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Με 265 νεκρούς και 1.440 τραυματίες μrταξύ των κυβερ
νητικών δυνάμεων και των αμάχων, ο απολογισμός του α
ποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία, είναι βέβαιο
ότι θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό με διαφορετικά
σενάριο να ξετυλίγονται πίσω από το τι ακριβώς συνέβη
και Ύtατi. Στο μεταξύ, το σκίτσο του Ερντογάν στο πραξι
κόπnμa να χτυπά με τον Τύπο τα τανκς, όσο οποιαδήποτε
άλλη μέρα χτυπά με τα τανκς τον Τύπο φέρνει για άλλη
μiα φορά τα παραδοσιακά και νέα Μέσα στο επίκεντρο
των εξελίξεων.
Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές συνέπειες από το Brexit δεν
έχουν ακόμη διαφανεί σrον δημόσιο διάλογο, ενόσω τα
ΜΜΕ, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, εiτ.ε ήταν υπέρ, είτε
κατά, έχουν πλέον ρίξει όλο το βάρος τους στον έλεγχο
των συνεπειών του Brexit, εφόσον δεν καταφέρουν να το
ανατρέψουν. Οι εκπλπκτικό γρήγορες αλλαγές στο πολιτι
κό προσωπικό της χώρας το επιβεβαιώνουν πλήρως.
Από το μεγάλο πλαίσιο στο μεγαλύτερο, όπου ακόμη δεν
φαiνετaι να ξεκαθαρίζει το vέο τοπίο 1σχύος και κυριαρχί
ας στον κόσμο, αφού το ΝΑΤΟ/ΗΠΑ αποφάσισε να κάνει
μια σειρά από εξαφετικά επιθετικές κινήσεις στη σκακιέρα
απέναντι σε Ρωσία, Κίνα και ΛΔ της Κορέας, με μαζικά
στρατιωτικό γυμνάσιο και στάθμευση στρατευμάτων και
νέων βαρέων όπλων στα σύνορα αυτών των χωρών.
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Κι από το μεγαλύτερο στο μικρό, στην Ελλάδα, που βιώνει
δημοσιονομικό και φορολογικά από τις πιο σκληρές
στ1yμές της. Και επ'αυτού έρχεται η πολυσήμαντη "απλή"
{τα εισαγωγικά αφού και πάλι Ύ1Ω ενισχυμένη και όχι
απλή συζητάμε) αναλογική που παρότι έχει απασχολήσει
επί μακρόν τη χώρα από διαφορtτικές κυβερνήσε�ς στο
παρελθόν, σήμερα φαίνεται να παίζει και πάλι σημαηικό ρόλο στην επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ.
Τα παραδοσιακά Μέσα παρακολουθούν και μεταφέρουν
την επικαιρότητα με φωνές και ψίθυρους, προκαλώντας
μάλλον μεγαλύτερη σύγχυση, παρά παρέχοντας καθαρή και
κατατοπιστική ενημέρωση (σκόnιμα άραγε:). όnως εiναι α
ναμενόμενο anό τον ρόλο που περιγράφεται στο Σύνταγμα
όt1 έχουν. Κι όσο η εμπιστοσύνη κλονίζεται στα παραδοσι
ακά, τα νέα Μέσα και το Μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στον
ομιχλώδη ρόλο τους, «ακυρώνουν• πραξικοπήματα, μετα
φέρουν άπειρες απόψεις χωρίς κόστος, θέσεις και σχολιο/
αρθρογραφία, με αποτέλεσμα, ο πολίτης να βαδiζει σταΟrρά
στη μεγαλύτερη ανάγκη πληροφόρησης, που θα διευρύνει
τη δυνατότητα iδιaς κρίσης οντi να τον παρασύρει.
Η ανάγκη για τον νέο δημόσιο λόγο εiναι και πάλι μεγάλη
κα1 ουσιaσττκή. Το περιοδικό δημοσιογραφία προσπαΟrί
και εnενδύει σ'αυτόν. •
J.η,,.οσιοt•pαφfα / Κολο�σίρι 2016

Γνώση
Δικτύωση
Επικοινωνία

Απόκτησε τιs δεξιότητεs
που θα σε βοηθήσουν
να πετύχειs στον νέο
υπερ-επικοινωνιακό κόσμο
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Το βρετανικό δημοψήφισμα,
το τουρκικό πραξικόπημα
και τα media
Από τηv απόφαση των Βρετανών μ έχρι το πραξικόπημα στην Τουρκία,
το φετινό καλοκαίρι ήταν γεμάτο επικαιρότητα. Ωστόσο, ο ρόλος των media
δεν περιορίστηκε στην κάλυψη των γεγονότων.

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Δ. ΠΑΠΑΓIΑΝΝJΔΗ•

α μ�lvτια ερμ�lνευσαν mν απόφαση των Βρετανών
καταδικάζοντας τον λαϊκισμό, τον εθνικισμό και το
φάσμα mς ακροδεξιάς.'Ολα αυτά μπορεi να ισχύουν,
αλλά - προσοχή! - άμα φτάσεις να θεωρείς fνα 52%
ενός λαού ανταποκρινόμενο σε τέτοιες ιδιότητες,
τότε κάτι πάει πολύ στραβά...
Αρvήθnκε πεισματικά το φετινό καλοκαίρι να
πειθαρχήσει στον κανόνα ότι την εποχή αυτή η επι
καιρότητα «πάει πίσω•. Τόσο η τελευταία φάση της
φρίκης - το τρομοκρατ�κό πλήγμα στη Νίκαια mς
Γαλλίας, με φορτηγό να θερίζει κόσμο στην Promenade des Anglais - όσο και η
υπόθεση του τουρκικού πραξικοπήματος, που δείχνει να καταλήγει μέχρι και σε νέο
κύκλο κυριαρχίας του «Σουλτάνου• Ερντογάν, δεν διατάραξαν απλώς τη θερινή
ροή των ειδήσεων. Έφεραν νέες ανατροπές.
Μένουμε σm δεύτερη υπόθεση, είναι και κοντά στα δικά μας άλλωστε, έχει
και πρόδηλη γεωπολιτική σημασία (δεν χρησιμοποιούμε τον όρο με ευκολία: αν
αποδεχθεί η Άγκυρα την πρόσκληση mς Μόσχας για ένταξη στην Ευρασιατ�κή
Ένωση, τότε θα έχουμε κάτι το πολύ σημαντικό - δ!πλα μας). Όμως, έχει και μιαν
ακόμη διάσταση που συσχετίζεται με τις σελiδες αυτές: τον ρόλο των media. Που
υπίφf,ε καθορισnκός υπό πολλές έννοιες.

• Δικnγόρος με ειδίκευση στο
θέματα Ε.Ε., δραπέτης οπό νωρίς
οτn δnμοσιογροφίο, ο Α. Δ.
Παπαyιαννfδn� είναι σuμβοuλος
έκδοσης της «Δ:ο.
ι

Η μnvnακή διόσιοσn σmv εmιφάοισn Ερvιοyάv
Ττς πρώτες ώρες του πραξικοπήματος, και της Ουάσιγκτον και της Μόσχας οι
αvτ�δράσεις ήταν (σε επiπεδο υπουργών/υπουργείων Εξωτερικών) εξαφετικά
επιφυλακτικές: μόνον όσο πλησίαζε η αυγή και πήγαινε να ξεκαθαρίσει ότι η κυ
ριαρχία Ερντογάν επανερχόταν, μόνον τότε άρχισαν όλοι - από Μπαρόκ Ομπάμα
6
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Τις πρώτις ώρις του πραξικοπήμιπος, κοr τnι; Ου6σιyκτον κσι
τnι; Μόσχος οι αντιδράσεις �τον εξαιρετικό επιφuλσκτικtς.

μέχρι mν πανσπερμία των ευρωπαϊκών καγκελαρ1ών κα1 mν
κακοφωνία των Βρυf,ελλών-vα έρχονται να συμπαραταχθούν
με τηv κυβερνητική νομιμότητα και cμε m δημοκρατία• σmv
Τουρκία. ΑξιοπρόσΕκm εδώ n διάσταση mς πίεσης των media
για «άμεσες τοποθετήσεις•: οι πρώτες θέσεις βρίσκονταν σε
απόσταση από τη συνέχεια ...
Η αλήθεια είναι όn η βούληση Ερvτογάν, n Wιllen nach
Macht του, συνδυαζόμενη με m χρήση κάθε Μέσου - από
την έκκληση μέσω FaceTime προςτον λαό να κατέβει στους
δρόμους, που τη μετέδωσαν τα καταραμένα ιδ1ωτικά κανάλ1α
(ειρωνεία mς ιστορίας: του Ομίλου Dogan), καθώς το κρατ�κό
TRT ήταν υπό κατάληψη κα1 το CNN Turk. περίπου, μ6φ1 και
το πιο επίσημο διάγγελμα όπως το εκφώνησε ο Ερvτογάν κάτω
από yιγάvτιο πορτραίτο του Κεμάλ Ατατούρκ με φράκο και
όχι με στολή δε (01 λεπτομέρειες mς εικόνας μετράνε), καθώς
άλλωστε έπραξε και ο προσωρ1νός εmκεφaλής του Γενικού
Εmτελείου - πήρε τις εξελίξεις και τtς έκανε ή πάει να τις
κάνεt, μοχλό για τη συνέχιση κα1 επίταση της κυρ1αρχίaς του.
Σmν ανάλυση κα1 αποτiμησn των γεγονότων mς Τουρκίας,
πολλά θα συνεχίσουν να είναι αμφιλεγόμενα yια καφό.'Ομως,
αυτή n μnvτιακfι διάσταση έδωσε πολλήν τροφή σε εκ του
προχείρου αναλύσε1ς: από τtς πλέον cγρήγορες• n αναφορά
σε νίκη cmς παλάμης•, από Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος
έσπευσε να δοξάσει m χρήση του Δ1αδucτύου (ο Σουλτάνος
το περ1φρόνποε ή και το έπνιξε όταν βοηθούσε τους διαδη
λωτές του Πάρκου Γεζί, αλλά τώρα κατέφυγε σ' αυτό, μέσω

www.dίmos/ografia.prEΙss

FaceTime, προκειμένου να σωθεί). Άμα όμως αρχίσουν να
δίνονται ιντερvεnκά στον κόσμο στην Τουρκία οι διευθύνσεις
των cκακών• δικαστών, αξιωματικών, στρατιωτtκών «δ1α τα
περαιτέρω•, τt ακριβώς θα λέμε;

Ο απόnχ� από το βρεmvuιό δπμοψίιφισμο

Ούτε γρήγορα ούτε εύκολα θα φύγει από κοντά μας ο απόηχος
- ακόμη περισσότερο: οι εmπτώσε1ς-από το βρετανικό δημο
ψήφισμα που κατέληξε στο Brexit. (Τώρα, n θα αποδειχθεί όn
είναι το Brexit, αυτό είναι μια ολότελα διαφορετική ιστορία...).
Πάντως όλη αυτή n πορεία, υπήρξε ένα media-led φαι
νόμενο. media·led, αν μη media·inspired. Δεv εννοούμε, δε,
μόνο το ότι τα βρετανικά Μέσα ενπμέρωσnς -ο «βαρύς• κα1
ο λάiκότεροςΤύπος, συν τα ηλεκτρονικό Μέσα, συν η διαδ1κτυακfι βουή - τοrιοθετήθnκαν με απόλυτα ξεκάθαρο, στιγ
μές-στιγμές επιθετικό τρόπο υπέρ του Brexit ή του Bremain.
Αναφερόμαστε και στο 611, αφ' ης ξεκίνησε η προεκλογική
εκστρατεία, αλλά και ήδη από m σπγμfι που ο David Cameron
μνημόνευσε το ενδεχόμενο του δημοψηφίσματος προκειμένου
να βολέψει (νόμιζε!) τα εσωκομματικά του, τα media ήταν
που «ανέβασαν• στο προσκήνιο τη βαθύτερη αντίθεση που
επί χρόνια θα αναλύουν και θα ανaτέμνουv οι θεωρnτtκοi κα1
01 αναλυτές το πώς προέκυψε, ενώ θα πασχίζουν οι πολιτικοί
και οι νομtκοi να αποκρυσταλλώσουν tt σημαίνει. Αν, δε, πάει
κανείς ακόμη πιο πίσω, fιδη στα μετα-Thatcher χρόνια, οπότε
yια πρώτη φορά μετά τnν εισδοχή του Ηνωμένου Βασιλείου
7
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Στην ανάλυση και αποτίμηση των γεγονότων
της Τουρκίας, πολλά θ α συνεχίσουν να είναι
αμφιλεγόμενα για καιρό .

στnν (τότε) ΕΟΚ cανέβnκει το αvn-Ευρωπαϊκό ρεύμα, θα δει
ότι n μnvτιακή δpασmριοποinσn ήταν εκείνη που οδήγησε
τα πράγματα -δεν θα προχωρήσουμε στο «τα δnμιούργnσει.

Η μnvnακίι βάση -ιωv ερμnvειώv
Μnvτιακά χτίστηκαν και, στη συνέχεια, εξελίχθηκαν κι 01
ερμηνείες του τι συνέβη και μας προέκυψε αυτή n απόφαση
των Βρετανών. Δείτε για παράδειγμα την καταδiκn του λάiκι
ομού ή των εθνικισμών ή του φάσματος της ακροδεξιάς: όλο
αυτό μπορεί να ισχύουν, αλλά -προσοχή! -άμα φτάσεις να
θεωρείς ένα 52% ενός- μεγάλου - λαού ανταποκρινόμενο σε
τέτοιες ιδιόmτες, τότε κάτι πάει πολύ στραβά... Όσο, δε, για τις
προσεγγlσεις περί του νεοφιλελευθερισμού και mς λιτόmτας
που - λέει - ήρκεσαν για τnν ψήφο των Βρετανών, όσοι τις
επέλεξαν μάλλον δεν έχουν προσέξει ότι η Μ. Βρετανία το
μόνο που δεν μπορεί κανείς να πει είναι ότι «υπέφερεr:άrω από
r:aramεσn.:ή λιr6πιrα γεpJlαvι.:ής λοyι.:ήςι! Πιο κοντά προς την
πραγματικόmτα είναι, θαρρούμε, κάtt που ήδη χαρακτnρίστn
κε ως «σύγχρονrι εξέγερση rωv χωριrώ
: ν., σαν τις peasant reνolts
του 14ου αιώνα, τότε δπλαδή που οι καταπιεσμένοι (ή μάλλον
οι παραπεταμένοι, οι περ1θωρ1οποmμένοι) εκρήγνυνταν.
Μόνο που - πάλι προσοχή! -η βρετανucή κοινωνία δεν
διαθέτει πλέον παραδοσιακό βιομηχανικό προλεταριάτο. π
ζημιά mς αποβιομnχανοπο{nσπς επήλθε εδώ και δεκαετίες:
εκείνο που περισσότερο έχει είναι άνθρωποι -πολλοί - που
αισθάνονται όtt n οικονομία τους προσπέρασε. ότι n πολιτική
τους αγνόησε. ότι cάλλοιι πάνε καλά ενώ οι iδιοι μένουν
πίσω. Είναι οι cleft behindι των αρχών του 21 ου αιώνα, που
βρίσκουν στnν cΕυρώπn:ι την αιτία της δυσθυμίας τους, της
αγανάκτnσής τους. (Οι Γάλλοι το λένε ακόμn mo ωραία αυτό.
Είναι oι laisses-pour-compte, 01 αγvοούμεvοι, οι παρατnμένοι,
οι φτυσμένοι σχεδόν).
•

Και τώρα, n κάvοuμε;
Όμως, με το Brexit δεδομένο, μnvτιακά είναι που διακινείται
Β

κaι ομίχλη πυκνή για το πώς ενδεχομένως θα πορευθεί πλέον
το πράγμα.
Τι εννοούμε; Τώρα, τώρα που n απόφαση των Βρετανών
στη δnμοψnφισματική κάλπn είναι κάτι το δεδομένο, έρχεται η
ώρα τnς διαχείρισης. Με δεδομένη τn δnμοιφοτική παράδοοn
των Βρετανών, η απόφαση αυτή δεν είναι νοnτό να μην πάει
προς υλοποίηση. Η διαδικασία αποχώρησης θα προχωρήσει.
Πάντως, θα ξεκινήσει.Όμως, με σεβασμό και διαδΙΚαmών και
πaροδόσεων. Η υψηλή συμμετοχή των Βρετανών ψηφοφόρων
κάνει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος μονόδρομο. Των
Ευρωπαίων πολιτικών πάλι οι άκριτες ανακοινώσεις των
τελευταίων ημερών πριν το δημοψήφισμα - προκειμένου να
πεισθούν 01 Βρετανοί ψηφοφόροι, αλλά δεν πείσθηκαν .. - που
πήγαν να κόψουν κάβους, θα χρειaστεt να κάνουν πίσω: η
διαπραγμάτευση του αύριο θα είναι δύσκολη υπόθrσn - αλλά
η �Ευρώπn:ι ο' αυτό είναι που έως τώρα χρησίμευσε, στο να
διαπραγματεύεται λ6σεις, διεξόδους.
Οι Βρετανοί θα χρειαστεί συνεπώς νa κουβαλήσουν τώρα
τnν απόφασή τους, όμως, και η «Ευρώπη» θα χρειaστεi να
ξανασκεφθεί πολλά - ενδεχομένως τα πάντα, οπό mν αρχή.
Αλλιώς, εκείνο που επισειόταν τις τελευταίες εβδομάδες α
κριβώς ως απειλή - το ντόμινο της διάλυσnς - κινδυνεύει να
γίνει πραγματικότητα.
Οπωσδήποτε. εκείνο που παγίως προτείνεται ως λύσn
στα προβλήματα από τις ελίτ - το «Περισσ6rερη Ευρώπη»,
συνέπεια τnς λογικής του «όλο r:αι σrεvότερη Ένωση» - θα
χρειαστεί να πάει πίσω, αν είναι να μην αυτοεπιβεβαιωθούν
τα σενάρια για ντόμινο Ευρω-διόλυσnς. Εδώ, πια, ο ρόλος
των media στο να ρiχνουν λάδι στn φωτιά κινδυνεύει να γίνει
καταστροφικός. Τη στιγμή που n ίδια η Καγκελάριος Μέρκελ,
μιλώντας γιο mν Ευρώnn, η οποία θα συνεχίσει τnν πορεία
της. τη χαρακτήριζε «nολύpορφη r:αι πολνσ.nδή».
Κάπου εκεί υπάρχει η μόνn θετική διέξοδος για εκείνο
που δημιουργήθηκε με το Brexit. Αλλά... χρειάζιται να το
εννοούν/να το εννοούμε αληθινά. •
.
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Η Κωνστανrινούπολn cm6 ψηλά και n Τουρκrο οπό μtσο εrνοι μισ χώρο διοιρεμtνn.
Αή6 tn μια, το πλήθη που βγήκαν στους δρόμους φων6ζοvτοc; «ο θεόc; εfνοι μεγ6λοc;:t,
οπό την δλλπ, χιλιδδεc; δnμδοιοι λειτοuργοr, πονεπιοτπμιακοr, και 6χι μόνο
προζικοπnμο1rεc; στροι:ιωτικοL που μrmκον σε λrστεc; εκκοθορfσεων.
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Επικοινωνιακά πραξικοπήματα
Νίκησε η δημοκρατία στην Τουρκία, όπως παρουσιάστηκε από σημαντική
μερίδα του ελληνικού Τύπου; Ποιοι βγήκαν στους δρόμους μετά το κάλεσμα
του Ερντογάν μέσω FaceTime; Ποιος δημιούργησε την εικόνα και την
αφήγηση των γεγονότων και ποια η επόμενη μέρα;

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗ ΛΙΔΗ•

"'
"'
"'
Ζ

• Ο Nlκoc; tιlχ
ι αηλίδηc; είνοι
διδάκτωρ Ανθρωnολογίος τοu
Prlnceton Uniνersily τωνΗΠΑ.

www.dlmαsίoqrafia.press

πρόσφαm απόπrιρa ανατροπής τnς κυβέρνη
σης Ερντογόν-Γ�λντιρίμ από μια πολύ μικρή
μερίδα των τουρκ1ι<ών rνόπλων δυνάμεων,
όπως την παρακολουθήσαμε yia πρώτη φο
ρά σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, σχεδόν
χολιγουντιανά, κατέληξε σε φιάσι<ο με πολλά
θύματα και τραυματίες. Θα ήταν όμως παρa
κινδυνruμένο να υποστηρίξουμε πως από mν
όλη δ�αδικασία εν1σχύονται οι δυνάμεις που
υποστηρίζουν τον πραγματικό εκδημοκρατι
σμό και mν προστασία των ανθρωπίνων δικα1ωμότων σmν Τουρκία.
Ο διεθνής Τύπος και αρκετοi αρμόδιοι δυτικοί αναλυτές υπήρξαν εξαφετικά
εmφυλακηκο(, ενώ έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα για τον χaρaκτήρa
και τ�ς πραγματικές επιδιώξεις mς πραξικοπηματικής απόπειρας. Από την άλλη,
σημαντικό μέρος του ελληνικού Τύπου άκριτα παρουσίασε την αποτυχiα της από
πειρας ανατροπής ως νίκη των social media και mς δnμοιφατίας έναντι των τανκς.
Η ερμηνεία αυτfι, εκτός από ρηχή, ο-πολίτικη, βεβιασμένη και παραπλανητική,
είναι και εξαιρετικά επικίνδυνη διότι παρουσιάζει τον ισλαμιστή Ρ.Τ. Ερντοyάν και
το καθεστώς του ως υπερασmστές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αν
και n κυβέρνηση του ΑΚΡ εξrλέyn μέσω τυπικής εκλογικής διαδικασίας, δεν έχει
καμία σχέσn με τα δημοκρατικά ιδεώδη και τις σχετικές πρακτικές της Ευρώπης και
του δυτικού κόσμου γενικό. Οι αυταρΧΙΚές πρακτικές των ισλαμ1στών, n δπμόmα
παρότρυνση Ερντογάν σε κομματικό του στελέχη να μnν τηρούν το Σύνταγμα
όταν κρίνεται αναyκα\ο, αλλά και η δήλωσή του ότι προς το παρόν έχει παγώσει
π εφαρμογή του Συντάγματος, π άρση της ασυλίας βουλευτών και η νομική θω
ράκιση στρατιωτικών που εφαρμόζουν πολιτικές δολοφον�ών, εξανδραποδισμού
και ισοπέδωσης πόλεων και χωριών στις κουρδικές επαρχίες, καθώς και n βία1n
καταστολή κάθε είδους αντιπολιτευόμενων φωνών και δικτύων στnν κοινωνία και
στο κρότος, η φiμωσn του Τύπου και η εκτεταμένη δταφθορά, είναι απτές αποδείξεις
11
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Φιλτραρισμέvες πληροφορίες

του αυταρχικού χαρακύιρα του καθεστώτος.
Βέβαια η χρήση iPhoηe, FaceTime, Twitter και Facebook,

Η ροή των πληροφοριών από την Τουρκία φαίνεται πως

αλλά και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών από τον ίδιο
τον Ερντογάν και στελέχη του κόμματός του, προκειμένου

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του καθεστώτος Ερvτογάν, κάτι

ήταν πλήρως φιλτραρισμένη και σχεδόν απόλυτα ελεγχόμενη

να καλέσουν τους οπαδούς τους να βγουν στους δρόμους,

το οποίο γεννά και σοβαρά rρωτηματικά )'Ια την αξιοπωτία

παρείχε σmν όλη προσπάθεια μια αύρα αιmβισμού σε επίπεδο

τους. Αυτές οι φιλτραρισμένες πληροφορίες δεν διαμόρφωσαν

συμβολισμών που όμως άγγtζε τα όρια του γραφικού. Οι δυ

μόνο την εσωτερική κοινή γνώμη της χώρας και τη στάση

τικές τεχνολογίες και ειδικότερα τα νέα Μέσα επικοινωνίας

και συμπεριφορά των Τούρκων πολιτών. Επηρέασαν και τον

έχουν συχνά βρclkί στο στόχαστρο του ισλαμιστή πολιτικού,

τρόπο που αρκποί Έλληνες δημοσιογράφοι κατανοούσαν,

ενώ είναι πολλοί οι οπαδοί του που τα θεωρούν «διαβολικές

περιέγραφαν και ερμήνευαν τα γεγονότα )'Ια αρκετές ημέρες

δυτικές πρακτικές» που διαφθείρουν τα ήθη της νεολαίας. Η

μετά την εκδήλωσή τους. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά

καταφυγή των σουνιτών Ισλαμισrών της Τουρκίας σε αυτές
τις τεχνολογίες προκειμένου να σώσουν το καθεστώς τους,

αφήγησή τους από τουςΈλληνες αρμοδίους κ01 τους κάθε

συνιστά μια ιδιότυrm 1δεολογική κα� ηθική ήττα που κλονίζει

είδους δnμοοιολογούντες, έχn πέσει θύμα της τουρκικής κρα·

την ηγεμονία της αντι-δυτικής δημόσιας ρητορικής τους και

τικής προπαγάνδας... Η εκ μέρους ελληνικών ΜΜΕ συνεχής

που η κατανόηση των τουρκικών πολιτικών εξελίξεων καt η

υποοκάmει m δυνατότητά της να παράγει

και εν πολλοίς άκριτη αναπαραγωγή και

πολιτικά αποτελέσματα. Οι συνέπε1ες αυ-

διασπορά αφηγήσεων, πληροφοριών και

τής της ήττας θα γίνουν ορατές στο άμεσο

εικόνων που προέρχονταν από το κρατι-

μέλλον.

κό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu καt από

Ποιοι βyήκαv στοuς δρόμοος;
Συνιστά επομένως αναλυτικό, αλλά και
ηθικό σφάλμα να χαρακrnρίσουμε υπε
ρασπιστές της φιλελεύθερης δημοκρατί·
ας τα ισλαμικά τουρκικά δiκαια του ΑΚΡ
που βγήκαν στους δρόμους. Αν καt δεν
έχουμε ακόμα λεπτομερή στοιχεία )'Ια τη
σύνθεση αυτού του πληθυσμού, 01 πρώτες
δημοσιευμένες αναφορές από Τούρκους
κοινωνικούς επιστήμονες, οι φωτογραφί
ες και τα βίντεο δείχνουν σαφέστατα πως
επρόκειτο κυρίως για ανδρικό πληθυσμό,
αρκετοί εξ αυτών οπλισμένοι και με εvδυμα·
σία και γενειάδα που είναι χαρακτηριστική
των μελών των σουνιτικών θρησκευτικών
ταγμάτων (tarikat). Τα ορ)'Ισμένα πλήθη

Δεvείvαι
,
n πρωuι
,
φορα ποu n
,
καmvοn σ π
,
τωv τοuρκικωv
πολιuκώ v
εξελί�ωv και η
,
,
αφnyn σ π τοuς
σmv Ελλάδα
έ χει πέ σει θό μα
;
uις Ίοορκικης
;

κραnκnς

προπαyάvδας.

