μάλιστα δεν περιορίστηκαν
στη διαδικτυακή σφαίρα. Ο πρώην Πρόεδρος της χώρας Νικολά Σαρκοζί,
που πλέον έχει μετατραπεί σε συγγραφέα ευπώλητων βιβλίων, μιλώντας
σε τηλεοπτική εκπομπή, με σαφή ειρωνική και ρατσιστική διάθεση,
τονίζοντας μάλιστα πόσο πολύ «αγαπάει τις λέξεις», παρατήρησε ότι «οι
ελίτ στη χώρα μας ζούνε στον κόσμο τους, δεν βλέπουν και δεν ακούν»
και «πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη
‘πίθηκοι’», ενώ στηλίτευσε την... πολιτική ορθότητα! Η σκέψη όλων πήγε
στις επιθέσεις που δέχτηκε και δέχεται η Ομπόνο, αλλά και στην περίοδο
που η υπουργός Δικαιοσύνης, επί προεδρίας Φρανσουά Ολάντ, Κριστιάν
Τομπιρά βρισκόταν στο στόχαστρο χυδαίων ρατσιστικών εκστρατειών...
Σε ό,τι αφορά την Ομπόνο, έγινε αντικείμενο επίθεσης με ψεύδη και του
γνωστού για τις ακροδεξιές του πεποιθήσεις Ερίκ Ζεμούρ, από το
ειδησεογραφικό κανάλι Cnews: «Νομίζω ότι είδα την κυρία Ομπόνο να μη
λέει ‘Ζήτω η Γαλλία’, να αρνείται να το πει. Την είδα να απαγορεύει τη
συμμετοχή λευκών σε συγκεντρώσεις, την είδα να λέει ότι είναι
ερωτευμένη με τον Μοχάμεντ Μερά, που σκοτώνει μικρά Εβραιόπουλα,
πυροβολώντας τα στο κεφάλι. Αυτή είναι η κυρία Ομπόνο». Το ρατσιστικό
του παραλήρημα το κατέρριψαν, σημείο προς σημείο, εφημερίδες όπως η
«Λιμπερασιόν» και ιστοσελίδες, αλλά τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει τη
συμπεριφορά του Ζεμούρ και πολλών θαυμαστών του που τον
ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, το θέμα
τού «Ζήτω η Γαλλία» σχετίζεται με το γεγονός ότι σε μια τηλεοπτική
εκπομπή τη ρώτησαν αν μπορεί να το πει και απάντησε:»Μπορώ να το πω,
αλλά γιατί στα καλά καθούμενα; Δηλαδή δεν ξυπνάω το πρωί λέγοντας
‘Ζήτω η Γαλλία’»... Η ίδια, σχολιάζοντας αυτές τις αντιδράσεις, τόνισε πως
«ο στόχος όλων αυτών είναι η σιωπή μας». Συνήθως πετυχαίνουν το
αντίθετο, ωστόσο αυτό δεν οδηγεί στην υποχώρηση των ρατσιστικών
απόψεων σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, περιοδικά,
εφημερίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το σαράκι του ρατσισμού, του φονταμενταλισμού, του μίσους, μοιάζει να
έχει διεισδύσει για τα καλά στη γαλλική κοινωνία, κάτι που άλλωστε
φαίνεται και από την σε εξέλιξη δίκη της πολύνεκρης επίθεσης στα
γραφεία του «Charlie Hebdo» τον Ιανουάριο του 2015. Τη Δευτέρα
κατέθεσαν οι συγγενείς του αστυνομικού Αχμέντ Μεραμπέντ, που οι
εικόνες της εν ψυχρώ δολοφονίας του από τους αδελφούς Κουασί
έκαναν τον γύρο του κόσμου. «Ο αδελφός μου ήταν Γάλλος,
θρησκευόμενος μουσουλμάνος. Υπερασπιζόταν τις αξίες της
Δημοκρατίας και δολοφονήθηκε άνανδρα ενώ έκανε το καθήκον του»:
ήταν τα λόγια της Ναμπιχά Μεραμπέντ, τη Δευτέρα, στην αίθουσα του
δικαστηρίου...
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Η ευπρόσδεκτη έλλειψη
ενθουσιασμού για τον Τζο Μπάιντεν
ΤΟΥ

ΤΖΑΝΑΝ ΓΚΑΝΑΣ

Ο Τζο Μπάιντεν
αποτελεί το αντίδοτο σε
μια ανθυγιεινή τάση στο
κόμμα του και στη χώρα
του. Το μεγαλύτερο
προσόν του για την
ηγεσία της χώρας είναι
τα μετριοπαθή
αισθήματα που
διεγείρει. Όποιου
είδους ενθουσιασμός κι
αν προκλήθηκε την
τελευταία δεκαετία, δεν
ήταν εκείνος μιας
Αμερικής
ικανοποιημένης με τον
εαυτό της

T

o Ντελαγουέρ ισχυρίζεται βάσιμα πως είναι η πιο
άκακη πολιτεία των
ΗΠΑ. Η εύπορη χερσόνησος σπανίως προκαλεί το μίσος
ή το αντίθετό του. Η κινηματογραφική ταινία «Fight Club», στην
οποία ένας άνθρωπος αναζητεί τη
λύτρωση από μια ζωή μετριότητας
και μια δουλειά γραφείου, έχει ως
επίκεντρο το Γουίλμιγγκτον, τη μεγαλύτερη πόλη του.
Δεν μοιάζουν όλοι οι πολιτικοί
στις πολιτείες τους. Αλλά ο γεννημένος στην Πενσιλβάνια Τζο
Μπάιντεν είναι η ενσάρκωση του
Ντελαγουέρ. Σε μισό αιώνα δημόσιας ζωής, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία δεν
κέρδισε ποτέ μια ισχυρή βάση υποστηρικτών, ούτε και πολλούς
εχθρούς.

Ανησυχία για το
«χάσμα ενθουσιασμού»
Οι πολιτικές του απόψεις είναι
μετριοπαθείς και το χάρισμά του
υποτυπώδες. Οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι οι υποστηρικτές του
Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι
λιγότεροι, αλλά ασύγκριτα πιο ένθερμοι. Αυτό το «χάσμα ενθουσιασμού», με τις συνέπειες που συνεπάγεται για την προσέλευση στις
κάλπες, προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε πολλούς υποστηρικτές του
Τζο Μπάιντεν.
Είναι όμως και ό,τι πιο πολύτιμο
διαθέτει. Οι ΗΠΑ είχαν δύο διαδοχικούς Προέδρους με οπαδούς
που τους αντιμετώπιζαν ως Μεσσίες και δώδεκα χρόνια έντονων
συναισθημάτων τις έχουν φέρει σε
πολύ χειρότερο σημείο. Καμία δημοκρατία δεν θα μπορούσε να είναι
πιο ώριμη για μια περίοδο χλιαρής

ηγεσίας. Το πρόβλημα με τους πολιτικούς σε ρόλο ήρωα είναι ότι
ακόμη και οι πιο καλοπροαίρετοι
από αυτούς μπορούν να βλάψουν
τη δημόσια ζωή με κάθε δυνατό
τρόπο. Ο πιο διαβρωτικός ανάμεσά
τους είναι η δημιουργία ανέφικτων
προσδοκιών.
Ο Μπάρακ Ομπάμα χαιρέτισε
την ανάληψη της προεδρίας ως τη
«στιγμή που η άνοδος των ωκεανών αρχίζει να επιβραδύνεται».
Άλλοι είδαν στην εκλογή του το
τέλος των φυλετικών σχισμάτων
της Αμερικής. Αυτό που τελικά
προέκυψε -μια ενσυνείδητη, μετριοπαθής διακυβέρνηση με τα
ελαττώματά της- οδήγησε αναπόφευκτα εκατομμύρια να μιλούν για
προδοσία.
Κανείς που μεγάλωσε στη Βρετανία του Τόνι Μπλερ δεν μπορεί
να αναγνωρίσει καλύτερα τη βουτιά του λαϊκού αισθήματος από την
έκσταση στον κυνισμό. Με το να
μην ξεκινά από τόσο ύψος, ο κ.
Μπάιντεν δεν μπορεί να πέσει τόσο
χαμηλά.

Οι αντίρροπες δυνάμεις
Έπειτα, υπάρχει ο νόμος του
Νεύτωνα για τις αντίρροπες δυνάμεις. Ο ενθουσιασμός μίας πλευράς για έναν ηγέτη είναι η αποξένωση της άλλης πλευράς. Οι Ρεπουμπλικανοί, που διαγιγνώσκουν
«Σύνδρομο ανισορροπίας Τραμπ»
σε κάθε φιλελεύθερο, δεν θυμούνται τις δικές τους αντιδράσεις
στον Μπ. Ομπάμα την προηγούμενη δεκαετία. Στην πραγματικότητα,
ο σημερινός Πρόεδρος μπορεί να
γίνει καλύτερα κατανοητός ως μια
κραυγή διαμαρτυρίας για τον προκάτοχό του.
Το μίσος για τον Μπιλ Κλίντον
και τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο
ήταν επίσης δημοφιλές σπορ. Ο
Τζο Μπάιντεν υπόσχεται να είναι ο

πρώτος Πρόεδρος μετά τον πατέρα
του τελευταίου με τον οποίο η μεγάλη πλειονότητα των Αμερικανών θα μπορούσε να συνυπάρξει.
Αναπληρώνει αυτό που χάνει
από την έλλειψη ενθουσιασμού με
κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε
νομιμοποίηση. Εάν είχε χάσει το
χρίσμα του υποψηφίου από τον
Μπέρνι Σάντερς, ακόμη έναν πολιτικό με ένθερμους υποστηρικτές, η
Αμερική θα βρισκόταν αντιμέτωπη
με ακόμη μια πιο τεταμένη αναμέτρηση όποιος κι αν κέρδιζε τον Νοέμβριο.
Ο ενθουσιασμός στην πολιτική
ζωή δεν είναι μόνο αιτία προβλημάτων, αλλά και σύμπτωμά τους.
Φαίνεται μερικές φορές ότι η εξατομίκευση στην Αμερική έκανε
τους πολίτες να αναζητούν στην
πολιτική έναν τρόπο συναισθηματικής έκφρασης και ταύτισης. Η
επιλογή παράταξης αναπληρώνει
την οικογένεια, τη γειτονιά, τις ερωτικές σχέσεις και τη φιλία.
Έχει περάσει μια γενιά από τη
στιγμή που ο καθηγητής του Χάρβαρντ Ρόμπερτ Πάτναμ περιέγραφε την πορεία της παρακμής των
σχέσεων στο δοκίμιό του «Παίζοντας μπόουλινγκ μόνος σου». Είναι δύσκολο να αναζητήσει κανείς
την αιτία και το αιτιατό.
Αρχίζοντας όμως από τους νεοεκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς
του 1994, έχει πια μεσολαβήσει μια
γενιά που υποστηρίζει το κόμμα
του με φανατισμό. Το αποτέλεσμα
είναι ο ηγέτης να μην είναι πια το
εκτελεστικό όργανο για την εφαρμογή πολιτικών, αλλά το αντικείμενο τυφλής πίστης. Ο «ενθουσιασμός» μπορεί επομένως να αποτελεί ευφημισμό για κάτι εντελώς
διαφορετικό και ολέθριο.
Το πρόβλημα, με άλλα λόγια, δεν
είναι η αδυναμία του Τζο Μπάι-

ντεν να προκαλεί έντονα συναισθήματα. Είναι πάνω απ’ όλα η ψυχική μας ανάγκη για ένα τέτοιο
πρόσωπο. Η εκλογή του θα μπορούσε να επαναφέρει την πολιτική
ζωή στις ΗΠΑ στο σημείο όπου
βρισκόταν και θα έπρεπε να βρίσκεται: σε έναν μηχανισμό για την
επιδιαιτησία αντικρουόμενων διεκδικήσεων και όχι τη βάση μιας
συνολικής ταυτότητας.

Η ανάγκη
ειδωλοποίησης
Είναι δύσκολο να περιγράψει
κανείς την απάθεια -αν όχι αντιπάθεια- με την οποία έγινε δεκτή από
πολλούς Δημοκρατικούς η ανάληψη της υποψηφιότητας από τον
Τζο Μπάιντεν. Μετά τον έρωτα με
τον Μπ. Ομπάμα, υπήρχε κάτι απογοητευτικό στον άνθρωπο από το
Γουίλμινγκτον. Η ανάγκη ειδωλοποίησης ενός ηγέτη αποδίδεται συχνά στην Άκρα Δεξιά. Και η πολιτική βάση του Ντ. Τραμπ είναι αξεπέραστη σ’ αυτό. Το πρόβλημα
όμως φαίνεται να αφορά όλες τις
παρατάξεις.
Δεν ήταν συντηρητικοί εκείνοι
που δημιούργησαν το «West
Wing», τη σοροπιασμένη τηλεοπτική σειρά για έναν σχεδόν άγιο Δημοκρατικό Πρόεδρο. Δεν ήταν συντηρητικοί εκείνοι που έστησαν τη
σήμερα υπό κατάρρευση λατρεία
των Κένεντι.
Ο Τζο Μπάιντεν αποτελεί το
αντίδοτο σε μια ανθυγιεινή τάση
στο κόμμα του και τη χώρα του. To
μεγαλύτερο προσόν του για την
ηγεσία της χώρας είναι τα μετριοπαθή αισθήματα που διεγείρει.
Όποιου είδους ενθουσιασμός κι
αν προκλήθηκε την τελευταία δεκαετία, δεν ήταν εκείνος μιας Αμερικής ικανοποιημένης με τον εαυτό της.
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NORD STREAM-2

Ένας αγωγός φυσικού
αερίου, πολλές κόντρες
και ολίγον θέατρο

Η

Επιμέλεια: Nίκος Κυριακίδης

ιδέα του Nord Stream-2, του
αγωγού που θα φέρει το φθηνό
ρωσικό αέριο στη Γερμανία και
τους λοιπούς ενδιαφερόμενους
στη δυτική Ευρώπη, εξασφαλίζοντάς τους
ενεργειακή επάρκεια για τις επόμενες δεκαετίες -και παρακάμπτοντας την «αποστάτρια» Ουκρανία-, δεν ήταν γραφτό να προχωρήσει χωρίς αναποδιές.
Η αιτία της κακοδαιμονίας του δεν βρίσκεται αλλού παρά στη λογική της χρήσης
του ως μοχλού πίεσης, άλλοτε από τις ΗΠΑ
προς τους Ευρωπαίους, τελευταία από τους
Ευρωπαίους προς τη Ρωσία. Εν ολίγοις,
ένα εμπορικό - ενεργειακό πρότζεκτ, όπου
συμπράττουν ιδιωτικός και δημόσιος τομέας και στο οποίο προφανώς έχουν επενδύσει ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα, έχει πολιτικοποιηθεί μέχρις εσχάτων.
Η τοξική επίθεση εναντίον του Ρώσου
αντιπολιτευόμενου πολιτικού και διαπρύσιου επικριτή του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι,
τον Αύγουστο, και ο απόηχός της στην κοινή γνώμη και την πολιτική τάξη της Ευρώπης -με αποκορύφωμα τις αντιδράσεις των
νεόκοπων Ανατολικοευρωπαίων πολέμιων
της Μόσχας, που ανήκαν κάποτε στη σφαίρα επιρροής της- έκανε πάλι τον Nord
Stream να φαντάζει στα μάτια ορισμένων
ως το τέλειο όπλο για να εκδικηθούν τον
Πούτιν. Ώς και η Μέρκελ φάνηκε να υιοθετεί τη λογική της «εργαλειοποίησης» του
πρότζεκτ, μη αποκλείοντας απόσυρση της
γερμανικής συμμετοχής ως αντίποινα για
τη δηλητηρίαση του Ναβάλνι, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου
πλέον, στο Βερολίνο.

Ασύμφορη «προσφορά»
Από την άλλη, ο Τραμπ, με το υπερφίαλο
εγώ του και την πολιτική αλαζονεία του,
που συνοψίζεται σε μια επιδερμική αντίληψη για την προώθηση των αμερικανικών
συμφερόντων με εξαναγκασμό και ωμούς
εκβιασμούς -η οποία πάντως φαίνεται να
λειτουργεί-, έχει βάλει στο μάτι εδώ και καιρό το ευρω-ρωσικό έργο. Παρά τη δήθεν
αντίδρασή του στην επέκταση της «ρωσικής
επιρροής» προς Δυσμάς, η προσέγγισή του
είναι περισσότερο εκείνη ενός πωλητή
παρά ενός ηγέτη που τον διακρίνει η στρατηγική διορατικότητα.
Η επιδίωξή του είναι να σπάσει το «μονοπώλιο» της Ρωσίας στην ενεργειακή αγορά
της Ευρώπης επιβάλλοντας στους Ευρωπαίους ως «επιλογή» το αμερικανικό αέριο.
Αλλά εδώ υπάρχει μια ουσιαστική δυσκολία: Ο μόνος τρόπος για να μεταφερθεί φυσικό αέριο από την Αμερική στην Ευρώπη
σε μεγάλες ποσότητες είναι με δεξαμενόπλοια. Ως εκ τούτου απαιτείται η συμπύκνωσηή του μέσω υγροποίησης. Εκτός αυτού, στη χώρα προορισμού θα πρέπει να
υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Επομένως στο κόστος της
υγροποίησης και την αναπόφευκτη επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς θα πρέπει
να προστεθεί κι εκείνο της κατασκευής και
συντήρησης αποθηκευτικών εγκαταστάσε-

ων. Σε κάθε περίπτωση, η γεωγραφική εγγύτητα της Ρωσίας και η μεταφορά του αερίου στη φυσική μορφή του μέσω αγωγών
βγάζει αυτομάτως εκτός ανταγωνισμού το
«προϊόν» που προσπαθεί διακαώς να πουλήσει ο Ντόναλντ.
Αλλά δεν το βάζει κάτω. Παρά το ότι η
επίμονη απαίτησή του να... προτιμήσουν οι
Ευρωπαίοι το αμερικανικό LNG (υγροποιημένο αέριο) αντί του μεταφερόμενου υπό
υψηλή πίεση ρωσικού φυσικού (CNG)
προσκρούει στην προφανή «παράνοια»
μιας εντελώς ασύμφορης προσφοράς, ο
Τραμπ επιμένει εκβιάζοντας πεισματικά με
επιβολή κυρώσεων. Γερμανοί πολιτικοί
που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, όπως ο
βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς
Κλάους Ερνστ, επικεφαλής της Επιτροπής
Οικονομικών του γερμανικού Κοινοβουλίου, εκτιμούν ότι υπάρχει διακομματική συναίνεση στις ΗΠΑ για το σαμποτάρισμα του
Nord Stream-2 ως τιμωρία που στρέφεται
κατά της Ρωσίας για τη θρυλούμενη ανάμειξή της στις εκλογές του 2016. Κατά τον
ίδιο, ο στόχος της Ουάσιγκτον δεν είναι να
σταματήσει την κατασκευή του αγωγού
μόνο και μόνο για να πουλήσουν οι αμερικανικές εταιρείες το δικό τους αέριο στην
Ευρώπη.

Απειλές
Ο αγωγός που είχε προγραμματιστεί να
λειτουργήσει έως το τέλος του 2019 έχει
σχεδόν ολοκληρωθεί. Από το σύνολο των
2.360 χιλιομέτρων έχουν καλυφθεί τα
2.200. Ωστόσο οι εργασίες σταμάτησαν
αιφνιδιαστικά τον περασμένο Δεκέμβριο,
μετά τον αμερικανικό νόμο επιβολής κυρώσεων κατά των εταιρειών που συμμετέχουν
στην κατασκευή. Η ελβετική εταιρία Allseas
αποφάσισε να αποσύρει τα πλοία της από τη
Βαλτική Θάλασσα και την επιχείρηση συναρμολόγησης. Όπως αποκαλύφθηκε,
Αμερικανοί γερουσιαστές έστειλαν επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλό της απειλώντας τον ότι θα παγώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στις ΗΠΑ,

ότι θα σταματήσουν όλες τις συναλλαγές
της μέσω αμερικανικών τραπεζών και θα
ακυρώσουν τις θεωρήσεις εισόδου όλων
των υπαλλήλων της στο αμερικανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν τους
υπεύθυνους της Allseas να μην διανοηθούν να εκμεταλλευτούν το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών που έθετε ο νόμος για
τη συμμόρφωση των εμπλεκομένων εταιρειών ώστε σ’ αυτό το διάστημα να συναρμολογήσει και τα τελευταία 160 χιλιόμετρα
του αγωγού. Στην επιστολή των γερουσιαστών αναφεροόταν χαρακτηριστικά πως η
Allseas θα καταστρέψει τη χρηματιστηριακή αξία της και θα θέσει σε κίνδυνο την επιβίωσή της εάν προσπαθήσει να ολοκληρώσει την συναρμολόγηση του αγωγού εντός
30 ημερών!
Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στρέφονται εναντίον όλων όσοι συμμετέχουν στην κατασκευή του Nord Stream-2, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και ιδιωτών που προμηθεύουν με εξοπλισμό τα πλοία συναρμολόγησης, εταιρειών πληροφορικής, ασφαλιστικών εταιρειών, ακόμη και φορέων πιστοποίησης. Θα μπορούν να επιβληθούν
αμερικανικές κυρώσεις ακόμη και στις διοικητικές αρχές των ευρωπαϊκών κρατών για
διαδικασίες όπως η πιστοποίηση πλοίων
συναρμολόγησης. Κρατικοί αξιωματούχοι
που θα ανάβουν το πράσινο φως για ενέργειες σύμφωνες με τη γερμανική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει επίσης να
σκεφτούν πιθανές κυρώσεις εναντίον τους
από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των
απαγορεύσεων εισόδου στο αμερικανικό
έδαφος.
Μπροστά σε αυτό το τρομακτικό αδιέξοδο -και προς απογοήτευση όσων ήλπιζαν ή
διάψευση εκείνων που διακήρυτταν πως η
Γερμανία θα θυσίαζε ηρωικά τον Nord
Stream για χάρη του Ναβάλνι- αποκαλύπτεται πως η κυβέρνηση της Μέρκελ παζαρεύει το ξεμπλοκάρισμα του έργου δίνοντας
τελικά στον Τραμπ ό,τι ζητάει.

Γερμανική
υποχώρηση
ΌΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ την
περασμένη εβδομάδα η
εφημερίδα «Die Zeit», το
Βερολίνο ουσιαστικά άνοιξε
την αγορά της Γερμανίας, και
κατ’ επέκταση της Ευρώπης,
στο αμερικανικό
υγροποιημένο αέριο! Η
γερμανική κυβέρνηση
προσφέρθηκε να διαθέσει
ένα εκατομμύριο ευρώ για να
κατασκευάσει δύο
τερματικούς σταθμούς
αποθήκευσης αμερικανικού
υγροποιημένου αερίου στα
παράλια της Βαλτικής, σε μια
προσπάθεια να μεταπείσει τον
Τραμπ να μην επιβάλει
κυρώσεις στις εταιρείες που
συμμετέχουν στο πρότζεκτ
του Nord Stream-2.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα,
ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών Όλαφ Σολτς
διατύπωσε τη σχετική
πρόταση με επιστολή του
στον Αμερικανό ομόλογό του
Στίβεν Μνούτσιν, στις 7
Αυγούστου. Διά της άρνησής
του να σχολιάσει το
δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος
του υπουργείου ουσιαστικά
επιβεβαίωσε τη γερμανική
πρόταση.
Ο Σολτς φέρεται να
υποσχέθηκε στους
Αμερικανούς ότι τα κεφάλαια
για την κατασκευή των δύο
τερματικών θα διατεθούν από
τον κρατικό προϋπολογισμό,
αρκεί η Ουάσιγκτον να
συμφωνήσει να μην επιβάλει
κυρώσεις στις εταιρείες που
συμμετέχουν στην κατασκευή
του Nord Stream-2. Οι δύο
τερματικοί αμερικανικού LNG
θα κατασκευαστούν σε
τοποθεσίες στα παράλια της
Βόρειας Θάλασσας.
«Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες
Πολιτείες θα επιτρέψουν
ανεμπόδιστα την κατασκευή
και λειτουργία του Nord
Stream-2» και «δεν θα
ασκήσουν το νομικό τους
δικαίωμα επιβάλλοντας
κυρώσεις κατά των
ευρωπαϊκών εταιρειών»
αναφέρεται στο απόσπασμα
της επιστολής που επικαλείται
η «Die Zeit». Και η ζωή
συνεχίζεται...

Ταξιδευτής
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Ο ναός
του Βιρακότσα
στα 3.450 μέτρα
Άρχισε να κατασκευάζεται το 1431 επί Βιρακότσα Ίνκα από πέτρα και στα
υψώματα από πλίνθους και καταστράφηκε από τους Ισπανούς. Σύμφωνα με τον
θρύλο, πήρε το όνομα του θεού δημιουργού όταν τον είδε σε όραμα, ύστερα
από το οποίο αποφάσισε να χτίσει τον ναό του στο Ρακτσί

Η εκκλησία του χωριού Ρακτσί όπως φαίνεται από το παράθυρο κτηρίου των Ίνκας του 15ου αιώνα

Κείμενο - φωτογραφίες:

ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Π

ήγαινα στο δημοτικό ακόμη όταν πρωτοδιάβασα την περιπέτεια του Τεντέν «Στον Ναό
του Ηλίου», που διαδραματίζεται στις Άνδεις. Ένα όνομα που μου είχε εντυπωθεί για
δεκαετίες από το «Le Temple du Soleil», που δημιούργησε τη δεκαετία του 1940 ο Ερζέ, ήταν το «Βιρακότσα».
Στην 58η σελίδα του 64σέλιδου άλμπουμ, στο επάνω
δεξιό καρέ, ιέρειες των Ίνκας, ντυμένες στα λευκά,
έψαλλαν πριν από την τελετουργική ανθρωποθυσία
«Πατσαρουράκ Πατσακαμάκ Βιρακότσα», που στην
γλώσσα Κετσούα σημαίνει «Δημιουργέ του κόσμου, Βιρακότσα».
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009. Ώρα 7.30 το
πρωί αναχωρώ από το Κούσκο με κατεύθυνση νοτιοανατολικά για το Πούνο, όπου υπολογίζω να φθάσω νωρίς το βράδυ. Για απόσταση 387 χιλιομέτρων 10 ώρες είναι πολλές, όχι όμως για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ξεκινώ από μια πόλη χτισμένη στα 3.400 μέτρα, με προορισμό μια άλλη πόλη, ψηλότερα από τα 3.800 μέτρα,
περνώντας από σημεία όπου το υψόμετρο ξεπερνά τα
4.300 μέτρα, όπως είναι η Λα Ράγια στα 4.335 μέτρα,
όπου, εκτός απροόπτου, θα βρίσκομαι γύρω στις 2 το μεσημέρι, και σταματώντας σε τουλάχιστον πέντε - έξι αξιοθέατα ενδιάμεσα.
Τέσσερις ώρες και 122 χιλιόμετρα αργότερα, βρίσκομαι στο Ρακτσί. Εδώ, στα 3.450 μέτρα υψόμετρο, βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Βιρακότσα, το όνομα
του οποίου μου είχε εξάψει από μικρό παιδί τη φαντασία.
Ο αρχαιολογικός χώρος υπήρχε ήδη το 200 π.Χ., αλλά
μόλις τον 15ο αιώνα φαίνεται να απέκτησε τον ιδιαίτερο
διοικητικό και θρησκευτικό ρόλο του. Εδώ, σε ένα από
τα εντυπωσιακότερα συγκροτήματα των Άνδεων, φυλάσσονταν και διαχειρίζονταν οι εισφορές που καταβάλλονταν στους Ίνκας, κάτι σαν τη Δήλο όπου φυλασσόταν από τους Αθηναίους το Ταμείο της Δηλιακής
Συμμαχίας, από κεραμικά μέχρι καλαμπόκι και άλλα
τρόφιμα.
Όπως υπήρχε και ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της Ταβαντισούγιου, της αυτοκρατορίας που κυβερνούσε η
ελίτ των Ίνκας, των οποίων το όνομα έδωσαν αυθαίρετα αργότερα οι Ισπανοί σε όλους τους υπηκόους της.
Τα κτήρια του Ρακτσί ήταν προστατευμένα από τείχη
ολόγυρα μήκους 4 χιλιομέτρων, ενώ έξω από αυτά άλλα
οκτώ κτήρια χρησίμευαν ως ξενώνες.
Σύμφωνα με τα χρονικά, το συγκρότημα άρχισε να κατασκευάζεται το 1431 επί Βιρακότσα Ίνκα, του «Ίνκα με
το όνομα του Θεού», που ήταν ο όγδοος αυτοκράτορας
Ίνκα, και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του εγγονού του και 10ου αυτοκράτορα Τουπάκ Γιουπάνκι Ίνκα σχεδόν μισόν αιώνα αργότερα.
Από τον ναό δεν έχει απομείνει παρά ένα τοίχωμα
πλάτους 25,5 μέτρων, μήκους 92 και ύψους που σε κάποια σημεία του φθάνει τα 20 μέτρα. Ήταν κατασκευασμένος από πέτρα και στα υψώματα από πλίνθους και
καταστράφηκε από τους Ισπανούς οι οποίοι κατέλαβαν
τα εδάφη της αυτοκρατορίας υπό τον Φρανσίσκο Πισάρο το 1533 και την κατέλυσαν πλήρως το 1572.
Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Βιρακότσα Ίνκα πήρε το
όνομα του θεού δημιουργού όταν τον είδε σε όραμα,
ύστερα από το οποίο αποφάσισε να χτίσει τον ναό του
στο Ρακτσί. Σε μια παραλλαγή του εμφανίστηκε κάποτε
ένας θαυματοποιός τον οποίο οι κάτοικοι περιφρονούσαν, ενώ του πετούσαν και πέτρες. Δεν τον άφησαν
στην ησυχία του παρά μόνον όταν άρχισε να βρέχει φωτιά. Ο άντρας αναχώρησε για τον ωκεανό και εκεί εξαφανίστηκε.
Οι Ισπανοί κονκισταδόρες θεώρησαν πως το ιερό και
το άγαλμα στον ναό ήταν αφιερωμένα σε αυτόν. Δεν
αποκλείεται ακόμη η πύρινη βροχή να αποτελεί ανάμνηση κάποιας έκρηξης του ύψους 3.923 μέτρων ηφαιστείου Κιμσατσάτα κοντά στην περιοχή.
Σε μικρή απόσταση από τον ναό έχουν αναστηλωθεί
κατοικίες, αποθήκες και σιλό. Τα περισσότερα από 150
κτήρια μαζί με τον ναό είναι ευθυγραμμισμένα για να
δείχνουν τον ήλιο, το φεγγάρι και τους πλανήτες και την
κίνησή τους ανάμεσα από τραπεζοειδή παράθυρα, προκειμένου οι ιερείς να υπολογίζουν από το Χειμερινό
Ηλιοστάσιο, όταν ξεκινούσε το νέο έτος των Άνδεων,
μέχρι τις κατάλληλες ημέρες για τη σπορά.
Σχεδόν μια ώρα αργότερα και ενώ ο αέρας άρχισε να
σφυρίζει καθιστώντας υποβλητικότερο το πράσινο ορεινό τοπίο ολόγυρα, περνάω από τη μικρή πλατεία της κοινότητας για αναμνηστικά από τους ντόπιους και για να
δω την αποικιακού ύφους εκκλησία του χωριού.
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ΤΟΥ

ΖΗΣΗ ΚΟΤΙΩΝΗ*

Δ

εν μπορεί να αντισταθεί
εύκολα κανείς στην ιδέα
ότι το νέο βιβλίο της Νένης Πανουργιά, έρχεται
να συμπλακεί με την γενική συγκυρία των τελευταίων χρόνων στο ανατολικό Αιγαίο. Την συγκυρία όχι
μόνο της μαζικής μετανάστευσης και
της εκρηκτικής της εκδήλωσης στην
μεθόριο, αλλά και της στρατιωτικής
ανάφλεξης που επωάζεται στα ίδια
μέρη και την ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το βιβλίο της Πανουργιά δίνει ένα ιστορικό και ανθρωπολογικό βάθος σε
αυτή την κρίση της μεθορίου, που
ξαφνιάζει. Η επικάθηση των διαρκών επιστρωματώσεων της στρατιωτικής ισχύος, της πολιτικής και ψυχικής κυριαρχίας, της υπαγωγής του
τοπικού πληθυσμού στις γενικές δομές της αποικιακής και, σήμερα, της
παγκοσμιοποιημένης εξουσίας δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο κατανόησης ή απορίας. Πώς μπορούμε να
κατανοήσουμε με αυτούς τους

όρους την σημερινή κρίση της νοτιοανατολικής Μεσογείου ως κρίση στη
σχέση ανάμεσα στην κουλτούρα,
τους μηχανισμούς της εξουσίας και
την γεωγραφία;
Η Νένη Πανουργιά είναι συγγραφέας με γραφή ευφυή, πολυκύμαντη
και -πράγμα σπάνιο- με συγγραφικό
οίστρο. Θέτει έτσι το γνωστό ερώτημα, για μία ακόμα φορά, της επιστημοσύνης και της λογοτεχνικότητας,
που βεβαίως είναι ερώτημα για να
τρέφει τον σκεπτικισμό εκείνων που
με το χλιαρό γράψιμό τους περιχαρακώνουν την εκφορά της επιστήμης στη μετριότητα της ακαδημαϊκότητας και της επιστημονικής ορθότητας. Η Πανουργιά ακολουθεί μια
θερμή αφηγηματική γραμμή, που
συνδέει τεκμήρια, μαρτυρίες, καταθέσεις, αποκαθιστώντας μια νευρώδη εξιστόρηση των διαστρωματώσεων των εξουσιαστικών δομών επάνω
σε ένα περιορισμένο γεωγραφικά
νησιωτικό χώρο, φτωχό, όπως συνέβαινε πάντα στο Νότο της Μεσογείου. Αυτή η αντίστιξη, ανάμεσα στο
μέτρο του τόπου από την μια και τις
πολιτισμικές επικαθήσεις στρατηγικής κλίμακας από την άλλη, είναι το

μόνιμο μότο που δίνει τον δραματικό τόνο στην αφήγηση της Πανουργιά. Είναι «μια στρωματογραφία του
πόνου» όπως λέει η ίδια, η ομιλία για
την ιστορία, όχι τόσο σε σχέση με
ιστορικά υποκείμενα που ενεργούν
όσο με τα υποκείμενα -άρρωστα, εξόριστα, φυλακισμένα, αποστερημέναπου υφίστανται την ιστορία και παθαίνουν. Και βέβαια, αυτή είναι η αρχαία γραμματική του δράματος, διατυπωμένη ρητά από τον Σοφοκλή,
στα λόγια του Οιδίποδα, στον Κολωνό, όπου δηλώνει ότι τα έργα του τα
έχει πάθει (πεπονθότα) παρά τα έχει
κάνει (δεδρακότα) [«Επεί τα γ’ έργα
μου πεπονθότ’ εστί μάλλον ή δεδρακότα» 266-267].
Τα παθόντα υποκείμενα, πάντα
μέσα στις πλέξεις του dispositif των
εξουσιών, στιγμιαία προσωποποιούνται μέσα από τις μαρτυρίες και αποσύρονται για να πάρουν τη σειρά
τους άλλα, σε μια αφηγηματική σειρά η οποία υποβάλλει τόσο την συγγραφέα όσο και τον αναγνώστη σε
μια διαδικασία «ψυχο-συναίσθησης», όπως την επικαλείται στο τέλος
του βιβλίου η ίδια η συγγραφέας.
Μοιάζει να έχει περάσει, και έχει πε-

ράσει πολύς καιρός -ένας αιώναςαπό την εποχή της μπρεχτικής αποστασιοποίησης αλλά να που η ψυχοσυναισθηματική εμπλοκή του αναγνώστη δεν του στερεί αναγκαστικά
την κρίση. Η συνομολογία του κακού, μέσα στην ιστορία της Λέρου,
δεν μπορεί να τυφλώνει την κρίση
και να ζωογονεί μόνο την ενσυναίσθηση. Γι’ αυτό επιμένω: Η Λέρος της
Νένης Πανουργιά είναι ένα ζωογόνο λογοτεχνικό και επιστημονικό
υπόβαθρο για να δει κανείς σήμερα
την περιπέτεια της Μεσογείου, όπως
εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας
και αποτελούμε μέρος της απωθώντας το.
Αν βάλουμε σε σειρά την αφηγηματική του βιβλίου, μετερχόμαστε
της εμπειρίας της αποστερημένης
αγροτο-ναυτικής ζωής, γνώριμης
για την νότια Μεσόγειο από την
προϊστορική εποχή -για να θυμηθούμε τον Μπρωντέλ- και περνάμε
στην ιδρυματοποίηση του νησιού σε
όλο το χρονικό φάσμα της νεωτερικότητας και με όλες της εκφράσεις
της ιδρυματοποίησης: το νησί λιμήν,
ναυτική βάση και στρατόπεδο, το
νησί φυλακή, το νησί τόπος εξορίας,
το νησί ψυχιατρείο, το νησί σχολείο,
το νησί στρατόπεδο συγκέντρωσης
των σύγχρονων προσφύγων. Όλες
αυτές οι συμπαραδηλώσεις της ιδρυματικότητας έχουν κοινή τοπολογική αναφορά στην κυρτή επιφάνεια
του νησιού -που απομονώνει από
τον υπόλοιπο κόσμο- και την καμπύλη επιφάνεια του λιμανιού που
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εγκολπώνεται κάθε λογής αποικιοποίηση. Σαν μια γεωγραφία
των υποδομών με βασικότερη το λιμάνι, το νησί της Λέρου γίνεται ένας ετεροπικός εντοπισμός κάθε λογής υποδομής που
απο-υποκειμενοποιεί τα ευάλλωτα υποκείμενα. Με την προσέγγιση της, η συγγραφέας κεφαλαιοποιεί στο μέγιστο βαθμό
τον παραδειγματικό χαρακτήρα της Λέρου στον παγκόσμιο
χάρτη της νεωτερικότητας. Ένα βιβλίο με ένα τόσο κραταιό
θέμα, όπως αυτό της Λέρου, αναμετράται με την συγγραφέα και
τη δύναμή της να ανταποκριθεί στο μέγεθος της προκλήσεως.
Αλλά αυτό που συμβαίνει με την Πανουργιά και την κάνει να
επικρατεί σε αυτή την αναμέτρηση είναι ότι όλα τα θέματά του,
που συγκλίνουν στην ανθρωπολογία της εξουσίασης και του
εγκλεισμού, συγκεφαλαιώνουν την επιστημονική έρευνα της
συγγραφέως και την πρακτική στην ίδια της τη ζωή, εδώ και δεκαετίες. Η εκπαιδευτική δουλειά της στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, με φυλακισμένους της πόλης της Νέας Υόρκης, δεν
μπορεί παρά να είναι ένα είδος εγκαρσιότητας (transversality,
όρος του Γκουατταρί), έννοιας που διαπερνά και την αναδεικνύει η εργασία της Λέρου. Η γραμματική του εγκλεισμού στην
ενεργό εμπειρία της φυλακής και της εκπαίδευσης των φυλακισμένων στην Αμερική δεν μπορεί να είναι μια εξωτερική εμπειρία από αυτήν της έρευνας για τους εγκλείστους της Λέρου.
Το βιβλίο στο σύνολό του διαπερνάται από πολυεπίπεδες μεταφορές του ανθρώπινου σώματος, είτε αναφέρεται στο μοναδικό υποκείμενο του εγκλεισμού, είτε στο συλλογικό της ιδρυματοποίησης είτε ακόμα ενεργοποιεί σωματικές μεταφορές για
την υλικότητα της νήσου, με ένα πιθανό απωθημένο μιας ιατρού που έγινε ανθρωπολόγος, και εν τέλει ως ανθρωπολόγος
μελετά πάσχοντα σώματα. Αλλά πάνω από όλα, σε μια συγκινητική στιγμή από τις πολλές του βιβλίου, η σωματικότητα διαυγάζεται εκεί «όπου η μάνα αναλαμβάνει την ευθύνη του να
διώξει το παιδί της μακριά». Είναι η ενσωμάτωση του «Τζιβαεριού» στην αφηγηματική του πονεμένου σώματος, έξω και πέρα
από το λόγο της ιδρυματοποίησης.
Μια παράξενη πρόγευση και μια παράξενη επίγευση στον μεταβολισμό του βιβλίου προκαλεί η αναφορά στην «Κύρου Ανάβαση» στην αρχή, κατά αναλογία με τις περιπέτειες των σύγχρονων μεταναστών της Ανατολίας, και, προς το τέλος, η αναφορά στην επεισοδιακή παραμονή του Ιούλιου Καίσαρα ως
αιχμαλώτου, στο Φαρμακονήσι, μέσα από την περιγραφή του
Πλουτάρχου. Και οι δύο αναφορές παραμένουν έως το τέλος
ανοικτές και εκκρεμείς σε συσχετισμούς και αναγωγές. Είναι
σαν να προοικονομούν μια δυνατότητα, που φαίνεται ότι ακόμα δεν την διαθέτουμε: να γίνει μια συνολική ανάγνωση της
ιστορίας, της γεωγραφίας και των ανθρωπολογιών τους, πέρα
από τις μεταφυσικές ιδεοληψίες της συνέχειας, σε όλα τα δυνατά διασταυρούμενα επίπεδα γνώσης και πρόσληψης. Πέρα, επίσης, όπως λέει η ίδια η συγγραφέας, από τις γνωστές αναπαραστατικές πρακτικές. Είναι δυνατόν οι τόποι, με τα ονόματά τους,
να σκηνοθετούν διηνεκώς την ιστορία τους; Όσο λέγεται έτσι
το Φαρμακονήσι θα εμφανίζεται ως φάρμακο και θα είναι το
φαρμάκι για τους περαστικούς του κάτοικους;
Η Πανουργιά αναμετριέται θρασέως με το-ακόμα-αδύνατον.
Την κάθετη ανάγνωση της ιστορίας ενός τόπου, μιας περιοχής,
μιας επικράτειας σαν να έχει μια γενεαλογία, στην οποία διαρκώς υπακούει η ιστορία, σαν να είναι μια «φυσική» μοίρα ανάμεσα σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία, όπως είναι η
«μοίρα» των σεισμογενών περιοχών, στην μεθόριο των τεκτονικών πλακών, να απειλούνται διηνεκώς από τον καταστροφικό σεισμό. Η εποχή της ανθρωποκαίνου μας κάνει να σκεφτούμε ότι η γεωλογία, η γεωγραφία και η ιστορία είναι ταυτόσημα γνωσιακά πεδία.
Υπάρχει εν τέλει κάποιο γιατρικό γι’ αυτή την αδυναμία να
προσδιοριστεί ο νόμος του ιστορικού πεπρωμένου, τον οποίο
υπαινίσσεται και ταυτόχρονα απωθεί η συγγραφέας. Το γιατρικό αυτό, το παυσίπονο, το μοιραζόμαστε εμείς, όλοι. Είναι η συνεχής δυνατότητα για μια τουριστική επίσκεψη στο νησί, το λιόκαμα στις πολυσχιδείς παραλίες του και η απόλαυση της πλούσιας -λένε- γαστριμαργίας του τόπου. Υποθέτω ότι η Νένη Πανουργιά, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας τα έχει απολαύσει όλα αυτά εξίσου. Και άρα θα μπορούσαμε να περιμένουμε σε ένα επόμενο πόνημά της μια εξήγηση για την επιστροφή του ηδονισμού και της εκλεπτύνσεως σε έναν καταραμένο τόπο.

* Ο Ζήσης Κοτιώνης είναι αρχιτέκτων και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
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Μπέργκαμο
JENS PETER JACOBSEN,

Πανούκλα στο Μπέργκαμο,
Μετάφραση Ήρκος Ρ. Αποστολίδης,
εκδόσεις Ροές, σελ. 112
ΤΗΣ

ΜΑΓΙΑΣ ΣΤΑΓΚΑΛΗ
πρῶτόν τε ἦρξε καὶ ἐς τἆλλα τῇ πόλει
ἐπὶ πλέον ἀνομίας τὸ νόσημα.
Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Β’ βιβλίο

Έ

να τραγικά επίκαιρο βιβλίο, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, αφού εστιάζει στη μεσαιωνική, φονικότατη πανδημία πανώλης, που χτύπησε το ίδιο σκληρά την περιοχή του Μπέργκαμο. Ο συγγραφέας του, ο Δανός Jens Peter Jacobsen
(1847-1885) γεννήθηκε στο Thisted της βόρειας Γιουτλάνδης και πέθανε από φυματίωση στην ίδια πόλη. Αποφασισμένος από τα εννιά του χρόνια να γίνει ποιητής, είναι μια ιδιόμορφη φιγούρα των ευρωπαϊκών γραμμάτων.
Το οικογενειακό του περιβάλλον το συνθέτει ο πραγματισμός του μεγαλέμπορου πατέρα και ο ρομαντισμός της
μελαγχολικής μητέρας του, στην οποία οφείλει την επαφή
του με την ποίηση. Μαζί με την αγάπη του για τη λογοτεχνία, εκδηλώνεται από την παιδική του ηλικία επίσης, και
το ενδιαφέρον του για τις φυσικές επιστήμες.
Μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης σπουδάζει βοτανολογία στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και συμμετέχει σε επιστημονικές αποστολές. Εισηγείται τον δαρβινισμό στη Δανία. Γράφει άρθρα για τον Δαρβίνο και μεταφράζει το έργο του στα δανέζικα. Παράλληλα με τις επιστημονικές του μελέτες αρχίζει να δημοσιεύεται και το λογοτεχνικό του έργο. Το ιστορικό πλαίσιο του 19ου αιώνα,
κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται το κίνημα του
ευρωπαϊκού Ρεαλισμού, ευνοεί τον συγκερασμό της ποιητικής αντίληψης του κόσμου με το επιστημονικό πνεύμα
που διακρίνουν τον συγγραφέα, και το 1872 με το έργο
του Mogens, εισάγει στη Δανία τον Νατουραλισμό. Εξασκημένος στην ενδελεχή παρατήρηση της φύσης, προσπαθεί να μεταφέρει στο έργο του με περιγραφές υψηλής
λογοτεχνικής αξίας τη σύνθετη πραγματικότητα. Συχνά
αναφέρεται ότι ήταν ο αγαπημένος συγγραφέας του Ρίλκε,
είχε κινήσει επίσης το ενδιαφέρον του Τόμας Μαν αλλά
και του Φρόιντ, με το διεισδυτικό ψυχογράφημα των ηρώων του στο μυθιστόρημα Niels Lyhne (1880), αρχικός τίτλος του οποίου ήταν Ο άθεος.
Στο ανά χείρας βιβλίο, στην πολύ καλή μετάφραση του
Ήρκου Ρ. Αποστολίδη (η εισαγωγή του μεταφραστή αποτελεί μια κατατοπιστική μελέτη στο έργο του Jacobsen)
μας δίνεται, σε μορφή διηγήματος, ένα χρονικό καταστροφής και αποκαθήλωσης. Καταστροφής του κοινωνικού σώματος σε ηθικό και φυσικό επίπεδο, και αποκαθήλωσης της σχέσης του ανθρώπου με το θείο αλλά και κάθε
ιερής νοηματοδότησης του κόσμου.

