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«Εκτός τόπου και χρόνου»: Η πανδημία του κορονοϊού ως
ψυχική και κοινωνική πραγματικότητα
Μαρίτα Βυργιώτη
Αναπληρώτρια Λέκτορας Ψυχοκοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου
και Εκπαιδευόμενη Ψυχοθεραπεύτρια στην Κλινική Τάβιστοκ του Λονδίνου

Εάν υποθέσουμε πως στην πρώτη φάση της πανδημίας η ελληνική διαχείριση
χαρακτηρίζεται από μια νευρωτική, αγχώδη ανταπόκριση, είναι κάπως ανησυχητικό
πως στη δεύτερη φάση, η διαχείριση της πανδημίας προσομοιάζει περισσότερο με
άρνηση της πραγματικότητας. Η προκήρυξη εθνικού λοκντάουν στις 16 Μαρτίου, ενώ
στη χώρα υπήρχαν τότε μόνο μερικές δεκάδες κρούσματα, μαρτυρά πως η πανδημία
αναγνωρίστηκε ως μια κατάσταση επείγοντος. Αν και η εθνική απάντηση ήταν κάπως
ασύμμετρη με τη σοβαρότητα της κατάστασης, απέδειξε πως ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος προστασίας ενός ανεμβολίαστου πληθυσμού απέναντι σε έναν νέο ιό είναι ο
περιορισμός μετακινήσεων και των κοινωνικών επαφών. Το λοκντάουν, ωστόσο, δεν
μπορεί να είναι βιώσιμη λύση -ιδίως σε σχέση με μια πανδημία που θα είναι μαζί μας
για αρκετό διάστημα ακόμα- καθώς πρέπει να αναλογιστεί κανείς τις ισορροπίες
μεταξύ προστασίας του πληθυσμού από μόλυνση και θάνατο και της προστασίας των
δημοκρατικών ελευθεριών, του δικαιώματος της κοινωνικοποίησης και των
οικονομικών επιπτώσεων. Παρ’ όλα αυτά, αν και κατά την πρώτη φάση της πανδημίας
φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ παρουσίασαν, λανθασμένα, τη διαχείρισή της ως κατάφωρη
απόδειξη των «υπεράνθρωπων» ικανοτήτων του «αυτόφωτου» πρωθυπουργού «μας»,
η έλλειψη μιας κριτικής σκοπιάς (και εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης)
πάνω στο κατά πόσον η διαχείριση της πανδημίας ήταν υπερβολική, επιτυχημένη,
βιαστική, προσεκτικά σχεδιασμένη ή τυχαία, άφησε να πλανάται στον αέρα το
ερώτημα «βρε μπας και ήταν κάπως υπερβολικό που κλειστήκαμε στα σπίτια μας για
δύο μήνες, με 50 κρούσματα σε όλη την επικράτεια;».
Φυσικά, και η μοίρα των κατάλοιπων είναι πως έρχονται να σε στοιχειώσουν, κι
έτσι, στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, η διαχείριση είχε τον ακριβώς αντίθετο
χαρακτήρα: σύσταση ψυχραιμίας ως άρνηση της σοβαρότητας της κατάστασης. Ας
θυμηθούμε την απόρριψη των αιτημάτων των εκπαιδευτικών για λιγότερα παιδιά ανά
τάξη που αντικαταστάθηκε από την πλασματική μέριμνα για την πρόληψη μετάδοσης
του ιού στα σχολεία μέσα από διανομή μασκών και παγουρίνο. Ας θυμηθούμε επίσης
πως, ενώ ήταν γνωστό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος της
πανδημίας συνίσταται στην επιβάρυνση των συστημάτων υγείας, ΜΕΘ εγκαινιάζονταν
|

3

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

και εγκαινιάζονται αποκλειστικά λόγω δωρεών του ιδιωτικού τομέα. Αντί μιας
προγραμματισμένης, μεθοδευμένης ενίσχυσης του τομέα της υγείας είδαμε τη
βεβιασμένη προκήρυξη θέσεων ιατρικού προσωπικού όταν πια το δεύτερο λοκντάουν
ήταν προ των πυλών. Ας θυμηθούμε τέλος, τη σιγουριά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο
διάγγελμά της 5ης Νοέμβρη: «Κρίνω ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και
είμαι σίγουρος ότι, αν εφαρμοστούν, θα πνίξουμε το δεύτερο κύμα και θα
επιτρέψουμε έναν πιο κανονικό Δεκέμβριο, που θα μοιάζει με γιορτές περασμένων
ετών» (δείτε εδώ).
Από πού, αναρωτιέται κανείς, αντλούσε ο πρωθυπουργός τη βεβαιότητα ότι θα
το πνίγαμε το δεύτερο κύμα; Μιλώντας στο «φιλότιμο» των Ελλήνων για να
πολεμήσουν τον «εχθρό σαν ήρωες»; Είτε η σιγουριά είναι ένα ψέμα -από αυτά που
λέει κανείς σε μια στιγμή, ξέρετε, ανεμελιάς- είτε αδυναμία παραδοχής ότι η
κυβέρνηση δεν έχει ιδέα1 πώς να ανταπεξέλθει σε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση.
Φυσικά, μια τέτοια παραδοχή θα έκανε την πολιτική μυθολογία του «Μωυσή» να
καταρρεύσει. Υπάρχει όμως και μια τρίτη ερμηνεία που πιστεύω μας οδηγεί στη
ψυχική διάσταση της πανδημίας. Η σιγουριά του πρωθυπουργού οφείλεται σε «ευσεβή
πόθο». Δηλαδή, σε μια ανορθολογική εικασία που στηρίζεται στη μαγική σκέψη, στην
απόσυρση από την πραγματικότητα και στο ψυχικό καταφύγιο της πλάνης.
Νομίζω η καλύτερη απόδειξη πως η κυβέρνηση είναι σε άρνηση
πραγματικότητας βρίσκεται στη δημόσια συζήτηση των εμβολιασμών και στους
πόρους που διαθέτει η χώρα για να ανταπεξέλθει. Δεν είναι άλλωστε να απορεί κανείς
γιατί η κυβέρνηση βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου όταν κεντρώα (σχετικά σοβαρή)
εφημερίδα αντί να την κρατά υπόλογη ή τέλος πάντων να την υποβάλλει σε κάποιον
έλεγχο, στις 25 Νοέμβρη, κυκλοφορεί πρωτοσέλιδο με τίτλο: «Εμβόλια--το πρώτο
τεστ: Τα Συγκρίναμε», λες και μιλάμε για καινούρια αδιάβροχη μάσκαρα. Βέβαια «Τα
Νέα» κάθε άλλο παρά εξαίρεση είναι 2. Αντίθετα, αντικατοπτρίζουν την έλλειψη
επαφής με την πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζει την κυβέρνηση στο δεύτερο
κύμα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης η Ελλάδα (με 11 εκατ.
κατοίκους) αναμένει 25 εκατ. δόσεις εμβολίων (δηλαδή για εμβολιασμό 12,5
εκατομμύριων κατοίκων) (δείτε εδώ). Για σύγκριση, η Μεγάλη Βρετανία παρήγγειλε
(για 60 εκατομμύρια κατοίκους) 40 εκατομμύρια δόσεις -να εμβολιαστεί δηλαδή το 1/3
του πληθυσμού πρώτα (δείτε εδώ). Τι κι αν έχει βουίξει ο τόπος ότι με το 60-70% του

1

Σίγουρα στις αρχές Μαρτίου του 2020 καμία κυβέρνηση δεν είχε ιδέα, πολλά μέτρα πάρθηκαν με μεγάλο
κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και υγειονομικό ρίσκο. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, αναρωτιέται
κανείς γιατί η τεχνοκρατική αυτή κυβέρνηση δεν αξιοποίησε την εμπειρία άλλων χωρών από το πρώτο κύμα.
2

Δυστυχώς και η αντιπολίτευση φαίνεται να έχει μπλεχτεί σε ένα «folie a deux» ετοιμάζοντας, πρόσφατα
εξίσου αψυχολόγητη τροπολογία για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και των ένστολων της ΕΛΑΣ (δείτε
εδώ).
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πληθυσμού εμβολιασμένο υπάρχει ανοσία, η παραγγελία εμβολίων στην Ελλάδα
πλασάρεται σε στυλ παραγγελίας σε χασαποταβέρνα «πιάσε δυο πατάτες, όχι πιάσε
τρεις μωρέ μην πεινάσουμε».
Επιπλέον, στις 2 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας δήλωνε πως
στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα θα εμβολιάζονται περίπου 2 εκατομμύρια άτομα κάθε
μήνα (δείτε εδώ) - αριθμός που επιτρέπει υποσχέσεις για επιστροφή στην
κανονικότητα μέχρι τον Μάιο. Δεδομένου, μάλιστα, πως σε κάποια κέντρα θα γίνονται
έως και εννέα παράλληλοι εμβολιασμοί αυτό σημαίνει προσλήψεις και εκπαίδευση άνω
των 2.000 υπαλλήλων3. Και όλα αυτά θα ξεκινήσουν, όπως πολλά κυβερνητικά στελέχη
έχουν διαβεβαιώσει, αμέσως με την έγκριση του εμβολίου από την ΕΕ4. Η Ελλάδα
δηλώνει έτοιμη και αισιόδοξη ότι μπορεί να εκπονήσει ένα κάπως φιλόδοξο πλάνο, την
ίδια στιγμή που η Μεγάλη Βρετανία (με εθνικό σύστημα υγείας που θα αναλάβει τον
εμβολιασμό) θα εμβολιάζει περίπου 800.000 άτομα το μήνα. Αν και ο σχεδιασμός του
εμβολιασμού εγκωμιάστηκε από τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης (υπονοώντας πόσο
τυχεροί είμαστε πλέον ως χώρα που μπορούμε να επιτέλους να υπερηφανευτούμε ένα
μεθοδευμένο εθνικό σχέδιο εμβολιασμού), όταν υπόκειται σε διερεύνηση η
ευθραυστότητα των υποσχέσεων έρχεται στην επιφάνεια. Αναρωτιέται δηλαδή κανείς
κατά πόσον αυτές οι υποσχέσεις για άμεσο εμβολιασμό έχουν σχεδιαστεί λεπτομερώς
έτσι ώστε να λειτουργήσουν, ή έχουν σχεδιαστεί ώστε να κλέψουν τις εντυπώσεις και
στην πράξη να υπολειτουργήσουν -κάτι που είδαμε να συμβαίνει πρόσφατα με τον
Μεγάλο Περίπατο, για παράδειγμα. Εάν ισχύει το πρώτο, γιατί απουσιάζουν
περισσότερες λεπτομέρειες από τον σχεδιασμό; Εάν ισχύει το δεύτερο, τι όφελος
υπάρχει στο θεαθήναι; Μήπως η συντήρηση της ψευδαίσθησης ότι η κατάσταση είναι
«υπό έλεγχο»; Και μήπως παρουσιάζοντας ένα εντατικοποιημένο (αλλά ανέφικτο)
πλάνο εμβολιασμού θα υπάρξουν εύσημα στην κυβέρνηση για την ταχύτητα, ενώ η
δυσλειτουργικότητα θα χρεωθεί στον αέναο εχθρό αυτής της χώρας: τους δημόσιους
φορείς που είναι «τεμπέληδες» και αργοπορούν. Μια άλλη έκφραση εθνικού
διχασμού, δηλαδή, λες και η κυβέρνηση δεν εκπροσωπεί το δημόσιο.
Δεν χρειάζεται πολύπλοκη σκέψη για να καταλάβει κανείς πως η κυβέρνηση
έχει βρεθεί εύλογα σε ένα αδιέξοδο που εκείνη δημιούργησε. Τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο κάποιοι νιώθουν ανακούφιση στη σκέψη ενός πρωθυπουργού-σωτήρα που με
τις ατομικές του παρεμβάσεις διορθώνει όλα τα κακώς κείμενα και του κόμματός του
και της χώρας. Πώς να ομολογήσει λοιπόν ο «Μωυσής» στον λαό του -που έχει ανάγκη
3

Για σύγκριση, η αστυνομία Πανεπιστημίων με υπογραφή Χρυσοχοΐδη φιλοδοξεί να προσλάβει 2.000
αστυνομικούς.
4

Έως τις 20 Ιανουαρίου αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί οι υγειονομικοί και οι υπερήλικες. Τότε θα
ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στον γενικό πληθυσμό, ενώ η πλατφόρμα συμμετοχής θα ανοίξει μία εβδομάδα
νωρίτερα» (δείτε εδώ).
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να πιστέψει στην παντοδυναμία του- ότι δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ πιο
σοβαρή; Ότι μέτρα δεν ελήφθησαν εγκαίρως, ότι υγειονομική οχύρωση δεν έγινε και
ότι ούτε η μισή χώρα δεν θα έχει εμβολιαστεί σε πέντε μήνες; Πώς να ομολογήσει ο
«Μωυσής» ότι κάλπικες υποσχέσεις γίνονται γιατί η κυβέρνηση βρίσκεται σε άρνηση
για το ότι βιώνουμε ένα συλλογικό τραύμα. Ένα τραύμα που προέρχεται από την
αβεβαιότητα και τον φόβο αρρώστιας, μακροχρόνιων επιπτώσεων και θανάτου, καθώς
και τις καθημερινές απώλειες -την απώλεια της κοινωνικοποίησης, της μαζικής
διασκέδασης, της ανθρώπινης επαφής. Παρόλο που ο «Μωυσής» έχει χάσει πια τη
σιγουριά του ότι θα το πνίγαμε το δεύτερο κύμα (εξ ου και τα ιδιαίτερα αντιδημοφιλή
μέτρα για τις γιορτές) σε κοινωνικό και ψυχικό επίπεδο η ζημιά έχει ήδη γίνει. Αφενός
λόγω των επίσης αψυχολόγητων πανηγυρισμών μετά το πρώτο κύμα (λες και «θανάτω
θάνατον πατήσας»), αφετέρου γιατί η προσδοκία «φωτός στο τούνελ» από ΜΜΕ και
κυβερνητικούς φορείς έχει αρχίσει να καλλιεργείται πριν καλά-καλά το ίδιο το τούνελ
γίνει ορατό. Η διαχείριση της πανδημίας, ατομικά, κοινωνικά, εθνικά, είναι και θα είναι
μαραθώνιος αγώνας αντοχής και προσαρμογής προσδοκιών -για κάτι που ίσως η
ελληνική κοινωνία θα ήταν καλό να αρχίσει να προετοιμάζεται.