φώναζαν θρησκευτικά συνθήματα, όπως
«Ο Θεός είναι μεγάλος•, ενώ διακήρυτταν
την επιθυμία και ετοιμότητά τους να γίνουν
ιερομάρτυρες (�ehit), θυμίζοντας mν ανάλογη ισλαμομιλι·

,9

άλλους mainstream τουρκικούς τηλεοπτι·
κούς σταθμούς, επηρέασε καθοριστικά τον
αρχικό τρόπο κατανόησης και ερμηνείας
των γεγονότων στην Ελλάδα. Επιπλέον,
αποκάλυψε τον ερασιτεχνισμό και την α
δυναμία ορισμένων ελληνικών δικτύων
διαμόρφιοοrις της κοινής γνώμης, τα οποία
εiδαν και ερμήνευσαν ένα τέτοιο σημαντικό
διεθνές πολιτικό γεγονός με τα μάτια και
τις λογικές του Ερντογανικού καθεστώτος.

Η πρόσφαm τουρκική εμπεφία και η εm·
κοινωνιακfι της διαχείριση μας υπενθυμίζει
για ακόμη μια φορά πως η οικειοποίηση
και χρήση των εννο1ών (στη συγκεκριμένη
περίπτωση, την έννοtα της δημοκρατiας),
καθώς καt η παραγωγή και διακίνηση α
φηγήσεων και ερμηνειών ενός συμβάντος,
είναι βαθύτατα πολιτικές πράξεις, κομβικής
σημασίας Υ'α την επιωχή διεξαγωγή μιας
πολtτικής μάχης.

ταριστική ρητορική των τζιχαντιστών της Συρίας. Επιπλέον,

Και τώρα τι;

υπήρξε τεράστια κιvnτοποinση της υπηρεσίας θρησκευτικών

Τις πρώτες μέρες, αμέσως μετά την απόπεφα πραξικοmίματος,

υποθέσεων, κάστρο του σουvιτικού συντηρητισμού. Μέσα

η κυβέρνηση του ΑΚΡ, όπως σχεδ1αζόταν και αναμενόταν

από τα μεγάφωνα που δ1αθέτοuν όλα τα τζαμιά της χώρας, οι

εδώ και καιρό άλλωστε, προχώρησε σε μαζικές εκκαθαρί·

ιμάμηδες για πολλές ώρες καλούσαν τους πιστούς να βγουν

σεtς στ1ς ένοπλες δυνάμεις και στις υπόλοιπες υπηρεσίες

στους δρόμους. Το ακροατfιρtο, στο οποίο απευθύνονται

ασφαλεiας, στο δικαστικό σώμα και σε ολόκληρη τη δημόσια

αυτά τα δίκτυα είναι συγκεκριμένο. Επιπλέον, οι πρακπκές

διοίκηση. Η επiσημη δικαιολογία των εκκαθαρίσεων ήταν

λιντσαρίσματος και ωμής βίας έναντι δεκαοχcάχρονων κλη

ότι οι αποπεμφθέvτες εiναι υποστηρικτές του θρησκrυτικού

ρωτών στρατιωτών που πίστευαν πως πάνε σε άσκηση, είναι

ηγέτη Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος κατηγορήθηκε από την

χαρακτηριστική της κοινωνικής μορφολογίας του εν λόγω

κυβέρνηση ως ο εγκέφαλος του πραξικοπήματος. Ο ίδιος

διαμαρτυρόμενου πλήθους και της ιδεολοyiας του.Έχουν

αρνήθηκε τις κατηγορίες και διατύπωσε ερωτήματα )'Ια το

επiαnς υπάρξει αναφορές από μικρά Μέσα και διαδικτυακές

κατά πόσον η απόπεφα πραξικοπήματος ήταν σχεδιασμένη

πλατφόρμες αριστερών καt φιλελεύθερων )'Ια επιθέσεις σου

από την κυβέρνηση και τους πιστούς σε αυτήν στρατιωτικούς,

νιτικών ομάδων κατά αλεβιτών και Κούρδων σε γειτονιές της
Κωνσταντινούπολης.

προκειμένου να επιβληθεί πολιτε1ακή αλλαγή με δημοκρατικό
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Αν και η κυβέρνηση του ΑΚΡ
εξελέγη μέσω τυπικής εκλογικής
διαδικασίας, δεν έχει καμία σχέση με
τα δημοκρατικ ά ιδεώδη

προεδρικό σύσmμα με απόλυτο εξουσιαστή-δικτάτορα, τον Ιδιο τον Ερντογάν. Στο
πλαίσιο αυτών των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων συνελήφθησαν περισσότεροι
από έξι χιλιάδες αξιωματικοί του στρατού, ενώ περίπου είκ001 τέσσερις στραmγοi
περιμtνουν να οδnynθούν σε δίκη. Αποπέμφθηκαν εννιά χιλιάδες αστυνομικοί
και περίπου τρεις χιλιάδες δικαστές. Περισσότερα οπό διακόσια πενήντα στελέχη
του πρωθυπουργικού γραφείου του Μ. Γιλντιρίμ απομακρύνθηκαν από ης θέσεις

τους. Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο mς χώρας aκύρωσε ης άδειες από

είκοσι

τέσαρις τηλεοπτικούς και ραδιαρωνικούς σταθμούς. Δεκαπέντε χιλιάδες δάσκαλοι
και καθnynτές απολύθηκαν ενώ όλοι οι πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις και τα μέλη των
διοικήσεων των τουρκικών παvεmστnμίων, χίλια πεντακόσια τοv αριθμό, ανα
γκάστηκαν σε παραίτηση. Επαιλέον, από τις θέσεις τους απομακρύνθηκαν χίλια
πεντακόσια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και οκτώ χιλιάδες επτακόσια
εβδομήντα επτά στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών. Κaι πιθανότατα ο κατάλογος
θα επεκταθεί το προσεχές διάστημα.
Εiνaι πλέον σαφές ότι n απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του παρείχε στον
Ερντογάν μια μοναδική ευκαιρία να εκκαθαρίσει το κρότος και την κοινωνία από
τα δίκτυα και τις φωνές που τον αντιπολιτεύονται, να αναβοπτισθεί ιδεολογικά και
πολιτικό στα μάτια των υποσmρικτών του και σε κάποιο βαθμό να ανακτήσεt τμήμα
του διεθνούς του κύρους και νομιμοποίησης, αν και το τελευταίο είνα1 εξαιρετικά
δύσκολο.Έτσι θα μπορέσει ευκολότερα να εγκαθιδρύσει, μαζί με τον στρατό, αλλά
κυρίως mν ασrονομίο, ένα ιδ1ότυπο αυταρχικό καθεστώς, μια δικτατορία ουσιαστικά,
με νομιμοπο1ητικό δnμοκρaτικοφαvές μανδύα τις εκλογές. Άλλωστε. n σουvtτική
πλε1οψηφiα mς κο1νωνίας τού δίνει τπν πολυτέλεια να αναιπύσσε1 ηγεμονική
ισλαμική λαϊκίστική ρητορική και να χειραγωγεί μεγάλες μάζες του πληθυσμού.
Θα έχει μεγάλο ενδ1αφέροv n επικοιvωνιακfι πολ1τική του καθεστώτος οπό εδώ
και στο εξfις και χρήζει ιδιαiτερης ανάλοοnς. Είναι πάντως άξιο προσοχής ότι τα
μεγάλα διεθνή Μέσα ενημέρωσης στην Ε.Ε και σπς ΗΠΑ λειτούργησαν ορθολογικά
και επαγγελματικά, καταδικάζοντας το πρaξικόπnμα, χωρiς όμως να cf,επλtνουνν
επικοινωνιακά και πολιτικά την τουρκική κυβέρνηση κα1 τον iδιο τον Ερντογάν. •

www.dimσsiDf}rafia.ρress
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Το αναπάντεχο καλοκαίρι
της Βρετανίας
Οι ελίτ της Ευρώπης επέλεξαν να κωφεύσουν στην κοχλάζουσα δυσαρέσκεια
που ανέδειξε η κάλπη. Αντί να ερμηνεύσουν τα αίτια του αποτελέσματος,
οργάνωσαν μιαν απέραντη ηθικολογία με επιθέσεις στον «αμόρφωτο λαό»
βγαίνοντας από τα δεξιά στην Ακροδεξιά.

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ•

ο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την έξοδο
της Βρετανiας από την ΕΕ, είναι ένα κοομοϊστορικό
γεγονός. Θα μπορούσε να το πει κανείς ένα cεν δυ
νάμει:. κοσμοϊστορ1κό γεγονός επεtδή η κατάληξη
του ζητήματος τπς αποχώρησης ή μη του Ηνωμέvου
Βασιλείου από την ΕυρωπαϊκήΈνωση εiναι πιθανό
τερο να περάσει από αρκετά ακόμα κύματα πριν κα
ταλήξει στην πράξη σε κάπο10 ορ1στικό αποτέλεσμα.
Ακόμα όμως και το ενδεχόμενο απόρριψης τελικά
τnς λαϊκής βούλησης, όπως εκφράστηκε μέσα από
το δημοψήφισμα, σε μια χώρα cπρώτπς γραμμής:. ως προς την παγκόσμια ισχύ
της και τn δημοκραηκή της παράδοση, θα αποτελούσε μείζονα εξέλιξη, και θα
επιβεβαίωνε τnν προκεχωρημέvη αποδημοκρattκοποίησn και μεταδημοκρατι
κοποίηση της ΕυρωπaϊκήςΈvωσnς, αποτελώντας και σε αυτήν την περίπτωση
μια παγκόσμια, κοσμόίστορ1κή και αυτή, «πρωτοπορία:t.
01 συνέπε1ες του BRexit, όμως, είνα1 ήδη εκρηκπκές: Η πόλωση που επικράτη
σε προεκλογtκά ήταν πρωτόγνωρη - και οδήγησε και στην πρώτη από την εποχή
της δράσης του ΙΡΑ - δολοφονία πολιτικού στη Μεγάλη Βρετανία. Ot μετά το
δημοψήφισμα πολιηκές εξελίξεις καt η αβεβαιότητα, με την κούρσα διαδοχής στο
συντηρητικό κόμμα (χωρίς τον «ηγέτη• τπς πλευράς του συντηρητικού Leaνe,
Μπόρις Τζόνσον), τον Νάιτζελ Φαράζ εκτός ηγεσίας του UKIP και το επ1χε1ρούμενο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της μπλερικής rπέρυγας του Εργατικού
Κόμματος εναντίον του αρχηγού του Τζέρεμ1 Κόρμmν, έχουν ολοκληρώσει τnν
εικόνα της πολιτ1κής αποσταθφοποίnσnς που έθεσε σε κίνηση το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος. Παράλληλα, έχει ξανανοίξει το ζήτημα της ανεξαρτπσiας

• Ο Μιχιiλπς Πονοyιωtιiκπς
εfναι αναλυτής δα
ι δκ
ι τύου 1101

/παραμονής στην ΕΕ της Σκοτίας, αλλά και το ερώτημα της επανένωσης τπς

δnμοοο
ι γρόφος.

Βόρε1ας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
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Το αvαπάvτι:χο αποτέλεσμα
Η απόφανση του βρετανικού λαού ήταν λοιπόν αναπάντεχη,
καθώς οι περισσότεροι αναλυτές και δημοσκόποι θεωρούσαν
σχεδόν βέβαιο πως στην τελική ευθεία θα «συμμορφωνόταν•
με tην επtλοyή της Παραμονής (του Remain), δεδομένων των
οικονομικών κινδύνων τους οποίους η εκστρατεία υπέρ της
φρόντιζε να επισείει. Το δημοψήφισμα ανακοινώθηκε άλλω
στε από τον Ιανουάριο του 2013, ως μια κivnσn του Ντέιβιντ
Κάμερον για να κατευνάσει τπν ευρωσκεmικιστική πτέρυγα
του κόμματός του, αλλά και ως χαρτί για τον εζαναγκασμό
της ΕΕ σε πφισσότερες cεζαιρέσεις• για τη Βρετανία, χωρίς
καμία αίοθησπ ρίσκου. Κανένας, πολύ λtγότερο ο iδιος ο
Κάμερον, δεν πiστευε πως θα κατέληγε έτσι
Πiσω από το αιφvιδιασnκό αυτό aποτtλεσμα του βρετCΙVU<ού
δnμοψnφiσpστ:ος συμπλέκεται ένα 1σχ:υρό ρrύμα ευρωσκεπτι
κισμού, που προϋπήρχε στη Βρετανία, με τπν κατάσταση mς
εργατικής τάξης στη χώρα. καθώς και με την καλπάζουσα κρίση
νομψοποiησπς αις ΕυρωπαϊκfιςΈνωσnς,
αλλά κα1 γενικότερα των νεαριλελεύθερων
nολιnκών ελίτ σε όλη τη Δύση.

Βασίλειο απαίτησε να μην είναι ένα «Κανονικό» μέλος στην
υπό διαμόρφωση ΕυρωπαϊκήΈνωση. Αυτό έλκει εν μέρει την
καταγωγή του από μια ιστορική επιφύλαξη των βρετανικών
ελίτ προς την ευρωπαϊκή ιδέα, αλλά, παράλληλα, και στη
μάλλον κυνική χρήση της ΕΟΚ/ΕΕ σαν τον αποδιοπομπαίο
τράγο από μια πολιτική ιθαγενούς θaτσερισμού που πάντα
προς τα δεξιό πίεζε ιστορικά την Ευρώπη.
Πάνω σε αυτό το ιστορικό δύσθυμης συμμετοχής συνέ
κλιναν τα τελευταία χρόνια δύο σχετιζόμενες μεταξύ τους
αλλά διακριτές διαδικασίες: Από τη μια, η διεύρυνση της
ανισότητας στη Βρετανία και η γενικευμένη πολιτική αγανά
κτηση ενάντια σε οικονομικές πολιτικές που δημιουργούσαν
αυξανόμενα προβλήματα σε ευρύτατα στρώματα στη χώρα.
Από την άλλη, η χρεοκοπία του ευρωπαϊκού μοντέλου σαν
θετικά επιθυμητό πρότυπο. Το δεύτερο αφορούσε την Ευ
ρώπη. Το πρώτο δεν αφορούσε μόνο την Ευρώπη, αλλά
στη δεξιά ρητορική, που ηγεμόνευσε στα τάμπλοϊvτ, είχε
αναχθεί στον Ανατολικοευρωπαίο και
Νοτιοευρωπαίο που cέρχεται και ρίχνει
τα μεροκάματα•, λόγω της ΕΕ.

Εκείvοι
ποο μαζικά
ψnφίζοοv
«Οvτι-ΕΕ» και
αvnσuσm μικα
ειvαιm
ασθεvέ στερα
κοιvωvικα
στρώ μαm

Η παλιά ιστορία τοu Βρεταvικού

Εuρωσ:κειπιιιισμοό

Η διαδικασία και η πορεία που οδήγησε στο
αποτέλεσμα της 23ης Ιουνίου του 2016,
ξεκινά από παλιά.ι Η σχέση του Ηνωμένου
Βασtλείου με την ΕΟΚ και μετά με την ΕΕ,
,
έχει περάσει από πολλά κύματα αμφ1σβή
mσnς. Αν και έχουν υπόρζtι στιγμές τα τε
λευταίο σαράντα χρόνια που η δυσαρέσκεια
των Βρετανών για την Ευρωπαϊκή Οικονο
μική Κοινότητα ή την ΕυρωπαϊκήΈνωση
μετριόταν δημοσκοπικά πάνω από το 50%,
αυτό αποτελούσε συνήθως προσωρινή αvτiδρaσn σε συγκεκριμένες συγκυρίες. Εξαίρεση τα πρώτα χρόνια mς πρωθυπουργίας Θάτσερ κατά τα
οποία η απόρριψη mς cΚ01νής Αγοράς• είχε φτάσει το 65%.
Και n Θάτσερ, όπως και ο Χάρολντ Γουίλσον πριν από αυτή,
δ1αχεφίσmκαν mν κρiσn εμπιστοσύνης επαναδιαπραγματευ
όμεvοι τους όρους της συμμετοχής του Ηνωμένου Βαmλείου
στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Στnν περίπτωση του Γουίλσον η
aναδιαπραyμότευσn είχε κa1 θεαματικά αποτελέσματα σε
ό,τι αφορά το πρώτο δημοψήφισμα για τη συμμετοχή ή μη
της Βρετανίας στην ΕΟΚ (ουσιαστικά, την επικύρωσn της
απόφασης προσχώρησης του 1973): Το Ηνωμένο Βασίλειο
είχε ψηφίσει τελtκά υπέρ mς παραμονής του στην ΕΟΚ το
1975 σε ποσοστό 67%.
Από τότε και μετά όμως η πορεία του Ηνωμένου Βασι
λείου στην Ευρώπη ήταν μια διαδικασία διεκδUαισnς και
εζασφόλισnς εξαιρέσεων και προνομίων. Αν η κοινή γνώμη
διατηρούσε μ1α σχετικά θετική άποψη για την ΕΕ, αυτό ο
φειλόταν και στο ότι, από τη Θάτσερ και μετά, το Ηνωμένο

Η ΕΕ, έvο άλοyο nou δεv μπορεί
vα κερδίσει

Στην ΕΕ τα δημοψηφίσματα έχουν ένα χα
ρακτηριστικό τα τελευταία 15 χρόνια του
λάχιστον: είναι ως επί το πλείστον οχήματα
,
διαμαραιρίας εναντίον της και απόρριψής
της. Μπορεί να εtκάσει εύλογα κανείς πως
σε κάθε δημσψήφισμα στο οποίο η ΕΕ μέ
σω των μnχανtσμών και των οργάνων της
�
τοποθεrείται υπέρ του ενός aποτελέσματος,
θα βγαίνει το αντίθετο, τουλάχιστον, αλλά
όχι μόνον, στις χώρες της παλιάς ΕΕ 15. Δrv
είναι τυχαίο πως για ένα ήσσονος σημασίας
θέμα, μια συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με
mν Ουκρονίο, ζητήθηκε και προγματοποιήθnκε φέτος, στις 6
Αnρtλίου, δημοψήφισμα στην Ολλανδία, στο οποίο βεβαίως
οι Ολλανδοί τοποθετήθηκαν με μεγάλη διαφορά {62% - 38%)
εναντίον της συνθήκης. Κοι σε αυτήν την περίπτωση, όπως και
στ1ς περιπτώσεις των δημοψηφισμάτων για το Ευρωσύνταγμα
της Γαλλίας και της Ολλανδίας και τα δημοψηφίσματα της
Ιρλανδίας για τη συνθήκη της Νίκαιας, αλλά φυσικά και τnς
Ελλάδας το 2015, τα αποτελέσματα ουmαστικά δεν είχαν καμία
πολιτική συνέπεια. Κάτ1 που επιτείνει mν οργή εναντίον της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσnς, που συστημαnκά κωφεύει και αγνοεί
mν εκφρασμένη λαϊκή βούληση.
Παράλλnλα, και στην Ολλανδία και σιn Βρετανία, πέρυσι
σιην Ελλάδα, σε κάθε εκλογές στις χώρες της ΕΕ, εκείνοι
που μαζtκό ψηφίζουν cαvn-EE• και αvτισυστnμικά είναι τα
ασθενέστερο κοινωνικά στρώματα, εκείνοι και εκείνες που
πλήποντaι περισσότερο από τη νεοφtλελεύθερn επιβολή
σmν Ευρώπη και στρατεύονται με οποιοδήποτε εύκαιρο και

1 Βλtπε ιn σιιειιιι.ι'ι ανσσιι6πnσn στο The Conνersatίon (2016). Ρο/Ιίnι;ι history: 40 years ο/ British views on ·;n or ουt' ol ευrορe. 21 Ιουνίου. [OnJineJ
Δισθtσιμο στο: http://theconνersation.com/pollin9·history·40-years·of·brίtίsh-νίews·on·ίn·or·oυt·ol·eυroρe·61250
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δυνnτtκά αποτελεσματικό όχημα πολιτtκής διαμαρτυρίας.
Αυτό φάνηκε και στις ποιοτικές έρευνες για το βρετανικό
δημοψήφισμα•, όπου η ταξική θέση αποδείχθηκε εξαφετικά
στενά συνδεδεμένη με την τελική επτλογή υπέρ της Παραμο
νής ή τnς Εξόδου. Πρόκειται, στην ουσία του, για εκδήλωση
της γενικευμένης δυσαρέσκειας προς το νεοφιλελεύθερο
παγκόσμιο σύστημα που βρήκε, στην κρίση που ξεκίνησε
το 2007, την ιδανική ευκαφία yια επέκταση και κυριαρχία.
Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, συμβαίνrι και σε όλον τον
κόσμο, συμβαίνει και σε rθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο:
η κυριαρχία μιας καθολικά ανυπόλογnς τεχνοκρατικής ελίτ
η οποία ασκεί πολιτική που έχει σαν στόχο την εξυπηρέτηση
των βραχυπρόθεσμων κερδών μεγάλων εmχειρήσεων καt τnν
ευμάρεια του « 1 %» σε βάρος του 99%. Στην Ευρώπη απλά
αυτή η μορφή υποκατάστασης της δημοκρατίας από αυτό το
τεχνοκρατικό / βιομηχανικό κυβερνητικό σύμπλεγμα, είναt
σε πιο προχωρημένο στάδιο και αποτελεί πλέον, ανοιχτά και
εκπεφρασμένα μέσω συνθηκών, μεταδnμοκρατικό υπόδεtγ
μα.'Ετrn, η ΕΕ έχει φτάσει ήδη σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά
θετικής αποτίμησης από τους πολίτες των χωρών-μελών της;.
Η αμφισβήτηση τnς παγκοσμιοποίησης και των θεσμών τnς
μεταδημοκρατικής, υπερεθvtκής δtακυβέρνησης που την
υπηρετούν, αναδεικνύει σαν αντίπαλο σχέδιο (με τα κατάλ
ληλο ενδοσυστημικά εχfyγυα συνήθως) τnν επιστροφή στην
rθνική συγκρότηση. Συνεπώς, αποτελεί εύφορο έδαφος για
τnν ενίσχυση mς Ακροδεξιάς η οποία μοιάζει να είναι και η
μόνn δύναμη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που πολιτεύεται στη
βάση της πλήρους απόρριψης της ΕΕ. Σε αντίθεση με την
ευρωπαϊκή Αρtστερά που παραμένει δέσμια της (εύλογης σε
αφηρημένο επίπεδο) επιθυμίας της yια cμtαν άλλη Ευρώπη»
που, ενώ διαβεβαιώνει πως �είναι εφικτή», η μόνιμη ανεφι
κτότητά της στην πράξη τριάντα χρόvtα τώρα διατυπωμένη,
επικυρώνει το θατσερικό ΤΙΝΑ (There Is Νο Altematiνe, Δεν
Υπάρχεt Εναλλακτική Λύση) και την εξουδrτερώνει πολιτικά.
Η ΕυρωπαϊκήΈνωση έχει χάσει mν εμmστοούvn των πιο
ευάλωτων τμημάτων των κοινωvtών: η σοrnαλδημοκρατική
υπόσχεση, που βρ1σκόταν στον πυρήνα της αρχικής της προ
σέγγισης, yια μιαΈνωσπ που θα προστατεύει κοινωνικά τους
λαούς τnς από mν έκθεση σmν παγκοσμιοποιημtνπ οικονομία
και θα τους προσφέρει συνθήκες ευημερίας και ασφάλειας, έχε�
πάψει να υφίσταταt καν σαν θεμιτή νομικά πολιτική εmλογή.

Φόβο� από παvτοtί
Η εκστρατεία στο Ηνωμένο Βασίλειο κινήθηκε στο κινδυνο
λογικό και το τερατολογικό πεδίο και από τις δύο όχθες. Και
αν οι ακροδεξιές αθλιότητες της πλευράς του Leaνe με τις
φωτογραφίες των Σύρων προσφύγων ως δυΥηnκών εισβολέ
ων, στην περίπτωση του Φαράζ, ήταν η απrχθής πλευρά της
εκστρατείας, από την άλλη πλευρά, του Remain, μαθαίναμε
(υπομειδιώvτας στην Ελλάδα) πως η ΕυρωπαϊκήΈνωση
είναι προστάτης εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2 Lord Ashcroft Polls (2016). How the Uniteό Kingdom νot!!d on Thursdaγ...
and whγ. 24 Ισυvίου [OnlineJ Διαθέσιμο σrο: htt p://lordashcroftρolls.
comaDΙ6I06/how·the·υniteιHirn;dom·vot!!d·and·why/
www.dimosioqrafia.press

Υπάρχιιι tναι; κυκεώνας αντιδράσεων που συντείνουν σε αυτήν τnν
μπpεχτική ειpωνικfι οπαίτnσn «να παραιτnθεί ο λαός και n κυβέpνnσn να
εκΜξει νέο».