Στο μεσαιωνικό Μπέργκαμο, χωρισμένο σε δύο διοικητικές ενότητες, την παλαιά και τη νέα πόλη, εμφανίζεται πανούκλα. Αρχικά «χτυπάει» τον νέο οικισμό, στους
πρόποδες του λόφου, και τον αφανίζει. Σύντομα, αν και οι
ανωμερίτες για να προστατευθούν καίνε τον κατεστραμμένο οικισμό, η πανούκλα μεταδίδεται και στη δική τους
πόλη. Νομιμοποιούμενοι, όπως λένε, να αμυνθούν, διώχνουν με πέτρες ή σκοτώνουν όποιον ξένο εμφανιστεί στα
μέρη τους...
Τον πρώτο καιρό η πόλη διατηρεί τη συνοχή της, στη
συνέχεια όμως, όταν οι κάτοικοι συνειδητοποιούν ότι η
ευλαβική και κόσμια συμπεριφορά τους δεν επιφέρει τη
θεϊκή ανταμοιβή, αφήνουν πίσω τους τις χριστιανικές δεήσεις αλλά και την καλοσύνη και την αλληλεγγύη προς
τους συντοπίτες τους. Βρίσκουν διέξοδο στην παροξυσμική ικανοποίηση των ορμών τους, και χωρίς «θεϊκό»
φρένο πια φανερώνουν τον κτηνώδη εγωκεντρισμό τους
επιδιδόμενοι σε κρεσέντο διαφθοράς.
Στον κόσμο του Jacobsen τo κακό δεν είναι αποτέλεσμα
της καταστροφής, εμφανίζεται ως προϋπάρχον στοιχείο
που καταλαμβάνει τον κενό, από θεϊκό έλεος, υπαρξιακό
χώρο.
Η αποκαλυπτική σιωπή του θεού, απαλλάσσει τους κατοίκους του Μπέργκαμο από τη χριστιανική επιταγή καλοσύνης, όχι όμως και από την θρησκευτική αντίληψη
σωτηρίας. Καθώς τα σπίτια της πολιτείας μετατρέπονται
σε σκοτεινιασμένα κουφάρια με πτώματα που σαπίζουν,
ο τρόμος οδηγεί τους ανθρώπους στον πιο νοσηρό δρόμο του θρησκευτικού παραλογισμού, αυτόν της δεισιδαιμονίας με τελετές νεκρομαντείας και δεήσεις στον διάβολο.
Με αυτόν τον τρόπο ο Jacobsen καταδεικνύει ό,τι θεωρεί ως πυρήνα της πίστης: την υποκρισία και την υστεροβουλία. Η αγάπη των πιστών για τον πλησίον και η έμπρακτη έκφραση της δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μέσο
εξευμενισμού του θεού με στόχο την προσωπική σωτηρία
στο εδώ και στο επέκεινα.
Μετά από έντεκα εβδομάδες ολέθρου εμφανίζεται μια
αλλόκοτη πομπή με τεράστιους μαύρους σταυρούς. Οι
κάτοικοι με έξαλα καρναβαλικά καμώματα συνοδεύουν
τους απόκοσμους, χλωμούς επισκέπτες μέσα στον ερημωμένο καθεδρικό ναό. Και εδώ η αφήγηση υπερβαίνει
το επίπεδο της δεινής περιγραφής και η ευρηματικότητα
του συγγραφέα αφήνει στην Ιστορία της λογοτεχνίας έναν
«αιρετικό» Χριστό που με μια κίνηση στερεί τον Κόσμο
από οποιαδήποτε συνάφεια με το θείο. Το σκοτεινό διήγημα του Jacobsen σίγουρα δεν το χαρακτηρίζει η ηπιότητα και η κατανόηση για την ανθρώπινη συμπεριφορά
μπροστά στην καταστροφή, που βρίσκουμε στην περιγραφή του λοιμού των Αθηνών από τον Θουκυδίδη. Η
αυστηρότητα και η απαισιοδοξία του συγγραφέα ίσως
οφείλεται στο ότι ο ίδιος, λόγω της φυματίωσης, βρισκόταν
ήδη στο φάσμα του τέλους όταν έγραφε αυτό το έργο βαθύτατης θλίψης, για το ανθρώπινο δράμα μέσα στο άδειο
σύμπαν.
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MΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ,

Τέσσερα μονόπρακτα του 1919
[Ο ζητιάνος (Το ψόφιο σκυλί) Ξορκίζει έναν Διάβολο αυτός Lux in Tenebris (Φως στο σκοτάδι)
- Το ψάρεμα],
εκδόσεις Ηριδανός, σελ. 144
ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ή

δη από τον τίτλο της έκδοσης γίνονται διακριτά δύο ειδοποιά χαρακτηριστικά της: κατά το αφετηριακό
έτος της μεσοπολεμικής περιόδου
και της «Δημοκρατίας της Βαϊμάρης», ο
Μπρεχτ, ένα από τα πλέον επιδραστικά πρόσωπα του εικοστού αιώνα, συνθέτει μια σειρά
από πρωτόλεια μονόπρακτα στα οποία ανιχνεύονται ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της θεματολογίας και της ποιητικής του,
όπως η ανατρεπτική/ειρωνική χρήση του μύθου και η κοινωνική κριτική.
Τα μονόπρακτα δεν είναι άγνωστα στο ελληνικό κοινό καθώς, κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο, όταν πυκνώνουν εντυπωσιακά οι παραστάσεις από την πλούσια εργογραφία του Μπρεχτ, εντοπίζεται και η έκδοση: Πόσο κοστίζει το σίδερο;, Ντάνσεν, Φως στα
σκοτάδια, Μικροαστικοί γάμοι, Ο ζητιάνος ή το
ψόφιο σκυλί (μτφρ. Μαρία Λουΐζα Κωνσταντινίδη, εκδόσεις Δ. Κοροντζή, 1976). Για
πρώτη φορά, όμως, στις τυπογραφικά προσεγμένες και συστηματικές στην έκδοση θεατρικών έργων εκδόσεις «Ηριδανός», συναντάμε εκ μέρους του μεταφραστή, ηθοποιού
και σκηνοθέτη Κωνσταντίνου Κυριακού τη
μέριμνα ώστε η μετάφραση να συνοδευτεί εισαγωγικά κείμενα για τα περικείμενα και διακείμενα των μονόπρακτων. Στην ευσύνοπτη
«γενική εισαγωγή» (σ. 9-12) και στις συστάσεις των έργων, είτε αφορούν απλά ένα «βαβαυρικό φαρσύλιο» (σ. 31-32) είτε τις «μελοντοστραφείς τάσεις» (σ. 63-64) και τη δημιουργική αξιοποίηση του θέματος/μοτίβου του
κερατά και της αισχύνης (σ. 97-99). Καθώς
ήδη κυκλοφορούν σε μετάφραση του ίδιου τα
Ταμπούρλα μέσα στη νύχτα και Η μετ’ εμποδίων
άνοδος του Αρτούρο Ουί, θα ευχόταν κανείς να
συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση μεταγράφοντας και στα ελληνικά την τολμηρή
διασκευή από τον Μπρεχτ (Leben Eduards
desZweiten von England, 1924) ενός ακρογωνιαίου λίθου του queer θεάτρου, τον Εδουάρ-

Γιώργος Δρίβας, Kaizo, 2020, πολυκάναλη συγχρονισμένη προβολή εικόνων, 3’, έγχρωμο χωρίς ήχο

Πρώιμος Μπρεχτ
δο Β΄του Κρίστοφερ Μάρλοου.
Δεν είναι τυχαίο ότι από τα μονόπρακτα της
έκδοσης ξεχωρίζει εκείνο που ήδη γνώρισε τα
φώτα της σκηνής: στο «Λαϊκό Πειραματικό
Θέατρο», το 1983, ο Λεωνίδας Τριβιζάς υπέδειξε και σκηνικά το κυνικό παζάρι της ηθικής
και υπογράμμισε τις μεθόδους εξωνισμού που
μετέρχεται το καπιταλιστικό σύστημα. Η περίοδος αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο
πόλεμο υπήρξε φάση σαρωτικών αλλαγών σε
όλη τη Γερμανία και κατεξοχήν στη Βαυαρία.
Μετά την ήττα στον μεγάλο πόλεμο (για την
οποία η προπαγανδιστική μηχανή της Γερμανίας είχε αποτύχει να προετοιμάσει το κοινό)
και την εκθρόνιση του Κάιζερ, η Γερμανία
βίωσε την ανεπιτυχή της επανάσταση, η οποία
περιλάμβανε και την εγκαθίδρυση μιας «σοβιετικής πολιτείας» στη Βαυαρία. Όταν η τελευταία κατεστάλη βίαια, η χώρα αντιμετώπισε σειρά κρίσεων κατά τη διάρκεια της «Δημοκρατίας της Βαϊμάρης» και η Βαυαρία μετατράπηκε σε δυναμική βάση του ναζιστικού
κόμματος. Έτσι, στα πρώτα του συγγραφικά
βήματα ο Μπρεχτ βίωσε, αν και έμμεσα, δυο

εμπειρίες: τον αγώνα στα χαρακώματα ενός
παγκοσμίου πολέμου και τον αγώνα στους
δρόμους μιας αποτυχημένης επανάστασης. Οι
θυσίες που απαιτούνταν από τη γενιά του στη
διάρκεια αυτής της περιόδου επηρέασαν σημαντικά το νεαρό Μπρεχτ, ωθώντας τον στην
απόκτηση μιας απο-στασιοποιημένης άποψης
για την ανθρωπότητα, τόσο ατομικά όσο και
κοινωνικά, και σε μια σταθερή δυσπιστία για
κάθε μορφής ιδεαλισμό. Απέναντι σε αυτό το
ταραχώδες σκηνικό και προκειμένου να εκφράσει τις αναδυόμενες κοινωνικές και αισθητικές απόψεις, έγραψε και τα πρώτα τρία
«πλήρη» έργα του: Βάαλ (1918-22), Ταμπούρλα μέσα στη νύχτα (1919), Στη ζούγκλα των πόλεων (1921-24).
Παρότι με τα συγκεκριμένα μονόπρακτα ο
Μπρεχτ επιχειρεί να αναταράξει τις ιδεολογικές μας ψευδαισθήσεις και τα όρια μεταξύ
αλήθειας και ψέματος, βρισκόμαστε μακριά
από τη διερεύνηση της συγκρότησης του υποκειμένου κατά τη διασταύρωση των κοινωνικοϊστορικών και ψυχολογικών δυνάμεων. Τα
μονόπρακτα καθιστούν σαφείς τις αντιφάσεις

των χαρακτήρων οι οποίοι παύουν να είναι
μονότροπα «καλοί»/»κακοί», ενώ τα γλωσσικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται με κοινωνική
έμφαση. Από την άλλη αναγνωρίζουμε, εν
σπέρματι, ερωτήματα που σχετίζονται με την
ατμόσφαιρα που περιβάλλει την (αν)ασφαλή
ιδέα του εαυτού μας όταν δέχεται πολλαπλά
πλήγματα. Παρότι αυτά τα έργα «ζημιώνουν»
τον Μπρεχτ, αν τα αντικρίσουμε ως μεμονωμένα κείμενα, αποκαλύπτουν, συγχρόνως,
γνώριμους από τα όψιμα έργα προβληματισμούς του συγγραφέα αλλά και τον τρόπο με
τον οποίο εξελίσσονται οι μέθοδοι του δραματουργού. Εν τέλει, συμπληρώνουν ως απαραίτητες ψηφίδες ένα μέγιστο καλλιτεχνικό
έργο, όπως κάτι ανάλογο αντιλαμβανόμαστε
μελετώντας και βλέποντας στη σκηνή τα μονόπρακτα του Τσέχοφ, του Πίντερ, του Λόρκα, του Πιραντέλο.

σθήσεων, βιωμάτων και ιδεών, κι άλλο τόσο
είναι και μια περίοδος που εμφορείται από
αδράνεια, διακοπή και ραστώνη. Οι ιδέες γρήγορα συλλαμβάνονται, εξίσου γρήγορα όμως
εξαχνώνονται, τονίζει ο Παύλος Σημάτης, ο
συγγραφέας των χαϊκού που συνέλαβε την
ιδέα.

σ’ ένα σκαρίφημα που γίνεται στο πόδι. Πιστά
στην εξαρχής συμφωνημένη εξισωτική ρήτρα,
ποιητικό και εικονοποιητικό μέρος στέκουν
αυτοτελή χωρίς το πρώτο να περιγράφει το
δεύτερο, αλλά και χωρίς το δεύτερο να εικονογραφεί το πρώτο. Πρόθεση των δημιουργών είναι η καλλιτεχνική συνδιαλλαγήδυο
ισότιμων αφηγηματικών λόγων που εκκινούν
από κοινή αρχή.
Το όμορφο αυτό βιβλίο των εκδόσεων Γιαλός αξίζει να το αναζητήσετε για να σας συντροφεύσει το φετινό παράξενο καλοκαίρι στα ταξίδια τα πραγματικά ή στα ταξίδια του
νου.

* Ο Κωνσταντίνος Κυριακός διδάσκει στο Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Χαϊκού συνομιλία
ΠΑΥΛΟΣ ΣΗΜΑΤΗΣ,
CARLOS DALL’ ASTRA,

Καιρός χαϊκού.
Δεκαεφτά συλλαβές.
Φτάνει, σιέστα,
εκδόσεις Γιαλός, σελ. 206

Π

ρόκειται για μια ποιητική/εικαστική
συλλογή, στο οποίο χρησιμοποιώντας δύο ελλειπτικά μέσα, την ιαπωνική ποιητική φόρμα χαϊκού
(Παύλος Σημάτης) και το αφηρημένο σκίτσο
(Carlos Dall’ Astra), οι δημιουργοί αφηγούνται τις δικές τους καλοκαιρινές ιστορίες, συ-

μπυκνώνοντας σε λίγες γραμμές και συλλαβές, προσωπικές ρουτίνες, συλλογικά βιώματα, εφήμερες εικόνες κι ερωτικά σπαράγματα.
Η σύλληψη της συλλογής αυτής μοιάζει
απλή και πράγματι ίσως είναι: η καταγραφή 92
καλοκαιρινών στιγμών των δημιουργών, μία
για κάθε μέρα του θέρους ή πιο σωστά αυτό
που καταχρηστικά ορίζουμε ως καλοκαίρι από 1η Ιουνίου έως 31η Αυγούστου- και η
απαθανάτισή τους σε ένα ενιαίο, εικαστικό
ημερολόγιο. Όπως υπαινίσσεται και ο τίτλος
της συλλογής, η θερινή περίοδος έμοιαζε η
πλέον πρόσφορη για την τελείωση αυτής της
σύλληψης για τους δημιουργούς της. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή έμφορτη εικόνων, αι-

Οι έρωτες σαν
παγωτά κοντόληκτοι,
καλοκαίρι
Μόνο η σκιαγράφησή τους είναι δυνατή.
Μόνο η φευγαλέα καταγραφή τους είναι εφικτή σ’ ένα ποίημα που διαβάζεται απνευστί ή

ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ
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Αναγνώσεις
Aσθενής κόσμος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ,

Έξοδα νοσηλείας, μυθιστόρημα,
εκδόσεις Ενύπνιο, σελ. 176
ΤΗΣ

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ*

Ή

δη από το προηγούμενο βιβλίο
του Η ιδιωτική μου αντωνυμία (Κίχλη, 2018), ο Παναγιώτης Χατζημωϋσιάδης έδειξε μέσα από μία
γραφή ρεαλιστική όσο και ποιητική, ότι χαράζει τον δικό του ιδιαίτερο δρόμο στη σύγχρονη λογοτεχνία μας. Η Ιδιωτική αντωνυμία, έργο με ιδιοφυή διάρθρωση του περιεχομένου και σαφή θέση όσον αφορά την ιδεολογία του ως δημιουργού, δίνει την πλήρη
εικόνα ενός προσωπικού μύθου: το πώς και
γιατί ο συγγραφέας επιλέγει να βαδίσει μέσα
από τα μονοπάτια της δύσβατης σύγχρονης
Ιστορίας, τον καθοριστικό ρόλο του βιώματος και της συλλογικής μνήμης, την σχέση
του παρελθόντος με το παρόν.
Το ανά χείρας βιβλίο, Έξοδα νοσηλείας,
επιβεβαιώνει τη θέληση του συγγραφέας
για την συνέχιση αυτής της πορείας - ανίχνευση του δικού του κόσμου και σύγκριση
με τον υπόλοιπο, λιγότερο ή περισσότερο
φθαρτό.
Δίχως να αποτελεί μια αφηγηματική συνέχεια του προηγούμενου, και μακριά από
κάθε απόπειρα διδακτισμού, διακρίνεται
επίσης για την πρωτοτυπία και τον πείσμονα αγώνα του συγγραφέα να συνδυάσει την
τάχα μη συνειδητή σχέση ανάμεσα στο θυμικό και το βίωμα. Παρατηρητής και συγχρόνως πρωταγωνιστής δύο ιστοριών που
εκτυλίσσονται και εξελίσσονται μέσα από
τρεις μονολόγους, σκάβοντας βαθιά την
ψυχή των ηρώων του, δίνει και την εικόνα
του κορμιού τους.
Ως θεατής «μισθωτός νοσηλευτής», ο
συγγραφέας επωμίζεται τον δυσβάσταχτο
ρόλο του Φροντιστή: καταγράφει τα πάντα
και αντιπαραθέτει την απουσία του Λόγου
σ’ ένα ζωντανό κατά τα άλλα σώμα, με την
παρουσία μιας ψυχής και ενός συναισθήματος που πάλλει μέσα σ’ ένα ουσιαστικά
νεκρό, παράλυτο εξαιτίας της ασθένειας,
κορμιού. Ποιο από τα δυο είναι το πιο τυχερό, θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης που παρακολουθεί βήμα-βήμα την πορεία υπάρξεων που δεν μπορούμε να αριθμήσουμε·
γιατί είναι πολλά τα πρόσωπα που εμφανίζονται, φεύγουν, κρύβονται και ξανάρχονται πάλι σ’ αυτό το βιβλίο.
«Στις έντεκα ακριβώς είμαι ξανά στο πόστο
μου. Σύνολο ύπνου τριάντα δύο λεπτά, όσο
διαρκεί η διαδρομή του αστικού από το σπίτι
μου μέχρι το νοσοκομείο. Φτάνω την ώρα που
η νευρολόγος βγαίνει απ’ τον θάλαμο. [...]
Χτυπάω την πόρτα και χωρίς να περιμένω
απάντηση ανοίγω. Ξέρει ότι είναι η ώρα μου.
Θα μπω μέσα, θα τον χαιρετήσω. Θα νεύσει με
μια ελάχιστη κίνηση του κεφαλιού».
Γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, το κείμενο δοκιμάζει τον αναγνώστη· αν και ο Χατζημωϋσιάδης κατονομάζει τις λογοτεχνικές του καταβολές, όσον αφορά στην πάντα
παρούσα ιστορική μνήμη, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγεις την ταύτιση αν όχι με
το γεγονός, τουλάχιστον με το βίωμα του
δημιουργού. Εξάλλου, αν το υλικό που δουλεύει η λογοτεχνία είναι φορτωμένο ιστορία

και νόημα,i πώς να μη δεχθούμε ότι και ο άνθρωπος, ο απλός, χρησιμοποιεί την γλώσσα για να υπάρξει μέσα της; Και πώς, ακόμη κι αν τα Έξοδα νοσηλείας είναι μια αλληγορία αφενός για τη δύναμη της σκέψης
ενός ακίνητου σώματος και αφετέρου την
ανυπαρξία «λογικού» σε ένα πλάσμα που το
συντηρεί η κολοβωμένη μνήμη, να μη τροφοδοτήσουμε με ερωτηματικά, αναπάντητα, τη θέση του συγγραφέα πίσω απ’ όλα
όσα διαδραματίζονται μπροστά του;
«Πήγα και τη βρήκα. Οχτώ η ώρα το πρωί
έφυγα απ’ το νοσοκομείο. Εννιά και τέταρτο
ήμουνα στο σπίτι της... Κατέβηκε ένας νεαρός
στην είσοδο της πολυκατοικίας... Ανεβήκαμε
στον πρώτο όροφο και μου άνοιξε την πόρτα
του διαμερίσματος. Να κλείσω την πόρτα όταν
τελειώσω μου ζήτησε... ‘Κάποιος συγγενής που
ενδιαφέρθηκε; Κάποια υπηρεσία Πρόνοιας;’
επιμένω. Κουνάει αρνητικά το κεφάλι και φεύγει.[...]
‘Ήρθες;’ μου λέει. ‘Ήρθα’ της λέω. ‘Τι ωραία’
μου λέει. ‘Τι ωραία’ της λέω. Της χαϊδεύω τα
μαλλιά. Μου χαμογελάει...».
Το κείμενο αναδιπλώνεται, παραπέμπει
σε αναμνήσεις του αφηγητή, συχνά μες
στην σαφήνειά του δημιουργεί ερωτηματικά: όχι ως προς την θέση του, αλλά για τον
δικό του ρόλο-καθήκον. Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στον ίδιο, σ’ ένα εγώ
που υποφέρει και μάχεται; Αυτά τα σημεία
της συνειδητής έλλειψης απάντησης και
ίσως αντίφασης ανάμεσα στην ανίχνευση
της επιθυμίας και στην πρόθεση που γεννά
το συναίσθημα, φέρνουν συχνά στον νου
ένα Τούνελii μια άλλη υπόγεια διαδρομή
που θα οδηγήσει, λίγο πριν το τέλος του μυθιστορήματος, σε ένα επιπλέον επίπεδο
ανάγνωσης, σε ένα άμεσο επίπεδο, το οποίο,
ειδικά στην περίπτωση του Παναγιώτη Χατζημωϋσιάδη μπορεί να θεωρηθεί και ως
μία «λαθραία παρέμβαση».iii
Όμως ας μην παρασύρουμε τον αναγνώστη, στερώντας του την απόλαυση ενός πηγαίου, εξαιρετικού κειμένου. Η ευαισθησία
του συγγραφέα είναι τόσο μεγάλη και η οξυδέρκειά του τόσο κεντρική που αυτό το βιβλίο προσφέρει μέσα από την επώδυνη καταβύθιση των ηρώων του, όποιοι κι αν είναι
αυτοί, το σχήμα μιας πραγματικότητας που
καραδοκεί για να καταβροχθίσει το κακό και
συγχρόνως να δώσει την εικόνα της ταύτισης με τον πόνο-χρόνο, (μοιραία, αναμενόμενη αλλά και λυτρωτική), ενός πολύ «ανθρώπινου» πλάσματος.
«Είναι πλέον δύσκολες για μένα οι μετακινήσεις, ακόμη και στις πιο μικρές αποστάσεις...
Και μόλις τώρα αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς
εννοούσε μια ασθενής μας με προβλήματα
αναπηρίας όταν περιχαρής μας ανακοίνωνε
ότι θα κάνει την πρωινή της βόλτα με το αμαξίδιο απ’ την κουζίνα του διαμερίσματός της μέχρι το σαλόνι».

i

Βλ. Christine Glucksmann - Claude Prevost,
Λογοτεχνία και Ιδεολογία, Πύλη 1977 [3] σσ.
39-41

Ernesto Sabato, El Túnel, Biblioteca de
Bolsilio, 1985
ii

iii

Βλ. παραπάνω, Σημ. Ι, σελ. 46

* Η Βερονίκη Δαλακούρα είναι ποιήτρια

Γιώργος Δρίβας, Aeonium, 2020, πεντακάναλη συγχρονισμένη προβολή, 20’, έγχρωμο με ήχο

Δρόμοι
στα σκοτεινά
MELANIE KLEIN,
DONALD W. WINNICOTT,
FRIEDA FROMM - REICHMAN,
CHRISTOPHER R. LONG,
GERALD J. GARGIULO,
JAMES R. AVERIL,

Η μοναξιά, ως πάθηση και ως
ικανότητα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια,
μετάφραση Ροζαλί Σινοπούλου,
σελ. 168
ΤΗΣ

ΒΕΡΑΣ ΠΑΥΛΟΥ*
«Κανένα τίμημα δεν είναι αρκετά υψηλό
για το προνόμιο να ορίζεις τον εαυτό σου»

Μ

ε αυτή τη ρήση του Nietzche εισάγεται το κορυφαίο άρθρο του
Άγγλου ψυχαναλυτή Donald
Winnicot με τίτλο «Η ικανότητα
να μένουμε μόνοι». Άρθρο κομβικό για την
εποχή του. Μόνο που για τον Winnicot η ικανότητα αυτή δεν έχει να κάνει με την μοναξιά
όπως νοείται στην σύγχρονη νεοφιλελεύθερη
εποχή, οπότε και αναιρείται η φράση «η αξία
ενός ανθρώπου μετριέται με την ποσότητα της
μοναξιάς που μπορεί να αντέξει», και πάλι του
Nietzche. Καθώς η φράση αυτή εμπεριέχει
κάτι της τάξεως της οδύνης που έχει γίνει έμβλημα της σύγχρονης εποχής. Το άτομο ωθείται να τα καταφέρει μόνο του, ριγμένο σε έναν
κόσμο δύσκολο, μέσα στην στέρηση που απολαμβάνει ο Άλλος. Κυρίαρχο «σύμπτωμα» σήμερα. Ατομικότητα, απομόνωση, στέρηση βασικών αγαθών, εργασίας, κατάθλιψη, μαρασμός.
Η ικανότητα να μένει κανείς μόνος παρουσία του Άλλου, της μητέρας αρχικά, έχει να κάνει με την απαρτίωση του εαυτού. Ανάπτυξη
της δημιουργικότητας, απουσία αλλά και ταυτόχρονα παρουσία του Άλλου με την έννοια
της εσωτερίκευσης. Ξεκινά με την σταδιακή
απομάκρυνση της μητέρας στον ίδιο χώρο, με
την προϋπόθεση ότι παραμένει ψυχικά κοντά
στο βρέφος.
Σιωπηλή στιγμή στην ψυχαναλυτική συνεδρία, όπου κάποιος μένει μόνος παρουσία του
ψυχαναλυτή, που είναι εκεί με το σώμα του,
την ψυχή, το ασυνείδητο, το είναι του. Θέση σε
πλήρη αντιδιαστολή με την χρήση της ψηφιακότητας σε κάθε έκφανση της ζωής, και δη στο

πλαίσιο συνεδριών. Που έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Διαρκή επιβολή παρουσίας,
εισβολή στο χώρο, στο σώμα. Στέρηση της
«απουσίας», αδυναμία διεργασίας πένθους. Η
οθόνη και το Διαδίκτυο γεννούν ψυχωτικές
καταστάσεις, εξαρτήσεις, ανικανότητα να είναι
κανείς μόνος, να ονειροπολεί, να σκέπτεται.
Να μένεις μόνος, «παρουσία-απουσία»,
αποτελεί ικανότητα και όχι φόβο. «Η ικανότητα να μένει κανείς μόνος είναι κάτι που υπονοεί πάντα ότι βρίσκεται εκεί κάποιος άλλος»,
γράφει ο Winnicot.
Η εκπροσώπηση στη σκέψη και την αναπαράσταση που γίνεται μέσα από την ανθρώπινη
σχέση λειτουργεί με το ασυνείδητο «εξ αποστάσεως», δίχως την χρήση μηχανικών μέσων
και τεχνολογιών, οι οποίες γεννούν εξαρτημένα όντα σε κατάρρευση, όταν ο Άλλος δεν απαντά στο αίτημά τους. Ισχυρό όπλο «ελέγχου» η χρήση της τεχνολογίας- στο σημερινό απρόσωπο σύστημα, βασίζεται στα ψυχικά ελλείμματα. Δημιουργώντας, με βάση την ιδεολογία
του ατομισμού, είτε την αίσθηση της μοναξιάς
που εδράζεται στο κλείσιμο, είτε την ανάγκη
συμβιωτικότητας που απαντά στο αίτημα του
«αβοήθητου» μωρού να έχει διαρκώς τον «μαστό».
Η σημερινή δυστοπική πραγματικότητα ριζώνει σε πρώιμα στοιχεία του ψυχισμού. Ο
«αληθής»εαυτός του Winnicott έχει να κάνει
με την ικανότητα αυθεντικής αντίδρασης στον
κόσμο, σε συνθήκες ωριμότητας της ερωτικής
ανάπτυξης. Ικανότητα να μένει κανείς μόνος
στη φαντασιακή πρωταρχική γονεϊκή σκηνή,
ανεκτικότητα της αμφισημίας, συγχώνευση
επιθετικών και ερωτικών ορμών, απελευθέρωση από το άγχος καταδίωξης. Σε αντίθεση
με τον «ψευδή» εαυτό που απαντά στα ερεθίσματα που δίνει το περιβάλλον, υφαίνοντας
ένα κουκούλι που κρύβει οτιδήποτε αληθινό.
Έτσι, υποτάσσεται κανείς φαντασιακά πλήρως
στον Άλλο.
Η σιωπή και η ενεργή ακρόαση του ψυχαναλυτή αλλά και η ανθρώπινη αλληλεγγύη με
δίκτυα στήριξης, δομούν της ικανότητα να μένει κανείς μόνος στις σύγχρονες σαθρές κοινωνικές συνθήκες, που διαβρώνονται ακόμη
περισσότερο με την εισβολή τεχνολογικών μέσων. Ζητήματα που καθίστανται εξαιρετικά
πολιτικά σήμερα, όπου η πραγματική παρουσία, με την ελευθερία σώματος-πνεύματος,
ανοίγει «δρόμους» στη σκοτεινιά.

* Η Βέρα Παύλου είναι ψυχαναλύτρια

Πολιτισμός
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Αναζητώντας
τον κοινό μουσικό
παρονομαστή

Η φτώχεια
είναι προϊόν
εγκλήματος

O Μπρους
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Το μυστικό
της μαγείας
του Παπαδιαμάντη
«Ο Αμερικάνος» σε
σκηνοθεσία - ερμηνεία
του Θανάση Σαράντου

Μπρους Σπρίνγκστιν:
επιστροφή στις ρίζες
Σ
τις 23 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος
του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Letter To You». Ο
Μπρους Σπρίνγκστιν γεννήθηκε και
μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη του Νιου
Τζέρσι, το Λονγκ Μπραντς. Ασχολήθηκε με τη μουσική αρχικά ως χόμπι,
όπως και τόσα παιδιά της ηλικίας του
εκείνη την εποχή, και αποφάσισε να
την κάνει επάγγελμα γιατί δεν ήθελε
να πάει να εργαστεί σε μία από τις βιομηχανίες της περιοχής, όπως όλα τα
μέλη της οικογένειάς του.
Στον πρώτο δίσκο του, το «Greetings From Asbury Park, N.J.», το
1973, ήδη τον συνόδευε ένα συγκρότημα φίλων του μουσικών από την ίδια πόλη, οι E Street Band. Μαζί τους
κυκλοφόρησε μια σειρά από δίσκους
που, από την τυπική έκφραση της εφηβικής / νεανικής εξέγερσης, σταδιακά μετατράπηκαν στην αφήγηση
των παθών και των πόθων της blue
collar America, της εργατικής τάξης

της Αμερικής, στην οποία ανήκε και
η οικογένεια του. Αποκορύφωμα αυτής της πρώτης περιόδου του τα «The
River» του 1980 και «Born in the
USA» του 1984, που τον έκαναν σούπερ σταρ χαρίζοντάς του και το προσωνύμιο «Το Αφεντικό» (The Boss)
για τα πολύ μεγάλα κέρδη που απέφεραν οι δίσκοι και οι περιοδείες του.
Κάπου εκεί, όμως, το κεφάλαιο αυτό έκλεισε και άνοιξε ένα άλλο. Τα τραγούδια του άρχισαν να γίνονται πιο
προσωπικά και το 1989 διέλυσε την E
Street Band, αν και την επανασύνδεσε δέκα χρόνια αργότερα, αλλά πλέον μόνο για να τον συνοδεύει σε κάποιες περιοδείες του.
Σιγά - σιγά, όμως, από τα τέλη της
δεύτερης προεδρίας Ομπάμα τα τραγούδια του άρχισαν να αποκτούν και
πάλι κοινωνικό περιεχόμενο, ενώ όλο και συχνότερες έγιναν οι δημόσιες
παρεμβάσεις του για σημαντικά θέματα. Αυτή η στάση του εντάθηκε φυσικά πολύ περισσότερο στα χρόνια

Από τα τέλη
της δεύτερης
Προεδρίας
Ομπάμα τα
τραγούδια του
άρχισαν να
αποκτούν και
πάλι κοινωνικό
περιεχόμενο,
ενώ όλο και
συχνότερες
έγιναν οι
δημόσιες
παρεμβάσεις
του για
σημαντικά
θέματα

του Τραμπ και γι’ αυτό το καινούριο
άλμπουμ του αναμένεται με μεγάλο
ενδιαφέρον. Ο εικοστός -εκτός των
ζωντανά ηχογραφημένων, των συλλογών κ.λπ.- δίσκος του «Letter To
You» είναι ουσιαστικά ο πρώτος που
ηχογραφεί εξ ολοκλήρου με την E
Street Band μετά το εμβληματικό
«Born In The USA» του 1984. Όλα
δείχνουν ότι το «Letter To You», που
θα κυκλοφορήσει ακριβώς έναν μήνα αφότου ο δημιουργός του θα συμπληρώσει τα 71 χρόνια του και περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια -τέσσερα εκ των οποίων ο Μπρους
Σπρίνγκστιν τα είχε γράψει πριν καν
την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου
του-, θα είναι σε μεγάλο βαθμό μια επιστροφή στις ρίζες του, στο Νιου
Τζέρσι, παρέα με τους παλιόφιλους
και στην ορμή, αλλά και την οργή της
νιότης, μέσα όμως από όλη τη σοφία
της ωριμότητας...

ΘΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Συνέντευξη Ελλάδα

50 Η ΑΥΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Είναι απαραίτητη η πο
Πέτρος
Μάρκαρης

συγγραφέας
Συνέντευξη στην

ΠΟΛΥ ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ

«Παλιά θεωρούσαμε ότι ο
φόνος ήταν μέσο για την
αύξηση της δύναμης και της
κυριαρχίας. Σήμερα αυτή η
δύναμη και η κυριαρχία έχουν
μετατοπιστεί από τα όπλα στο
χρήμα» λέει ο Πέτρος
Μάρκαρης με αφορμή το
τελευταίο του μυθιστόρημα «Ο
φόνος είναι χρήμα» (εκδ.
Κείμενα). Έτσι, ο περίφημος
αστυνόμος Κώστας Χαρίτος,
στην Αθήνα του 2019 αυτή τη
φορά, καλείται να εξιχνιάσει
τους φόνους ξένων επενδυτών
που έχουν αναστατώσει το
πολιτικό σύστημα. Επειδή ο
φόνος για τον Μάρκαρη είναι
πάντα η αφορμή προκειμένου
να σχολιάσει τα σημεία και τα
τέρατα των καιρών μας, στο
τελευταίο του βιβλίο τον πρώτο
λόγο δεν τον έχει μόνο ο
γνωστός αστυνόμος του, αλλά
και ο παλιός αριστερός
Λάμπρος Ζήσης και το
«κίνημα των φτωχών» που
εμφανίζεται δυναμικά. «Είναι
ουσιαστικά η εικόνα των
φτωχών που θα
αντιμετωπίζουμε στο εξής
λόγω της πανδημίας»
διευκρινίζει ο συγγραφέας και
φροντίζει να μας θυμίσει ότι «η
φτώχεια είναι προϊόν
εγκλήματος».
Ανατόμος της σύγχρονης
ελληνικής πραγματικότητας,
«ένας από τους δέκα
καλύτερους σύγχρονους
αστυνομικούς συγγραφείς της
Ευρώπης» σύμφωνα με τη
διεθνή κριτική, ο Πέτρος
Μάρκαρης θέτει για ακόμα μια
φορά τους αναγνώστες του
ενώπιος ενωπίω με την εποχή
τους και τα μεγάλα ζητήματά
της. Και γι’ αυτά καταθέτει
σήμερα τις σκέψεις του.

«Ο κόσμος κινητοποιείται για την άρνηση της πανδημίας και αρνείται να κινητοποιηθεί για τις συνέπειες της αντιμετώπισής της και κυρίως για
τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πανδημία στα αδύναμα κοινωνικά στρώματα»

«Ο φόνος είναι χρήμα» ο τίτλος του
βιβλίου, Η φτώχεια είναι έγκλημα;

Η φτώχεια είναι
προϊόν εγκλήματος
που προέρχεται
ουσιαστικά από την
αδίστακτη
προσπάθεια
συσσώρευσης
πλούτου, η οποία
όμως αποκλείει την
κατανομή του

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα ο κόσμος
δυστυχώς, η σχέση με το χρήμα έχει έρθει πολύ
πιο κοντά κι αυτό δεν το λέω μόνο από την άποψη
του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά κυρίως από
την άποψη ότι τα κέρδη, αυτό που ονομάζουμε
συσσώρευση πλούτου, δεν έχει πλέον κανέναν
ενδοιασμό να χρησιμοποιήσει τον φόνο με την
ευρύτερη έννοια ως μέσο πλουτισμού. Παλιά θεωρούσαμε ότι ο φόνος ήταν μέσο για την αύξηση
της δύναμης και της κυριαρχίας. Σήμερα αυτή η
δύναμη και η κυριαρχία έχουν μετατοπιστεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό από τα όπλα στο χρήμα. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η πρακτική του
αδίστακτου χρήματος που κυριαρχεί σήμερα στον
κόσμο είναι ουσιαστικά ένας μοχλός αύξησης της
φτώχειας και της αδικίας. Υπό αυτή την έννοια η
φτώχεια είναι προϊόν εγκλήματος που προέρχεται ουσιαστικά από την αδίστακτη προσπάθεια
συσσώρευσης πλούτου, η οποία όμως αποκλείει
την κατανομή του πλούτου.

Γι’ αυτό εμπλέκεται ο Χαρίτος με τους
επενδυτές;
Εμπλέκεται γιατί τα τελευταία χρόνια εκνευρίζομαι πολύ μ’ αυτόν τον «καθαγιασμό» των επενδύσεων. Και ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι επενδύσεις μπορεί να είναι κάτι πολύ χρήσιμο για μια
χώρα, αλλά δεν είναι η πανάκεια που λύνει όλα
τα προβλήματά της. Από την άλλη, για μένα προσωπικά, μια επένδυση η οποία δεν είναι αναγκασμένη να λάβει υπόψη μια έστω και στοιχειώδη
κατανομή του πλούτου είναι μια επένδυση που
ωφελεί τους ελάχιστους, δηλαδή τους επενδυτές
και κανέναν άλλον.

Γι’ αυτό νιώσατε την ανάγκη να
ξαναφέρετε στο προσκήνιο τον φίλο του
Χαρίτου, τον παλιό αριστερό Λάμπρο
Ζήση;

Ο Λάμπρος Ζήσης είναι αυτό που είπατε, ο παλιός αριστερός, και στον παλιό αριστερό η κινητοποίηση των αδικημένων είναι έννοια υπαρξιακή. Όταν λοιπόν λέει ο Ζήσης ότι «η Αριστερά
αυτοκτόνησε και κάνουμε την κηδεία της», εννοεί ακριβώς ότι η Αριστερά έχασε τη δύναμη να κινητοποιεί τις μάζες, αυτό που στην εποχή του
Ζήση ήταν το αυτονόητο.

Μπορεί να επανέλθει αυτή η συνθήκη;
Θα ήταν ευχής έργο να επανέλθει. Αλλά για να
επανέλθει η συνθήκη, είναι απαραίτητη η πολιτικοποίηση των πολιτών, δηλαδή η όξυνση και η
ενίσχυση της πολιτικής συνείδησης του κάθε πολίτη. Κι αυτό δεν είναι πρόβλημα ελληνικό, είναι
πρόβλημα ευρωπαϊκό, για να μην πω παγκόσμιο.

Αναρωτιέμαι αν η συνθήκη της
πανδημίας ευνοεί αυτή την
πολιτικοποίηση…
Εδώ ακριβώς υπάρχει ένα αρνητικό παράδειγμα. Ο κόσμος κινητοποιείται για την άρνηση της
πανδημίας και αρνείται να κινητοποιηθεί για τις
συνέπειες της αντιμετώπισής της και κυρίως για
τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πανδημία
στα αδύναμα κοινωνικά στρώματα.

Ο αστυνόμος Χαρίτος μπορεί να
αναπνεύσει στην Αθήνα του 2020 με την
πανδημία και μια ορατή οικονομική
κρίση;
Ξεκίνησα να γράφω το μυθιστόρημα πολύ πριν
την πανδημία, με στόχο ουσιαστικά το θέμα των
επενδύσεων. Έτυχε όμως να ολοκληρώσω το βιβλίο μέσα στην πανδημία, στη διάρκεια της καραντίνας, κι όταν το ξαναδιάβασα, διαπίστωσα με
μεγάλη μου έκπληξη ότι ουσιαστικά οι φτωχοί
που περιγράφω στο μυθιστόρημα θα είναι και τα
οικονομικά θύματα της πανδημίας. Κι αυτό δεν
το λέω μόνο για τους μετανάστες, αλλά επειδή οικονομικά θύματα της πανδημίας θα είναι και τα
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λιτικοποίηση των πολιτών
σφατα, με τον θάνατο του Καμιλέρι, χάσαμε
μια σειρά από συγγραφείς που εξέφραζαν αυτήν την τάση. Υπάρχουν όμως από την άλλη
μεριά συγγραφείς οι οποίοι την ακολουθούν
και την αναπτύσσουν και στην Ευρώπη, και
στη Λατινική Αμερική, όπως ο Πάκο Ιγνάσιο
Τάιμπο ΙΙ και ο Έλμερ Μεντόζα στο Μεξικό,
ο Ραμόν Ντίαζ Ετέροβιτς στη Χιλή ή ο Άρμεντ Νταλ στη Σουηδία και ο Αρναλντούρ
Ίτρινγκαρσον στην Ισλανδία.

Θεωρείτε πως έχει γίνει μόδα το
αστυνομικό μυθιστόρημα;
Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή έχει παγκοσμίως μια τεράστια ανταπόκριση και, όπως
συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, δίπλα στα σπουδαία μυθιστορήματα που ξεχωρίζουν, υπάρχει και μια παραγωγή ευτέλειας.
Αλλά αυτό συνέβαινε πάντα, δεν είναι κάτι
καινούργιο.

Ένας διεθνούς φήμης συγγραφέας
αστυνομικών μυθιστορημάτων τι
σκέφτεται όταν θεσμοθετείται το
έγκλημα, όπως παρακολουθούμε στις
ΗΠΑ;

μεσαία στρώματα. Οι φτωχοί λοιπόν στο μυθιστόρημα αυτό, την ιστορία των οποίων αφηγείται ο Ζήσης και όχι ο Χαρίτος, είναι ουσιαστικά η εικόνα των φτωχών που θα αντιμετωπίζουμε στο εξής λόγω της πανδημίας. Πέραν
αυτού, θα αντιμετωπίσουμε, δυστυχώς, στον
αντίποδα έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που θα πλουτίζουν από την πανδημία. Σ’
αυτή τη συνθήκη που ξεδιπλώνεται μπροστά
μας μπορεί ο Χαρίτος, όπως και ο γαμπρός
του ο Φάνης, που είναι γιατρός στο ΕΣΥ, να
έχουν μια μίνιμουμ ασφάλεια. Το πρόβλημα
είναι με την κόρη του, η οποία είναι δικηγόρος
και ο Χαρίτος δεν μπορεί να ξέρει αν το δικηγορικό της γραφείο θα επιβιώσει, πράγμα το
οποίο τον ανησυχεί πολύ.