Πηγές
https://www.tanea.gr/2020/11/05/politics/to-diaggelma-mitsotaki-gia-to-lockdown/
https://www.tovima.gr/2020/12/08/politics/syriza-esokommatikes-foties-apo-tropologia-giaektakto-epidoma-stous-astynomikous/
https://www.capital.gr/politiki/3505518/st-petsas-429-000-embolia-eos-telos-ianouariou-25ekat-doseis-eos-to-telos-iouniou
https://www.tanea.gr/2020/11/13/politics/koronaios-emvolio-eparkeia-emvoliasmon-sto-protoeksamino-tou-2021-25-ekatommyria-doseis-stin-ellada/
https://www.cnn.gr/ellada/story/245309/live-koronoios-h-enimerosi-apo-ton-kikilia-gia-tinexelixi-tis-pandimias
https://www.protothema.gr/greece/article/1079311/pote-erhodai-ta-upoloipa-emvolia-stinellada-stis-20-ianouariou-xekina-o-emvoliasmos-ton-politon/

|

6

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

Μια κατάδυση στα γραπτά του εγκλεισμού
Eλένη Γεωργίου
MSc Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το 2020 ήταν χωρίς αμφιβολία η χρονιά της πανδημίας. Και αν σήμερα, οδεύοντας
προς τη λήξη της χρονιάς αυτής, οι αλλαγές που επήλθαν στη ζωή μας τείνουν να
λάβουν διαστάσεις «νοσηρής κανονικότητας», κανείς δεν περίμενε έναν χρόνο πριν
ότι ο πλανήτης μας θα μπορούσε να βιώσει τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ίσως
επειδή ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, θεωρεί ότι η ευαλωτότητα είναι μία
άγνωστη πτυχή της ζωής και ότι έχει καταφέρει να καθυποτάξει οτιδήποτε μπορεί να
του εναντιωθεί.
Με αυτή την παραδοχή ως δεδομένο συνεπώς, είναι δικαιολογημένη και κατά
έναν τρόπο φυσιολογική η έκπληκτη αντίδραση της πλειονότητας του πληθυσμού
μπροστά στο άγνωστο και στο αναπάντεχο. Επόμενο ήταν πως οι πρώτοι που θα
σήκωναν το βάρος της ενημέρωσης και της ανάλυσης του φαινομένου να είναι τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πρώτα, τόσο
έντυπα όσο και ηλεκτρονικά, παρακολουθήσαμε μια σειρά έγκριτων επιστημονικών
αναλύσεων, άρθρων γνώμης και συνεντεύξεων που ανέλυαν, συνέθεταν και
προέβλεπαν την εξέλιξη της πανδημίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την
άλλη, παρουσιάστηκε ένα «κύμα» γραπτού αναβρασμού, σε μία προσπάθεια των
χρηστών να αφουγκραστούν, να αποδεχτούν και στη συνέχεια να ξορκίσουν την
πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση. Μέσα από αυτή την έκρηξη του γραπτού λόγου, που σε
συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης έγινε πεδίο έκφρασης για κάθε άτομο, αναδύθηκε
μια νέα μορφή, τόσο οικεία στους αναγνώστες της λογοτεχνίας και τόσο αναγκαία όπως φάνηκε- σε περίοδο εγκλεισμού. Το διήγημα. Αυτό το είδος γραπτού λόγου που
αποδίδει συμπυκνωμένα συναισθήματα, σκέψεις και επιθυμίες. Πολλές και πολλοί
γραφιάδες γεννήθηκαν σε μια δύσκολη συνθήκη και μόνο ως ανάσα ελευθερίας
μπορούμε να τους υποδεχτούμε.
Στο παρόν κείμενο θα αναλύσουμε δύο από τα πολλά αξιόλογα κείμενα που
πέρασαν από τις οθόνες μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σπουδή στον χώρο και τον χρόνο
Το πρώτο που μπορούμε να αντλήσουμε από τα διηγήματα αυτά είναι η παρατήρηση
του χώρου. Ίσως είναι η πρώτη φορά που είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε για ένα
τέτοιο διάστημα σε έναν συγκεκριμένο χώρο, κατά συνέπεια το μέγεθος του
|

7

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

κρεβατιού, η ένταση του φωτισμού ή μία ρωγμή στον τοίχο, πέραν του ότι
ακτινογραφούνται κατά μία έννοια, αρχίζουν να λαμβάνουν συναισθηματικές
υποδηλώσεις για κάθε άτομο ξεχωριστά. Επιπλέον, η σύντομη και υπό προϋποθέσεις
μετακίνηση, μόνο για τα αναγκαία, μας εξοικείωσε με τον χώρο της γειτονιάς. Μια
βόλτα στο super market, η ανταλλαγή μιας κουβέντας με τους υπαλλήλους που σε
άλλες συνθήκες ήταν «αόρατοι», οι καρποί ενός δέντρου που πέφτουν στον κήπο του
σπιτιού. Υπό κανονικές συνθήκες, όλες αυτές οι λεπτομέρειες λειτουργούν ως
σκηνικό της ταινίας της ζωής μας, αλλά σε περιόδους εγκλεισμού ανάγονται σε
πρωταγωνιστές. Οι διηγηματογράφοι της καραντίνας φαίνεται να το έχουν λάβει
υπόψη από πολύ νωρίς και εξυμνούν τον περιβάλλοντα χώρο, του δίνουν μια διάσταση
σχεδόν μαγική. Αντιλαμβάνονται τον χώρο ως εκείνο το πεδίο έκφρασης
συναισθημάτων που συχνά υποτιμάται σε περιόδους κανονικότητας. Ο χώρος είναι
ιερός. Και μέσα από τον χώρο εξυψώνεται και ο χρόνος. Χρόνος για ενδοσκόπηση,
χρόνος για αργές, νωχελικές κινήσεις που τα διηγήματα δείχνουν να αντιλαμβάνονται
και να του δίνουν τον χώρο που του αξίζει. Οι συγγραφείς γοητευμένοι ίσως από τον
Προυστ και το «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο» και αναγκαστικά εγκλεισμένοι,
γεμίζουν τα χαρτιά ή τις σελίδες του υπολογιστή τους με νοσταλγικές λέξεις και
σκέψεις.

Ωδή στον έρωτα και τη μοναξιά
Έρωτας και εγκλεισμός. Πώς μπορούν αυτές οι δύο έννοιες να συνδυαστούν όταν ο
έρωτας υπαγορεύει τη συναναστροφή; Κι όμως. Μέσα από τα διηγήματα του
εγκλεισμού παίρνουμε μια απάντηση. Ίσως δεν είναι η απάντηση που θέλουμε, αλλά
σίγουρα ταιριάζει με την περίοδο που ζούμε. Εδώ, η σωματική διάσταση του έρωτα
περιγράφεται με όμορφες, αέρινες λέξεις, στις λέξεις μπερδεύονται ήχοι, χρώματα
και μυρωδιές. Ο έρωτας είναι ταυτόχρονα ένα παιχνίδι και μία πνοή ζωής. Κι έπειτα η
αναμενόμενη ερώτηση: υπάρχει έρωτας χωρίς άγγιγμα; Να κάτι που φαίνεται να
απασχολεί πολύ τους διηγηματογράφους. Προσπαθούν να βρουν την απάντηση σε
τούτη τη ρητορική ερώτηση. Σίγουρα δεν το πετυχαίνουν πάντα, όμως καταφέρνουν
κάτι πρωτόγνωρο. Να συνδέσουν τον έρωτα με τη μοναξιά. Φαίνεται να παραδέχονται
την πολυπλοκότητα αυτής της σύνδεσης, παρ’ όλα αυτά, μέσα από τη μοναξιά του
χώρου τους περιγράφουν με μεγάλη διαύγεια το συναίσθημα που απορρέει από τον
έρωτα. Υπάρχουν βέβαια και οι πιο απαισιόδοξοι που βλέπουν ότι ο εγκλεισμός έχει
την υπογραφή της μοναξιάς. Θυμούνται τις στιγμές που βίωσαν το συναίσθημα του
έρωτα στην ολότητά του και τώρα αισθάνονται αδύναμοι και μόνοι. Αυτές οι
περιγραφές είναι τόσο ρεαλιστικές και τόσο ανθρώπινες που λειτουργούν ως
καθρέφτης στην ψυχή των αναγνωστών.
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Τα διηγήματα του εγκλεισμού είναι μια πρωτόλεια μορφή τέχνης που δεν έχει
τίποτα να ζηλέψει από τα υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη. Λειτουργούν αναμφίβολα ως
κατάθεση των πιο μύχιων συναισθημάτων του συγγραφέα, αλλά και ως δίαυλος
επικοινωνίας με τον αναγνώστη. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα, η
Τέχνη σε όλες της τις μορφές λειτουργεί ξανά ως καταλύτης υπενθυμίζοντας την
αναγκαιότητά της. Και επειδή έχουν χυθεί τόνοι μελανιού για τη διάψευση αυτής της
αναγκαιότητας, η ανάδειξη και η ανάλυση για την Τέχνη είναι το όπλο μας απέναντι
στους αμφισβητίες της.

Διηγήματα
Μέχρι να προσφέρουμε ξανά όλα τα λουλούδια αυτού του κόσμου, Κωνσταντίνα
Γκασδράνη, https://bit.ly/34tURs4
Το φως μέσα στο σπίτι, Δημήτρης Βαρδαβάς, https://bit.ly/2WyPCmB
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Οι ευθύνες των ΜΜΕ στο δεύτερο κύμα της πανδημίας
Χρήστος Κωστόπουλος
Λέκτορας Μαζικής Επικοινωνίας, Curtin University Malaysia

Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις σχετικά με την περίφημη
ατομική ευθύνη, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση ευθύνεται για τη γιγάντωση του
δεύτερου κύματος της πανδημίας στη χώρα μας. Ως απάντηση στις κυβερνητικές
αιτιάσεις, έχει αρθρωθεί κριτικός λόγος σχετικά με τις επιλογές που έγιναν, τόσο μετά
την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων της πρώτης περιόδου και το άνοιγμα
του τουρισμού, όσο και για την εν γένει διαχείριση της πανδημίας στο δεύτερό της
στάδιο. Το παρόν κείμενο ωστόσο στοχεύει περισσότερο στο να εμπλακεί σε μια
κριτική επισκόπηση ενός άλλου σημαντικού θεσμικού παράγοντα, ο οποίος λίγο έχει
απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις ευθύνες που μπορεί να φέρει. Αυτός
ο θεσμικός παράγοντας δεν είναι άλλος από τη δημοσιογραφία, ή για το θέσουμε πιο
σωστά τα ιδιωτικά και κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα ΜΜΕ είχαν και έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στον διαμοιρασμό ευθυνών ένθεν κακείθεν, ενώ έγιναν στόχος
«επιθέσεων» καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, λόγω και της χρηματοδότησης που
δέχθηκαν μέσω της περιβόητης «λίστας Πέτσα». Ωστόσο, σε κανένα σημείο δεν έχουν
επιχειρήσει να μπουν σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης για το ποιος θα έπρεπε να είναι
ο ρόλος τους σε αυτή την υγειονομική κρίση και κατά πόσο τον επιτέλεσαν με
επιτυχία. Επομένως, αυτό το άρθρο θα επιχειρήσει μια κριτική ανασκόπηση του ρόλου
των ΜΜΕ, σε αντιπαράθεση με τον κανονιστικό τους ρόλο, αλλά και την ευρύτερη
λειτουργία τους στο ελληνικό σύστημα εξουσίας. Αξίζει να σημειωθεί εξαρχής ότι
στόχος του κειμένου δεν είναι μια συλλήβδην κατηγορία κατά των δημοσιογράφων, η
οποία θα ήταν εντελώς εσφαλμένη, αλλά μια συγκεκριμένη κριτική των μεγάλων
οργανισμών ΜΜΕ του Τύπου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου, αλλά και των
επιχειρηματικών ομίλων που κατέχουν την ιδιοκτησία τους.
Αρχικά, για να μπορέσουμε να καταλογίσουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε κάποιον
θεσμό, πρέπει να αναλογιστούμε τι είδους ικανότητα αυτενέργειας διαθέτει μέσα στο
ευρύτερο πλέγμα εξουσίας, αλλά και τον ευρύτερο κανονιστικό ρόλο που του
αναλογεί. Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη θεώρηση, τα ΜΜΕ οφείλουν να λειτουργούν
σαν ένα είδος άτυπης «τέταρτης εξουσίας», η οποία ελέγχει τις άλλες τρεις εξουσίες
και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αστικής δημοκρατίας. Θεωρητικά, η
ελεύθερη αγορά δημιουργεί μια «αγορά ιδεών», μέσα από την οποία οι καλύτερες
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ιδέες επιβραβεύονται και επικρατούν στη δημόσια σφαίρα. Μέσα σε αυτήν τη
θεώρηση, τα ΜΜΕ δεν είναι τίποτα περισσότερο από ουδέτεροι δίαυλοι, οι οποίοι
οφείλουν να μεταφέρουν την πληροφορία με τρόπο ουδέτερο και αντικειμενικό. Αυτή
η θεώρηση των ΜΜΕ έχει διαψευστεί, τόσο από την ίδια την πραγματικότητα, όσο και
από τη θεωρητική δουλειά και έρευνα επιστημόνων που προέρχονται από την
παράδοση της κριτικής πολιτικής οικονομίας της επικοινωνίας. Όπως εξηγεί ο
Garnham, «τα ΜΜΕ ανήκουν σε μια καθορισμένη κοινωνική ομάδα, η οποία επιδιώκει
οικονομικούς ή πολιτικούς στόχους, και καθορίζει ποια νοήματα κυκλοφορούν και
ποια όχι, ποιες ιστορίες λέγονται σχετικά με ένα θέμα, ποια επιχειρήματα
αναδεικνύονται» (1995, σ. 65). Επομένως, είναι σημαντικό πριν προχωρήσουμε σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις στο παράδειγμα της επικοινωνιακής διαχείρισης της
πανδημίας, να εξετάσουμε ποια είναι η ταυτότητα των ΜΜΕ ως πολιτικός θεσμός
εντός του ελληνικού συστήματος εξουσίας.
Για να εξετάσουμε τα ΜΜΕ εντός του συστήματος εξουσίας, οφείλουμε να
λάβουμε υπόψη τις δομές της πολιτικής εξουσίας, τη δομή της καπιταλιστικής αγοράς,
τη δομή του κράτους και το πώς ευθυγραμμίζονται απέναντί τους οι δομές των ΜΜΕ.
Εντός της καπιταλιστικής Δύσης, υπάρχουν διάφορες μορφές μιντιακών συστημάτων
και τοποθέτησης των ΜΜΕ στο ευρύτερο πλέγμα εξουσίας, οι οποίες έχουν
διαμορφωθεί από την αποκρυστάλλωση δημοσιογραφικών πρακτικών όπως αυτές
καθοδηγήθηκαν από την ιστορική παράδοση της κάθε χώρας, την ιδιαίτερη κουλτούρα
της και τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας της. Οι Hallin και Mancini (2004) έχουν
προτείνει τρία κανονιστικά μοντέλα λειτουργίας των μιντιακών συστημάτων,
ομαδοποιώντας διάφορες χώρες που εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα,
εντός αυτής της ομαδοποίησης, κατατάσσεται στο «Πολωμένο Πλουραλιστικό»
σύστημα, μαζί με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Οι Hallin και
Παπαθανασόπουλος (2002) διακρίνουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού
μιντιακού συστήματος: χαμηλά επίπεδα κυκλοφορίας των εφημερίδων, μια παράδοση
προώθησης πολιτικών θέσεων στη δημοσιογραφία, εργαλειοποίηση των ιδιωτικών
ΜΜΕ από τους ιδιοκτήτες τους με σκοπό την επίτευξη οικονομικών και πολιτικών
στόχων, πολιτικοποίηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και χαμηλή ανάπτυξη της
δημοσιογραφίας ως ανεξάρτητο επάγγελμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο άσκησης της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Η
χαμηλή κερδοφορία των ΜΜΕ, για παράδειγμα, σημαίνει ότι ο Τύπος στην Ελλάδα
«δημιουργείται κυρίως για να εξυπηρετήσει τον στόχο της δημιουργίας πολιτικής,
παρά τη δημιουργία πλούτου» (Hallin & Papathanassopoulos, 2002, σσ. 182-183). Επίσης,
τα Μέσα στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενα από το κράτος, το οποίο
είναι η κύρια κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης (Papatheodorou & Machin,
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2003). Επομένως, κατά βάση οι έλληνες καπιταλιστές αποκτούν δημοσιογραφικούς
οργανισμούς για να τους χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία άσκησης πίεσης στην πολιτική
εξουσία και διασφάλισης των οικονομικών τους συμφερόντων σε άλλες
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό δημιουργεί και το παράδοξο ελληνικό
φαινόμενο της αύξησης των οργανισμών ΜΜΕ στην Ελλάδα, παρά τη σμίκρυνση της
αγοράς και την οικονομική κρίση του κλάδου από τις αρχές της δεκαετίας του 1990,
καθώς και τη διαρκή είσοδο ισχυρών καπιταλιστών στην αγορά των ΜΜΕ, με την
εξαγορά χρεοκοπημένων ομίλων. Μάλιστα, η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα
την περασμένη δεκαετία, καθώς και η εντατικοποίηση της δημοσιογραφικής εργασίας
μέσω της εισαγωγής νέων ψηφιακών τεχνολογιών, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην
όξυνση φαινομένων εργαλειοποίησης των ΜΜΕ από την ιδιοκτησία τους και στον
περαιτέρω έλεγχο και περιορισμό της αυτενέργειας του δημοσιογραφικού δυναμικού
της χώρας (Kostopoulos, 2020).
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να εξεταστεί η λειτουργία των ΜΜΕ κατά
τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας και η αποτυχία τους να ασκήσουν
ωφέλιμη κριτική που ίσως να προλάβαινε τα χειρότερα. Η αρχή της αποτυχίας της
διαχείρισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας πρέπει να εντοπιστεί στην
κατασκευή του «success story» της διαχείρισης του πρώτου κύματος, το οποίο
ενθουσιωδώς υιοθέτησαν τα κυρίαρχα ΜΜΕ χωρίς οποιαδήποτε κριτική διάθεση.
Παρόλο που υπήρχαν, τόσο πολιτικοί, όσο και δημοσιογραφικοί χώροι από τα
λεγόμενα «εναλλακτικά μέσα» που άρθρωσαν κριτική προς αυτό το αφήγημα
επιτυχίας της κυβέρνησης, δεν είδαμε ποτέ παρόμοια διάθεση από τα mainstream
Μέσα. Η κακή κατανόηση του τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2020
και η αποθέωση των περιοριστικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν ως «πανάκειας»,
υπήρξε πολύ κακός σύμβουλος για την συνέχεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, τα
κυρίαρχα Μέσα απέτυχαν να αντιληφθούν το μέγεθος της διασποράς του ιού στην
κοινότητα κατά την πρώτη φάση, το οποίο ήταν μικρό λόγω της χαμηλής
κινητικότητας πληθυσμών στις πύλες εισόδου/εξόδου της χώρας κατά τους
χειμερινούς μήνες. Η χαμηλή διασπορά του ιού στην κοινότητα έπαιξε καίριο ρόλο για
τη μεγάλη επιτυχία των περιοριστικών πολιτικών, οι οποίες την ίδια στιγμή απέτυχαν
παταγωδώς σε χώρες με παρόμοιο πληθυσμό, αλλά με πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα,
όπως το Βέλγιο.
Η αποτυχία να γίνει οποιασδήποτε μορφής κριτική στο κυβερνητικό αφήγημα,
άνοιξε τον δρόμο για το φιάσκο του «ασφαλούς» ανοίγματος του τουρισμού. Τα
κυρίαρχα ΜΜΕ δεν έπαιξαν τον ρόλο που θα έπρεπε να έχουν ως επιτηρητές της
διαδικασίας, αντίθετα λειτούργησαν ως χειροκροτητές εν μέσω πληθώρας
καταγγελιών για τη χαλάρωση των πρωτοκόλλων υποδοχής. Το ίδιο φυσικά συνέβη και
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με όλες τις άλλες καταγγελίες που τα κυρίαρχα ΜΜΕ απέτυχαν να φέρουν στο φως σε
αυτή την περίοδο. Οι διαμαρτυρίες των υγειονομικών υπαλλήλων για την επικίνδυνη
χαλάρωση και την ελλιπή προετοιμασία για το δεύτερο κύμα που γνωρίζαμε ότι
έρχεται μετά το καλοκαίρι, οι οποίες δεν βρήκαν χρόνο φιλοξενίας στα δελτία
ειδήσεων και τα πρωτοσέλιδα. Οι καταγγελίες για αποκρύψεις κρουσμάτων σε
τουριστικές περιοχές που δεν διερευνήθηκαν ποτέ. Κανένα ρεπορτάζ δεν έγινε για το
ποιος κερδίζει και το τι κινδυνεύουμε να χάσουμε από αυτό το άνοιγμα του
τουρισμού.
Ελλιπή κριτική επίσης άσκησαν τα κυρίαρχα ΜΜΕ στις κυβερνητικές
παλινωδίες, στα ακατανόητα μέτρα με επικοινωνιακή κύρια στόχευση παρά
υγειονομική και στην εμφανή έλλειψη σοβαρού πλάνου διαχείρισης τους μήνες πριν
από το δεύτερο λοκντάουν. Η «ατομική ευθύνη» και οι «ανεύθυνοι νέοι» έγιναν από
αφηγήματα της κυβέρνησης, «σημαίες» των ΜΜΕ. Καμία κριτική για την κατάσταση
στους χώρους δουλειάς που «γεννούσαν» συνεχώς ιστορίες πολλαπλών κρουσμάτων,
ελάχιστη κριτική για την κατάσταση στα ΜΜΜ που πάντα κατέληγε στην αδυναμία
βελτίωσής της και εν χορώ καταδίκη της κινητοποίησης των μαθητών, οι οποίοι
προειδοποίησαν έγκαιρα για το τι συμβαίνει στα σχολεία και πού οδηγείται η
κατάσταση. Παράλληλα με την αποτυχία να ασκηθεί σοβαρή κριτική στις κυβερνητικές
επιλογές, τα ΜΜΕ ευθύνονται εν μέρει και για την υπερβολική δημοσιότητα που
δόθηκε στο λεγόμενο «κίνημα των αρνητών», είτε της πανδημίας εν γένει, είτε των
μασκών ή και των εμβολίων πλέον. Το εν λόγω «κίνημα» αποτέλεσε έναν χρήσιμο και
εύκολο αντίπαλο, τόσο για να συντηρηθεί το αφήγημα της ατομικής ευθύνης και να
μετακινηθούν οι ευθύνες στον λαό, όσο και για συκοφαντούν γνήσιες κριτικές φωνές,
όπως των μαθητών.
Θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει διαφορετικά; Φυσικά, και αυτό το
καταμαρτυρούν τόσο η λειτουργία των λεγόμενων «εναλλακτικών» Μέσων όσο και η
ίδια η λειτουργία των κυρίαρχων Μέσων μετά την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων
από την κυβέρνηση. Η ζοφερή πραγματικότητα «ανάγκασε» τα κυρίαρχα Μέσα να
μιλήσουν για την κακή κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο βρίσκεται
κάτω από τρομερή πίεση και να δώσουν βήμα σε υγειονομικούς υπαλλήλους που
περιγράφουν την ελλιπή προετοιμασία που έγινε για το δεύτερο κύμα. Η αποτυχία του
δεύτερου λοκντάουν δημιουργεί ρωγμές στο αφήγημα επιτυχίας της πρώτης
περιόδου. Τα ίδια τα στελέχη της κυβέρνησης έχουν αρχίσει πλέον να αμφισβητούν
την ορθότητα του πλάνου για το άνοιγμα του τουρισμού και τη διαχείρισή του. Θα
μπορούσαν τα κυρίαρχα ΜΜΕ να δώσουν χώρο και χρόνο σε περισσότερους
επιστήμονες. Θα μπορούσαν να δώσουν χώρο και χρόνο σε πολιτικούς και από άλλους
χώρους που θα έθεταν αυτοί τα ερωτήματα που ίσως δεν ήθελαν οι ίδιοι οι
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δημοσιογράφοι να θέσουν. Ωστόσο, αυτά δεν έγιναν γιατί η πολιτική οικονομία του
μιντιακού συστήματος στην Ελλάδα δεν θέλει ΜΜΕ που θα επιτελούν τον κανονιστικό
ρόλο της δημοσιογραφίας, αλλά ΜΜΕ-εργαλεία στα χέρια των ιδιοκτητών τους ώστε
να καλλιεργούν σχέσεις με οποιαδήποτε μορφή πολιτικής εξουσίας. Είτε αυτή
εκφράζεται μέσα από μια σταθερή ταξική/ιδεολογική/κομματική σκοπιά, είτε από μια
πιο οπορτουνιστική στάση ευθυγράμμισης με οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στην
εξουσία (Kostopoulos, 2020). Φυσικά, το να είναι πολιτικοποιημένη η δημοσιογραφία
δεν είναι κάτι κακό από μόνο του και πιο απολιτίκ μιντιακά συστήματα, όπως
παραδείγματος χάριν το αμερικάνικο, δεν προσφέρουν καλύτερη ποιότητα
πληροφορίας καθώς έχουν άλλες παθογένειες που δεν είναι της παρούσης να
αναλυθούν. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει την πολιτικοποιημένη
αντίληψη της πραγματικότητας και τη λειτουργία του δημοσιογράφου ως cheerleader
της εξουσίας. Και δυστυχώς, σε μια ακόμη κρίσιμη καμπή της ελληνικής ιστορίας τα
κυρίαρχα ΜΜΕ απέτυχαν παταγωδώς να την περπατήσουν.

Πηγές
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Επικοινωνιακό motocross
Διονύσης Μητρόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας, Birkbeck, University of London

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2020 έλαβε χώρα ένα ενδιαφέρον επικοινωνιακά και πολιτικά
συμβάν με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του. Το Σάββατο 28/11,
ημέρα που ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 121 θανάτους ασθενών με Covid-19 (δείτε εδώ), ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες βρέθηκε στη
Θεσσαλονίκη και μεταξύ άλλων ανάρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Instagram με την επίσκεψή του σε τοπικό ζαχαροπλαστείο, πανελλήνια
γνωστό για τα τσουρέκια του. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 29/30, ημέρα που ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε 98 θανάτους ασθενών με Covid-19 (δείτε εδώ), ο πρωθυπουργός βρέθηκε
στην Πάρνηθα να φωτογραφίζεται χωρίς μάσκα με πολίτες που είχαν μεταβεί στον
Εθνικό δρυμό της Πάρνηθας για motocross, το οποίο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύεται (δείτε σχετικά εδώ).
Τις αμέσως επόμενες ημέρες παρατηρήθηκαν δύο φαινόμενα. Αφενός οι
πρώτες αρνητικές αντιδράσεις από τον κόσμο, καθώς το θέμα πήρε διαστάσεις στα
social media, με τη διάδοση της φωτογραφίας του πρωθυπουργού από την Πάρνηθα,
όπως και του βίντεο της συζύγου του να κάνει motocross. Αφετέρου, η επικοινωνιακή
διαχείριση του θέματος συνολικά. Από πλευράς επικοινωνίας, ενώ αρχικά φάνηκε να
υπάρχει μια συστολή στις δηλώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγήκε στην
αντεπίθεση ισχυριζόμενος ότι ο πρωθυπουργός κατηγορήθηκε «επειδή είναι
ανθρώπινος» και ότι δεν θα αρνιόταν ποτέ να φωτογραφηθεί με πολίτες που το
ζήτησαν. Ο υπουργός ανάπτυξης Ά. Γεωργιάδης έσπευσε να υπενθυμίσει τη
φωτογραφία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Π. Πολάκη από τη συγκέντρωση σε σπίτι,
λέγοντας «ότι δεν συγκρίνεται μια παράνομη πράξη με μία νόμιμη πράξη, την ατομική
άθληση σε ένα βουνό». Ένας άλλος βουλευτής της ΝΔ, σε τηλεοπτικό πάνελ του
ANT1 άφησε υπόνοιες για πιθανό δόλο των πολιτών που φωτογραφήθηκαν με τον
πρωθυπουργό διαρρέοντας φωτογραφίες και βίντεο σε εφημερίδα (Documento). Εδώ
βλέπουμε μια ξεκάθαρη επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης ώστε να
απαντήσει άμεσα και με εμφατικό τρόπο στις όποιες κατηγορίες περί ανευθυνότητας
και ανεμελιάς του πρωθυπουργού.
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Ωστόσο, η «ευαισθησία» σε αυτές τις δύο έννοιες, καθώς και η άμεση
αντίδραση στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών στις κατηγορίες σε βάρος του
πρωθυπουργού, δεν είναι καθόλου τυχαίες. Αμφότερες αποτελούν βασικούς πυλώνες
στα διαγγέλματα και τους λόγους του πρωθυπουργού, όπως είχα αναλύσει σε
προηγούμενο κείμενό μου (δείτε εδώ). «Η ανεμελιά δεν είναι ψευδό-αντίσταση, δεν
είναι μαγκιά ή εξυπνάδα, είναι απλά ανευθυνότητα» είχε δηλώσει στο διάγγελμά του ο
πρωθυπουργός στις 17/3. Η «υπευθυνότητα του πολίτη είναι καθοριστική για την
ασφάλεια όλων» πρόσθετε. Ενώ στις 19/3 υπογράμμιζε ότι «οι πολίτες οφείλουν να
είναι «υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι». Όταν «η
ευθύνη του ενός αποδεικνύεται ελλειμματική», τότε
η Πολιτεία θα πρέπει να παρεμβαίνει και να μην
αφήνει «μερικούς επιπόλαιους να υπονομεύσουν την
ασφάλεια των πολλών», τόνιζε ο πρωθυπουργός μια
μέρα πριν την απαγόρευση άσκοπης κυκλοφορίας. Σε
πιο πρόσφατες δηλώσεις του στις 22/10 είχε πει ότι
«οι ειδικοί προειδοποιούν, στις στιγμές ανεμελιάς
γινόμαστε πιο ευάλωτοι στον ιό». Ενώ μια μέρα μετά,
στις 23/10, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει
μέτρα περιορισμού της πανδημίας αμφιβόλου
αποτελεσματικότητας, είχε δηλώσει ότι «αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο πού είναι το
πρόβλημα, μας το λένε όλοι οι ειδικοί, η ανεμελιά μιας ηλικίας [των νέων] που έχει
μάθει -εκ των πραγμάτων- να ζει με έναν διαφορετικό τρόπο». Αυτές οι δηλώσεις
ήρθαν σε απόλυτη ρήξη με τα γεγονότα στο συμβάν της Πάρνηθας, καθώς και με τη
μετέπειτα στάση του. Στις 7/12, λίγες μέρες μετά το συμβάν, σε τηλεοπτική
συνέντευξή του στον Alpha δήλωνε «δεν σας κρύβω ότι ενοχλήθηκα που μια στιγμή
ανεμελιάς ή αβλεψίας διογκώθηκε σε τέτοιο βαθμό». Ωστόσο, η ενόχληση του
πρωθυπουργού δεν συνάδει με την εμφατική προσήλωση του λόγου του στο ζήτημα
της ατομικής ευθύνης, της «κακής» ανεμελιάς και της ανευθυνότητας από την αρχή
της πανδημίας. Τελικά, αποδείχτηκε ότι η ανεμελιά δεν είναι προνόμιο ή «κουσούρι»
των νέων, αλλά ανθρώπινη έκφανση όλων, νέων, «μεγάλων» και πρωθυπουργών.
Παράλληλα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι ελάχιστα ΜΜΕ αναφέρθηκαν στο
γεγονός της Πάρνηθας, ενώ το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και είχε αναφερθεί ακόμα και σε ξένα ΜΜΕ, όπως το Politico
(δείτε εδώ) και το Euronews (δείτε εδώ). Αντίθετα, στα ελληνικά ΜΜΕ διαδόθηκαν
κάποιες δηλώσεις, είτε βουλευτών της ΝΔ, είτε του κυβερνητικού εκπροσώπου που
τοποθετούνταν ή απαντούσαν σε δελτία Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επί μιας είδησης η οποία
δεν καλύφθηκε καθόλου από τον Alpha, τον ΑΝΤ1 και το Star, ενώ αναφέρθηκε στο
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Mega χωρίς ωστόσο να προβληθούν η επίμαχη φωτογραφία ή το βίντεο. Παράλληλα,
ενώ σε όλα τα social media υπάρχει ένα κύμα αντίδρασης, στο Twitter παρατηρείται μια
τελείως άλλη εικόνα. Πρώτο hashtag την 1/12 είναι το #ΣΥΡΙΖΑ_ξεφτιλες από
διάφορους λογαριασμούς επώνυμων χρηστών και trolls που μαζικά αναρτούν σχόλια
και fake news σχεδόν με όλα τα μεγάλα αφηγήματα της ΝΔ (π.χ. Μάτι, «διακοπές
Τσίπρα», Συμφωνία των Πρεσπών, δημοψήφισμα 2015, αδιαφορία για μεσαία τάξη,
ανευθυνότητα κ.λπ.). Δεν είναι λίγοι οι χρήστες του Twitter που απορούν για την
«περίεργη» πρωτιά αυτού του hashtag, ενώ τα θέματα της επικαιρότητας ήταν άλλα.
Λίγες μέρες έπειτα από αυτό το «παράδοξο» συμβάν στο Τwitter και ακριβώς το
επόμενο πρωί της συνέντευξης του πρωθυπουργού στον Alpha αναδύεται ένα
«σκάνδαλο» με την εξοχική κατοικία του πρώην πρωθυπουργού, Α. Τσίπρα, σε
πρωτοσέλιδο των Νέων και σε άρθρο-απάντηση στα Παραπολιτικά τις επόμενες μέρες.
Με δεδομένο ότι έχει απαντήσει με έγγραφα ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός,
δεν θα περιγράψω το περιεχόμενο της κόντρας που ξέσπασε μεταξύ του ίδιου και των
εκδοτών και δημοσιογράφων, ωστόσο θα υπογραμμίσω την επιλογή του χρόνου
ανάδειξης ενός «προσωπικού θέματος πολιτικού» όπως δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη
σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στα Παραπολιτικά, καθώς και το γεγονός ότι αυτό το
θέμα έπαιξε σε όλα τα ψηφιακά και τηλεοπτικά ΜΜΕ της χώρας για περίπου μία
εβδομάδα, σε αντίθεση με την είδηση της Πάρνηθας που δεν απασχόλησε την
πλειονότητα των ΜΜΕ. Το παραπάνω γεγονός συνδέεται με την άρνηση δημοσίευσης
του άρθρου της Ε. Ακρίτα από τη διεύθυνση των Νέων, καθώς και τη μετέπειτα
παραίτηση της ίδιας από την εφημερίδα ύστερα από εικοσαετή συνεργασία. Τα
απόνερα της «ποδηλατάδας» και του motocross της Πάρνηθας φαίνεται να παρέσυραν
τη μη συνέχιση της εκπομπής «Roads» του Π. Χαρίτου στην ΕΡΤ και την παραίτηση της
διευθύντριας σύνταξης της εφημερίδας «Το Βήμα», Δ. Κρουστάλλη, ύστερα από τη
δημοσίευση ρεπορτάζ της ίδιας σχετικά με την τήρηση «διπλών βιβλίων» στον ΕΟΔΥ.