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ m συμμετρία του φόβου σmν
πέριξ το BRexit συζfιτηση. Από m μια, η καμπάνια mς Εξόδου
βασίστηκε στον φόβο του ξένου και των προσφυγικών ροών,
από την άλλη, βασικό επιχείρημα για mν παραμονή στην ΕΕ
στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο φόβος των οικονομικών συνε
πειών μιας εξόδου. Ο φόβος όμως δεν μπορrί να αποτελέσει
μακροπρόθεσμα στοιχείο καμiας θετικής πρότασης. Av η ΕΕ
έχει απωλέσει κάθε ελκυσnκότnτα και θεμελιώνει mν αποδοχή
mς πάνω στον τρόμο mς ο�κοvομικής mς αvτεχδίκnσπς σr πε
ρίπτωση εξόδου από τους θεσμούς τnς, τότε δεν μπορεί κανένας
να περιμένει πως ηΈνωση θα κρατήσει πολύ. Ιδίως όταν ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν θεωρεί πως έχει τίποτα να
χάσει: Άλλωστε, και σm Βρετανία, όπως πέρυσι στnν Ελλάδα,
διαπιστώθηκε καθοοτερημένα το πραρανές: δεν μπορείς να
απετλήσεις με οικονομική καταστροφή τον κατεστραμμένο. Για
όσους η νεοφιλελεύθερη επέλαση αφήνει εκτός κοινωνίας και
χωρίς καμία προσδοκία, δεν υπάρχει ερώmμα: η ψήφος που
αντιτiθεται σm συστημική επιλογή, στην επιλογή που του λένε
να ψηφίσουν πολιnκοί. δημοσιογράφοι και 01 ποικίλης φύσης
τεχνοκράτες, θα είναι πάντα το εύλογο ανακλαστικό των πλητ
τόμενων κοινωνικών ομάδων. Η ΕυρωπαϊκήΈνωση επειδή
μοιάζει (και είναι) ανεπηρέασm από τη λαϊκή βούληση, είναι ο
ιδαVΙΚός στόχος αuύις mς μαζ�κής λαϊκής δυσαρέσκειας με τον
θvήσκοvτα αλλά μηδέποτε θανόντα ακόμα νεοφιλελευθερισμό.
Αλλά ακόμα και στο θέμα της ξενοφοβίας και του ρατσι·
σμού, δεν είναι καθόλου προφανές ότι η cεπiσημη�. πλευρά
του Remain, όπως εκφράστηκε από τη συντnρητική κυβέρ
νηση ήταν λιyότrρο φοβική και δεν ενίσχυσε το αφήγημα των

3 Pew Resf!arch Center (2016). Eυros/<eρtίcism Beγond Brexit. 7 Ιου·
νίοv. [OnlίneJ Διαθέσιμο στο: http://www. pewglobdl.orgaD16I06/07/
eυrosk�ticism·beγond·brexit/
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Με έναν τρ όπο το αποτέλεσμα του β ρετανικού
δημοψηφίσματος έρχεται ως απάντηση στο περυσινό
θερινό πραξικόπημα της Ε. Ε. απέναντι στην Ελλάδα.

cκοκών ξένων» εξίσου με mν καμπάνια του BRexit, θεσμικά
μάλισrα. Η κυβέρνηση Κάμεροv διαπραγματεύmκε ένα περι
ορισrικό πλαίσιο για τη μετακίνηση εργαζομένων μέσα σrnv
ΕΕ. Η πίεση mς Βρετανίας γιαmν απόσυρσπ mς επιχείρησης
εντοπισμού και διάσωσης μετανασrώv και προσφύγων του
Ιταλικού Ναυτικού Mare Nostrum, ήταν κα1 δεδομέvπ και
ομολογημένη αvοοο:ά. Εκπρόσωποςmς κυβέρνησης Κάμερον
είχε μάλισrα δnλώσει πως n Βρετανία αvπτίθεται σε μεγάλnς
έκτασης προσπάθειες περ1συλλογής κα1 δ1άσωσnς ναυαγών
στη Μεσόγειο γιατί συνισrούσαv ι;παράγοντα προσέλκυσης
μετανασrών,.·1• Η λήξn του Mare Nostrum και η υnοκατά
σrασή του αnό τnν επαείρηση Τρiτων της Froηtex, σήμαινε
την e:κτόξευσn του αριθμού των πvιγμών οτη Μεσόγειο όπως
κατήγγrιλε n Διεθνής Αμνηστία5• Η βρετανική κυβέρνηση
συστηματικά εξέπεμπε διαβεβαιώσεις στο εκλογικό σώμα
πως είναι εξίσου fiνοφοβική με mν άλλη πλευρά, απλά πιο
υπεύθυνα fiναροβική. Το κλίμα της εnίpρtψnς των ευθυνών
στους μετανάστες yια τα αποτελέσματα της νεαριλελεύθερπς
πολιτικής, την iδια σrιγμή μάλισrα που ένα απορρυθμισμένο
εργασ1ακό τοπίο επέτρεπε τη χρήση ξένων (Ανατολικοευρω
παίων και Νοτιοευρωπαίων) μεταναστών για να ρίχvεt την
αμο1βή της εργασίας, ήταν και παραμένει 1σχυρό πολπικό
αφήγημα των Βρετανών Τόριδων, n εmτυχία του οποίου
ενίσχυσε και έθρεψε και ακροδεξιά φαινόμενα όπως το UKIP
και δημιούργησε τις συνθήκες yια τη μαζική στροφή προς
την ξενοφοβία εκτεταμένων στρωμάτων της εργατικής τάξnς.
Καμία λοιπόν πλευρά δεν βασίστηκε κυρίως και επίσημα
στην παρουσίαση μιας θετικής προοπτικής, αλλά έκησαν
όλες πάνω σtov φόβο του αγνώστου τον οποίο κάθε πλευρό
έντυνε απλώς με διαφορετικά ρούχα.
Η m:ρ1φρόvπσπ τωv vumτώv και n ομφισβίπnσπ
τη� δημοκρατία�
Τα κυρίαρχα ΜΜΕ και οι δnμοmολόγοι της ημεδαπής και
της αλλοδαπής, ιδίως βέβαια του Ηνωμένου (προς το παρόν)
Βασιλεiου, έχουν αποδυθεί σε έναν απεγνωσμένο αγώνα
απαξίωσης του αποτελέσματος και άρνησής του. Στον πυ-

ρήνα τωv αναλύσεων αυτών βρίσκεται μια συστηματική
επίθεση και περιφρόνηση προς τις κοινωνικές ομάδες που
υπερψήφισαν τnν έξοδο από τnν ΕΕ, με τn μιταφορά τnς
«εξήγησης• για την ψήφο στη σφαίρα της ηθικολογίας, ή
της nθικολοyίζουσας έστω, κοινωνιολογίας. Υπάρχει ένας
κυκεώνας αντιδράσεων που συντείνουν σε αυτή την μπρε
χτική εφωνική απαίτηση «να παραιτηθεί ο λαός και η κυ
βέρνηση να εκλέξει νέο• την οποία μοιάζουν να υιοθιτούν
και εκλεγμένοι πολιτικοί". Στη Βρετανία ο παραδοσιακός
ευρωακεπτικισμός από τα δεξιά εiχε και ισχυρό βήμα στα
λαϊκά ταμπλόιντ που «έκτισαν• μια ατζέντα με ξενοφοβικό
και εθνtκιστικό πρόσημο. Το άλμα από αυτό σrη συλλήβδnν
ταύτιση όλης της ψήφου εναντίον της ΕΕ με τον ρατσισμό
και τον παραδοσιακό αγγλικό αντιευρωπαϊσμό είναι όμως
έωλο. Ενώ είναι ακριβές πως στην εκσrρaτεία του Leaνe
ηγεμόνευσε επικοινωνιακά αυτή η ακροδεξιά ρητορική, μια
τέτοια συνολική αναγωγή της ψήφου σε ρατσιστική δtάθεση
αγνοεί και το γεγονός όn την κρίσιμη πλειοψηφία στο Leaνe
την έδωσαν εκείνοι που αμφισβητούσαν την παραμονή σmν
ΕΕ από τα αρισrερά και πως μιταγενέστερες δημοσκοπήσεις7
κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν μια τέτοιου είδους ηγεμονία
του ρατσισμού σrη βρεrανική κοινωνiα.
Κάθε δημοψήφισμα απαντά σε κάποιο ερώτημα, συχνά
μάλιστα όχι σε αυτό που τίθεται αλλά σε αυτό που στην πραγ·
ματικότητα υπονοείται ή υποβόσκει Ιδίως όταν συντρέχουν
όπως τώρα συνθήκες αποδυνάμωσης της δημοκρατίας και
οι πολίτες το μετατρέπουν σε συνολική ψήφο εμπιστοσύνης
ή μομφής υπέρ ή κατά ενός ολόκληρου πολιτικού, οικονο
μικού και κοtνωνικού συστήματος. Επειδή οι κομματικοί
μηχανισμοί και οι παραδοσιακές εκπροσωπήσεις ατονούν
σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές εκλογές, τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν το πολιτικό κλίμα χωρίς τη μεσολάβηση mς
πολ1tικής συνήθειας. Η απάντηση που δίνεται στο εκάστοτε
ερώτημα δεν είναι σίγουρο πως θα είναι πάντα αποδεκτή από
όλους, πάντως n κρίση γtα αυτό το θέμα δεν είναι ηθική, ακρι
βώς γιατί σε τελική ανάλυση, όπως είπαμε, ένα τόσο κρίσιμο
δημοψήφ1σμα «επιλέγει• μόνο του το πραγματικό ζήτnμα

4 Washln9ton Post (2014). Why Brίtafn won't saνe drowning mί9rants fn the Mediterranean. 28 Οιιrωβpfοu. fOn/ineJ Δισθ{σιμο στο: https://www.
washfngtonpost.com/news/wor/dνlews/wp/2D14/10/28/why·britaίn·wont·saνe·drowning·migrants·in·the·mediterranean/
5 Amnestγ lnternational (2015). εurope's Sinking Shame: The Failure to Saνe Refu9ees and Migrants at Sea. 22 Απριλίου. fOnlίneJ Διαθέσιμο oro:
http://www.amnestγυsa.org/research/reports/eυrope·s·sίnking·shame·the·faί/ure·to·saνe·refugees·and·miρrants·at·sea
6 The lndependent (2016). Daνlrf Lammγ ΜΡ urges Parflament to rejer:t εu referendυm result: 'We can stop this madness'. 25 Ιουνίου. fOnlίnP]
Διαθι!σιμο στο: httρ://www.independent.co.υk/news/uk/home·news/brexit·result·latest·daνίd·fammy·mρ·eυ·referenrfυm·resu/t·parliament·twitter·
statement·stop·thίs·a 7102931.html
7 Brltish Fυtυre (2016). 'Let ευ mίgrants stay' saγ the Britίsh public. 3 Ιουλfου. [0n1ineJ Διαθtσιμο σrα: http://www.brίtishfυtυre.org/artίcles/rs131/
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που θέλει να τεθεi. Στο δημοψήφισμα αυτό, οι συνθήκες ή
ταν τέτοιες (και αυτό θα όφειλε να το γνωρίζει ο Κάμερον)
ώστε το πραγματικό ερώmμα για ένα κρίσιμα μεγάλο τμήμα
του εκλογικού σώματος να είναι εκείνο της απελπισίας του
αποκλεισμού και των μειούμενων μ1οθολογικών προοmικών
και εργασιακών προστασιών, αλλά και mς ανnσυχlας για τη
δημοιφατικiι κυριαρχία σm χώρα τους. Η ψiιφος ήταν ανα
γκαστικό ψiιφος cκατά» μtας επιλογής και όχι cυπέρ» μιας
θετικής πρότασης. Αν το αγνοήσει κανείς αυτό και καταφύγει
σε ηθικολογικούς δεκάρuωυς εναντίον του «αμαθούς λαού»
και mς υπερβολής mς δnμοκρατίας,8 μιλά για cκακομαθn
μένα παιδιά»'' και ζητά την κατάργηση των εκλογci>ν, τότε
επιβεβαιώνει με αυτiιν ακριβώς τη στάση την καχυποψία
των εκλογέων απέναντί του. Εμφανίζεται σαν ολιγαρχικός,
υπερασπιστής μιας μn-υπόλογης νομενκλατούρας από τον
οποiο έσπευσε να διαφοροποιηθεί με mν ψήφο του. Σε κά
πο1ες περιπτώσεις μάλιστα, η συνθηματολογία ξεπερνά mν
μπρεχτικ.ή ειρωνεία που προοναφέραμε: καλούνται οι ελίτ να
εξεyερθούν απέναντι στις αμαθείς μάζες και να τις βάλουν σm
θέση τους10, να εnuφaτήσει η διακυβέρνηση μέσω τεχνοκρα
τών και να σταματiισοuν οι εκφοπές {και μάλιστα όλο αυτό
εκφωνούμεvο από f:ναν μετριοπαθή έως τώρα αρθρογράφο).
Οι επιθέσεις στις «ανόητες μάζες» και στην ανωριμότητά
τους έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, και βρίσκουν πάτημα
συχνά από άλλα φαtνόμενα ακροδεξιάς ανόδου παγκοσμίως,
από τn Λεπέν μέχρι τον Τραμπ. Το ενδιαφέρον στις αναλύ
σεις αυτές είναι πως την κατάρρευση της νομιμοποlnσης
του πολιτικού συστήματος σε παγκόσμιο (iι έστω δυτικό)
επίπεδο και την ανάδυση φαινομένων πολιτικής απελπισί
ας και πρωτογονισμού τη μεταφέρουν από το πλαίσιο της
αναζήτησης των αιτίων για αuτiι τη στροφή, στο πλαίσιο της
καταδίκης και απόρριψης των φορέων αυτής τnς στροφής.
Σε αυτό όλοι οι απολογητές του καταρρέοντος συστήματος
(αυτό που ονομάστηκε caκροίο κέ\'τpο») συγκλίνουν, και
με τον τρόπο αυτό γίνονται οι φορείς αμφισβήτησης της
δημοκρατίας, βγαίνοντας από τα δεξιά στην ακροδεξιά.
Εδώ όμως έχουμε πολλαπλά παράδοξα πολύ πέραν της
Βρετανίας: n δnμοκρατικiι κο\ σώφρων Κεντροαριστερά
και Κεντροδεξιά, οι δύο πυλώνες του θνήσκοντος νεοφι
λελεόθερου μοντέλου, γίνονται 01 σκληρότεροι τιμητές της
δημοκρατίας mς ίδιος. Στο βαθμό που το ακραίο αυτό κέ
ντρο, οπουδήποτε στον κόσμο, εκφράζει τη φρίκη του για
την άνοδο διαφόρων λαϊκισμών (με την τρέχουσα ασαφή
δημοσιογραφική έννοια), αλλά συνεχiζεt να ασκεί το ίδιο
τεχνοκρατικό μοντέλο οποκομμένnς και ανυπόλογης εξου-

σίος, ανατροφοδοτεί θετucά τις συνθήκες υπό τις οποίες
αναπαράγεται και ενισχύεται η Ακροδεξιά.Όπως θετικά την
ανατροφοδοτεί αυτή η μαζική απαξίωση του «αμόρφωτου
λαού». Όπως παρατηρεί ο Matt Taibbi, η αντίδραση στο
BRexit είναι ο λόγος που το BRexit συνέβη11•
Όχι μόνο όμως οι ελίτ σm Βρετανία, αλλά και σε όλη mν
ΕΕ, επέλεξαν να κωφεύσουν σmν κοχλάζοοοα δοοaρέσκεια
που πραγματικά ανέδειξε n κάλπη. Η στάση των Ευρωπαίων
αξιωματούχων δείχνει πως το πάθημα τnς Βρετανίας δεν tyινε
μάθημα και η οορά από πολιτικές (άσε nς οικονομtκές) κρiσεις
που έρχονται στα απόνερα τnς βρετανικής απόφaσnς για έξοδο
από υινΈνωση, θα αντιμετωπιστούν με mv ίδια εμμονικόmτα
και ακαμψία.Ήδη, κατά mν Handelsblatt12, ο Σόιμπλε φαiνε
ται πως κατάλαβε οπό όλη αυτή mν ήπα, πως δεν υπάρχει
αρκετά αυστηρή τήρηση του δημοσιονομικού συμφώνου και
πως χρειάζονται χρηματοδοτικοί εκβιασμοί προκειμένου να
πειστούν οι χώρες να εφαρμόσουν το αντιλαϊκό και διαβρωτικά
για τη δnμοκρaτiα μέτρα που αποκαλεί cμετορρυθμiσεις». Υπό
τις συνθήκες αυτές είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς κάnοιο
μέλλον σε αυτήνmν Ευρώπη, με ή χωρiςτn Μεγάλη Βρετανία_
Εnίpεrρο: Την φiσψη διαφορά για να υπερισχύσει ro Leανe
rrzv έκαναν ψηφοφ6ροι rου Εργαnχ:ού χ:αι του Ιψάοινο υ K6p
pαroς που ψήφισαν με άλλο m:rnnx:6 χ:αι άλλα ιφιrήρια από
rov σννrηρηnχ:6 πυρήνα. Μια panά σrα ποιοηχ:ά rοpήpατα των
δηpοοκοπήσεωνχ:άνε� σαφfς πωςχωρίς αυτό ro x-oppάn, το Leaνe
δεν νπήρχr περίπτωση να σνγι;:εvrρώοει πλειοψηφία. Κατά έναν
rψωνιχ:ό τρόπο λοιπ6ν, η διχ:ή pας ήπα πtρυσι έδρασε mθαv6ν
χ:αrαλυn,;:ά στη Βρεrαvίο: αν δειςπιv επιχειρηματολογία rου Lexit
(της ,.-;αpπάvιαςγια έξοδο από τηνΕΕ απ6 ορισrερή σχ:οmά) και rων
ανθρώπων που από χάθε άλλο παρά αφοδεξιά σχ:οπιά tjιήφισαν
Leaνe, x:εvrpιx:6rara σηpεfο της ήrav πως η ΕΕ απέδειξε, α) pε τη
σrάσrι της πέρ1ΧJ1 ro χ:αλοχ:αίρι σπιv Ελλάδα χ:αι β) pε τη διαχεfρισrι
του προοφνyιχ:αύ, πως είναι rαι rελεσίδι,.-;α ανrιδruιοιφαnχ:ή χαι
επίσης ξενοφαβιχ:ή (αλλά αnλά pε mo θεσpι,.-;ό rρ6πο χαι χωρίς
rrι ρηrοpιχ:ή που συνοδεύει nς ηλιθι6rηrες του Farage). Με άλλα
λόγια, πέρα απ6 την αυrοφατοριχ:ή αυταπάτη χ-αι πιv ξενοφοβία,
που ήrαν πάvrα το υπ6σrρωpα rου ουνπιρηnχ:ού ευpωσ1'επn-,;�
σμού ,;:αι προϋπήρχε, rηv πλειοφηφ(α σrο Leaνe ενδέχεται να
έδωσαν ε,.;είvοι που αποpυθαποίησαv rηv Ευρωπαϊχ:ή Ένωση
pεrά ro rοpωπpαξικότrηpα του Ιο υλίου του 2015 στη χώρα μας.
Αν έrσι έχουν τα πpάγpαrα, τ6rε ro πολιn,.-;ό αυr6 φαιν6pnιο της
πεταλούδας επιβεβαιώνει fιδrι αυr6 που λεγ6ταv απ6 πέρυσι: pεrά
rov πειθavαγιcασpό rης Ελλάδας στη συνέχιση rης λιτόrηrας, η
Ευρώπη δεv θα ήrav ποrέ πια η ίδια. •

β Γιο το φσιν6μενο Τρομn στις ΗΠΑ, αλλ6 στnν ίδια αυλλονιστιιιιf: Sυl/iνan, Α. (2016). Democracies end when they are too democratic. ΝΥ Maqazine,

Ι ΜοΤου. {Online] Διαθtαιμο σrο: httρ:/Jnymaq.com/άaίly/intell/gencer/2016/04/america-tyranny·donald·trυmp.html

9 Tίlford, s. (2016). Ιf we νote to leaνe the ευ, other countries will thinlι we're a bυnch of spoilt chίldren. They'll be right. The Telegraph, 21 Ιουνίου.

{OnlineJ Διαθtαιμο αrο: httρ:/Jwww.telegraph.co.ulι/news/ZOl6/06/IO/the·world·is·baffled·by-oυr-υrqe-to·Ιeaνe·the·eu··to-do-so-woυld/
10 Traub, J. (2016). lt's Time fσr the ειίtes to Rise Up Against the Ιgnorant Masses. foreign Poficy. 28 Ιουνίου. [Online] Διαθtαιμο στο: http://
foreίgnpo/icγ.com/2016/06/28/ίts·time·for·the·elites·to·rise·υp·against-ignorant-tnasses·trυmp·2016·brexit/?wp_Ιogin_redirect=O
11 Taibb/, Μ. (2016). The Reactiαn to Brexit /s the Reason Brexit Happened. Rolfing Stone, 27 Ιουνίου. {On/ineJ Διαθtαιμο στο:
http://www.rollin9stone.com/politίcs/news/the·reaι:tion·to·brexit-is·the·reason·brexit·happened·ZOl60627?page=3
12 Καθnμεpινι! (2016}. Handelsblatt: Μεrαρpυθμιαrιιιd σχtδιο Σdιμπλε νια Κομισιdν εκτ. 29 Ιουνίου. [OnlineJ Διαθέσιμο αrο:
hltp;//www.Ιιathίmerinί.gr/B65533/article/epilιairothta/kosmos/handetsblatt·metarrγBmistilιo·sxedio·soίmple-gta·Ι<αmlstαn---elιt
-

www.dimosloι;rafia.press
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David Buckingham

« Δεν ήτ αν μια λαϊκή εξέγερση
το

Brexit>>

Το μεταναστευτικό και η φυλεαιάι ταυτόmτα κυριάρχησαν σmν εξέλιξη του βρετανικού
δημοψηφίσματος, τονίζει ο θεωρητικός της Ειαταίδευσnς στα Μέσα και ανησυχεί ιδιαίτερα
επειδή ακροδεξιοί και λαϊκιστές δεξιοί πολιτικοί καθοδήγησαν το δημόσιο αίσθημα.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ι Η Σ Τ Η Σ Ο Φ Ι Α Ι Ο ΡΔ Α Ν Ι ΔΟ Υ •

David Buckingham θεωρείται ένας από τους mo
εmδραστικούς θεωρητικούς του χώρου mς Εκ
παίδευσης στα Μέσα. Με διεισδυτική μαnά προ
σπαθεί να επανεφεύρει το πεδίο δίνοντας έμφαση
σmν κριτuάι και στον αναστοχaσμό. Το περιοδικό
«Δnμοmογραφία• συνάντησε τον καθηγητή σm
Θεσσαλονίκη, δύο μέρες μετά το δπμοψήφ1σμα
για την παραμονή iι όχ1 mς Μεγάλης Βρετανίας
σmv ΕυρωπάίκήΈνωσn. Όντας Βρετανός -γιο
την ακρίβεια, Λονδρέζος κοσμοπολίτης, όπως
αυτοπροοδιορίζεται- n άποψή του yια το Brexit έχει βαρύνουσα σημασία. Αμέσως,
φέρνει σε ανnδιαστολiι το ελληνικό ζήmμα με το βρετανικό: «Είναι πολύ ενδιαφέ
ρον να βρίσκομαι σmν Ελλάδα αυτήν την ημέρα επειδή η συζήmσn που έχετε εδώ
σχετικά με το Grexit είναι μια πολύ διαφορετικ:ή συζήmση. Είναι πολύ σημαντικό
να κατανοiισουμε ότι όλn η δυναμική της συζήτησης στn Μεγάλη Βρετανία ήταν
πολύ διαφορετική•.

Enqllshness

Ποια ήmv 10 θέματα nou ιαιριόρχnσαv σmv πορεία προς uιv κάλπη;
Ί\ ήταv αuτό ποu οδήynσε τους Βρεmvούς σε αυτό το αποτ.έλεσμα;

• Η Σο+rα Ιορδσνlδοu

είναι υπεύθυνη tκδοοης
της «Δημαοιοyροφfας:t και
ακαδπμαίκ� υπεύθυνη του
ΜΠΣ ιι:Επικοινωνfα και Ν�σ
Δnμοσιοyροφίσ».

w-.dimoslografia.ρress

Οι πολιτικοί. ειδικότερα όσοι επιθυμούσαν mv παραμονή, προσπόθnσaν να καrrο
θύνουν m συζήmσn σmν οικονομία και στα θέμαra mς διακυβέρνnσnς, αλλά σmν
πράξη, το κεντρικό θέμα ήταν n μετανόσn:υσπ. Η δημόσια συζήmσn κατrοθύνθnκε
από ορισμένους ανθρώπους. Γtα παράδειγμα, ο Nigel Farage, ηytmς του δεξιού
κόμματος UK Independence Party (UΚΙΡ), δημοσιοποίησε μια αφίσα σmν οrιοία
εμφανίζονταν μετανάστες που σχnμάnζαν μια μεyάλn ουρό yια να εισέλθουν σαι
Βρετανία. Με αυτόν τον φόπο, πέωχε να πατήσει το κουμπί σχετικό. με m φυλή, τον
ρατσισμό, mv εθνική ταυτότητα, τον αναστοχασμό rιόνω σmν ιδtα περί Βρεταvικόmτας
(Bήtishness) ή στην πραγμαnκόmτα Αγγλικόmτας (Englishness). Πλέον, θα πρέπει
να μιλάμε, σε μεγαλύτερο βαθμό, για Αγγλ�κόmτα (Englishness) σε ανnδιαστολiι
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με m ΒρεταVU{όmτα (Bήtishness), αφού είναι ξεκάθαρο ότι n
Σκωτiα καt n Βόρεtα Ιρλανδία ψήφισαν με δtαφορεηκό τρόπο
από mv Ayyλ{a.

Μια πολύ επικίνδυνη κστάατααn
Υπάρχει όvτως μια ροπή προς τοv ρατσισμό ή είναι το
θέμα mς οurοvομίαςπου βρίσκεmι πίσω από m συζίππ
σπ yια το μεmvασιι:υπκό; ηα vα μπv yίvεmι π συζίππσπ
σιο πεδίο mς οικοvομίας;
Η καμπάνια υπέρ του Brexίt πάmσε το κουμπί του φόβου
σχετικά μετο φαινόμενο mς μετανάστrοσης, του φόβου όλων
αυτών των •'Άλλων" οι οποίοt έρχοvταt να κατασφέψουν τον
πολιτισμό. Maζipε αυτό, υπήρχε και η tδέο, για την wφίβε�α σε
φαvτασιακό επiπεδο, του πώς ήταν n Ayyλia. Κατά συνέπεια,
οι άνθρωποι συλλογiζοvταt τn βρετανuύι αυτοκρατορία και
τn μεyάλn Βρετανία που δ1οικοόσε τον κόσμο. Δr.ν mστεόω
ότι υπήρξε ποτέ, πaρό μόνο αποτελri μ1α φαντασιακή εucόνα
ενός �οχυρού �ους, το οποίο απλά ...εξaφανiσmκ.ε. Ζούμε
όμως σε έναν διαφορετικό κόσμο κ1 αυτό συνιστά μ1α πολύ
δυνατή συναισθηματική παγίδα yια τους ανθρώπους. Σε αυτό
το πλαίσιο, κάθε λογucή συζήτηση πφί οtκονομίας δεν γίνεται
επαρκώς κατανοητή. Πρόκ.εtται για μ1α πολύ αφηρημένη συ
ζήmσπ. Αvnθέτως, n συζήτηση περί μετανάστευσης και φυλής
είναι πολύ δυνατή yια αρκετό κόσμο. Π1στεόω βρισκόμαστε
εν μέσω μ1ας πολύ επucίνδυvnς κατάστασης.Έχουμε δεξιο()ς
λαίκtστές πολιτικο\)ς, αλλά και τον Nigel Farage σmv άκρα
δεξιά. Μπορεί να μην φοράει στολή και άρβυλα, αλλά αναμφι
σβήτητα ανήκει σmv αιqχ>δεξιά. Αυτοί 01 άνθρωποι θα έχουν
κυβερνητικές ευθύνες.
ΖΖ

Πώς είvαι όμως vα βλέπεις vα χωρίζεmι
χώρα σου σm δuο;
Εγώ είμαι Λονδρέζος, ζω στο Λονδίνο, μ1α κοομοπολίτικn
πολυπολιτισμική πόλn. Οι κάτοtκο1 mς πόλnς ψήφισαν ενάντια
σmν αποχώρηση, αλλά εάν δει κανείς mνκατάσταση έξω από
την πόλn σε άλλες επαρχίες, φαίνεται να υπάρχει διάκρ1ση
ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις και την ύπα1θρο. 01 κάτοικοι
του Λονδivου, συγκεκριμένα, και σε μεγάλο βαθμό των άλλων
μεγαλουπόλεων, ψήφισαν mν παραμονή.Έξω όμως από το
Λονδίνο ο πληθυσμός είναι πολύ διαφορετtκός. Πέρα από
αυτό, βλέπουμε μια πολωμένη συζήτηση με όρους φυλής και
μετανόοτευσnς. Υπάρχει επίσης η διάκρ1σn ανάμεσα σtους
νέους και τους ηλοοωμένοuς. Το 75% των νέων ψήφισαν υπέρ
mς παραμονής, ενώ γύρω στο 60%-65% των μεγάλων υπέρ της
αποχώρησης. Το ίδιο συμβοίνtι και σmν εκπαίδεοοπ. Οι πτυχι
ούχοι προέιφ1νανmνπαρaμονή, ενώ 01 λ1yότερο μορφωμένοι
mν αποχώρηση. Με βάση τα παραπάνω, παρamρούμε μια
κοινωνία που συνεχώς διαιρείται. Η δολοφονία, γιαπαράδειγμα,
τηςJo Cox επιβεβαιώνει με διχιμaτucό τρόπο αυτήν m διαίρεση.
n

Μια λαϊκή εξέγεραn ή κάτι άλλο;
Σmv Ελλάδα και στπv Κύπρο έχουμε εμπειρία από
δπμοψπφίσμαm που εξέφρασαν μιαν οvήθεσπ με το
κέvτρα ισχύος σε διεθvές εrήπεδο. Δεv είvαι αvήστοιχπς
κατεύθuvσnς το «Οχι» -τωv Βρειnvώv; Δεν ίπιιv έvα χα
στούκι yια uιv ευρωπαϊκή πyι:σία αυτό ΊΟ αποτέλεσμα;
Εiμαι απόλυτα nροετοιμαομένος να αριστερίσω» έρχεται να
σχολ1άσει. cΔεv πιστεύω να είνα1 αυτό που 01 τράπεζες και
ο παγκόσμιος καmταλιομός ήθελε πραγματικά. Γt' αυτούς το
ι1ημοσιοt>pιφ
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Ο Murdoch προέκρινε
το Brexit ελπίζοντας
,,

να αποκτησει
περισσό τερη δύναμη
πάνω στην κυβέρνηση
της Βρετανίας .