Μέσα από τα βιβλία σας ανατέμνετε
την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της
εποχής μας. Εξακολουθεί το
αστυνομικό μυθιστόρημα στις μέρες
μας να παίζει τον ρόλο του κοινωνικού
μυθιστορήματος του 19ου αιώνα;
Σήμερα περισσότερο κι από άλλες περιόδους το αστυνομικό μυθιστόρημα αποτυπώνει περισσότερο από κάθε άλλο την κοινωνική πραγματικότητα, τα κοινωνικά προβλήματα και την κοινωνική αδικία που κυριαρχεί
στην εποχή μας. Πιστεύω ότι η σημερινή κοινωνικοπολιτική και οικονομική πραγματικότητα στον κόσμο απαιτεί περισσότερο από άλλες προηγούμενες περιόδους το αστυνομικό
μυθιστόρημα για να γίνει καλύτερα κατανοητή κι αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι χρήμα
και έγκλημα έχουν έρθει τόσο κοντά όσο ποτέ
άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Διακρίνετε εκπροσώπους του είδους
που ακολουθούν άξια αυτή την
παράδοση των τελευταίων χρόνων;
Βεβαίως τον τελευταίο καιρό μέχρι και πρό-

Αστυνομικός συγγραφέας ο οποίος δεν συνεχίζει στη διάρκεια της καριέρας του να τρομάζει με το έγκλημα και να θεωρεί πως το
έγκλημα βρίσκεται μέσα στη ζωή έχει χάσει
την επαφή του με την πραγματικότητα ως συγγραφέας. Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα
πράγμα: οι φόνοι των μαύρων στην Αμερική
δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, διαφορετικά
δεν θα υπήρχε ένας Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Το
μεγάλο πρόβλημα για μένα βρίσκεται ακριβώς
σ’ αυτό το σημείο, ότι δηλαδή αυτό το φαινόμενο, παρά τον Λούθερ Κινγκ, δεν κινητοποίησε την αμερικανική κοινωνία, και όχι μόνο
τους μαύρους αλλά και τους λευκούς. Επιπλέον, ακριβώς επειδή δεν τους κινητοποίησε
ποτέ, σήμερα, με έναν Πρόεδρο που είναι αναφανδόν υπέρ της λευκής κυριαρχίας στην
Αμερική, τροφοδοτεί ουσιαστικά την απαλλαγή από κάθε ενοχή και αναστολή απέναντι σε
κάθε έγκλημα κατά των μαύρων.

Ως Κωνσταντινουπολίτης ανησυχείτε
με τα ελληνοτουρκικά;
Το επίπεδο της ανησυχίας μου είναι το ατύχημα. Εκεί εστιάζεται ο φόβος μου. Από την
άλλη πλευρά, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό
όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη τη Μεσόγειο η νέα τροπή επιθετικότητας συνυφασμένη με όνειρα επεκτατισμού που εκφράζεται από τη σημερινή ηγεσία της Τουρκίας.
Όταν λοιπόν ακούω ότι όλο αυτό είναι μια
κατασκευή στο μυαλό του Ερντογάν, εκείνο
το οποίο βλέπω είναι ότι αυτό το όνειρο στο
μυαλό δεν αποκλείει καθόλου τις έντονα επιθετικές κινήσεις που κάνει στη Μεσόγειο.
Αντίθετα, τις ενισχύει. Θεωρώ λοιπόν πως κάποιες χώρες, ιδιαίτερα της Μεσογείου, καλά
θα κάνουν να βάλουν σε πρώτο πλάνο τον
κίνδυνο που πηγάζει από αυτήν όλη την κατασκευή και σε δεύτερο πλάνο τα όποια οικονομικά συμφέροντα και να πουν ότι προέχει
να εξαλειφθεί ο κίνδυνος και μετά έρχεται η
σειρά των οικονομικών.

Τι σας τρομάζει ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο;
Δεν μπορώ να σας μιλήσω για τους ομαλούς φόβους μου αυτήν την περίοδο της παγκόσμιας ανωμαλίας, όταν η κάθε έννοια μιας
κανονικής ζωής κατεδαφίζεται για απροσδιόριστο χρόνο.

Κριτική θεάτρου
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Το μυστικό της μαγείας
του Παπαδιαμάντη
Στο Κηποθέατρο Παπάγου δραματοποιημένο το διήγημα του Παπαδιαμάντη
«Ο Αμερικάνος» σε σκηνοθεσία - ερμηνεία του Θανάση Σαράντου
Του

ΛΕΑΝΔΡΟΥ
ΠΟΛΕΝΑΚΗ

O

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αποτελεί μια
αξεπέραστη μορφή και
μια απρόσιτη κορυφή
των ελληνικών γραμμάτων. Μπορούμε σήμερα, μετά από δεκαετίες παρερμηνειών και παραναγνώσεων, να τον αντικρίσουμε σε
όλες του τις διαστάσεις. Η ετικέτα
του «ηθογράφου» έχει ξεθωριάσει, και ο μεγάλος μας πεζογράφος, ποιητής ειδυλλίων και επιθαλάμιων ωδών στην ουσία δεν
την έχει ανάγκη πλέον. Ο ίδιος ο
όρος «ηθογραφία» ήταν στην Ελλάδα, εξάλλου, μια άλλη παρεξήγηση, έχοντας ταυτιστεί παράταιρα με το εύκολο φθηνό «φολκλόρ». Ηθογραφία στην επιστημονική της σημασία σημαίνει την
εξέταση των ηθών και της εν γένει
συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο κάτω από δεδομένες
κοινωνικές
συνθήκες. Με αυτήν την έννοια
είναι ηθογράφοι και ο Ντοστογιέφσκι, και
ο Μπαλζάκ,
και ο Ντίκενς,
και ο Παπαδιαμάντης.
Αλλιώς ψα-

ρεύουμε σε θολά νερά.
Μια άλλη μεγάλη παρεξήγηση
ήταν η υποτιθέμενη προσήλωσή
του στο τρέχον θρησκευτικό βίωμα με παραμερισμό κάθε στοιχείου κοινωνικού προβληματισμού.
Λανθασμένο κριτήριο, που τον
«χάριζε» στη συντηρητική πολιτική παράταξη. Κι αυτό έχει, επίσης,
αποδειχθεί μια εσφαλμένη εκτίμηση. Σήμερα είμαστε πια σε
θέση να ξέρουμε ότι το θρησκευτικό βίωμα του Παπαδιαμάντη
πήγαζε από το επαναστατικό, τότε,
κίνημα των ορθόδοξων «Κολυβάδων» του Αγίου Όρους, που
είχε τις ρίζες του
στη διδασκαλία
τ ο υ
Αγίου
Γρ η γο-

ρίου Παλαμά, του 14ου αιώνα μ.Χ. Έχει σημασία
να το πούμε αυτό επειδή ο
Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
με το κήρυγμά του επαναξιώνει ως ισότιμο της ψυχής το
σώμα του ανθρώπου, το
οποίο είχαν υποβιβάσει αιώνες επιρροής της δυτικής,
παπικής, θύραθεν μεταφυσικής.
Επιστρέφοντας στη διδασκαλία
των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας του 4ου αιώνα και της
ορθόδοξης ανάληψης του βίου
μέσω και της μυστικής θεολογίας
του Ιωάννη της Κλίμακας (6ος
αιώνας.) Από εκεί πηγάζει ο εντός κοινωνικών ορίων- έν-

σαρκος αισθησιασμός του Παπαδιαμάντη μπροστά στο ένθεο κάλλος της φύσης. Αλλά και στο γήινο κάλλος, μιας «Πολύμνιας»,
μιας «Ματής», μιας «Λιαλιώς»
και μιας γυμνής «Μοσχούλας»...

«Παπαδιαμαντική» γλώσσα
Όπως η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τους ένθεν και ένθεν γλωσσαμύντορες, της καθαρεύουσας ή της δημοτικής, ενώ
δεν ανήκει σε κανένα από αυτά τα
κινήματα. Είναι από μόνος του
μια γλώσσα ποιητική και ποιοτική, η εντελώς δική του, αμίμητη
μέχρι σήμερα, χερουβική και
αχειροποίητη «Παπαδιαμαντική».
Είχε δίκιο ο Ζήσιμος Λορεντζάτος όταν έγραφε ότι
«έχουν μαύρα μεσάνυχτα
από Παπαδιαμάντη όσοι τον κατηγορούν ότι
δεν ακολουθεί
τα δυτικά πρότυπα γραφής»
και ακυρώνουν
με συνοπτικές
διαδικασίες τον
πρωτοπόρο της
ελληνικής πεζογραφίας.
Ότι
τάχα, υστερεί σε
«πλοκή» από τους
Ευρωπαίους ομότεχνούς του. Αλλά
αυτό ακριβώς είναι το
κύριο πλεονέκτημά
του απέναντι στις πληθωρικές και ανοικονόμητες γραφίδες του τόπου και του καιρού
του, που κοροϊδεύει ο ίδιος μέσα
από τις «παρενθέσεις» των διηγημάτων του: σε κρατάει με ένα «τίποτα»!
Χαρακτηριστικά, γράφει ο Ελύτης: «Να που βρίσκεται η αληθινή
μαγεία του Παπαδιαμάντη. Δεν
ζητά να τεντώσει τα νεύρα μας, να
σείσει πύργους και να επικαλεστεί
τέρατα. Οι νύχτες του, ελαφρές
σαν το γιασεμί ακόμη κι όταν περιέχουν τρικυμίες, πέφτουν πάνω
στην ψυχή μας σαν μεγάλες πεταλούδες που αλλάζουν ολοένα
θέση, αφήνοντας για μια στιγμή
να δούμε στα διάκενα τη χρυσή
παραλία όπου θα μπορούσαμε να
‘χαμε περπατήσει χωρίς βάρος,
χωρίς αμαρτία. Είναι εκεί όπου
βρίσκεται το μεγάλο μυστικό.
Αυτό το ‘θα μπορούσαμε’ είναι ο
οίακας που δεν γίνεται να γυρίσει,
μόνο μας αφήνει με το χέρι μετέω-

ρο ανάμεσα σε πίκρα και γοητεία,
προσδοκώμενο και άφταστο. Κανένας βόρειος, από τους πολύ μεγαλύτερους σε ανάστημα, δεν
έσωσε να μας διαβρώσει με τόση
αλήθεια κι αυτό σε μια κλίμακα
τόσο ταπεινή. Που γι’ αυτό και
μας την καθιστά πιο οικεία (…).
Πλάσμα με ανώτερες δυνάμεις
εδώ δεν είναι καμιά γυναίκα
εκρηκτική, απ’ αυτές που επικοινωνούν με τα πνεύματα και προκαλούν εντυπωσιακές μεταμορφώσεις. Είναι η κόρη του μαστροΚυριάκου του μεθύστακα, το
Αστεράκι. Όπως και φορέας της
εγκαρτέρησης είναι ο Γιαννιός,
ένας αφανής κουβαλητής μιας
ασήκωτης μοίρας, χωρίς, ο δόλιος, να έχει, ούτε κατ’ ιδέαν, διαστάσεις προμηθεϊκές».

Ψυχωμένη ερμηνεία
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού είδαμε
στο Κηποθέατρο Παπάγου δραματοποιημένο το διήγημα του
Παπαδιαμάντη «Ο Αμερικάνος»,
μια παραγωγή της Εταιρείας Θεάτρου «Ηθικόν Ακμαιότατον», σε
σκηνοθεσία και ερμηνεία του Θανάση Σαράντου. Σημειώνω ότι ο
Παπαδιαμάντης είναι από τη
φύση του θεατρικός. Τα διηγήματά του, με τους πυκνούς και ζωντανούς διαλόγους, τις ομιλούσες
εικόνες, τη γλυπτή γλώσσα, αυτοδραματοποιούνται σχεδόν χωρίς
εξωτερικές επεμβάσεις από το
εξασκημένο αυτί του σκηνοθέτη
που είναι σε θέση να ακούσει τη
«μουσική» τους. Μόλις ένα άγγιγμα φτάνει για να ανοιχθεί το
«ριζιμιό» στοιχείο τους. Έχουμε
εδώ έναν ομηρικό νόστο, μια ολόκληρη οδυσσειακή περιπλάνηση
σε μικρογραφία. Όλες οι περιπέτειες του ήρωα, οι Λαιστρυγόνες
και οι Κύκλωπες, συμπυκνώνονται ιδιοφυώς σε μια μόνο φράση:
«Είχε γυρίσει όλον τον Νέο Κόσμο,
είχεν εργασθεί ως υπεργολάβος εις
μεταλλεία και ως επιστάτης εις φυτείας». Αυτή τη ριζιμιά, μονολιθική διάσταση του έργου συλλαμβάνει ατόφια και αποδίδει ακέραιη η κάθετη σκηνοθεσία και η
«ακάθιστη» ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, επικολυρική, σε
σωστές αναλογίες και δόσεις.
Αυτό που λένε με μια λέξη «ψυχωμένη»! Με ομόλογους φωτισμούς του σκηνοθέτη, ομότροπη
μουσική σύνθεση του Λ. Πηγούνη (μουσικός επί σκηνής ο Κ. Ευαγγελίδης) και σκηνική επιμέλεια
Λ. Μότσιου.
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Θέματα

περί βιβλιοθηκών

...και
Διαδικτύου
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ τείνει στις μέρες μας να γίνει
μια τεράστια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Παράγονται
και αποθηκεύονται καθημερινά μέσα σ’ αυτό
ένας τεράστιος αριθμός πληροφοριών,
κειμένων και αναπαραστάσεων. Είναι τόσο
μεγάλη η πληθώρα των πληροφοριών αυτών,
που είναι πρακτικά αδύνατο να μπορέσουμε να
προσπελάσουμε αυτές που μας ενδιαφέρουν.
Επιπλέον, η μία πληροφορία διασυνδέεται με
την άλλη, ελαχιστοποιώντας έτσι τον χρόνο
αναζήτησης και δημιουργώντας στην
κυριολεξία ένα τεράστιο δίκτυο
πληροφόρησης. Μια τεράστια βιβλιοθήκη το
Διαδίκτυο των ημερών μας, προσβάσιμη
δωρεάν στο μεγαλύτερο μέρος της, με το
πλεονέκτημα της άμεσης και γρήγορης
εμφάνισης αυτού που συμβαίνει τώρα.

υπάρχει λόγος

Παρωχημένες
διατάξεις
Tου

ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ

Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος απολύτως εθισμένος στον αβίωτο
βίο. Με άλλα λόγια, ζει χωρίς να υπάρχει, επειδή ουδέποτε συμμετείχε σε ουδένα κοινωνικοποιητικό
μηχανισμό. Συνεπώς είναι φυσική συνέπεια για τον ίδιο να θεωρεί πως η ζωή
δεν είναι κατάσταση, και μάλιστα κατάσταση απείρου αλληλοσυμπλεκόμενων
δεδομένων, αλλά ένα άθροισμα κανονιστικών ρυθμίσεων τις οποίες αποφασίζουν και επιβάλλουν «εκείνοι που ξέρουν». Εκείνοι που μετέχουν στο
«ιερό» της εξουσίας από όπου προκύπτει το σύνολο της γνώσεως. Δεν είναι
καινούργια αυτή η «προτεσταντική»
λογική (και ηθική) της ζωής. Συνοδεύει την ανθρωπότητα σε όλη της την κοινωνική πορεία πολύ πιο πριν και από
τον ίδιο τον προτεσταντισμό. Πάντοτε
ως οπισθέλκουσα δύναμη κάθε προόδου και συχνότατα ως βαρβαρότητα,
ακόμα και ως φρικώδης πρακτική.
Δεν κομίζει, λοιπόν, γλαύκα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ομιλεί για
την κατάργηση κατακτήσεων και αιματοβαμμένων αγώνων του κόσμου της
εργασίας ως «κατάργηση παρωχημένων ρυθμίσεων του περασμένου αιώνα». Έτσι απλά, έτσι στεγνά, έτσι στυγνά. Λες και η Ιστορία δημιουργείται,
υπάρχει, προχωρά, πεθαίνει και ανασταίνεται μέσα σε κλειστά γραφεία αποφάσεων και μέσα σε λέξεις που κείτονται σε διατάξεις νόμων, λέξεις που τακτοποιούν το άπειρο της ζώσας ύλης σε
αριθμούς άρθρων και παραγράφους.
Η ταξική λογική, ηθική και αισθητική
του Κυριάκου Μητσοτάκη (και των
κάθε υφής ομοίων του) δεν του επιτρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό που ονομάζει
«ρυθμίσεις» είναι αδύνατο να περιοριστεί σε κανονιστικούς εξαναγκασμούς
όση βία κι αν ασκηθεί, όσο ισχυρή και
αδιαπέραστη κι αν εμφανίζεται η εξουσία που τους επιβάλλει. Γιατί αφορά το

σύνολο της ανθρώπινης γνώσης που
προκύπτει από το σύνολο της ανθρώπινης εργασίας, στο σύνολο του ιστορικού και κοινωνικού χρόνου. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η τάξη μεγέθους η οποία προκύπτει είναι ασύλληπτη και ως τέτοια είναι αδύνατο να περιοριστεί με κατατμήσεις, απαριθμήσεις και ταξικά περιποιητικές κατασκευές. «Δεν γίνεται να περιορίσεις τη
θάλασσα στη λέξη της, δεν γίνεται να
περιορίσεις τη γνώση στην «ασήμαντη
επιφάνεια των πραγμάτων», όπως θα
έλεγε και ο τυφλός Χόρχε Λουίς Μπόρχες που έβλεπε βαθιά μέσα στο Είναι.
Δεν γίνεται να περιορίσεις την ομορφιά
στα τείχη ενός υπερβολικού εαυτού χτισμένου με τα υλικά μιας θηριώδους
άγνοιας.
Αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ονομάζει «παρωχημένες ρυθμίσεις του
προηγούμενου αιώνα» είναι η ιστορία
του ασίγαστου πολέμου που διεξάγει το
ανθρώπινο ον για την κατάκτηση του
αγνώστου. Είναι ασίγαστος αυτός ο
αγώνας, αυτός ο πόλεμος με το άγνωστο. Και είναι άγριος, και είναι σκοτεινός, και είναι υπέροχος, και έχει νίκες
και ήττες, υδροφόρες και άνυδρες στιγμές, ματαιώσεις και ψευδαίσθητες προόδους, αλλά όμως αποτελεί τη μοναδική δικαίωση του όντος, μια δικαίωση
που την αντιλαμβάνονται μόνο όσοι
πολεμούν, φέροντας τη σκευή εκείνων
που πολέμησαν και κατασκευάζοντας
το ανεμολόγιο όλων των ονείρων εκείνων που αύριο θα πολεμήσουν. «Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα
‘ρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας
δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί» λέει
ο Κωστής Παλαμάς και έτσι είναι, δεν
γίνεται διαφορετικά.
Αλλά τούτον τον άγριο, και στην
ομορφιά του, και στην οδύνη του, πόλεμο τον καταλαβαίνουν μόνο όσοι μετέχουν. Οι υπόλοιποι, όπως ο νεοφιλελεύθερος εσμός που κυβερνά, νομίζουν πως ο πόλεμος είναι μια παράταξη από «σύγχρονες» και «παρωχημένες» διατάξεις που αντιμάχονται. Μια

μαυραγορίτικη μπακαλική που την κερδίζει ο πιο καπάτσος, ο πιο αδίστακτος,
ο πιο ανθρωποβόρος. Μ’ αυτό το πλευρό να κοιμούνται στην αγκαλιά ενός
«πολέμου» που υπάρχει μονάχα στον
ύπνο τους.
«Γλυκύ δ’ απείρω πόλεμος» έχει γράψει ο Πίνδαρος από το βάθος του 5ου
π.Χ. αιώνα. Ο πόλεμος, δηλαδή, μοιάζει γλυκός γι’ αυτούς που δεν έχουν την
εμπειρία του. Ο πόλεμος είναι γλυκός
μονάχα για τους απόλεμους στον έρωτα για τα ανθρώπινα, μονάχα για τους
άκαπνους στην αγωνία για βυθό και
ουρανό.
Μέσα σε μια τέτοια ληθαργική μακαριότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
όμοιοί του ομιλούν για «παρωχημένες
διατάξεις» αδυνατώντας να φανταστούν την έννοια του απείρου. Που σημαίνει ακριβώς το άμαθο, το αδοκίμαστο, την ελλείπουσα απόπειρα για το
καλύτερο. Και ταυτόχρονα το ενδεχομενικό χάος που αναμένει τη συγκρότησή του, την εναρμόνισή του δηλαδή
με την ανθρώπινη συνθήκη. Γι’ αυτό
αδυνατούν να αντιληφθούν ότι η διάκριση των εξουσιών δεν είναι μια «παρωχημένη» κανονιστική ρύθμιση που
είναι καιρός να αντικατασταθεί από την
μοντερνιτέ του «επιτελικού κράτους»,
αλλά μια supernova που ακόμα δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει.
Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελαφρά την... αγνοία, εξαγγέλλει την οπισθοδρόμηση ως νεωτερικότητα. Τη
βαρβαρότητα ως πρόοδο. Δεν είναι η
πρώτη φορά που επιχειρούνται τέτοιου
είδους «μοντερνισμοί» που δεν αφορούν μόνο έμπρακτες αποκτήσεις, αλλά κυρίως αφορούν εμπρηστικές αναγομώσεις των προόδων και αφύσικες
απονοηματοδοτήσεις. Που κατερειπώνουν την καθολική συνεννόηση και το
σύνολο της χειρονομίας. Όμως επίσης
δεν είναι η τελευταία φορά που θα ηττηθούν: «Dulce bellum inexpertis» θα
επαναλάβει ο Έρασμος τον Πίνδαρο...

Η οργάνωσή της όμως μοιάζει χαοτική, χωρίς
κριτικό έλεγχο και χωρίς επεξεργασία. Έτσι, σ’
αυτήν την τεράστια εικονική βιβλιοθήκη
ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να μην μπορούμε
να βρούμε τη σωστή πληροφορία ή να
πέφτουμε θύματα παραπληροφόρησης.
Επιπλέον, οι νομοθεσίες για τα πνευματικά
δικαιώματα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε
πρόσβαση στο ελεύθερο κομμάτι του
Διαδικτύου σε σημαντικά έργα της ανθρώπινης
διανόησης (επιστημονικά ή καλλιτεχνικά,
κείμενα, εικόνες, μουσικές κ.ά.) ή κάνουν αυτή
την πρόσβαση ιδιαίτερα δαπανηρή.
Από την άλλη μεριά, οι παραδοσιακές
βιβλιοθήκες συγκεντρώνουν τα έργα τού
λόγου (κατά κύριο λόγο), στις μέρες μας
ανεξάρτητα από το υπόστρωμα (χαρτί, ψηφιακό
ή άλλο) που αυτά είναι αποθηκευμένα,
ελέγχουν τις πηγές, ταξινομούν το χάος και, το
πιο βασικό, παρέχουν πρόσβαση σε
προστατευμένα έργα λόγω των πνευματικών
δικαιωμάτων, χωρίς να μετακυλίουν το κόστος
χρήσης τους στους ανθρώπους που
εξυπηρετούν.
Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που
προσφέρει το Διαδίκτυο, οι βιβλιοθήκες
εμπλουτίζουν περαιτέρω τις υπηρεσίες τους
προς το κοινό τους, δημιουργώντας πολλές
φορές προστιθέμενη αξία στις ίδιες τις
πληροφορίες, καθώς αυτές είναι πλέον
ταξινομημένες και σε μεγάλο μέρος έχουν
ελεγχθεί.
Κοντολογίς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το
Διαδίκτυο είναι το μέσο, όχι το μήνυμα σ’ αυτές
τις περιπτώσεις, παρότι στην καθημερινή
χρήση που κάνουμε αποκτά τη θέση του
μηνύματος. Ό,τι δεν υπάρχει στον παγκόσμιο
ιστό στις μέρες μας απλώς δεν υπάρχει στο
μυαλό και στις σκέψεις των περισσότερων
ανθρώπων.
Μια παγκόσμια εικονική βιβλιοθήκη που
καλύπτει το σύνολο των ανθρώπινων γνώσεων
και εμπειριών. Στην πραγματική βιβλιοθήκη δεν
θα πάμε λοιπόν για να καλύψουμε τις ανάγκες
αυτές. Θα τις επισκεφτούμε γιατί αναζητούμε
ασφάλεια στη χρήση των πληροφοριών,
εμπιστοσύνη στην επιλογή τους, ελεύθερη
πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές,
ελευθερία να επιλέξουμε αυτά που μας
ενδιαφέρουν. Και μία επιπλέον βασική
παράμετρος: διάρκεια στον χρόνο, γιατί
γνωρίζουμε ότι οι βιβλιοθήκες συγκεντρώνουν
το υλικό και το διαφυλάσσουν τόσο για εμάς
όσο και για τις γενιές που θα έρθουν.

Καλλίμαχος
kallimachos.avgi@gmail.com

Μια ζωή μουσική
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Τάκης Φαραζής

Αναζητώντας
τον κοινό
μουσικό
παρονομαστή
ΤΟΥ:

ΙΛΑΝ

Όταν άκουσε
free jazz σε μια
ραδιοφωνική
εκπομπή είπε:
«Αυτό είναι…
φασαρία! Εγώ
ποτέ δεν θα
ασχοληθώ με
κάτι σαν κι
αυτό». Λίγους
μήνες μετά,
όπως συμβαίνει
συχνά στην
εφηβεία, ήρθε η
ανατροπή: δυο
φίλοι
ερασιτέχνες
μουσικοί τον
μύησαν στις
τεχνικές του
ελεύθερου τζαζ
αυτοσχεδιασμού

Ή

ταν ένας ευγενικός δεκαεπτάχρονος μαθητής όταν, περνώντας έξω από
τα παράθυρα της θορυβώδους νεανικής «γιάφκας» μου,
στα Εξάρχεια, χτύπησε μια μέρα την
πόρτα και ζήτησε να τον αφήσω για
λίγο να γευτεί τη μουσική που
άκουγε να παίζουν κάθε μέρα τα
ηχεία μου, στον δρόμο του για το
Βαρβάκειο.
Του άρεσε η τζαζ του Chick
Corea, το Κοντσέρτο της Κολωνίας
του Keith Jarrett, το cool πιάνο-τρίο
του Bill Evans. Κι εγώ, έχοντας διακρίνει μια φλόγα στο βλέμμα του νεαρού μου επισκέπτη, τού δάνειζα
τους δίσκους μου σε 50άδες, αντικείμενα μελέτης.

Το ακορντεόν
Ο Τάκης Φαραζής γεννήθηκε
στην προσφυγική γειτονιά της Σαφράμπολης, στον Περισσό, όπου
και τέλειωσε το Δημοτικό. Αριστερός βιοπαλαιστής βιοτέχνης με
«θητεία» στον Άη Στράτη και τη
Μακρόνησο ο πατέρας του, μετά
τον μεγάλο του γιο που μάθαινε
ακορντεόν, ονειρευόταν κι ο μικρός
του να ασχοληθεί με τη μουσική.
Έτσι, ακολουθώντας τα βήματα του
μεγάλου αδελφού, ξεκινά τη μουσική του πορεία παρέα με το πληκτροφόρο αυτό «πνευστό» που θα
καθορίσει τις ηχητικές του αναζητήσεις, προσπαθώντας υποσυνείδητα να μιμηθεί τον «τραγουδιστό»
του ήχο αλλά και τη γεμάτη ορχηστρική του παλέτα μέσα από τα πλήκτρα του πιάνου.
Τον πρώιμο αυτό μουσικό του
σύντροφο θα συναντήσει ξανά, αρκετά χρόνια αργότερα, με αφορμή
το άλμπουμ «Νόστος» του πολυ-

πράγμονα μπασίστα και συνθέτη
Κώστα Θεοδώρου, εκφράζοντας,
μέσα απ’ αυτό, τις επιρροές του από
τον Αργεντίνο master του μπαντονεόν Dino Saluzzi.

Ένας «μαχητής» της μουσικής
Στο Γυμνάσιο, στα Εξάρχεια πια,
ο Τάκης πήγε για πρώτη φορά σε
ωδείο. Στο «Ορφείο» της οδού
Ζαΐμη. Καθηγητή του είχε τον Ευάγγελο Κατσάμπα, που υπήρξε
πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Έναν «μαχητή»
της μουσικής. Κοιμόταν ελάχιστα
για να βρίσκει τον χρόνο για όσα
τον φλόγιζαν. Από αυτή τη μορφή
του «δάσκαλου» -με όλη τη σημασία της λέξης- ο Τάκης πήρε το δίπλωμα στο πιάνο και τα θεωρητικά,
αλλά και τα πρώτα του ερεθίσματα
για την τζαζ.
Παράλληλα, στο εύφορο περιβάλλον του σχολείου του, του Βαρβακείου, ο Τάκης Φαραζής πρωτοστατεί στη δημιουργία μουσικών
συγκροτημάτων που άφησαν εποχή στα μαθητικά Μουσικά Φεστιβάλ της εποχής.
Beatles, Stones, Floyd, Zeppelin
και Zappa κι αργότερα Ellington,
Emerson, Jarrett ήταν το ρεπερτόριο του νεαρού μουσικού, που παρέα με τους φίλους και συμμαθητές
του, σαν οργανίστας, πιανίστας, κιθαρίστας και τραγουδιστής, αποκτά
τις πρώτες του εμπειρίες και σε διάφορα άλλα όργανα, όπως μπάσο,
ντραμς και φλάουτο, δεξιότητες
που θα αξιοποιήσει αργότερα σαν
συνθέτης και εκτελεστής θεατρικής
μουσικής.
Το ανήσυχο όμως πνεύμα του
διακριτικού νέου μουσικού με τα
σγουρά καστανόξανθα μαλλιά και

το ονειροπόλο βλέμμα τού επεφύλασσε μία ακόμη εμπειρία. Όταν
άκουσε free jazz σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είπε: «Αυτό είναι… φασαρία! Εγώ ποτέ δεν θα ασχοληθώ
με κάτι σαν κι αυτό». Λίγους μήνες
μετά, όπως συμβαίνει συχνά στην
εφηβεία, ήρθε η ανατροπή: δυο φίλοι ερασιτέχνες μουσικοί τον μύησαν στις τεχνικές του ελεύθερου
τζαζ αυτοσχεδιασμού.
Αργότερα, ο Τάκης συναντούσε τη
«βιβλική» μορφή του Βασίλη Ρακόπουλου. Ο μακρυμάλλης φίλος και
δημιουργικός κιθαρίστας, μια μυστηριώδης και γοητευτική φυσιογνωμία, συνδύαζε στο παίξιμό του
την προερχόμενη από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού τζαζ μουσική με τους απόηχους της Μεσογείου.
Οι πρώιμες εμφανίσεις τους στο
ιστορικό τζαζ κλαμπ του Γιώργου
Μπαράκου και κάποιες αλησμόνητες καλοκαιρινές συναυλίες τους σε
μπαράκια της Πάρου υπήρξαν μια
περίοδος ανάπαυσης, διαλείμματα
ευχάριστα πριν την «περίοδο
Iskra». Μια θυελλώδη και ιδιαίτερα
δημιουργική περίοδο συνύπαρξης
τεσσάρων μουσικών που σχημάτισαν το κορυφαίο fusion-jazz συγκρότημα της χώρας.

Η σπίθα των «Iskra»
Το «χωνευτήρι» που είχε το όνομα «Ιskra» (στα ρωσικά Искра σημαίνει «σπίθα», την πρώτη εφημερίδα των Ρώσων σοσιαλιστών φυγάδων με διευθυντή τον Λένιν, στα
σκληρά χρόνια πριν την εξέγερση
των μπολσεβίκων κατά της τσαρικής αυτοκρατορίας) είχε στις τάξεις του τέσσερις διαφορετικές
προσωπικότητες, που η καθεμιά
τους έκανε, στην πορεία, πολύ δια-

φορετικά πράγματα. «Ήταν μια
γοητευτική παρέα που ‘σκάλιζε’
συνέχεια μέσα μας τις διαφορετικές μουσικές πλευρές μας. Όντας
πιο κοντά στην ακουστική πλευρά
της τζαζ εγώ, εκεί εντρύφησα στο
ηλεκτρικό πιάνο και στον ήχο των
συνθεσάιζερ» θυμάται σήμερα ο
Τάκης για τις μέρες του με τους
«Iskra».
Η ελευθερία, η δροσιά και το
πνεύμα της τζαζ, με τον αυτοσχεδιασμό και τις πολλές επιρροές που
μπορεί κανείς να έχει μέσα από αυτήν, τον γοήτευσε. Αποφάσισε μαζί
τους να αναζητήσει την δική του
μουσική προσωπικότητα.
Στο συγκρότημα συμμετείχαν
τρεις ακόμα εξαιρετικοί μουσικοί:
εκεί ο «λυρικός» Φαραζής συνάντησε τον γοητευμένο από το ελληνικό μέλος και τις «ανατολικές» ταξιδιωτικές του εμπειρίες Αμερικανό
σαξοφωνίστα David Lynch, τον
Γιώργο Φακανά με το δυναμικό,
πολυρυθμικό του μπάσο και τον
πληθωρικό αυτοσχεδιαστή Νίκο
Τουλιάτο στα τύμπανα.
Μαζί εξέπλητταν το κοινό γεμίζοντας τον Λυκαβηττό ή άλλους συναυλιακούς χώρους. Μαζί τους σε
αυτό το δημιουργικό «καζάνι», του
δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψει
τις κοινές μουσικές ανησυχίες τους
και μαζί τους ηχογράφησε τα άλμπουμ «A New Day’’ για την
Polygram το 1986 και «Parastasis»
για την Utopia του Βαγγέλη Κατσούλη (1988) ξεκινώντας τη συνθετική του δραστηριότητα.

Παράλληλες πορείες
Οι άλλοι τρεις, μαζί με τον κιθαρίστα Τάκη Μπαρμπέρη, που κι αυτός συμμετείχε στο γκρουπ για ένα
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Ακολουθώντας πάντα
την «εσωτερική» του
φωνή αλλά και τις
εξωτερικές προκλήσεις
που τον βοηθούν να
εξερευνά διαφορετικούς
μουσικούς κόσμους, ο
Τάκης Φαραζής ανοίγει
τη μουσική του παλέτα,
υλοποιώντας αργά αλλά
σταθερά το όραμά του:
της ενοποιημένης
μουσικής και
καλλιτεχνικής
έκφρασης

Ζαχαρίου, Φαραζής, Φακανάς, Ayers. 1980, στο τζαζ κλαμπ του Μπαράκου

φεγγάρι, συνέχισαν στους δρόμους
της τζαζ και της αυτοσχεδιαζόμενης
μουσικής. Δεν συνέβη όμως αυτό με
τον πιανίστα τους, που ασχολήθηκε με
πολλά και διαφορετικά μουσικά είδη,
σαν ενορχηστρωτής, εκτελεστής και
συνθέτης.
Μετά τη διάλυση των «Iskra», επιστρέφοντας στην «πηγή» του βασιλιά
των οργάνων, ο Τάκης Φαραζής αναζήτησε το προσωπικό του στίγμα και
το 1996 κυκλοφόρησε την πρώτη του
προσωπική πιανιστική δουλειά. Τα
αφιερωμένα στη Δάφνη -τη μεγάλη
του κόρη- «Ονειρέματα», στα οποία
κατέθετε τις επιρροές του από τους
Γάλλους ιμπρεσιονιστές συνθέτες σαν
τους Ravel και Debussy ή τον «μάγο»
αυτοσχεδιαστή πιανίστα Keith Jarrett,
αλλά και τις αναζητήσεις του πάνω
στους αρχαίους ελληνικούς δρόμους,
απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και
μεταδόθηκαν πολλές φορές από τις
εκπομπές μου στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Μουσική για το Θέατρο
Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το
πρώτο του CD θεατρικής μουσικής, η
«Άλκηστις» του Ευριπίδη, προϊόν της
γνωριμίας και της έκτοτε για πολλά
χρόνια μόνιμης συνεργασίας του με τη
μεγάλη τραγωδό Λυδία Κονιόρδου,
στο οποίο καταγράφει ένα ηχητικό τοπίο λόγου και μουσικής, βασισμένο σε
παραδοσιακά αλλά και ιδιόφωνα όργανα, τα περισσότερα από τα οποία
εκτελεί ο ίδιος.
Η επόμενη δεκαετία είναι για τον
Τάκη Φαραζή ιδιαίτερα δημιουργική
στον χώρο της μουσικής για το θέατρο:
το Αρχαίο Δράμα, τον Μπρεχτ, τον
Φασμπίντερ, τον Παπαδιαμάντη. Την
περίοδο εκείνη, αλλά και αργότερα, ο
Φαραζής θα γράψει μουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις για το
Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ της Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Θέατρο του Νέου Κόσμου, το Θέατρο
Πολιτεία, για έργα όπως: «Ηλέκτρα»,
«Αντιγόνη», «Πέρσες», «Mήδεια»,
«Φόνισσα»,»Τρισεύγενη»,
«Φλαντρώ», «O Κύκλος με την Κιμωλία».

Ο πιανίστας - συνοδός
Η εμπειρία που απέκτησε στη σχέση
λόγου και μουσικής με αφορμή τη
μουσική για το θέατρο, καθώς και η
αγάπη του για τη φόρμα του τραγουδιού, που από την παιδική του ηλικία τον
γοήτευε με την απλότητα, την αμεσότητα και την ικανότητά της να αγγίζει
την ανθρώπινη ψυχή, ήταν το βασικό
στοιχείο που τον ανέδειξε σε ιδανικό
πιανίστα - συνοδό για κάποιες σπουδαίες φωνές. Σπουδαστής ακόμη στο
πλευρό της Αρλέτας και αργότερα με
την Έλλη Πασπαλά, την Τάνια Τσανακλίδου, τη Μαρία Φαραντούρη, τη
Σαβίνα Γιαννάτου, τη Μάρθα Φριντζήλα.
«Η συνοδεία μιας φωνής από ένα όργανο όπως το πιάνο είναι μια ιδιαίτερη τέχνη και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση καθώς καλείσαι να υπηρετήσεις με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια μεγάλη
γκάμα τραγουδιών διαφορετικών στιλ τα
οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί και με
διαφορετικούς τρόπους, αναδεικνύοντας
τις ιδιαιτερότητες τους. Ο τρόπος για να
γίνει αυτό είναι να φωτίσει κανείς τις ποιητικές και μουσικές εικόνες μέσα από τις
εναλλαγές της δυναμικής και των ηχοχρωμάτων», μας λέει ο ίδιος.
Σημαντικοί σταθμοί στη μουσική
πορεία του Τάκη Φαραζή, οι συνεργασίες του με τους Μίκη Θεοδωράκη,
Χρήστο Λεοντή, Ελένη Καραΐνδρου,
Κυριάκο Σφέτσα, Νίκο Ξυδάκη, Γιάννη Μαρκόπουλο, Διονύση Σαββόπουλο αλλά και η συνεργασία του σαν
πιανίστα και ενορχηστρωτή με τον
θρυλικό τζαζ σαξοφωνίστα Charles
Lloyd και τη Μαρία Φαραντούρη στο
«Athens Concert», που κυκλοφόρησε
από την ECM το 2011.
Η αγάπη του για το ελληνικό τραγούδι, πέρα από τις όποιες βιοποριστικές αναγκαιότητες, κατέκτησε σε βάθος χρόνου ένα ιδιαίτερα μεγάλο κομμάτι των μουσικών του αναζητήσεων
και καταγράφηκε σε δεκάδες αξιόλογες ηχογραφήσεις.
Ο πιανίστας-δάσκαλος
Η «άλλη πλευρά» του Τάκη Φαραζή
είναι η εκπαιδευτική. Μόνιμος συνερ-

γάτης των εκδόσεων «Φαγκότο» ξεκίνησε τη συνεργασία του το 2008 με τα
«24 τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι
για νέους πιανίστες». Μία εξαιρετικά
επιμελημένη έκδοση, που περιελάμβανε παρτιτούρες, κείμενα, εικαστικό
υλικό και CD με τις ηχογραφήσεις των
έργων που ερμηνεύει ο ίδιος. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε και αυτόνομο με
τον τίτλο «24» από τον «Σείριο» του
Μάνου, κάνοντας αίσθηση για την ιδιαίτερα λιτή αλλά απολύτως πιστή «ματιά» του στο πνεύμα της μουσικής του
κορυφαίου μας συνθέτη.
Η συνεργασία του Φαραζή με τον
ίδιο εκδοτικό οίκο συνεχίστηκε με
άλλα μουσικά βιβλία που εκλαϊκεύουν
γνωστά έργα κλασσικών συνθετών,
ενώ σχεδιάζεται η επόμενη έκδοση με
τον τίτλο «Εισαγωγή στο τζαζ πιάνο».

Στις μέρες του εγκλεισμού
Τα τελευταία χρόνια ο Φαραζής
«επιστρέφει» στη μεγάλη του αγάπη:
την «παράδοση» του Jazz Piano Trio,
ετοιμάζοντας την επόμενη δισκογραφική του δουλειά, ενώ, παράλληλα,
στις μέρες της καραντίνας του κορωνοϊού, ακούγοντας κάποιες παλιές
«ζωντανές» του ηχογραφήσεις, στη
σκέψη του ωρίμαζε ένα ακόμη «επόμενο βήμα»: Πιανιστικά σόλο και
ντουέτα με καβάλ, τρομπέτα, τσέλο,
λύρα, ακορντεόν και φωνή κάτω από
τον τίτλο «Forever», με τη συμμετοχή
αγαπημένων φίλων και συνεργατών
(Κώστας Θεοδώρου, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Τάσος Μισυρλής, Γιώργος Καλούδης) σε ένα ηχητικό καλειδοσκόπιο που αποτυπώνει τις σημερινές, πιο εσωτερικές και μινιμαλιστικές
τάσεις του ως συνθέτη και εκτελεστή.
Ακολουθώντας πάντα την «εσωτερική» του φωνή αλλά και τις εξωτερικές προκλήσεις που τον βοηθούν να
εξερευνά διαφορετικούς μουσικούς
κόσμους, ο Τάκης Φαραζής ανοίγει τη
μουσική του παλέτα, υλοποιώντας
αργά αλλά σταθερά το όραμά του: της
ενοποιημένης μουσικής και καλλιτεχνικής έκφρασης.
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Σκάκι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Στο 40ο ετήσιο ράπιντ Νίκαιας
«Τιμή στην Εθνική Αντίσταση»
πρώτευσαν με 5 βαθμούς σε
6 αγώνες οι Ι. Τερ-Γκεβορκιάν,
Δημητρίου και Καραγιώργος.
Ακολούθησαν με 4,5
βαθμούς οι Σταματίου,
Εργαζάκης, Μιχελάκος,
Παυλίδου (πρώτη σκακίστρια),
Αποστόλου, Ασβεστάς και Ι.
Μυλωνάκης.
Βαθμολογία μετά τον 6ο γύρο στο
Πρωτάθλημα Κύπρου: 1-2) Κωνσταντίνου,
Φλωρεντιάδης 4,5, 3) Δαμιανού 4, 4-6)
Ισαακίδης, Π. Σάββα, Κληρίδης 3,5, 7-8) Μ.
Σάββα, Χατζηνικολάου 2, 9) Κουρουγιάννης
1,5, 10) Μακρίδου 1 (πουλ 9 γύρων).
Τελική κατάταξη στο 1rst Automn Rapid
Kotinos: 1-2) Διονυσόπουλος,
Χαιρόπουλος 4 σε 5, 3-4) Κουλούρης,
Σιδηρόπουλος 3,5. Καλύτερη
σκακίστρια η δεκαεξάχρονη Δανιηλίδη
με 3.
Ο Ρόμπερτ Φίσερ, παιδί-θαύμα τη δεκαετία του ‘50, κέρδισε την αθανασία χάρη στα ανεπανάληπτα σκορ,
στις ποιοτικές του παρτίδες και στην επινόηση του Fischer random chess!

Κασπάροβ και Κάρλσεν
στο παιχνίδι του Φίσερ!
Οι τρεις μεγάλες σκακιστικές φυσιογνωμίες συνδέονται με μια παράξενη μορφή
του πνευματικού παιχνιδιού, το Chess960, με τυχαία αρχική τοποθέτηση κομματιών

Επιμέλεια: Κοσμάς Κέφαλος kosmaskefalos@gmail.com

O

ι σπουδαιότεροι σκακιστές
του αιώνα μας, καθώς και
από τους ισχυρότερους όλων
των εποχών, είναι ο Αμερικανός Μπόμπι Φίσερ, ο Ρώσος Γκάρι Κασπάροβ και ο Νορβηγός Μάγκνους
Κάρλσεν.
Ο πρώτος έφυγε από τη ζωή το 2008,
σε ηλικία 64 ετών, αλλά το αποτύπωμά
του στο παγκόσμιο σκάκι παραμένει
έντονο. Ένας λόγος είναι τα εξαιρετικά
του αποτελέσματα και η υψηλή ποιότητα των παρτίδων του. Ένας άλλος λόγος,
η επινόηση του Fischer random chess ή
Chess960, με τυχαία αρχική τοποθέτηση
κομματιών.
Ο Μπόμπι Φίσερ, το παιδί-θαύμα της
δεκαετίας του ‘50, ύστερα από παλινωδίες, τσακωμούς και αποχωρήσεις κατά
τη δεκαετία του ‘60, ενδεικτικές του χαρακτήρα του, πραγματοποίησε μία μεγαλειώδη πορεία προς την κατάκτηση του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος: Το 1970
πρώτευσε στο Ιντερζόναλ της Πάλμα ντε
Μαγιόρκα με 18,5 βαθμούς σε 23 αγώνες (15 νίκες, 7 ισοπαλίες, 1 ήττα) και
προκρίθηκε στα Ματς των Διεκδικητών.
Τον επόμενο χρόνο νίκησε τον Σοβιετικό Ταϊμάνοβ με 6-0, τον Δανό Λάρσεν
επίσης με 6-0 και τον Σοβιετικό Πετροσιάν με 6,5-2,5 (5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1
ήττα).
Το 1972 αντιμετώπισε στον τελικό του
Ρέικιαβικ τον Σοβιετικό παγκόσμιο πρωταθλητή Σπάσκι, τον οποίο δεν είχε καταφέρει να κερδίσει ποτέ ώς τότε (2 ισοπαλίες, 3 ήττες). Σε ένα ματς με πρωτοφανές ενδιαφέρον, με πολιτικές προεκτάσεις ως σύγκρουση ΗΠΑ - ΕΣΣΔ και

με το σκάκι να χρησιμοποιείται ως εργαλείο του Ψυχρού Πολέμου, ο Φίσερ νίκησε με 12,5-8,5 (7 νίκες, 11 ισοπαλίες,
3 ήττες).
Το 1975 έπρεπε να αντιμετωπίσει τον
Σοβιετικό Κάρποβ, αλλά έθεσε όρους
(απεριόριστος αριθμός παρτίδων, ανάδειξη πρωταθλητή στις 10 νίκες και διατήρηση του τίτλου του σε περίπτωση διαμόρφωσης του σκορ σε 9-9), οι οποίοι
δεν έγιναν αποδεκτοί από την ΦΙΝΤΕ.
Ο Φίσερ αρνήθηκε να αγωνιστεί και ουσιαστικά εγκατέλειψε το σκάκι. Επανεμφανίστηκε το 1992 στο Βελιγράδι σε
ματς με τον Σπάσκι, τον οποίο νίκησε
17,5-12,5 (10 νίκες, 15 ισοπαλίες, 5 ήττες).
Ο 57χρονος Κασπάροβ κυριάρχησε
στο παγκόσμιο σκακιστικό στερέωμα για
δύο δεκαετίες (1985 - 2005), εγκατέλειψε
το επαγγελματικό σκάκι για να ασχοληθεί με την πολιτική (όπου δεν δοξάστηκε) και αγωνίζεται σποραδικά, κυρίως σε
τουρνουά γρήγορου σκακιού.
Ο 29χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής Κάρλσεν είναι ο σημερινός κυρίαρχος στο αγωνιστικό σκάκι με πρωτιές σε
διοργανώσεις κλασικού χρόνου σκέψης,
γρήγορου σκακιού, καθώς και (πολύ
πρόσφατα) του Fischer random chess,
το οποίο διοργάνωσε ο δραστήριος σύλλογος του Σεν Λούις των ΗΠΑ με τη
συμμετοχή και του Κασπάροβ.
Την πρώτη θέση μοιράστηκαν ο Νορβηγός Κάρλσεν και ο Αμερικανός Νακαμούρα με 6 βαθμούς σε 9 παρτίδες.
Από 5,5 συγκέντρωσαν ο Αμερικανός
Καρουάνα και ο Αρμένιος Αρονιάν. Με
5 τερμάτισε ο Αμερικανός Σο, με 4 ο

Γάλλος Βασιέ-Λαγκράβ και ο υπό αμερικανική σημαία Κουβανός Ντομίνγκεζ,
με 3,5 ο Ρώσος Κασπάροβ, με 3 ο Ρώσος
Σβίντλερ και με 2,5 ο υπό σημαία ΦΙΝΤΕ Ιρανός Φιρούτζια.