Η τελευταία, σε μήνυμα της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, έκανε
λόγο για «ασφυκτική πίεση από το Μέγαρο Μαξίμου». Το πρώτο δεκαήμερο του
Δεκεμβρίου 2020 είναι ίσως η πρώτη φορά όπου η επικοινωνιακή στρατηγική της
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κυβέρνησης υπό τον φόβο των αντιδράσεων λόγω της διαχείρισης της πανδημίας
καταφεύγει σε ολομέτωπη επίθεση κατά πάντων.
Όπως καθίσταται σαφές, η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης αλλά
και της ΝΔ, ειδικά όταν προκύπτει κάποιο θέμα που χτυπά τις βαριές μεταβλητές του
κυβερνητικού αφηγήματος και πολιτικής, ή κάτι που βάλει το προφίλ του
πρωθυπουργού, είναι να πραγματοποιείται ολομέτωπη επίθεση επί όλων των θεμάτων
που εγείρονται από τους πολιτικούς αντιπάλους. Στη στρατηγική αυτή δεν έχει
σημασία τι απαντάς, αλλά το να απαντάς επιθετικά στα πάντα, είτε με συνεχιζόμενη ad
hoc παραγωγή fake news, είτε να απαντάς στον αντίπαλο αλλά χωρίς να διαδίδεις την
απάντηση ή τη διάψευσή του. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται ο πολιτικός διάλογος
και αυτό που μένει είναι ο «θόρυβος» του αφηγήματος που έχει διαδοθεί
περισσότερο, δηλαδή του κυβερνητικού. Αυτό βέβαια για να επιτευχθεί
αποτελεσματικά απαιτεί τρία στοιχεία, τα οποία η παρούσα κυβέρνηση φαίνεται να τα
διαθέτει: στήριξη από την πλειονότητα των ΜΜΕ, πολιτικούς «λαλίστατους» στα
τηλεπαράθυρα και μια πολύ ακριβή
και καλά οργανωμένη στρατηγική
στα ψηφιακά Μέσα. Για τα δύο
πρώτα έχουν γραφτεί πολλά και
μάλλον είναι εύκολες οι συνδέσεις
προσώπων και Μέσων. Το τρίτο
όμως έχει ενδιαφέρον. Η δαπάνη
της ΝΔ στα ψηφιακά Μέσα, ως αντιπολίτευση και κυβέρνηση, η οργάνωσή της, καθώς
και το προσωπικό της, την καθιστούν κυρίαρχη επικοινωνιακά αυτήν τη περίοδο.
Σύμφωνα με την έκθεση πολιτικής διαφάνειας της Google (βρείτε την έκθεση εδώ), η
ΝΔ φαίνεται να είναι το δεύτερο κόμμα στην Ευρώπη σε διαφημιστική δαπάνη από τις
20/3/2019 μέχρι και τις 19/12/2019 με 648.950 ευρώ. Για το διάστημα 28/3/2019 μέχρι
18/12/2019 εμφανίζεται διαφημιστική δαπάνη 137.981 ευρώ στο Facebook (βρείτε τα
στοιχεία εδώ), άρα η συνολική δαπάνη για αυτές τις δύο εταιρείες ανέρχεται στα
786.000 ευρώ. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, για τα ίδια χρονικά διαστήματα και
στις ίδιες εκθέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει δαπανήσει το μισό budget συγκριτικά με
τη ΝΔ, ένα ποσό περίπου 380.567 ευρώ, ενώ κανείς θα περίμενε το ποσό αυτό να είναι
σημαντικά μεγαλύτερο λόγω της περιορισμένης προβολής του από την πλειονότητα
των ΜΜΕ. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αυτά τα ποσά περιλαμβάνουν και τις
προεκλογικές δαπάνες του 2019, εντούτοις είναι ενδεικτικά της έντασης της
επικοινωνιακής πολιτικής της ΝΔ.
Μια εύλογη απορία που θα μπορούσε να προκύπτει είναι πώς ένα κόμμα με
συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στα 320 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον
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ισολογισμό του 2019 της ΝΔ (δείτε τον εδώ), μπορεί να ξοδεύει το διπλάσιο ποσό σε
διαφημιστική δαπάνη και προβολή στα ψηφιακά Μέσα από τον βασικό πολιτικό του
αντίπαλο, την ώρα που αυτός έχει περίπου εκατό φορές μικρότερες βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις 3,1 εκατ. ευρώ (δείτε τον αντίστοιχο εδώ). Ανεξαρτήτως των πολιτικών
και ηθικών προεκτάσεων των παραπάνω ποσών, το μόνο σίγουρο είναι ότι η
συγκεκριμένη δαπάνη «πιάνει τόπο».
Η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης θυμίζει αρκετά τις
επικοινωνιακές τακτικές που κατά καιρούς χρησιμοποιούσε ο απερχόμενος πρόεδρος
των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τράμπ. Επιθετική επικοινωνιακή πολιτική που δεν αφήνει τίποτα «να
πέσει κάτω» με κάθε κόστος, είτε λογικής είτε χρηματικό, όπως είδαμε παραπάνω. Η
στρατηγική αυτή είναι ξεκάθαρα αποτελεσματική βραχυπρόθεσμα, μένει να δούμε
μόνο αν μπορεί να αποδώσει καρπούς και στο μέλλον, εδραιώνοντας έναν ηγεμονικό
νεοφιλελευθερισμό στο έλλειμα διαλόγου. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης
και η βασική διαφορά της με τις ΗΠΑ έγκειται στο ότι η ΝΔ ασκεί αύτη τη στρατηγική
από θέση ισχύος, με την πλειονότητα των ΜΜΕ στο πλευρό της και χωρίς κανέναν
αντίλογο, ή πιο ορθά χωρίς να μπορεί να ακουστεί ο αντίλογος. Υπάρχει πολιτική και
επικοινωνιακή απάντηση σε αυτήν τη στρατηγική; Μπορεί η πραγματικότητα που ζουν
οι πολίτες να ανακόψει τα θετικά αποτελέσματα αυτών των τακτικών; Όπως πάντα, ο
καιρός και οι εξελίξεις θα δείξουν.
Πηγές
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/covid-gr-daily-report-20201128.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/covid-gr-daily-report-20201129.pdf
http://www.parnitha-np.gr/index_drastiriotites.htm
https://www.documentonews.gr/article/o-prwthypoyrgos-ths-xwras-exei-problhma
https://www.enainstitute.org/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf
%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf
%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce
%b5%ce%bb%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/
https://www.politico.eu/article/greece-prime-minister-accused-of-breaking-coronaviruslockdown-rules/
https://www.euronews.com/2020/12/04/greek-pm-mitsotakis-accused-of-breaking-lockdownrules-during-weekend-bike-ride
https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/EU?
hl=en&top_advertisers=q:&lu=top_advertisers&spend_by_geo=p:1
https://www.facebook.com/ads/library/report
https://nd.gr/sites/ndmain/files/docs/diaygeia/nd_isologismos_2019.pdf
https://www.syriza.gr/upload/96348_1.PDF
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Ψυχική υγεία και Covid-19 στον ηλεκτρονικό Tύπο
Ιωάννα Πιτσουλάκη
Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα ΠΕΔΔ ΕΚΠΑ