Brexit είναι το λάθος αποτέλεσμα.Όλο το οικονομικό σύσmμα,
η Τρόπεζα της Αγγλίας, οι μεγάλες εταιρε�, όλοι έλεγαν ότι
εmθυμούν η Βρετανία να παραμείνει. Δεν νομίζω πως θ.εyαν
ψέματα. Πιστεύω ότι είναι πρόδηλο όn αυτό ήθελαν. Το Brexit,
συνεπώς, δεν ήταν το αποτέλεσμα που ανέμεvαv. Το πρόβλημα
είναι ότι το διακύβευμα παρουσιάστηκε στα Μέσα ως μια λαϊκή
επανάσταση, σmν οποία απλοί άνθρωποι μάχονται ενόντια
στους πολιτικούς και τους ισχυρούς mς ελiτ.Όλοι όμως γνω
ρίζουμε από την Ιστορlα 6n μια λαϊκή εξέyερσn μπορεί να
οδηγηθεί σε διάφορες κατευθύνσεις.Έχω στο μυαλό μου m
Γερμανία σαι &χαεdα του '20, διότι δtαθέτουμε και σήμερα
πολιnκούς mς δεl;ιάς που είναι 1διαίτερα ευφυεiς και αyamιτoi,
όπως οι ΒοήsJohnson και N"ιgel Farage. Δι;ν είναι όπως οι mo
πολλοl πολιτικοί. Δεν φαlvονται ψεύτικοι, αλλά συνηθισμένοι
αυθεvnκοί άνθρωποι. Είναι πολύ έξυπνοι και έτσι χεφαyωγούν
τον κόσμο και τη συζiιmσn. Πατούν το κουμπί του φυλετικού
κι αυτό εξυπηρετεί τα συμφtροντά τους. Το πρόβλημα, λοι
πόν, μετατοmσmκε σmv άλλη πλευρά, όμως οι υπέρμαχοι
της παραμονής δεν κατάφεραν να προτάξουν ένα αρκετά καλό
επιχείρημα που θα ενερyοποιοοοε το θυμικό.

Ο Μιfρντοχ και το Brexlt
Η συζίππσn έρχειαι σιοv ρόλο τωv Μέσωv. Κι ενώ 01
περισσότεροι από μας έχουμε περίπου mv εvιύπωσπ

πωςm μίντια σm Βρεmvία οκολοόθπσαvm yραμμή mς

πορομσvής σmv ΕΕ, n απάvmσn που δίνει ο Μπάκιγχαμ
αναδεικνύει μια διαφορεnκή εικόνα.

Ο ρόλος των Μέσων είχε σαφώς πολύ ενδιαφέρον. Σm Βρε
τανία έχουμε ως εnί το πλείστον δεξιές εφημερίδες. Οι περισwww.dlmosίoqrafia.press

σότερες, λοιπόν, ήθελαν Brexit Το γεγονός αυτό εmβεβαιώνει
και mν εmθυμία του Rupert Murdoch για αποχώρηση.Έχω
την εντύπωση ότι ο Murdoch προέκρινε το Brexit ελπίζοντας
να αποκτήσει περισσότερη δύναμη πάνω σmν κυβέρνηση
της Βρετανίας, απ' όση είχε στην ΕΕ. Στις Βρυξέλλες δεν
θrωρείται τόσο σπμαvnκός όσο σrο Λονδίνο. Εδώ όλοι οι
πολιnκο( θέλουν να τον γνωρίσουν. Λέγεται ότι ο Τύπος
πεθαίνει, αλλά σmν πραγματικότητα σm Βρεταviα είναι πο
λύ ισχυρός, κυρίως διότι θέτει την ατζέντα υις πολιτικής, κι
επ1σnς για τα άλλα Μέσα. Οι πολιτtκοί σκέφτονται συνεχώς
τι θα πουν οι εφημερίδες, όπως για παράδειγμα n Daily Mail,
η οποία είναι μια πολύ ισχυρή εφnμερiδα. Αυτή θέτει mν
ατζέντα για το BBC, τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και τη
δnμόαια συζι'ιmσn. •

ΟDaνidBuckingbam είναι amδηpαϊ,;6ς, ονγyραφfaςmι σύp
βουλα; pε ειδικόπιrα τους νέους, rηv εmαiδευση και rα ΜΜΕ
Eivaι Emeritυs Professor στο Παvεmσrfιp.10 του Lougbborougb
rοι εmm:έmης rοθηyηπjς στο Παvεmσnίμιο rου Sussex ,;αι σrο
Norwegian Centrefor Cbi1d Researcb. Δfδαξε rorά αιφούς ως
εmσWπηςσε παvεmσιήμια rωv.fΠ1Α. πιςΑvστραλίας, πzςΙταλίας,
τουΧονyκΚονγ7' 1CGΙ πzς Νοήου Αφρ�nίς, ενώ έχει δώσει διαλfξεtς
σε πcρισσόrερες από 30 χιi.Jρες. Διεrtλrοe. επίσtχ', mθηyηπjς σrο
Ivanroύro Εmαίδευσης του Παvεmσrηpίου του Λονδίνου, 6πον
διεύθυνετοΚfvrρo ΜελέιηςΠαιδιών, Νέων rοι Μέσων. Θεωρείται
πρωrοπ6ρα; σπι σύyχρονη έρευνα για πιν Εr;nαfδευση σrα Mfoa
b:οvrαςγρ6.ψει πέραν των 30 βrfJλiωv mι 220 άρθρων. Έργα rον
έχουν pσαφρασrεί m: 15 γλώσσες. Στα ελληvιώ χν�σε το
βrfJλίο του «Εmαίδευση στα ΜΜΕ» (Ε\ληvι,;ά Γp6.ppara, 2008).
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Social Media Thoughts
�� Τ Η Σ Λ Η Δ Α Σ T r E N E •

• Η Λι\δσ Τα�νf είναι διδάκτωρ
τοu nοντείοu nονεπιστημrοu. Διδάσκει στο
ΜΠΣ ιι:Επιttοινωνiα και νια Δημασ1ογρσφίο»
του Ανοιttτού Πανεπιστημίου Κύπροu.

Tov Ιούνιο το Reuters Institute for the Study of Joumalism δημοσίευσε την ετήσια
έρευνά του Digital News Report καταγράφοντας τις διεθνείς τάσεις για την κατανάλωση
ειδήσεων κατά τη διάρκεια του 201 6. 26 χώρες από όλες τις ηπείρους, μπήκαν στο
μικροσκόπιο των ερευνητών του ινστιτούτου οι οποίοι σκιαγράφησαν για κάθε μια από
αυτές τις μιvτιακές συνήθειες των πολιτών.

2 80/ο
των ηλικιών 18-24 (γuναfκες /

νέοι) δηλώνει ότι το social medla
αποτεΛαύν την πρώτη και κυρίαρχη
πηγ� ενημέρωσης, ξεπερνώντας για
πρώτη φορά την τηΛεάροσn.

του οuν6λοu τσu δεiγματος

επισκέπτεται το δικτυακό τόπο
μιας εφημερίδας τουλάχιστον μιο
φορό την εβδομάδα.

Η Γερμανία και η

Γαλλία παρουοιόζουν
τις πιο παραδοσιακές
συμπεριφορές στην
κατανάλωση ειδήσεων,
με την τηλεόραση, το
ραδι6φωνο, αλλά και τις
εφημερίδες να έχουν
ακόμα πολύ υψηλά
ποσοστά προτιμήσεων.
Αντίθετα, η Κορέα, η

�Ελλε1μμα εμπ1στο σύvη ς
και social media
Από την έρευνα φυσικό δεν θα μπορούσε να λείπει και n Ελλάδα, η οποiα κρατά
τα πρωτεία τόσο σm χρήση των social media ως πηγής ενημέρωσης με ποσοστό
74% (ακολουθεί η Τουρκία με 73% και η Βραζιλία με 72%), όσο κα1 στο έλλειμμα
εμπ1στοσύνης απέναντι στα Μέσα και στους δπμοmογρόφους (μόλις το 20% των
Ελλήνων δηλώνουν ότt μπορούν να εμπιστευθούν τους ενημερωτικούς οργα
vtσpούς, ενώ το 80% υπογραμμίζει m στενή σχέση των μίντια με την πολιτική
Ζ4

Νορβηγία και η Σουηδία
κινούνται σε πιο
ψηφιακούς ρυθμούς.

Ενδιαφtρον ΕΓν111 το yΕγον6ς ότι
η κοτανάΛωση news οηιίne νideo
δεν είναι τόσο διαδεδομένη άσο
αναμενόταν με το ποσοστό να
φτάνει μόλις το

21:0/ο
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κa1 οικονομtκή διαφθορά στη χώρο).
Σύμφωνα με τα ευρήματα, n αύξn

θέματα πολ1τικής, οικονομίας, τεχνολο
γίας ή περιβάλλοντος.

σn mς πρόσβασης σε ετδήσεις μέσω

Πηγαίνοντας ένα βiψα πιο πέρα, οι

social medίa όπως το Facebook, το
Twitter, αλλά ακόμα και το Instagram
ή το Snapchat είναt ραγδαίο το τελευ
ταία χρόνια, ενώ ενδιαφέρον έχει το ότι

ερευνητές προσπάθησαν να αποκωδι

όλο κα1 πιο πολύ στα social media ως

παράλληλο αυξάνετατ και το ποσοστό

πηγή ενημέρωσης. Η άμεση και γρήγο

κοποιήσουν τους κύριους λόγους γτα
τους οποίους οι πολίτες στρέφοντα�

όσων χρησψοποtούν τα social media

ρη πρόσβαση σε έκτακτες ειδήσεις κα1

σαν κύρια rnιγfι ενnμέρωοnς. Τόσο σmν

γεγονότα, η δυνατότητα σχολιασμού κατ

Ευρώπn όσο και σnς ΗΠΑ, τουλάχιστον

μοιράσματος, αλλά κατ το γεγονός ότι

ένας στους δέκα χαρaκτπρίζει τα social

τα social meclia τους επιτρέπουν να έ

media m βαστκή πηγή ενημέρωσής του,

χουν μια καλύτερη αίσθηση γτα το ποιες

με τα ποσοσοστά να γίνοντα1 ακόμα πω

ειδήσεις και δnμοστογραφικά θέματα

εντυπωστaκό στην Αυστραλία ( 1 8%).

ενδιαφέρουν τον κο1νωvtκό τους κύκλο

αλλά και στην Ελλάδα (27%).

ήταν 01 απαντήσε1ς που ξεχώρισαν.

Ποια είναι όμως τα social media που

Quotes

Όλα τα παραπάνω δείχνουν σaφώς

κερδίζουν στο πα1χνίδι της ενημέρω

τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν πλέον

σης; Το Facebook κυριαχεί με ποσοστό

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην

που αγγίζει το 44%, ενώ ακολουθεί το
YouTube ( 1 9%). Το Twitter ( 1 0%)

φικού περ1εχομένου και υπογραμμίζουν

φαίνεται να προτιμούν περισσότερο

το γεγονός ότt ζούμε στην εποχή της

κατανάλωση ειδήσων και δημοστογρα

δημοσιογράφοι και πολιτικοί, ενώ

αποκεντρωμένης πληροφορίας, των

ενδιαφέρον παρουσιάζει n δυναμ1κή

αλγόριθμων, και των social meclia, πα

εiσοδος του WhatsApp (8%).

ράγοντες που θέτουν ερωτήματα και

Όμως, τα social meclia δεν αποτε

προβληματισμούς τόσο γτα το λειτουρ

λούν μόνο πηγή ενημέρωσης, αλλά

γικό, όσο και το επιχειρηματικό μοντέλο

επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα στους

των σύγχρονων Μέσων. •

Με τα social
media γiνεσα1 ο
προσωπ1κός σου
1
αρχ1συvτακmς
Συμμετtχων στην έρευνα

,.
Τα περ1σσότερα
έκτακτα γεγονότα
τα μαθαίνω
μέσω Facebook
ή Twitter. Είvα1
πράγμαn τρελό.
1
Οπως γtα
,
παράδε1γμα,
όταν πέθανε ο

χρήστες να μοιράζονται τις ε�δήσεις,
κάτι το οποίο κάνει το 24% του δεiyμα

Περισσι5rερα νια rnν tρευνα μπορείrε να δείrε

τος της έρευνας, εστιάζοντας κυρίως σε

aro: http://diqίtalnewsreραrt.αrg/

David Bowie

Συμμετέχων στην tρευνα

Προτείνετε τη

στους followers
ή στου ς φίλου ς σας
στα social media.

Θα το εκτιμήσοuv.

www.dimosloqrafia.press
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Ο νaνικ6ς γρσμματtσι; της CGT Phίlippe
Martine.ι εrχε οπέναvτr του και την κυβέρνηση

ολλά κοι τα μfντια.
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Η μά χη της επικοινωνίας

στη Γαλλία

Τα Μέσα δεν κατάφεραν να πείσουν την κοινή ΎVώμη ότι ο νόμος Ελ Κομρί
πρέπει να περάσει. Ούτε ότι τα συνδικάτα ευθύνονται για τη βία στους δρόμους.
Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει πως δεν το π ροσπάθησαν με κάθε τρόπο.

Τ Η Σ Ε Λ Ε Ν Η Σ t.4 Α Υ Ρ Ο Υ Λ Η •

πό τον Μάρτιο μέχρι σήμΕ(ΧΙ η Γαλλία ζει στον
ρυθμό mς αντιπαράθεσης για τον νέο Εργασι
ακό Νόμο, γνωστό και ως νόμο ΕΙ Κhοmή, από
το επώνυμο mς αρμόδιας υπουργού. Μια αντι
παράθεση που εξελίσσεται, από m μία πλruρά,
στο πραγματικό επίπεδο, αυτό των κινητοποι
ήσεων, των απεργτών, των διαδηλώσεων και
των κυβερνητικών απαρόσεων, αλλά και στο
εnικοινωvtακό επίπεδο, αυτό mς ενημέρωσης.
Τι στάσn τήρησαν τα ΜΜΕ, κυρίως το μεγάλο,
σm Γαλλία απέναντι στον νόμο και κυρίως απέναντι στις αντιδράσεις και τις κινnτο
πούισεις που αυτές ηυροδόmσαν;

• Η Ελtνη t.4σuρ04ίλη είναι

διδάκτορος τοu Τμnμοτος
Κοινωνικnς Πολιτικnς του
Πονιείοu Πανεπισιnμlοu.
Εργάζεται ως οντοποκρίτρια στο
Κuπριοκό Πρσκτορεlο ΕιΜσεων.
Συνεργάζεται επίσης με τnν
ιστοσελίδα toperiodiko.ι;ιr

www.dimosioψafia.press

Όχι και πολλή εvnμέρωσn
cΕίτε πρόκειται για ιδιωτικά ΜΜΕ είτε γιο δημόσια, κυρίως τα κανάλια τnς δημόσιας
mλεόρaσης και λιγότερο οι σταθμοί του δημόσιου ραδιοφώνου, το δημοσιογραφικό
επάγγελμα δεν έπαιξε τον ρόλο του, δηλαδή αυτόν mς ενnμt.ρωσnς προς τον θεατή,
τον ακροατι't, τον αναγνώσm έτσι ώστε αυτός να διαμορφώσει ελεύθερο άποψη για
το τι πραγματικά αλλάζει με τον νόμο αυτό» υποσmρίζει ο Jean Franςois Tealdi,
πρώην γενικός γpαμματέας του Εθνικού Συνδικάτου Δnμοσιογρόφων που πρόσκειται
στη CGT (Syndicat National desJoumalistes, SNG-CGT)ι. Ενδεικτικό, όπως λέει,
είναι ότι μέχρι σήμΕ(ΧΙ, εκτός από κυβερνητικές ιστοσελίδες (λ.χ. του υπουργείου
Εργασίας) το μοναδικό Μέσο που δημοσιοποίησε το πλiιρες κείμενο του νόμου
είναι η εφημερίδα Humanite2•
Η πλειοψηφία των μεγάλων ΜΜΕ αρκέστηκαν σε περιλήψεις και παρουσιάσεις
του νόμου χρησιμοποιώντας σε σημαντικό βαθμό mν κυβερνητική επιχειρnματολογίa•
και αποφεύγοντας την σε βάθος ανάλυση των ίδιων των όρθρων του νομοσχεδίου.
Ακόμη και μέσο όπως n εφημερίδα Liberation, η οποiα εξαρχής τήρησε θετική
στάση απέναντι στους αντιδρώντες στο εργασιακό νομοσχέδιο, κατά κύριο λόγο
παρουσίασαν επιχειρήματα και αντεmχειρήματα κυβέρνnσnς καt διαφωνούντων''
27
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Τ α κυρίαρχα ΜΜΕ αναφέρονται μόνο στα επεισόδια
και στους ταραξίες και όχι στην αστυνομική βία κατά
των διαδηλωτών

(είτε πολιτtΚών είτε των επτό συνδικάτων που συμμετtχουν
cmς κινητοποιήσεις - 1' intersynclicale) με σαφή επικριτική
διάθεση απέναντι σmν κυβέρvnση, αλλά δεν δnμοσιοποinσαν
το πλήρες κείμενο του νόμου.
Είναι ενδιαφέρον ότι το πολυσυζnmμέvο πλέον άρθρο 2 που
nραχτικώς θέτει τις rnιχειρnσιακtς συμβόσεις σε προτεραιόmτα
σε σχtσn με τις κλαδικές και τις συλλογικές και περιθωριοποιεί
m δυνατότητατων συνδικαλιστικών εκπροσώπων ανό επιχεί
ρηση να τις μπλοκάρουν με τρόπο που οι απεργοί θεωρούν
ότι μπορεί κόλλισι:α να λειτουργήσει τελικό εκβιαστικά και να
οδnγεi τις ψηφοφορίες υπέρ των εργοδοτικών προτάσεων,
αpχucώς δεν θίγεται ιδιαιτtρως.5 Ή θίγεται κατακερματισμένα,
ακόμnκαι ότανπαpουσιάζοvται 01 ενστάσεις όσων αντιδρούν
στο νομοσχέδιο, καθώς αυτόγίνεται με m λογική να αναδειχθεί
cπού λένε ψέματα• τα συvδucάταb με αποτέλεσμα να μnνγίvεται
σa� σε τι διαφωνούν ακριβώς όσοt κιvnτοποιούvται. Χρε1ά
στnκαv Κ\νnτοποιήσεις διαφόρων μορφών, απερylες, η έγκριση
του νομοσχεδίου με χρήσπ του όρθρου 49.3 του γαλλΙΚού
Συντόyματος, δηλαδή με παράκαμψη του κοινοβουλίου, στις
αρχb; Μαίου, για να αρχίσει και στα ΜΜΕ η συζήmσn για το
τι πραyματικά συμβαίνει με το όρθρο 2 του νέου Εργασιακού
Νόμου, είτε ως παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων7, είτε
εσnάζοvτας στις διαφορετικές προσεγy1σεις εντός κυβέρvnσnς
με σι:όχο m μείωση mς κοινωνικής έντασnς, χωρίς να παρου
σιάζονται 01 θtσεις των συνδικάτων που αντιδρούνll.
Όσον αφορά δε στα ΜΜΕ που πρόσκεινται σm δεQά πτέ
ρυγα mςπολ1τuαίς σκnvfις mς Γαλλίας, εξαρχής υποσrfιριf,αν
ότι το πρόβλημα δεν είναι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το
οποίο σε γενικές γραμμέςχαρaκιήριζαv σωστό, χωρίς εκrενείς
αναλύσεις, αλλά επέκριναν τους χεφισμούς τnς κυβtρνnσnς
ωςπροςτnvπαρουσίασfι του.9 Ή υποσn'ιριξανότι γίνετ:αι πολύ
μεγάλη φασαρία για το τiποτε.10 cH επίσημη γραμμή των μεyο
λύτφωv ΜΜΕ, ηλεκφονucών και Τύπου, η οποία εκφραζόταν
κυρίως υπό τn μορφή ediιoήals, ήταν θετικά προσκείμενη προς
τον νόμο και επέκρινε κυρίως τους χεφισμούςmς κυβέρνnσnς
ως προς mν παρουσίαση και τnν εmχειρηpατολογία που τον
συνόδευσε:. τονίζει η Lenaig Bredoux11, δημοσιογράφος σmν
ειδησεογραφική ιστοσελίδα Mediapart.

Ο δρόμος παίρνει το μuφόφωvο
Μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων pικρiις, σχετικά, κλίμα
κας και ενnμtρωσπς, κατά τον οποίο αρκετά nλεκφονucά και
διαδικτυακά ΜΜΕ καλλιεργούν mν εικόνα ότι στον δρόμο
28