Βραβευμένη παρτίδα του Παυλίδη
Η νίκη του Αντώνη Παυλίδη επί του
βετεράνου Φτάτσνικ ψηφίστηκε ως μία
από τις καλύτερες της Διαδικτυακής
Σκακιστικής Ολυμπιάδας:
Αντ. Παυλίδης (2608) Φτάτσνικ (Σλοβακία, 2499) [B07]
1.ε4 δ6 2.δ4 Ιζ6 3.Ιγ3 η6 4.η3 Αη7 5.Αη2
0-0 6.Ιηε2 Ιβδ7 7.0-0 γ5 8.δ5 Πβ8 9.α4
β6 10.Ιβ5 Πβ7 11.γ4 α6 12.Ιβγ3 Ιε8
13.ζ4 Ιγ7 14.Βδ3 β5 15.αxβ5 αxβ5
16.γxβ5 Ιβ6 17.Ρθ1 Αδ7 18.ε5 Αζ5
19.Βζ3 Ιγ8 20.ε6 Ιxβ5 21.Ιxβ5 Πxβ5
22.η4 Αγ2 23.Ιγ3 Πβ4 24.Βε2 Αβ3
25.εxζ7+ Πxζ7 26.Βε6 Ιβ6 27.ζ5 Αγ2
28.Βε2 Αβ3 29.Βε6 Αγ2 30.Αε4 Αxε4+
31.Ιxε4 Βγ8

32.Πα8!! Βxα8 33.ζxη6 θxη6 34.Βxζ7+
Ρθ8 35.Πζ3
1-0

Στο τουρνουά του Σεπτέμβρη που
διοργάνωσε το Chess Square πρώτος ήρθε ο
Δημητρίου με 6,5 σε 7 και δεύτερος ο
Κουτσουφλάκης με 6. Σήμερα, ώρα 6.30 μ.μ.,
οργανώνεται τουρνουά μπλιτς αφιερωμένο
στη μνήμη του Αχιλλέα Μητσάκου
(Μακρυνίτσας 3, Αμπελόκηποι, 210 6451538, chesssquareclub@gmail.com).
Δημοσιεύματα αναφέρονται στον
θάνατο του Μολδαβού γκραν μετρ
Ντμίτρι Σβετούσκιν, σε ηλικία μόλις 40
ετών, αποδίδοντάς τον σε αυτοκτονία
(πτώση από παράθυρο), παρότι δεν έχει
βρεθεί σημείωμα ή άλλα στοιχεία. Όσοι
είχαν επικοινωνήσει μαζί του τις
προηγούμενες ημέρες βεβαιώνουν πως
βρισκόταν σε καλή διάθεση. Ο
Σβετούσκιν ήταν γνωστός στην Ελλάδα
από συμμετοχές του στους
Διασυλλογικούς, καθώς και σε πολλά
διεθνή τουρνουά.
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O γνωστός μας Κλάους Ρέγκλινγκ,
επικεφαλής του ESM, που είναι και
κάτοχος του μεγαλύτερου μέρους του
ελληνικού χρέους, φρόντισε να μας
θυμίσει, στο σύντομο πέρασμά του από
την Αθήνα, ότι οι «κανόνες» θα είναι εκεί
και θα περιμένουν. Αν όχι το 2021,
οπωσδήποτε από το 2022 και εντεύθεν

Τον νου σας, ρεμάλια...
Του

ΓΙΑΝΝΗ
ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ η φράση «προσεχώς
Μνημόνια» και οι παραλλαγές της είναι μόνο
σχήμα λόγου. Ακόμη κι αν οι Ευρωπαίοι
πολίτες, ιδιαίτερα οι πιο «καμένοι» από τις
πολιτικές λιτότητας, είναι δικαιολογημένα
καχύποπτοι για την ειλικρίνεια των
κυβερνήσεων που υπόσχονται να είναι όσο
παίρνει γαλαντόμες σε δημόσιες δαπάνες
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα
λεφτά είναι πολλά. Άνισα κατανεμημένα, με
προφανή μονομέρεια προς την πλευρά της
επιχειρηματικής οικονομίας, αλλά πολλά.
Τόσα ώστε να εκτοξεύουν τα ελλείμματα
όλων των χωρών της Ε.Ε., να διογκώνουν τα
χρέη τους και να έχουν ξεπεράσει κάθε
κόκκινη γραμμή από τους ιερούς κανόνες
του Συμφώνου Σταθερότητας και της
απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων.
Σε γενικές γραμμές, όλες οι κυβερνήσεις της
Ε.Ε., με διαβαθμίσεις που κυμαίνονται από
την απλοχεριά των Σκανδιναβών μέχρι τη
μισεργατική μεροληψία της ελληνικής
κυβέρνησης, κινούνται στις κρατικές
δαπάνες σαν να μην υπάρχει αύριο. Και
σωστά, διότι μια ανεξέλεγκτη έξαρση της
πανδημίας του κορωνοϊού θα αναβάλει το
αύριο για καμιά δεκαετία. Οφείλουμε να
αναγνωρίσουμε ότι, ακόμη και μεταξύ των
ιεράκων της δημοσιονομικής ορθοδοξίας,
από την πρώτη στιγμή δεν υπήρξε
ταλάντευση ως προς την ανάγκη άρσης των
κανόνων της δημοσιονομικής «ορθοδοξίας».
Το Σύμφωνο Σταθερότητας μπήκε στο
ψυγείο για φέτος και θα πρέπει να
θεωρήσουμε αυτονόητο ότι το ίδιο θα γίνει
και το 2021, έστω και εν μέρει. Αλλά μετά;
Γι’ αυτό το μετά, λοιπόν, ο γνωστός μας
Κλάους Ρέγκλινγκ, επικεφαλής του ESM
που είναι και κάτοχος του μεγαλύτερου
μέρους του ελληνικού χρέους, φρόντισε να
μας θυμίσει, στο σύντομο πέρασμά του από
την Αθήνα, ότι οι «κανόνες» θα είναι εκεί και
θα περιμένουν. Αν όχι το 2021, οπωσδήποτε

από το 2022 και εντεύθεν. Πώς έλεγε και
ξανάλεγε ο Κωνσταντάρας στους γιούς του
(στον «Στρίγγλο που έγινε αρνάκι»); «Το νου
σας, ρεμάλια...»! Ε, κάπως έτσι κι ο
Ρέγκλινγκ είπε και ξανάπε με κάθε ευκαιρία
ότι, μετά την κρίση, «δημοσιονομική
προσαρμογή» θα υπάρξει και το μόνο θέμα
που τίθεται είναι οι δόσεις της. Δεκάδες
πέρασαν από το βήμα του συνεδρίου του
Economist, τραπεζίτες, εκπρόσωποι των
επιχειρηματικών συνδέσμων, το μισό
υπουργικό συμβούλιο, φυσικά κι ο
πρωθυπουργός, ούτε ένας δεν διατύπωσε
μια αντίρρηση ή έστω ένα ερώτημα: «Σόρι,
για ποια δημοσιονομική προσαρμογή
μιλάμε;» Ωστόσο, ακόμη κι αν κάποιος
«τολμηρός» διατύπωνε το ερώτημα, ο
υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας θα
του απαντούσε -όπως ακριβώς είπε στο ίδιο
συνέδριο- ότι μιλάμε για «σταδιακή
δημοσιονομική προσαρμογή».

Δημοσιονομική προσαρμογή είναι ο
ευφημισμός των πολιτικών λιτότητας που
κατέστησαν την Ε.Ε. τρομακτικά αδύναμη
στη χειρότερη κρίση της Ιστορίας της. Είναι ο
πολιτικά ορθός όρος για τα Μνημόνια και για
τους κανόνες του «ζουρλομανδία» της Ε.Ε.,
του Συμφώνου Σταθερότητας, που έφεραν
τις χώρες, τα συστήματα Υγείας και τις δομές
κοινωνικής προστασίας σε κατάσταση σοκ
μπροστά στην επέλαση της Covid-19 και
στην ύφεση που προκάλεσε η γενική και οι
επιμέρους καραντίνες.
Το μήνυμα που εκπέμπουν ο Κλάους
Ρέγκλνγκ, αλλά και ο Χρίστος Σταϊκούρας,
είναι ότι τελικά η φράση «...προσεχώς
Μνημόνια» δεν είναι σχήμα λόγου. De facto
ή de jure (όπως επεσήμανε ο πρώην
υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος,),
μικρή σημασία έχει. Σαν να μην έχει
μεσολαβήσει η πανδημία, σαν να μην
τρέχουν οι κυβερνήσεις πανικόβλητες να




    
 
 
 

 



προλάβουν το δεύτερο κύμα, η συζήτηση
για επανεξέταση των κανόνων του
Συμφώνου Σταθερότητας- όχι για
προσωρινή αναστολή του- εξαφανίστηκε
από το προσκήνιο. Ακόμη και οι προτάσεις
που δειλά διατύπωσε, τον περασμένο Ιούλιο,
το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
για αναθεώρηση ως μη ρεαλιστικού του
ορίου χρέους 60% του ΑΕΠ δεν βρήκαν
χώρο έστω για μια φευγαλέα αναφορά στην
ομιλία της προέδρου της Κομισιόν
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για την
«Κατάσταση της Ε.Ε.» την Τετάρτη, στο
Ευρωκοινοβούλιο.
Πού σημαίνει τι; Ότι τα γεράκια της
δημοσιονομικής ορθοδοξίας το 2022, αν
υποθέσουμε ότι η κρίση θα έχει ξεπεραστεί,
θα πάρουν το αίμα τους πίσω; Ότι οι χώρες
με τα χρέη τους φουσκωμένα θα ξαναμπούν
στο κυνήγι της αιματηρής μείωσης των
ελλειμμάτων; Τον νου σας, ρεμάλια...
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σε πρώτο πρόσωπο

Ένας ολετήρας
ονόματι Μητσοτάκης
Του

ΝΙΚΟΥ
ΤΣΑΓΚΡΗ

Ε

άν το Α είναι η επιτυχία στη
ζωή, τότε το Α ισούται με χ συν
ψ συν ζ: το χ είναι η εργασία,
το ψ είναι το παιχνίδι και το ζ
είναι να κρατάς το στόμα σου
κλειστό»...
Μόλις διαβάσατε την εξίσωση του
Άλμπερτ Αϊνστάιν για την επιτυχία και, αν
την πάρουμε τοις μετρητοίς και
επιχειρήσουμε να την επαληθεύσουμε
σε... εθνικό επίπεδο, θα μας βγάλει
αποτυχημένους: οι Έλληνες διαθέτουμε
μόνο ένα από τα στοιχεία της εξίσωσης
του σοφού θείου Άλμπερτ. Το στοιχείο
«ψ», δηλαδή το παιχνίδι, δεδομένου ότι
από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξαμε
λαός παιγνιώδης. Όμως δεν διαθέτουμε
το στοιχείο «χ», που πάει να πει ότι
είμαστε, ως πλειονότητα, άνεργοι.
Λέω «είμαστε ως πλειονότητά άνεργοι»
υπό την έννοια ότι ακόμα και οι
εναπομείναντες (μερικώς ή γενικώς)
εργαζόμενοι -των συνταξιούχων μη
εξαιρουμένων- έχουμε φάει τόσες
μισθολογικές κατραπακιές, τόσες
πτωχευτικές ταπεινώσεις, ώστε
βιώνουμε αντίστοιχες ψυχολογικές
παρενέργειες μ’ αυτές που, σύμφωνα με
την ψυχιατρική επιστήμη, βιώνουν οι
μακροχρόνια άνεργοι, με βασικότερες
αυτές της απελπισίας και της
κατάθλιψης: «Ο μακροχρόνια άνεργος
δεν βλέπει καμία διέξοδο ή προοπτική
λύσης στο πρόβλημά του. Αισθάνεται
αποτυχημένος».
Ωστόσο, οι Έλληνες, ελλείψει του κατά
Αϊνστάιν στοιχείου «ζ» (που σημαίνει «να
κρατάς το στόμα σου κλειστό») δεν το...
βουλώνουμε. Κι αφήστε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να ελπίζει ότι επειδή, ως
λαός με φιλότιμο και ατομική ευθύνη,
φοράμε τις μάσκες της πανδημίας,
μπορεί μ’ αυτές να μας φιμώσει, να μας

μετατρέψει σε... βουβή πλειοψηφία.
Δεν είναι η αναστύλωση του
αστυνομικού κράτους, η άλωση της
δημόσιας τηλεόρασης και η πολύτροπη
χειραγώγηση των ιδιωτικών ΜΜΕ, ούτε
η συμφεροντολογική εκμετάλλευση της
πανδημίας Covid-19, η σκανδαλώδης
και, εν μέρει επιτυχημένη, απόπειρα
ελέγχου της δικαστικής εξουσίας, η
εκτόξευση της ύφεσης σε δυσθεώρητα
και δυσβάστακτα ύψη, η κατεδάφιση των
στοιχειωδών παραμέτρων του κράτους
δικαίου, που η κυβέρνηση Τσίπρα
αποκαθιστούσε σταδιακά μετά την έξοδο
της χώρας απ’ τον μνημονιακό
εφιάλτη....
Είναι η κακοποίηση, η μετάλλαξη, η
πλήρης αποσύνθεση της έννοιας
«εργασία» όπως, με θυσίες και αγώνες,
δομήθηκε στη διάρκεια του 20ού
αιώνα� ο εξανδραποδισμός, η
υποδούλωση, η καθυπόταξη, η σκλαβιά
του εργαζόμενου στην εποχή της
νεοφιλελεύθερης πανδημίας. Και
ξαφνικά, «Θα θέσουμε σύντομα σε
δημόσια διαβούλευση την πρότασή μας
για το εργασιακό νομοσχέδιο»
ξεφούρνισε τις προάλλες ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
από το βήμα της ΔΕΘ.
Κι ύστερα, «Φαντάζομαι λίγοι θα είχαν
αντίρρηση στο να μπορούν οι
εργαζόμενοι να έχουν περισσότερη
ευελιξία, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι,
χωρίς αυτό να σημαίνει κατάργηση του
οκταώρου». (Ναι, βέβαια, ποιος
εργαζόμενος θα είχε αντίρρηση να
αντιμετωπίζεται απ’ τον εργοδότη του με
περισσότερη... ευελιξία, τουτέστιν να
δουλεύει όποτε και όπως εκείνος τον
χρειάζεται και να αμείβεται όποτε και
όπως εκείνος γουστάρει).
Κι ύστερα, «Ένας συνδικαλιστικός νόμος,
ο οποίος, εάν δεν κάνω λάθος, είχε
ψηφιστεί το 1982, χρειάζεται επιτέλους
κάποιον ουσιαστικό εξορθολογισμό»!..
Ο άνθρωπος αυτός (ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης) δεν είναι απλά

γραφικός, όπως περιγράφεται από τους
χρήστες των social media κι από τις ίδιες
τις φωτογραφίες του. Και δεν είναι απλά
«πολιτικός απατεώνας», υπό την έννοια
του χαρακτηρισμού που αποδίδουν ο
ελληνικός κινηματογράφος και ο λαός
μας στους λαϊκιστές πολιτικούς, τους
επιλεγόμενους και
«Μαυρογιαλούρους»..
Ο άνθρωπος αυτός (ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός)
αποδεικνύεται ένας άκρως επικίνδυνος
εκθεμελιωτής έργων και αξιών. Ένα
πραγματικός ολετήρας - αποδομητής
ιστορικών εργατικών κατακτήσεων,
όπως αυτή που αφορά το σύνολο των
συνδικαλιστικών ελευθεριών και
δικαιωμάτων και περιλαμβάνεται στον
Νόμο 1264/82. Τον οποίο υποσχέθηκε
να αποδομήσει, να κατεδαφίσει δηλαδή,
έτσι, στην ψύχρα· χρησιμοποιώντας τον,
εν τη ρύμη του λόγου του στη ΔΕΘ, ως
παράδειγμα προς... «εξορθολογισμό»:
«...ένας συνδικαλιστικός νόμος, ο οποίος,
εάν δεν κάνω λάθος, είχε ψηφιστεί το
1982, χρειάζεται επιτέλους κάποιον
ουσιαστικό εξορθολογισμό»!..
Τι θράσος!... Μιλούσε για έναν από τους
πλέον ιστορικούς και θριαμβικούς για τα
εργασιακά δικαιώματα νόμο στην
Ευρώπη, που έφερε η πρώτη
κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου
[κατοχύρωνε και εξακολουθεί να
κατοχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας,
την προστασία από απολύσεις για
συνδικαλιστικούς λόγους, την
κατάργηση της εργοδοτικής
ανταπεργίας (lock out), την οργανωμένη
απεργοσπασία σε περίπτωση που μια
απεργιακή κινητοποίηση κριθεί νόμιμη,
κ.λπ., κ.λπ.), και έλεγε... «ένας
συνδικαλιστικός νόμος» και «αν δεν
κάνω λάθος» ο ερίφης.
Είπαμε, ένας πρωθυπουργός ολετήρας. Που έχει μάθει να καρπώνεται
τα οφέλη μιας κοινωνίας οργανωμένης
γύρω από τα συμφέροντα και τις
επιθυμίες του.

τι ’πες τώρα

Γυμνοί οι
υπέρκομψοι
Της

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ
«Το έλλειμμα μπορεί να ξεπεράσει τα 20
δισ. φέτος» παραδέχτηκε ο Μ.
Παπαδημητρίου στο Mega. Πρόσθεσε,
βέβαια, ότι δεν θα είναι τόσο χάλια τα
πράγματα, γιατί έχουν εμπιστοσύνη στον
Μητσοτάκη «οι αγορές».
Ο «Μωϋσής» θα μας σώσει και άσε την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. να λέει για κατάρρευση του τζίρου
των επιχειρήσεων κατά 55,9% για όσες
επλήγησαν από την πανδημία. Καταρρέουν
τα πάντα και ο Μητσοτάκης, σύγχρονος
Νέρωνας, χαμογελά βγάζοντας
φωτογραφίες, την ώρα της καταστροφής.
Φωτογραφίες που όταν δεν βολεύουν,
φροντίζει να τις «καίει». Όπως αυτές με τον
Ζόραν Ζάεφ που απέκρυψε από την
πρωθυπουργική σελίδα. Οι πολίτες, από
την άλλη, αποκαθηλώνουν την «ατομική
ευθύνη» στη δημοσκόπηση της Prorata και
στρέφουν το δάκτυλο από τους εαυτούς
τους, που το ήθελε η κυβέρνηση, στην
κυβερνητική πολιτική.
«Στις επόμενες εκλογές να βγείτε και να
πείτε ότι θα σκίσετε τη Συμφωνία των
Πρεσπών, όπως σκίσατε τα Μνημόνια»
έλεγε η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου στον
Γ. Μπαλάφα (Open). Ήταν η ίδια που
υποσχόταν ότι «η μάχη για τη Μακεδονία
μας θα συνεχιστεί» και για τη Ν.Δ. τίποτα
δεν έχει τελειώσει.
Η υπέρκομψη κυβέρνηση από τις μάσκες
φαίνεται... και το «μπαλάκι» των ευθυνών
πηγαινοέρχεται, σε σημείο ζαλάδας, από
την ΚΕΔΕ στο υπουργείο Εσωτερικών και
πάλι πίσω, από το Εσωτερικών στο
Παιδείας και πάλι πίσω, από τον Πέτσα
στους «ειδικούς».
Ερώτηση δημοσιογράφου ΣΚΑΪ στη Ν.
Κεραμέως: Γνωρίζετε σε πόσα και ποια
σχολεία δεν έχουν πάει μάσκες; Απάντηση:
Όχι.
Δεν θα καλωσορίσω ποτέ πρωθυπουργό
από τη Βόρεια Μακεδονία, έλεγε από το
βήμα της Βουλής ο Κ. Μητσοτάκης και
υποσχόταν βέτο στη Συμφωνία των
Πρεσπών. Εύκολα πετούσε τη λάσπη της
εθνικής μειοδοσίας στους αντιπάλους του
για να καρπωθεί τις πιο μαύρες ψήφους,
αλλά αυτός δεν δίχασε ποτέ.
«Τα τεστ τα προμηθευόμαστε από τον
ιδιωτικό τομέα. Υποχρεώνουμε τους
ασθενείς να τα κάνουν έξω και να
πληρώνουν από την τσέπη τους»
κατήγγειλε ο διευθυντής χειρουργικού του
νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου» Π.
Δασκαλάκης στο Mega. Αναρωτιέστε
ακόμα γιατί μπλόκαρε το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, στο οποίο κόστιζαν ελάχιστα...
Τον ρωτάνε τον Κικίλια για το εμβόλιο κατά
του κορωνοϊού και απαντά για τη γρίπη.
Είπε να αφήσει την ελπίδα ήσυχη στην
άκρη ενόψει των προβλέψεων για χιλιάδες
κρούσματα τους επόμενους μήνες. Αν τον
ρωτήσουν για τις ΜΕΘ, τι θα απαντήσει; Ότι
«είναι ωραία στον Παράδεισο;».
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πράσινα και αριστερά

Αμετανόητοι
Παπαλάνγκι

Της

ΡΕΝΑΣ
ΔΟΥΡΟΥ*

«

Οι διαχειριστές
του οικοπέδου Ελλάς
Του

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ

Τ

ΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ το υπουργείο Οικονομικών
ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο
του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020. Τα πράγματα,
όπως αναμενόταν, δεν πάνε καλά.
ΣΤΑ 10,8 δισ. ευρώ έφτασε το έλλειμμα στο ισοζύγιο του
κρατικού προϋπολογισμού. Στα 6,6 δισ. ευρώ το
πρωτογενές έλλειμμα, έναντι στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ. Κατά 3,5 δισ. ευρώ λιγότερα
είναι τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Κι
αυτά αφορούν μόνο τα δημόσια οικονομικά. Τα χρέη
επιχειρήσεων και νοικοκυριών; Τα κόκκινα δάνεια, τα
κόκκινα ενοίκια, οι κόκκινοι λογαριασμοί σε προμηθευτές;
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όμως αυτοί οι αριθμοί που δικαίως τρομάζουν
και ανησυχούν, όσο οι αντιλήψεις της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση αυτής της ειδικής και παρατεταμένης
παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Το νεοφιλελεύθερο
δόγμα που ζήτησαν για να υλοποιήσουν από τον
θεωρητικό οικονομολόγο Πισσαρίδη είναι σαν να ρίχνεις
λάδι στη φωτιά, γι’ αυτό άλλωστε καμιά χώρα δεν το
χρησιμοποιεί στις σημερινές συνθήκες.
ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ μειώσεις στις αμοιβές εργασίας, παράλληλα
με την εκτόξευση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης,
θα προκαλέσουν κύμα χρεοκοπιών στους τομείς που
στηρίζονται στην καταναλωτική ζήτηση.
ΚΙ ΑΥΤΟ καθώς το 2019 η Ελλάδα ήταν δεύτερη σε όρους
προστιθέμενης αξίας που παράγουν οι κλάδοι του
εμπορίου, της εστίασης, της παροχής καταλύματος, της
αποθήκευσης και των μεταφορών, πίσω από τη
Λιθουανία, ενώ η Γαλλία και η Γερμανία, για παράδειγμα,
είναι στη 16η και 17η θέση αντίστοιχα! Αντιθέτως, είναι
από τις τελευταίες όσον αφορά την παραγωγή
προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση, μπροστά μόνο από
τη Μάλτα, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο!
ΠΟΙΟΙ κλάδοι λοιπόν, όταν η πανδημία είναι εδώ και
αγριεύει, θα ηγηθούν των προσπαθειών ανάκαμψης; Οι
εγχώριες βιομηχανικές ελίτ απέδειξαν ότι είναι ανίκανες,
καθώς μεταξύ 2009 και 2018 η παραγωγή επενδυτικών
προϊόντων στη μεταποίηση μειώθηκε κατά 59%!
ΣΥΜΦΩΝΑ με στοιχεία της Eurostat για την περίοδο
2009-2016, ο μέσος όρος συμμετοχής της μεταποίησης
στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης ήταν 16% και στην Ελλάδα

σχεδόν στο μισό, 8,4%! Κι αυτοί δεν είναι αδιάφοροι
αριθμοί για μια σύγχρονη οικονομία, διότι η μεταποίηση
προσφέρει αμοιβές κατά μέσο όρο 34% υψηλότερες από
την υπόλοιπη οικονομία και κατά κανόνα σταθερές θέσεις
εργασίας δωδεκάμηνης απασχόλησης.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ο τομέας αυτός έχει σημαντική
γεωγραφική διασπορά στην ελληνική περιφέρεια, ενώ το
85% της τουριστικής δαπάνης συγκεντρώνεται σε μόλις
πέντε περιφέρειες, με τις υπόλοιπες οκτώ να μοιράζονται
το 15% σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ.
ΟΤΑΝ λοιπόν στον 21ο αιώνα της τέταρτης βιομηχανικής
επανάστασης αυτοί που κυβερνούν σήμερα δεν έχουν
καμία ιδέα τι να κάνουν και οι εγχώριες ελίτ που
στηρίζουν αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική εξουσία δεν
ενδιαφέρονται για το «οικόπεδο Ελλάς» κι εκείνους που
κατοικούν σ’ αυτό, «μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα»,
που λέει και ο στοίχος.
ΠΟΙΟΙ επιχειρηματίες έχουν σχέδια και μέσα για να
προχωρήσουν μπροστά με τόλμη, σχέδιο και φαντασία;
Ποιες τράπεζες θα συμβάλουν σε νέες επενδύσεις, όταν
διαπλέκονται με τους χορηγούς της εξουσίας; Μην
κουράζεστε. Τέτοιοι επιχειρηματίες δεν υπάρχουν σήμερα
στην Ελλάδα. Οι πιο καπάτσοι έχουν «κονέ» με τον
Κυριάκο και την ομάδα που δημιούργησαν στο Μαξίμου
απαιτώντας μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας και
προνομιακές μειώσεις των φόρων - για όσους τέλος
πάντων δεν μπορούν να αποφύγουν.
ΙΔΟΥ τα πρόσφατα στοιχεία για την απόκρυψη κεφαλαίων
σε φορολογικούς παραδείσους όπου η, Ελλάδα
αναλογικά με τον πληθυσμό της, είναι μακράν η
κορυφαία! Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Γερμανοί, όπου
ο συνολικός πλούτος που έχουν σε υπεράκτιες εταιρείες
ξεπερνά τα 330 δισεκατομμύρια ευρώ! Από κοντά και οι
Γάλλοι, με 277 δισ. ευρώ, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται η
Βρετανία, με 218 δισ. ευρώ. Στην 4η θέση είναι οι Ιταλοί
με 142 δισ. ευρώ και οι Έλληνες βρίσκονται στην 5η
θέση, έχοντας αποθησαυρίσει 63 δισεκατομμύρια ευρώ!
ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ενδιαφέρονταν για το μέλλον των
Ελλήνων, δεν θα διέλυαν την Παιδεία, δεν θα
δημιουργούσαν εργασιακό μεσαίωνα, δεν βίαζαν τη
δημοκρατία, δεν θα καταργούσαν την ισονομία, δεν θα
επιχειρήσουν να υποδουλώσουν την ανεξάρτητη
δικαιοσύνη. Δεν θα έλεγαν συνεχώς ψέματα για όλα σε
όλους. Τα καλύτερα φιλέτα γης της χώρας θα
ξεπουληθούν. Οι καλύτερες επιχειρήσεις, όσες έχουν
απομείνει, θα περάσουν σε ξένα χέρια. Οι φιλόδοξοι νέοι
θα μεταναστεύουν μαζικά.

Π

αρευρισκόμαστε στην καταστροφή της
φύσης από την ανθρωπότητα. (...) Πρόκειται
εκ των πραγμάτων για οικοκτονία».
Ξεκάθαρα λόγια, που αποτυπώνουν με
δραματικό τρόπο την κατάσταση που βιώνει σήμερα ο
πλανήτης. Ανήκουν στον Μάρκο Λαμπερτίνι, διευθυντή
του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF), που
σχολιάζει την έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης».
Πρόκειται για έναν ζωτικό δείκτη ο οποίος, σε συνεργασία
με τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, καταγράφει κάθε
δύο χρόνια την κατάσταση της παγκόσμιας
βιοποικιλότητας, δηλαδή της υγείας του πλανήτη. Και τα
νέα δεν είναι ευχάριστα: από το 1970 έως το 2016 ο
πλανήτης έχασε το 68% της άγριας πανίδας. Μάλιστα, «οι
αιτίες που οδηγούν τη φύση σε κατάρρευση είναι ίδιες με
αυτές που συμβάλλουν στην εμφάνιση ζωονόσων και στο
ξέσπασμα πανδημιών, όπως αυτή της Covid-19» τονίζει η
οργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι «η αυξανόμενη
καταστροφή της φύσης όχι μόνο απειλεί την άγρια ζωή,
αλλά και την ανθρώπινη υγεία και τον τρόπο διαβίωσής
μας, την επισιτιστική ασφάλεια και όλες τις πτυχές τής
ζωής μας».
Ο τρόπος ανάπτυξης, παραγωγής, κατανάλωσης, η
«επέλαση» του παγκόσμιου εμπορίου, η μαζική
αποψίλωση των δασών, η δραματική άνοδος της
θερμοκρασίας του πλανήτη θέτουν υπό αίρεση τα φυσικά
οικοσυστήματα: «Όλες οι ενδείξεις του πλανήτη μας
βρίσκονται στο κόκκινο με το μήνυμα: Αποτυχία
Συστήματος» παρατηρεί ο Λαμπερτίνι. Και οι αριθμοί είναι
«ξεροκέφαλοι»: βρισκόμαστε μπροστά σε απώλειες της
τάξης του 84% για ψάρια, πουλιά, αμφίβια, θηλαστικά - τα
λεγόμενα, δηλαδή, είδη του γλυκού νερού. Ιδιαίτερα βαρύ
τίμημα πληρώνουν οι τροπικές ζώνες της Κεντρικής και
της Λατινικής Αμερικής, που έχουν καταρρεύσει σε
ποσοστό 94%.
«Έχουμε ηθικό καθήκον συνύπαρξης με τον πλανήτη»
τονίζει ο Λαμπερτίνι. Καθήκον που όμως παραβιάζουμε
συστηματικά σαν αμετανόητοι «Παπαλάνγκι», όπως
ονόμαζαν οι κάτοικοι των νησιών Τιαβέα του Ειρηνικού
τους σύγχρονους ανθρώπους που περιφρονούν τη φύση
καταστρέφοντας τις ίδιες τις ζωές τους.
Όμως, φέτος, μαζί με τον συναγερμό που σημαίνει η
ραγδαία απώλεια της βιοποικιλότητας, η μελέτη
«Κάμπτοντας την καμπύλη» που εκπόνησε το Διεθνές
Ινστιτούτο Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων
(IIASA), σε συνεργασία με άλλα ινστιτούτα και ΜΚΟ,
εκπέμπει αχτίδα αισιοδοξίας. Ο μετασχηματισμός τού
σημερινού, καταστροφικού για τη φύση και τον άνθρωπο
μοντέλου είναι δυνατός στη βάση σειράς δράσεων με
στόχο τη μείωση του αποτυπώματος της αγροτικής
παραγωγής και της ανθρώπινης κατανάλωσης. Πρόκειται
για ολοκληρωμένη στρατηγική που μπορεί να αντιστρέψει
τη μείωση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2050. Όπως
όμως εξηγεί ο Νταβίντ Λεκλέρ, ερευνητής στο IIASA,
απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φθάσουμε στο
σημείο τής μη επιστροφής, της μη αποκατάστασης των
οικοσυστημάτων και στην οριστική εξαφάνιση των ειδών
είναι η άμεση δράση.
Βρισκόμαστε σήμερα στην κόψη του ξυραφιού. Έχουμε
την ευθύνη απέναντι στις νέες γενιές να αποτρέψουμε με
κάθε μέσο την οικοκτονία που είναι προ των θυρών.

* Η Ρένα Δούρου είναι μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ,
εκπρόσωπος για θέματα Κλιματικής Αλλαγής

Συνέντευξη Ελλάδα
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Το επιτελικό κράτος κατ
Λευτέρης
Κρέτσος
Συνέντευξη στην

ΑΓΓΕΛΑ ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ

Ο Λευτέρης Κρέτσος ήταν
υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και νωρίτερα γενικός
γραμματέας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας. Από αυτές τις
θέσεις βρέθηκε πίσω από την
πρώτη προσπάθεια
αδειοδότησης των
τηλεοπτικών σταθμών, πίσω
από τη στήριξη της
οπτικοακουστικής παραγωγής
και την προσέλκυση
επενδύσεων. Μιλάει στην
«Αυγή» της Κυριακής
για τα media στην
εποχή Μητσοτάκη,
για την επικοινωνία
στο «επιτελικό
κράτος» της Ν.Δ.
και για τη δίωξη
που υφίσταται από
τη βαθιά «γαλάζια»
παράταξη.

Τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη
σας η απόφαση ένταξης της Γ.Γ.
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
στο γραφείο πρωθυπουργού
(μαζί με άλλες τέσσερις γεν.
γραμματείες, την ΕΡΤ και το
ΑΠΕ);
Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμη
απόδειξη της αγωνίας του Κυριάκου
Μητσοτάκη να ελέγξει πλήρως τον
χώρο της ενημέρωσης. Ο πρωθυπουργός θέλει να χτίσει γύρω του μια ακόμη
πιο ισχυρή επικοινωνιακή υγειονομική
ζώνη προστασίας. Η κυβέρνηση με τις
πολλές αστοχίες και τα λάθη της δεν έχει
καμία πιθανότητα να σταθεί δίχως την
προστασία των μέσων ενημέρωσης.

Οι δημοσκοπήσεις όμως
δείχνουν μια άλλη εικόνα.
Οι δημοσκοπήσεις είναι «φωτογραφίες της στιγμής». Όπως και οι διαδικτυακές μετρήσεις γνώμης, εμφανίζουν
εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που βλέπουμε
στις τηλεοπτικές οθόνες. Τα προβλήματα
δεν κρύβονται ούτε
μπορούν να μπουν
κάτω από το χαλί.
Το επιτελικό κράτος
του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη
αποτύχει και η επιστροφή στην κανονικότητα
είναι
απλώς ένας τίτλος,
μια τεχνητή μαγική

εικόνα. Στην εποχή του Διαδικτύου η
ενημέρωση δεν μπορεί να ελεγχθεί.

Πώς συνδέεται, κατά τη γνώμη
σας, η νέα οργανωτική δομή με
τον σχεδιασμό του λεγόμενου
επιτελικού κράτους;
Το επιτελικό κράτος ήταν ένα προεκλογικό σύνθημα που κατάντησε ένα μετεκλογικό ανέκδοτο. Κουρελιάστηκε
από τις μάσκες - αλεξίπτωτο, από το
Σκόιλ Ελικίκου, από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που καταργήθηκε για να ξανασυσταθεί, από το Ελλάδα χώρα ασφαλής από το 460 π.Χ. και το
State of Mind, από τις χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις, από τις διοικήσεις ημετέρων στα νοσοκομεία, τα πτυχία που δεν
υπήρχαν και τις στρατιές μετακλητών.

Είστε αντίθετος με την πρόσληψη
συμβούλων Τύπου και
Επικοινωνίας στο Μέγαρο
Μαξίμου και στο Δημόσιο;
Είναι θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων που κρίνονται και θα κριθούν από
τους πολίτες. Για τη Ν.Δ. η επικοινωνία
προηγείται της πολιτικής ακόμη και σήμερα που τα προβλήματα είναι τεράστια.
Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην κάνει
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην
Υγεία και την Παιδεία ή σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως η δασοπυρόσβεση,
αλλά να προσλάβει δημοσιογράφους σε
γραφεία δημάρχων, γενικών γραμματέων και υπουργών. Όλοι βέβαια καταλαβαίνουμε το γιατί.

Ποια είναι η δική σας πρόταση
για την ενίσχυση των
επιχειρήσεων ΜΜΕ μέσα στο
καθεστώς της πανδημίας; Δεν
πρέπει να ενισχυθεί ο κλάδος των
ΜΜΕ;
Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να σωθεί η ενημέρωση με οριζόντια μέτρα και
πολιτικές αναπτυξιακού χαρακτήρα,
όπως η σύσταση ενός Ειδικού Ταμείου
Έκτακτης Ανάγκης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου και τα περιφερειακά / τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Χρειαζόμαστε γενναία μέτρα και ενθάρρυνση της ερευνητικής δημοσιογραφίας
και όχι «δωράκια» προς όσους στηρίζουν την κυβερνητική άποψη. Η Ν.Δ.
απέδειξε ότι και ως κυβέρνηση και ως
αντιπολίτευση παραμένει ο πολιτικός
βραχίονας της διαπλοκής. Ίσως είναι το
μόνο στο οποίο παραμένει σταθερή και
συνεπής.

Πού εντοπίζετε αυτές τις εστίες
διαπλοκής που αναφέρετε;
Στην περιβόητη λίστα Πέτσα, στην
απαλλαγή των καναλαρχών από την
πληρωμή του τιμήματος για την κατοχή
τηλεοπτικής άδειας το τρέχον έτος, στη
μείωση των χρημάτων που πρέπει να καταβάλλει η Digea στο Δημόσιο, στην κατάργηση του πόθεν έσχες των μετόχων
ΜΜΕ, στη μη υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης περιφερειακών και πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδων
και σε πολλές άλλες επιμέρους ρυθμίσεις που έγιναν και σε άλλες που έρχονται, όπως διαβάζω.

Πράγματι, σύμφωνα με
πρόσφατα δημοσιεύματα, η
κυβέρνηση της Ν.Δ. ετοιμάζει την
πλήρη ανατροπή του «Νόμου
Παππά». Ποιος είναι ο στόχος,
πιστεύετε;
Να ξεπληρώσουν γραμμάτια στα φιλικά με την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης
για την υποστήριξη που της παρείχαν
και της παρέχουν.

Ποια είναι η γνώμη σας για την
παρουσίαση της ειδησεογραφίας
από την τηλεόραση;
Την ώρα που από την Υγεία έως την
Εκπαίδευση διαπιστώνονται ανεπαρκείς
κυβερνητικοί χειρισμοί, ανικανότητα,
αλλά και προκλητικές απόπειρες εξυπηρέτησης των ημετέρων, στα μέσα ενημέρωσης κυριαρχεί μια πολυφωνική μονοφωνία υπέρ της κυβέρνησης. Όλες σχεδόν οι αποκαλύψεις για σκάνδαλα, λάθη
και παραλείψεις της κυβέρνησης προέκυψαν από τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λυπάμαι που το
λέω, αλλά πλέον ζούμε τραγελαφικές καταστάσεις στον χώρο της ενημέρωσης.

Δηλαδή;
Η αφήγηση που παράγεται συχνά στα
δελτία ειδήσεων δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα. Αυτό σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στο ότι οι ενημερωτικές εκπομπές, που παράγουν τις ειδή-
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άντησε μετεκλογικό ανέκδοτο

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού το κτήριο της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης παρέμενε «σφραγισμένο». Κάτω: Θυροκόλληση των
ασφαλιστικών μέτρων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς σε μία
προσπάθεια να ανακοπεί η διαδικασία
EUROKINISSI / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

σεις, δίνουν πολύ περισσότερο χρόνο
στους υπουργούς και στα στελέχη της
κυβέρνησης συγκριτικά με τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ειδικά κατά τη
διάρκεια του lockdown στις τηλεοπτικές οθόνες εξαφανίστηκε πλήρως η
φωνή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Τα κυβερνητικά στελέχη επιπλέον,
για να επεκτείνουν τον χρόνο προβολής τους και για να κάνουν ακόμη πιο
αισθητή την εξαφάνιση της αντιπολίτευσης από τις τηλεοράσεις, άρχισαν
να δίνουν συνεντεύξεις και να στέλνουν φωτογραφίες και στις εκπομπές
ελαφράς ψυχαγωγίας.

Υπάρχουν, πάντως και
αξιόπιστες πηγές ειδήσεων και
ενημέρωσης...
Σαφώς υπάρχουν, αλλά υπάρχει και
πολύ μεγάλος «θόρυβος» που εμποδίζει τη διεξαγωγή ενός διαλόγου με σοβαρότητα και επιχειρήματα. Στις κρίσιμες όμως αυτές ώρες είναι ευθύνη
όλων να διασφαλίσουν ότι δεν θα
ακουστούν ψέματα και παραπλανητικές τοποθετήσεις.

Συνεπώς υπάρχει η ευθύνη της
κυβέρνησης, αλλά και αυτή των
ΜΜΕ.
Ευθύνες υπάρχουν σε όλους όσοι
συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο.

Για τη Ν.Δ. η
επικοινωνία
προηγείται της
πολιτικής ακόμη και
σήμερα που τα
προβλήματα είναι
τεράστια. Η
κυβέρνηση
αποφάσισε να μην
κάνει προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού
στην Υγεία και στην
Παιδεία ή σε άλλους
κρίσιμους τομείς,
όπως η
δασοπυρόσβεση,
αλλά να προσλάβει
δημοσιογράφους σε
γραφεία δημάρχων,
γενικών γραμματέων
και υπουργών

Και στους δημοσιογραφικούς λειτουργούς και στα πολιτικά στελέχη όλων των
κομμάτων και σε όλους. Η κυβέρνηση
όμως έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση
του πεδίου της ενημέρωσης. Και δυστυχώς οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των
ΜΜΕ που έφερε η κυβέρνηση της Ν.Δ.,
αλλά και η ταυτόχρονη απρονοησία της
να λάβει σοβαρά μέτρα πολιτικής για
τον κλάδο επιβάλλουν μια κατάσταση
επιλεκτικής λογοκρισίας. Μια κατάσταση που συνδράμει την οικονομική
ασφυξία και τον αποκλεισμό όσων φωνών την αντιπολιτεύονται.
Προφανώς στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η προπαγάνδα έχει μεγάλη σημασία ή είναι ο μόνος τρόπος για την παραμονή τους στην εξουσία. Εδώ έφτασαν στο σημείο να ζητούν δημοσίως
συγγνώμη από έναν εκδότη για τον τρό-

πο με τον οποίο άσκησαν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.

Εκκρεμεί μία δίωξη εναντίον σας
για τη διαγωνιστική διαδικασία
το 2016 και έχει οριστεί
δικάσιμος για τις 15 Δεκεμβρίου.
Περί τίνος πρόκειται ακριβώς;
Πάμε σε μια δίκη όπου η πλειονότητα
αυτών που με κατηγορούν είναι βουλευτές της Ν.Δ. Κατηγορούν εμένα και
την επιτροπή του διαγωνισμού ότι πριμοδοτήσαμε την υποψηφιότητα Καλογρίτσα. Με δική μου όμως υπογραφή
κόπηκε ο Καλογρίτσας, σύμφωνα με
όλα όσα όριζε η προκήρυξη του διαγωνισμού. Με αυτή τη προκήρυξη κανένα
επενδυτικό σχήμα δεν μπορούσε να τύχει ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης.