Το ζήτημα της ψυχικής υγείας εν μέσω της πανδημίας Covid-19 φαίνεται να ανακύπτει
όλο και πιο συχνά στον δημόσιο διάλογο μέσω των ΜΜΕ και δη στον ηλεκτρονικό
Τύπο. Αν ανατρέξει κανείς σε άρθρα στο διαδίκτυο, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι
υπάρχει πληθώρα κειμένων που αναφέρονται στις επιπτώσεις της πανδημίας του
Covid-19 στην ψυχική υγεία. Μάλιστα, οι επιπτώσεις αυτές φαίνεται να είναι τόσο
έντονες και σοβαρές, ώστε να γίνεται λόγος ακόμα και για την ύπαρξη ενδεχομένου η
ανθρωπότητα να έρθει αντιμέτωπη, μελλοντικά, με μια «πανδημία ψυχικής ασθένειας»
(βλ. ενδεικτικά εδώ).
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, οι επαγγελματίες υγείας και δη οι επαγγελματίες
ψυχικής υγείας, φαίνεται να βρίσκονται στο προσκήνιο, με συνεντεύξεις και δηλώσεις
τους να αναπαράγονται αρκετά συχνά στον ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ παράλληλα
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες στη σχετική αρθρογραφία γίνεται
επίκληση ερευνητικών δεδομένων από μελέτες που εκπονούνται από διαφορετικούς
κάθε φορά (επιστημονικούς) φορείς, είτε εθνικούς είτε διεθνείς, και στις οποίες
γίνεται μια προσπάθεια σταχυολόγησης και ανάδειξης των επιπτώσεων της πανδημίας
του Covid-19 στην ψυχική υγεία.
Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι σε αρκετά άρθρα που συναντώνται
στον ηλεκτρονικό Τύπο, φαίνεται να ανακύπτει συχνά το ζήτημα της ύπαρξης
κινδύνου εμφάνισης κάποιας ψυχικής διαταραχής σε άτομα τα οποία έχουν νοσήσει
από κορονοϊό. Σύμφωνα πάντα και με τις έρευνες στις οποίες γίνεται κάθε φορά
αναφορά από το εκάστοτε ηλεκτρονικό άρθρο, φαίνεται να είναι κοινός τόπος ότι
μερικά από τα σημαντικότερα (ψυχολογικά ή ψυχιατρικά) προβλήματα που μπορεί να
αντιμετωπίσει κάποιος/α που νόσησε από κορονοϊό, σχετίζονται κυρίως με τα
αυξημένα επίπεδα άγχους, την κατάθλιψη ή και την αϋπνία (βλ. ενδεικτικά εδώ και
εδώ). Επιπλέον, δεν είναι καθόλου περιορισμένος ο αριθμός των άρθρων τα οποία
αναφέρονται στην πανδημία του Covid-19 και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει εν
γένει στην ψυχική υγεία των πολιτών, είτε αυτοί έχουν νοσήσει είτε όχι, από
κορονοϊό. Και σε αυτή την περίπτωση συναντάται πληθώρα άρθρων τα οποία μπορεί να
επικαλούνται έρευνες -έρευνες από τις οποίες προκύπτει ότι η εργασιακή και
οικονομική ανασφάλεια και δυσπραγία, καθώς και η (κοινωνική) απομόνωση,
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δημιουργούν ή εντείνουν προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Σε αυτό
το πλαίσιο, οι άνθρωποι φαίνεται να βιώνουν όλο και συχνότερα αισθήματα άγχους,
ματαίωσης και ανασφάλειας, τόσο σε εργασιακό, όσο και σε ατομικό/προσωπικό και
κοινωνικό επίπεδο (βλ. ενδεικτικά). Προς επίρρωση των ανωτέρω, γίνεται μνεία και
στο πλήθος των τηλεφωνημάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τους τελευταίους
μήνες προς τη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, η οποία, σύμφωνα με σχετικά
άρθρα, έχει δεχθεί από τον Απρίλιο πάνω από 100.000 τηλεφωνήματα (βλ. ενδεικτικά
εδώ και εδώ).
Ταυτόχρονα, υπάρχουν άρθρα στα οποία τίθεται το ζήτημα της αύξησης της
κατανάλωσης αντικαταθλιπτικών, ηρεμιστικών και αγχολυτικών, καθώς και της χρήσης
ναρκωτικών ουσιών. Η αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, στον βαθμό, βέβαια,
που αυτή μπορεί να συγκαταλεχθεί στον ήδη μακρύ κατάλογο αυτού που ονομάζεται
ψυχική νόσος/ασθένεια ή/και ψυχική διαταραχή, σε συνδυασμό με τη διευρυμένη
κατανάλωση των λοιπών προαναφερθεισών (χημικών) ουσιών, φαίνεται να
«αποδεικνύουν», με τη σειρά τους, την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της πανδημίας του
Covid-19 και της πρόκλησης και αντιμετώπισης προβλημάτων στην ψυχική υγεία (βλ.
ενδεικτικά).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την ύπαρξη πλήθους άρθρων για το θέμα
της ψυχικής υγείας εν μέσω πανδημίας Covid-19, άλλα ζητήματα που σχετίζονται με
την ψυχική υγεία και ασθένεια και τα οποία αφορούν, επίσης, θέματα της
επικαιρότητας, φαίνεται να μην λαμβάνουν έκταση στον ηλεκτρονικό Τύπο. Ανάμεσα
σε αυτά είναι η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τον ακούσιο εγκλεισμό σε
ιδιωτικές κλινικές (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.65047 ΦΕΚ 4704/Β/
23-10-2020), καθώς και η δίκη για τον θάνατο των τριών μηχανικά καθηλωμένων
νοσηλευομένων στο ΨΝΑ το 2015, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 23/10/2020.
Τα συμβάντα αυτά, παρά το γεγονός ότι αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα
που αφορούν -ανάμεσα σε άλλα- τα δικαιώματα των «ψυχικά ασθενών», φαίνεται να
καταλαμβάνουν πολύ μικρό μέρος της ηλεκτρονικής αρθρογραφίας. Το ενδιαφέρον
φαίνεται να επικεντρώνεται στη διασφάλιση και προαγωγή της ψυχικής υγείας του
«ψυχικά υγιούς» πληθυσμού, ενώ, ταυτόχρονα, η επιτακτική ανάγκη να έρθουν στο
προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τον ήδη «ψυχικά άρρωστο» ή τον σοβαρότερα
«ψυχικά άρρωστο» πληθυσμό, μάλλον παραγνωρίζεται. Τέτοιου είδους θέματα,
λοιπόν, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, ενίοτε φαίνεται να περνούν ακόμη και
απαρατήρητα από τον Τύπο, ή, όταν αναδεικνύονται, η αναφορά σε αυτά τείνει να
είναι μάλλον περιορισμένη και να εντοπίζεται, κατά κύριο λόγο, σε συγκεκριμένα
ηλεκτρονικά έντυπα (βλ. ενδεικτικά για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια και για τη δίκη εδώ, εδώ και εδώ).
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Η πανδημία του κορονοϊού ως ευκαιρία (;) για την ψυχική υγεία και ασθένεια
Η πανδημία του Covid-19 φαίνεται να κατέστησε έστω κάπως εμφανέστερο -και μέσω
των ΜΜΕ εν προκειμένω- το γεγονός ότι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ο
καθημερινός τρόπος διαβίωσης μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την
ψυχική υγεία και ισορροπία των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η συγκυρία της πανδημίας
θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία ώστε να τεθεί στον δημόσιο διάλογο εν
γένει και εν συνόλω το ζήτημα της ψυχικής ασθένειας και της ψυχικής υγείας, και να
μετατοπίσει τη συζήτηση για τα εν λόγω ζητήματα πέρα από μία θεώρηση η οποία
τείνει να παθολογικοποιεί και να ψυχ-ιατρικοποιεί την κοινωνική δυσφορία (ως προς τα
ζητήματα της ψυχ-ιατρικοποίησης της κοινωνικής δυσφορίας, τις κοινωνικές
διαστάσεις της ψυχικής ασθένειας/υγείας κ.ά., βλ. ενδεικτικά την αναδημοσίευση της
πολύ αναλυτικής ανακοίνωσης της «Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην
Ψυχική Υγεία» από την ΕφΣυν εδώ). Αυτό που χαρακτηρίζεται και ταξινομείται ως
ψυχικά υγιές και ψυχικά ασθενές, το ζήτημα των δικαιωμάτων όσων φέρεται να
νοσούν ψυχικά, οι συνθήκες διαβίωσής τους, οι υλικοτεχνικές υποδομές των χώρων
όπου μπορεί να φιλοξενούνται ή να νοσηλεύονται, καθώς και οι συνθήκες εργασίας
όσων απασχολούνται σε δομές ψυχικής υγείας, αποτελούν, συν τοις άλλοις, ζητήματα
με πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Σε αυτό το
πλαίσιο, η πανδημία θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία να ξεκινήσει ο διάλογος
για όλα όσα πρέπει να γίνουν -πέρα από το ψυχιατρικό, ψυχαναλυτικό,
ψυχοθεραπευτικό ή όποιο άλλο συναφές πεδίο- σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό
επίπεδο, ώστε αυτά τα τελευταία να συνεπικουρήσουν -και σε καμία περίπτωση να
λειτουργήσουν ανταγωνιστικά με τα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία- στην
προσπάθεια διασφάλισης και προαγωγής αυτού που προσδιορίζεται ως ψυχική υγεία.
Εν τέλει, σε ένα δεύτερο επίπεδο, και πάλι με αφορμή την πανδημία, ίσως καταστεί
εφικτό να αναστοχαστούμε πάνω στην πληθώρα των λόγων που αναπτύσσονται για
την ψυχική ασθένεια και την ψυχική υγεία -και από τα ΜΜΕ-, στις πολιτικές
διαχείρισής τους, στις πολλαπλές αναπαραστάσεις και νοηματοδοτήσεις τους, και γιατί όχι;- ίσως κάποια στιγμή γίνουν βήματα προς μια κατεύθυνση
ανανοηματοδότησης ή/και αποδόμησής τους, ιδιαίτερα στον βαθμό που κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να συμβάλει ακόμη και στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μας.
Με αφορμή την πανδημία, λοιπόν, αντί το σύνολο της κοινωνίας να καταστεί
ένα πεδίο ιχνηλάτησης συμπεριφορών που χρήζουν ψυχ-ιατρικής παρακολούθησης,
φροντίδας και παρέμβασης, είναι ευκαιρία να δοθεί προσοχή, επιτέλους, και στις
κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις αυτού που χαρακτηρίζεται και κατηγοριοποιείται ως
ψυχική ασθένεια και ψυχική υγεία, καθώς και στην αλλαγή των κοινωνικοοικονομικών
|

22

|

Media Jokers

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ

|______________________|

συνθηκών που δυνάμει μπορούν να προκαλέσουν (ψυχική) δυσφορία. Μένει να φανεί
τι ρόλο θα παίξουν εν προκειμένω τα ΜΜΕ, και προς ποια κατεύθυνση θα οδηγήσουν
από πλευράς τους τη συζήτηση.

(Η τελευταία ημερομηνία ανάκτησης του συνόλου των ηλεκτρονικών πηγών είναι η
26η Νοεμβρίου 2020)

Πηγές
https://www.kathimerini.gr/society/561170821/mia-pandimia-psychikis-ygeias/
https://sputniknews.gr/epistimi/202011118845404-epivlavis-kai-stin-psyhiki-ygeia-tonasthenon-o-koronoios-/
https://www.ert.gr/eidiseis/epistimi/koronoios-enas-stoys-pente-poy-anarrosan-apo-ton-ioemfanizei-psychiki-astheneia/
https://www.ethnos.gr/ellada/132298_koronoios-oi-epiptoseis-tis-pandimias-kai-toy-lockdownstin-psyhiki-ygeia
https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1067037/o-koronoios-klonizei-kai-tin-psuhikiugeia-pano-apo-100000-kliseis-sti-grammi-stirixis-10306/
https://www.naftemporiki.gr/story/1657848/grammi-psuxokoinonikis-ypostiriksis-10306-gia-tisepiptoseis-tis-covid-19
https://www.tovima.gr/2020/11/20/society/attiki-megali-i-meiosi-tou-iikou-fortiou-koronoiou-stalymata/
https://www.efsyn.gr/themata/thema-tis-efsyn/269627_kanoyn-toys-psyhika-astheneispelates-ton-idiotikon-klinikon-kai
https://www.kathimerini.gr/investigations/561085480/to-isycho-domatio-kai-i-tragodia-stodafni/
https://www.tovima.gr/2020/10/10/opinions/pagkosmia-imera-psyxikis-ygeias-o-xartis-tisntropis-ton-akousion-nosileion/
https://www.efsyn.gr/node/270118
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Ξαναζούμε με κορονοϊό. Ένα σχόλιο για τα
πρωτοσέλιδα του λοκντάουν
Έλενα Ψυλλάκου
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΕΚΚΕ

Στην αρχή ήταν ένας ιός. Μετά έγινε πανδημία, με κύματα από αυτά που σε βουτάνε
και σε γυρνάνε ανάποδα αλλά για λίγο μόνο σου κόβουν την ανάσα. Στην αρχή
μείναμε σπίτι αλλάζοντας κανάλια, σταθμούς και ιστοσελίδες που μας έδειχναν μεταξύ άλλων- πώς να μείνουμε σπίτι. Μετά ξαναμείναμε σπίτι, ξαναλλάζοντας
κανάλια, σταθμούς και ιστοσελίδες που τώρα μας λένε ότι θα αργήσουμε να
ξαναβγούμε από το σπίτι. Στην αρχή, σημαντική μερίδα των ελληνικών ΜΜΕ μας
τροφοδότησε με «οδηγούς επιβίωσης στην καραντίνα». Τώρα μας τροφοδοτούν με
τους «κανόνες» μιας καθημερινότητας που μετριέται μόνο σε νούμερα -ιατρικής,
οικονομίας, sms. Όχι ότι μας λείπουν τα διδακτικά μηνύματα της ατομικής ευθύνης,
του κοκούνιγκ και της αισιόδοξης καραντίνας που συνάρθρωναν την καθημερινότητα
της πανδημίας, ούτε η στερεοτυπική απεικόνιση της οικογενειακής ζωής και των
συναισθημάτων, ούτε η κοινωνική σύγκριση μεταξύ υπεύθυνων και ανεύθυνων (βλ.
εδώ). Μας λείπει όμως ό,τι έλειπε και πριν -ένας κριτικός (ή/και αντιπολιτευτικός)
λόγος, σε μια όλο και περισσότερο συρρικνωμένη συνάρθρωση του καθημερινού βίου
και των κοινωνικών σχέσεων.
Για την καταγραφή της «ζωής με κορονοϊό» αυτή τη φορά ανατρέχουμε στα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τις ημέρες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την
ανακοίνωση των δύο καθολικών λοκντάουν (Μάρτιος και Νοέμβριος 2020). Η επιλογή
και επεξεργασία αυτού του υλικού ξεκινά με δύο παραδοχές: πρώτον τα πρωτοσέλιδα
δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του περιεχομένου της κάθε εφημερίδας, αλλά
στοχεύουν στη διατύπωση κεντρικών μηνυμάτων με δημιουργικούς τρόπους που
μεταφέρονται και στις υπόλοιπες σελίδες, αλλά και στην προσέλκυση της προσοχής
του αναγνώστη (π.χ. βλ. Franklin, 2008· Held, 2005). Δεύτερον, στην εποχή της
ψηφιακής μετάβασης της δημοσιογραφίας, η καθοριστική θέση των εφημερίδων στο
μιντιακό τοπίο έχει διαταραχθεί, με πολλούς/ές να συζητούν ακόμα και για το τέλος
τους. Ωστόσο, εντοπίζοντας τη δυναμική (και την όποια εξουσία) των ΜΜΕ στους
διαλογικούς συσχετισμούς τους και τα δίκτυα λόγων που παράγουν, υποστηρίζεται
εδώ πως τα πρωτοσέλιδα παραμένουν πεδία λόγου που διαχέονται στα τηλεοπτικά,
ψηφιακά και άλλα πεδία και έτσι ενημερώνουν τους όρους της δημόσιας συζήτησης.
Επιπλέον, το πιθανό «τέλος» του έντυπου Τύπου δεν σημαίνει και το τέλος των
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εφημερίδων που, παρόλες τις δυσκολίες, αναπτύσσονται και στο διαδίκτυο,
προσαρμόζοντας το περιεχόμενό τους σε διαφορετικές φόρμες και ταχύτητες. Μέχρι
να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μετάβαση, ο έντυπος Τύπος φαίνεται να επενδύει
περισσότερο στην ανάπτυξη της θεματολογίας και τον σχολιασμό της επικαιρότητας.
Υπάρχει και ένα στοιχείο που μένει απαράλλακτο: η πολιτική ταυτότητα των
εφημερίδων και οι σχέσεις τους με επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα.
Η επιλογή των πρωτοσέλιδων έγινε με το κριτήριο του πολιτικού -όχι με τη
στενή έννοια- πλουραλισμού: Αυγή, Βήμα, Δρόμος της Αριστεράς, Documento, Εποχή,
Εφημερίδα των Συντακτών, Ελεύθερος Τύπος, Espresso, Καθημερινή, Νέα,
Παραπολιτικά, Ποντίκι, Πρώτο Θέμα, Ριζοσπάστης και Real News. Το βασικό ερώτημα
είναι αν και πώς τα πρωτοσέλιδα συναρθρώνουν με το περιεχόμενό τους τον
καθημερινό βίο της πανδημίας.