βρίσκονται άνθρωποι που δεν τους αφορά το νομοσχέδιο12
υποβαθμίζοντας μεθοδικά τα αιτήματα όσων διαμαρτύρονται,
στις 31 Μαρτίου πραγματοποιείται n πρώm μεγάλη διαδή
λωση από τα συνδικάτα που αντιδρούν στον εργασιακό νόμο.
Μετά το τέλος mς, pεyάλος αριθμός διαδηλωτών παραμένει
στην πλατε\α Republique και γεννιέται το κίνημα Νuit Debout
Οι συμμετέχοντες πολύ γρfιγορα στήνουν δικό τους ραδιο
φωνικό σταθμό, ερασιτεχνucά έντυπα και τnλεόραοn13 για να
μπορέσουν, όπως υποσmρίζουν, να ενημερώσουν mν κοιvfι
γνώμη για αυτό που πραγματικά συμβαίνει, πaρακάμmοντας
τα μεγάλα ΜΜΕ.
Σε αυτά συνε�σφέρουν επαyyελματiες δημοσιογράφοι και
εργαζόμενοι στα Μέσα, με χaρακmριστΙΚότερο παράδειγμα,
όπως λέει η δημοσιογράφος Camille Polloni mς συνδρομητικής
ειδησεογραφικής ισι:οσελiδας Les ]ours, τους τεχνικούς του
δημόσιου ραδιοφώνου (Raclio France)14• Το ραδιόφωνο του
Nuit Debout συνεχίζει μtχρι σήμερα να εκπέμπεt καλύmοvτας
όλες τις κιvnτοποιήσεις κατά του Εργασιακού Νόμου15•
Από τα μέσα Απριλίου και μετ:ά αρχίζει να διαφαίνεται �
κάθαρa μια ολοένα μεγαλύτερη σύνδεση των εκδηλώσεων και
συζητήσεων στο πλαίσιο του Nuit Debout με το συνδικαλιστικό
κίvnμα1� n οποία «εmσnμοποιείται:. με τnν παρουσία και ομι
λία nγεtΙΚών στελεχών των συνδικάτων που ανnδρούν στον
Εργασιακό Νόμο σmν καθιερωμένη ημερήσια συνέλευση mς
πλατείας Republique στις 28 Απριλίου μετά από μία ακόμη
διαδήλωση 17• Ενώ μέχρι εκείνη τη σογμή, σε γενtκές γραμμές,
οι αστυνομικές δυνάμεις tχουν επέμβει μόνο σε περιπτώσεις
μΙΚpοεπεισοδίων στο περιθώριο των συγκεντρώσεων στnν
πλατεία, από τις 29 Απριλίου γίνονται αλλεπάλληλες καθημε
ρινές αστυνομικές επιχειρήσεις για την D<Κένωσn του χώρου
στη βάση των αποφάσεων για περ1ορισμένο «ωράριο:. σm
συγκέντρωσn, επιχειρήσεις που διακρίνονται από υπερβολική
χρήσn βίας, τραυματισμούς και προοαγωγές18•
Ο τρόπος κάλυψης από τα περισσότερα μεγάλα ΜΜΕ mς
πρωτοφανούς, για τα τελευταία χρόνια, βιαιόmτας σε βάρος των
διαδηλωτών από nς αστυνομικές δυνάμεις, των συγκεντρώσε
ων τnς 28nς Απριλίου1 '' δίνει ένα σαφές στίγμα για το πώς θα
χειριστούν στο εξής συνδικάτα, διαδηλωτές, απεργούς. Η, δια
τnς βίας, διάλυση του Nuit Debout και η ολοένα μεγαλύτερη
καταστολή από πλευράς αστυνομίας απέναντι στους διαδηλωτές
γίνεται το αyαmιμένο θέμα των ΜΜΕ, ιδιαίttρα των τnλεοπη
κώv, μια τακτuάι που εντείνεται διαδήλωση m διαδήλωση μέχρι
και τα μέσα Ιουνίου και mν έναρξη του Euro 2016.
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νοντας έτm το στiγμα ότι για την κυβέρνnσn το συνδικάτο αν
«Η κάλυψη των κ1νnτοποιήσεων κατά του F.ργα01ακού Νόμου, δεν κινείται εκτός νόμου πάντως βρίσκ.εται στα όριά του. Τα
αρχής γενομένης από τις 28 Απριλίου, κατά h."ύριο λόγο από έντυπα ΜΜΕ, σε γενικές γραμμές, δεν παίρνουν τα ίδια θέση,
τις τnλεοράσε1ς, περιορίζεται στα επε1σόδια που γίνονται στο αλλά φιλοξενούν «απόψεις» που στηρίζουν τn συγκεκριμfνπ
περ1θώριο των διαδηλώσεων. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία εικόνα πολιτική θέσn25 και αναπαράγουν την άποψη του προέδρου
των ιανnτοπούισεων, πόσο μάλλον των αιmμάτων τους»2α λέει mςΈνωσnς Βιομηχάνων (MEDEF) Pierre Gaιtaz ότι τα στε
n Camille Polloni συμπληρώνοντας ότι πραγματικά αν κάnο1ος λέχη mς CGT είναι «κακοποιοί και τραμοκράτες.20 αν και ο
παρακολουθούσε ειδήσεις μόνο από mν τηλεόραση θα θεω ίδιος απέσυρε τον δεύτερο χαρακτηρισμό μετά από tντονες
ρούσε ότι το πιο επικiνδυνο πράγμα που μπορούσε να κάνε� επικρίσεις. Κάτι που δεν έκανε ο δnμοοιογράφος Franz Oliνier
είναι να κατέβει σε μια διαδήλωση. Με εξαίρεση μεγάλα ΜΜΕ Giesbert, ο οποίος στο editoήal του στη γνωστή ιστοσελίδα Le
που έχουν, εξαρχής, στπρίξε1 τη θέση των διαδηλωτών (π.χ. n Point παρομοιάζει τn CGT με την ισλαμιστικfι τρομοιφατικfι
εφημερίδα Humanite, η εφημερίδα Liberation σε σnμαντικό οργάνωση ISIS27 ως προς mν απειλή που οοτροσωπεί για m
βαθμό, ειδπσrογρaφ�κές ιστοσελίδες όπως π Mediapart, και Γαλλία! Λιγότερο ακραία, η Figaro2� καmγορεί τn CGT ότι
εναλλαιmκές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες όπως n Fakir κλπ.) έχει «όμηρο mν Γαλλία» και θέλει να m γονατίσει. Άλλα μέσα
τα υπόλοuτα ΜΜΕ επιλέγουν να προβάλλουν τα επεισόδια προβαίνουν σε ποραινέσεις yια m διάλυσή τnς.29
Στην τnλεόρασn τα πράγματα είναι πιο
από τις δ1αδηλώσε1ς, καλλιεργώντας κλίέντονα. Τα περισσόι:qχ� δiκτυα επικεντρώ
μα τρομοκρατίας, περνώντας σε εντελώς
νουν στους αποκλεισμούς, στις απεργίες και
δεότερπ μοίρα το αίτημα των διαδηλώσεστις συνέπειες αυτών αφήνοντας για άλλη
ων και την ουσiα ενώ οι ευθύνες εμμέσως
Ιδιαίτερα τα
επιρρίπτονται στους δ�αδηλωτές.21 Στην
μια φορά στο περιθώριο το γιατi yίνοντα1
έvτοπα ΜΜΕ
ίδια μοlρα τίθενται απεργοί. αντιδρώντες
οι κινητοποιήσεις και καλλιεργούν κλίμα
ανασφόλειας, φόβου αλλά και πίεσnς για
στον νόμο και οι συγκρούσεις μειοψηφιών
έλαβαv σ οβαρά
«τερματισμό» των κινnτοποιήσεωv!Ο με την
με την αστυνομία.22
uπόψnm
,
κυβέρνnσn και την πολιτική mςνα μένει στο
«Τα ρεπορτάζ αναφέρονταν πλέον μό
σ τα σ ηmς
νο στα επεισόδια και στους ταραξίες. Τα
απυρόβλnτο31 και m CGT να κατηγορείται
,
,
κοιvnς yvωμης
κυρίαρχα ΜΜΕ πρότασσαν αυτό και όχ1
για «Ομηρία• mς χώρaς32• Οι συνδικαλιστές
την αστυνομική βία που ασκούνταν στους
της όποτε εμφανiζονται στα μεγάλα κανάλια
προ σ παθώντας
διαδηλωτές. Επiσπς δεν πρόβαλλαν σχεδόν
περνούν σχεδόν από «ανακριτικές διαδικα
vα μηv
καθόλου τις ανακοινώσεις των συνδικα
σίες», όπως τις χαρaκτnρίζει n ιστοσελίδα
αποξεvωθοuv
λιστικών οργάνων των αστυνομικών που
acήmed που λειτουργεί ως «πaρamρnτήριο
,
ΟΠΟ ΊΟ
έθεταν υπό αμφισβήτπση τις εντολές που
ενnμέρωσnςι κυρίως των ηλεκτρονικών
,
ΜΜΕ, παραθέτοντας σειρά παραδειγμά
λάμβαναν από τους ανωτέρους τους, στις
αvοyvωστικο
,
οποίες δεν περιλαμβανόταν τίποτε στnν
των από ειδnσεοyρaφικές εκπομπές όπου
τοuς κοιvο.
κατεύθυνση της πρόληψης mςδράσης των
οι οοτρόσωποι της CGT δέχονται επικρίσεις
ταραξιών• υποσmρίζει ο Jean Franι;ois
αντί για ερωτήσεις και δεν προλαβαίνουν
καν ν' απαντήσουν.�
Tealdi. Και προοθέτει ότι και για τα επεισόδια η ιφιτuα'ι ασκείται στους διαδηλωτές και στα συνδtκάτα
Ένα επίσης επιχείρημα κατά mς CGT ήταν ότι δεν είναι
χωρίς να αναδεικνύεται η ευθύνη της αστυνομίας χαρακm παρά μiα ισχνή μειοψηφία, που δεν αντιπροσωπεύει τους ερ
ρίζοντας «ένα βήμα ακόμη προς μια γλυκιά δικτατορία» τη γαζόμενους, n οποία για λόγους «εγωισμού επειδή σβήνει
στάσn τrις κυβέρνnσnς να κατηγορήσει τους διοργανωτές για συνδικαλιστικά:. κάνει άνω κάτω τη χώρa.34 Το επιχείρημα
τα σοβαρά επεισόδια στο περιθώριο της διαδήλωσης mς 14ης αποδομείται από τις στήλες mς Liberation, καθώς σημειώνεται
Ιουνίου στο Παρίσι απειλώντας με απαγόρευση διαδηλώσεων. ότι η λογική mς «μειοψηφίας» που καταλογίζεται στπ CGT
Αντιδρώντας στις εντεινόμενες κατnγορlες n διασυνδικαλιοτική στη βάση των εγγεγραμμένων μελών mς, αν εφαρμοστεί στα
που στπρiζει τις κινητοποιήσεις, μαζί με mνΈνωσn Ανθρωπί κοινοβουλευτικά κόμματα, τότε στο σύνολό τους έχουν λιγότερο
νων Δικαιωμάτων, ζητά κοινοβουλευτuα'ι έρευνα γιο το ποιος μέλη από m CGT μόνο.35
Ο Jean Franι;ois Tealdi τονίζει επίσης ότι συσmματικά σε
έχει τnν ευθύνη για m διατήρηση mς τάξης στους δρόμους
όλn αυτήν την πολεμική n CGTαπομονώνεται από τα άλλα έξι
κατά τn διάρκεια διαδηλώσεων.ΧΙ
συνδικάτα που συμμετέχουν στις απεργίες και στις κινnτοπούι·
Η CGT το απόλυτο κακό
σεις. Αν και μuφότερnςδυναμικής, όλα μαζί και τα επτά συνδι
Παράλλnλα, το συνδικάτο της CGT γίνεται ο κύριος στόχος κάτα που στηρίζουν τις κινητοποιήσεις (CGT, FSU, Solidaires,
τnς πολεμικής τnς κυβέρνnσnς, n οποία αναπαράγεται από τα SAF, UNEF, FIDL, UNL) οοφοσωπούντnνπλειοψηφία των
μεγάλα ΜΜΕ, κυρίως τα τηλεοπτικά, την περίοδο που κορυ εργαζομένων, σημειώνει.
φώνονται οι αποκλεισμοί διυλιστηρίων και λιμανιών και οι
απεργιακές κινnτοπούισεις. «Δεν φτιάχνει n CGT τους νόμους Η κοιvή yvώμn κλοΊσάει
στπ χώρα» διαμηνύει ο πρωθυπουργός Emmanuel Valls2� δί- Η στάση αυτή των μεγάλων ΜΜΕ προκαλεt έντονες αντιδρά-

Επεισόδια, μόvο επεισόδια
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Οι συνδικαλιστές της CGT όποτε εμφανίζονται στα
μεγάλα κανάλια περνούν σχεδόν από «ανακριτικές
διαδικασίες)> .

σεις σmν κοινή γνώμη με αποτέλεσμα σε αρκετές διαδηλώσεις
οι δnμοmογpάφοι να μnν είναι ευπρόσδεκτοι, ιδιαίτερα όσοι
προέρχονται από τα μεγάλα mλεοπnκά καvάλια.'Οπως αναφέ·
ρει το συνδικάτο των δημοσιογράφων που πρόσκειται σm CGT,
έχει ενημερωθεί από αρκετούς, κυρίως εικονολήmες, ότι οι
διαδnλω'tές τους ζήmοοννα αποχωρήσουν καmγορώντας τους
ότι δεν ενημερώνουν πραγματικά, προβάλλοντας επιλεκτικά
τα επεισόδια και αγνοώντας m δtαδήλωση.� Ταυτόχρονα, οι
δημοσιογράφοιγίνονται στόχος και των δυνάμεων καταστολής,
ιδιαίτερα από τα μέσο Μαίου, με αρκετές εν ψυχρώ εmθέσεις
εναντίον τους να καταγγέλλονταt από τα συνδικαλιστικά τους
όργαvα.J7
Tnv ίδια ώρα που η βασική ατωδός ήταν ότt cμια μειοψηφία
κρατά όμηρο m Γaλλlα», 01 δημοσκοπήσειςJΗ έδειχναν σταθrρά
αυξανόμενη στiιριξιι mς κοινής γνώμης στις κινητοποιήσεις,
και mν περίοδο των αποκλεισμών καt των απεργιών, η οποία
αντί να μειώνεται, αυξάνεται μέχρι και σήμερα. Ιδtαίτερα n
χρήση βίαςκαι οι χειρtσμοi mς κυβέρνησης και των κυρίαρχων
ΜΜΕ φαίνεται να γύρισαν μποΟμερανγκ και να ενίσχυσαν m
στήριξη προς nς κtνητοποιήσεις αντί va mν υποσκάψουν.3•
Για τον νυν γενtΚό γραμματέα του Εθνικού Συνδικάτου
Δημοσιογράφων που πρόακ.επαι στη CGT (Syndicat Νational
desJoumalistes, SNG-CGT) Emmanuel Vire10 ακριβώς αυτή
η εντεινόμενη στήριξιι mς κοινής γνώμης στις κινητοποιήσεις
έβαλε «φρένο», ως έναν βαθμό τουλάχιστον, σε περαιτέρω
caκρόmτες» από τα ΜΜΕ, ιδtαίτερα τα μεγαλΟτερα, τα οποία,
όπως σημειώνει, είχαν σαφή εικόνα, δια των δημοσκοπήσεων,
και του αντίθετου αποτrλέσμaτος που έφερε η στάση τους και η
βία κατά διαδηλωτών και δημοσιογράφων. Παρά το όn, όπως
επισημαίνει ο προκάτοχός του Tealdi, τα αποτελέσματα των
δημοσκοπήσεων αυτών δεν προβάλλονταν παρά ελάχιστα,
από τηλεοράσεις και ραδ1όφωνα, ο Vire εκτιμά όn ήταν εις
γνώση των διευθύνσεωντων ΜΜΕ και έπαιξαν τον ρόλο τους.
Με mν άποψη αυτή συμφωνεί και n Lenaig Bredoux ειcrι·
μώντας όn ιδιαίτερα τα έντυπα ΜΜΕ έλαβαν σοβαρά υπ' όψιν
m στάση της κοινής γνώμης προσπαθώντας να μην αποξενω
θούν από το αναγνωστικό τους κοινό41• Αυτό οδήγησε, όπως
αναφέρει, σε editoήals θετικά διακείμενα προς το περιεχόμενο
του νόμου, ιδιαίτερα στην αναθεωρημένη του εκδοχή, που
βρίσκονταν δίπλα δίπλα με άρθρα που επέκριναν τους κυβερ
νητικούς χειρ1σμούς και ρεπορτάζ που αναδείκνυαν m βίαιη
καταστολή των δ1αδnλώσεων.
Στο ίδtο μήκος κύματος, η Camille Polloni υποσmρίζει όn
30

ενδεικτικό αυτής mς κάπως ισορροπnμένnς στάσης που οι
εφημερίδες προσnάθησαν να τηρήσουν είναι το γιγονός ότι
η Le Moηde, που ήταν θετtΚή προς το περιεχόμενο του νο
μοοχεδίου και δεν ήταν τόσο φιλική προς τις διαδηλώσεις,
ήταν η μοναδική που δημοσίευσε συνέvτευξιι με τον 28χρονο
φοιmτή Γεωγραφίας Jean-Franςois Martin,.o• ο οποίος έχασε
το μάn του από βομβίδα mς αστυνομίας στη διαδήλωση στη
Ρεν σnς 28 Απριλίου. Παράλληλα, φιλοfiνησε εκτενή ρατορτάζ
για την αστυνομική βία κατά των δ1αδnλωτών. Και οι τρεις,
Vire, Bredoux, Polloni, ειrnμούν ότt δεν ισχύει το ίδιο για mν
mλεόραση, με τον Emmanuel VireΒ να θεωρεί ότι τα ιδιωτικά
τηλεοπτικά δί1'.-τυa ήταν έντονα προπαγανδιστικά κατά των
κινητοποιήσεων, αλλά ότι η δημόοtα mλεόραση τα ξεπέρασε
με μεγάλη εmτυχίa.
Πιο επuφ1nκός ως προς τα ρaδιοmλεοπτικά ΜΜΕ, ο]ean
Franςois Tealdi τονίζειΗ όn ποτέ μέχρι σήμερα στη μακρόχρονη
σιaγγελpαnκή του πορεία σm γαλλική mλεόρασn δεν είδε τόσο
μεγάλη έλλειψη πληροφόρησης, αν όχι παρaπληροφόρησn,
παρά μόνο άλλες δύο φορές. Η πρώτη αφορά τις προεδρικές ε
κλογές του 1995 οπότε σχεδόν όλα τα mλεοπτικά ΜΜΕ σχεδόν
έκαναν εκστρατεία υπέρ του τόu: υποψηφίου Edouard Balladur
ενώ τελικά εξελέγn οjacques Chirac. Και η δεύτερη το 2005, με
αφορμή το δημοψήφ1σμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, όπου
περίπου μέχρι φεις εβδομάδες πριν mν πραγματοποίησή του
η παρουσίαση των επιχειρημάτων του «Ναι» ξεπερνούσε το
70% του mλεοπτικού χρόνου που αφιερωνόταν στο θέμα, σε
σημείο τέτοιο που δεκάδες δημ001ογράφο1 των ραδιοmλεοπn
κών ΜΜΕ προχώρησαν σε συλλογή υπογραφών (l 70.000)
ζητώντας ίση προβολή και των δύο απόψεων.

Καμία διαφοροποίηση

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων σm Γαλλία υπήρξαν και cα·
πώλειες» από πλευράς δημοσιογράφων λόγω cδιαφορετικών
απόψεων:.. Η ηχηρότερη ήταν αυτή mς Aude Lancelin, βοηθού
διευθυντfι του πολύ γνωστού εβδομαδιαίου περιοδικού L'
Obs που κινείται στον ευρύτερο εκείνο χώρο της Αριστεράς,
που είχε σχέση με την αριστερή πτέρυγα του Σοσιαλιστικού
Κόμματος. Αν και επισήμως δόθηκε η εξfιγηση όn έyινε για
λόγους cδtοικηnκούς - ορyανωnκούς», ένας εκ των μετόχων
εnεσήμανε στην απολυμένn δημοσιογράφο ότι «επηρεάζεται
πολύ από nς απόψεις mς:. που ήταν θmκά δtακείμενες στο
κίνημα κατά του Εργασιακού Νόμου και του Nuit Debout
«Η δtαφοροποίησn, πόσο μάλλον η διαφωνία, δεν είναι
"-11μοmοypαφtιι / Κσλσκαίρι 2016
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ανεκύι», υποσmρίζει ο Christian Salmon45, ένας από τους
γνωστότερους αρθρογράφους της ιστοσελίδας Mediapart,
θεωρώντας ότι τα ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σt
αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Και εκnμά ότι γίνεται μια
προσπάθεια «εγγραφής εκ νέου• όλωντων εμπειριών και των
αξιών, των αρχών και mς λογuάις στο πλαίσιο της απόλυτης
εmκράmσnς του vεοφιλελευθερ10)lού. Σε άρθρο που έγραψε
με αφορμή την απόλυσn της δημοσιογράφου του L' Obs (η
οποία πυροδότησε μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας και χαρακτnρί
στnκε cπολιτuο'ι•}, ο Salmon υποοmρίζει επίσης ότι ο ίδιος ο
νόμος ΕΙ Κhοmή αποτελεί μια προσπάθεια «να ξαναγραφεί• η
λογuάι των εργασιακών σχέσεων και μάλιστα να γίνει εντελώς
cφυσιολογτκά» αποδεκύι ως κανοvτκόmτα ενώ εμφανίζονται
ως «παράλογοι• 00οι αντιδρούν.46
Για σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας λόγω της συγκεκρι
μένης στάσης των ΜΜΕ κάνει λόγο ο Jean Franςois Tealdi'•;
. Σημειώνει ότι από την μία ουδέποτε έπαιξε το ρόλο του το
Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο παρεμβαίνοντας για
να διασφαλίσει ότι η ενιιμέ.ρωσn δεν θα είναι εmλεκnκή, από
mν άλλη οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ είναι κυρίως μεγάλοι όμιλοι,
στους οποίους την πλειοψnφiα σm διοίιmσn έχουν τράπεζες,
βιομηχανίες ή μεγάλες εταιρείες εξοπλισμού ή κατασκευών,

δηλαδή αυτοί με τους οποίους συναλλάσσεται άμεσο η κυ
βέρνηση ακόμη και με απευθείας αναθέσεις έργων. Οπότε
το περιεχόμενο mς προσφερόμενης ενημέρωσης μάλλον θα
πρέπει να είναι αναμενόμενο.
Η οιαmσκεοή τοο εχθρού»
Σε yεvικές γραμμές, τα κυρίαρχα ΜΜΕ ακολούθησαν mν
«πεποmμέvn• της δόμησης προπαγανδιστικού λόγου απένα
ντι στο κίνημα ενάντια στον Εργασιακό Νόμο: επιδίωξαν να
το «απομονώσουν:. από mν κοινωνία και να το pετΟ'τpi:ψουν
σε cεχθρό» του cκοινού συλλογικού καλού». Στο βιβλίο της
«Principes de la propagande en peήode de guerτe» •& το οποίο
αναφέρεται στην προπαγάνδα σε καιρό πολέμου, η καθnyήφ10
Ιστορίας του Ελεύθερου Πανεmσmμίου του Βελγίου Anne
Morelli αναλύει τα 1 Ο βήματα cκαταοκευής εχθρού• σε περίοδο
πολέμου, σημειώνοντας ότι χρησιμοποιούνται με τον ίδιο σχεδόν
τρόπο και για τις πφιπτώσεις κοινωνικών συγκρούσεων, κυρίως
από τα κέντρα εξουσίας και τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με m Morelli,
απώτερος στόχος εlναι να καλλιεργηθεί στην κοινή γνώμη η
cδοφονοποlnσn• του αvτιπάλου. Αν κανείς πφιδιαβεί τα στοι
χεία που αναφέρονται προηγούμενα, συμπεραίνει ότι πολλά
από τα βήματα αυτά ακολουθήθnκον σχεδόν κατά γράμμα.

Un travailliste musιdman favoή
pour remporter la maiήe de L.ondres
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ως δέκτης του εμπορικού προϊόντος της

�

Οοοιασnκό, έγινε προσπάθεια να «κα
τασκευασrεί ένα<; ε00>τερικός ε:χθρός», «μια

μειοψnφίαι που δεν εξέφραζε το σύνολο

μαζικής ενημέρωσης κατακερματίζοντας
την πραγματικότητα έτm ώστε το κάθε ξε

Η βίαιη

προκειμένου να εmτευχθεί διάσπαση του

διάλυση του

πληθυσμού σε εχθρικά στρατόπεδα�q.

Nuit Debout
και n ολοέvα
μεyαλότερn
καταστολή
,,
απεvαvn στους
διαδηλωτές
,,
yιvειαι το

Ταυτόχρονα, ακολουθήθηκε η τακτ1κή
της υποτίμησης δ�α της μη αναφοράς της
επίδρασης του νομοσχεδiου στην καθnμε
ρ1νόmτα των εργαζομένων ενώ αντiθετα
προβλήθηκε το «γενικότερο πολιτ�κό σχέ
διο» και το πώς αυτό θα εmδράσει θετ�κά
στην «ανταγωνιστικότητα:. της γαλλικής
οικονομ\ας.0°

Η κοινή γνώμη αντιμετωπίστηκε ως

,,

αyαmιμεvο
θέμα τωv ΜΜΕ,

«καταναλωτής• αγαθών, προϊόντων,
πολιτικών απόψεων, σε μια προοπάθεια
να υιοθετηθεί η mo συμφέρουσα άπσψn

ιδιαίτερα τωv
mλεοππκώv

γ�α τα συμφέροντα που οι ιδιοκτήτες των

ΜΜΕ εκπροσωπούν.�1 Αντιμετωπίστηκε

χωριστό της «κομμάτι• να μην μπορεί να
συνδεθεί με τα υπόλοιπα:;l
Όπως αναφέρει και ο Νόαμ Τσόμσκι,
δεν πρέπει να εκπλήσσει το όn n εικόνα του
κόσμου που παροοοιάζουν, όπως έγινε και
στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντιΠfΧ><Χι>
πεύει στενά και μονόπλευρα συμφέροντα και

αξiες που ουδεμία σχέση έχουν με αυτό ποu
εγκυκλοπαιδικά ονομάζεται ενημέρωση. Σε
πολλές περιπτώσεις, άλλωστε, οι διευθύνο
vτrς των ΜΜΕ, όΧ1 οι απλοί δnμαnογpόφοι
αλλά τα στελέχη των ΜΜΕ, έχουν τα ίδια
ταυτόσημα συμφέροντα με τους ιδιοκτήτες
των ΜΜΕ, με τους ιδιοκτήτες άλλων εm
χεφήσεων και με την κυρίαρχη τάξη που
ελέγχει το κράτος με το οποίο άλλωστε οι
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Το τέλος της Belle Epoque
για τις Δ υτικές Ελίτ;
Πέμπm 23 Ιουνίου 20 1 6. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου εmλέγουν την
έξοδο της χώρας τους από την ΕυρωπαϊκήΈνωση. Οι αναλυτές σπεύδουν να
κατονομάσουν τα αίτια: εξαπάτηση, ξενοφοβία, άγνοια. Μήπως βιαζόμαστε;
Μάλλον ναι. Οι αιτίες είναι μάλλον βαθύτερες και πολύ πιο σύνθετες.

ΤΟΥ Β Α Σ Ι Λ Η Μ Ο Υ ΡΔΟΥΚΟΥΤΑ•

Α brave new world
Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος δεν συνιστά ένα καινοφανές δεδομένο.
Όλο και περισσότεροι πολίτες των δυτικών χωρών εμφανίζονται δύσθυμοι α
πέναντι στη σύγχρονη κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Δεν έχουν τη δύναμη να
επηρεάσουν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Δεν διαθέτουν λόγο σε θέματα που
αφορούν στις ζωές τους. Δεν νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο στις ζωές τους. Ενώ,
ταυτόχρονα, αισθάνονται μία έντονη αβrβαιότnτα στον επαγγελματικό τομέα,
νιώθουν ή βιώνουν το φάσμα της ανεργίας, έχουν απολέσει ιί φοβούνται ότι θα
απωλέσουν τα όποιο εργασιακά κεκτημένα, αλλά και κυριότερα αντιλαμβάνονται
την εν γένει απαξίωση του κόσμου της εργασίας, στην οποία οδηγεί αναπόδραστα
η ασκούμενη οικονομική πολιηκιί.

"There is πο suc:h thing as soc:iety"
Η αποστασιοποίηση των ελίτ από τη μεγάλη μάζα των πολιτών συνοδεύεται

Ζ

;:

συχνά από μία ιδιαζόντως rχθρική στάση απέναντι στους λιγότερο προνομιού

α:
ο
:ι:
...
::>
α:

χους, οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως τεχνολογικά οπισθοδρομικοί, πολιτικά
αντιδραστικοί. ομοφοβικοί και f,ενόφοβοι, κοινωνικά μn κινητικοί, δίχως γούστο

και υψηλή αισθητική και εν γένει αδρανείς1• Ενώ, ταυτόχρονα, δrν είναι λίγες
οι φορές, κατά τις οποίες ο λόγος των συγκεκριμένων ελίτ εμφορείται από μία
αποστροφή προς τn δημοκρατία μιας απαίδευτης και ανειδίκευτης κοινής γvώ
μnς1 και την αναποτελεσματικότητά της. Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές ελίτ στις
σύγχρονες μπα-δημοκρατίες επιδεικνύουν μία πρωτόγνωρη αυτοαναφορικότnτα,
επικεντρώνοντας τις όποιες προσπάθrιές τους στn διατήρηση της καθεστηκυίας

• Ο Βσσlλnι; Μοuρδοuκούtaς

είναι σύμβοuλος στpοτnγιtιής
επικοινωνίος και διδάσtιων στο
Ανοικτό Πονεπιστήμιο Κύπρου.

www.dίmosioqrafia.press

1 Κρίσrοφερ Λσς, Η εςέyερσn rωv ελίτ ιισι n προδσοfσ rnς διψοιφσrfσς. Αθήνα: Νnσίδες, 2006, σσ. 9·12.
2 Επίσυrής τnς βάσnς, σ Michael Sandel δισrείνεrσι 6rι n ενέργεια και n δuvσμιιιή που δισθέrουv ιισι
επιδειιιvύοuv r6σο σι οπαδοίτου Brexίt 6σο και 6σοι υποσrnpίζουv τον Trυmp σrις ΗΠΑ dνσι σπσιέλε
σμσ τnς σποnιχίσς τωv ελίr. Βλ. συvένrεuξιι του Mίchael sandel στονJason Cowley. New stat�man, 13
Ιουνrου 2016.
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τάξης και δη των δucrύων συμφερόντων τους, αδιαφορώντας
για τις ανησυχίες και τους φόβους των απλών ανθρώπωvl.
Παράλληλα, η συναινετική κεντρώα πολιτική από πλευ·
ράς της πλεtοψηφίας των σοσιαλιστικών κομμάτων και η
μετατόπισή τους προς το κέντρο άφησε ένα μεγάλο κενό σrov
πολιτικό χώρο, αλλά και στο εκλογικό σώμα. Οι αρχές που
επέβαλαν με την πολιτική τους στα τέλη της δεκαετίας του
'70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80, πολιτικοί όπως η
Θάτσερ και ο Ρήγκαν, δεν αμφισβητήθηκαν σmν ουσία τους
και ριζικά ποτέ. Κεντροαριστεροί ηγέτες όπως ο Σρέντερ,
ο Κλίντον και ο Μπλαίρ προσπάθησαν να διαμορφώσουν
έναν εναλλακτικό (τρίτο) δρόμο, ο οποίος είχε ως στόχο
να αμβλύνει τις οικονομικές εvτάσεις, αλλά, σε τελευταία
ανάλυση, ο δρόμος που ακολούθησαν συνέβαλε σmν εμπέ
δωση αυτών των αρχών και στη νομιμοποίησή τους. Υπό
αυτήν την έννοια, ρητά ή σιωπηρά δόθηκε η εvτύπωση μιας
ευρύτερης συναίνεσης και μιας σχεδόν κοινής αποδοχής των
νέων πολιτικών. Δεδομένο που, παρά τις όποιες αντίθετες
προσδοκίες ή προβλέψεις, δεν μεταβλήθηκε ούτε έnειτα από
την έλευση τnς οικονομοο1ς κρίσης.