Ήταν ίσως ο πιο αδιάβλητος και απαιτητικός διαγωνισμός στην ιστορία του
ελληνικού κράτους. Μπορώ να κατανοήσω την εχθρική στάση των καναλαρχών επειδή αναγκάστηκαν να πληρώσουν για πρώτη φορά. Και να θυμίσω
ότι δεν ήταν μόνο οι άδειες, αλλά και ο
ειδικός φόρος τηλεόρασης και τα τέλη
χρήσης των συχνοτήτων.
Η στάση όμως των βουλευτών της
Ν.Δ. που εκλέγονται με την ψήφο του
ελληνικού λαού είναι αδικαιολόγητη
και εύλογα δημιουργούνται ερωτηματικά. Γιατί κυνηγούν δημόσιους λειτουργούς που συνέβαλαν στο να εισπράξει χρήματα το Δημόσιο για την
παραχώρηση ενός σπάνιου δημόσιου
πόρου; Γιατί υπερασπίζονται τους καναλάρχες και όχι το δημόσιο συμφέρον;
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Black Lives Matter

Η Ναόμι των
δικαιωμάτων

T

ο μήνυμα που έστειλε ακούστηκε στα πέρατα της υφηλίου. Και
ήταν τόσο συγκλονιστικό όσο
και το παιχνίδι της ίδιας στον τελικό του αμερικάνικου γκραν σλαμ. Ο λόγος για τη Ναόμι Οσάκα, που πριν από λίγες μέρες πανηγύρισε την κατάκτηση του
δεύτερου US Open και τρίτου γκραν
σλαμ στην καριέρα της.
Στον μεγάλο τελικό του αμερικανικού
όπεν, η τενίστρια από την Ιαπωνία (Νο 9
στον κόσμο) επικράτησε 2-1 σετ της
Βικτόρια Αζαρένκα από τη Λευκορωσία,
σε έναν αγώνα που διήρκεσε 1 ώρα και
51 λεπτά (1-6, 6-3, 6-3 τα σετ). Πρόκειται
για μια νεαρή αθλήτρια που διακρίνεται
στο σχεδόν... αποστειρωμένο άθλημα
του τένις, μετράει τη μία επιτυχία μετά
την άλλη και παράλληλα δίνει μεγάλο
αγώνα για τα δικαιώματα.
Η 22χρονη εμφανίστηκε στη
διοργάνωση με επτά διαφορετικές
μάσκες που στην κάθε μία
αναγράφονταν ένα όνομα
Αφροαμερικανού πολίτη που έπεσε
νεκρός από αστυνομικά πυρά! «Νιώθω
ότι πρέπει να κάνουμε τους ανθρώπους
να αρχίσουν να μιλούν» δήλωσε, και
μάλιστα στον επίσημο λογαριασμό του
US Open στο Τwitter, μια δήλωση που

O Λιούις
είναι μαύρος
και
υπερήφανος
Στις 7 Ιανουαρίου του 1985
γεννήθηκε στο Στίβενεϊτζ
της Αγγλίας
ο Λιούις Χάμιλτον
από πατέρα μαύρο
και μητέρα λευκή,
καθόλου παράδοξο
για το πολυπολιτισμικό
τοπίο της Μεγάλης
Βρετανίας.
Κι όμως, ο πιτσιρικάς
έμελλε να αποτελέσει
το... παράδοξο
της μοναδικότητας και
να γίνει ο πρώτος μαύρος
οδηγός της F-1

Της

ΑΛΕΚΑΣ ΖΟΥΜΗ
«ΚΑΙ ΠΟΥ είναι το περίεργο;» θα
αναρωτηθεί εύλογα κάποιος. Κι
όμως, όταν πρόκειται για μία
άκρως συντηρητική βιομηχανία
μηχανοκίνητου αθλητισμού, αρκεί να κατανοήσει και ο πιο αδαής
για ποιο λόγο χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες ώστε να γραφτεί σε ένα μονοθέσιο το όνομα
ενός μαύρου οδηγού.
Πέρασαν χρόνια από τη συνάντηση του δεκάχρονου Λιούις με
τον θρυλικό διευθυντή της ΜακΛάρεν, Ρον Ντένις. Το θράσος
του πιτσιρικά, ενδεχομένως και
κάτι που ο πανέξυπνος μάνατζερ
διέκρινε, τον οδήγησε στις πίστες
και το 2007 βρέθηκε στη ΜακΛάρεν ως επαγγελματίας οδηγός της
F1. Έναν χρόνο μετά θα κατακτούσε το πρώτο του πρωτάθλημα στον... πόντο κόντρα στον Φελίπε Μάσα. Μπορούμε να περιοριστούμε στο κλισέ «έγραψε ιστορία», αλλά τους τελευταίους μήνες, κάποιοι θεωρούν, ότι ο Λιούις Χάμιλτον ξεκίνησε να χτίζει
κάτι πολύ σπουδαιότερο από τίτλους στην F1.
Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και τα όσα ακολούθησαν στις
ΗΠΑ ήταν η αφορμή που ζητούσε ο 35χρονος οδηγός για να μετατραπεί σε έναν κοινωνικό ακτιβιστή με δραστηριότητα σε έναν
χώρο που ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν ταυτίστηκε με κοινωνικούς αγώνες.

Ο Λιούις Χάμιλτον συμμετείχε
σε διαδήλωση στο Λονδίνο και,
αφού βροντοφώναξε το σύνθημα
«I can’t breathe», δήλωσε υπερήφανος: «Πήγα στο Χάιντ Παρκ
και ήμουν τόσο υπερήφανος ώστε
έβλεπα τόσα πολλά άτομα απ’
όλες τις φυλές και τα υπόβαθρα
που υποστηρίζουν αυτό το κίνημα, τη μαύρη κληρονομιά μου».
Πολλοί, τότε, θεώρησαν πως ο
διάσημος πιλότος απλώς ακολούθησε το... ρεύμα των ημερών,
αλλά η μετέπειτα πορεία του τους
διέψευσε. Πριν από λίγες μέρες ο
Βρετανός πρωταθλητής βγήκε με
μπλουζάκι με σύνθημα όχι το
γνωστό «Black Lives Matter»,
που συνήθως χρησιμοποιούσε,
αλλά ένα ακόμη πιο... προχωρημένο: «Συλλάβετε τους αστυνομικούς που σκότωσαν την Μπριόνα
Τέιλορ» και «Πείτε το όνομά της».
Πρόκειται για μια μαύρη γυναίκα,
η οποία πυροβολήθηκε τον Μάρτιο οκτώ φορές από αστυνομικούς στο σπίτι της, στο Λούισβιλ
του Κεντάκι.
Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο τιμωρίας του Χάμιλτον από
την Παγκόσμια Ομοσπονδία, η
οποία όμως δεν προχώρησε το
ζήτημα. Την ίδια ώρα ο πιλότος
της F-1 έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο κόσμο, αλλά και να δημιουργήσει
ευκαιρίες ώστε να υπάρξουν κι
άλλοι μαύροι οδηγοί τα επόμενα
χρόνια. Και αυτό θα είναι ένα
σπουδαίο επίτευγμα.

συνοδευόταν με την ανάρτηση των
ονόματα των θυμάτων.
Η πιο πρόσφατη πολιτική... δήλωση της
Ναόμι Οσάκα ξεκίνησε όταν βγήκε στον
δρόμο να διαδηλώσει για τη δολοφονία
του Τζορτζ Φλόιντ, ενώ αρκετές φορές
στο παρελθόν στάθηκε στο πλευρό των
αδύναμων.
«Γνωρίζω πως το τένις έχει θεατές σε
ολόκληρο τον κόσμο. Και ίσως υπάρχει
κάποιος που δεν ξέρει την ιστορία της
Μπριόνα Τέιλορ. Ίσως το γκουγκλάρουν,
ίσως το ψάξουν». Και είναι μόλις 22
ετών.

ΑΛΕΚΑ ΖΟΥΜΗ
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ΠΑΟΚ:
Γεννούν...
και τα
κοκόρια του!
ΜΙΑ ΑΠΟ τις πιο σημαντικές
νίκες στην ιστορία του πέτυχε ο
ΠΑΟΚ επί της πορτογαλικής
Μπενφίκα (2-1) στην άδεια
Τούμπα και βρίσκεται μόλις ένα
βήμα από τους ομίλους του
Τσάμπιονς Λιγκ. Τελευταίο
εμπόδιο, σε διπλούς αγώνες στα
«πλέι οφ», η ρωσική
Κρασνοντάρ, με την πρώτη
αναμέτρηση την Τρίτη στη
Ρωσία (10 μ.μ.).

O κορωνοϊος δεν «κολλάει» στο Πευκί, όταν παρευρίσκεται ο Λευτέρης Αυγενάκης...

Λάστιχο το υγειονομικό
πρωτόκολλο!
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» για τους αγώνες εκτός σταδίου,
ανάλογα με τα «κέφια» του Λευτέρη Αυγενάκη
ΤΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ

Σ

ήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ήταν να πραγματοποιηθεί στο κέντρο
της Αθήνας ο Διεθνής
Ημιμαραθώνιος του ΣΕΓΑΣ, που
ματαιώθηκε μετά την απόφαση της
αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής
του υφυπουργείου Αθλητισμού να
απαγορευθούν οι αγώνες εκτός σταδίου στους οποίους είναι περισσότεροι από 100 οι εμπλεκόμενοι (αθλητές, κριτές, εθελοντές κ.λπ.).
Την ώρα που σε άλλες εκδηλώσεις του υπουργείου Πολιτισμού
«στοιβάζονται» π.χ. 5.000 άνθρωποι
στο Ηρώδειο για τη συναυλία του
Φραγκούλη, το ίδιο υπουργείο απαγορεύει την παρουσία φιλάθλων
στις αθλητικές εκδηλώσεις κι έτσι το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου θα γίνει σήμερα με εκκίνηση στις 7.30 το πρωί, χωρίς θεατές, στην απέραντη έκταση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στου
Σχοινιά! Λες και θα ήταν πολλοί,
εκτός από συγγενείς και φίλους των
δρομέων, αυτοί που θα ξύπναγαν τα
χαράματα για να παρακολουθήσουν
μια εκδήλωση στίβου ή υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων από... χούλιγκανς!
Σήμερα διεξάγεται και το «Ioan-

nina Lake Run», όπου θα πάρουν
μέρος εκατοντάδες δρομείς, αλλά οι
εκκινήσεις θα δίνονται, «σύμφωνα
με το υγειονομικό πρωτόκολλο»,
τμηματικά ανά 20 λεπτά σε γκρουπ
των... 90 ατόμων! Το άκρον άωτον
της υποκρισίας, όχι βέβαια για τους
διοργανωτές, αλλά για τους «επιτελικούς» της ΓΓΑ. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, είναι
άγνωστο αν θα υπάρξουν θεατές
στη διοργάνωση ή αν η αστυνομία
θα απαγορεύσει την κυκλοφορία
στους δρόμους της πρωτεύουσας
της Ηπείρου!
Και γεννάται το ερώτημα: Αφού
επιτρέπονται οι ανά εικοσάλεπτο εκκινήσεις, γιατί το υφυπουργείο
Αθλητισμού δεν «έριξε την ιδέα» και
στους διοργανωτές του «Σπάρταθλον» κι έτσι η μεγάλη διοργάνωση
ματαιώθηκε για πρώτη φορά στην
ιστορία της; Μιλάμε για έναν αγώνα
που συμμετέχουν κάθε χρόνο 300
επιλεγμένοι δρομείς από όλον τον
κόσμο και εκτίνεται σε μήκος 246 χιλιομέτρων, όσο απέχει η Αθήνα από
τη Σπάρτη...
Και επειδή το «επιτελικό κράτος»
της Νέας Δημοκρατίας επικαλείται
μεν τους «νόμους του κράτους»,
αλλά τους κάνει «λάστιχο» κατά το
δοκούν, ο υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης παραβρέθηκε
στους τριαθλητικούς αγώνες «Σπέτσαθλον», που αρνήθηκε, λόγω της

Επειδή
η κυβέρνηση
τους νόμους
τους κάνει
«λάστιχο»
κατά το δοκούν,
ο Λευτέρης
Αυγενάκης
παραβρέθηκε
στο «Σπέτσαθλον»,
αγώνες
που αρνήθηκε,
λόγω της
πανδημίας,
να τους
φιλοξενήσει φέτος
ο Δήμος Σπετσών
και έγιναν
στο Λουτράκι,
παρουσία θεατών,
χωρίς την άδεια
της Περιφέρειας
και της αρμόδιας
ομοσπονδίας

πανδημίας, να τους φιλοξενήσει φέτος ο Δήμος Σπετσών και έγιναν
στο... Λουτράκι, παρουσία θεατών
(ο κορωνοϊός «κολλάει» στις Σπέτσες, όχι όμως και στο Λουτράκι!),
χωρίς την άδεια της Περιφέρειας και
της αρμόδιας ομοσπονδίας, όπως
επιβάλλουν οι κανονισμοί! Μάλιστα
έδωσε «συγχαρητήρια» για την
«πλήρη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων» και την «επανεκκίνηση του αθλητισμού» στην
ιδιωτική εταιρεία που τον διοργάνωσε, την ώρα που έχουν γίνει δεκάδες πανελλήνια πρωταθλήματα
όλων των αθλημάτων το προηγούμενο διάστημα, χωρίς θεατές και χωρίς, βέβαια, τη δική του φυσική παρουσία. Είναι προφανές τι είδους
αθλητισμό «πρεσβεύει» η αθλητική
ηγεσία...
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Λ. Αυγενάκης δεν παρέλειψε να παρευρεθεί και στο Πευκί, στον «Αυθεντικό
Μαραθώνιο Κολύμβησης» του Αρτεμίσιου, που έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου, κι εκεί παρουσία θεατών, όχι
όμως και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα «open water», μια βδομάδα
αργότερα, στο Άστρος Κυνουρίας,
με τη συμμετοχή των κορυφαίων
Ελλήνων αθλητών και αθλητριών
του αγωνίσματος, καθώς βρίσκεται
σε κόντρα με όλες τις μεγάλες ομοσπονδίες, της ΚΟΕ μη εξαιρουμένης...

Απέναντι στους «αετούς της
Λισσαβώνας» ο ΠΑΟΚ έκανε μια
πολύ «διαβασμένη» εμφάνιση
και πέτυχε τον στόχο του, παρότι
έπαιζε με μια ομάδα που
δαπάνησε το καλοκαίρι 100
εκατομμύρια ευρώ για
μετεγγραφές. Ο ΠΑΟΚ μάζεψε
χρήματα (έχει φθάσει τα 13
εκατομμύρια ευρώ συνολικά),
βαθμούς για την Ελλάδα και
εγκωμιαστικά σχόλια,
προσφέροντας συνολικά στο
ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια
εποχή «ισχνών αγελάδων».
Ο προπονητής του Άμπελ
Φερέιρα δίνει τις δικές του
«απαντήσεις» στους πολλούς
επικριτές του, δουλεύοντας
πλέον με τους δικούς του
όρους, με τους ποδοσφαιριστές
του να έχουν ένταση, πείσμα,
πάθος, τόλμη και η ομάδα
συλλογική συνοχή. Ο
τερματοφύλακας Ζίβκο
Ζίβκοβιτς ήταν εκεί όταν
χρειάστηκε, ενώ το νέο
απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο
συνεπίθετός του Aντρίγια
Ζίβκοβιτς, «κάρφωσε» την παλιά
του ομάδα σκοράροντας το
πρώτο γκολ με τη νέα του
φανέλα.
Τι να πει κανείς όμως και για το
«νέο αίμα»! Την ώρα που ο
ΠΑΟΚ «χάνει» τον Δημήτρη
Λημνιό, που παίρνει μετεγγραφή
στην Κολωνία, αναδεικνύει τον
18χρονο Χρήστο Τζόλη, που
πετυχαίνει δύο γκολ και δίνει μια
ασίστ στο 3-1 με την Μπεσίκτας,
ενώ ο Δημήτρης Γιαννούλης
κάνει «το παιχνίδι της ζωής του»
κόντρα στην Μπενφίκα, μεγάλος
πρωταγωνιστής και στα δύο
γκολ της νίκης του ΠΑΟΚ...

Κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο
Δημήτρης Γιαννούλης
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Χολερική
πολιτική

Του

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ

Σ

ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Λίστα Πέτσα vs Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
Του

ΝΙΚΟΥ
ΣΒΕΡΚΟΥ

Η

δημοσκόπηση της Prorata, που
δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη,
προκάλεσε αίσθηση, καθώς για πρώτη
φορά μετά την επέλαση του κορωνοϊού η
εικόνα τής κυβέρνησης εμφανίζεται να έχει πληγεί
ανεπανόρθωτα.
Υπενθυμίζουμε ότι η έρευνα κατέγραψε ότι το 52%
των πολιτών αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση ως
προς τη διαχείριση της πανδημίας, ενώ το 47%
θετικά. Στα τέλη του Μαΐου η εικόνα ήταν πλήρως
αντεστραμμένη: οι αρνητικές αξιολογήσεις έφταναν
μόλις το 27%, ενώ οι θετικές το 71%.
Στα «μικρά γράμματα» της δημοσκόπησης υπήρχε
όμως και ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον εύρημα: η
συχνότητα με την οποία ενημερώνεται κανείς για τις
εξελίξεις μέσω της τηλεόρασης, αλλά και το είδος
του μέσου που επιλέγει (τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ή η τηλεόραση) επηρεάζουν καταλυτικά
τη στάση του/της απέναντι στην πραγματικότητα του
κορωνοϊού και της οικονομίας.
«Ενδεικτικά, μεταξύ όσων ενημερώνονται
καθημερινά από την τηλεόραση» αναφέρουν οι
αναλυτές της Prorata, «το 64% αξιολογεί θετικά τη

διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, ενώ
μεταξύ όσων δεν ενημερώνονται ποτέ από το
συγκεκριμένο μέσο οι θετικές αξιολογήσεις
αγγίζουν μόλις το 21%». Αντίστροφα, «μεταξύ όσων
ενημερώνονται σε καθημερινή βάση και για αρκετές
ώρες από τα social media, το 63% αξιολογεί με
αρνητικό πρόσημο τη διαχείριση της πανδημίας, ενώ
μεταξύ όσων δεν ενημερώνονται ποτέ από τα social
media, το ποσοστό αρνητικών αξιολογήσεων
μειώνεται αισθητά στο 46%».
Φαίνεται λοιπόν πως η σχέση είδους μέσου και
επηρεασμού προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση
είναι ευθεία και στενή. Με άλλα λόγια, τα μέσα
επιδρούν καθοριστικά μεν στην άποψη του δέκτη
των μηνυμάτων, ωστόσο οι απόψεις που
καταγράφονται εκεί οδηγούν στη δημιουργία τόσο
έντονων εντυπώσεων, που μπορεί να επηρεαστεί
τελικά η ίδια η αντίληψη της πραγματικότητας.
Κάποιος πολίτης που παρακολουθεί τις ντουντούκες
της λίστας Πέτσα εμφανίζεται πιο «ευάλωτος» στην
προπαγάνδα. Αντίθετα, κάποιος που παρακολουθεί
στενά τις απόψεις που εκφράζονται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται πιο
«υποψιασμένος» για τις εξελίξεις, έχει πρόσβαση σε
περισσότερες πηγές και άρα επερωτά διαρκώς το τι
συμβαίνει και τι μεταδίδεται από τις κυβερνητικές
διόδους ενημέρωσης.

Αιρετικός
Πανδημία, σχολεία, οικονομία: «Ανορθόγραφη
αυτοπεποίθηση», με υπογραφή Μητσοτάκη

το έργο του «Κανέλλος Δεληγιάννης» (εκδ. Καστανιώτη)
ο Κωστής Παπαγιώργης αναπτύσσει εξαιρετικές θέσεις
για τον πόθο, τα πάθη, την αμαρτία ως οργανικά,
αρχιτεκτονικά μέρη της Ιστορίας, όχι ως εξαιρέσεις της.
Πολύ συχνά τοπικιστικές, φατριαστικές, οικονομικές, ακόμα και
προσωπικές συγκρούσεις ενδύονταν τον μανδύα της ιδεολογίας.
Το ίδιο μπορεί κάποιος να εντοπίσει αργότερα, στον ελληνικό
εμφύλιο του 1946-49, που, ως γνωστόν, είχε ξεκινήσει πολύ
νωρίτερα, μέσα στη γερμανική Κατοχή, και προσέλαβε πολύ
διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την περιοχή και τους
ανθρώπους.
Για παράδειγμα στην Πελοπόννησο, σε σχέση με τη Στερεά
Ελλάδα ή τα νησιά, είχε άλλη ανάπτυξη και διαφορετικό χνάρι,
ακολουθώντας εν τέλει την ποικίλη μορφή που είχαν
προγενέστερες εσωτερικές συγκρούσεις και ανακατατάξεις,
ακόμα και του 19ου αιώνα. Τα υποκείμενα πολιτιστικά στοιχεία
μορφοποιούν και την πολεμική πράξη και τα πολιτικά
συνεπαγόμενα.
Παλαιός και πολύπειρος πολιτευτής της Ν.Δ. μου είχε πει σε μια
στιγμή που γινόταν χαμός στο εσωτερικό του κόμματός του:
«Μπα, έτσι ήταν πάντα. Στο τέλος τα βρίσκουν μεταξύ τους, ακόμα
κι αν μισούνται». Ανέβαιναν στα κεντρικά γραφεία τα τοπικά
στελέχη και κατήγγελλαν εσωτερικούς αντιπάλους τους, έπιαναν
υπαρχηγούς για να πλευρίσουν τον αρχηγό, αυτοπροτείνονταν,
«έχουμε την εκλογή στο τσεπάκι αν είμαι εγώ υποψήφιος» και
λοιπές γελοιότητες.
Μια τοπική βεντέτα από φιλαρέσκεια και ιδρυτικό μίσος
επινοθεύει (ή ζωοποιεί) τη σύγκρουση. Η παραδοσιακή ανάλυση
για την ταξική, οικονομική αιτία μιας σύγκρουσης φαίνεται ότι σε
μια παραγωγικά ισχνή χώρα, όπως η δική μας, υποκαθίσταται
από άλλες παραμέτρους. Απλώς να είσαι πρώτος. Και επίσης ο
αντίπαλός να εξαφανιστεί. Και μάλιστα να έρθει να ζητήσει χάρη,
βοήθεια. Τέτοια καμώματα.
Διαβάζοντας κατά την παρελθούσα δεκαετία αναλύσεις για το
οικονομικό πρόβλημα της χώρας, για τις λογιστικές αιτίες, για τον
«μεγάλο δημόσιο τομέα», για το ότι «καταναλώνουμε
περισσότερα απ’ όσα παράγουμε», έβλεπες μια εκτατική
επανάληψη μιας ηθικολογούσας αερολογίας. Εδράζονταν οι
προσεγγίσεις σε κάποιες περιοχές της αλήθειας, αλλά
αδυνατούσαν να ξεπεράσουν τους ακαδημαϊκούς και
δογματικούς φραγμούς των πολιτικών στοιχίσεων και των
ιδεολογικών περιχαρακώσεων. Δεν υπήρχε ανάλυση του
πραγματικού με τους όρους του πραγματικού.
Δεν ισχυρίζομαι ότι η αναλυτική αδυναμία είναι η αιτία της
ελληνικής κρίσης (και του υφέρποντος κοινωνικού εμφυλίου),
αλλά το αντίθετο: ότι είτε η υποκείμενη δομική κρίση οδηγεί στην
αναλυτική αδυναμία είτε η αναλυτική αδυναμία είναι εμπρόθετη,
ενσυνείδητη προσπάθεια απόκρυψης πραγματικών πολιτισμικών
αιτίων.
Υπερβάλλω λίγο: Πριν από λίγα χρόνια έγινε μια εκδήλωση στο
Αιγαίο. Θα δινόταν ένα κύπελλο επιβράβευσης. Είχε φτιαχτεί μια
εξέδρα από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο με άσπρη μπογιά.
Μάλωναν δυο πρωτοκλασάτα τοπικά στελέχη της Ν.Δ. ποιος από
τους δυο θα δώσει το βραβείο. Σπρωξιές, αγκωνιές, κανονικά.
Διασκεδαστικό μεν, αλλά αργούσαμε.
Οι λήπτες είχαν κουραστεί, πεινούσαν, ήθελαν να καθίσουν στην
ταβέρνα. Έκανε διαπραγματεύσεις ο επικεφαλής τους πότε με
τον έναν διαγκωνιζόμενο, πότε με τον άλλον. Ανένδοτοι. «Ή αυτός
ή εγώ». Δεν είχαν καμία σημασία η εκδήλωση, το διακύβευμα, η
ποιότητα των συμμετοχών, ο τόπος. Αυτός ο διαγκωνισμός τα
επόμενα χρόνια προσέλαβε δραματικά χαρακτηριστικά δίνοντας
και τον ποιοτικό τόνο στις πολιτικές συγκρούσεις.
(Μαντέψτε το τέλος: Ποιος έδωσε το κύπελλο; Και ποιος
αντιμετώπισε το αθροισμένο και αποκλίνον μίσος και των δύο;).

LE

Mdiplomatique
ONDE

Η ΑΥΓΗ 25

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
TEYXOΣ 371

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΡΧΕΙΟ

Από το
Μαυροβούνιο
ώς το Κόσοβο
οι προκλήσεις
της Σερβίας
ΤΩΝ

JEAN-ARNAULT DERENS
ΚΑΙ LAURENT GESLIN*

Σερβία: Ο αυταρχικός
Αλεξάνταρ Βούτσιτς
και η ανοχή των Βρυξελλών
Η πρόσφατη ταπεινωτική
εμφάνιση του Σέρβου
Προέδρου στο πλάι του
Ντόναλντ Τραμπ, όπου
συνειδητοποίησε ότι είχε
υπογράψει, σε πείσμα των
θέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη μεταφορά της
σερβικής πρεσβείας στην
Ιερουσαλήμ μόνο όταν το
ανήγγειλε σε ζωντανή
τηλεοπτική μετάδοση ο
Αμερικανός Πρόεδρος, είναι
απλώς ένα δυσάρεστο
επεισόδιο σε μια κατά τα άλλα
πολύ αρμονική σχέση των
Βρυξελλών με τον δεσποτικό
εθνικόφρονα ηγέτη της
Σερβίας.

ΤΩΝ

JEAN-ARNAULT DERENS
ΚΑΙ LAURENT GESLIN*

K

άθε Σάββατο, από τις αρχές
Δεκεμβρίου του 2018 μέχρι
την έκρηξη της πανδημίας
του κορωνοϊού, χιλιάδες Σέρβοι κατέβαιναν στους δρόμους για να
καταγγείλουν τη «δικτατορία» του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον
ασφυκτικό έλεγχο που το καθεστώς του
ασκεί στη Δικαιοσύνη και στα μέσα ενημέρωσης. Το κύμα διαμαρτυριών πυροδότησε η βίαιη επίθεση στον Μπόρισλαβ Στεφάνοβιτς, επικεφαλής του Κινήματος της Αριστεράς της Σερβίας
(PLS), που ξυλοκοπήθηκε άγρια από
αγνώστους ενώ προετοιμαζόταν για μια
δημόσια ομιλία στο Κρούσεβατς, στις
23 Νοεμβρίου 2018. Ξεκινώντας από το
Βελιγράδι, η κινητοποίηση επεκτάθηκε
γρήγορα σε πολλές πόλεις της χώρας

και ενισχύθηκε από τοπικές ομάδες που
κατήγγειλαν την κατάληψη όλων των
μοχλών εξουσίας από τα στελέχη του
Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος
(SNS). Μετά τις βουλευτικές εκλογές
του 2012, ο κομματικός σχηματισμός
του Βούτσιτς δεν σταμάτησε να επεκτείνει την επιρροή του στην κοινωνία και
στους θεσμούς. Έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο και
στην εθνοσυνέλευση της Αυτόνομης
Επαρχίας της Βοϊβοδίνα. Σε επίπεδο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από παιχνίδια συμμαχιών, μόνο τέσσερις δήμοι
σε σύνολο 170 ξεφεύγουν ακόμα από
τον μερικό ή ολικό έλεγχό του.
Στις 9 Δεκεμβρίου 2018, την επομένη
του δεύτερου Σαββάτου των διαδηλώσεων, ο αρχηγός του κράτους έκανε σαφείς τις προθέσεις του: δεν θα άλλαζε
την πολιτική του «ακόμα και αν πέντε
εκατομμύρια άτομα» κατέβαιναν στους
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Το 2006 η απόσχιση του
Μαυροβουνίου και η
συζήτηση για την ανεξαρτησία
του Κοσόβου έθεταν για μια
ακόμη φορά το «σερβικό
ζήτημα». Μολονότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγνώρισε την ανεξαρτησία
του Μαυροβουνίου,
ανησυχούσε για τις
αντιδράσεις του Βελιγραδίου.
«Η Σερβία είναι εταίρος κλειδί για τη σταθερότητα και
την ασφάλεια στα Βαλκάνια»
υπογράμμιζε η Ούρσουλα
Πλάσνικ, αυστριακή
υπουργός Εξωτερικών, η
χώρα της οποίας είχε την
προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέχρι την 1η Ιουλίου
2006. Αλλά οι
διαπραγματεύσεις ένταξης
είχαν ήδη αναβληθεί. Από τότε
η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί
μεν τη Σερβία το χαϊδεμένο
της παιδί, αλλά κρατά και τις
αποστάσεις της. Επιστροφή
μέσα από το αρχείο μας στην
ταραγμένη εκείνη εποχή, όταν
ο σερβικός εθνικισμός
ανεβαίνει συνεχώς σε μια
χώρα που αισθάνεται
πολιορκημένη και όταν ο
φυλακισμένος στη Χάγη
Σέσελι είναι ακόμα
επικεφαλής τού (τότε
αντιευρωπαϊκού) Σερβικού
Ριζοσπαστικού Κόμματος που
αντιτίθεται με σθένος στην
ανεξαρτητοποίηση του
Κοσόβου.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
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Σερβία: Ο αυταρχικός
Αλεξάνταρ Βούτσιτς
και η ανοχή των Βρυξελλών
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

δρόμους - σε μια χώρα επτά εκατομμυρίων κατοίκων. Ελλείψει προοπτικών, το κίνημα δεν άργησε να εξασθενήσει και τους τελευταίους μήνες
συγκέντρωνε μονάχα ένα σκληρό
πυρήνα οπαδών. Ο Βούτσιτς επωφελήθηκε από τον διχασμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της ελάχιστης αναγνώρισης που χαίρουν
από την κοινή γνώμη. Η δεκαετία του
2000, κατά την οποία ασκούσαν
εξουσία, σηματοδοτήθηκε από πολυάριθμες υποθέσεις διαφθοράς,
όπως επίσης και από το σοκ της οικονομικής κρίσης του 2008 και των αυστηρών μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν στη Σερβία, κατά κύριο
λόγο από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Τέλος, ο Σέρβος Πρόεδρος
γνωρίζει πως μπορεί να υπολογίζει
στην στήριξη των «εταίρων» του, οι
οποίοι, από τη Ρωσία έως τις ΗΠΑ,
δεν δίνουν την παραμικρή σημασία
στα κινήματα διαμαρτυρίας.
Χρειάστηκε η συλλογική δέσμευση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μποϋκοτάζ των κοινοβουλευτικών εκλογών του 20201 προκειμένου να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, επιχειρώντας μια επιφυλακτική διαμεσολάβηση τον Οκτώβριο
του 2019. Ωστόσο, η αποστολή, με
επικεφαλής τον Γερμανό Χριστιανοδημοκράτη ευρωβουλευτή Ντέιβιντ
Μακ Άλιστερ, φαίνεται πως είχε στόχο μάλλον να προσπαθήσει να πείσει
την αντιπολίτευση να συμμετάσχει σε
μια εκλογική αναμέτρηση που ήταν
σχεδόν βέβαιο πως θα έχανε παρά να
υπενθυμίσει στο καθεστώς Βούτσιτς
κάποιες βασικές αρχές του κράτους
δικαίου: η κυβέρνηση έχει τον απόλυτο έλεγχο των δημόσιων μέσων
ενημέρωσης, του σκανδαλοθηρικού
Τύπου και των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών -που ανήκουν όλα σε
ολιγάρχες προσκείμενους στο καθεστώς-, όπως επίσης και των εκλογικών καταλόγων.2 Διότι εκλογές χωρίς αντιπολίτευση δίνουν μια όχι και
τόσο κολακευτική εικόνα της Σερβίας, που θεωρείται καλός και υπάκουος μαθητής στη διαδικασία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η χώρα
ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2013 και θα μπορούσε να
συγκαταλεγεί στα επόμενα μέλη της
Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση, φυσικά,
πως η διαδικασία διεύρυνσης δεν θα
παραμείνει για πάντα παγωμένη.
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στη Σερβία, τον Ιούλιο του 2019
-την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα μετά τον Ζακ Σιράκ
το 2001-, ο Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε να κάνει την παραμικρή κριτική
στον οικοδεσπότη του. Η ασυνήθιστη επιείκεια απέναντι στον άρχοντα
του Βελιγραδίου δεν παύει να εκπλήσσει, αν λάβουμε υπόψη το βιογραφικό του. Γεννημένος το 1971, ο
Βούτσιτς έκανε την πολιτική μαθητεία του στους κόλπους του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος (SRS)
του Βόισλαβ Σέσελι, ακροδεξιού
εθνικιστή ηγέτη, στο οποίο προσχώρησε το 1993. Χαρακτηριστική στιγμή της πολιτικής πορείας του ήταν η
δήλωση από το βήμα του Κοινοβουλίου του Βελιγραδίου στις 20 Ιουλίου 1995, μόλις λίγες μέρες μετά τη
σφαγή χιλιάδων Βόσνιων στη Σρεμπρένιτσα: «Για κάθε νεκρό Σέρβο,
πρέπει να σκοτώνουμε εκατό μουσουλμάνους». Το 2014 επικαλέστηκε πως «τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν».3 Το ανερχόμενο αστέρι της
Ακροδεξιάς αναλαμβάνει υπουργός
Πληροφοριών στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας που σχηματίστηκε το
1998, μετά από την προτροπή του
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, όταν άρχισαν να ξεσπούν οι πρώτες συγκρού-

σεις στο Κόσοβο.
Μετά την πτώση του Μιλόσεβιτς,
στις 5 Οκτωβρίου 2000, το Σερβικό
Ριζοσπαστικό Κόμμα θα γίνει η κύρια αντιπολιτευτική δύναμη απέναντι στους νέους «δημοκρατικούς»
ηγέτες της Σερβίας. Μετά την παράδοση του Σέσελι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για την
πρώην Γιουγκοσλαβία στις 24 Φεβρουαρίου 2003, για να αντιμετωπίσει κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου
και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά την
περίοδο των συρράξεων στην Κροατία και στη Βοσνία, ο Βούτσιτς σε συνεργασία με τον Τόμισλαβ Νίκολιτς
ανέλαβαν την αρχηγία του κόμματος.
Υπό την νέα ηγεσία, το Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόμμα καταγγέλλει τη διεθνή Δικαιοσύνη και αντιτίθεται σε
κάθε προσέγγιση της Σερβίας προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο οι δημοκρατικοί στην εξουσία -βυθισμένοι στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις
τους και ανίκανοι να επιφέρουν άμεσα αλλαγές στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση- προκαλούν την ανυπομονησία και την
απογοήτευση των πολιτών, τόσο αυξάνεται το εκλογικό ακροατήριο του
Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος.
Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών

Βούτσιτς και
Τζουγκάνοβιτς
παρουσιάζονται ως
πυλώνες της
περιφερειακής
σταθερότητας και στενοί
σύμμαχοι της Δύσης.
Και οι δύο διεκδικούν
την ένταξη της χώρας
τους στην E.E. Μέχρι
τότε, η κατάσταση δεν
είναι δυσάρεστη για
τους ηγέτες της Σερβίας
και του Μαυροβουνίου,
με αντάλλαγμα τη
συγκαταβατικότητά
τους, η Ε.Ε. γνωρίζει
πως μπορεί να
υπολογίζει στις δύο
χώρες για τη διαφύλαξη
των συνόρων από
πρόσφυγες και
μετανάστες

Υπεύθυνη έκδοσης: Βάλια Καϊμάκη
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εκλογών του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2008, ο Νίκολιτς, απέναντι στον
δημοκρατικό υποψήφιο Μπόρις Τάντιτς, χάνει την προεδρία με μικρή
διαφορά, έχοντας συγκεντρώσει το
48% των ψήφων.
Κατά τη δεκαετία του 2000, τα στελέχη του Σερβικού Ριζοσπαστικού
Κόμματος αντιμετωπίζονται ακόμη
ως παρίες από τους δυτικούς διπλωματικούς κύκλους του Βελιγραδίου.
Η Γαλλία είναι το πρώτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα
ανοίξει τις πόρτες της πρεσβείας της,
προσκαλώντας τους στις δεξιώσεις.
Ακολουθούν κάποιες πιο διακριτικές
προσεγγίσεις, προτρέποντας τους
Βούτσιτς και Νίκολιτς να διακόψουν
τους δεσμούς με τον μέντορά τους
Σέσελι και τις ακρότητες του κόμματός του. Η αποφασιστική συνάντηση
λαμβάνει χώρα στο πολυτελές ξενοδοχείο «Ριτζ» στο Παρίσι, το φθινόπωρο του 2008, παρουσία του πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου
Μίλο Τζουκάνοβιτς, οπαδού του
Μιλόσεβιτς προτού επιχειρήσει φιλοδυτική στροφή το 1996. Μεσολαβητές, όπως ο επιχειρηματίας Στάνκο «Κάνε» Σούμποτιτς, είναι επίσης
παρόντες, σύμφωνα με πολλές άμεσες μαρτυρίες. Λίγο αργότερα θα κάνει την εμφάνισή του ένας νέος κομματικός σχηματισμός, που προέκυψε
από τη διάσπαση του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος: το Σερβικό
Προοδευτικό Κόμμα (SNS), συντηρητικού και φιλοευρωπαϊκού χαρακτήρα.
Το 2012, το Σερβικό Προοδευτικό
Κόμμα, συνασπισμένο με το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας (SPS),
ανέρχεται στην εξουσία και ο Νίκολιτς εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 2014 κατορθώνει να συγκεντρώσει από μόνο του την πλειοψηφία των εδρών, με τον Βούτσιτς
να γίνεται πρωθυπουργός. Τον
Απρίλιο του 2017, ο Βούτσιτς διαδέχεται τον «συνεργάτη» του στην κεφαλή του κράτους, συγκεντρώνοντας ήδη από τον πρώτο γύρο των
προεδρικών εκλογών το 55% των
ψήφων. Στο κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης της Σερβίας,
η εκτελεστική εξουσία κατανέμεται
μεταξύ του Προέδρου και του πρωθυπουργού. Όμως, διατηρώντας πάντα την ηγεσία του κόμματός του, ο
Βούτσιτς δημιουργεί ένα σύστημα
όπου τα πάντα συγκλίνουν στο πρόσωπό του. Ο Νίκολιτς κλήθηκε να
εξετάσει αν έχει φτάσει η ώρα για τη
συνταξιοδότησή του.
Όσο για τον Σέσελι, το 2014 αποφυλακίζεται προσωρινά για λόγους
υγείας. Τον Μάρτιο του 2016, απαλλάσσεται των κατηγοριών σε πρώτο
βαθμό από το Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης. Ωστόσο, στην κατ’ έφεση
δίκη που πραγματοποιείται τον
Απρίλιο του 2018, καταδικάζεται σε
δεκαετή κάθειρξη, δεν εκτίει όμως
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την ποινή του, καθώς το δικαστήριο
κρίνει πως αυτή έχει ήδη εκτιθεί κατά
το διάστημα της προσωρινής κράτησής του. Αναλαμβάνει και πάλι την
ηγεσία του περιθωριοποιημένου
πλέον Σερβικού Ριζοσπαστικού
Κόμματος, που έχει καταλήξει στην
καλύτερη των περιπτώσεων να κάνει
τον μπαμπούλα στη δεξιά πτέρυγα
του κόμματος του Βούτσιτς. Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS),
από την πλευρά του, κατορθώνει να
αποκτήσει μια κάποια υπόληψη προσχωρώντας, το 2016, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) που συνασπίζει όλα τα συντηρητικά κόμματα
της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένου
του γαλλικού σχηματισμού Les
Républicains, διάδοχου του UMP
των Ζακ Σιράκ και Νικολά Σαρκοζύ.
Την ίδια στιγμή που κυβερνά τη
χώρα του με σιδερένια πυγμή, ο Βούτσιτς στρέφεται προς έναν αχαλίνωτο νεοφιλελευθερισμό. Βρίσκει τον
ιδανικό άνθρωπο για την πραγμάτωση του σκοπού του στο πρόσωπο της
Άνα Μπρνάμπιτς, στην οποία θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
τον Ιούνιο του 2017. Προερχόμενη
από μια εξέχουσα οικογένεια του Βελιγραδίου, εν μέρει κροατικής προέλευσης, ανοιχτά ομοφυλόφιλη,
σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων
στις ΗΠΑ, επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Χαλ στην Αγγλία, ενώ
στη συνέχεια εργάστηκε στη σερβική
αντιπροσωπεία του Οργανισμού
Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), αμερικανικού οργανισμού συνεργασίας.
Αυτή η executive woman, της οποίας το βιογραφικό δίνει μια κολακευτικά μοντέρνα εικόνα, περηφανεύεται για το ότι είναι επικεφαλής «της
πιο φιλελεύθερης κυβέρνησης στην
Ιστορία της Σερβίας». Με το που
ανέλαβε την εξουσία, κλήθηκε να
αντιμετωπίσει απεργιακές κινητοποιήσεις στο εργοστάσιο παραγωγής
αυτοκινήτων της πόλης Κραγκούγιεβατς, το οποίο έχει αναλάβει η ιταλική Fiat. Κατηγόρησε τους απεργούς εργάτες ότι δεν είναι τίποτα
άλλο παρά «εγωιστές» που ρισκά-

ρουν να αποθαρρύνουν τους ξένους
επενδυτές και ότι σε κάθε περίπτωση
είναι «καλοπληρωμένοι», καθώς οι
μισθοί τους ήταν ελαφρώς υψηλότεροι από τον εθνικό μέσο όρο των λιγότερων από 500 ευρώ τον μήνα...
Ο φιλοευρωπαϊκός προσηλυτισμός του Βούτσιτς, του οποίου ο
βαθμός ειλικρίνειας παραμένει αναπάντητο ερώτημα, ανταποκρινόταν
θαυμάσια στις προσδοκίες των δυτικών χωρών. Όντως, έμοιαζε επικίνδυνο το ενδεχόμενο ευημερίας μιας
σερβικής Ακροδεξιάς, ανοιχτά εχθρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, ο Βούτσιτς έμοιαζε με το κατάλληλο πρόσωπο για να διευθετήσει το ζήτημα του οριστικού καθεστώτος του Κοσόβου, που θεωρείται
το κλειδί για τη σταθερότητα στα
Βαλκάνια. Η επίσημη αναγνώριση
της ανεξαρτησίας της πρώην επαρχίας του είναι ένα πικρό ποτήρι για το
Βελιγράδι. Ποιος όμως θα μπορούσε
να χειριστεί καλύτερα από έναν εθνικόφρονα το ζήτημα, χωρίς τον φόβο
να κατηγορηθεί για προδοσία; Το
2018, ο Βούτσιτς τάχθηκε ενεργά από κοινού με τον Κοσοβάρο ομόλογό του- στην αναζήτηση μιας συμβιβαστικής λύσης που προϋποθέτει
εδαφικές ανταλλαγές μεταξύ των
δύο χωρών.4 Η επιλογή αυτή μοιάζει
προς το παρόν να έχει παραγκωνιστεί.
Καθώς φαντάζεται ότι η παρουσία
του είναι αναγκαία για την επίλυση
του ζητήματος του Κοσόβου, ο Βούτσιτς είναι πεπεισμένος ότι οι αυταρχικές εκτροπές του καθεστώτος του
δεν θα αποτελέσουν ποτέ αντικείμενο σοβαρών επικρίσεων εκ μέρους
των δυτικών εταίρων του. Οι θεαματικές επισκέψεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Βελιγράδι, όπως εκείνη του
Ιανουαρίου 2019, επιτρέπουν στον
Σέρβο Πρόεδρο να υπενθυμίζει πως
ανά πάσα στιγμή διαθέτει μια εναλλακτική γεωπολιτική στρατηγική,
επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του
ισορροπιστή μεταξύ του δυτικού κόσμου και της Σοβιετικής Ένωσης
που είχε διασφαλίσει την ευημερία

της Γιουγκοσλαβίας μεταξύ του
1955 και του 1975. Η κίνηση του εκκρεμούς που το Βελιγράδι προσποιείται πως ενορχηστρώνει μεταξύ της
Μόσχας και των Βρυξελλών είναι
ωστόσο απατηλή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν ο πρώτος
εμπορικός εταίρος της Σερβίας,
εμπλεκόμενη στο 63% των εμπορικών συναλλαγών της χώρας, έναντι
του 7% της Ρωσίας.5
Η περίπτωση της Σερβίας δεν έχει
κάτι ξεχωριστό: o ίδιος αυταρχισμός
βασιλεύει και στο γειτονικό Μαυροβούνιο. Από το 1991, ο Μίλο Τζουκάνοβιτς αναλαμβάνει εναλλάξ καθήκοντα πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (DPS)
του οποίου ηγείται, σήμερα μέλος
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, είναι ο
άμεσος διάδοχος του Συνδέσμου
Μαυροβούνιων Κομμουνιστών στην ουσία, βρίσκεται στην εξουσία
από το 1945... Οι διαδηλώσεις που
γνώρισε η χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2019 είναι απόρροια ηχηρών
υποθέσεων διαφθοράς, ωστόσο η
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου γνωρίζει πως μπορεί να στηρίζεται τόσο
στην έλλειψη εναλλακτικής πολιτικής λύσης όσο και στην αποφασιστική στήριξη των διεθνών εταίρων.
Καθώς η χώρα εντάχθηκε στο
ΝΑΤΟ το 2017, ο Τζουκάνοβιτς παρουσιάζεται σαν ένα προπύργιο της
Δύσης απέναντι στην υπερτιμημένη
ρωσική απειλή στα Βαλκάνια.6 Η
απειλή αυτή θα μπορούσε να είχε
υλοποιηθεί μέσω μιας πολύ μυστηριώδους απόπειρας πραξικοπήματος
που έγινε στις 16 Οκτωβρίου 2016.7
Η απόπειρα επέτρεψε πάνω απ’ όλα
στον Τζουκάνοβιτς να απαξιώσει την
αντιπολίτευση και να παρουσιαστεί
ως ο μόνος εγγυητής της δημοκρατίας και της «ευρωπαϊκής πορείας»
του Μαυροβουνίου.
Έτσι, οι ηγέτες της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου παρουσιάζονται ως
πυλώνες της περιφερειακής σταθερότητας και στενοί σύμμαχοι της Δύσης. Και οι δύο διεκδικούν την έντα-

ξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση - προοπτική που μοιάζει να
απομακρύνεται μετά το βέτο που έθεσε η Γαλλία στις υποψηφιότητες της
Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, στις 18 Οκτωβρίου 2019: η στάση του Εμανουέλ Μακρόν θεωρήθηκε πλήγμα στην όλη διαδικασία
ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, η
ισχύουσα κατάσταση δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστη για τους ισχυρούς άνδρες του Βελιγραδίου και
της Ποντγκόριτσα καθώς, με αντάλλαγμα τη συγκαταβατικότητά τους,
οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες γνωρίζουν πως μπορούν να υπολογίζουν
στις δύο χώρες για τη διαφύλαξη των
βαλκανικών συνόρων από πρόσφυγες και μετανάστες.8
Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου του
2019, ο Βούτσιτς ήταν επίτιμος καλεσμένος σε ένα φόρουμ για τη δημογραφία που διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον οικοδεσπότη του, τον
Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν: «Χάρη στον κ. Όρμπαν οι σχέσεις μας είναι καλύτερες από ποτέ.
Σας διαβεβαιώνω πως θα παραμείνουμε πιστοί φίλοι δικοί σας και της
χώρας σας». Η Ουγγαρία προωθεί
ενεργά την ένταξη της Σερβίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από το ζήτημα των προσφύγων, πάνω στο
οποίο Βελιγράδι και Βουδαπέστη
δεν έχουν κανένα πρόβλημα συνεννόησης, τα κράτη των Βαλκανίων
αποτελούν αντικείμενο προσοχής
όλων των συντηρητικών κεντροευρωπαϊκών κυβερνήσεων της ομάδας
του Βίζεγκραντ,9 οι οποίες ελπίζουν
να βρουν αρκετούς ομοϊδεάτες συμμάχους την ημέρα που οι χώρες αυτές θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επιμέλεια: Ελίνα
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Από το Μαυροβούνιο
ώς το Κόσοβο οι προκλήσεις της Σερβίας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

T

ο φάσμα της Άκρας Δεξιάς
δεν παύει να μεγαλώνει στη
Σερβία. Σύμφωνα με σφυγμομετρήσεις, το Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόμμα, το οποίο διευθύνεται πάντοτε από τον Βόισλαβ Σέσελι από το κελί του στη Χάγη, μπορεί
να ελπίζει περίπου στο 40% των ψήφων. Αν προστεθεί σε αυτό το 7%
έως 8% το οποίο αποδίδεται στο Σερβικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι υποστηρικτές του παλιού δικτατορικού
καθεστώτος θα μπορούσαν να πετύχουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε περίπτωση πρόωρων εκλογών. Οι οποίες φαίνονται πιθανές:
σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ο
πρωθυπουργός Βόισλαβ Κοστούνιτσα θα προτιμούσε να παραιτηθεί και
να προκαλέσει νέες εκλογές παρά να
υποχρεωθεί προσωπικά να υπογράψει την απώλεια του Κοσόβου. Σε
κάθε περίπτωση, η κυβέρνησή του
βασίζεται σε μια εξαιρετικά εύθραυστη πλειοψηφία η οποία εξαρτάται
από την υποστήριξη των σοσιαλιστών βουλευτών, χωρίς να συμμετέχουν σε αυτήν.
Εάν η εθνικιστική Άκρα Δεξιά, η
οποία καταγγέλλει επισήμως την
«κατοχή» του Κοσόβου και προτίθεται να απελευθερώσει τα εδάφη, ανέβαινε στην εξουσία, τότε κάθε προοπτική μιας συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων για το Κόσοβο θα
έκλεινε, κάτι το οποίο θα μπορούσε
να προκαλέσει νέα άμεση αναμέτρηση ανάμεσα στη Σερβία και τη «διεθνή κοινότητα».
Στην Μπάνια Λούκα, πρωτεύουσα
της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, οι πρόσφυγες είναι και εκεί πολυάριθμοι. Προέρχονται από την Κροατία, την κεντρική
Βοσνία, την Ερζεγοβίνη ή το Κόσοβο, και όλοι έχουν μια τραγική ιστορία να διηγηθούν. Επειδή μερικές
φορές έχουν γίνει επισήμως απάτριδες και έχουν στερηθεί την υπηκοότητά τους, πολλοί νιώθουν απλώς
Σέρβοι. «Εδώ, όλος ο κόσμος βλέπει
προς τη Σερβία. Και όταν γίνεται
ένας αγώνας ανάμεσα στις ποδοσφαιρικές ομάδες της Σερβίας και
της Βοσνίας, είμαστε όλοι πίσω από
τη σερβική ομάδα» εξηγεί ο Μίλοντραγκ Πάβιτς, μέλος της Ένωσης
νέων δημοσιογράφων της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα. «Δεν έχω εχθρότητα ενάντια σε κανέναν, αλλά δεν νιώθω Βόσνιος: για μένα αυτή η χώρα
δεν υπάρχει».
Για έναν αριθμό Σέρβων που ζουν
εκεί, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραμένει τεχνητή κατασκευή. Έτσι, ήδη
από τις 26 Μαΐου 2006, ο Μίλοραντ
Ντόντικ, πρωθυπουργός της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, ζήτησε το δικαίωμα
να οργανώσει ένα δημοψήφισμα
στην «οντότητα» την οποία διευθύνει, παίρνοντας ως παράδειγμα το
δημοψήφισμα στο Μαυροβούνιο. Ο
Κρίστιαν Ζβαρτς-Σίλινγκ, ο ύπατος

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαπέλυσε αμέσως ομοβροντία,
υπογραμμίζοντας ότι ενδεχόμενο
δημοψήφισμα στη Ρεπούμπλικα
Σέρπσκα είναι αντίθετο στις συμφωνίες ειρήνης του Ντέιτον του 1995, οι
οποίες εγγυώνται την ενότητα του
κράτους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ακόμα και αν αυτό είναι χωρισμένο
σε δύο «οντότητες», τη Ρεπούμπλικα
Σέρπσκα και την Κροατο-βοσνιακή
Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης στο Νόβι Σαντ, στη Βοϊβοδίνα, στις 6 Ιουνίου, ο Ντόντικ δεν
παρέλειψε να υπενθυμίσει τα επιχειρήματα που τον κάνουν να αγωνίζεται υπέρ ενός δημοψηφίσματος.
Κατά τη γνώμη του, το 90% των πολιτών της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα επιθυμούν απόσχιση και καμιά αρχή δικαίου δεν μπορεί να τους στερήσει
αυτή τη δυνατότητα, εάν αυτή αποδοθεί στους Κοσοβάρους. Η σημασία της τοποθέτησης έγκειται στο γεγονός ότι προέρχεται από έναν πολιτικό άνδρα ο οποίος, ως επικεφαλής
των ανεξάρτητων σοσιαλδημοκρατών, αντιτάχθηκε για καιρό στους
εθνικιστές ηγέτες της Ρεπούμπλικα
Σέρπσκα και θεωρούνταν «μετριοπαθής».
Πλατιά συναίνεση υπάρχει γύρω
από τη διαπίστωση ότι το σημερινό
βοσνιακό κράτος δεν λειτουργεί,
αλλά όλες οι προσπάθειες για να μεταρρυθμιστεί ο περίπλοκος συνταγματικός μηχανισμός που προβλέπεται από τις συμφωνίες του Ντέιτον
απέτυχαν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η εκστρατεία ενόψει των γενικών
εκλογών της 1ης Οκτωβρίου κινδυνεύει να περιστραφεί γύρω από ένα
μόνο θέμα: την απόσχιση της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα ή την κατάργηση
της οντότητας, κάτι που διεκδικούν

οι υποστηρικτές της ενοποιημένης
Βοσνίας. Όπως υπογραμμίζει ο Σενάντ Πετσάνιν, συντάκτης του περιοδικού «Dani» του Σεράγεβο, η Βοσνία ξαναγύρισε έτσι στον τύπο των
πολιτικών συζητήσεων που κυριαρχούσαν το 1996, την επομένη του πολέμου.
Η υπόθεση μιας τέτοιας απόσχισης, κάτι αδιανόητο πριν από μερικά
χρόνια, κερδίζει σε αξιοπιστία. Η
απόσχιση του Μαυροβουνίου δεν
είχε ωστόσο άμεσες νομικές συνέπειες: επρόκειτο για μια παλιά ομόσπονδη δημοκρατία, η οποία είχε αναγνωρισμένο δικαίωμα στην απόσχιση. Αντίθετα, η ανεξαρτητοποίηση
του Κοσόβου θα δημιουργούσε
προηγούμενο. Ορισμένοι διπλωματικοί κύκλοι θα μπορούσαν επίσης
να συμπαραταχθούν με τα επιχειρήματα των «πλειοψηφιών»: εάν περισσότερο από το 90% των ατόμων που
κατοικούν σήμερα στο Κόσοβο είναι
Αλβανοί και επιθυμούν την ανεξαρτησία, το ίδιο ισχύει και στη Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, όπου περίπου το
90% των κατοίκων είναι Σέρβοι...
Αυτή η λογική θα μπορούσε γρήγορα να οδηγήσει σε αμφισβήτηση
σχεδόν του συνόλου των βαλκανικών συνόρων, με ανυπολόγιστους
κινδύνους, για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπως και για το σύνολο της περιοχής. Η επιλογή μιας «ανταλλαγής» -ανεξαρτησία του Κοσόβου
έναντι εκχώρησης της Ρεπούμπλικα
Σέρπσκα στο Βελιγράδι ως «παρηγοριά»- κινδυνεύει να προκαλέσει
νέα περιφερειακή ανάφλεξη. Μπορεί
να φανταστεί, άραγε, κανείς έναν
ευρύ επαναπροσδιορισμό όλων των
συνόρων της περιοχής, που θα βασίζεται στη δημιουργία «εθνικών» κρατών;
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως ξεχνάμε ότι η Σερβία παραμένει πάντα ένα

Το σερβικό εθνικό
ζήτημα δεν μπορεί να
λυθεί παρά μόνο μέσα
από την, όσο το δυνατόν
πιο γρήγορη,
ενσωμάτωση του
συνόλου της περιοχής
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, με όλες τις
συνέπειές της, θετικές
αλλά επίσης και
αρνητικές, για τους
πληθυσμούς

από τα πιο πολυεθνικά κράτη των
Βαλκανίων. Οι μη σερβικές μειονότητες αντιπροσωπεύουν περίπου το
45% του πληθυσμού της βόρειας
επαρχίας της Βοϊβοδίνας, η οποία
απολάμβανε μέχρι το 1990 μια ευρεία αυτονομία, την οποία περιέκοψε
δραστικά η κυβέρνηση του Μιλόσεβιτς. Επίσης, η Σερβία διαθέτει περίπου εκατό χιλιάδες Αλβανούς πολίτες στο Πρέσεβο, που είναι γειτονική
στο Κόσοβο, και ο μισός πληθυσμός
στο σαντζάκι του Νόβι Παζάρ αποτελείται από μουσουλμάνους Σλάβους
που αυτοαπακολούνται «βοσνιακοί»
σήμερα. Θα πρέπει ακόμη να προσθέσουμε τις μικρές ρουμανικές,
βουλγαρικές και βλαχικές κοινότητες στα ανατολικά της Σερβίας, καθώς και πολλούς Ρομά.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας δεν εγκατέλειψε τον στόχο της
«Μεγάλης Σερβίας» και συνδέει τις
διεκδικήσεις του για ενοποίηση
όλων των σερβικών εδαφών με μια
ρατσιστική εχθρότητα απέναντι στις
εθνικές μειονότητες της Σερβίας, οι
οποίες παρουσιάζονται ως «πέμπτη
φάλαγγα». Στην πραγματικότητα, η
αληθινή πρόκληση είναι η αναδημιουργία της σερβικής ταυτότητας, η
οποία πρέπει να ενσωματώσει δύο
παραμέτρους: τον πολυεθνικό χαρακτήρα της σερβικής κοινωνίας και
την ύπαρξη ενός σερβικού εθνικού
ζητήματος που ξεπερνά τα σύνορα.
Και η εναλλακτική λύση δεν περιλαμβάνει παρά δύο όρους: είτε νέα
σύνορα, νέες διαιρέσεις, νέες εκδιώξεις πληθυσμών, νέες βιαιότητες κι
ακόμη, με μεγάλη βεβαιότητα, νέους
πολέμους είτε την πιο γρήγορη δυνατή ενσωμάτωση του συνόλου της
περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
με όλες τις συνέπειές της, θετικές
αλλά επίσης και αρνητικές, για τους
πληθυσμούς.
Η ενσωμάτωση θα επέτρεπε τη
σχετικοποίηση της σημασίας των συνόρων ανάμεσα στα κράτη και την
εγκαθίδρυση νέων ανταλλαγών και
νέων εταιρικών σχέσεων ανάμεσα
στις διάφορες σερβικές περιοχές των
Βαλκανίων. Από την πλευρά των
Βρυξελλών, η ώρα ασφαλώς δεν είναι για μια γρήγορη ενσωμάτωση.
Αλλά, ακριβώς όπως και το 1991,
κατά τη διάρκεια της διάλυσης της
Γιουγκοσλαβίας, η πολιτική ατολμία
μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες.
Σε κάθε περίπτωση, ένα πράγμα είναι βέβαιο: το σερβικό εθνικό ζήτημα
δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο μέσα
στην Ευρώπη.
Επιμέλεια: Ελίνα Βέτση

* Οι Jean - Arnault Dérens και Laurent Geslin είναι δημοσιογράφοι στην
ιστοσελίδα Le Courrier des Balkans. Συγγραφείς του «Là où se mêlent les eaux.
Des Balkans au Caucase, dans l’ Europe des conﬁns», Εκδόσεις La Découverte,
Παρίσι, 2018.
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Η επιχειρηματικότητα εν μέσω
της κρίσης της Covid-19
Mια ιδιότυπη «δημιουργική καταστροφή»
ΤΗΣ

ΒΑΛΙΑΣ ΑΡΑΝΙΤΟΥ*

Δ

ωρίς αμφιβολία, η υγειονομική κρίση Covid-19
που ξέσπασε σε παγκόσμια κλίμακα μετατράπηκε πολύ γρήγορα και σε οικονομική
κρίση, η οποία επέφερε μια σειρά σημαντικών συνεπειών στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, αλλά
και στη λεγόμενη πραγματική οικονομία.
Ιδιαίτερα για τον κόσμο των επιχειρήσεων η κρίση αυτή φαίνεται να
έπαιξε ένα ρόλο καταλύτη, αφού
ενεργοποίησε μετασχηματισμούς
που ήταν ωστόσο προ των πυλών.
Επιτάχυνε αλλαγές τόσο στο δίδυμο
«παραγωγή - διανομή» όσο και σε
εκείνο «κατανάλωση - μοντέλο επιχειρηματικότητας». Αλλαγές οι οποίες μοιάζει να ανατρέπουν σχέσεις και
διαδικασίες που χτίστηκαν από τις
απαρχές ακόμα του καπιταλισμού

και οι οποίες αφενός «απειλούν» παραδοσιακούς και νεωτερικούς τρόπους διανομής, όπως τα παραδοσιακά καταστήματα αλλά ακόμα και τα
malls, και αφετέρου προσδιορίζουν
και τις νέες καταναλωτικές συνήθειες. Θα μπορούσε, δηλαδή, να γίνει
λόγος για την ένταση της αντίστιξης
μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων και
παραγωγικών σχέσεων, όπως αυτές
αναφέρονται στην Εισαγωγή της
κριτικής της πολιτικής οικονομίας
του Μαρξ. Στο πλαίσιο αυτό, η προέλαση της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασής και η ψηφιοποίηση αποδιαρθρώνουν το πλέγμα των
σχέσεων στην οικονομική σφαίρα.
Έτσι, σημαντικοί κλάδοι που δέσποζαν μέχρι χτες φαίνεται να χάνουν μερίδια, με πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα εκείνον της ένδυσης. Τα
περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και το γενικό
lockdown επηρέασαν σημαντικά τον
«τρόπο ζωής», το lifestyle και τις καταναλωτικές συνήθειες. Στις ΗΠΑ,

το Μάρτιο 2020, ο κλάδος της ένδυσης δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα
σημειώνοντας μια υποχώρηση κατά
50,5%. Με άλλα λόγια, ενισχύθηκε
κάτι που ήδη είχαν διαπιστώσει αναλυτές της Morgan Stanley, ότι δηλαδή η αγορά ενδυμάτων βρίσκεται σε
κατάσταση «διαρθρωτικής παρακμής», καθώς οι άνθρωποι έχουν βιώσει ένα αίσθημα κορεσμού. Ενδεικτικό τούτου είναι ότι oι πωλήσεις της
Inditex (όμιλος ZARA, κ.λπ.) κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 44%, στα 3,3 δισ. ευρώ.
Ως απάντηση και επαναπροσδιορίζοντας τις πρακτικές τους, οι επιχειρήσεις προσέθεσαν νέα προϊόντα,
με εμφατικό παράδειγμα τα
Supermarket, όπου πλέον τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν μικρό μερίδιο
των πωλήσεών τους. Στοιχείο που
σχεδόν εξαφανίζει τη διάκριση χονδρικής/λιανικής πώλησης, αφού
πλέον 2-3 παγκόσμιες πλατφόρμες,
όπως η AliBaba, μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο τελικό ση-

μείο πώλησης, στο κατάστημα, ενώ
άλλες στον τελικό καταναλωτή.
Έχει βέβαια ενδιαφέρον να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι παραπάνω μετασχηματισμοί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το digitalization,
προωθούνται «ως λύση»-απάντηση
στην πανδημία Covid 19 από τις
κρατικές πολιτικές, ενώ παράλληλα
αποτελεί βασικό άξονα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι,
στο πεδίο της διανομής κυριαρχούν
οι διαδικτυακές πωλήσεις με το
digital marketing και το delivery να
αποκτούν ολοένα και εντονότερη
σημασία.
Η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις σχετικές μελέτες που δημοσιοποιούνται για τη διακεκαυμένη
χρονική περίοδο μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας και το μεγάλο
lockdown, όπως χαρακτηρίστηκε
από το ΔΝΤ, η μείωση του ΑΕΠ
έφτασε στο 15,2% για το 2ο τρίμηνο
του 2020 και η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών συρρικνώθηκε κατά 11,6%. Και
όλο αυτό φαίνεται ότι επιταχύνει μια
σειρά έντονων δυισμών στην αγορά
σε τρία επίπεδα: στο κλαδικό, στο περιφερειακό, αλλά και στο επίπεδο
του μεγέθους. Στην ελληνική περίπτωση, ωστόσο, ο δυισμός που αφορά στο μέγεθος της επιχείρησης είναι
κυρίαρχος και διαπερνά οριζόντια
όλο το γαλαξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, οι μικρές
επιχειρήσεις εισπράττουν εντονότερα τα αποτελέσματα της κρίσης σε
όλους τους κλάδους και σε όλες τις
περιοχές της χώρας.
Η πρόσφατη μελέτη του ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ δείχνει ότι σε επίπεδο περιφερειών οι συνέπειες της πανδημίας
δεν είναι σε καμία περίπτωση οριζόντιες. Έτσι, ενώ στο σύνολο της χώρας το 87% εκτιμά ότι ο τζίρος τους
για το 2020 θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, στις νησιωτικές περιοχές, που βιώνουν αρκετά εντονότερα
τις επιπτώσεις της πανδημίας σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 97,4%. Αντίθετα, οι
εμπορικές επιχειρήσεις στην Αττική
εμφανίζουν υψηλότερη ανθεκτικότητα με το αντίστοιχο ποσοστό να περιορίζεται στο 80,6%. Είναι πρόδηλο
ότι οι οικονομικές συνέπειες της κατάρρευσης του τουρισμού συμπαρασύρουν τις επιχειρήσεις-δορυφόρους που δραστηριοποιούνται γύρω
από τον κλάδο, καταδεικνύοντας τη
συμπίεση από τη μείωση της εξωτερικής ζήτησης.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο περιφερειακός δυισμός μοιάζει να τροφοδοτεί
έναν δεύτερο δυισμό, αυτόν που
αναπτύσσεται μεταξύ των κλάδων
του λιανικού εμπορίου. Για παράΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
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δειγμα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο τροφίμων εμφανίζουν σχετικά λιγότερο αρνητικές εκτιμήσεις για την πορεία του κύκλου εργασιών το 2020 συγκριτικά
με την ένδυση-υπόδηση. Το αυτό για τις τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται σε μια «βίαιη προσαρμογή» λόγω του
εξωγενούς shock της κατάρρευσης της τουριστικής δαπάνης.
Ο τρίτος δυισμός, και ίσως ο πιο σημαντικός,
είναι αυτός του μεγέθους. Όπως διαφαίνεται
από τη συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων
της έρευνας του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, αλλά και τα
διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερους
βαθμούς ανθεκτικότητας σε σχέση με τις μικρότερες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του οικιακού εξοπλισμού. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΝΕΜΥ της
ΕΣΕΕ, το 89% των μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση του κύκλου εργασιών τους,
ενώ μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφανίζουν αύξηση στα έσοδα τους κατά 25,9% μεταξύ Ιουνίου 2019/2020. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στον κλάδο της ένδυσης-υπόδησης,
όπου οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου βιώνουν μια κατάρρευση σε όρους κύκλου εργασιών, με το 98% να έχει μειωμένα έσοδα για το
πρώτο εξάμηνο του 2020 (σε σύγκριση με το
2019). Αθροιστικά, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις η μείωση του κύκλου εργασιών είναι
αναλογικά πολύ μικρότερη (36,6%), ενώ για
τις μικρές η μείωση ξεπερνά το 50%.
Η αποτύπωση των παραπάνω δείχνει ότι η
πανδημία του Covid-19 λειτουργεί ως ένας
εξωγενής παράγοντας επιτάχυνσης μιας ιδιότυπης
«δημιουργικής
καταστροφής»
(creativedestruction) από τα πάνω, τόσο στο
κλαδικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο μεγέθους. Μια δημιουργική καταστροφή ωστόσο
που δεν αποτελεί προϊόν, όπως ο Schumpeter
είχε υποθέσει, της καινοτόμου δράσης και
πρωτοβουλίας του ιδεοτυπικού οραματικού
επιχειρηματία. Τουναντίον, όπως φαίνεται,
παρά το γεγονός ότι επιτελείται «από τα έξω»,
η καταστροφή δεν έχει ουδέτερο ιδεολογικό
πρόσημο. Διαμορφώνει ευκαιρίες για τις λίγες
μεγάλες επιχειρήσεις, αποκλείοντας την πλειονότητα των μικρών, ενώ ταυτόχρονα, στο
όνομα της παραγωγικότητας, αναζητά μια περαιτέρω μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
ότι ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο
λιανικό εμπόριο παρουσίασε μείωση κατά 5,9% μεταξύ 2ου εξαμήνου του 2019 και 2020.
Οδηγούμαστε έτσι σε μια μεταλλαγή των παραγωγικών σχέσεων σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας με επιταχυνόμενους ρυθμούς, στη διαμόρφωση μιας ολιγοπωλιακής εικόνας στην αγορά και στην οικονομία. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση του εμπορίου και η διαφαινόμενη μεταλλαγή των καταναλωτικών
προτύπων προωθούν περαιτέρω την ηλεκτρονική μεταστροφή των εμπορικών συναλλαγών
θολώνοντας τα όρια μεταξύ λιανικού και χονδρικού εμπορίου.
Επομένως, η όποια συζήτηση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό θα πρέπει, αφενός, να
λάβει υπόψη τις τεκτονικές αλλαγές που καταγράφονται και, αφετέρου, να αναγνωρίσει την
ιστορική συμβολή των μικρών επιχειρήσεων
στο επιχειρηματικό οικοσύστημα, αλλά και τη
συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή.
* Αν. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Δεν έχει υπάρξει χειρότερα
ΤΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΛΛΗ*

Ξ

εκινάς να γράφεις, χωρίς να μπορείς να προσδιορίσεις τι μπορεί
να έχει συμβεί έως τη δημοσίευση
του κειμένου σου. Αυτή την ώρα
συμβαίνουν πράγματα, ζωές ανθρώπων
καθορίζονται, και οι αλήθειες δεν μπορεί
παρά να είναι πολλές. Η κατάσταση είναι
τόσο δυναμική, ώστε να καθιστά αδύνατη
την όποια ορθολογική συζήτηση.
Δεν θα σταθώ στα νούμερα (η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε 5-6.000 στη
Μόρια, έγιναν 22.000 σε λίγους μήνες),
γιατί το σήμερα είναι δυσκολότερο από
ποτέ. Για τον καθένα και την κάθε μια ξεχωριστά, «ντόπιους» ή «ξένους».
Στο νησί μας τους τελευταίους 14 μήνες
υπάρχουν κάποια αδιαμφισβήτητα γεγονότα.
Η δημιουργία μιας «φαβέλας» εντός και
εκτός του ΚΥΤ Μόριας (με όλους τους
«κανόνες» που λειτουργεί μια τέτοια κοινωνία) που τη μέρα που κάηκε αριθμούσε
επίσημα περίπου 13.000 ανθρώπους.
Η γυμνή ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει
να κατανοήσουμε ότι ζούνε όλο αυτό το
διάστημα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, και εδώ και αρκετούς μήνες σε αναμονή της υγειονομικής κρίσης (αφορμή για
τα γεγονότα στη Μόρια), με περιορισμούς
μετακίνησης λόγο covid, αποκλεισμένοι
ουσιαστικά στο νησί ως την λήξη της υγειονομικής κρίσης.
Τα γνωστά γεγονότα που είχαν διαδρα-

ματιστεί πριν την καραντίνα, με την πρωτοφανή παρουσία και δράση των ΜΑΤ στο
νησί μας. Και τη βία.
Τέλος, η καταστροφική σε τουριστικό –
οικονομικό επίπεδο χρονιά, σε συνδυασμό
με την αυξημένη διάδοση κρουσμάτων τον
τελευταίο μήνα, που ενίσχυσε περεταίρω
το φόβο των ανθρώπων.
Ιδανικές συνθήκες, ώστε ο κοινωνικός
αυτοματισμός και η ριζοσπαστικοποίηση
να προχωρά και να διαμορφώνει με γοργούς ρυθμούς όλους μας, «ντόπιους» και
«ξένους».
Μια βδομάδα τώρα, χιλιάδες άνθρωποι
μπλοκαρισμένοι στην είσοδο της Μυτιλήνης, μπλοκαρισμένη και η Μυτιλήνη με
τους κατοίκους της.
Μια βδομάδα τώρα, το Επιτελικό Κράτος με όλους τους επιτελείς του (Πρωθυπουργό και Υπουργούς, αλλά και όργανα
του Κράτους) σε επιχειρησιακό επίπεδο
προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα, αλλά σε πολιτικό επίπεδο μάλλον νιώθουν δικαιωμένοι.
Είναι η ώρα να μιλήσουν με αλήθειες και
να τηρήσουν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, τις «μικρές» και τις «μεγάλες», τις
διεθνείς, τις εθνικές, τις τοπικές.
Και ομολογουμένως τα έχουν πάει περίφημα!
Προσέφεραν άπλετο χρόνο στην ΕΕ,
κρύβοντας-διογκώνοντας το πρόβλημα
στα νησιά.
Ταυτόχρονα, «τίμησαν» το λόγο τους
έναντι των δικών τους παιδιών-αυτοδιοικητικών ανά την Ελλάδα, με την μη μετα-

φορά προσφύγων στις περιοχές τους.
Παράλληλα, οι εργολαβίες έχουν δοθεί
σκανδαλωδώς και τα λεφτά είναι πολλά…
Σε τοπικό επίπεδο μόνο δικαιωμένοι
μπορούν να νιώθουν από την ανεπάρκεια
των εκλεκτών τους αυτοδιοικητικών, ενώ
αυτό που φροντίζουν περεταίρω είναι να
ικανοποιήσουν τα μικρά ή μεγάλα συμφέροντα των ψηφοφόρων τους. Από τα οικονομικά συμφέροντα και τους τεράστιους
τζίρους και θέσεις εργασίας γύρω από το
προσφυγικό (εκατοντάδες προσλήψεις συνοριοφυλάκων) ως τους τοπικούς εργολάβους και προμηθευτές.
Αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, χάρη στα
ΜΜΕ, με την διαχείριση και την ανοχή
τους σε σχέση με τους ακραίους υποστηρικτές τους, καθημερινά θρέφεται το μίσος, ο
ρατσισμός, η διχόνοια, οι κοινωνικές και
προσωπικές στοχοποιήσεις, και εν τέλει η
κοινωνική σύγκρουση. Είναι κυνικοί και
κάνουν τη δική τους αριθμητική, αδιαφορώντας για όλους μας .
Προφανώς είναι απόλυτα κατανοητό
ότι, από οπουδήποτε και αν κοιτάξεις τα
πράγματα, η κούραση, η ένταση, η ταλαιπωρία όλων, σε συνδυασμό με την εδώ και
ένα μήνα υγειονομική κρίση, οδηγεί σε
αδιέξοδα.
Αδιέξοδα που θα συνεχιστούν για καιρό
ακόμα, με βίαιες καταστάσεις, πολύ λάσπη
και εξαθλίωση.
* Πρώην βουλευτής Λέσβου
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Φωτιά στη Μόρια.
Τα χειρότερα πέρασαν;
Δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 στη «Liberation»
Οι απάνθρωπες
συνθήκες ζωής στον
καταυλισμό έχουν
καταγγελθεί
άπειρες φορές,
ιδιαίτερα από μη
κυβερνητικές
οργανώσεις, την
ώρα που αποτελούν
μία πραγματική
πολιτική επιλογή,
εκείνη του
«σφραγίσματος της
πόρτας της
Ευρώπης» στους
μετανάστες.

THΣ

EMMA EMPOCIELLO*

Τ

η νύχτα της 8ης προς 9ης Σεπτεμβρίου, ο καταυλισμός
της Μόριας, στο νησί της Λέσβου, πήρε φωτιά. Παρόλο
που δεν αναφέρθηκε, ευτυχώς, κανένα
θύμα, το camp καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Φιλοξενούσε πάνω από 13.000
ανθρώπους, σε άθλιες συνθήκες και
σήμερα όλος αυτός ο πληθυσμός βρίσκεται εκ νέου εγκαταλελειμμένος και
περιπλανώμενος στους δρόμους του
νησιού. Η φωτιά, πιθανόν να προκλήθηκε από μετανάστες που αρνούνταν
τα μέτρα απομόνωσης που επιβλήθηκαν. Η οργή και η απελπισία των κατοίκων του καταυλισμού προέρχονται
από την επιβολή μίας αφόρητης κατάστασης καραντίνας, η οποία εφαρμόζεται εδώ και μήνες στη Μόρια. Από τις 7
η ώρα το πρωί της Τετάρτης λάμβανα
φωτογραφίες με σκληρές εικόνες από

τη φωτιά, με παραπήγματα παραδομένα στις φλόγες, από άτομα που είχα συναντήσει κατά την διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, στο πεδίο της έρευνάς μου στη Λέσβο, τον Αύγουστο. Το
ίδιο βράδυ λάμβανα βίντεο από μετανάστες που κοιμόντουσαν στο έδαφος.
Η κατάσταση στο νησί είναι η χειρότερη δυνατή, όπως μπόρεσα να διαπιστώσω. Ο καταυλισμός της Μόριας και
οι κατοικίες του είναι κατασκευασμένες
από χρησιμοποιημένα υλικά. Θυμάμαι
την αφόρητη ζέστη στον καταυλισμό,
και ένα κομμάτι του εαυτού μου, μέσα
μου, δεν μπορεί να αποφύγει τη σκέψη
ότι επιτέλους αυτό τελείωσε. Και βέβαια ακολουθεί ο προβληματισμός γι
αυτό που έρχεται.

Καραντίνα και εργαλειοποίηση
Από την αρχή του έτους η κατάσταση επιδεινώνεται στη Λέσβο. Αυτό το

ευρωπαϊκό «hotspot» δημιουργήθηκε
για να υποδέχεται τους αιτούντες άσυλο, ώστε το αίτημά τους για διεθνή προστασία να εξετάζεται γρήγορα. Πέρα
από τις πολλές αλλαγές στη νομοθεσία
και στις διαδικασίες, οι οποίες δυσχέραναν αυτό το στόχο, η περίπτωση της
Μόριας είναι ιδιαίτερη. Ο συγκεκριμένος καταυλισμός αποτελούσε το χώρο
όπου οι αιτούντες άσυλο ανέμεναν τη
συνέντευξή τους, από το ευρωπαϊκή
γραφείο υποστήριξης σε θέματα ασύλου, το οποίο λειτουργούσε υποστηρικτικά στο έργο των ελληνικών αρχών,
ώστε να αποσαφηνιστεί ποιος μπορεί
να έχει πρόσβαση στο καθεστώς διεθνούς προστασίας. Το γεγονός ότι οι
άνθρωποι εκεί έφτασαν τις 13.000 λέει
πολλά για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Οι αιτούντες άσυλο βγαίνουν με το σταγονόμετρο από τη Μόρια.
Από την αρχή του έτους, μια σειρά
από γεγονότα οδήγησε στη δραματική

κατάσταση που βιώνουν οι αιτούντες
άσυλο. Το Φεβρουάριο, η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπάθησε να επιβάλλει στο νησί την επίταξη ενός νέου χώρου για να χτίσει ένα
κλειστό κέντρο. Στα μάτια των κατοίκων του νησιού, αυτό θα επέτεινε την
παρουσία μεταναστών. Μετά από βίαιες διαδηλώσεις και συγκρούσεις, το
σχέδιο για το κλειστό κέντρο εγκαταλείφθηκε, για να δώσει την θέση του
στη συμφωνία με μία τοπική εταιρία για
την κατασκευή ενός φράχτη γύρω από
τον καταυλισμό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Μόρια περιλάμβανε ένα «επίσημο» τμήμα, διαχειριζόμενο από τις τοπικές αρχές, και ένα δεύτερο εκτεινόμενο στους ελαιώνες τριγύρω, κατειλημμένο από τους μετανάστες. Η πρόβλεψη ήταν να περικυκλωθεί όλο αυτό
με συρματόπλεγμα.
Η επιδημία του κορωνοϊού και η

απομόνωση της Λέσβου λειτούργησε
ως καταλύτης, αυξάνοντας την οργή
των ντόπιων για τον καταυλισμό. Για
τις αρχές, τα συγκεκριμένα μέτρα λειτούργησαν ως μία προσωρινή ανακωχή. Τον Αύγουστο, μετά από την ανακοίνωση του τερματισμού της απομόνωσης, οι δρόμοι της Μυτιλήνης έδειχναν λες και ο ιός και οι εντάσεις δεν
υπήρξαν ποτέ. Οι καφετέριες ήταν
ανοικτές, κανείς δεν φορούσε μάσκα
στο δρόμο, και η ζωή είχε ξαναβρεί
τους ρυθμούς στης για τους κατοίκους.
Όμως, μερικά χιλιόμετρα από εκεί, τα
αστυνομικά μπλόκα στα λεωφορεία
από τη Μόρια εμπόδιζαν τους κατοίκους να εξέλθουν από τον καταυλισμό.
Χωρίς ειδική άδεια, ήταν αδύνατο να
βγει κάποιος από τη συγκεκριμένη
ζώνη. Παρόλο που η άρση της καραντίνας αφορούσε όλο το νησί, οι κάτοικοι του καταυλισμού συνέχιζαν να
υπόκεινται σε ένα αυθαίρετο lockdown, το οποίο καταγγέλλονταν διαρκώς από τους ανθρωπιστικούς φορείς
που βρίσκονταν εκεί, με επικεφαλής
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
Η καραντίνα επιβλήθηκε για πολλές
εβδομάδες, με παράλληλες συγκρούσεις με ομάδες φασιστών, γεγονός που
αύξανε τις εντάσεις στον καταυλισμό,
όπως καταδεικνύουν οι πολλές εστίες
φωτιάς. Στη συνέχεια, ο ιός επανεμφανίστηκε στο νησί, οδηγώντας τις αρχές
στο να λάβουν αυστηρά μέτρα για το
σύνολο του πληθυσμού. Παρόλο που η
ρητορική της μεταναστευτικής κρίσης
δεν είναι καινούρια, η επίκληση της
υγειονομικής κρίσης λειτούργησε ως
«μπαλαντέρ» από τις αρχές, για να δικαιολογήσουν όλες τις αποφάσεις τους
σε σχέση με τον καταυλισμό. Παρά τις
πολλαπλές προειδοποιήσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να καταγγέλλουν τις συνθήκες ζωής στον καταυλισμό, κανένα μέτρο δεν εφαρμόστηκε από τις τοπικές
αρχές για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ο ιός, επίσημα, εμφανίστηκε στον καταυλισμό της Μόριας τις τελευταίες ημέρες, οπότε και
εντοπίστηκαν 35 κρούσματα.

Σωρεία ανευθυνότητας
Σήμερα, αυτό που επείγει είναι να
αντιμετωπιστεί η έκτακτη κατάσταση
της φωτιάς στον καταυλισμό, καθώς
πολλές ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο.
Ωστόσο, αυτό το καθήκον δεν θα πρέπει να επισκιάσει μία άλλη ανάγκη:
αυτή της ριζικής επαναχάραξης του συστήματος ασύλου. Θα πρέπει πρωτίστως να θυμόμαστε ότι δεν αποφασίζουν οι φορείς της Λέσβου. Είναι εύκολο να κατηγορεί κανείς εκείνους που
βρίσκονται στο πεδίο και να τους προσάπτει ότι υιοθετούν μια αφιλόξενη πολιτική. Επίσης, η ελληνική ακτοφυλα-

κή στοχοποιείται συχνά για τις επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο στη θάλασσα, όμως οι εντολές αυτές προέρχονται ξεκάθαρα από την ιεραρχία, η
οποία εφαρμόζει την επιθυμία της κυβέρνησης. Οι αντιδράσεις των κατοίκων του νησιού καυτηριάζονται επίσης
συχνά. Σήμερα, αποκαλούνται «φασίστες», ενώ το 2016 προτείνονταν για το
βραβείο Νόμπελ ειρήνης για την ηρωική καθημερινή βοήθεια τους. Οι εθελοντές των μη κυβερνητικών οργανώσεων δέχονται επίσης κριτική για «ανθρωπιστικό τουρισμό» ή για ελλιπή κατάρτιση. Εντούτοις, ήταν οι πρώτοι που
έσπευσαν σε βοήθεια των μεταναστών
μετά την πυρκαγιά. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι μεμονωμένες δράσεις
αυτές που δημιουργούν προβλήματα
στη Λέσβο, αλλά το σύστημα συνολικά,
όπως αυτό δομήθηκε γύρω από τις
αφίξεις μεταναστών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η έκρηξη της κατάστασης στη
Μόρια δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Η
πυρκαγιά είναι το αποτέλεσμα μίας σειράς αβελτηριών, οι οποίες εκτείνονται
από τις Βρυξέλλες, μέχρι το Δήμο Λέσβου.
Οι απαράδεκτες συνθήκες ζωής δεν
είναι τυχαίες, αλλά το αποτέλεσμα μιας
πολιτικής επιλογής. Εκείνης του να καταστεί το συγκεκριμένο μέρος απωθητικό για τους μετανάστες, ώστε να κλείσει αυτό που ορισμένοι αποκαλούν
«πύλη της Ευρώπης». Αυτές οι πολιτικές αποφάσεις έχουν πολύ συγκεκριμένο αντίκτυπο, όπως αυτός των επαναπροωθήσεων των μεταναστών από
την ελληνική ακτοφυλακή και ο εγκλεισμός των μεταναστών με το πρόσχημα
του κορωνοϊού.
Όπως πάντα, σε σχέση με το θέμα του
ασύλου στην περιοχή μας, ο «ελέφαντας βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο», δηλαδή η ευθύνη βαραίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Απομένει να μάθουμε τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά κράτη, εκτός από ανακοινώσεις, οι οποίες
δεν αρκούν για να σβήσει μια φωτιά
που καίει εδώ και πολύ καιρό. Για τους
400 ασυνόδευτους ανήλικους του καταυλισμού, ένας νέος μακρύς δρόμος
ξεκινά, με κατεύθυνση την ηπειρωτική
Ελλάδα, κρατώντας την πικρή αίσθηση
ότι δεν μπορούν να υπολογίζουν παρά
μόνο στον εαυτό τους. Για τους χιλιάδες άλλους, ο περιορισμός στο νησί θα
συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Ενδέχεται μάλιστα να λάβει τη μορφή
ενός νέου καταυλισμού ζωσμένου από
συρματοπλέγματα.
Μετάφραση: Νικόλας Κουντούρης
* Υπ. Διδάκτορα Πολιτικής Επιστήμης στο
Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του
Bordeaux

Eνθέματα
Η πανδημική κρίση
και ο (δι)κομματικός ανταγωνισμός
Το παρόν κείμενο
δημοσιεύθηκε
στις 15 Σεπτεμβρίου
2020 στον ιστότοπο
του Ινστιτούτου
Εναλλακτικών
Πολιτικών

ΤΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ*

Τ

Η πανδημία του κορωνοϊού
έχει πλέον αναδειχθεί σε ένα
κρίσιμο ορόσημο, που αναδιαμορφώνει πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στο επίπεδο της
κοινής γνώμης και αναδιατάσσει τον
κομματικό ανταγωνισμό. Είναι δεδομένο ότι ο ιός θα είναι παρών και για
τους επόμενους μήνες, διατηρώντας
τους πολίτες σε μια κατάσταση επιφυλακής και ανησυχίας. Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν το υγειονομικό επίπεδο και αγγίζουν πολλαπλές πλευρές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής ζωής. Σε πολιτικό επίπεδο φαίνεται πως τα επίδικα του εγχώριου κομματικού ανταγωνισμού μεταβάλλονται
σε σχέση με την προ της πανδημίας περίοδο, νέες θεματικές καθίστανται προεξέχουσες και τα ίδια τα κόμματα υποχρεώνονται υπό το βάρος της κοινωνικής αποστασιοποίησης να αναπτύξουν
μια «εικονική» λειτουργία. Ο τρόπος
διαχείρισης της κρίσης που επιλέχθηκε
από την εκάστοτε κυβέρνηση, τα πραγματικά του αποτελέσματα στην απόκρουση της πανδημίας, αλλά και οι
μορφές αντιμετώπισης της ανερχόμενης οικονομικής ύφεσης, ξαναφέρνουν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου ερωτήματα για τη σχέση κρά-

τους και κοινωνίας, το περιεχόμενο της
οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, το ρόλο του συστήματος δημόσιας
υγείας και το εύρος των παρεμβάσεων
του κοινωνικού κράτους.
Στο παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί η
ανάδειξη κάποιων πλευρών του κομματικού ανταγωνισμού -σε ό,τι αφορά
κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση- με βάση ευρήματα της έρευνας
που διεξήγαγε το ΕΝΑ σε συνεργασία
με την εταιρεία ερευνών Prorata στο
διάστημα 7-9 Ιουλίου 2020. Έμφαση
θα δοθεί στη διασταύρωση των απαντήσεων σε διάφορα ερωτήματα με τις
απαντήσεις σε δύο συγκεκριμένα
ερωτήματα: «Ποιο κόμμα ψηφίσατε
στις τελευταίες εκλογές», όπου εντοπίζεται η προηγούμενη πολιτική επιλογή των ερωτηθέντων και «ποιο
κόμμα θα ψηφίζατε», όπου επισημαίνεται η μελλοντική τους επιλογή (η
πρόθεση ψήφου) και εκδηλώνεται επί
της ουσίας η επίδραση της πανδημικής κρίσης στη διαμόρφωσή της. Τα
βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι
δύο· γύρω από ποιες θεματικές εμφανίζεται μια σχετική σύγκλιση ανάμεσα
σε ψηφοφόρους της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ και σε ποιες διατηρείται η πόλωση της κομματικής ευθυγράμμισης; Η έμφαση θα δοθεί σε θεματικές
διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης,
αλλά και πολιτικής διαχείρισης της
επόμενης μέρας στο οικονομικό και
κοινωνικό πεδίο.