Οδηγοί επιβίωσης ή διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης της ζωής
Ξεκινώντας την ανάλυση με τα πρωτοσέλιδα του Μαρτίου, παρατηρήθηκαν δύο τάσεις
που φέρνουν στο προσκήνιο και την πολιτική ταυτότητα των εφημερίδων. Έτσι,
μερίδα εφημερίδων που τείνει να στηρίζει την πολιτική της ΝΔ στη διαχείριση της
πανδημίας -θέτοντας στην πιο ακραία περίπτωση μόνο διαχειριστικά ερωτήματα- δίνει
συστηματικά περιεχόμενο στο σύνθημα «μένουμε σπίτι». Τα πρωτοσέλιδα γεμίζουν με
οδηγούς οργάνωσης της διατροφής, της δραστηριότητας και των συναισθημάτων,
ακόμα και της σεξουαλικής ζωής, συχνά με το πρόσχημα της «προστασίας». Ωστόσο, η
πλαισίωσή τους μπορεί να είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, η Καθημερινή
περιλαμβάνει στα πρωτοσέλιδά της την κατηγορία «μένουμε σπίτι» με λιγότερες ή
περισσότερες προτάσεις (για ταινίες, αναζήτηση μουσικής στο διαδίκτυο, απασχόληση
παιδιών και άλλες δραστηριότητες), ενώ οι προτάσεις αυτές περιβάλλονται από έναν
λόγο «κοινών στόχων και ψυχικών αντοχών», «αλληλεγγύης», «σεβασμού»,
«προσφοράς», «καλλιέργειας ελεύθερων και ενημερωμένων ανθρώπων»,
«σωφροσύνης», «σθένους», «υπομονής» και «ψυχραιμίας», αλλά και «ατομικών
εορτασμών» (Καθημερινή, 19-22&26/03). Τις ίδιες ημέρες, Tα Νέα προσφέρουν
προτάσεις για «ψυχαγωγία», για μια «ευχάριστη καραντίνα», αλλά και «χρήσιμες
συμβουλές» για το άτομο, τα παιδιά, τους ευάλωτους, τους εκτός που εργάζονται και
τους εντός που καθαρίζουν (Τα Νέα, 19-26/03/2020). Παράλληλα, η «ζωή με κορονοϊό»
διαφημίζεται ως συλλογικός τόπος μέσα από την προσωπική αφήγηση των συντακτών
της εφημερίδας (24/03/2020), ενώ η διαβεβαίωση της κοινής αντοχής («Θα
αντέξουμε») περιβάλλεται από τους λόγους των «στρατηγών» Τσιόδρα και Χαρδαλιά
και τα υπόλοιπα θέματα διαχείρισης της πανδημίας, με οπτικά κυρίαρχο το εθνικό
σύμβολο της Καρυάτιδας που φοράει μάσκα (21-22/03/2020).
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Με μια αντίστοιχη θεματολογία για την καθημερινή ζωή, ο Ελεύθερος Τύπος
προτείνει με ύφος θεϊκής προσταγής τις «Δέκα Εντολές» για την προφύλαξη από τον
κορονοϊό, ταξινομώντας τον πληθυσμό σε ομάδες ευαλωτότητας -καρδιοπαθείς,
εγκυμονούσες, παιδιά με χρόνια νοσήματα (Ελεύθερος Τύπος, 20/03/2020). Σε
επόμενο τεύχος επανανοηματοδοτεί τον στίχο-σύμβολο των αντιστάσεων κατά της
κρατικής καταστολής και των νεοναζιστικών πρακτικών «Σιγά μη φοβηθώ» ως
συναισθηματική απόκριση στο «μένουμε σπίτι» (Ελεύθερος Τύπος, 22/03/2020). Το
εμπλουτίζει δε με την «ευκαιρία να ξαναγνωριστούμε και να χαρούμε τα παιδιά μας»
και άλλες προτάσεις (μαγειρική, γυμναστική, ταινίες, παραστάσεις, μουσική) που στο
σύνολό τους απαρτίζουν τον «οδηγό αισιοδοξίας». Στο ίδιο τεύχος, κεντρική θέση
λαμβάνει ο «οδηγός επιβίωσης στην καραντίνα» που όμως αφορά τον διαχειριστικό
σχεδιασμό και όχι την καθημερινότητα. Στην ίδια γραμμή, η Real News (21/03/2020)
περιέχει χρήσιμες συμβουλές προστασίας για όλους «στη μάχη της καθημερινότητας
με την πανδημία» και η εφημερίδα Espresso προσφέρει αναγνωστικά δώρα για να
«μείνουμε στο σπίτι με την καλύτερη συντροφιά» (19-24/03/2020). Τέλος, στα
Παραπολιτικά βλέπουμε συνταγές αντισηπτικού και παρότρυνση για συνέχιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (21/03/2020).
Με αυτούς τους υπερπλήρεις οδηγούς δεν υπάρχει στιγμή της
καθημερινότητας που να μην υπηρετεί το αίτημα για άμεση προσαρμογή και
θετικότητα, όταν τα διαχειριστικά ζητήματα της πανδημίας αρθρώνονται από το
σύνολο των εφημερίδων, στους κεντρικούς τίτλους τους, με εκρηκτικούς όρους
μάχης, αγωνίας, τρόμου και απειλής. Από διαφορετική θέση, μερίδα των εφημερίδων
που ασκεί κριτική στην πολιτική της ΝΔ στη διαχείριση της πανδημίας, συμπληρώνει
το «μένουμε σπίτι» με διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης της καθημερινότητας και
βασικούς άξονες την αλληλεγγύη, την πολιτικοποίηση, την ενημέρωση και την
προστασία των ευάλωτων πληθυσμών. Ανάμεσά τους, η Εφημερίδα των Συντακτών
αμφισβητεί τον πυρήνα του συνθήματος «μένουμε σπίτι», φέρνοντας στο προσκήνιο
τους άστεγους και στρέφοντας την προσοχή ιδιαιτέρως στις πληθυσμιακές ομάδες
των προσφύγων, αλλά και των φυλακισμένων που μένουν απροστάτευτοι μέσα στην
πανδημία (20&23-24/03/2020). Παράλληλα, στον απόηχο της ανακοίνωσης των μέτρων
περιορισμού της κυκλοφορίας, μεταφέρει τη γλώσσα της πανδημίας σε πρακτικές
αλληλοβοήθειας κάνοντας λόγο για «διασπορά αλληλεγγύης σε γειτονιές και
πόλεις» (24/03/2020).
Με ανάλογο ρεπερτόριο, η Αυγή ανασυγκροτεί τον καθημερινό βίο με όρους
αναστοχαστικότητας στο «Ημερολόγιο της Καραντίνας» που υπογράφουν οι
συντάκτες της, προκρίνει την ανάγνωση της ποίησης ως μέρος του γενικότερου
αιτήματος για τη στήριξη του πολιτισμού και εισάγει στο περιεχόμενό της τη μη
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αισιόδοξη πλευρά της παραμονής στο σπίτι, όπως η γυναικοκτονία σε συνθήκες
εγκλεισμού (19-21&24/03/2020). Την ίδια στιγμή, με ένα πρωτοσέλιδο-εξαίρεση που
είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην ανθρώπινη και κοινωνική πλευρά της πανδημίας
(με κεντρικό τίτλο «Μένουμε Άνθρωποι», 22/03/2020) αποτυπώνει με σειρά αναφορών
την πολυπλοκότητα του καθημερινού βίου, δείχνοντας πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι
διαβίωσης πέρα από το θατσερικό άτομο και την οικογένειά του. Αντίστοιχα, η Εποχή
κάνει λόγο για «χαραμάδες αλληλεγγύης» και «άνθηση του κριτικού
προβληματισμού». Από τη δική του πλευρά, ο Ριζοσπάστης, έχοντας πάντα στο
επίκεντρο την ταυτότητα του αγωνιζόμενου εργάτη/εργαζόμενου, ανασυναρθρώνει
την καθημερινότητα των αιτημάτων με όρους «πάλης» και «διεκδικήσεων» και βασικό
μέσο την αντίστιξη παραμονής στο σπίτι και «σιωπής» («Μένουμε δυνατοί – Όχι
σιωπηλοί» 24/03/2020). Μια σπάνια αναφορά στη σωματικότητα του καθημερινού βίου
παρατηρείται στον Δρόμο της Αριστεράς, με ερωτήματα για το πώς θα είναι ο
άνθρωπος στο εξής, οι κινήσεις, τα βλέμματα, οι αγκαλιές (21/03/2020).
Αφήνοντας την έννοια του «σπιτιού» και της «ζωής» ανοιχτή στις πολλαπλές
σημασιοδοτήσεις τους, αυτά τα τελευταία πρωτοσέλιδα αρθρώνουν μια
καθημερινότητα θέσεων, σχέσεων και τρόπων κοινωνικής οργάνωσης που ενώνονται
από το νήμα της «ανθρωπιάς» και της «αλληλεγγύης». Ωστόσο, παρατηρείται και ένα
κοινό νήμα που συνδέει τις δύο ομάδες εφημερίδων παρόλες τις πολιτικές τους
διαφορές: τα θέματα του καθημερινού βίου σε μια συνθήκη πανδημίας παραμένουν
δευτερεύοντα σχεδόν στο σύνολο των πρωτοσέλιδων, ενώ για κάποιες εφημερίδες
δεν αποτέλεσαν καν θέμα συζήτησης πέρα από το γενικό αίτημα για ατομική και
συλλογική πειθαρχία (βλ. Ποντίκι, 24/03/2020 & Documento, 22/03/2020). Τους
κεντρικούς τίτλους καταλάμβαναν τα στοιχεία της πανδημίας, ο κλιμακούμενος
περιορισμός των μετακινήσεων, οι αλλαγές στους τρόπους εργασίας και
κατανάλωσης, η οικονομία. Επίσης, σε εναρμόνιση με τις γενικότερες τάσεις στη
δημόσια συζήτηση, οι θεματικές του καθημερινού βίου έχουν πια πλήρως
εγκαταλειφθεί όταν ξεκινάει η συζήτηση για το δεύτερο λοκντάουν.

Ο καθημερινός βίος εκτός
Τις ημέρες του δεύτερου καθολικού λοκντάουν, το ίδιο το γεγονός της πανδημίας
ανακαταλαμβάνει την κεντρική του θέση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όμως τα
ίχνη της καθημερινής ζωής -όταν δεν αφορούν την εργασία- είτε εξαφανίζονται είτε
δηλώνονται με επανάληψη (Η ζωή στην καραντίνα Νο2, Ελεύθερος Τύπος, 08/11/2020
& Μένουμε σπίτι και πάλι, Βήμα, 08/11/2020). Σε μια δε χαρακτηριστική περίπτωση,
συνδέονται πιο οργανικά με τα ερωτήματα για την οικονομία και την εργασία: το
πρωτοσέλιδο των Νέων (07/11/2020) έχοντας ως κεντρικό θέμα μια «εναλλακτική
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ματιά [του Χρήστου Χωμενίδη] για τον πόλεμο φθοράς με τον κορονοϊό» και με έναν
τίτλο που αναφέρεται στον Νίκο Ζαχαριάδη και συγκρίνει τον εγκλεισμό της φυλακής
με τον εγκλεισμό του λοκντάουν («Αγάπα το κελί σου»), συμπληρώνει αυτήν την
αφήγηση με υπότιτλους που μετράνε τη «φθορά» με οικονομικούς όρους («ο
λογαριασμός του εγκλεισμού»). Την ίδια στιγμή, η μερίδα των εφημερίδων που
στέκεται κριτικά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική υψώνει τους τόνους της
πολιτικής αντιπαράθεσης ανασυναρθώνοντας -με διαφορετικούς τρόπους- τα
αντιπολιτευτικά επιχειρήματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη στήριξη της
οικονομίας, των επιχειρήσεων και της εργασίας. Όμως, μαζί με τους οδηγούς
διαβίωσης, χάθηκαν από τον χάρτη και οι όποιες, έστω δευτερεύουσες αναφορές,
στις διαφορετικές σημασιοδοτήσεις και τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του
καθημερινού βίου. Πολύ περισσότερο, χάθηκαν πεδία κριτικής πολιτικής
αντιπαράθεσης εκτός των διαχειριστικών θεμάτων της πανδημίας σε θέματα που είναι
ταυτοτικά και βαθιά πολιτικά -με κάθε έννοια. Έτσι, μείναμε με τους οδηγούς
επιβίωσης Νο2, η ζωή ξαναχώρεσε σε έξι νούμερα και όλοι ετοιμαστήκαμε για το
γιορτινό τραπέζι με τα εννέα μέλη από τις δύο «οικογένειες». Τα υπόλοιπα βυθίζονται
στη σιωπή της οικονομικής διαχείρισης και εύκολα διαπιστώνει κανείς πως αυτό δεν
συμβαίνει μόνο στα πρωτοσέλιδα.

Πηγές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αντλήθηκαν από το frontpages.gr.
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Η επιλεκτική σιωπή και η λογοκρισία
στον ελληνικό συστημικό Τύπο
Θάνος Νασόπουλος
Δημοσιογράφος και ειδικός πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής

Στις 12 του Δεκέμβρη, η γνωστή αρθρογράφος Έλενα Ακρίτα κατήγγειλε λογοκρισία
από τη διεύθυνση της εφημερίδας Τα Νέα, αφού έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια
συνεργασίας, το έντυπο του δημοσιογραφικού οργανισμού του εφοπλιστή Βαγγέλη
Μαρινάκη αρνήθηκε να δημοσιεύσει άρθρο της που σχετιζόταν με την υπόθεση της
εξοχικής κατοικίας του Αλέξη Τσίπρα στο Σούνιο. Τα Νέα και προσωπικά ο σύμβουλος
έκδοσής τους, Γιώργος Παπαχρήστος, ήταν η εφημερίδα που μέσα από fake news και
ανακρίβειες είχαν επιχειρήσει λίγες μέρες πριν, τη «δολοφονία» χαρακτήρα του
προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να αλλάξουν την ατζέντα
της επικαιρότητας που είχε συσσωρεύσει πολύ αρνητικά γεγονότα για τον «πολιτικό
τους προϊστάμενο», τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η λογοκρισία και η αυτολογοκρισία είναι καθεστώς στο ελληνικό μιντιακό
σύστημα. Μικρές και μεγάλες ιστορίες, διάσημων και άσημων δημοσιογράφων που
έστειλαν τα ρεπορτάζ τους στον κάδο ανακύκλωσης του υπολογιστή τους ή για τους
πιο παλιούς, στο συρτάρι με τα αρχειακά έγγραφα, συνθέτουν μια πραγματικότητα
στον ελληνικό Τύπο που είναι πάνω κάτω γνωστή, όχι μόνο στους επαγγελματίες του
χώρου, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Τα δημοσιογραφικά «μαγαζιά» στην Ελλάδα,
ειδικότερα αυτά που σχηματικά αποκαλούμε συστημικά, είτε ανήκουν στην εγχώρια
ελίτ είτε χρηματοδοτούνται από αυτή. Δεν είναι άμεσα επικερδής δραστηριότητα η
κατοχή ενός δημοσιογραφικού Μέσου, αλλά αποτελεί αναμφίβολα το εργαλείο εκείνο
μέσα από το οποίο η ελληνική αστική τάξη διαπραγματεύεται με την πολιτική εξουσία
τα προνόμιά της. Η χρηματοδότησή τους και η βιωσιμότητά τους εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό από το κράτος και τις τράπεζες. Συνεπώς, όταν ένα Μέσο ιδιοκτησίας
κάποιου μεγαλόσχημου -ή και όχι- επιχειρηματία συντηρείται από το δημόσιο χρήμα
που του εξασφαλίζει η κυβέρνηση και από τα διαφημιστικά πακέτα εκατομμυρίων των
ελληνικών συστημικών τραπεζών, δημιουργεί, αναπαράγει και εν τέλει λειτουργεί σε
ιδανικές συνθήκες για τη λογοκρισία.
Μπορεί ένας δημοσιογράφος μέσα σε έναν τέτοιο όμιλο, εφόσον ανήκει στους
λίγους εκείνους που δεν επιθυμούν λόγω κουλτούρας, κοσμοαντίληψης και
συνείδησης να είναι απλά «υπάλληλος του αφεντικού του», να δημοσιεύσει κάποιο
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ρεπορτάζ ή κάποιο άρθρο γνώμης κόντρα στα συμφέροντα του συστήματος εξουσίας
που είναι ενιαίο και αδιαίρετο με τη διεύθυνση του Μέσου του; Μα φυσικά και όχι.
Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της Έλενας Ακρίτα. Μέσα στο στόμα του
λύκου η δημοφιλής αρθρογράφος επιχείρησε να πει ότι είναι ελεύθερη. Το στόμα του
λύκου όμως, παρά την τολμηρή και άξια συγχαρητηρίων αξιοπρεπή της προσπάθεια,
παραμένει ένας χώρος άρνησης της ελευθερίας.
Όπως και τα στόματα όλων των υπόλοιπων «λύκων», που στην περίπτωσή μας,
όπως είπαμε προηγουμένως είναι τα συστημικά Μέσα, θρέφονται με χρήματα
φορολογούμενων πολιτών, με τραπεζικά και διαφημιστικά «δωράκια» για να
συγκαλύπτουν το σύστημα εξουσίας που εξ ορισμού θα έπρεπε να ελέγχουν και να
αντιπολιτεύονται. Μια νοσηρή κατάσταση για την ελευθερία του Τύπου και την ίδια τη
δημοκρατία στη χώρα, που η ένταση της νοσηρότητας είναι απευθείας ανάλογη με
την ένταση της πίεσης και της δυσκολίας στην οποία βρίσκεται η εξουσία σε κάθε
χρονική περίοδο και ιστορική φάση. Γιατί με 100 νεκρούς την ημέρα, λόγω της
τραγικής υγειονομικής διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση, ο Αλέξης
Τσίπρας πρέπει οπωσδήποτε να έχει βίλα εκατομμυρίων στο Σούνιο και αν
χειροτερέψουν κι άλλο τα πράγματα ίσως και ο Δημήτρης Κουτσούμπας να
απεργάζεται σχέδια κατάληψης του ελληνικού κοινοβουλίου. Εάν είσαι
δημοσιογράφος λοιπόν του «μαγαζιού» που λειτουργεί ως παράλληλο γραφείο Τύπου
της εξουσίας και διαφωνείς με αυτή τη γραμμή, εάν έχεις το θράσος να μην
αυτολογοκριθείς, θα λογοκριθείς και η ζωή θα συνεχίσει τη φυσιολογική της πορεία.
Παρά τη δημοσιότητα που πήρε ωστόσο το προαναφερθέν περιστατικό
λογοκρισίας, λόγω της δημοφιλίας της, δεν πρόκειται για την κορυφή του παγόβουνου
στη δημοσιογραφική πρακτική των συστημικών μέσων εν μέσω πανδημίας. Γιατί αυτή
η κορυφή συγκροτείται κατά βάση από τις δεκάδες ειδήσεις που καθημερινά επιμελώς
αποσιωπώνται από τα δελτία ειδήσεων των 8 ή των 9, τα μεγάλα έντυπα και τα
διαδικτυακά Μέσα με τους εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες. Ποιος από τους
παραπάνω έπαιξε την είδηση της θλιβερής αρνητικής «πρωτιάς» της Ελλάδας για τις
μειωμένες δαπάνες για το δημόσιο σύστημα υγείας εν μέσω πανδημίας και εκατόμβης
νεκρών; Ποιος από τους παραπάνω αφιέρωσε 2 λεπτά, ή τρεις αράδες για τη βόλτα
του πρωθυπουργού στην Πάρνηθα και τις στιγμές ανεμελιάς με φωτογραφίες και
συνωστισμό χωρίς την παραμικρή τήρηση των μέτρων, που στην περίπτωση των
πολιτών συνεπάγονται δημόσια διαπόμπευση και πρόστιμα οριακά πολλές φορές
ισόποσα του μηνιαίου εισοδήματός τους;
Μα φυσικά κανείς. Πολλές φορές επικρατεί η αντίληψη ότι τα fake news
συνιστούν τον σοβαρότερο κίνδυνο για τα μέσα ενημέρωσης. Ότι είναι αυτά που εν
τέλει προκαλούν τη σοβαρή κρίση αναξιοπιστίας του ελληνικού μιντιακού
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συστήματος. Κάτι τέτοιο είναι πέρα για πέρα ανακριβές. Οι ειδήσεις που
αποκρύπτονται είναι σε καθημερινό επίπεδο συντριπτικά περισσότερες από τις
ειδήσεις που αλλοιώνονται και το έλλειμα αξιόπιστης πληροφόρησης έχει πολύ
μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο από τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Κάθε περιστατικό
λογοκρισίας, είτε βλέπει είτε όχι το φως της δημοσιότητας, έχει μια βασική
γενεσιουργό αιτία. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το καθεστώς βιωσιμότητας των
ελληνικών ΜΜΕ.
Υπάρχει βέβαια μια βασική διαφορά στις σημερινές συνθήκες, για τον
λογοκριτή και τον λογοκρινόμενο, σε σχέση με 20 και 30 χρόνια πριν. Η εξέλιξη της
τεχνολογίας και η εμφάνιση και κυριαρχία εν τέλει των social media προσέφερε τη
δυνατότητα στις κοινωνίες να τοποθετούνται και να εκφράζονται, να δημοσιοποιούν
και να συζητάνε πέρα από το πλαίσιο που καθορίζει μια κυβέρνηση, ένας εφοπλιστής
εκδότης και ένα «σάπιο» μιντιακό σύστημα. Και απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, αυτό το
σύστημα δεν έχει ακόμα κάποια ιδιαίτερη ισχυρή στρατηγική. Όπως διάβασα κάπου
στο διαδίκτυο, «πόσο ανόητος πρέπει να είσαι για να λογοκρίνεις την Έλενα Ακρίτα;».
Αλήθεια, πόσο ανόητος πρέπει να είσαι για να κόψεις ένα άρθρο από μια
εφημερίδα που πουλάει κάποιες χιλιάδες φύλλα, όταν αυτό μπορεί να δημοσιευθεί
αυτούσιο στο προσωπικό προφίλ της δημοφιλούς αρθρογράφου και με την
επισήμανση μάλιστα της λογοκρισίας να διαβαστεί εν τέλει από απείρως
περισσότερους από αυτούς που θα διαβαζόταν; Είπαμε, το μιντιακό και πολιτικό
κατεστημένο δεν έχει κάποια στρατηγική για το πώς θα καταφέρει να ελέγξει και τα
κοινωνικά δίκτυα. Αλλά μην γελιόμαστε δεν είναι μόνο αυτό.
Το μιντιακό και πολιτικό κατεστημένο στη χώρα μας, αποτελείται μεταξύ
άλλων και από ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο, ευφυία και αντίληψη. Επειδή μας
φαίνονται μεγάλοι και τρανοί, δε σημαίνει κιόλας ότι έτσι είναι. Πολλοί από αυτούς, σε
μια δημοκρατική χώρα, με ένα μιντιακό σύστημα λιγότερο εξαρτημένο και
διαπλεκόμενο θα πέρναγαν στις τελευταίες σελίδες τις κηδείες και τις αγγελίες.
Σε κάθε περίπτωση όμως και παρά τα νέα πεδία κοινωνικού ελέγχου και
ελεύθερης έκφρασης του διαδικτύου, η στρατηγική της αποσιώπησης, της
συστηματικής απόκρυψης, δηλαδή, ειδήσεων, αλλά και η λογοκρισία συνεχίζουν
σήμερα να διαμορφώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό κοινωνική, πολιτική και εκλογική
συμπεριφορά και συνείδηση με βάση τις επιθυμίες της εγχώριας ελίτ. Ας μην ξεχνάμε
άλλωστε ότι οι μεγαλύτερες, ειδικά, ηλικίες που δεν έχουν εξοικείωση με την
τεχνολογία, το διαδίκτυο και τα social media αποτελούν ακόμα μια κρίσιμη κοινωνική
και εκλογική μάζα που, σύμφωνα μάλιστα και με όλες τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις
και τα exit polls είναι συντριπτικά υπέρ του συστήματος εξουσίας που την ενημερώνει,
ή μάλλον καλύτερα, που δεν την ενημερώνει.
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Οδηγίες χρήσης μιας λογοκρισίας
Κατερίνα Νικολοπούλου
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΕΚΚΕ

Στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι αυτολογοκρίνονται για να προλάβουν τη λογοκρισία.
Και αυτό γιατί κάθε Μέσο ακολουθεί μια κατεύθυνση την οποία γνωρίζουν όλοι, άρα
και η/ο δημοσιογράφος και επομένως εξυπακούεται ότι την ακολουθεί. Έτσι είναι και
δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ή μήπως θα μπορούσε;
Ο λόγος και πάλι για την παραίτηση της Έλενας Ακρίτα από Τα Νέα μετά τη
λογοκρισία κειμένου της. Εδώ, ωστόσο, δεν θα σχολιάσουμε τη ζοφερή εικόνα της
ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα όπως αποτυπώνεται σε διεθνείς εκθέσεις, ούτε θα
μεταφέρουμε τις καθημερινές ιστορίες αυτολογοκρισίας λιγότερο γνωστών στο ευρύ
κοινό συναδέλφων της. Αυτό που θα μας απασχολήσει είναι η αντίδραση των ίδιων
των Μέσων, τα αντανακλαστικά που ενδεχομένως ενεργοποιήθηκαν, αλλά και το πώς
χρησιμοποιήθηκαν τα κομμάτια του παζλ, σε μια πολύ σύντομη και αναγκαστικά ελλιπή
επισκόπηση του ηλεκτρονικού Τύπου.

Το κανονικό και η απονομιμοποίηση των υπολοίπων
Λίγες μόνο μέρες πριν από το περιστατικό λογοκρισίας, mainstream Μέσα αναφέρονται
στην Έλενα Ακρίτα και στα σχόλιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το προφίλ που
κατασκευάζεται έχει ως χαρακτηριστικό την υποτιθέμενη μεροληψία υπέρ του Αλέξη
Τσίπρα («Η Έλενα Ακρίτα υπέρ Τσίπρα για το εξοχικό στο Σούνιο», Athens Voice,
9/12/2020), ενώ σε ένα μακροσκελές άρθρο του Πρώτου Θέματος («Έλενα Ακρίτα: Η
γλωσσοκοπάνα των social media», 30/11/2020), με πολλές διαδικτυακές
αναδημοσιεύσεις, η εικόνα της συγκροτείται ως «περσόνα» που «υπερεκτίθεται» στα
Μέσα με στόχο τον «απαξιωτικό διδακτισμό». Δεν υπονοείται ότι τα συγκεκριμένα
δημοσιεύματα αποτέλεσαν την πρώτη πράξη μιας προδιαγεγραμμένης πορείας προς
τη λογοκρισία (άρα παραίτηση), στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός non-paper, όπως
αυτό που κατά λάθος δημοσίευσαν πριν από κάποιο καιρό «Πρώτο Θέμα» και «Liberal»,
αποδεικνύοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις σχέσεις media με την κυβερνητική
εξουσία (για παλαιότερα, εξίσου τραγελαφικά περιστατικά βλ. εδώ). Ωστόσο, είναι
ενδεικτικά για τη στάση που τήρησε μέρος του Τύπου και για το πώς νοηματοδότησε
την κίνηση της εφημερίδας, αλλά και την απάντηση της Ελ. Ακρίτα. Έχοντας
παραδώσει στη δημόσια συζήτηση μια εικόνα που προσιδιάζει περισσότερο σε
«περσόνα» παρά σε δημοσιογράφο, αλλά και με την κανονιστική δημοσιογραφική της
«αντικειμενικότητα» να τίθεται υπό αμφισβήτηση, «μη δημοσίευση» κειμένου της
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παρουσιάζεται ως δικαιολογημένη. Άλλωστε, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι
οι «κανονικοί» δημοσιογράφοι και ποιοι οι «υστερικοί», μετά και το διαφωτιστικό
άρθρο του Γ. Πρετεντέρη («Σκελετοί», Τα Νέα, 11/12/2020) και να τους αντιμετωπίζουν
ανάλογα.

Κανονικοποίηση της λογοκρισίας
Έτσι, κάποια Μέσα επέλεξαν να αναφερθούν στη συγκεκριμένη εξέλιξη ως «μη
δημοσίευση» (iefimerida.gr, 13/12/2020· lifo.gr, 13/12/2020). Η έννοια της λογοκρισίας
συνεπάγεται την απόδοση ευθυνών και ίσως καθιστά απαραίτητη ή τουλάχιστον
θεμιτή την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, η οποία προφανώς και απουσιάζει.
Άλλοι έκριναν το γεγονός της παραίτησης και ό,τι οδήγησε σε αυτό ήσσονος
σημασίας, πολύ «μπανάλ» για να είναι άξιο προσοχής ή ως αντιπερισπασμό έναντι των
πραγματικά ουσιαστικών πολιτικών ζητημάτων (π.χ. «Ο Λοβέρδος, η Ακρίτα, ο
Ψαριανός και η μεγάλη πολιτική έκρηξη μετά τα εμβόλια…», Newsbomb, 14/12/2020),
υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη βαρύτητα και την πολιτική του αξία ως κάτι
κοινότοπο.
Ωστόσο, κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να θίξουν το ζήτημα της
ελευθεροτυπίας. Και αν σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις το ιδιοκτησιακό
καθεστώς και οι άμεσες ή έμμεσες σχέσεις με την πολιτική εξουσία τέθηκαν στο
επίκεντρο και συζητήθηκαν (π.χ. βλ. εδώ, εδώ και εδώ), σε άλλες, η λογοκρισία, η
ανάγκη για σύμπλευση με τη «γραμμή» της εκάστοτε εφημερίδας και η εξάρτηση από
την έγκριση του «μεγαλοεπιχειρηματία» παρουσιάζονται ως καταδικαστέα μεν, αλλά
αναπόδραστη πραγματικότητα (π.χ. «Έλενα Ακρίτα vs “ΤΑ NEA”: Υπάρχει
ελευθεροτυπία και μέχρι πού φθάνει η ελευθερία της άποψης;», Ethnos.gr, 14/12/2020).
H ποσοτικοποίηση της ελευθερίας του λόγου -κάποια Μέσα δείχνουν μεγαλύτερη
«ανοχή» σε «αιρετικές» απόψεις- αλλά και η παραδοχή ότι η λογοκρισία δεν είναι κάτι
νέο αλλά συνιστά μια παθογένεια σχεδόν εγγενή στον ελληνικό Τύπο, αμβλύνουν τη
σημασία του περιστατικού, γενικεύουν την ευθύνη, εντείνουν το κοινότοπο της
ανελευθερίας και καθιστούν οποιαδήποτε αντίδραση δονκιχωτική ή απλά άσκοπη.
Άλλες φορές, οι δημοσιογράφοι κατασκευάζονται ως εργαζόμενοι που
οφείλουν να ακολουθήσουν τη γνωστή σε όλους «κατεύθυνση» του Μέσου που τους
φιλοξενεί, χωρίς να σημαίνει ότι λογοκρίνονται όταν δεν δημοσιεύεται κάποιο κείμενό
τους, απλά και μόνο επειδή μπορούν να το δημοσιεύσουν αλλού (π.χ. «Λογοκρισία,
δημόσιο βήμα και “αντικειμενικότητα” των ΜΜΕ», Athensvoice.gr, 14/12/2020).
Εύγλωττες είναι και οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα συναδέλφων της Έλενας
Ακρίτα, όπως του Άρη Πορτοσάλτε («Οι αρθρογράφοι δεν είναι δημοσιογράφοι που
περιγράφουν ένα γεγονός. Οι αρθρογράφοι προσλαμβάνονται από τα ΜΜΕ για να
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γράφουν την άποψη τους και να ξεπερνούν, αν νομίζουν, τα εσκαμμένα! Ο
αρθρογράφος δεν λογοκρίνεται, είναι σφάλμα Απλώς, σταματά η συνεργασία του. Για
την ιστορία..», Twitter, 12/12/2020) και του Σάκη Μουμτζή («H καθεμιά και ο καθένας
που έχει λόγο σε εφημερίδα ή ιστοσελίδα γνωρίζει το πολιτικό πλαίσιο εντός του
οποίου θα πρέπει να κινηθεί, όπως και το σχετικό ύφος με το οποίο θα εκφρασθεί. Αν
αυτά δεν τα έχει αντιληφθεί είναι βλαξ. Αν θέλει να τα διαρρήξει είναι
προβοκάτορας.», Τwitter, 13/12/2020). Περιγράφοντας ως φυσική συνθήκη τέτοιου
είδους περιστατικά, η έλλειψη πλουραλισμού στα Μέσα νομιμοποιείται και
εδραιώνεται ως κοινή λογική, απαξιώνοντας ως «βλάκες» όσους αρνούνται να τα
αποδεχτούν ως δομική κανονικότητα.