Τα vέα πολιnκά σχήματα
Επ' αυτής mς βάσnς, n οικονομοο1 κρίση της πρώτης δε
καετίας του 2 1 "" αιώνα θα σηματοδοτήσει την ανάδυση
και ταχύτατη διεύρυνση της απήχησης ενός νέου είδους
πολιτικού λόγου, τον οποίο θα ονομάζαμε αvτισυστπμικό
ή αντικαθεστωτικό. Ειδοποιό γνώρ1σμά του: η τοποθέτησή
του σε ριζική αvnδιαστολή με το πολιτικό και θεσμικό κα
τεστημένο. Ουσιαστικός του στόχος: η κάλυψη των κενών
που έχουν αφήσει τα παλιά κόμματα στον πολιτικό χάρτη και
η προβολή του ως της μοναδικής εναλλακτικής πολιτικής
πρότασης. Ο εκρηκτικός συνδυασμός φαινομένων όπως αυ
τά που προαναφέραμε με την ασφυκτοο1 πίεση που ασκείται
στον κόσμο της εργασίας από τα νέα οικονομικά δεδομένα
και συνθiικες καθιστά ένα μεγάλο μέρος των πολιτών των
Δυτικών χωρών, ιδιαίτερα δεκτικό στον αντικαθεστωτικό
πολιτικό λόγο, καθώς και στα κόμματα και στους φορείς
που τον αρθρώνουν.
Ανάμεσα στους κυριότερους φορείς του νέου αυτού εί
δους αvτtσυστημικού πολιτικού λόγου, θα συμπεριλαμβάνα
με: νέα ακροδεξιά κόμματα (Ουγγαρία, Λετονία, Φινλανδία,
Δανία} ή ήδη Ι)φιστάμενα που σημειώνουν πρωτοφανή
άνοδο (Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ελ
λάδα και Ιταλία}, νέα λόίκιστικά κόμματα με ξεvοφοβtκή και
αντιμεταναστευτική ατζέντα (Ελβετία, Σλοβενία), πρόσωπα
που εμφανίστηκαν εσχάτως στο προσκiιvιο (Nigel Farage
στην Αγγλία, Beppe Gήllo στην Ιταλiα, Donald Trump στις
ΗΠΑ), καθώς και νέα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα
(Platafonna Democracia Real Ya!), αλλά και κομματικά
σχήματα με αριστερή και αντικαθεστωτική φυσιογνωμία
(ΣΥΡΙΖΑ, Podemos, Die Linke}.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο εδώ το γεγονός ότι τα περισσό·
τερα από τα αντισυστημικά κινήματα"αναπτύχθηκαν μέσω
των Μέσων κοινωvικiις δικτύωσης. Τα νέα Μέσα κοινωνικής
δucrύωσης προσέφεραν την ευκαφία στις μάζες να συμμετά
σχουν - πρόχειρα, άτακτα και μη μεθοδικά - στον δημόσιο
διάλογο ή, για την ακρίβεια, σε έναν υβριδικό ιδιωτικο-δη
μόσιο διάλογο. Εν προκειμένω, τα νέα Μέσα είχαν δύο πολύ
συγκεκριμένες συνέπειες: αφενός, την περαιτέρω απαξίωση
των παραδοσιακών Μέσων και αφετέρου, την έκθεση των
μαζών σε απόψεις και γνώμες που δεν έχουν φιλτραριστεί
από τα συστημικά Μέσα. Παρότι το παράδειγμα το έδωσε η
«αραβική άνοιξη:., οι Ισπανοί Αγανακτισμένοι φαίνεται πως
αποτελούν το υπόδειγμα aποτελεσματοο1ς χρήσης των νέων
Μέσων για τους σκοπούς ενός γνήmα κοινωνικού κινήματος.

Ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος!
Εάν θυμηθούμε τον Καρλ Σμιτ και την άποψή του ότι σm
μήτρα της πολιτοο1ς βρίσκουμε μία και μόνη διχοτομία, αυτiι
μεταξύ φίλου και εχθρού, τότε προκύπτουν πολλά ενδια
φέροντα συμπεράσματα. Πρώτον, εάν δεν υπάρχει εχθρός
ή έστω ανταγωνιστής, τότε δεν υπάρχει και πολιτική, έστω
ως δυνατότητα. Γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την
αποχή των πολιτών από τις εκλογές. Δεύτερον, εάν το πεδίο
του «εχθρού» έχει μείνει κενό, αργά ή γρήγορα θα καλυφθεί,
και με δεδομένο ότι οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις δεν
προτίθεvιαι να κάνουν κάτι τέτοιο, τότε θα καλυφθεί από νέες
πολιτικές δυνάμεις. Εδώ αποκαλύπτετα1 και η yεvεmουργός
αιτία των αvnκαθεστωτικών κομμάτων. Τρίτον, σε αρκετές
περιπτώσεις, παρότι μπορεί να μην υπάρχε1 ταύτιση με τις
πολιτικές απόψεις των συγκεκριμένων νέων κομμάτων, το
γεγονός και μόνον ότι συνιστούν εχθρό ή ανταγωνιστή των
παραδοσιακών οδηγεί αναπόδραστα μεγάλη μερίδα των
πολιτών να τα αντιμετωπίζουν ευνοϊκά καt να βλέπουν την
ύπαρξή τους θετικά. Είναι το γνωστό: ο εχθρός του εχθρού
μου, φίλος μου. Τέταρτον, n σπασμωδοο1 και ασύvτaχτn ή
μη μεθοδική και απέλπιδα προσπάθεια ορισμένων παραδοσι
ακών πολιτικών δυνάμεων - κυρίως της Κεντροδεξιάς - να
ανακαταλόβουν τον κενό πολιτικό χώρο, περιστέλλοντας
ή έστω περιορίζοντας τη δυναμική των αvτισυστημtκών
κομμάτων, τα οδήγησε αρκετές φορές στο να υιοθετήσουν
ιδέες καt πεποιθήσεις4 που παραδοσιακά ανήκαν σmν άκρα
Δεξιά: ξενοφοβία, αvτιμετανασrευτικές πολtτικές, κ.ο.κ.

Με το μέλλοv δεv παίζουμε
Η ορθή κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στο Brexit
οφείλει να λάβει υπόψη της και να πραγματευτεί ενδελεχώς
τπ φυσιογνωμία και τα ειδοποιό γνωρίσματα του δημοψη
φίσματος ως πολtτική διαδικασία. Στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, τα δημοψηφίσματα συνδέονται με αποφάσεις
οι οποίες θα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Σε αντιπα
ραβολή με τον στενό χρονικό ορiζοvτα μίας τετραετίας ή

3 Κ6λιν Κράουrς, Μετοδnμοιφσιfσ, Αθι!νσ: Εκκρεμlς, 2006, ασ. 59-67.
4 Luι; Bo/tanski & Arnaud εsquerre, Η επlκrσσn του πεδlου τnς Δε!ιάς, Αθι!νσ: Π6λις, 2015, ασ. 15 κ.ε.
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Η ασφυκτική πίεση που ασκείται στον κόσμο της

εργασίας καθιστά ένα μεγάλο μέρος των πολιτών
των Δυτικών χωρών ιδιαίτερα δεκτικό στον
αντικαθεστωτικό πολιτικό λόγο

πενταετίας, το διακύβευμα ενός δημοψηφίσματος διαθέτει
εκτεταμένη χροv1κή έκt:αση κα1 προοπτική. Υπό αυτήν την
έννο1α, n οπτtκή του πολίτη σε ένα δημοψήφισμα aλλάζε1
αναγκαστικά και συνακόλουθα, μεταβάλλει την εκλογική
συμπεριφορά του.
Ζούμε ήδn, όπως έχει περιγράψει ο Ulrich Beck·' σε κοι
νωνίες διακινδύνευσης, ως εκ τούτου, το άνοιγμα προς το
(λιγότερο γνωστό ή προβλέψιμο) μέλλον και το μακροπρό
θεσμο επιτείνει την αντίληψη του κινδύνου, ενισχύοντας τον
φόβο. Το λιγότερο προβλέψιμο και περισσότερο άγνωστο
απώτερο μέλλον φαντάζει υπό μία έννοια πολύ περισσότερο
επισφαλές και επικίνδυνο, ενεργοποιώντας σχεδόν ενστι
κτωδώς τα συντηρητικά αντανακλαστικά των πολιτών. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε ότι ένα από τα βασικά συνθήματα στο
δημοψήφισμα του Brexit ήταν το t:Regain control», σύνθημα
με διττή στόχευση: αφενός, την επιστροφή σε κάτι γνώριμο,
και ως εκ τούτου λιγότερο επικίνδυνο, στο έθνος κράτος και
την εθνική κυριαρχία, αφετέρου - κατ αυτό ίσως είναι πιο
σημαντικό - την ανάγκη αίσθησης ασφάλειας, την οποία
προσφέρει η ανάκτηση του ελέγχου απέναντι σε άγνωστους
κινδύνους και φόβους.

Οδnyός εmκοιvωvιακής οvαποΙελεσμαπκόmτος
Μία από τις βασικές αρχές στην αποτελεσματική επικοινω
νία ενός μηνύματος συνίσταται στη θετική προδιάθεση του
πομπού του μηνύματος προς τον δέκτη και στη βαθιά γνώση
του πομπού των αναγκών και επιθυμιών του δέκτη. Με
δεδομένη την τεράστια απόσταση που χωρίζει τις σημερινές
ελίτ από την ευρύτερη μάζα των πολιτών, η απουσία κατα
νόησης των αναγκών και επιθυμιών τους είναι δεδομένη.
Ωστόσο, το ζήτημα δεν σταματά εκεί, καθώς οι ελίτ σε πολλές
περιπτώσεις λειτουργούν πατερναλιστ1κά και διαπνεόμενες
- όπως ήδη προαναφέραμε - από μία εχθρική στάση προς
τα ευρύτερα κοινά αποφασίζουν να «σηκώσουν το δάκτυλο:.

και να μιλήσουν φανερά για τις λανθασμένες αντιλήψεις
κατ nροϊδεάσεις του μέσου μη επαρκώς ενημερωμένου ή
μορφωμένου πολίτη. Αυτό έχει ως αnοτέλεσμα τη διnλά
αρνητική αντίδραση του ευρύτερου κοινού στα προτάγματα
των ελίτ: από τη μία, τα μηνύματά τους δεν είναι αnοτελε
σματτκά, καθώς δεν γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες
και επιθυμίες τους, και από την άλλη, τα μηνύματά τους
εκλαμβάνονται ως επιθετικά και οδηγούν στην αντίδραση,
μια και εμφορούνται από έναν πασίδηλο πατερναλισμό. Το
πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σε αυτήν την περί
πτωση είναι το ελληνικό δημοψήφισμα, στο οποίο ο ρόλος
του θεσμικού λόγου, όποια κι αν ήταν η πηγή του (media,
οργαvτσμοi. ενώσεις επαγγελματιών, κλπ.), οδηγούσε άμεσα
στην ακριβώς αντίθετη πεποίθηση και συμπεριφορά. Πρό
κειται για το φαινόμενο που πολλοί ονομάζουν boomeraηg
effect�: εάν ο δέκτης διάκειται εχθρικά απέναντι στον πομπό,
οποιοδήποτε μήνυμα του τελευταίου θα προκαλέσει τη δια
μετρικά αντίθετη συμπεριφορά του πρώτου.

Συμπέρασμα: Κασσάvδρο ή Προμnθέοf�:;
Συγκεφαλαιώνοντας, μπορεί κανείς να ισχυριστεί - ανα
δρομικά - ότι το Brexit ήταν προδιαγεγραμμένο. Και ήταν
προδιαγεγραμμένο διότι οι ελίτ, τα παραδοσιακά πολιτικά
κόμματα και οι θεσμοί δεν επιδίωξαν να κατανοήσουν το τι
συμβαίνει, το ποια ήταν τα θεμελιώδη διακυβεύματα και το
τι τελικά σκέφτεται μία μεγάλη μερίδα πολιτών στις οποίες
απηύθυναν το μήνυμά τους. Με δεδομένη την πορεία των
πραγμάτων, ο t:μετα-εθνικός Αστερισμός» μίας ουσιαστικά
ενωμένης Ευρώπης, τον οποίο οραματίστηκε ο Γιούργκεν
Χάμπερμας, φαίνεται να απομακρύνεrαι όλο και πιο πολύ
οπό rην οπτική μας'. Ωστόσο, τίποrα δεν μπορεί να θεωρηθεί
δεδομένο ή αδύνατον. Η πολιτική είναι πράξεις και επιλογές
και βούληση για τη ζωή, τον κόσμο και το μέλλον, όπως και
n

Δημοκρατία. •

5 Ulrί•h Bef;k, La Socίete du Rίsque, Παρίσι: Α/tσ Aubίer. 2001, οο. 399 κ.ε.
6 Jacques E:llul, Proρ<Jgandcι: Τhι:> Formatίon of Men·s Attitudes, Νέα Υ6ριιn: Vίntcιqe Books, οο. 2ΒΙ·282.
7 Jurqen Habermas. Ο μετσεθvιιι6ς αστερισμός, Αθιivσ: Πόλις, 2003, οο. 92 κ.ε.
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Το φαινόμενο της αποχ ής .
Η περίπτωση των κυπριακώ ν
Βουλευτικώ ν Εκλογώ ν του 20 1 6
Η αποχή δεν έρχεται μόνη, αλλά συνοδεύεται από αλλαγές στους πολιτικούς

συσχετι σμού ς. Το φαινόμενο δεν είναι τοπικό. Εντείνεται ιδιαίτερα τα χρόνια μετά
το ξέσπασμα της κρίσης του 2007-2008 στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Τ Ο Υ K V P I A KOV Σ

ΚΟΛΟΒΟΥ•

αποχή ή η άρνηση συμμετοχής σης εκλογικές
διαδικασίες, εκ μέρους των πολ�τών, είνα1 ένα
φαινόμενο το οποίο απαντάται εντονότερο τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, σε διεθνές, αλλά και
σε τοπικό επίπεδο. Σε αντίθεοπ με προyενέ

στερες ιστορικές περ1όδους, κατά τις οποίες
οι άνθρωποι αγωνίζονταν για mν κατάκmσn
και εμπέδωσn του θεμελιώδους δικαιώματος
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σήμερα φαίνεται
ότι οι εκλογές απαξιώνονται από σημαντική
μερίδα του πληθυσμού. Στο παρόν άρθρο αναφέρονται τα αίτια που προκαλούν mν
ακινητοποίηση του εκλογικού σώματος, δ�ενεργείται συγκριτική μελέτη mς αποχής,
σε κυπριακό και ευρύτερο επίπεδο, εm.χειρώντας την αποτύπωση των συνεπετών
a.

του φαινομένου αυτού.
Η φράση «κυάμων απέχεσθαι:. η οποία αποδίδεται στον Πυθαγόρα, έχει διττή

..
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ο
�
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σιψασία: Αφενός, προτρέπει τους ανθρώπους να μην καταναλώνουν κουκιά, προς

�
α:

απαρυγήν αυτού που σήμερα ονομόζετα1 κυάμωση, αφετέρου τους παρακινεί να

6

απέχουν από τις ψήφους (κουκ1ά) κα1 τις εκλογές. Ο Παπαδιαμάνmς εξοργισμένος

υ

από την πολιτική μωρία των σύγχρονών του πολιnκών (εποχή Τρικούπη-Δηλιγιάν
νη) χρnσιμοποίnσε mν ίδια φράσn για να καταδείξει ότι η αποχή αποτελούσε mν
απάντηση στον πολιτικό αμοραλισμό και στην αβελτnρiα1• Σήμερα. φαίνεται ότ1
σημαντική μερίδα των πολιτών ενστερviζετα1 τις πrnοιθήσης τόσο του Πυθαγόρα
όσο κα1 του Παπαδιαμάντη θεωρώντας την αποχή ως mν ατραπό που θα επιφέρει
mν αλλαγή στα κακώς κείμενα του πολιnκού βlου.
• Ο Κuρι6κος Ι. Κολοβ<Ις
είναι εpευνnτής του Advanced
Media Ιnstitute κοι υποψήφιος
δrδά�τοpος στο ΑΠΚΥ.

www.dίrnoslσorafίa.press

1 «Η δωροδοκία δε τnν οποfον βλtπεις r6oov yεvιιιευμένnν ως εχλογικ6v 6πλον. είναι κσr' εμέ το

μιιιρdτερον κσκ6ν. Όσrις 6μως δυσφΟρεf επίrσύτn σς μn μεrtχει του εκλογικού οyώνος, μιiτε ως εχλο·
γεύς μιiτε ως εχλtl;ιμος, "Κυ6μων απtχεσθΕ"». (Πσποδισμ6vτn Αλ, Χολοσσχώρnδες, 1892).
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Με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν διάφορα μο
ντέλα μελέτης του φαινομένου της κινητοποίησης/αποχής
των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τον Do,vns ( l 957), η συμμε
τοχή του εκλογέα εξαρτάται από το mθανολογούμrνο κέρδος
που δυνατόν να έχει λόγω της συμμετοχής του σnς εκλογές.
Επιπρόσθετα, τα συμπεράσματα από την ατομοκεντρική με
λέτη των ψηφοφόρων είναι ότι κάθε εκλογική διαδικασία,
εκλαμβάνεται από τους πολίτες ως ξεχωριστή, με τα δικά της
χαρακmριστικά. Αυτό αποδεικνύεται συγκρίνοντας m χαμηλή
nροσέλευσn τωvπολιτώv σnς Ευρωει<λογές σε σχέση με nς το
πικές εκλογές. Επiσnς, η κινητοποίηση γίνεται εντονότερη όταν
ο δεσμός πολίm-κόμματος ή πολίm-υποψnφίου είναι ισχυρός.
Η συμμετοχή σε κομματικούς μnχavισμούς ενεργοποιεί την
ταυτότητα της έσω ομάδας για τον ψηφοφόρο. Η σχέση τού
αviικειv σε μια ομάδα, με κοινές επιδιώξεις και στόχους, δη
μιουργεί στον ψηφοφόρο την υποχρέωση να προσέλθει στην
κάλπη την ημέρα τωv εκλογών. Σε αντίθεση με τους νέους
ψηφοφόρους, οι οποίοι εμφανίζουν οιονεί «κρίση ταυτόmτας•,
οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας φαίνεται όn το ξεπερνούν με
την πάροδο του χρόνου. Μελέτες έχουν καταδεί�ι πως για
τον νέο ψηφοφόρο είναι πιθανότερο να δημιουργηθεί «συ
νείδηση• συμμετοχής αν λάβει μέρος σnς 3 πρώτες εκλογικές
δ1αδικασiες, μετά την απόκτηση του εκλογικού δικαιώματος.
Ο Franklin (2004) διαπίστωσε όn κατά τις δεκαετίες 19701990 η συμμετοχή σε όλους τους τύπους εκλογών μειώθηκε
κατά μέσο όρο 4% σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις αμερtκανικές
Προεδρικές Εκλογές το πρόβλημα οξύνεται το 2008, καθιi>ς
η αποχή από το 11,5% το 2004, φτάνει στο 30% το 2008, α
φήνοντας, το 2012, αδιάφορο το ένα τρίτο των ψηφοφόρων
(Ραβδόγρομμα 1 )2• Στην Ελλάδα, το 2009 καταγράφηκε α
ποχή, στις βουλευτικές εκλογές, της τάξης του 29% ενώ το
2015 έφτασε στο 43% (Ραβδόγραμμα 2). Στην Κύπρο, από
την αποχή του 9%, στον β' γύρο των προεδρικών του 2008,
το ποσοστό εκnvάσσεται στο 18,5% το 2013 (Ρaβδόγραμμα 3)
φαινόμενο που εντείνεται στις βουλευnκές εκλογές, καθώς το
1 1% της αποχής του 2006 φτάνει α1σίως στο 33,26% το 2016
(Ραβδόγραμμα 4).
Η σύγκριση των ευρωπαϊκών συστημάτων με το αμερι
κανικό δεν οδηγεi καt' ανάγκη σε ασφαλή συμπερόσματα
αφού το δεύτερο είναt διπολικό per se. Αυτό όμως που δια
φαίνεται είναt όtι η Ευρώπη μεταλλάσσεται και τείνει προς
τον αμερικανικό τρόπο σκέψης. Η μετάβαση από την εποχή
της λήψης πολιnκών απαράσεωv στην εποχή της διαχείρισης
αποφάσεων, από το πολιnκό προσωπικό, με επίκεντρο την
οικονομική υφή των ζητημάτων, είναι επίσης αξιοσημείωτη.
Κο1νό χαρaκτηρ1στικό στις τρεις υπό αναφορά περιπτώσεις
είναι η προηγηθείσα οικονομική κρίση - η οποία εκδηλώθηκε
πρώτα στις ΗΠΑ (2007) και ακολούθως στην Ευρώπη, οδη
γώντας στην υπαγωγή mς Ελλάδας (201 Ο) και της Κύπρου

Στις αμερικανικές
Προεδρικές Εκλογές
το πρόβλημα οξύνεται
το 2008, καθώς η αποχή
από 1 1 ,5% το 2004 φτάνει
στο 30ο/ο.

(2013), σε συνάρτηση με τα εσωτερικά τους προβλήματα, σε
μνημόνια.
Έρευνες στην αλλοδαπή έχουν καταδείf,ει πως τα δημογρα
φικά χαρaκmριστικά ενός πλnθυομού μπορούν να εrmρεάοουν
τη συμμετοχή/αποχή σnς εκλογές (Ίimpone 1998· Matsusaka
& Palda 1999· Rolfe 2004· McCowan & Uηterhalter 2013).
Όσο πιο νέος είναι ο ψηφοφόρος τόσο πιο διστακτικός εμ
φανίζεται να προσέλθει στην κάλπη. Επίσης, όσο πιο υψηλό
είναι το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπου τόσο μεγαλύτερη
είναι η κινητοποίηση που παρατηρείται.
Παράγοντα, που μnορεί να παίξει τον δικό του ρόλο στην
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, αποτελούν τα Μέσα Ε
νημέρωσης και 1δια(τερα η χρήση της αρνητικής διαφήμισης.
Όπως τονίζεται, μια οξεία προεκλογική καμπάνια, με εμφανή
αρνnnσμό, μπορεί να δημιουργήσει κυνισμό στον πληθυσμό
με αντίκτυπο σmν ίδ1α τn δημοκρατία μέα�> της αποχής.Έρευ
να των Ansolabehere, lyeηgar, Simoη και Valeηtino (1994)
aπέδειf,ε όη η έκθεση σε αρνηnκά μηνύματα είναι δυνατόν να
προκαλέσει πτώση στην πρόθεση ψήφου κατά 5%. Στην Κύπρο
και mν Ελλάδα ο εξαμερικανισμός mς πολιnκής επικοινωνίας
οδήγησε στη χρήση του αρνητισμού κα1 των προσωπικών
επιθέσεων, με στόχο mv ακινητοποίηση των ψηφοφόρων του
αντιπάλου3• Ωστόσο, στις υπό εξέταση βουλευτικές εκλογές
του 2016 τα μηνύματα περιείχαν θετικές εκκλήσεις ελαχιστο
ποιώντας τον αρνητισμό' και κατ' επέκταση δεν αποτέλεσαν
παραγωγικό αίτιο αύξησης της αποχής.
Σε έρευνα (Καφέ, Νέζη, & Πιερίδης 2015) που έγtνε στην
Ελλάδα, μετά τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης του 201Ο,

Ζ Πnγιi όλων των δεδομένων: Ινστιτοιίτο IDEA. Βλ Σχετικό http://www.ίdf!a.int/νt/νiewdata.cfm
3 Εκrετσμένn έρεuvο του Σαμαρά (2008) γισ τον ορνnτισμ6 στις rι'Μεοπrικές πολιrιιιές δισφπμίσεις, στπν Ελλάδα, rnv περίοόσ 1993-2007. Γισ rπν Κύπρο
ενδειιιrιιιά π μελέτn του Κολοβού (2015) νισ τn χριiσn των ορνπrικών nθοrικών επιχειρnμάΊων στις τπλεμσχίες των προεδρικών εκλογών 2008 ιιοι 2013.
4 Μπνιiμσrα κομμάτων σrnv προεχλογιιιιi ειισrρστείσ: ΔΗΣΥ: «Σταθεριi Προοπrικιi:ιι- ΑΚΕΑ: «Μπορείς να κάνεις rn διαφορά»· ΔΗΚΟ: «Η Κύπρος μπροστά:ιιι·
ΕΔΕΚ: «Υπερασπιζόμαστε τnν Κυπρισκι! Δnμοκρατία»· Συμμαχία Πολιτών: «Ορσ να σταθούμε στα πόδια μσς·Μπορούμε»· Κiνπμσ Αλλnλεγγύn: «Με σλλnλεγ·
γύn μπορούμε».
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Σουφραζtτει; ψηφίζουν, nιθαvότατα στπ Νέα Υόρκη, το 1917.