2.1 Στάσεις γύρω
από τη διαχείριση
της υγειονομικής κρίσης
Στο πρώτο μέρος του παρόντος κειμένου προσεγγίζονται ερωτήματα που
αφορούν τη διαχείριση της κρίσης σε
υγειονομικό επίπεδο. Πρόκειται για μια
διαδικασία που κρίνεται καταρχάς με
όρους πολιτικής αποτελεσματικότητας
και εν συνεχεία σε σχέση με τις θεσμικο-πολιτικές της κληρονομιές για την
επόμενη μέρα.
Πρώτον, ως προς την υγειονομική
διαχείριση της πανδημίας, το 92% των
ψηφοφόρων της Ν.Δ. και το 58% των
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ την έκριναν
θετικά (99% των μελλοντικών ψηφοφόρων της Ν.Δ. και το 45% του ΣΥΡΙΖΑ). Από την άλλη πλευρά, η αρνητική
αποτίμηση προκύπτει κυρίως από τους
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (41% και
45% αντίστοιχα).[...]
Το σημαντικό ως προς αυτό το ερώτημα έγκειται στο ότι προκύπτει η υψηλή αποδοχή της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης την άνοιξη, η οποία
προφανώς απορρέει από τα τότε θετικά
αποτελέσματά της και συνιστά ένα από
τα ελάχιστα ερωτήματα που παρουσιάζει στις απαντήσεις του σαφή δια-κομματικά χαρακτηριστικά. Παραταύτα, είναι εξίσου σαφές ότι από ένα μέρoς των
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται
μία αρνητική στάση, η οποία φαίνεται
πως εδράζεται σε κάποιες επιμέρους
προβληματικές πτυχές της υγειονομικής διαχείρισης που είχε αναδείξει το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως συνιστά μία στάση
κομματικής ευθυγράμμισης, που αντιστοιχεί μεταξύ άλλων και στην απόρριψη της πολιτικής του αντιπάλου. Φαίνεται πως επιβεβαιώνεται η ανάδειξη
αυτού του γεγονότος σε στοιχείο δημοσκοπικής υπεροχής για το κυβερνών
κόμμα, με ξεκάθαρη διείσδυση και στη
βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η εν λόγω δημοσκοπική επίδραση οριοθετείται και από τη μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας και τη
διάρκεια της επιτυχούς διαχείρισής της.
Σε ό,τι αφορά το δίλημμα «νέο
lockdown ή συνέχιση της οικονομικής
και κοινωνικής ζωής», σε περίπτωση
νέας έξαρσης της πανδημίας, οι ψηφοφόροι Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ το 2019 απαντούν με μια σχετική ομοιογένεια: το
58% των ψηφοφόρων Ν.Δ. είναι υπέρ
του lockdown καθώς και το 54% του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά
για τη δεύτερη επιλογή είναι 41% και
42%. Από τους μελλοντικούς ψηφοφόρους της Ν.Δ., υπέρ του lockdown τοποθετείται το 65% και υπέρ της συνέχισης της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής το 34%, ενώ γι’ αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ τα αποτελέσματα είναι ισοκατανεμημένα - 47% αντίστοιχα [...].
Εδώ φαίνεται ότι το lockdown γίνεται αντιληπτό σαν μία κοινά αποδεκτή
πρακτική διαχείρισης, η οποία μάλιστα

στη συνάφεια της πανδημικής κρίσης
υπερβαίνει την έντονα προωθούμενη
αναγκαιότητα της οικονομικής επανεκκίνησης λόγω της διαφαινόμενης
οικονομικής δυσπραγίας. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πλέον επίμονοι υποστηρικτές ενός ενδεχόμενου νέου lockdown είναι οι ψηφοφόροι της Ν.Δ., παρά το γεγονός ότι η
κυβέρνηση επέμενε και εξακολουθεί να
επιμένει τόσο στο οικονομικό άνοιγμα
όσο και στην ανάγκη αποφυγής ενός
νέου lockdown. Η στάση αυτή εξηγείται κυρίως από την εν γένει θετική αποτίμηση του προηγούμενου lockdown,
το οποίο θεωρείται επιτυχία της κυβέρνησης και επομένως κριτήριο υποστήριξής της, όπως επίσης και αξιολόγησης της πρακτικής του lockdown ως
του βασικού και πιο επαρκούς τρόπου
για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε
ένα πιθανό δεύτερο κύμα. Ομοίως,
στην περίπτωση των ψηφοφόρων του
ΣΥΡΙΖΑ, η υποστήριξη της πρακτικής
του lockdown είναι απόρροια της αποτελεσματικότητάς του την άνοιξη,
ωστόσο οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται είναι πιθανό να εξηγούνται και
από φόβους για περιορισμό της δημοκρατίας και περιστολή δικαιωμάτων.
Συνεπώς, στα ερωτήματα εάν απειλούνται η δημοκρατία και οι ατομικές
ελευθερίες από το lockdown, εμφανίζεται ένας σαφής διαχωρισμός των ψηφοφόρων (προηγούμενων και επόμενων) της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ: οι πρώτοι συντριπτικά απάντησαν αρνητικά
(82% των προηγούμενων και 91% των
επόμενων για τη δημοκρατία, 74% και
82% για τις ατομικές ελευθερίες) και οι
δεύτεροι θετικά (62% και 74% για τη
δημοκρατία και 72% και 82% για τις
ατομικές ελευθερίες). Επιπρόσθετα, το
71% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. το 2019
είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει μέρος της προσωπικής του ελευθερίας,
αλλά το 69% των αντίστοιχων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το αρνείται (τα ποσοστά των μελλοντικών ψηφοφόρων
και στις περιπτώσεις είναι κατά τι αυξημένα) [...].
Εδώ φαίνεται εκ πρώτης όψεως η
αποτύπωση της περίφημης κλίμακας
«αυταρχισμού-ελευθεριακότητας»,
όπου κατανέμονται οι στάσεις των πολιτών βάσει της υψηλότερης ή χαμηλότερης αποδοχής του rationale των περιοριστικών μέτρων σε μια κανονιστική βάση. Φαίνεται πως η πόλωση των
απαντήσεων διαμορφώνει μία πόλωση
κεντρο-δεξιάς/κεντροαριστεράς, η
οποία υποδεικνύει και ορισμένες ιδεολογικές διαφοροποιήσεις. Εντούτοις,
κρίσιμη είναι και η σκοπιά της δυναμικής κυβέρνησης/αντιπολίτευσης, στο
βαθμό που οι υποστηρικτές της κυβέρνησης αρνούνται να αποδεχθούν ότι οι
ενέργειες της μπορούν δυνητικά κατατείνουν σε περιορισμό δημοκρατικών
διαδικασιών και κατακτήσεων, ενώ
αντίθετα οι υποστηρικτές της αντιπολί-
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τευσης υπερτονίζουν αυτή την τάση
λόγω πεποίθησης, αλλά και λόγω αντικυβερνητικής προκατάληψης.
Τέλος, για τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ
(γύρω στο 90%) (τόσο του 2019 όσο
και των επόμενων), το σύστημα δημόσιας υγείας είναι αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει μελλοντικά καλύτερα μια
πανδημική κρίση έναντι του ιδιωτικού
τομέα, ενώ για περίπου το 65% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. και το 95% του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα στο μέλλον το ΕΣΥ [...].
Πρόκειται για το ερώτημα με την
πλέον ισχυρή διακομματική συναίνεση, που αποτελεί ενδεχομένως και το
πιο ισχυρό πολιτικό συμπέρασμα από
την υγειονομική διαχείριση. Η αύξηση
της εμπιστοσύνης προς το ΕΣΥ αποδεικνύει ότι η ειδική συνθήκη της πανδημίας έδειξε στους πολίτες ότι υπάρχουν δημόσια προβλήματα τα οποία
κατά προτεραιότητα επιδέχονται κυρίως την παρέμβαση των κρατικών
υπηρεσιών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τα διαχειριστούν σε επίπεδο
ενός μεγάλου πληθυσμού και σίγουρα
πιο αποτελεσματικά από τον ιδιωτικό
τομέα. Η ένθερμη αποδοχή της υπεροχής του δημοσίου συστήματος υγείας
υποδηλώνει ότι ο συνήθης αντικρατι-

σμός, που απορρέει από τη νεοφιλελεύθερη «κοινή λογική», μπορεί να
προβεί επιζήμιος, όταν προκύπτουν γεγονότα τέτοιας κλίμακας και σοβαρότητας που επηρεάζουν το σύνολο της
κοινωνίας.

2.2 Στάσεις για την επόμενη μέρα
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι ερωτήσεις αφορούσαν τη διαχείριση της επόμενης ημέρας, ιδίως σε οικονομικό επίπεδο. Η οικονομική διαχείριση είναι
προφανώς εν εξελίξει, ωστόσο η διαφαινόμενη δυσπραγία είναι αναμενόμενο ότι πολώνει έτι περαιτέρω τις απόψεις (προηγούμενων και επόμενων)
ψηφοφόρων Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Για τα
οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση (τουλάχιστον έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, οπότε και έλαβε
χώρα η έρευνα), η θετική αξιολόγηση
προέρχεται από το 82% των προηγούμενων ψηφοφόρων της Ν.Δ. και το
94% των μελλοντικών, ενώ οι αρνητικές από το 76% και το 91% των αντίστοιχων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 23% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 προέβαλε μια θετική αποτίμηση των μέτρων, όπως επίσης αρνητική εξέφρασε
το 16% των αντίστοιχων ψηφοφόρων
της Ν.Δ. [...].

Στο πλαίσιο αυτό, η πορεία της οικονομίας φαίνεται πως θα αποτελέσει μία
κρίσιμη παράμετρο για τη διαμόρφωση
των πολιτικών στάσεων στο επόμενο
διάστημα. Η εν λόγω παράμετρος της
οικονομικής κρίσης θα πρέπει πάντα να
λαμβάνεται υπόψη σε συνάφεια με τη
διαχείριση και εξέλιξη της υγειονομικής
κρίσης. Δεν θα πρέπει δηλαδή να θεωρείται η επιτυχία στο υγειονομικό πεδίο
ως το στοιχείο που θα υπερκαλύψει τυχόν ανεπάρκειες στο οικονομικό, αλλά
δεν θα πρέπει να υποτιμάται η σημασία
του υγειονομικού ζητήματος για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αγνόηση
του οποίου θα συνιστά σφάλμα οικονομισμού. Επιπλέον, όλα αυτά αναπτύσσονται σε μία κοινωνία που βιώνει μια
μόνιμη κρισιακή κατάσταση εδώ και μία
δεκαετία, κάτι που σημαίνει ότι ναι μεν
υφίστανται μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα
η διάψευση της προσδοκίας για «επιστροφή στην κανονικότητα» μπορεί να
παράξει αντίθετες στάσεις.
Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες πρέπει να προωθήσει την επόμενη μέρα η κυβέρνηση, για
τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. πρώτη έρχεται αυτή της «ανεργίας, των μισθών
και των συνθηκών εργασίας», δεύτερη
αυτή της «μείωσης της φορολογίας»
και τρίτη αυτή της «ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους». Για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ πρώτη έρχεται η
«ανεργία, οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας», δεύτερη η «ενίσχυση του κοινωνικού κράτους» και τρίτη η «εισοδηματική στήριξη των αδυνάμων» [...].
Για το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων η οικονομική κρίση μεταφράζεται σε κρίση της εργασίας και γι αυτό
το λόγο ορίζουν το εν λόγω πεδίο ως το
πρώτο για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, ο προσδιορισμός της μείωσης των φόρων
εντάσσεται σε ένα προφίλ οικονομικού
φιλελευθερισμού που προσήκει στους
ψηφοφόρους της Ν.Δ., ενώ η εισοδηματική στήριξη των αδυνάμων προσιδιάζει στις προνοιακές προτεραιότητες
των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αμφότεροι οι ψηφοφόροι των δύο κομμάτων
συνομολογούν στην ανάγκη στήριξης
του κοινωνικού κράτους, κάτι που συνδέεται με τις θετικές αποτιμήσεις του
ρόλου του δημοσίου συστήματος υγείας.

2.3 Συμπεράσματα
Σε γενικές γραμμές η πανδημική κρίση ανέδειξε αρκετές θεματικές οι οποίες άλλοτε δίχασαν και άλλοτε οδήγησαν τις εκλογικές βάσεις των δύο μεγάλων κομμάτων σε σχετική σύγκλιση.
Το lockdown κρίθηκε ως μία επιτυχημένη και αποδεκτή πρακτική, προκαλώντας ωστόσο και κάποιες δικαιωματικού τύπου αντιρρήσεις εξ αριστερών.
Το άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ήταν μεν επιθυμητό,
αλλά όχι κατ’ ανάγκην αποδεκτό από
το σύνολο της κοινωνίας. Το δημόσιο
σύστημα υγείας αποτελεί το θεσμόεχέγγυο για την επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης.
Από τα παραπάνω προκύπτουν τρία
συμπεράσματα: Πρώτον, οι εκλογικές
βάσεις των κομμάτων εξακολουθούν
να είναι πολωμένες μεταξύ τους, καθώς
η ευθυγράμμισή τους με το κόμμα που
υποστηρίζουν επηρεάζει προφανώς το

σχηματισμό απόψεων για τις αποτιμήσεις κάποιων θεμάτων. Σίγουρα ανάμεσα στους προηγούμενους και στους
επόμενους ψηφοφόρους υπάρχει ένα
μικρό χάσμα, με τους τελευταίους να
αποτελούν το σκληρό πυρήνα της υποστήριξης για κάθε κόμμα και να εκδηλώνουν τις πιο συνεκτικές κομματικές
στάσεις. Υπ’ αυτή την έννοια, για ένα
κομμάτι της κοινής γνώμης έχει σημασία το τι λένε τα κόμματα και σε τι διαφοροποιούνται μεταξύ τους και αυτοί
οι ψηφοφόροι δεν αποτελούν κατ’ ανάγκην μέρος ενός ασαφούς «μεσαίου
χώρου» χωρίς συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά.
Δεύτερον, η πανδημική κρίση δημιούργησε κοινούς τόπους ανάμεσα
στους ψηφοφόρους των δύο κομμάτων, τόσο στο επίπεδο της αποδοχής
της αναγκαιότητας αλλά και της επιτυχίας του lockdown όσο και στο επίπεδο
της αποτίμησης της συνεισφοράς και
της χρησιμότητας του ΕΣΥ. Στην πρώτη περίπτωση επρόκειτο για έναν δεξιόστροφο κοινό τόπο που λειτούργησε εν πολλοίς δημοσκοπικά υπέρ του
κυβερνώντος κόμματος και στη δεύτερη περίπτωση για έναν αριστερόστροφο και σίγουρα περισσότερο διευρυμένο κοινό τόπο, ο οποίος παραταύτα δεν
έχει ακόμα επιφέρει τα αναμενόμενα
οφέλη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται, επίσης, πως δύο
βασικά ιδεολογικά προτάγματα τόσο
της φιλελεύθερης Δεξιάς όσο και της
ελευθεριακής Αριστεράς -η ελευθερία
ως αυταξία και ο αντι-κρατισμός- βρίσκονται σε μια συγκυριακή υποχώρηση στο επίπεδο της κοινής γνώμης.
Τρίτον, η Ν.Δ. έχει να διαχειριστεί το
γεγονός ότι για την εκλογική βάση της
η διατήρηση του οικονομικού ανοίγματος δεν προκρίνεται ως η βέλτιστη
επιλογή, στην περίπτωση που υπάρξει
ένα νέο ξέσπασμα της πανδημίας, όπως
επίσης ότι για τους ψηφοφόρους της η
στήριξη του κοινωνικού κράτους και η
προστασία της εργασίας έχει τουλάχιστον ίδια σημασία με τη στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Δεν
μπορεί να επενδύει αποκλειστικά στην
επιτυχημένη υγειονομική διαχείριση
της άνοιξης -ιδίως όταν επίκειται και
δεύτερο κύμα της πανδημίας- και δεν
μπορεί επίσης να προσδοκά ισχυρή νομιμοποίηση σε μία business as usual οικονομική ανάκαμψη με περικοπή κρατικών δαπανών, ελαστικοποίηση εργασιακών, κ.ο.κ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με την πρόκληση της επανιδιοποίησης πολιτικών προταγμάτων
(όπως η δημόσια υγεία ή το κοινωνικό
κράτος), τα οποία θεωρούνται μεν αριστερά, αλλά διαθέτουν στη συγκυρία
μια πιο διευρυμένη αποδοχή, την
οποία προς το παρόν δείχνει ότι δυσκολεύεται να εκμεταλλευτεί πολιτικά.
Για το ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα έγκειται
στην αδυναμία του να προσδιορίσει τα
αίτια της εκλογικής ήττας του το καλοκαίρι του 2019, τα οποία δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευθεί κάποια παράθυρα ευκαιριών στη συγκυρία, καθώς και στον οικονομισμό που διέπει
ορισμένες από τις παρεμβάσεις του.
* Συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής
Ανάλυσης του ΕΝΑ και διδάσκων
πολιτικής κοινωνιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Eνθέματα
Ο ρόλος των γενεών στην πολιτική
(Μέρος Δεύτερο)
ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ*
Οι γενιές στην Ελλάδα
των τελευταίων 100 χρόνων
Στην Ελλάδα, υπήρξε μια γενιά που
πολεμούσε συνεχώς από τους Βαλκανικούς του 1912-13 μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, γεγονότα που διαμόρφωσαν τη γενεακή της
ταυτότητα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή
που διαμορφώθηκε στη ‘Β Ελληνική
Δημοκρατία, σε μια χώρα διπλάσια από
την προηγούμενη, με 1,5 εκατομμύριο
πρόσφυγες, με καινοφανή οικονομικο-

κοινωνικά προβλήματα, και συχνή
εναλλαγή δημοκρατικών και δικτατορικών κυβερνήσεων στο πλαίσιο του
Εθνικού Διχασμού μεταξύ Βενιζελικών και Βασιλικών, σε μια εποχή όπου
το zeitgeist διαμόρφωνε η παρουσία
μιας κομμουνιστικής και μιας φασιστικής διεθνούς. Η εμπειρία της κατοχής,
της αντίστασης και του εμφυλίου ήταν
κατακλυσμιαίες. Όπως σημειώνει ο
Χαραλαμπίδης, η πικρία και η αγανάκτηση για τη συνθηκολόγηση με τον
Άξονα, η έξαρση του πατριωτικού συναισθήματος, καθώς και η αναβάθμιση
του ρόλου τους στο πλαίσιο των οικογενειακών προσπαθειών για επιβίωση,
έσπρωξε πολλούς νέους να ενταχθούν
στην εαμική αντίσταση. Η ένταξή τους
αυτή, και ειδικά η συμμετοχή τους στην
μαζική οργάνωση της ΕΠΟΝ, ήταν σημαντικό βήμα προς την κοινωνική τους
χειραφέτηση (2010: 62-3, 74-5). Στοιχεία γενεακής αυτοσυνείδησης συνδεδεμένα με την εθνική αντίσταση επέδειξε και η «αστική» νεολαία της εποχής (δες Χατζηβασιλείου 2010: 138).
Η γενιά του ‘60, με τη σειρά της, είναι
και στα καθ’ ημάς η πιο πολυσυζητημένη γενιά, ίσως γιατί είναι η πολυπληθέ-

στερη γενιά της Δύσης και κυριαρχούσε ακαδημαϊκά και πολιτικά, όταν επανήλθε η συζήτηση για τις γενεές, κατά
τον 21ο αιώνα. Όπως στις εμπειρίες του
πολέμου και της κατοχής το μεγαλύτερο μέρος των νέων ανθρώπων απάντησαν με αντίσταση και εισέπραξαν την
εγκαθίδρυση μιας «καχεκτικής δημοκρατίας» που προέκυψε με το τέλος του
αιματηρού εμφυλίου πολέμου, έτσι και
η πλειοψηφία των νέων (κεντρώων και
αριστερών) της δεκαετίας του ‘60 επιδόθηκαν σε έντονους κινηματικούς
αγώνες ενάντια στο μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς (Παπανικολόπουλος
2015) και εισέπραξαν την εγκαθίδρυση

μιας στρατιωτικής δικτατορίας. Η συνεχής κινητοποίηση των νέων, και ειδικά των φοιτητών, για τον εκδημοκρατισμό, την ειρήνη, και το 15% στην παιδεία, προσέδωσε στα μέλη της την αίσθηση της γενιάς. Ομοίως, η εξίσου
διάσημη «γενιά του Πολυτεχνείου» ξεχωρίζει από την προηγούμενη και από
την επόμενη, καθώς μεγάλωσε σε συνθήκες δικτατορίας, την οποία και προσπάθησε να ανατρέψει, είτε μέσα από
την ένοπλη δράση είτε μέσα από το φοιτητικό κίνημα (Δαφέρμος 2009) και
την εξέγερση του Πολυτεχνείου (Χανδρινός 2019). Ο Κωστής Κορνέτης
(2015) θεωρεί ότι «τα παιδιά της δικτατορίας» ξεχωρίζουν από την προηγούμενη γενιά επειδή κοινωνικοποιήθηκαν και σε διαφορετικό πολιτισμικό
επίπεδο. Χάρη στην αίγλη που απέκτησε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, στο
οποίο συμμετείχαν βασικά 20ρηδες, η
συγκεκριμένη γενιά απέκτησε και αυτή
συνείδηση του εαυτού της. Η Μεταπολίτευση έχει τέτοια χρονική εγγύτητα
με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου που
δύσκολα θα μπορούσε να διαμορφώσει μια ξεχωριστή γενιά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια γενιά

του ‘70 που πάλεψε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Προτείνω να
τοποθετήσουμε το χρονικό όριό της το
‘81, όχι μόνο γιατί τότε εκπληρώνεται ο
σκοπός αυτής της γενιάς, αλλά και γιατί έως τις αρχές της δεκαετίας του ‘80
χάνει την ορμή του ο επαναστατικός
αριστερισμός, ο οποίος είχε εμπνεύσει
τους πρωταγωνιστές της γενιάς αυτής.
Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Δημήτρης Γλύστρας (2020), το γύρισμα
της δεκαετίας συμπίπτει με το πέρασμα
από το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό
σε πιο χαλαρά οργανωτικά σχήματα,
από την προσωπική στράτευση στην
επανάσταση στο «προσωπικό που είναι
πολιτικό», από το πολιτικό τραγούδι
στο ροκ, από τις ταβέρνες στα μπαρ και
τα πάρτυ. Τη δεκαετία του ‘80 τον τόνο
στο «χώρο» των κινημάτων έδινε όλο
και πιο πολύ το ελευθεριακό ρεύμα,
όπως φάνηκε από τα γεγονότα του Κάραβελ και ό,τι ακολούθησε τη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά (βλ. Γιαννόπουλος 2019). Έπειτα, όπως σημειώνει
ένας πρωταγωνιστής της εποχής, δίπλα στις ταυτότητες «μαοϊκός», «τροτσκιστής», «ρηγάς», «κνίτης», άρχισαν
να εμφανίζονται αστικές ταυτότητες
σχηματισμένες γύρω από νεανικές
κουλτούρες, όπως το πανκ (Σούζας
2015: 239).
Οι μεταπολιτευτικές γενιές, ωστόσο,
διαμορφώθηκαν μέσα στο πλαίσιο μιας
σταθερής δημοκρατίας. Όμως, οι έφηβοι της Μεταπολίτευσης, οι έφηβοι της
Αλλαγής, οι έφηβοι του εκσυγχρονισμού και, τέλος, οι έφηβοι της κρίσης
παρουσιάζουν διαφορές ως προς την
πολιτική τους κοινωνικοποίηση, κομμάτι της οποίας αποτελεί σίγουρα αυτό
που ο Τεράιγ είχε εντοπίσει: οι προηγούμενες γενιές υπήρξαν το αποτέλεσμα μιας ενεργούς συμμετοχής στο γεγονός, ενώ οι νέοι του ‘80 και του ‘90
δεν γνώρισαν τις παγκόσμιες ανατροπές, παρά μόνο την τηλεοπτική σκηνοθεσία τους» (Μουσούρου 2005: 175).
Όπως έχει δείξει η Παντελίδου-Μαλούτα (2012, 2015, 2019), οι έφηβοι
της Μεταπολίτευσης, οι νέοι του ‘80,
υπήρξαν συμμετοχικοί και αριστερόστροφοι, σε αντίθεση με τους εφήβους
της Αλλαγής, τους νέους του ‘90, που
ήταν πιο ατομοκεντρικοί και δεξιόστροφοι (μην ξεχνάμε ότι η ΔΑΠΝΔΦΚ από τα μέσα της δεκαετίας του
‘80 κυριάρχησε στα πανεπιστήμια), και
σε αντίθεση με τους εφήβους του εκσυγχρονισμού, τους νέους της δεκαετίας του ‘00, που απαξίωναν την πολιτική και είχαν τάση προς την ιδιώτευση.
Στα χρόνια του εκσυγχρονισμού μειώθηκε το πολιτικό ενδιαφέρον και η συμμετοχή, περιορίστηκε η κομματική ταύτιση και η αριστερή ταυτότητα, και συντηρητικοποιήθηκε η ελληνική κοινωνία (στο ίδιο).
Στα χρόνια της κρίσης, αντιθέτως, η
επιβολή των μνημονίων, η φτώχεια, η
ανεργία, και τα πλήγματα στη δημοκρατία, υπήρξαν καθοριστικές διαμορφωτικές εμπειρίες για τους νέους που

έδειξαν τάσεις επιστροφής στην πολιτική, πρώτα στη συλλογική δράση (Δεκέμβρης ‘08, κίνημα των πλατειών) και
κατόπιν στην εκλογική πολιτική (υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ, υπερψήφιση του
ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του 2015) (στο
ίδιο). Στην έρευνα για την ελληνική νεολαία που δημοσίευσε το Ινστιτούτο
Νίκος Πουλαντζάς, το 2020, αποτυπώνεται ένα υψηλό ενδιαφέρον για την
πολιτική (82%), μια στροφή προς την
Αριστερά, μια υψηλή σε σχέση με την
προηγούμενη περίοδο αίσθηση εγγύτητας με τα κόμματα, αν και η κρίση
αντιπροσώπευσης δεν έχει υποχωρήσει καθόλου.

Σύγκρουση
και συνεργασία γενεών
Ο Τουρκένιεφ παρουσίασε στο Πατέρες και γιοί τη σύγκρουση μεταξύ των
γενεών ως αναπόφευκτη, ενώ περίπου
έναν αιώνα αργότερα ο Ορτέγκα υ
Γκασσέτ ισχυρίστηκε ότι η σύγκρουση
αυτή αφορά κυρίως ιδέες και αντιλήψεις και συντελείται μεταξύ μιας φερέλπιδος γενιάς που μόλις έχει ενηλικιωθεί και της προηγούμενης γενιάς
που είναι κυρίαρχη στην κοινωνία
(Ματθιόπουλος 2019: 131). Ανεξάρτητα από την αλήθεια των παραπάνω λόγων, είναι σίγουρο ότι το αίσθημα του
συνανήκειν σε μια γενιά τρέφεται από
τις κοινές αναμνήσεις αμφισβήτησης
των πρεσβυτέρων, του κόσμου των μεγάλων, τους κανόνες και τις πειθαρχίες
του οποίου αρνήθηκαν να υπακούσουν (στο ίδιο: 29). Ο Μαντρέ θεωρούσε ότι «η ομόψυχη αντίσταση των νέων
έναντι των δογμάτων που τους διδάσκονται» συνιστά μείζον γνώρισμα
μιας γενιάς, ενώ ο Γουστάβ Λε Μπον
ισχυριζόταν ότι η αντίσταση στις κατεστημένες ιδέες γίνεται μέσω της υιοθέτησης αντιρρητικών νέων ιδεών εκ μέρους των νέων (στο ίδιο: 71-2, 124). Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι η σύγκρουση
γενεών έχει ως αντικείμενο την ίδια τη
συγκρότηση της ταυτότητας και του
προσανατολισμού των νέων, γι αυτό
και κατά βάση διεξάγεται εντός των θεσμών κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης των νέων (Χαραλάμπους
2001). Οι νέοι υφίστανται την εκπαίδευση των μεγαλυτέρων και αντιστέκονται δια του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος, ενώ από την περίοδο
που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν
(17 χρονών σήμερα στην Ελλάδα) μέχρι την περίοδο που ουσιαστικά αρχίζουν να απολαμβάνουν το δικαίωμα
του εκλέγεσθαι (μετά τα 30) νοιώθουν
ότι δεν συμμετέχουν εξίσου στις αποφάσεις που τους αφορούν και γι αυτό
αντιδρούν κυρίως μέσω εξωθεσμικής
κινηματικής δράσης.
Το χάσμα των γενεών, βέβαια, που
γίνεται κατανοητό ως διάσταση αξιών
μεταξύ των γενεών (Gangrade 1970:
925), πρέπει να διακρίνεται από τη γενεαλογική σύγκρουση (Λαμπίρη-Δημάκη 1991), καθώς το ένα δεν συνεπάγεται το άλλο κατά τον τρόπο που μια
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δημογραφική ή κοινωνιολογική γενιά
δεν συνιστά υποχρεωτικά μια πολιτική
γενιά. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο
Mannheim (1972:180), «δεν εκπαιδεύει μόνο ο δάσκαλος το μαθητή του,
αλλά και ο μαθητής το δάσκαλό του».
Στο πλαίσιο αυτό, η διαγενεακή συνέχεια παρουσιάζεται εξίσου συχνά με τη
διαγενεακή τομή (Demartini 1985: 134) και η διαγενεακή συνεργασία, όπως
θα δούμε και στη συνέχεια, μπορεί να
συνυπάρχει με τη σύγκρουση γενεών.
Η διαγενεακή σύγκρουση, ωστόσο, είναι συχνή σε κοινωνίες που εκσυγχρονίζονται γρήγορα και υφίστανται γρήγορες πολιτικές, οικονομικές, και πολιτιστικές αλλαγές (Roucek 1967: 96,
Nikolayenko 2007: 184), όπως άλλωστε συνέβη και στην ελληνική περίπτωση. Αστυφιλία και τεχνολογική εξέλιξη
αποδυναμώνουν την εξουσία των μεγάλων (Μουσούρου 2005: 159). Οι
νέοι διαφεύγουν από την εξουσία των
γονέων, συγκεντρώνονται στις πόλεις,
και διεκδικούν το μετασχηματισμό των
κοινωνικών συστημάτων, ενώ η διάδοση νέων τεχνολογιών αλλάζει το συσχετισμό δύναμης υπέρ της νέας γενιάς, καθώς «τα γέρικα σκυλιά δεν μαθαίνουν νέα κόλπα».
Μια τέτοια συνθήκη υπήρξε αναμφίβολα κατά τη μεταπολεμική περίοδο,
όπου όσον αφορά το προνομιακό πεδίο
εμφάνισης της διαγενεακής σύγκρουσης, τα πανεπιστήμια, απλώθηκε και
στις δύο πλευρές του «σιδηρού παραπετάσματος» (Roucek 1967: 93). «Οι
ίδιοι οι πρωταγωνιστές των γεγονότων
είδαν τον εαυτό τους υπό την οπτική
των γενεών» (Siegfried 2010: 77), ενώ
αμέσως προτάθηκε να αναλυθεί το φαινόμενο του φοιτητικού ριζοσπαστισμού υπό το πρίσμα της σύγκρουσης
των γενεών (Wilson 1969, Feuer
1972), αν και, θα λέγαμε, ότι οι μελετητές που το εισηγήθηκαν επανέλαβαν
μερικά από τα πιο αγαπητά ερμηνευτικά στερεότυπα των πρεσβυτέρων δεξιάς απόκλισης, και άρα συμμετείχαν
και οι ίδιοι σε αυτή τη σύγκρουση γενεών (στο ίδιο, Hitchcock 1972). Το χάσμα των γενεών ήταν τόσο που ο
Rubin, γνωστός Αμερικανός ακτιβιστής της περιόδου στις ΗΠΑ, θεωρούσε ότι η γενιά του πολέμου και των στε-

ρήσεων δεν είχε να διδάξει τίποτα στη
γενιά των σούπερ μάρκετ, της τηλεόρασης, του ροκ, της ψυχεδέλειας, και των
αντάρτικων πολέμων (Siegfried 2010:
92-3). Ομοίως, ο Grunbaum, Δανός
provo, θεωρούσε ότι η νεολαία του ‘60,
πιο μορφωμένη και πιο γλωσσομαθής
από την προηγούμενη γενιά, ήταν η μοναδική μεγάλη κοινωνική ομάδα που
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον
πλούτο και τη σύγχρονη ζωή με φυσικό τρόπο (στο ίδιο: 99). Η διαφορά
ισχύος μεταξύ των γενεών σε μια σειρά
από πεδία (σχολική εκπαίδευση, διαδικασίες πολιτικής απόφασης, στρατιωτική θητεία, και οικονομικές ευκαιρίες)
δημιουργούσε μια βαθιά «σύγκρουση
συμφερόντων» (Friedenberg 1969). Οι
σπουδαστές κατηγορούσαν τη γενιά
των γονιών τους για υποκρισία και
συμβιβασμό, όχι παρ’ όλο αλλά ακριβώς επειδή τις περισσότερες φορές
ήταν δημοκράτες ή αριστεροί, ενώ δεν
έλειπε και η κριτική των παλαιών αριστερών για τη συμπεριφορά και τις ιδέες των νέων αριστερών (Lipset 1966:
363, 365, 369).
Όμως, παρ’ όλες τις εκκλήσεις ορισμένων ακτιβιστών για «πόλεμο γενεών» (Feuer 1972: 176), η αντίθεση μεταξύ φοιτητών από τη μια και πανεπιστημιακών αρχών και αστυνομίας από
την άλλη δεν γενικεύθηκε (Marwick
2010: 54). Οι σχέσεις μεταξύ των γενεών ήταν πιο ισορροπημένες από όσο
πρόδιδε η συγκρουσιακή ρητορική
(Siegfried 2010: 89-91), ενώ και οι ίδιοι οι γονείς μετατοπίζονταν προς πιο
φιλελεύθερες θέσεις (Gangrade 1970).
Άλλωστε, η γενικευμένη καταπίεση και
η αστυνομική βία προκάλεσαν πολλές
φορές κατανόηση και υποστήριξη των
γονιών και πολλών ενηλίκων προς τα
παιδιά τους (Marwick 2010: 72-5). Για
να μην αναφέρουμε, φυσικά, και τις σημαντικές διαφορές εντός της ίδιας της
γενιάς του ‘68 ως προς τις πολιτικές της
πεποιθήσεις, γεγονός που σχετικοποιεί έτι περαιτέρω την εικόνα της σύγκρουσης (Lamare 1975).
Η σύγκρουση των γενεών, λοιπόν,
δύναται να παρεισφρέει στην πολιτική
με πολλούς τρόπους. Κατά την πρώτη
περίοδο του 21ου αιώνα έχει διαμορφωθεί μια «εμπόλεμη» κατάσταση με-

ταξύ των γενεών όσον αφορά τις διεκδικήσεις νέων και ηλικιωμένων σχετικά με τις κοινωνικές παροχές του κοινωνικού κράτους (Μουσούρου 2005:
163), ενώ φαίνεται πως η γενεακή ψήφος μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα σε
ιστορικής σημασίας εκλογικές αναμετρήσεις, αν λάβουμε υπόψη μας τις
εκλογές του 2015 στην Ελλάδα, όπου
οι νέοι υπερψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και οι
συνταξιούχοι τη ΝΔ (Μαλούτα 2012,
2015, 2019).
Όσον αφορά δε την κινηματική πολιτική σπεύδω να αναφέρω τρεις τρόπους σύμφυσης της διαγενεακής σύγκρουσης με την πολιτική σύγκρουση.
Ο πρώτος αφορά το πέρασμα των εφήβων στο πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια του οποίου πολιτικοποιείται η
αντίθεση με τους γονείς και με τους δασκάλους και η διάθεση για προσωπικές
ρήξεις. Στο πλαίσιο αυτό το πέρασμα
από την πάλη των γενεών στη ριζοσπαστική πολιτική μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από το γνωστό σύνθημα του
φεμινιστικού κινήματος, που στην ουσία ήταν αίτημα όλων των νέων της μεταπολεμικής εποχής: το προσωπικό είναι και πολιτικό. Η γενιά της Μεταπολίτευσης αποτελεί ένα καλό παράδειγμα ως προς αυτό. Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Γλύστρας, «άτομα που εντάχθηκαν σε οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και τα οποία
ήταν 15-20 ετών το 1974 και λίγο μετά,
είχαν την αίσθηση πως η εξέγερση του
Πολυτεχνείου και η Μεταπολίτευση
αποτέλεσαν παράλληλα με την πολιτική και μια δική τους προσωπική ρήξη»,
που στόχευε στο ν’ αποσείσει τη γονεϊκή επιτήρηση και τη σχολική πειθάρχηση, τη στιγμή που η ένταξή τους σε
μια οργάνωση της Άκρας Αριστεράς
υποδήλωνε το δικαίωμά τους στην
προσωπική ολοκλήρωση και στην επιλογή της πολιτικής ταυτότητας (Γλύστρας 2020: 105, 108, 110, 120-1, 175,
316).
Ο δεύτερος αφορά τις σχέσεις μεταξύ ηγεσίας οργανώσεων ή κομμάτων,
την οποία μονοπωλούν τις περισσότερες φορές μεσόκοποι ή και ηλικιωμένοι, και νεανικής βάσης ή κομματικής
νεολαίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
σύγκρουση των γενεών λαμβάνει τη

μορφή σύγκρουσης μεταξύ ριζοσπαστών και μετριοπαθών. Θα μπορούσε,
βέβαια, να υποστηριχθεί ότι εν προκειμένω η γενιά είναι εξαρτημένη μεταβλητή. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν μπορεί να
υποστηριχθεί πειστικά, μιας και οι νέοι
ανέκαθεν υπεραντιπροσωπεύονται
στην πλευρά των ριζοσπαστών. Ήδη
έχει αναφερθεί η γενεακή πτυχή της
σύγκρουσης στο εσωτερικό του μεσοπολεμικού ΚΚΕ. Τέτοιες πτυχές είχε
τόσο η δημιουργία των οργανώσεων
της ελληνικής Νέας Αριστεράς από νέους διαφωνούντες με την πολιτική της
ΕΔΑ και της Νεολαίας της (Παπαθανασίου 2008, Παπανικολόπουλος
2015) όσο και η δημιουργία της Β Πανελλαδικής ύστερα από την αποχώρηση σύσσωμης της Νεολαίας του ΚΚΕ
Εσωτερικού ή η δημιουργία του ΝΑΡ
ύστερα από την αποχώρηση του μεγαλύτερου μέρους της ΚΝΕ από το ΚΚΕ.
Ομοίως, οι μικρογενιές στο εσωτερικό
του αμερικανικού φεμινιστικού κινήματος της δεκαετίας του ‘70 και του ‘80
υποστήριζαν συχνά διαφορετικές θέσεις στις εσωτερικές συζητήσεις, γεγονός που προκάλεσε αποχωρήσεις
(Whittier 1997: 770), ενώ οι προοδευτικοί νέοι Αδελφοί Μουσουλμάνοι
μετά την επανάσταση του 2011 αποσχίστηκαν από το κόμμα τους για να
ιδρύσουν νέα κόμματα μαζί με κοσμικούς ομοϊδεάτες τους (Nevens 2012:
47).
Ο τρίτος αφορά την αφετηριακή απαρέσκεια των νέων για τις οργανώσεις
στις οποίες κυριαρχούν μεγαλύτερες
ηλικίες, οι οποίες θεωρούν ότι δεν αντιλαμβάνονται τα ζητήματά τους όπως το
κάνουν οι ίδιοι/ες, που έχει ως αποτέλεσμα συχνά να δημιουργούν τις δικές
τους οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν πιο οριζόντια και πιο διαδικτυακά
και προτιμούν τις δημιουργικές άμεσες
δράσεις (Earl et al. 2017: 4). Τέτοια παραδείγματα μας δίνουν ο σύγχρονος
μαχητικός φεμινισμός και οι ΛΟΑΤΚΙ
ομάδες, καθώς και τα σωματεία επισφαλών εργαζομένων που δεν εμπιστεύονται τα καθιερωμένα συνδικάτα.
Άλλωστε, η πολιτική κοινωνικοποίηση
των νέων είναι πλέον κάτι που γενικά οι
νέοι αναλαμβάνουν από μόνοι τους,
ενώ δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις
που (επανα)πολιτικοποιούν και τους
γονείς τους (στο ίδιο: 3). Αυτό το φαινόμενο έγινε εμφανές σε μαζική κλίμακα στη διάρκεια του «κινήματος των
πλατειών».
Βέβαια, όσο συχνή και αν είναι η
ένταση μεταξύ νέων και πρεσβύτερων
εντός των κινημάτων και των κινηματικών οργανώσεων, είναι σίγουρο πως
πολλά επιτυχημένα μαζικά κινήματα
στηρίχθηκαν στη διαγενεακή συνεργασία, τουτέστιν στο συνδυασμό των αρετών των διαφορετικών γενεών, τις καινοτομίες, το θάρρος και τη συναισθηματική εμπλοκή των νέων και την
εμπειρία, το κοινωνικό κεφάλαιο και τις
προσβάσεις σε πόρους των μεγαλυτέρων (Johnston 2012).
Για λόγους εξοικονόμησης χώρου οι βιβλιογραφικές αναφορές του κειμένου θα
αναρτηθούν μαζί με το κείμενο στον ιστότοπο της «Αυγής».
* Δρ Πολιτικής Επιστήμης και ερευνητής
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
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Eνθέματα

Η απειλή της ανεργίας,
το ανολοκλήρωτο δεύτερο Μνημόνιο
και τα νέα κυβερνητικά μέτρα
650 χιλιάδες
λιγότερες
προσλήψεις το
τετράμηνο Μαρτίου
- Ιουνίου σε σχέση
με πέρσι το ίδιο
διάστημα,
140 χιλιάδες
λιγότερες θέσεις
εργασίας το δεύτερο
τρίμηνο του 2020
έναντι του ίδιου
τριμήνου του 2019,
100 χιλιάδες
περισσότεροι
άνεργοι τον Ιούνιο
σε σχέση με το
ξεκίνημα του
lockdown,
και 126 χιλιάδες
περισσότεροι
αποθαρρυμένοι
άνεργοι, που
καταγράφονται
στατιστικά ως
άεργοι, τον Μάιο σε
σχέση με τον
Φεβρουάριο

THΣ

σθών, υπερβάσεις ωραρίων και ορίων
υπερωριακής απασχόλησης, κ.λπ.

ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ*

Μ

ε την Οικονομία να βρίσκεται στο απόγειο μιας
πρωτόγνωρης σε οξύτητα
ύφεσης, μετά το δραματικό -15,2% του δευτέρου εξαμήνου και
την καθίζηση του Τουρισμού στο τρίτο εξάμηνο, το δεύτερο κύμα της πανδημίας ήρθε να ενταφιάσει τις όποιες
προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων
για μια επάνοδο της κοινωνικής ζωής
στην κανονικότητα και της οικονομίας
σε μια αργή αλλά σταθερή πορεία ανάκαμψης. Τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για την ανεργία έρχονται να
απαντήσουν στον κίνδυνο που δημιούργησαν οι μέχρι τώρα ολιγωρίες και
επιλογές της ίδιας της κυβέρνησης
από την αρχή της κρίσης. Είναι όμως
ακατάλληλα για να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά το πρόβλημα, γιατί
συνεχίζουν να στηρίζονται σε λανθασμένη ερμηνεία του προβλήματος της
ανεργίας, ως απόρροια υψηλού εργατικού κόστους, και των αναγκών των
επιχειρήσεων στη σημερινή συγκυρία
της ύφεσης.