εξακρ1βώθηκε πως 01 απέχοντες, σmvπλειοψnφία τους, ήταν
νέοι, κάτοΙΚοι αστικών κέντρων, με χαμηλό δεUcαι. ενδιαφέ
ροντος γtα nς εκλογές, χωρίς να αυτοπροσδιορίζονται βάσει
της δ1αφrnκfις τομής Αρ1στερό.-Δεξιά, μη αναγνωρίζοντας
ουσιαστικά την ύπαρξη ενός τέτοιου άξονα, εμφανίζοντας
γνωρίσματα αποϊδεολογtΚοποίnσης.
Στο εξωτερ1κό οι μεγαλύτερο1 σε ηλικiα πολίτες εμφα
νίζονται πιο πρόθυμο1 να προσέλθουν στις κάλπες (Topf
1 995, Blais και άλλοι 2002). Στην Ελλάδα, όπως συνοπτικά
αναφέρουν οι Βασιλόπουλος και Βερναρδάκης (2015), n
τηλεοπτικοποίηση της πολιτικής, η σύγκλ1ση ΝΔ κα1 ΠΑ
ΣΟΚ προς το κέντρο και η ομογενοποίηση των βάσεων των
κομμάτων άλλαξε το σκηνικό που mικρό.τησε τα πρώτα είκοσι
χρόνια της Μπαπολίτευσης, με αποτέλεσμα οι νέο1, 01 οποίοι
αντΙΚαθιστούν στο εκλογtΚό σώμα τις παλαιότερες γενιές, να
εμφανίζουν σημάδια αποστασιοποίησης.
Ο Κύπριος απέχων παρουmάζει χαρακmριστικά τα οποία
έχουν απαντηθεί στο εξωτερικό, αλλά και κάποια που έχουν
αναπτυχθεί τοπικά. Με βάση τους αριθμούς συμμετοχής
φαίνεται ότι οι ηλικίες που αποστρέφονται τις εκλογές εiναι
κυρίως 01 νέοι ψnφαρόροι, οι οποίοι, πέραν της χαμηλής
προσέλευσης, παρουσιάζονται απρόθυμοι να εγγραφούν
στους εκλογtΚούς καταλόγους\ ακολουθώντας τn διεθνή
τάση. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχαν δικαίωμα
εγγραφής 32 χιλιάδες νέο1 ψηφοφόροι και ο αριθμός τους
έφτασε γύρω στις 1 Ο χιλ1άδες.Ένα δεύτερο χαρακτηρισται:ό
αυτών των εκλογών ήταν το γεγονός ότι από το σύνολο των
απεχόvτων οι γυναίκες ήταν υπερδιπλάσιες των αντρών".
Εν προκειμένω, ενώ π γυναικεία παρουσία αυξάνεται στο
κοινοβούλ10 οι γυναίκες της Κύπρου εμφανίζουν αουμμετρiα
συμμετοχής, σε σχέση με τους άντρες, τάσεις που εvτοπίστη-

καν τη δεκαετία του 1 960 στις ΗΠΑ, όταν οι γυναίκες είχαν
περιορισμένη συμμετοχή στη δημόσια ζωiι (Lipset 1963).
Τρίτο στοιχείο που θα μπορούσε να εισαχθεί είναι τα ποοο
στάτου διπολισμού (του αθροίσματοςτων ποσοστών ΔΗΣΥ
και ΑΚΕΛ) σε ουνάρτησn με την αποχή.Έχει παρατηρηθεί
πως όταν το κλίμα πολώνετα1, εμφανίζοντας φυγόκεντρες
τάσεις, η συσπείρωση είναι εντονότερη, κάτι που μετουσιώ
νεται σε υψηλότερη συμμετοχή.
Για πρώτη φορά ο δ1πολισμός στην Κύπρο καταγράφει,
αθροιστικά, ποσοστά κάτω του 60% (Ραβδόγραμμα 5). Η εμ
φάνιση κενφομόλων τάσεων παpατηρήθnκε στις βουλευτικές
εκλογές του 1985 και του 2006 με πιθανότερη την εξftγnση
ότt διεξάγονταν μεσούσnς της δ1ακυβέρvπσπς προέδρων
προερχόμενων από το ΔΗΚΟ. Το φαινόμενο των βουλευτι
κών του 2016, με κυβέρνηση προερχόμενη από τον ΔΗΣΥ,
είναι πρωτόγνωρο - συγκρινόμενο με τις βουλευτικές του
1996, 2001 και 201 1 - γtα τον διπολισμό και πιθανή ένδειξη
απαρέσκειας γtα τις αποφάσεις των διαδοχικών κυβερνήσεων
ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ.
Η αυξημένη πόλωση του ευρωπόiκού κομματικού συστή
ματος ενεργοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό την «1δεολοyική:t
ψήφο, καθώς η πόλωση αυξάνει τον αριστερό-δεξιό προσανα·
τολισμό των ψηφοφόρων (Lachat 2008). Στην Κύπρο υπάρχει
επιβεβαίωση των πιο πάνω (με διαφορά φάσnς σαφώς από
την υπόλοιπη Ευρώπη) εκ του αποτελέσματος των εκλογών.
Τα μειωμένα ποσοστά των δύο πόλων ήταν απόρροια της
χαμηλής πόλωσης του συστήματος, κάτι που επενέργησε και
στην αύξηση της αποχής.
Τέταρτο σημείο διερεύνησης είνα1 ο γεωγραφικός προσδι
ορισμός της αποχής. Μέχρι το 2006 οι επαρχίες παρουσίαζαν
περίπου τα iδια ποσοστά αποχής (Ραβδόγραμμα 6).

5 Βλ σχετιιιό http://tνonenews.ι:om.cyfinono-enas·stoys·treίs·neoγs·pshfoforoys·exoyn·eςιςιrafei·stσys-elιlogίkoys·katalogoys.
6 Βλ. σχετιιιό http://wWW.sί9malive.r:QtTJ/sίmerini/polί!ics/335155.lί·alitheia·ton·arithmon.
www.άimosioqrafia.press
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Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις n Πάφος εμφανίζει
σαφώς τα χαμηλότερα επίπεδα αποχής, ενώ Λευκωσία και
Κφύνεια έχουν τα υψηλότερα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην
επαρχία Πάφου το ΕΛΑΜ συγκέντρωσε σχεδόν διπλάσιο
ποσοστό απ' ό,τι στις υπόλοιπες επαρχίες, απαντάται εν μέρει
το ερώmμα γιατί n Πάφος εμφaνtζει διαφοροποιnμέvn εικόνα
από τις υπόλοιπες επαρχίες. Το φαινόμενο που παραmρείται
σmv Πάφο, ως η μικρότερη επαρχία mς ελεύθερης Κύπρου
και γεωγραφικά n πιο απομαιφυσμέvη από mvπρωτεύοοοα,
είναι συνυφασμένο με mv αστικότnτα mς ψήφου, κότ1 που
επιβεβαιώθηκε με πο1οτικές μελέτες mς Eliasoph { 1 998),
σύμφωνα με τις οποίες:
Η ανάγκη για αντιμετώπιση συγκεκριμένωντοπικών προ
βλημάτων σε μ1κρές περιοχές μπορεί να διαμορφώσει μια
ιδιαίτερη πολ1τικοποlπσn όπου n πολ1τική συμμετοχft στο
τοπικό επίπεδο αναπτύσσεται ανεπnρέαστn από τnv ταυτό
χρονη υ1οθέmσn κυνικών ή απορριπτικών στάσεων έναντι
mς κεντρικής πολιτικής εζουσίας {Βασιλόπουλος και Βερ
ναpδόκnς 2015).

Σuμπεράσμαm
Η προσπάθεια πόλωσης του κλίματος στις βουλευτικές ε
κλογές του 2016, εξαιτίας τnς οuωνομικής κρίσης, απέrοχε.
Όπως είχε αναφέρει ο Christophorou {2001 ), οι βουλευnκές
εκλογές είναι μειωμένου ενδιαφέροντος γτα τους εκλογείς, σε
σχέση με τις προεδρικές, γεγονός που καταγράφεται και το

2016, συγκριτικά με το 2013.
Ο διπολισμός φαίνεται ότι έχει πληγεί από την αποχή.
Παρά την υποχρεωτικότητα της ψήφου και τις συνέπειες που
προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση αδtκαιολόynτnς αποχής του
εyγεγρaμμένου ψηφαρόρου, οι Κύπριοι εμφανίζουν προοδευ
t1κό μείωση του ενδιαφέροντός τους γτα τις εκλογικές αναμε
φήσεις. Η ακτινογραφία των δημογραφικών χαρaκmριστtκών
δείχνει πως οι νέο1 και 01 γυναίκες ρέπουν περισσότερο προς
mv αποχή, οι κάτοικοι τnς Πάφου συμμετέχουν περισσότερο
στις εκλογές, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται 01 Κερυνειώτες
και οι κάτοικοι τnς Λευκωσίας. Η αλλαγή του εκλογικού νό
μου, η μετάβαση από την απλή αναλοyική7 στην ενισχυμένη8
και n περιρρέουσα ατμόσφα1ρα εξαιτίας mς οκαvδαλολοyίας
φαίνεται όt1 προκάλεσαν περαιτέρω ακινητοποίηση 0t1ς πα
ραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις.
Η αυξανόμενη τάση αποστροφής των ψηφοφοριών θέτει
πλέον επιτακτικά το ερώτημα κατά πόσον το φαινόμενο της
αποχής ήρθε για να μείνει ή απλά είναι μια παροδική τάση
του εκλογικού σώματος στην Κύπρο. Η μελέτη των αριθμών
δείχνει μια γενικότερη απαξ{ωσn mς πολιτtκής και των πολιτι
κών με m δ1οyκούμενn αποστασιοποinσn του κόσμου από τ1ς
εκλογές. Αυτό το γεγονός επαληθεύει σε πολλά σημεία τα όσα
έχουν παραmρηθεί σαι συμπερ1φορά του εκλογτκού σώματος
στην Ελλάδα, στην Ευρώπn και 0t1ς ΗΠΑ καθιστώντας τη
νομιμοποιητική βάση τnς εκπροσώπησης του λαού ολοένα
και πιο προβληματική. •

7 Το μtrρο ιfrov 1,7996 (10096 /56 έδρες)
θ Αmιιrούμενο ποοοιπ6 συμμεrοχιfς σrn β' ιισrονομιf 3,696 ιισι σrn y' ιισrσνομιf 7,296.
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ΚΟΑοΙΙ«. Κ. (2016). Τοφαινδμεvο της αποχής. Η περfmωοn των κυπριαΜ Βοuλεuτι�ών ΕΙΙΛονών τοu 2016. Δnμοο1ογραφfο 11. 38·44.
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Μό δα , πολιτική και φ εμινισμό ς :
γυναικεία περι οδ ι κά για τη νέα γενι ά
Κάτι αλλάζει στα γυναικεία διαδικτυακά μέσα. Η ειδησεογραφία κερδίζει
έδαφος ή εισχωρεί έξυπνα ανάμεσα σε πιο ελαφριά θέματα. 'Ερευνες δείχνουν
ότι η νέα γενιά αναζητά δημοσιογραφικό περιεχόμενο και αρκετο ί εκδότες το
βλέπουν αυτό σοβαρά.

��

Τ Η Σ CHAVA G O U R A R I Ε" 1 C J R

• Η Chιινa Goυrarle είναι
υπότροφος του CJR Delacorte.
Μπορείτε να τnν ακολοuθrlσετε
στο Twitter �ChaνaRisa

www.dίmosi0t1rafia.ρress
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Τον Ιούλιο, συνεργείο του Vice επισκέ
φτηκε το χωριό Umoja στην Κένυα,
όπου απαγορεύεται η είσοδος στους
άνδρες. Βρέθηκε εκεί για να καταγρά
ψει μαρτυρίες των γυναικών της φυλής
Sambulu, οι οποίες δημιούργησαν τη
δική τους μικρή κ01νωνία για να ξε
φύγουν από το αυστηρό πατριαρχικό
καθεστώς της φυλής τους, στην οποία
η κλειτοριδεκτομή αποτrλεί μέρος του
γαμήλιου εθίμου. Επρόκειτο για μία α·
πό τις πρώτες παραγωγές του Broadly,
ενός νεοσύστατου καναλιού του Vice,
αφιερωμένου στις γυναίκες, το οποίο θα
μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως
άκρως φεμινιστικό. Στο ντοκ1μαντέρ, η
ανταποκρίτρια του Broadly συνομιλεί με
μια έφηβη, η οποία ζήτησε καταφύγιο
στο Umoja για να αποφύγει να παντρευ
τεί μr το ζόρι
«Θέλεις να βρεις άντρα να παντρευ
τείς;:. ρωτάει η ρεπόρτερ. Η κοπέλα
κουνάει αρνητικά το κrφάλι της. «Ούτr
κι εγώ�, απαντάει η ανταποκρίτρια και
δίνουν τα χέρια.
47

Το Broadly ανακοινώθηκε σι:ις αρχές
του 2015 και κυκλοφόρησε τον Αύγου
στο mς ίδιας χρονιάς, ακολουθώντας το
παράδειγμα αρκετών νέων ιστοσελίδων
μαζικής rnικοινωνίας που απευθύνονται
στις γυναίκες της νεότατης γενιάς των
Millenials και κάνουν μερικές ενδιαφέ
ρουσες κινήσεις. Παραδείγματα αυτής
της κατηγορίας, οι κοθnμεριvές ειδήσεις
σε τίτλους μέσω email του Skimm και
το Refinery29, ένα ηλεκτρονικό ημε
ρολόγιο μόδας που επεκτείνεται στην
ειδησεογραφία.
Παλαιότερες γυναικείες ιστοσελίδες
όπως οι Jezebel. χαJane και Bustle α
κολουθούν ένα μοντέλο εμπνευσμένο
από την προ-20 1 0 μπλογκόσφαιρα:
αμέτρητες εξομολογητικές αναρτήσεις
του τύπου Ύα δεις τι μου συνέβη•, κου·
τσομπολιά για διασημότητες και προ
σωπ1κές λήψεις για κοινωνικά θέματα.
Η πιο πρόσφατη φουρνιά ιστοσελίδων
φαίνεται να σοβαρεύει ολοένα και πε
ρισσότερο: Δίνουν μεγαλύτερη προσοχή
στην επικαιρότητα και στην πολιτική,

Δημοοιοyραφία
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Σύμφωνα με έκθεση του The Media Insight Project,
οι νέοι είναι μανιώδεις καταναλωτές ειδήσεων, με το 69ο/ο
να δηλώνει ότι διαβάζει τις ειδήσεις καθημερινά.

1δ1αίτερα σε γυναucεία και κοινωνικά ζη
τήματα, σε συνδυασμό με m σωστή δόση
ααμnρού (Broadly), λείου (Refinel}'29)

περισσότερες, το εισόδημά τους αυξάνε
ται αισθητά σε σχέση με των ανδρών, και

δώσουν υπόσταση σε αυτή mν άποψπι.

αποκτούν οικογένεια αργότερα. Εύλο

με συνέπεια γυναικείο θέματα, τα οποία

Στόχος του Broadiy είναι να καλύmει

κα1 αναφορές τύπου Sex and the City

γη συνέπεια μιας γενιάς γυναικών στο

παρaμελούντα1 οπό τα μέσο μαζικής

(The Skimm) προκειμένου να ληφθούν

είκοσι και στα τριάντα τους, οι οποίες

ενημέρωσης γt:νικού ενδ1αφέροντος,

σοβαρά από m νέα γενιά γυναικών.

είναι έξυπνες, δραστήριες, ανεξάρτητες,

επισημαίνει η αρχισυντάκτρια Tracie

cΤώρα ακούγεται υποτιμnτ1κό να

και συνδέονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

πω ότι ενδιαφερόμαστε αποκλειστικά

Η έρευνα δείχνει ότι παρόλο που η νέα

Egan Morrissey. Πρώην συνεργάτιδα
του Jezebel, η οπο(α έγραφε με το ψευ
δώνυμο "Slut Machine", η Morrissey

και μόνο για ψώνια, μόδα και κραγιόν•,

γενιά δεν mστεύει σε κυβερνήσεις και

τονίζει n}oanna Coles, αρχισυντάκτρια

θεσμούς, εντούτοις ενδιαφέρεται για

είναι μια φεμινίστρια που θrωρεi τον

του Cosmopolitan.
Σύμφωνα με έκθεση του The Media

το κοινωνικά θέματα, ιδiως αυτά που

όρο περιττό. cΑν εiσαι γυναίκα, αλλά

mν αφορούν άμεσα, όπως τα φοιτητικά

δεν είσαι φεμιviστρ1α, είσαι ονόπmι, δη

δάνεια, οι iσες αμοιβές στπν εργασία, το

λώνει. Κατά m γνώμητης, ο φεμινισμός

δικαίωμα σmν ελεύθερη αναπαραγωγή

είναι απλώς η πεποiθnσn πως οι γυναί

Insight Project, 01 νέοι είναι μανιώδεις
καταναλωτές ειδήσεων, με το 69% να
δηλώνει ότι διαβάζει τις ειδήσεις καθn·

και οι πολιτικές ταυτότητας.

κες πρέπει να έχουν ίσο δικαιώματα με

μερινό. Από την άλλη, οι γυναίκες πι·

Κι όμως, αυτό που συμβαίνει σήμερα

τους άντρες. cΟι γυναίκες δεν είναι μια

θaνώς να παρακολουθούν περ1σσότερο

μπορεί να μην εiναι και τόσο καινούργιο.

ξεχωριστή καmγορiο, αλλά εiναι μια πε

θέματα κοινωνικά, υγείας, και παιδα
γωγικού ενδιαφέροντος, ενώ οι άνδρες

Κυκλοφορούν, εδώ κα1 καιρό, περιο

ριθωρ1οποιημένn ομάδα•, υποστrφίζει

δικά που απευθύνονται ειδικά σm νέα

η Morrissey.

δίνουν προσοχή στην εθνική πολ1τική

φιλόδοξη γυναίκα. Τη δεκαετία του '30,

Το Vice έχει τη φήμη, θετική ή aρνn

και σε επιστημονικά θέματα. HJennifer

το Mademoisel\e κυκλοφόρησε ως cτο

τικit, ότι είναι γένους αρσενικού ως προς

Benz, η οποία υπογράφει mν έρευνα,

περιοδικό γtα τις έξυπνες νέtς γυναίκεςι.

το περιεχόμενο και το ύφος· το 2014, τα

υποσmρίζει πως αυτό δικα1ολογεί το συ

Το 1 965, το ανανεωμένο Cosmopolitan

στατιστικά στοαείο της εταιρείας έδrιξαν

χνά επικαλούμενο εύρημα ότι οι άνδρες

mς Helen Gurley Brown έκανε κήρυγμα

ότι το αναγνωστικό κοινό του ήταν κα

παρακολουθούν την επικαιρότητα πιο

για το σεξ και το χρήμα στο "κορίτσι του

τά τα 2/3 ανδρικό. Το Broadly, ωστόσο,

τακτικά από τις γυναίκες. cΔεν σημαίνει

Cosmo", mν ανύπαντρη, εργαζόμενη και

φαίνεται σαν μια φυσική προέκταση. Η

ότι 01 ε1δήσεις απασχολούν κυρίως το

σεξουαλικά απελευθερωμένη γυναίκα

Morrissey αναφέρει tva πρόσφατο δη

ανδρικό φύλο κα1 λιγότερο τις γυναί

- μολονότι πολλές αναγνώστριες δεν

μοσίευμα που απέσπασε θετικές αντι

κες•, δηλώνει η Benz, caλλά ότι κάθε
άνθρωπος aντιλaμβάvεται τις ειδήσrις

τaiριaζav στο συγκεκριμένο προφίλ.

με διαφορεηκό τρόπο•.
Η στροφή προς την αυξανόμενη ει

περιεχόμενο των δπμοrnευμάτων που

ένα πραγματικά ενδιαφέρον ερώτημα

αφορούν τις νά:.ς γυναίκες σήμερα σχε·

που ποτέ άλλοτε δεν είχα σκεφτεί», λά:.ι

Η Co\e ιοχυρίζεrαι πως η αλλαγή στο

δράσεις, με θέμα πορνό με γυναίκες που
επ1δίδονται σε κmνοβaσίες. cΑνέκυψε

δησεογραφική κάλυψη του γυναικείου

τίζεται περισσότερο με το διαδίκτυο και

n Morrissey. cΘέλω να πω, είναι προ·

κοινού θα μπορούσε να εκληφθεί ως

λιγότερο με τα δημογραφικά χαρακτηρι

τιμότερο να γαμήσεις μια αγελάδα ή να

σημάδι προόδου. Οι νά:.ς γυναίκες πε

στικά του κοινού. «Οταν δημοσιεύεις σε

τη φας; Ομοίως, τι σε κάνει πιο αηδι

ρισσότrρο από κάθε προηγούμενη γε

καθημερινή βάση, είσαι υποχρεωμένος

αστικό;»

νιά μορφώνονται, εργάζονται, μένουν

να καλύπτεις ένα ευρύτερο πεδίο:t, δη

Σχολιαστής στη σελίδο του Broadly

μόνες. Σε σύγκριση με τους άνδρες

λώνει. cO καθtvας έ.χετ άποψπ για το

στο YouTube έγραψε. cΑκριβώς όπως

συνομηλίκους τους, οι γυναίκες που

καθετί που συμβαίνrι γύρω του, και οι
ενημερωτικοί ιστότοποι προσπαθούν να

ποτε το ανδρικό». Τόσο πολύ άρι:σε

αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο είναι
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,jη11οσιοι·pαφtα f Κσλοχα,Ρι 2016

Δnμοσιοyραφlα
Άρθρa CJR

οιn

Morrissey

η περιγραφή, που τη

Κaelyn Forde από το AlJazeera Ameήca

συμπφιlλαβr στη σελίδα About Us του

στη θέση του διευθυντή ειδήσεων, και

Broaclly. cΣτόχος του Broaclly•, αναφέ

τον Σεπτέμβριο άνοιξαν πολλές θέσεις
που αφορούσαν στον τομέα mικοφότn
τα και πολιτική, συμπεριλαμβανομένης
τnς aρχισυvταξiας των ειδήσεων, καλώ
ντας τους υποψήφιους να ενταχθούν
σmν «αναπτυσσόμενη διεθνή ειδησε
ογραφική ομάδα» του. Τον Απρίλιο,
το Refineιγ29 συγκέντρωσε 50 εκατ.
δολάρια από επενδυτές, συμπεριλαμ
βανομένου του διαδραστικού Scripps
Net\vork, και τηλεοmικών καναλιών
iίfestyle περιεχομένου, όπως το Food
Network και το Cooking Channel. Εκ
πρόσωπος του Refinery29 αρνήθηκε να
μιλήσει στο CJR για τη στροφή προς μια

ρει η Morrissey, cείναι να προσελκύσει
τtς γυναίκες στο δίκτυο [του Vicej:..
Για τn Moπissey αυτό σημαίνει να
:ιφnσιμοποιεί τα μέσα του Vice για να
κάνει ό,τι ακριβώς κάνει το Vice: εισχω
ρεί σε ένα χωριό γυναικών στην Κένυα,
κάνει γυρίσματα σε πέντε διαφορετικές
χώρες για ένα 30λεπτο ντοκιμαντέρ με
θέμα τις αμβλώσεις και καλύπτει ένα
οικογενειακό φεστιβάλ φαλλού στην
Ιαπωνία για να ωΊΟκαλύψει τις ανισό
τητες στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου
- Γιαπωνέζα κaλλιτέχνtδα συνελήφθη
τον Ιούλιο επειδή χρησιμοποinσε το αι
δοίο της στην τf.χνπ mς (διένειμε online
δεδομένα που επέτρεπαν στο κοινό να
εκτυπώσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο
των γεννπτικών mς οργάνων).
cΔεν γνωρίζω άλλη εταιρεία ψηφια
κών μέσων που θα δαπανούσε τόσα χρή
ματα για ένα τόσο σημαντικό θέμα για τις
γυναίκες:., τονίζει η Morήssey, αναφε
ρόμενη στο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε
στις πέντε χώρες. Ελπίζει το ρεπορτάζνα
ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες για
σπμαvt1κά ζητήματα που αφορούν τις
yυναiκες. cΜε όλο αυτό το μπάχαλο που
επικρατεί στο θέμα των δικαιωμάτων
αναπαρaγωγήςκαιτnς πρόσβαοης σmν
υγειονομική περίθαλψη», ισχυρίζεται,

cελπίζω ότι μπορώ να εvισχύαι> αυτό
το αίσθημα οργήςι.
Άλλα μέσα χρnσψοποιούν μια λι
γότερο φωνακλάδικη προσέγγιση. Ας
πάρουμε για παράδειγμα το Refinei:y29,
το οποίο ξεκίνησε σαν ένα μπλοyκ μόδας
πριν από μια δεκαετία και έχει εξελιχθεί
ως το ψηφιακό ισοδύναμο ενός πολύ
προσεγμένου περιοδικού: Μiα έντεχνα
σχεδιασμένη ιστοσελίδα που φιλοξε
νεί προβολές με προϊόντα ομορφιάς,
συμβουλές μόδας, και οδηγίες lifestyle
για το πώς να απαλλαγούμε από τα
σπυράχια ή να rτοιμάσουμε πρωινό σε
λιγότερο από πέντε λεπτά. Όπως πολ
λά παραδοσιακά γυναικεία περιοδικά,
προσφέρει ένα καλοζυγισμένο μείγμα
μόδας και φεμινισμού.
Τον τελευταίο χρόνο όμως το
Refineιγ29 έχει αρχiσει να φτιάχνει
μια ειδησεογραφική ομάδα. Τον Μάρτιο
του 2015 η ιστοσελίδα προσέλαβε την
www.dlmosίol}fafίa.press
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Τώρα ακούγεται
1
uπouμnuκo
1
vα πω οτι
εvδιαφερόμασιε
αποκλειστικά και
μόvο yια ψώvια,
μόδα και κραyιόv.

''

.Jo
Αρχιοuντόκτριο του Cosmoρolilill\

θεματολογία πιο αυσmρά ειδησεογρα
φική, απαντώντας μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ότι η μελλοντuα\ κάλυψη
της πολιτικής επικαιρότητας από το site
βρίσκεται σε εζtλιξη.
Προς το παρόν, η ιστοσελίδα συνεχί
ζει να ασχολείται 1{\)ρίως με το lifestyle
και τη μόδα, με ψήγματα ειδησεογραφί
ας. Κατά m διάρκεια της έρευνάς μου,
άρχισα να στέλνω στον εαυτό μου συν
δέσμους από το Refineιy29 γράφοντας
στο θέμα cΜετά τη δουλειά». Πρόκειται
για αναρτήοεις όπως «Οδηγός ομορφιάς
για απένταρα κορίτσια» και cΠώς να
δώσετε στυλ στα βρεγμένα μaλλιά:ι. Τα
ειδησεογραφικά άρθρα του R29 θα μπο
ρούσαν με αιφlβεια να χαρακmριστούν
ως off-the-ne,vs, θέματα ενημερωτικά
ή ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος. Μια
σειρά φωτογραφιών με πρόσφυγες από
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τn Συρία έδειχναν το περιεχόμενο των
σάκων πολλών προσφύγων, συμπερι
λαμβανομένων και εκείνων ενός παι
διού, μιας μάνας, ενός φαρμακοποιού,
και μιας οικογένειας 3 1 ατόμων από το
Χαλέπι. Η τσάντα του φαρμακοποιού
πφιείχε όλα τα υπάρχοντά του: χρήματα,
δύο κινητά τηλέφωνα, έναν φορτιστfι,
μια επιπλέον μπαταρία, και μια κάρτα
μνήμης με φωτογραφίες της οικογένειάς
του.
Το Cosmopolitan έχει παρατηρήσει
μεγάλη αφοσίωση του αναγνωστικού
κοινού σε ενημερωτικά θέματα, επι
σημαίνει n Coles, όπως η ιστορία των
τριών κορ1τσιών από τη Νιyηρiα που
«έχοντας την τύχn και τους θεούς με το
μέρος τους• γλiτωσαν από την επίθε
ση της Μπόκο Χαράμ και τις μαζικές
απαγωγές που πυροδότησαν το κίνημα
#bήngbackourgirls (#φέρτεηίσωτακο
ρίτσιαμας).
Αυτό που διαχωρίζει τα νεότερα sites
από κοντινούς προκατόχους τους, όπως
το Busde, το xo]ane και το Hairpin, είναι
ότι βασίζονται λιγότερο στην κοινότητα
των:ιφηστών. Το Bustle, ένα δημοφιλές
siιe για νέες γυναίκες, διαθέτει πάνω από
200 συνεργάτες, και μέρος της αποστο
λής του είναι να προσφέρει στις γυναί
κες χώρο να εκφραστούν. «Στόχος pας
είναι να φέρουμε περισσότερες γυναι
κείες φωνές στο τραπέζι οπο1ουδήποτε
θέματος•, υποσmρiζει η διευθύντρια
ειδήσεων του Bustle, Jenny Hollander.
Τα προσωπικά κείμενα κυριαρχού
σαν στο Διαδίκτυο του 2005, και πιο
συγκεκριμένα σττς ιστοσελίδες που α
πευθύνονταν στο γυναικείο κοινό. Η
Morήssey, από το Broaclly, συμφωνεί
ότι το μέσο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
για τ1ς γυναίκες να ακουστούν, αλλά πι
στεύει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο
επόμενο στάδιο. cΘεωρώ όtι με τον υ
περκορεσμό των προσωπικών κειμένων,
αρχiσαμε να απομακρυνόμαστε προς
σnyμή από τα πραγματικά ζnτfιματα, την
τρέχουσα επικαιρότητα και τη δημοσι
ογραφiα:., δηλώνει η Morήssey. «Θα
ήθελα αυτά να τα επαναφέρω».
Με την κάλυψτι των εκλογών να ε
ντείνεται, ολοένα και περισσότερες γυ
ναίκες θα πρέπει να δίνουν προσοχή στο
πολιτικό γίγνεσθαι, ειδικά εάν ζητήματα
όπως τα δικαιώματα αναιιαραγωγής και

Δnμοστοyροφlα
Άρθρο CJR

Το 1965, to ανανεωμένο
Cosmopolltιιn τnς
Helen Gurley Brown
t11ονε κr\ρυyμα για το
σεξ και το χρr\μο στο
"κορίτσι του Cosmo", τnν
ονύπαντρn, εpγαζόμενn
και σεξουαλικό
απελευθερωμένη
γυναίκα.

n ίση αμοιβή γίνονται κύρια θέματα σε
αυτόν τον προκριματικό εκλογu<ό κύκλο.
Και με mν Κλίντον σmν κούρσα, αυτό
είναι αρκετά πιθανό. Η Coles τονiζεt πως
η υποψηφιόmτα Κλίντον θα αναδείf,ει
μόνιμα φεμινιστικά ζητήματα όπως η
απουσiα γυναικών από ηγετικές θέσεις
στις εmχειρήσεις αλλά και στη διακυ
βέρνπσn. Κι αυτό είναι καλό, όπως λέει
η Coles, διότι παρόn ο φεμινισμός έχει
αποχτήσει mo μαζιχή αποδοχή, «εντού
τοις υπάρχουν ορισμένα θέματα για τα
οποία οι γυναίκες είναι προφανές ότι
πρέπει να αγωνιστούν».
Εόν υπάρχει κενό σmν κάλυψη γυ
ναικείων θεμάτων ή στην κάλυψη των
ειδήσεων με τρόπο που να έλκει τις
γυναίκες, τώρα είναι η ώρα να το γεμί
σουμε. Αυτό ενδεχομένως να κρυβόταν
πίσω από mv εμφάνιση του Refinery29.