Το κόστος της πανδημίας σύντομος απολογισμός
Ο «φόρος αίματος» που πλήρωσαν
κατά τη διάρκεια του lockdown και της
επανεκκίνησης της Οικονομίας τόσο οι
εργαζόμενοι όσο και οι άνεργοι ή άεργοι, που ήλπιζαν ότι θα βρουν δουλειά
την περασμένη άνοιξη και αυτό το καλοκαίρι, είναι ήδη βαρύς: 650 χιλιάδες
λιγότερες προσλήψεις το τετράμηνο
Μαρτίου - Ιουνίου σε σχέση με πέρσι
το ίδιο διάστημα, 140 χιλιάδες λιγότερες θέσεις εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 έναντι του ίδιου τριμήνου
του 2019, 100 χιλιάδες περισσότεροι
άνεργοι τον Ιούνιο σε σχέση με το ξεκίνημα του lockdown, και 126 χιλιάδες
περισσότεροι αποθαρρυμένοι άνεργοι,
που καταγράφονται στατιστικά ως άεργοι, τον Μάιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Το άνοιγμα του Τουρισμού τον
Ιούνιο περιόρισε αισθητά το φαινόμενο, με τις ευκαιρίες εργασίας που δημιούργησε.
Όπως και σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.,
έτσι και η ελληνική κυβέρνηση κατά τη
διάρκεια της πανδημίας επιδίωξε τη
συγκράτηση της ανεργίας με μέτρα διατήρησης της απασχόλησης (αναστολή
συμβάσεων εργασίας, τηλεργασία, εκ
περιτροπής εργασία, εργασία μειωμένου χρόνου) και, πρόσφατα, με τη μαζική ένταξη των ανέργων εποχικών του
Τουρισμού με δικαίωμα επαναπρόσληψης στο καθεστώς των εργαζομένων με δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού

σκοπού και ασφάλισης. Παρόλα αυτά,
η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη
αύξηση του ποσοστού ανεργίας το
πρώτο εξάμηνο του 2020 στην Ε.Ε. (2,3
ποσοστιαίες μονάδες) και ανήκει στην
ομάδα των χωρών της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης το
δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-3,5%). Τα
μεγέθη της αύξησης και της μείωσης θα
ήταν πολύ μεγαλύτερα, αν οι αποθαρρυμένοι άνεργοι συγκαταλέγονταν
στους ανέργους.
Ως γνωστόν, τα παραπάνω μέτρα,
πλην της τηλεργασίας, αντάλλαξαν και
ανταλλάσσουν εκβιαστικά -υπό την
απειλή της απόλυσης- την προσωρινή
διατήρηση της απασχόλησης με την
υποχρεωτική αποδοχή εκ μέρους των
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα της μείωσης των μισθών τους, παράλληλα με
τη μείωση του χρόνου εργασίας. Υιοθετώντας τα, η ελληνική κυβέρνηση
συνειδητά επέλεξε να παρέχει στους μισθωτούς ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα εισοδηματικής στήριξης στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, η μέση μείωση
της συνολικής αμοιβής της εργασίας
στην οικονομία, που λαμβάνει υπόψη
και τη μείωση της απασχόλησης, ανήλθε σε 7,3% σε ετήσια βάση το δεύτερο
τρίμηνο του 2020.
Εξίσου σημαντική με τη μείωση των
απολαβών, δώρων, κ.λπ., ήταν η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων από
τα κυβερνητικά μέτρα, μέσω της απελευθέρωσης της δυνατότητας των εργοδοτών να επιβάλουν μονομερώς και
χωρίς διαβούλευση ή διοικητικό έλεγχο τις όποιες βλαπτικές μεταβολές εις
βάρος των εργαζομένων, καθώς και η
έμμεση διευκόλυνσή τους να παραβιάζουν εργασιακά δικαιώματα στην πράξη (π.χ. μη εκ των προτέρων δήλωση
υπερωριών). Ως αποτέλεσμα και των
ανεπαρκών ελέγχων, οι παραβιάσεις
της νομοθεσίας και των εργασιακών δικαιωμάτων είναι πανταχού παρούσες
και εκτεταμένες: παράνομη απασχόληση εργαζομένων, ενώ η σύμβαση είναι
σε αναστολή, μονομερείς μειώσεις μι-

Τα νέα κυβερνητικά μέτρα,
το ανολοκλήρωτο δεύτερο
Μνημόνιο, και η ανεργία
Υποτιμώντας τις επιπτώσεις των μέτρων στην εσωτερική ζήτηση, της οποίας η διατήρηση αποτελούσε το ένα από
τους δύο κύριους πυλώνες της εναλλακτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
και τη σημασία ενός προγράμματος μαζικού εσωτερικού τουρισμού, που θα
αντιστάθμιζε σε κάποιο βαθμό την προβλεπόμενη μεγάλη μείωση της τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό, η κυβέρνηση «θερίζει σήμερα αυτά που
έσπειρε». Μετά τα δραματική μείωση
των τουριστικών εισπράξεων και λόγω
της συνεχιζόμενης υποχώρησης της
ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων -τάσεις που θα επιδεινώσει η
αβεβαιότητα που δημιουργεί σε καταναλωτές και επενδυτές το δεύτερο
κύμα πανδημίας- ο κίνδυνος εκτίναξης
της ανεργίας είναι πλέον ορατός και
οδήγησε στην εξαγγελία των αντίστοιχων μέτρων από τον πρωθυπουργό
στη Θεσσαλονίκη: μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, πρόγραμμα επιδότησης
ασφαλιστικών εισφορών για τη δημιουργία 100 χιλιάδων θέσεων εργασίας,
«μεταρρύθμιση» της αγοράς εργασίας
με άξονες την περαιτέρω ευελιξία της
εργασίας, ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, και την αλλαγή του απαρχαιωμένου συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982. Ο κ. Βρούτσης
παρουσίασε πιο λεπτομερειακά τις παραπάνω εξαγγελίες και κατέθεσε την
περασμένη Τετάρτη στη Βουλή τροπολογία για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης.
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα εξαγγελίες διαπνέονται από την ίδια νεοφιλελεύθερη λογική που αποτυπώθηκε
και στα δύο πρώτα Μνημόνια όσον
αφορά τις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας», που η έκθεση Πισσαρίδη αναφέρει ρητά ότι ήταν
αργές και η πρόοδός τους έμεινε ημιτελής. Εξ ου και η προσπάθεια της κυβέρνησης, από την επαύριον των εκλογών του Ιουλίου του 2019, να ολοκληρώσει επί τέλους τις θεσμικές «εκκρεμότητες» του δευτέρου Μνημονίου ως
προς τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, τις οποίες διαπραγματεύτηκαν
και ανέτρεψαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ. Ο αναπτυξιακός νόμος του περασμένου Σεπτεμβρίου έθεσε τα εμπόδια
όχι μόνο για να μην ανακάμψουν οι
συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά
και για να αποδυναμωθούν και οι
υπάρχουσες. Το νέο Labor Reform του
κ. Βρούτση, που θα περιλαμβάνεται

στο σχετικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τον Οκτώβριο στη Βουλή, θα περιλαμβάνει καταρχήν τις δύο βασικές
προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη:
τον εξορθολογισμό στη χρήση και τη
μείωση του κόστους των υπερωριών,
καθώς και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να απολύουν. Επίσης, εικάζουμε ότι θα περιλαμβάνει τις αλλαγές
στη λειτουργία των συνδικάτων που
μετ’ επιτάσεως ζητούσε το ΔΝΤ από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν
μπόρεσε να επιτύχει (απαρτίες συνελεύσεων, απόφαση απεργίας, άδειες
συνδικαλιστών, κ.λπ.). Θυμίζουμε ότι
τα δύο πρώτα Μνημόνια, κυρίως όμως
το δεύτερο, ήθελαν να κλείσουν οριστικά το «κεφάλαιο» ελληνικά συνδικάτα,
απογυμνώνοντάς τα από όλα τα θεσμικά υποστυλώματα της δύναμής τους με
σκοπό την πλήρη περιθωριοποίησή
τους και την πλήρη εξατομίκευση των
εργασιακών σχέσεων ή, το πολύ-πολύ,
την επιβολή διαπραγματεύσεων σε επίπεδο επιχείρησης. Κανένα από αυτά τα
μέτρα την περίοδο 2010-2014 δεν αντιμετώπιζε την ανεργία που προκαλούσε
η ελεύθερη πτώση της οικονομικής
δραστηριότητας και της απασχόλησης
μέσα από το καθοδικό σπιράλ λιτότητας-ύφεσης - λιτότητας. Ούτε σήμερα
μπορεί να το κάνει, γιατί ούτε το εργατικό κόστος στην Ελλάδα είναι πλέον
υψηλό ούτε αποτελεί αιτία της ανεργίας.
Όσον αφορά το πρόγραμμα των 100
χιλιάδων πρόσθετων θέσεων εργασίας
με 40% επιδότηση του εργατικού κόστους, η ανταπόκριση σε αυτό προσκρούει στη γενική απροθυμία δέσμευσης των επιχειρήσεων για διατήρηση του προσωπικού τους σε μια συγκυρία πτώσης της ζήτησης και μεγάλης αβεβαιότητας. Είναι γνωστή η μικρή ανταπόκριση στο πρόγραμμα «Συνεργασία» για τον ίδιο λόγο, παρόλο
που το κράτος επιδοτεί το 54% του εργατικού κόστους, για να διατηρήσουν
οι επιχειρήσεις το προσωπικό τους, καταβάλλοντας το μισό μισθό για μερικούς μήνες. Επίσης, το νέο πρόγραμμα
δεν παρέχει εχέγγυα μη απόλυσης προσωπικού από την επιχείρηση που σκοπό έχει την υποκατάστασή του από επιδοτούμενες προσλήψεις, ούτε δέσμευση για διατήρηση των θέσεων εργασίας
για ένα διάστημα μετά το πέρας του με
το να επιδοτεί fast track εντελώς προσωρινές θέσεις εργασίας εξάμηνης
διάρκειας. Πέραν της παραπάνω κριτικής, ο δημόσιος διάλογος για την ανεργία πρέπει σύντομα να ανοίξει.
* Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
πρώην διοικήτρια ΟΑΕΔ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ:

Η έκδοση του Ασάνζ θα είναι
η χαριστική βολή στη διεθνή
ερευνητική δημοσιογραφία
Μια δίκη που επιμελώς κρατείται «στο σκοτάδι» παρ’ όλο που η έκβασή της θα
κρίνει το μέλλον της ερευνητικής δημοσιογραφίας, η δίκη του Τζούλιαν Ασάνζ.
Για τις τελευταίες εξελίξεις, τις πολιτικές προεκτάσεις της, τη νοοτροπία τιμωρίας
που επικρατεί αλλά και τις αποκαλύψεις που ετοιμάζει η υπεράσπιση για τον
«δάκτυλο» Τραμπ μιλά στην «Αυγή» ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέλιος Κούλογλου.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ

Ξανάρχισε την προηγούμενη εβδομάδα η
δίκη του Τζούλιαν Ασάνζ για την έκδοσή
του στις ΗΠΑ. Μια πρώτη εικόνα;
Μιας δικαστίνας που μοιάζει φοβισμένη και
μεροληπτεί εις βάρος του Τζούλιαν. Ανακλήθηκε η υπόσχεση που μας είχε δώσει για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της δίκης, σε όσους ευρωβουλευτές την είχαμε παρακολουθήσει τον
Φεβρουάριο, πριν αναβληθεί λόγω πανδημίας.
Όταν ξεκίνησε η δίκη, η έδρα επέπληξε τον Ασάνζ όταν διαμαρτυρήθηκε που ο συνήγορος
των ΗΠΑ αρνήθηκε να εξετάσει έναν μάρτυρα
της υπεράσπισης. Αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές.
Γιατί να είναι προκατειλημμένη;
Την άπειρη δικαστή επέλεξε η Λαίδη Έμμα Άρμπιθνοτ, η «πρόεδρος Εφετών» της περιοχής του
Λονδίνου όπου γίνεται η δίκη. Η κυρία Άρμπιθνοτ, όπως και ο σύζυγός της, Λόρδος Τζέιμς
Άρμπιθνοτ, διατηρούν στενές, διαπλεκόμενες
σχέσεις με εταιρείες, τη δράση των οποίων είχαν
αποκαλύψει τα WikiLeaks του Ασάνζ. Ο Λόρδος
Άρμπιθνοτ έχει διατελέσει υπουργός Άμυνας της
Μ. Βρετανίας και το ζευγάρι είχε δεχτεί από τις
εταιρείες-στόχους των αποκαλύψεων του Ασάνζ
διάφορα δωράκια, όπως ένα πληρωμένο ταξίδι
στην Κωνσταντινούπολη, αξίας 2.426 λιρών.
Ποια είναι η κατάσταση του Ασάνζ;
Την προηγούμενη εβδομάδα η δίκη αναβλήθηκε για τέσσερις μέρες, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ένας συνήγορος κατηγορίας έχει εκτεθεί
στον ιό. Αλλά η δικαστής απέρριψε, για ακόμη
μία φορά, το αίτημα της υπεράσπισης να αφεθεί ο πελάτης τους ελεύθερος με εγγύηση. Παρότι διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο από τον κορωνοϊό, καθώς υποφέρει από αναπνευστικές λοιμώξεις και είχε καρδιακά προβλήματα.
Γιατί απέρριψε το αίτημα;
Τον θεωρεί επικίνδυνο να δραπετεύσει, γιατί

στο παρελθόν είχε διαφύγει στην πρεσβεία του
Εκουαδόρ για να αποφύγει την έκδοση στη Σουηδία, ώστε να δικαστεί για κατηγορίες βιασμού.
Αλλά αυτές οι κατηγορίες έχουν εκπέσει.
Υπάρχει νοοτροπία τιμωρίας, αν όχι εξόντωσής του. Οι βρετανικές αρχές είχαν αρνηθεί κάθε επισκεπτήριο στον Τζούλιαν Ασάνζ, που δεν
είχε δει ούτε τους δικηγόρους του επί πέντε μήνες. Τους είδε για πρώτη φορά ξανά στην αίθουσα του δικαστηρίου το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Τη σύντροφό του και τα δυο τους
παιδιά τα είδε μετά από έξι μήνες, στις 24 Αυγούστου. Ήταν σε απομόνωση.
Αν εκδοθεί στις ΗΠΑ, ο Ασάνζ αντιμετωπίζει κατηγορίες που επισύρουν 175 χρόνια κάθειρξη. Ο Τραμπ τον θέλει ως «λάφυρο» στην προεκλογική του εκστρατεία;
Μία από τις αποκαλύψεις που ετοιμάζει η υπεράσπιση είναι ότι ο Τραμπ πρότεινε στον Ασάνζ μια συμφωνία. Να του χορηγήσει χάρη, όπως έχει κάθε Αμερικανός Πρόεδρος το δικαίωμα, με τον όρο ο Ασάνζ να δηλώσει ότι η Ρωσία δεν έπαιξε κανένα ρόλο στις αποκαλύψεις
των e-mails της Χίλαρι Κλίντον από τα
WikiLeaks, πριν από τις εκλογές του 2016. Την
πρόταση είχε μεταφέρει το 2017 στον Αζάνζ
βουλευτής του αμερικανικού Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος.
Ο τελευταίος παραδέχτηκε ότι έκανε την πρόταση, αλλά υποστήριξε ότι ενεργούσε με δική
του πρωτοβουλία. Δηλαδή ότι αν ο Τζούλιαν δεχόταν, ο βουλευτής θα ζητούσε από τον Τραμπ
να του απονείμει χάρη.
Όλα δείχνουν ότι η δίκη είναι καθαρά πολιτική.
Δεν υπάρχει νομική βάση στις κατηγορίες περί κατασκοπείας κ.λπ. Το αμερικανικό κατηγορητήριο αναφέρεται σε 18 αδικήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τις δημοσιεύσεις αμερικανικών κρατικών εγγράφων. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με

τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, τα
διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ και το
Γκουαντάναμο. Αποκαλύπτουν διαφθορά, βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου.
Το προηγούμενο που θα δημιουργήσει το Ηνωμένο Βασίλειο αν εκδώσει τον Ασάνζ, που είναι Αυστραλός πολίτης, για να δικαστεί με νόμους μιας άλλης χώρας, θα είναι η χαριστική βολή στη διεθνή ερευνητική δημοσιογραφία. Την επόμενη φορά που ένας δημοσιογράφος θα αποκαλύψει τα μυστικά μιας άλλης χώρας, η τελευταία θα ζητήσει την έκδοσή του για παραβίαση κρατικών μυστικών. Ή θα τον απαγάγει
για να τον δικάσει στο δικό της Γκουαντάναμο, αν
τα θιγόμενα είναι αυταρχικά καθεστώτα. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάριν, ο Ερντογάν να ζητήσει την έκδοση ενός Έλληνα ρεπόρτερ, πράγμα μάλλον απίθανο, καθώς το είδος είναι υπό εξαφάνιση.
Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει μεγάλη αντίδραση στον διεθνή δημοσιογραφικό κόσμο...
Έχει να κάνει με επαγγελματικές αντιζηλίες
και κυρίως με τον φιλοαμερικανισμό ακόμη και
της «αριστερής», τύπου «Guardian», βρετανικής
δημοσιογραφίας, που θα έπρεπε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις αντιδράσεις. Δεν του συγχωρούν ότι οι αποκαλύψεις του στράφηκαν και
κατά της Χίλαρι Κλίντον το 2016 και πιθανώς επηρέασαν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.
Αλλά στους απλούς πολίτες οι αντιδράσεις είναι μεγάλες. Τη δεύτερη μέρα των ακροάσεων,
το αυστραλέζικο γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας παρέδωσε στο Αμερικανικό Προξενείο ένα ψήφισμα με 400.000 υπογραφές, το οποίο
καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να άρει τις κατηγορίες εναντίον του Τζούλιαν Ασάνζ και να τερματίσει την εκστρατεία για την έκδοσή του.
Το ίδιο ζητούν πολιτικοί και προσωπικότητες
με διεθνή απήχηση. Ο διάσημος μουσικός Ρότζερ Γουότερς των «Pink Floyd» δήλωσε: «Το
2010 ο Τζούλιαν Ασάνζ μαζί με την Τσέλσι Μάνινγκ -την πηγή του Τζούλιαν που μπαινοβγαίνει
στη φυλακή, παρά τη χάρη του Προέδρου Ομπάμα- έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημοσίευση διαβαθμισμένων εγγράφων σχετικά με τη
στρατιωτική δραστηριότητα των ΗΠΑ στο Ιράκ
και το Ιράν. Το βίντεο που είχαν δημοσιεύσει το
έχω κοινοποιήσει εδώ και τρία χρόνια. Αν ο
Τζούλιαν είναι ένοχος, είμαι και εγώ. Ας έρθουν
να με συλλάβουν. Είμαι έτοιμος να παραδοθώ».

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η δραστηριότητα των ευρωβουλευτών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:

«Χωρίς μέλλον
μια Ε.Ε. όπου το μεγάλο
ψάρι τρώει το μικρό»
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια ενιαία αγορά, όπου
το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, δεν έχει κανένα μέλλον. Το απέδειξε η πανδημία του κορωνοϊού» επισήμανε μιλώντας στο κανάλι της Βουλής ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης.
«Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να
είναι ένα ‘κλαμπ’ όπου συζητούν οι 27 και στο τέλος αποφασίζει η Γερμανία. Όποιοι είναι υπέρ της
ανάγκης της ευρωπαϊκής ενοποίησης και μιας πολιτικής ενοποίησης οφείλουν κυρίως να επισημαίνουν
τις ελλείψεις της Ε.Ε.» δήλωσε χαρακτηριστικά επαναλαμβάνοντας ότι «η Ε.Ε. είναι οικονομικός γίγαντας, αλλά παραμένει πολιτικός νάνος».
Το ίδιο και κατά τη διαδικτυακή συζήτηση για την
Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (State of the
European Union) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Η συζήτηση μεταδόθηκε ζωντανά στα social media και συνέπεσε
με την κορύφωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. (2021-2027) και το
ταμείο ανάκαμψης.
Ο Δημ. Παπαδημούλης κάλεσε «το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο να δείξει μια διάθεση μετακίνησης από
την ανελαστική θέση που εκφράζει το ‘take it or
leave it’» ενόψει και της επικείμενης συνόδου κορυφής υπενθυμίζοντας το ψήφισμα του Ε.Κ. της
23ης Ιουλίου «το οποίο συνυπογράψαμε πέντε πολιτικές ομάδες, από το ΕΛΚ έως την Αριστερά, με μια
ευρεία πλειοψηφία, ως εργαλείο στη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει».

«Εμετική η κανονικοποίηση
της κουλτούρας του βιασμού»
«Η κανονικοποίηση της κουλτούρας του βιασμού
δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Αλλά ούτε και
στην τηλεόραση: Η εξύμνησή της, σε ώρα υψηλής
τηλεθέασης, στον βωμό του κέρδους είναι εμετική»
διεμήνυσε ο Δημ. Παπαδημούλης με αφορμή τον
διάλογο «περί βιασμού των γυναικών» στο τηλεπαιχνίδι Big Brother και με την ιδιότητά του ως πρόεδρος
στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα.
«Η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία οφείλουν να
πάρουν θέση και η Δικαιοσύνη και το ΕΣΡ να παρέμβουν. Η σιωπή υποδηλώνει συνενοχή» τόνισε.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ:

«Αντιθεσμικές αγριότητες
της κυβέρνησης Μητσοτάκη»
Για «εικόνα αποσταθεροποίησης του κράτους
δικαίου, που όλο και πιο ωμά επιχειρείται πλέον από την κυβέρνηση Μητσοτάκη» έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης με την ιδιότητά του ως μέλους της Επιτροπής Πολιτικών Ε-

«Big Brother»: Κανιβαλίζουν για να κάνουν νούμερα
«Ο κανιβαλισμός δημιουργεί μεγαλύτερα νούμερα τηλεθέασης και,
αν δεν δούμε το θέμα με σοβαρότητα, στην ουσία είναι σαν να τους
προκαλούμε να το ξανακάνουν» διεμήνυσε ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης με αφορμή όσα ειπώθηκαν σχετικά με
την αναπαραγωγή της κουλτούρας του βιασμού στο reality «Big
Brother».

«Είναι τραγικό και παράνομο... ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα» τόνισε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, υπογράμμισε την ανάγκη ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας
2018/1808 σχετικά με τις υπηρεσίες για τα οπτικοακουστικά μέσα,
στο ελληνικό Δίκαιο, για να μην υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» στην καταστολή παρόμοιων φαινομένων.

λευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ε.Κ. και με αφορμή τα δημοσιεύματα
περί συγχώνευσης της Οικονομικής Εισαγγελίας με
την Εισαγγελία Διαφθοράς.
«Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που η σύγχρονη ελληνική ορμπανική Δεξιά επιχειρεί να «τακτοποιήσει» λογαριασμούς με την «ενοχλητική» Δικαιοσύνη. Το 2013 είχε προηγηθεί ο παραμερισμός των
εισαγγελέων Πεπόνη και Μουζακίτη από μια αντίστοιχη κυβερνητική πρωτοβουλία» υπενθύμισε ο ίδιος προαναγγέλλοντας «σειρά πρωτοβουλιών για
τη διεθνοποίηση του θέματος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς με στόχο την προστασία όχι μόνο μιας εισαγγελέως, αλλά της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας».
Ο Κ. Αρβανίτης επισήμανε πως «το 2020 δεν είναι 2013» τονίζοντας: «Δεν πρέπει να αφήσουμε να
εξελιχθούν μπροστά μας οι αντιθεσμικές αγριότητες που πλήττουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
σε μια σειρά χώρες της Ε.Ε. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Δεξιά του Μητσοτάκη και των συνεταίρων του να μετατρέψουν την Ελλάδα σε Ουγγαρία
ή Πολωνία».

ρωκοινοβουλίου. Με την ιδιότητά του ως σκιώδη
εισηγητή εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς
GUE/NGL στο σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με νέες οδούς στον τομέα της μετανάστευσης για λόγους
εργασίας, εξήγησε τις αντικειμενικές συνθήκες που
καθιστούν τη νόμιμη μετανάστευση αναγκαία στην
Ευρώπη και υπογράμμισε την προτεραιότητα της
καταπολέμησης των διακινητών και των δικτύων
τους.
«Η ίδια η συνθήκη της Λισσαβώνας προσφέρει τις
νομικές αλλά και τις θεσμικές προϋποθέσεις για τη
μετανάστευση στην Ε.Ε., η οποία (μετανάστευση) έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες. Πάνω σε αυτή την
παραδοχή και αναγνώριση είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση
όχι μόνο για λόγους εργασίας, οικογενειακής επανένωσης, σπουδών, έρευνας και γενικότερα κατάρτισης» επισήμανε σημειώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή
Αριστερά διεκδικεί διεθνή προστασία και κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο, παραδοχή του αντικτύπου της μετανάστευσης και της κινητικότητας
στην ανάπτυξη».

Υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκής
Επιθεώρησης Εργασίας

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ:

Τροπολογία υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκής
Επιθεώρησης Εργασίας, που θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή της Ε.Ε., αλλά και την αναθεώρηση
της οδηγίας για την μπλε κάρτα, προανήγγειλε ο
Κώστας Αρβανίτης μιλώντας στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευ-

«Αν δεν γίνουν μαζικά τεστ
στα σχολεία, χαθήκαμε»
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει ρώσικη ρουλέτα στο θέμα των σχολείων» κατηγόρησε λίγες μέρες

πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου εξηγώντας συγκεκριμένα πως «επειδή δεν θέλει να δώσει
χρήματα για να προσλάβει περισσότερους εκπαιδευτικούς και να βρει νέες αίθουσες, παίζει ρώσικη
ρουλέτα με την υγεία των γονιών και των παππούδων».
«Σε άλλες χώρες τις Ε.Ε. έχουν αραιώσει τα τμήματα, έχουν βάλει μονοθέσια θρανία και έχουν βρει
συμπληρωματικές αίθουσες. Στη Γερμανία κάνουν
μαζικά τεστ καθημερινά σε όλα τα σχολεία για να
βρουν γρήγορα τα πιθανά κρούσματα. Στην Ελλάδα
τι κάνουμε; Επιμένουμε μόνο στις μάσκες από 8 ετών,
ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει από 11 ετών και πάνω. Φτάνουν όμως αυτά; Δεν φτάνουν» δήλωσε ο ίδιος.
Μάλιστα, υπερτόνισε πως «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από την αρχή της πανδημίας έλεγε
‘τεστ, τεστ, τεστ’. Είμαστε ικανοποιημένοι που στη
χώρα μας έχουν γίνει τα λιγότερα; Που δημόσια ιδρύματα κατεβάζουν ρολά γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση; Που, ενώ έχουν έλλειψη
τα ιδρύματα αυτά σε τεστ, η κυβέρνηση τα δίνει χωρίς πλαφόν στα ιδιωτικά; Που ο πρωθυπουργός έλεγε ότι έχουμε λίγα κρούσματα γιατί έχουμε κάνει
λίγα τεστ;». «Αν δεν γίνουν μαζικά τεστ στα σχολεία
χαθήκαμε» πρόσθεσε.

«Όταν ζητάμε κυρώσεις,
να πούμε και γιατί»
«Ιδού η σύνοδος, ιδού και το πήδημα» δήλωσε
χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ο Στ. Κού-
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του ΣΥΡΙΖΑ
του επενδυτικού προγράμματος InvestEU ζήτησε η
Έλενα Κουντουρά κατά την παρέμβασή της ως σκιώδους εισηγήτριας στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωκοινοβούλιο.
«Ο τουρισμός είναι υπεύθυνος για περισσότερο
από το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και η στρατηγική
του σημασία πρέπει να αποτυπωθεί στα προγράμματα
στήριξης» επισήμανε. Και συμπλήρωσε: «Ο τουρισμός και οι μεταφορές είναι οι τομείς που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα της υγειονομικής κρίσης. Παλεύουν για την επιβίωσή τους και πρέπει να
κινητοποιήσουμε κάθε κεφάλαιο διαθέσιμο ώστε να
αποφύγουμε την κατάρρευση, που είναι η πραγματική απειλή». Το InvestEU αποτελεί μία ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία που στοχεύει στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της μείωσης επενδυτικού κινδύνου με την παροχή εγγυήσεων από το
ταμείο. Ωστόσο ο αρχικός προϋπολογισμός των 32
δισ. ευρώ του προγράμματος που είχε προτείνει η
Κομισιόν, ως ενίσχυση στο πλαίσιο του πακέτου ανάκαμψης λόγω της πανδημίας, υπέστη δραματική
περικοπή σε μόλις 8 δισ. ευρώ από τη συμφωνία
των ηγετών της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η κόλαση της Μόριας και οι ευθύνες της κυβέρνησης
«Την άμεση λήψη μέτρων για τους χιλιάδες εκ νέου ξεριζωμένους της Μόριας, που παλεύουν για πολλοστή φορά στη ζωή τους να διαφύγουν από μία
ακόμα κόλαση» ζήτησε ο Π. Κόκκαλης, ενόψει των αλλαγών που αναμένονται
στη Συνθήκη του Δουβλίνου μέσα στον Σεπτέμβριο. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με άρθρο - παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για «το δόγμα της αποτροπής που επέλεξε να ακολουθήσει στο προσφυγικό - μεταναστευτικό και την κομματικοποίηση ενός ζητήματος που απαιτούσε κοινή δράση και συναινέσεις, ως μία ανεδαφική και αντιδραστική επιλογή

λογλου αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας από πλευράς της κυβέρνησης
Μητσοτάκη. «Αν η ελληνική κυβέρνηση θέλει πραγματικές κυρώσεις αλλά άλλες χώρες της Ε.Ε. αντιδρούν, ας βάλει βέτο στις κυρώσεις εναντίον της
Λευκορωσίας που επίσης θα τεθούν προς ψήφιση
στην επόμενη σύνοδο κορυφής» υπογράμμισε.
«Όταν ζητάμε κυρώσεις, πρέπει όμως να πούμε και γιατί τις ζητάμε. Από την Κύπρο ζητήθηκαν οι κυρώσεις γιατί τουρκικά πλοία έκαναν έρευνες στην ΑΟΖ της. Σε εμάς τι ισχύει; Την πρώτη φορά είπαμε ότι το πλοίο το παρέσυραν οι άνεμοι, τη δεύτερη φορά είπαμε ότι ήρθαν αλλά
δεν έκαναν έρευνες γιατί κάναμε εμείς θόρυβο. Σε
πρόσφατο άρθρο του ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι οι
περιοχές αυτές είναι αμφισβητούμενες και διεκδικούμενες από την Ελλάδα και την Τουρκία. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται για δική μας ΑΟΖ. Αν αυτή είναι η νέα ελληνική επίσημη θέση, γιατί ζητάμε κυρώσεις; Χρειάζεται σοβαρότητα από την ελληνική κυβέρνηση, που πρέπει να εξηγήσει ποια
είναι η πολιτική της» συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ:

«Κλιματική ανθεκτικότητα,
όχι προσαρμογή πλέον»
Σε συμμετοχή στον διάλογο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή καλεί ο

που δεν μπορούσε να έχει καμία άλλη κατάληξη από όσα παρακολουθούμε
στη Μόρια». Σύμφωνα με τον ίδιο: «Η κυβέρνηση έδεσε τα χέρια της όταν, εθελοτυφλώντας, έκανε το προσφυγικό μέρος της κομματικής αντιπαράθεσης.
Δεν ομολόγησε ποτέ στην κομματική βάση και τον εαυτό της πως τα προσφυγικά επιδόματα και οι λοιποί πόροι διαχείρισης, που καταδίκαζαν επί ΣΥΡΙΖΑ ως
δήθεν προτεραιοποίηση των προσφύγων έναντι των Ελλήνων, προέρχονταν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι στέρησε τους πάντες από τις λύσεις που
είχαμε διαθέσιμες σαν χώρα -λύσεις όπως το πρόγραμμα ‘Εστία’».

ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κόκκαλης με
αφορμή ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που επικεντρώνεται στο ζήτημα της κλιματικής ανθεκτικότητας -το πώς οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα
πρέπει να προσαρμοστούν για να αντέξουν στις
συνθήκες που έχει διαμορφώσει η κλιματική αλλαγή.
«Ο κορωνοϊός, η ένταση των προσφυγικών ροών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μόνο
τα προφανέστερα παραδείγματα των επιπτώσεων που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε»
επισημαίνει ο ίδιος.
«Από τη προηγούμενη στρατηγική της Ε.Ε. για
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που ψηφίστηκε το 2013, μπορεί να έχουν περάσει μόνο
επτά χρόνια, αλλά σε ‘χρόνια κλίματος’ είναι σαν
να έχουν περάσει 70. Οι πολιτικές προσαρμογής
που σχεδιάστηκαν τότε έχουν ήδη ξεπεραστεί από την πραγματικότητα» διαμηνύει.
Το ζήτημα, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι «το πώς θα αντέξουν οι κοινωνικές,
οικονομικές και περιβαλλοντολογικές μας δομές
υπό το βάρος των τεράστιων αλλαγών που έχουν
ξεκινήσει και θα συνεχίσουν να συντελούνται. Γι’
αυτό και η μεγάλη κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια
αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με
οδηγό την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Για
περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στον
διάλογο,
ακολουθήστε
τον
σύνδεσμο:
https://www.petroskokkalis.eu/climate
adaptation-opinion

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ:

Προτάσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών
Σειρά προτάσεων για την επικείμενη διαδικασία
της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών
για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών TEN-T κατέθεσε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά με την ιδιότητά της ως συντονίστριας της
Ευρωομάδας της Αριστεράς στην Επιτροπή Μεταφορών του Ε.Κ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2021 η Κομισιόν ετοιμάζει νομοθετική πρόταση που θα αφορά:
o Την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου μεταφορών της Ε.Ε. έως το 2030.
o Την ψηφιοποίηση του κλάδου των μεταφορών
και δικτύων.
o Τη διείσδυση των εναλλακτικών καυσίμων.
o Τους αστικούς κόμβους.
o Τη στήριξη των περιφερειακών περιοχών.
o Τη βελτίωση των συνθηκών για τους επιβάτες.
Μεταξύ άλλων η Ελ. Κουντουρά ζήτησε την ένταξη των δυτικών Βαλκανίων στο πρόγραμμα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών επισημαίνοντας πως
«είναι μία εμπροσθοβαρής πολιτική, που θα αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη».

«Πραγματική απειλή η κατάρρευση του
τουρισμού»
Την ένταξη του τουρισμού στις προτεραιότητες

ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ:

Η συμβολή του πολιτισμού
στην ανάκαμψη του τουρισμού
«Ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που του πρέπει στην
Ε.Ε.» επανέλαβε σε συνέντευξή του ο Αλ. Γεωργούλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της
Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δημιουργήθηκε για να
φέρει κοντά τους ευρωβουλευτές που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα αυτά. «Είναι η μόνη διακομματική ομάδα που ασχολείται με αυτά τα θέματα κι έχει
μια οριζόντια προσέγγιση, με συμμετοχές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες και διαφορετικές επιτροπές του Κοινοβουλίου, με σκοπό να διαβουλεύεται με τους ευρωπαϊκούς φορείς» τόνισε ειδικότερα.
Ο Αλ. Γεωργούλης υπενθύμισε πως «στην τελευταία σύνοδο κορυφής του Ιουλίου για το ευρωπαϊκό
πακέτο στήριξης της Ευρώπης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, οι εισηγήσεις προς
το Συμβούλιο της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Δανίας και της Σουηδίας ήταν να περικοπούν τα προγράμματα πολιτισμού» και «προς το παρόν μένουν
στα επίπεδα της πρότασης της Επιτροπής του 2018,
δηλαδή στα 1,642 δισ. ευρώ».
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως
«σύμφωνα με έρευνα της UNESCO, το 40% των τουριστών παγκοσμίως αναζητεί τουριστικό προορισμό
βάσει του πολιτιστικού προϊόντος μιας χώρας». «Επομένως όχι μόνο τα πολιτιστικά μνημεία, αλλά και η
σύγχρονη παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος αποτελούν στοιχεία για την ανάκαμψη του τουρισμού μας»
δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας:
«Χαίρομαι που τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία όσο και οι συνάδελφοί μου στην Ευρωβουλή
κατανοούν ότι το να κάνεις κάτι καλό για τον πολιτισμό στη χώρα σου και στην Ε.Ε. είναι κάτι που χρειάζεται ευρύτερη συναίνεση και δεν είναι πεδίο κομματικού ανταγωνισμού. Με αυτή τη λογική, από τη
στιγμή που ξέσπασε η Covid-19, συνεργάστηκα με
όλες τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε
αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι σε καιρούς κρίσης η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι το ζητούμενο».
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Τα νέα της ευρωομάδας
της Αριστεράς (GUE-NGL)
ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Η ΜΟΡΙΑ

Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου μπήκε το θέμα
της Μόριας μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών. Νωρίτερα 23 ευρωβουλευτές
από τρεις διαφορετικές πολιτικές ομάδες, ύστερα από πρωτοβουλία
του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, είχαν δηλώσει ότι «οι
επείγουσες και μακροπρόθεσμες λύσεις είναι περισσότερο αναγκαίες
από ποτέ μετά τη φωτιά στη Μόρια».
Οι 23 ευρωβουλευτές προέρχονται από τις ευρωομάδες της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων και συμμετέχουν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) και στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Αυτό που πραγματικά είναι απαραίτητο είναι πρώτα απ’ όλα να σταματήσει η υποκρισία και να αναγνωρίσουμε τις επιπτώσεις των πολιτικών επιλογών μας. Και σε επίπεδο Ε.Ε. και σε επίπεδο Ελλάδας» υπογράμμισαν χαρακτηριστικά οι 23 ευρωβουλευτές.
Παράλληλα προειδοποίησαν ότι καταστάσεις όπως αυτές στη Μόρια
θα συνεχιστούν «για όσο θέλουμε τα κράτη - μέλη της ‘πρώτης γραμμής’ να λειτουργούν ως ‘ασπίδες’ κι ως κέντρα κράτησης». Οι 23 ευρωβουλευτές επισήμαναν ότι «καταστάσεις όπου ο ανθρωπισμός και
οι αξίες μας χάνονται» δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με το «να δίνονται κάποια επιπλέον χρήματα κάθε φορά».

Χειρότερη η κατάσταση μετά την πανδημία
Οι 23 ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ότι «τόσο οι αιτούντες άσυλο
όσο και ο τοπικός πληθυσμός έχουν υποφέρει επί μακρόν» από την υπερσυγκέντρωση προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά,
κατάσταση που γίνεται χειρότερη λόγω της πανδημίας. Επίσης τόνισαν
ότι, μετά την καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά, νησιώτες και αιτούντες είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κορωνοϊό, όμως η ελλη-

Κοινή δήλωση 23 ευρωβουλευτών ύστερα
από πρωτοβουλία του Κ. Αρβανίτη
νική κυβέρνηση «αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση» και η Ε.Ε. επιμένει σε μία πολιτική παροχής επιπλέον χρημάτων μόνο για τους πλέον αδύναμους.

Άμεση μεταφορά των πλέον ευάλωτων στην
ενδοχώρα
Οι 23 ευρωβουλευτές πρότειναν ως άμεσες ενέργειες τη μεταφορά των ασυνόδευτων παιδιών, των οικογενειών και των γυναικών κατά προτεραιότητα στην ενδοχώρα της Ελλάδας πριν από την όσο το
δυνατόν συντομότερη μεταφορά τους σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε.
Όσοι μεταφερθούν στην ενδοχώρα θα πρέπει να παραμείνουν σε «ασφαλείς, ανοικτές εγκαταστάσεις», ενώ οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει
να προστατευτούν από βίαιες επιθέσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε αυτούς προκειμένου να τους
παρέχουν υγειονομική βοήθεια.

«Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει υπό τις
αρχές της πραγματικής αλληλεγγύης»
«Τέλος, αυτό που η Ευρώπη πρέπει να κάνει τώρα, ακόμα κι αν είναι
τόσο αργά, είναι να υιοθετήσει και να εφαρμόσει υποχρεωτικό κι αυτόματο μηχανισμό ανακατανομής των αιτούντων άσυλο» σημείωσαν
οι 23 ευρωβουλευτές επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει επιτέλους
να λειτουργήσει υπό τις αρχές της πραγματικής αλληλεγγύης. Αλλη-

λεγγύη με τα κράτη - μέλη της, αλληλεγγύη με τις τοπικές κοινότητες,
αλληλεγγύη με τους ανθρώπους σε ανάγκη».
ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει στα
χέρια της Γερμανίας και η Καγκελάριος Μέρκελ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής. Αυτή τη φορά, ευρωβουλευτές της Αριστεράς
σε συνεργασία με συναδέλφους τους από διαφορετικές πολιτικές ομάδες,
αλλά και με τις οργανώσεις Corporate Europe Observatory και Lobby
Control πιέζουν στο όνομα της ενίσχυσης της διαφάνειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε επιστολή τους προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο, 92
ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι «πρέπει να σταματήσει η μεροληπτική πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων της Ε.Ε. από συγκεκριμένα επιχειρηματικά και μη συμφέροντα».
Ειδικότερα, αναφέρουν στην επιστολή τους: «Αδιαμφισβήτητα, η πανδημία του κορωνοϊού και η ευρωπαϊκή απάντηση σ’ αυτή θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα της γερμανικής προεδρίας. Την ίδια στιγμή, η κλιματική κρίση καθίσταται πιο επείγουσα από ποτέ. Καλούμε από κοινού
για ένα Ευρωπαϊκό Πακέτο Ανάκαμψης απέναντι στην πανδημία με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών - μελών και την πράσινη ανάπτυξη με επίκεντρο τη βιωσιμότητα.
Όμως, την ίδια στιγμή, καλούμε τη γερμανική προεδρία να δώσει έμφαση στη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία. Τώρα, παρά ποτέ, η
διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων στις Βρυξέλλες και Στο Βερολίνο είναι ζωτικής σημασίας, όταν τα συμφέροντα πιέζουν τη λήψη αποφάσεων για τους νικητές και τους ηττημένους στα πακέτα και προγράμματα αντιμετώπισης της πανδημίας». Η ευρωομάδα της Αριστεράς,
σε συνέχεια της επιστολής των 92 ευρωβουλευτών και των ΜΚΟ, καλεί την Άνγκελα Μέρκελ να θέσει το δημόσιο συμφέρον και το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφορία στο επίκεντρο. Να ανοίξει το «μαύρο κουτί» των διαδικασιών λήψης απόφασης στην Ε.Ε.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Κριτική σε κυβέρνηση και Ε.Ε. από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ενόψει της συνόδου
κορυφής της Ε.Ε. για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με
τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν ασκήσει
κριτική σε υψηλούς τόνους στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και στην ηγεσία της Ε.Ε. Ο αντιπρόεδρος του
ευρωκοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης είχε
καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει τη σύγκληση της συνόδου κορυφής μετά την «αναιμική» αντίδραση της Ε.Ε. στις τουρκικές προκλήσεις, ενώ αντίστοιχη ήταν η διαμαρτυρία της ευρωομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξίσου «αδύναμη» αντίδραση της Κομισιόν στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
«Στη σύνοδο κορυφής του Σεπτεμβρίου να υπάρξουν, επιτέλους, αποτελεσματικές, οικονομικές κυρώσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συνδρομή
όλων των πολιτικών πτερύγων οφείλει να πιέσει προς
αυτή την κατεύθυνση» τόνισε ο Δ. Παπαδημούλης
στην επιστολή του προς τους συμπροέδρους της ευρωομάδας της Αριστεράς, με την οποία ζήτησε τα ελληνοτουρκικά να τεθούν στην ατζέντα και της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Επισήμανε ότι οι κυρώσεις είναι ο μόνος δρόμος για να μπει φρένο στην
κλιμακούμενη επιθετικότητα -έμπρακτη και ρητορική- του Ερντογάν και να ανοίξει ο δρόμος για αποκλιμάκωση και διάλογο».
Νωρίτερα είχε κατηγορήσει τον πρωθυπουργό ότι άργησε να ζητήσει τη σύγκληση της συνόδου κορυφής μετά την «πλατωνική» έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς Ελλάδα και Κύπρο και την απροθυμία των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών
να μιλήσουν για κυρώσεις προς την Τουρκία. Ο Δ. Παπαδημούλης είχε ζητήσει από τον Κ. Μητσοτάκη «να
ασκήσει μια πιο ενεργή, πιο διεκδικητική εξωτερική
πολιτική».

Στ. Κούλογλου: Η κυβέρνηση υποτίμησε
την επιθετικότητα του Ερντογάν
«Κατά συρροή παιδαριώδη λάθη στην αντιμετώπιση του Ερντογάν, τα οποία είναι εγκληματικά» καταλόγισε στην κυβέρνηση και ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου εκτιμώντας ότι τα στελέχη της κυβέρνησης «υποτίμησαν την επιθετικότητά
του, έλεγαν ότι δεν θα κάνει κάτι και ότι είναι απομονωμένος». Μάλιστα, ο Στ. Κούλογλου θύμισε δηλώσεις
κυβερνητικών αξιωματούχων πριν από τη μετατροπή της Αγ. Σοφίας σε τζαμί και για τα γεγονότα στον
Έβρο, με τις οποίες υποτιμούσαν τη σημασία των κινήσεων του Τούρκου προέδρου.

Δυσαρέσκεια για την ανιστόρητη
απάντηση της Κομισιόν για την Αγ.
Σοφία
Παράλληλα οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι για να εκφράσουν την
«έντονη δυσαρέσκειά» τους για την απάντηση της Κομισιόν σε κατεπείγουσα ερώτησή τους για την Αγ. Σοφία, με πρωτοβουλία του Αλέξη Γεωργούλη. Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισαν ότι «η απάντηση της Κομισιόν αποπνέει ένα σημαντικό
βαθμό ιστορικής και γεωγραφικής άγνοιας για την ανατολική Μεσόγειο», καθώς στην απάντηση γίνεται
αναφορά στη σημασία που αποδίδει η Κομισιόν στη...
«διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κυπριακής Δημοκρατίας»!
ΠΕΡΑ ΑΠΟ τις πολλαπλασιαζόμενες διαμαρτυρίες
στις ευρωπαϊκές πόλεις κατά της αστυνομικής βίας σε

Δ. Παπαδημούλης:
«Αποτελεσματικές, οικονομικές
κυρώσεις στην Τουρκία, ώστε να
μπει φρένο στην κλιμακούμενη
επιθετικότητα του Ερντογάν»

συνέχεια της δολοφονίας του έγχρωμου Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στις ΗΠΑ, το κίνημα Black Lives
Matter έφτασε την περασμένη εβδομάδα και στο Eυρωκοινοβούλιο. Μετά από αίτημα της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL), η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζήτησε το θέμα του ρατσισμού παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή διάστασή του, ενώ κατατέθηκε και σχετικό ψήφισμα.
«Ο ρατσισμός δεν είναι συστηματικός μόνο στις ΗΠΑ. Είναι και στην Ευρώπη. Η Ε.Ε. πρέπει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τον ρατσισμό τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό και πρέπει να καταδικάσει τις επιθέσεις εναντίον διαδηλωτών και δημοσιογράφων στους δρόμους, καθώς και τη φλεγματική
γλώσσα μίσους που χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες» αναφέρει ανακοίνωση της GUE/NGL, δηλώνοντας παράλληλα
την αλληλεγγύη της ομάδας προς όλους «τους διαδηλωτές που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους,
την κοινωνική δικαιοσύνη και τον τερματισμό της λευκής υπεροχής».
Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο, η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των

Πρασίνων Πιερέτε Χέρτζμπεργκερ - Φοφάνα δήλωσε ότι «ταπεινώθηκε» από τη βελγική αστυνομία την
περασμένη Τρίτη το βράδυ, όταν προσπάθησε να φωτογραφίσει αστυνομικούς που «παρενοχλούσαν» μια
μικρή ομάδα μαύρων ανδρών έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord της πόλης. Σε μια παθιασμένη ομιλία, η ευρωβουλευτής είπε: «Ένας από
τους αστυνομικούς μου πήρε το τηλέφωνο και με έσπρωξε στον τοίχο. Τους είπα ότι ήμουν ευρωβουλευτής και έδειξα την ταυτότητά μου και την κοινοβουλευτική μου διαπίστευση, αλλά είπαν ότι δεν με
πίστευαν».
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι δήλωσε πως θα ζητήσει από τις βελγικές αρχές να ερευνήσουν το ζήτημα.
Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να προχωρήσει νομοθετική πρόταση κατά του ρατσισμού που έχει μπλοκαριστεί από το 2008 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συζήτηση ήταν παρούσα και η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν, η οποία παραδέχτηκε στην ομιλία της ότι η «πολυμορφία» της κοινωνίας δεν αντιπροσωπεύεται στο
ημικύκλιο αλλά ούτε και στο Σώμα των Επιτρόπων ή
το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προανήγγειλε σχετική συζήτηση στο Κολέγιο της επόμενης εβδομάδας. «Τα καλά νέα είναι ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι διακρίσεις απαγορεύονται στο υψηλότερο δυνατό νομικό επίπεδο:
τη Συνθήκη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