Λίγες μέρες αφότου η Forde προσελή
φθη ως διευθύντρια ειδήσεων, δήλωσε:
cΘtλουμε να δείξουμε στους αναγνώ
στες μας - τόσο μέσω mς κάλυψης της
προεκλογικής εκστρατείας του 2016,
αλλά και πέραν αυτής- ότι υλοποιούμε
το σύνθημά μας "Το κόμμα μας είναι οι
γυναίκες"».
Το Skimm, το οποίο ξrκίνπσε πριν
από δύο χρόνια ως καθημερινό ενημε
ρωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού τα
χυδρομείου για πολυάσχολες νεαρές
γυναίκες, και σήμερα αριθμεί 1,5 εκατ.
καθημερινούς συνδρομητές, διαθέτει
μια εvόmτα στην ιστοσελίδα του με τίτλο
"Skimm your candidate•. n οποία περι
λαμβάνει συ�ιςτων υποψηφίων
προέδρων για τις πολιτικές τους θέσεις
(και πώς προτιμούν τον καφέ τους).
Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί εννέα
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συνεντεύf,εις, μεταξύ των οποίων και
αυτή της δυσεύρετης Κλίντον.
Η Morrissey υποστηρίζει ότι το
Broadly δεν έχει συγκεκριμένα σχέδια
για τις εκλογές. Οι στόχοι της είναι mo
φιλόδοξοι. Περισσότερα γυναικεία ενη
μερωτικά μέσα σημαίνει περισσότερες
γυναίκες εκδότριες, συyyραφε\ς και δη
μοσιογράφοι οι οποίες θα καταλήξουν
στις καθιερωμένες αίθουσες σύνταξης
και cμε αυτόν τον τρόπο αυτά τα θέματα
θα περιληφθούν σε έντυπα γενικού εν
διαφέροντος•, εξηγεί n Moπissey. «Ας
ελπίσουμε ότι μια μέρα θα διευθύνουν
τις δικές τους αίθουσες σύνταξης•. •
Πpωτ6τυπος τfrλος τσιι 6pθpοιι:

"Fashion, po/itics. and femίnlsm: The women's
magazines for a new generatίon".
Διαθtαιμο στο: http://www.cjr.org/the_feature/

feminίsm_fashlon_po/ίtics_womens_news.php
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Βιβλiο

Ξ ενάγηση στη δ εκαετία
του ' 80
Στις ρίζες της Κρίσης:
η δεκαετία του 1980

όπως την κατέγραφε ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΔΥΡΟΜΟΣ

Σπύρος Α. Βρετόι;
Μεταμεσονύκτιες
Εκδ6σεις, 2016,
Σελ 407

Ο Σπόρος Βρετό ς φωτίζει τις λεπτές αποχρώ σεις
των ανθρώπινων και των πολιτικών και μας οδηγεί
σελίδα σελίδα στα μυστικά της δεκαετίας και της
δημοσιογραφίας.

��

Τ Η Σ Σ Ο Φ Ι Α Σ I Ο ΡΔ Α Ν Ι Δ Ο Υ Κ Α Ι Τ Ο Υ Α Ν Τ Ω Ν Η Δ

Η αvαφορά στο Σnς ρίζες ιης Κρίσης

προταγμάτων που συναποτελούν ένα

του Σπύρου Βρετού από τις σελtδες

έντυπο (όπως ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑ

αυτές της ι:δημοσιογραφίαc;» δεν μπο·

ΧΥΔΡΟΜΟΣ της δεκαετίας του 1 980).

βιβλιοπαρουσίασnς. Και τούτο για μια

κόσμο του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, mν οποία

ρεί vα έχει τον χαρακτήρα μιας απλής
σεφά από λόγους.

Ο Αντώνης Δ. Ποπαyιαννίδnς

είναι νομικός, δημοσιογράφος
11οι ούμβουλος ι!κδοοης της ι:Δ».

επιχειρεί στο βιβλίο του ο Σπ. Βρετός
- f,ενάγnσn στον μικρόκοσμο της συ

μα mς ζωής του οποίου κόπηκε λίγο

ντακτικής ομάδας του περιοδικού, f,εvά

Κρίσης, ως δ1δακτορmή δ1ατριβή, υ·

της εποχής, ξενάyησrι και στο συνολικό

γrισn στο ευρύτερο σκηνικό του ΔΟΛ

πήρξε από τους βασικούς συντελεστές

μιvτιακό περιβάλλον της ένδοξrις {σαρ·

τπς «δημοσιογραφίας• ως εκδοτικού

κασnκό; ειλικρινές; θα δείf,ει!) δεκαετίας

εγχεφήματος αφού, πέρα από τις απο·

- δείχνε� πώς ένα ιδιαίτερο έντυπο, ο

φαmστικές πρώτες συζητήσεις για τrι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ,

στόχευση και τις �σορροπίες του εντύ

διαδραμάτισε καθοδηγnτικό υπό διά·

που, στα πρώτα τεύχrι τrις κουβάλrισε

φορες έννοιες ρόλο στην έντονη εκεiνrι

και όλη τπν ευθύνη τnς αρχισυνταξίας.

δεκαετία του '80. Δημ1ούρyησε φίλους,

Ο δεύτερος είναι ότι n ερευνητική

μέχρι και φανατικούς αναγνώστες, ενό·

δουλειά του Σπύρου, αλλά και n συνει

χλnσε άλλους.Ήταν rι εποχή που απο

σφορά του σm δrιμιουργ;α του αρχικού

τυπώθηκαν με τον πιο ενεργό τρόπο οι

διδαιcτικού υλmού, με το οποiο πορεύ

βάσεις-ιδεολογικές, πολιτικές, λειτουρ·

θηκε το Μεταπτυχιακό του ΑΠΚΥ για

γικtς- σε κομβικής σημασίας ζητήματα:

την Εmκο1νωνlα κa1 m Δnμοσιοyραφίa,

αναπληρώτρια 11οθηγήτριο και
011οδημο'ίκή υπεύθυνη του ΜΠΣ
και υπεύθυνη ι!κδοοης της «Δ:ι>.

Ο τρiτος είναι όn η f,ενάyησn στον

Ο πρώτος είνα1 ότι ο Σπύρος, το νή·
αφότου ολοκλήρωσε το Σrις ρίζες rrzς

• Η ΣοφΓο ιορδονlδου εfναι

Π Α Π Α Γ Ι Α Ν-Ν Ι Δ Η •

από τn σχέση Ελλάδας/ΕΕ μέχρι τrιν

χαρακτηρίστηκε από m μείξη ακρ1βώς

υπόθεση των προβληματικών επιχε1-

ακαδnμcίiκίις αναζήτησης (ή επιχει

ρήσεων, τη σχέση ιδιωτικού - δημοσίου

ρηματολογnμένnς nροσέγγισnς, όπως

τομέα, ζητήματα που, εντασσόμενα στη

στην περίπτωση τrις ι:δημοοιογραφίας•)

συνολική δημόσια ουζήτnσn για την οι

και μιας εντελώς ιδιαίτερης ευαισθη

σίας - παρατήρησης των ανθρώπινων

κονομία, λε�τούργnσαν αποφaσισnκά τα
χρόνια mς ώριμης Μεταπολίτευσης. Και

σχέσεων, των πολιτικών/ιδεολογικών

οδήγnσαν σε όλα εκείνα που παρaκο·
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Βtβλίυ

Χσρσκτnριcnικι\ της δεκαετίας τοιι 'βΟ η σ υ νύπαρξη Ανδρέα

Πσπα νδpέαυ κα ι Κώστα Σnμί τn. όπ ως χσρακτn ριστικ8' κα ι
εντελώς σuvκρατnμέ νn η οκ
ι ειότη τα με ταξύ τους.

άσκησης οικονομικής διαχείρισης (και

λουθήσαμε να ξετυλίγονται - πάντως,

των αποπειρών για άσκηση οικονομικής

κατά την εκτίμηση του Βρετού, στις ρίζες
της ιφίσnς.
Την τριπλή του αυτή προσέγγιση, ο
συγγραφέας (που ωστόσο διατηρεί - εί
ναι αυτό συνεχώς πρόδηλο στις σελίδες
του βιβλίου - τη ματιά και την ευαισθη
σία του συντελεστή που κινήθηκε mον
χώρο του Τύπου, των rnedia, προπα
ντός δε των οικονομικών media με όλη
τους την ιδιαιτερόmτa... ) την εντάσσει
σε ένα θεωρητικό σχήμα μελέτης που
ονομάζεται «Θεωρία των Δικτύων•.
Και το οποίο, ως μέρος της μελέτης των

Ο Οικοvομικός

πολιτικής: δύο διαφορετικά πράγματα
που συχνά συγχέονταν και συνεχίζουν

Ταχοδρόμος
διαδραμάτισε
καθοδnynnκό
οπό διάφορες
έvvοιες ρόλο
σnιv

να συγχέονται μέχρι και τώρα... ), με την
cπροσyriωση• της ριζοσnασrικότnτας
των προθέσεων του ΠΑΣΟΚ της rnο
χής και την «ανακάλυψη» των συσχε
τισμών αλλά και τω\· καταναγκασμών
της nρογματικιiς πραγματικότητας σε

,,

εvτovn
εκείvπ δεκαετία
τοο '80.

τομείς όπως η ευρωπαϊκή πορεία ή η
αντιμετώπιση των προβληματικών, ξυ
πνά μνήμες σε όσους τα έζησαν. Αλλά
μπορεί/αξίζει να λε1τουρyήσει και σα\'

κοινωνικών δικτύων/της κοινωνικής

μίτος τnς Αριάδνης σ' όσους θέλουν/

δικτύωσης, δίνει τη δυνατότητα να δει

χρειάζονται/δέχονται να αντιλnφΟούν

κανείς διεξοδικότερα κάθε επαγγελμα

την τωρινή μπ:εξέλιξn του ρ1ζοσπαστ1-

τική δραστηριότητα. Ο Βρετός cυποτάσ·

σμού του ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι που, μάλλον,

περποτιέτοι. Αλλά και σε όσους θέλουν/

σει» με μαεστρία τnν παρατήρηση των
συντελεστών του εντύπου που μελέτησε,

μονή του στις λεπτές αποχρώσεις των

τολμούν/δέχονται να παρακολουθή

των θέσεων, της γραφής και της δράσης

ανθρώπινων και των πολιτικών, κάνουν

τους - του εντύπου του οποίου, επανα·

τις Ρίζες της Κρίσης και χρήσιμο οδn·

σουν το πώς η δnμοσιογραφ1κιί ματιά

λαμβάνουμε, υπήρξε συμμέτοχος και

γό γιο όποιον προσrγγίσrι αυτήν την

και στην ωρίμανση συνειδητοποιήσεων.

παρατηρητής συνάμα - στο θεωρητικό

περίοδο - μήτρα της ιφίσnς, αλλά και

Συνολικά - κ1 αυτός είναι ένας ακό

αυτό σχήμα· και αντλεί πολύτιμα συ

ανάγνωσμα που μπορct έως και να σε

μη λόγος που κάνει δύσκολη την πα

συνεπάρει, παρά το επιστημονικό του

ρουσίαση αυτού του βιβλίου... - είναι

μπεράσματα.
Η παρατηρητικότητα του Βρετού, η

συηελεi στn διαμόρφωση κατοστάσεων

μια ανάγνωση τι είναι/τι μπορεί να είναι/

ένδυμα.

αποστασιοποιημένη αλλά όχι ψυχρή

Η σελίδα-σελίδα αφήγηση της τόσο

πώς μπορεί να λειτουργήσει εκείνο που

ματιά του (μην ξεχνούμε πόσο έντονη

πυκνής, ούτως ή άλλως, δεκαετίας του

λέγrται, στις μέρες μας, «δnμοσιογρά·

υπήρξε η δεκαετία του '80 ... ) και η επι-

'80 και μάλιστα του μαγικού κήπου της

φος». Καλή ανάγνωση. •

www.dίmosloqratίa.press
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Νtα μέοο

«Ζο ύμε τη χρ υ σή εποχή
τη ς δ ημ ο σι ογρ αφ ίας »
Με αυτή τη φράση ξεκίνησε να περιγράφει ο ]eremy Caplan
τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα στον κλάδο δ ίνοντας το
έναυσμα για μια ενδιαφέρουσα συνομιλία.

��

ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ ΣΤΗ ΛΗΔΑ ΤΣΕΝΕ•

Όταν κάποιος μιλά για entrepreneuήaljoumalism το πρώτο πράγμα που του έρχεται

• Η Λήδα Τσe.νt είναι διδάκτωρ
του Πcιντεiσu Πανεπιστημίου με
ειδίκευση στα social media 11αι
την κοινωνική ευθύνη. Δ�δάσκει
στο ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσrcιγρσφίο» τσu Ανοικτού
Πανεnιστημiαu Κύπρου.

στο μυαλό, ή που τουλάχιστον θα έπρεπε να του έρχπαι στο μυαλό, εiναι το Το\\'
Knight-Center for EntrepreneuήalJoumalism. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, ένας
ζωντανός και πρωτοπόρος οργανισμός ο οποίος στόχο έχει να χτίσει ένα βιιiχπμο
μέλλον για την ποιοtuαΊ δπμοmογραφία μέσω της εκrιαίδεοοnς, της έρευνας και της
υποστήριξnς νέων μιντιaκών επαεφπμαηκών εγχειρημάτων. Πίσω από το Tow
Κnight Ceπter κρύβεται ένα εξίσου πρωτοπόρο πανεπιστημιακό iδρυμα: το School
ofJoumalism του City University of Νew York. Τοποθετημένο στρατηγικά δίπλα στο
εmβλητικό κτίριο των Νeν.· York Ίimes δεν σταματά να καινοτομεί προσφέροντας
προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις
της σύγχρονης αγοράς.
Πριν από έναν χρόνο ακριβώς εiχα την τύχη να βρεθώ εκεί και να συνομιλήσω
με τονJeremy Caplan, καθηγητή στο ίδιο Πανεπιστήμιο και Director of Education
του Tow-Κnight Center for Entrepreneuήa!Joumalism. Η κουβέντα που f,εκίνnσε
εκεί συνεχίστηκε φέτος, αυτή τη φορά στην Αθήνα και στο πλαίmο της συμμετοχής
του Jeremy Caplan στο Athens Sωrtup \Veekend Entrepreneuήal Joumalism που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλiο του Εργοσmρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παvτείου Πανrπιστημίου
και με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ σmν Αθήνα.
cΖούμε στη χρυαή εποχή της δημοοιογραφίας:t. Με αυτή τη φράαn f,εκίνnσε να
περιγράφει ο Jeremy Caplan nς ε{μ\iξε1ς που διαδραματίζονται σήμερα στον κλάδο
δίνοντας το έναυσμα για μια ενδιαφέρουσα συνομιλία και φοοικά πολλές ερωτήσεις.
«Μα, ζούμε όντως στη χρυσή εποχή της δημοσιογραφίας;:t αναρωτήθηκα, ανα
λογιζόμενη τη μεγάλη κρίαn που βιώνει σήμερα ο κλάδος. Ο Jeremy Caplan, πολύ
πιο αισιόδοξος, έσπευσε να με καθησυχάσει. «Σίγουρα βιώνουμε μια eπανάστααn
στη διαδικασία παραγωγής δnμοσιογραφικού περιεχομένου. Έχουμε μοναδικά
εργαλεία, m δυνατότητα να συλλέγουμε πληροφορία από παντού, πολύ δυναμικά
δίκαια διανομής. Όλα τα παραπάνω συηελούν στη δημιουργία των κατάλληλων
προϋποθέσεων για μια πιο ποιοτική δnμοαιοyραφία:t.
Σαφώςκαι όλα τα παραπάνω αποτελούν παράyοηες ενίαχυαnς mς δημοσιογροφι
κής πρακτικής, ωστόσο η αγορά γίνεται ολοένα και πιο αvταγων�ατική και η επίτευξη
της ποιοτικής δημοσιογραφίας μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη. «Ένας δημοσιογράφος
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Δημοσιογραφία
Νέο μrσα

σήμερα θα πρέπει να αναmύξει πολλα
πλές δεξιόmτες προκειμένου να μπορέ
σει να επιβιώσει:., τονίζει ο Caplan και
συνr.χίζει: «Σίγουρα θα πρέπει να είναι
ένας mώtimeclia stoιyteller. Να μπορεί
δηλαδή να πει mν ιστορία του αξιοποιώ
ντας τις δυνaτόmτες που δίνουν σήμερα
τα οπτικοακουστικά εργαλεία (video, φω
τογραφίες). Η δεξιόmτα συλλογής, ανά
λυσης και παρουσίασης των δεδομένων
είναι εξίσου σημαντική. Το design μπαί
νει και αυτό δυναμικά σm φορέφα των
εργαλείων ενός δπμοοιογράφου. Πώς
παρουσιάζουμε δηλαδή τα δεδομένα μας;
Κοντά στο design βρίσκεται και ο προ
γραμματισμός. Μπορούμε να σnίσουμε
ένα web siιe ή ακόμα Κ1 αν δεν μπορούμε,
έχουμε μια ιδέα του τι βρίσκεται πίσω από
μια ιστοοελίδα; Ο δημοοιοyράφος σήμε
ρα χρειάζεται σίγουρα να ανamύξει και
μια πιο επιχειρηματική ματιά, ενώ τέλος
η αξιοποίηση των social media, τόσο για
την παραγωγή περιεχομένου, όσο κυρίως
για τη διασύνδεση με τις κοινότητες κρί
νονται ως σημαντικές δεξιότητες•.
Desίgn και προγραμματισμός, σκtφm
κα... Αν κάποιος πριν από χρόνια άκουγε
ότι τα παραnάνω συγκαταλέγονται στις
δεξιόmτες ενός δημοσιογράφου, εύλογα
θα απορούσε. Τι συμβαίνει όμως με τις πιο
παραδοσιακές δημοσιογραφικές αξίες;
Αυτές δεν έχουν θέση σm φαρέφα του
σύγχρονου δημοσιογράφου; cΠάvτα θα
υπάρχουν δεξιότητες οι οποίες θα ξεχω
ρίζουν τους δημοσιογράφους από τους
μη δnμοσογροφούς. Το κλασικό, παpα&r
σιακό ρrnορτάζ. η ικaνόmτα να γράφεις
καλά, αλλά και να αφηγείσaι μια ιστορία
και, τέλος, n επαλήθευσn mς πλnpοφορi
ας είναι κάποιες από αυτέςι συμπλήριοοε
αμέσως ο Caplan δίνοντάς μου, ευmχώς,
την απάvτnσn που ήθελα να ακούαιJ και
δίνοντας πάσα για mν επόμενη ερώτηση.
Ο δημοσιογράφος λοιπόν σήμερα
πρέπει να είναι ένα cπολυεργσλείοι, με
πολλαπλές δεξιότητες που ξεφεύγουν
πέρα από όσο θεωρούσαμε δεδομένο.
Πώς όμως αποκτά όλα αυτά τα εφόδια;
Τα προγράμματα των δnμοσιογροφικών
σχολών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
mς αγοράς; Μήπως χρειάζονται επικαι
ροποίnση, και αν ναι, πόσο εύκολο είναι
αυτό; cΜην μπορώντας να γενικεύσω, θα
tλεγα ότι σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες
στnν επικαιροπο!nσn των ακαδημαϊκών
www.dίmosίoqrafίa.ρress

Σι\μερα tχοuμε τη δuνσ"Ι:6τητα ααν δημοσιογράφοι να «ακούμε» καλύτερα τα ακροατ�ριά μας.

προγραμμάτων. Οι ραγδαίες εξελί�ις από
τη μία πλευρά και η δυσκαμψία που μπο
ρεί να έχουν οι ακαδημαϊκές διαδικαοiες
μπορεi να αποτελέσουν αποτρεπτικούς
ποράγοvτες. Θα πρέπει όμως συνεχώς
να αναρωτιόμαστε αν εκπαιδεύουμε
κάποιους ανθρώπους για ένα συγκε
κριμένο επάγγελμα και για να μπορούν
vα αναταποκριθούν στην αγορά ή απλά
τους σερβiρουμε ένα "προμαγειρεμένο"
φαγητό. Σε αυτή την κατεύθυνση, το να
εργάζεται ο ακαδημαϊκός χώρος δίπλα
δίπλα με τα newsrooms και να υπάρχει
μια υγιής συνεργaσiα (για παράδειγμα,
να διδάσκουν και επαγγελματίες δημο
σιογράφοι) σίγουρα βοηθά•, απαντά ο
Caplan αγγίζοντας ένα αρκετά ευαίσθητο
θέμα, τουλάχιστον για τα περισσότερα
ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Φτάνοντας στο τέλος mς κουβέντας
μας δεν θα μπορούσαμε να μην θίξουμε
το βασικό αντικεiμενο μrλtτης και διδα
σκαλίας του συνομιλητή μου, αυτό που
σήμερα γνωρίζουμε ως entrepreneurial
joumalism. Ποια είναι όμως τα entiy
points τnς επιχειρηματικής δημοσιο
γραφίας; Ο Gaplan εξnγεί: «Προϊόν, βι
ωσιμότητα, κοινόmτα. Και θα εστιάσω
περισσότερο στο τελευταίο. Σm δυνα
τότητα δηλαδή που έχουμε σήμερα σαν
δημοσιογράφοινα "aκούμε"καλύτερaτα
ακροατήριό μας, να εντοπίζουμε φωνές
που δεν ακούγονται και να δημιουργούμε
55

προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτές.
Η τάση mς κοινωνικής δημοσιογραφίας
(social joumalism) είναι ιδιαίτερα επί
καιρη προτείνοντας μια πιο top do,νn
προσέγγιση και αποτελώντας ίσως και
μια απάντηση στις προηγούμενες απο
τυχίες mς δημοσιογραφίας:..
Μπορεί η επιχειρηματική δημοσιογρa·
φία να αποτελέσει aπάvmση στnν κρiσn
των Μέα.>ν; Πόσο εύκολο είναι για έναν
δημοσιογράφο να στραφεί προς αυαΊ την
κατεύθυνση; «Υπάρχει μια διαδικασία η
οποία πάει ως εξiις: πρώτα πρέπει να βρει
κάn που να του αρέσει, στη συνέχεια να
σκεφτεί αν ανταποκρίνεται σε κάποια α·
νάγκη των χρησrών και τέλος πώς αυαΊ η
ανάγκη και η δική του λύση μπορεί να έχει
επιχειρηματική αξία. Το τελευταίο βήμα
είναι πάντα το πιο δύσκολο και αυτό γιατi
νομίζω όn συνήθως αντιμετωπίζουμε m
δημοσιογραφία μόνο σαν περιεχόμενο και
όχι και οον υπnρεσίαι.
Και με αυτή m φράση, η οποία κλεί
νει μέσα της την πραγματική ευθύνη και
αποστολή ενός δημοσιογράφου σήμε
ρα, τnv προσφορά υπηρεσιών προς το
δημόσιο συμφέρον, κλείνουμε και εμείς
αυτή m συζήτηση παίρνοντας μαζί μας
τόσο σκέψεις και προβληματισμούς για το
μf.λλ.ον mς σύγχρονης δnμοσιογραφiας,
όσο και προσδοκίες για την ανάπτυξη
νέων δημοσιογραφικών μοντέλων και
σmν Ελλάδα. •

Δnμοuιοyραφfα

F.(φ�C:.�·α
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Ο Αnολοyιοpός δραοτηρισιήτωv 2013201.5 δια�fθειαr από rοΑvοικτύ Πανmι
σrήpιο Κvnρου και εfναι προσβάσιpος
σrη διεύθυνση: bttp:llkypseli.ouc.aι:.cyl
bandle/1 1 128123.50
•

διaμόρφωση των κοινωνu«i1ν ομάδων.
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ιmm:εφθεiτε rrzv wtοσελiδα:
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χιακή διαφιβή (2015) σιη θεμαηκή της

Ο Εyyραμμαπσμός σια Μέσα
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• Η αινn Πali71ou εfναι οπόφΟιtn τοu ΜΠΣ «Επικοινωνία και νtα Δnμοσιοyραφfα:ο ιια1 ερεuνι\tριο

τοu Adνance<t Media rnstltule.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΕΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑθΗΝΑ - METROPOUl'AN ΕΧΡΟ

03-06.3

26n ΔΙΕθΝΗΣ ΕΚθΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΠΟΤΩΝ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
ΕΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

6n ΔΙΕθΝΗΣ ΕΚθΕΙΗ OINOY

3ο ΔΙΕθΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1/ιn ΔΙΕθΝΗΣ ΕΚθΕΙΗ ΒΙΒΛΙΟΥ θΕΣΣΜΟΝΙΚΗΣ
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ΕθΝΙΚΗ ΤΡλΠΕΖλ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Δεθ
HELEXPO

Εθνικός Φορέας Οργόνωσnς Εκθέσεων, Συνεδρlων, Πολιnστικών Εκδηλώσεων
Κενrρικά Γραφεία: Διεθνές Εκθεσιακό Κένιρο θεσσαλονίκnς, Εγνατίας
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ΔΙΕθΝΗL ΕΜθΕΣΗ
ΒΕΣΙΜΟΝΙΚΗΣ