Αποδόμηση της Αριστεράς
Ορισμένες ιστοσελίδες επέλεξαν να εστιάσουν στις αντιδράσεις στα social media.
Όπως και η χρήση δημοσκοπήσεων, η επίκληση των σχολίων που «αυθόρμητα»
δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα προσφέρει μια εντύπωση αντικειμενικότητας,
μιας ουδέτερης απεικόνισης της «κοινής γνώμης». Το Μέσο έτσι εμφανίζεται να δίνει
τον λόγο στους πολίτες, αν και, προφανώς, έχει ήδη το ίδιο επιλέξει το σε ποιους θα
δώσει ορατότητα (μετά από μικρότερη ή μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διασφάλιση
της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος).
Κάποια sites φιλοξένησαν, τόσο υποστηρικτικά, όσο και επικριτικά προς τη
δημοσιογράφο posts («Έλενα Ακρίτα: Η καταγγελία της για λογοκρισία από Τα Νέα
κυρίαρχο θέμα στο Twitter», Ethnos.gr, 12/12/2020), ενώ άλλα σταχυολόγησαν εκείνα
που δημιουργούσαν μια εικόνα «κοινής γνώμης» αγανακτισμένης από την υποκρισία
της Έλενας Ακρίτα, αλλά και της Αριστεράς συνολικά («Πάρτι στα social με τα
διαμερισματάκια στο Λονδίνο για αποκούμπι», AthensVoice.gr, 15/12/2020). Μερικά,
μάλιστα, παρά τη γενικότητα των τίτλων που επέλεξαν, εστίασαν αποκλειστικά σε
συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. την Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ, αναδεικνύοντάς την ως
ενεργό δρώντα της δημόσιας σφαίρας («Χαμός στα social media με τις αναρτήσεις της
Ακρίτα - Γεωργιάδης: Πουλούσε αντιμνημόνιο ενώ είχε αποκούμπι», Enikos.gr,
16/12/2020· «Η Ομάδα Αλήθειας “καρφώνει” την Ακρίτα», Dailypost.gr, 15/12/2020).
Βάζοντας μπροστά «το ενδιαφέρον του κόσμου», τα Μέσα νομιμοποιήθηκαν
να επικεντρωθούν σε μία μόνο πτυχή του περιστατικού, σχετικά με την αναφορά στα
διαμερίσματα στο Λονδίνο, καταλογίζοντας υποκρισία στην Έλενα Ακρίτα και,
συνεκδοχικά ή ρητά, στην Αριστερά και σε όλους όσοι είχαν ταχθεί υπέρ της ψήφου
στο «Όχι» στο δημοψήφισμα του 2015. Αντίστοιχα κινήθηκαν και κάποιοι
αρθρογράφοι, οι οποίοι με καρικατουρίστικη παρουσίαση του διπόλου Δεξιά-Αριστερά,
αλλά και με απλουστευτικές προσωπικές αναφορές (π.χ. «Συλλέκτες ακινήτων»,
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Liberal.gr, 16/12/2020) επιδίωξαν να αποδομήσουν την προσωπικότητα της
δημοσιογράφου, φυσικοποιώντας την έλλειψη οποιασδήποτε πρόθεσης να συζητηθεί
ακόμα και το ενδεχόμενο λογοκρισίας της. Προφανώς και τα Μέσα αυτά δεν
δημοσίευσαν, μέχρι τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, την απάντηση της
Έλενας Ακρίτα περί επιστροφής των χρημάτων της από τράπεζες της Αγγλίας στην
Ελλάδα, πριν το δημοψήφισμα.

«Υπαρξιακά» ερωτήματα
Οι προσπάθειες φυσικοποίησης της λογοκρισίας και της αποδόμησης όσων αντιδρούν,
σε συνδυασμό με τα όλο και πιο συχνά πλήγματα ενάντια στον πλουραλισμό (βλ.
«κόψιμο» εκπομπών όπως του Π. Χαρίτου), αλλά και οι απροσδόκητα αποκαλυπτικές
καταγγελίες για «ασφυκτικές πιέσεις» παρά τον αγώνα εναντίον συγκεκριμένων
κυβερνητικών σχηματισμών (βλ. παραίτηση Κρουστάλλη), έφεραν στο προσκήνιο, με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον ρόλο των
δημοσιογράφων. Αντιδράσεις και χαρακτηρισμοί όπως το «η καταθλιπτική» που
ακούστηκαν και που προσβάλλουν πρόσωπα, ομάδες, αλλά και το σύνολο των
συμμετεχόντων στον δημόσιο διάλογο σίγουρα δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του
δημοσιογραφικού κόσμου, εγείρουν ωστόσο «υπαρξιακά» ερωτήματα για το
επάγγελμα και τις προσδοκίες μας από αυτό. Και αν ξέρουμε την απάντηση στο
ερώτημα «τι είδους δημοσιογραφία θέλουμε;» μένει να απαντήσουμε σε ένα ακόμα:
«τι κάνουμε για να την αποκτήσουμε;».

Πηγές
https://www.athensvoice.gr/greece/693921_i-elena-akrita-yper-tsipra-gia-exohiko-sto-soynio
https://www.athensvoice.gr/politics/694503_logokrisia-dimosio-vima-kai-antikeimenikotita-tonmme
https://www.athensvoice.gr/viral/viral-now/694639_parti-sta-social-me-ta-diamerismatakia-stolondino-gia-apokoympi
https://www.dailypost.gr/parapolitika/h-omada-alitheias-karfwnei-thn-akrita/
https://www.efsyn.gr/node/272904
https://www.efsyn.gr/stiles/ano-kato/273074_anamenomeno
https://www.enikos.gr/politics/754843/chamos-sta-social-media-me-tis-anartiseis-tis-akritageorgiadis-p
https://www.e-tetradio.gr/Article/24842/merika-lathh-poy-exethesan-anepanorthwta-kapoiamme
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https://www.ethnos.gr/ellada/137146_elena-akrita-i-kataggelia-tis-gia-logokrisia-apo-ta-neakyriarho-thema-sto-twitter
https://www.ethnos.gr/apopseis/137287_elena-akrita-vs-ta-nea-yparhei-eleytherotypia-kaimehri-poy-fthanei-i-eleytheria
https://www.iefimerida.gr/ellada/ektos-efimeridas-ta-nea-i-elena-akrita-dekti-i-paraitisi-tis
https://www.liberal.gr/apopsi/sullektes-akiniton/343191
https://www.lifo.gr/now/media/306243/paraitithike-i-elena-akrita-apo-ta-nea-anakoinoseisesiea-kai-syriza
https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1146792/o-loverdos-i-akrita-o-psarianos-kai-i-megalipolitiki-ekrixi-meta-ta-emvolia
https://www.protothema.gr/life-style/article/1070398/elena-akrita-i-glossokopana-ton-socialmedia/
https://tvxs.gr/news/i-apopsi-mas/i-elena-akrita-xathike-sto-soynio
https://twitter.com/sakismoumtzis
https://twitter.com/ArisPortosalte?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr
%5Eauthor
https://twitter.com/sakismoumtzis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr
%5Eauthor
Πρώτο Θέμα, 30/11/2020
Τα Νέα, 11/12/2020
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Αμερικάνικες εκλογές και λαϊκισμός: Aπό τον διεθνή
στον ελληνικό Τύπο
Αντώνης Γαλανόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Στις 3 Νοεμβρίου έλαβαν χώρα οι κρίσιμες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ που
κατέληξαν στη νίκη του Joe Biden. Όπως είναι γνωστό, το αποτέλεσμα άργησε να
επισημοποιηθεί λόγω του μεγάλου αριθμού των επιστολικών ψήφων και των
διαφορετικών προβλέψεων της εκλογικής νομοθεσίας ανά πολιτεία για την
καταμέτρησή τους, ενώ ακόμα ο απερχόμενος Πρόεδρος Trump αμφισβητεί την
εγκυρότητα του αποτελέσματος.
Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έλκουν εύλογα το ενδιαφέρον του πλανήτη.
Μια από τις πτυχές των εκλογών αυτών που συγκέντρωσαν την προσοχή ερευνητών,
ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων ήταν η λαϊκιστική διάσταση. Ο λαϊκισμός έχει μακρά
ιστορία στις ΗΠΑ, καθώς εκεί αναδύθηκε ένα από τα κλασικά λαϊκιστικά παραδείγματα
στα τέλη του 19ου αιώνα: το Λαϊκό Κόμμα (People’s Party). Ήταν μια από τις ελάχιστες
περιπτώσεις στην ιστορία που ο ίδιος ο πολιτικός φορέας υιοθετούσε για τον εαυτό
του τον χαρακτηρισμό «λαϊκιστής». Τα τελευταία χρόνια είδαμε τον λαϊκισμό να
συνδέεται στις ΗΠΑ με κινήματα και πολιτικούς, τόσο της Αριστεράς (Occupy Wall
Street, Bernie Sanders), όσο και της Δεξιάς (Tea Party). Το 2016 η εκλογή του Donald
Trump θεωρήθηκε από αναλυτές και θεωρητικούς ως επιτομή του λαϊκισμού.
Ως εκ τούτου, οι πρόσφατες εκλογές αντιμετωπίστηκαν για πολλούς ως ένα
καθολικό δημοψήφισμα για το μέλλον του λαϊκισμού. Εάν νικούσε ξανά ο Trump, o
λαϊκισμός θα αποδεικνυόταν παντοδύναμος. Εάν έχανε, ο αντιλαϊκισμός θα είχε
πετύχει μια καίρια νίκη. Για άλλους, όμως, αρκούσε η εκλογική ανθεκτικότητα του
Trump για να χαρακτηρίσουν τον λαϊκισμό ανίκητο (Serhan, 05/11/2020).
Το παρόν σύντομο σημείωμα θα εστιάσει στο πώς προσέγγισε το θέμα των
εκλογών ο ελληνικός Τύπος. Υιοθετήθηκε άραγε και στη χώρα μας η σκοπιά του
λαϊκισμού ως μια από τις κεντρικές για την κατανόηση του διακυβεύματος των
εκλογών;
Η Ναυτεμπορική σε ένα άρθρο πριν τις εκλογές αναρωτιόταν αν «θα πληγεί ο
λαϊκισμός από μία ενδεχόμενη ήττα του Τραμπ;» (Ναυτεμπορική, 14/10/2020). Ο
συγγραφέας Πέτρος Τατσόπουλος σε ένα άρθρο του χαρακτηρίζει ως πύρρειο τη νίκη
Biden και κλείνει εστιάζοντας στον λαϊκισμό του Trump: «Εξυπακούεται ότι ο Ντόναλντ
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Τραμπ δεν ανακάλυψε τον λαϊκισμό, αλλά τον καλλιέργησε και τον αναβάθμισε σε νέα
επίπεδα συλλογικής αποβλάκωσης κι εξαχρείωσης» (08/11/2020). Ένας από τους
βασικούς αρθρογράφους της Καθημερινής, ο Πάσχος Μανδραβέλης, κινείται σε ίδιο
μήκος κύματος, κλείνοντας το κείμενό του την επόμενη ημέρα των εκλογών με τον
ακόλουθο τρόπο: «Ο λαϊκισμός του Τραμπ είναι χειρότερος απ’ όλους που γνωρίσαμε
στα ευνομούμενα κράτη. Τα τραύματα στην Αμερικανική Δημοκρατία συσσωρεύονται
και γίνονται όλο πιο βαθιά κι αυτό είναι κακό νέο για τις Δημοκρατίες όλου του
κόσμου» (04/11/2020).
Υπάρχουν πολλά άλλα παρόμοια παραδείγματα που δείχνουν πως και στον
ελληνικό Τύπο συναντούμε μια ερμηνεία των εκλογών που περιστρέφεται γύρω από
τον λαϊκισμό του Trump και το μέλλον του λαϊκισμού μετά τις εκλογές. Το ενδιαφέρον
στοιχείο, όμως, είναι πως εντοπίστηκε και μια άλλη γραμμή ανάλυσης που συνδυάζει
την προηγούμενη ερμηνεία με το ελληνικό πολιτικό πλαίσιο. Αυτό το είδος
επιχειρηματολογίας εντοπίζεται στα άρθρα του μελετητή του λαϊκισμού, Τάκη Παππά
στην εφημερίδα Καθημερινή. Ήδη από τον Απρίλιο έθετε σε άρθρο του το ερώτημα
«Με ποιον τρόπο μπορεί να ηττηθεί ο λαϊκιστής πρόεδρος της Αμερικής;» (26/04/2020).
Στο άρθρο του περιγράφει πως η ήττα των λαϊκιστών προϋποθέτει «τη διαμόρφωση
μιας πλειοψηφικής βάσης στην κοινωνία που απαιτεί την απόρριψη του λαϊκιστικού
μοντέλου διακυβέρνησης και την επιστροφή σε μια μορφή θεσμικά ισχυρής
φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στην αρχή μιας τέτοιας διαδικασίας πάντοτε υπάρχει
ένας αντι-λαϊκιστής ηγέτης που κατορθώνει να πετύχει αρκετούς πολιτικούς άθλους».
Πού είδαμε αυτό το μοντέλο να δουλεύει; Μα στην Ελλάδα, φυσικά. Το άρθρο κλείνει
με τη φράση: «Στο κάτω κάτω, αυτό που συνέβη στην Ελλάδα γιατί να μην
επαναληφθεί στην Αμερική;».
Σε άλλο άρθρο του, επιχειρούσε να κάνει πιο σαφή τη σύνδεση Trump και
Τσίπρα. Εκεί ισχυρίζεται ότι οι λαϊκιστές στρέφονται κατά «του συνόλου σχεδόν της
φιλελεύθερης πολιτικής τάξης» και παραμένουν στην εξουσία, μόνο όταν
καταφέρνουν να αντικαταστήσουν τους παλιούς θεσμούς με νέους (31/05/2020). Το
συμπέρασμα είναι πως όταν αποτυγχάνουν να αντικαταστήσουν τους θεσμούς, όπως
συνέβη στην Ελλάδα, τότε ηττώνται εκλογικά. Στο ζήτημα του λαϊκισμού, ο οποίος
υποστηρίζει πως τείνει ιστορικά να κερδίζει τουλάχιστον μια δεύτερη εκλογική μάχη,
επιστρέφει ξανά σε άρθρο του δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές (25/10/2020).
Ενώ οι Financial Times ανακήρυσσαν τον Donald Trump ηγέτη των λαϊκιστών
όλου του κόσμου

(Rachman, 09/11/2020), παραγνωρίζοντας τις διαφορετικές

εκφάνσεις του λαϊκισμού (αριστερού-δεξιού, αποκλειστικού-συμπεριληπτικού), ο
Τάκης Παππάς επιχειρηματολογεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η νίκη της Νέας
Δημοκρατίας το 2019 θα μπορούσε να είναι το πρότυπο της αντιλαϊκιστικής νίκης για
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όλες τις άλλες χώρες που απειλούνται από τον λαϊκισμό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει εδώ
ο χώρος για να μπούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό του λαϊκισμού που
προωθεί ο Παππάς ή για να συζητήσουμε εκτενώς τη σχέση του λαϊκισμού με τους
φιλελεύθερους θεσμούς. Μπορούμε, όμως, να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις για
αυτό το συγκεκριμένο είδος λόγου.
Αρχικά, διακρίνουμε ότι ο ελληνικός Τύπος ακολούθησε τη διεθνή τάση και
ενσωμάτωσε ως βασική διάσταση στην κάλυψη των αμερικανικών προεδρικών
εκλογών τη θεματική του λαϊκισμού. Ο όρος χρησιμοποιείται αδιάκριτα και
αδιαφοροποίητα. Οι διαφορετικές εκδοχές του φαινομένου εξαφανίζονται, οι
διαφορές μεταξύ αριστερού-δεξιού, αυταρχικού-προοδευτικού λαϊκισμού
καταρρέουν. Στη βάση των παραπάνω, ο λαϊκισμός καταλήγει να ορίζεται από τα
χειρότερα γνωρίσματα της πιο ακραία αυταρχικής και συντηρητικής εκδοχής του και
να επιστρέφει στη δημόσια σφαίρα κουβαλώντας αυτά τα χαρακτηριστικά ακόμα κι
όταν αναφέρεται σε εντελώς διαφορετικά φαινόμενα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνοκεντρική προσέγγιση, σύμφωνα με
την οποία η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει χώρα εξαγωγής ενός μοντέλου,
εμπνευσμένου από την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την
αντιλαϊκιστική νίκη σε διεθνές επίπεδο. Πέρα από το πώς κανείς εκτιμά πολιτικά αυτό
το επιχείρημα, ανακύπτει και μια σειρά από θεωρητικά ζητήματα που μόνο ακροθιγώς
μπορούμε να θίξουμε εδώ, καθώς η σε βάθος πραγμάτευσή τους ξεφεύγει από τους
στόχους του παρόντος κειμένου.
Ο λαϊκισμός δεν έχει έναν συγκεκριμένο και καθολικό οδικό χάρτη για τη
διακυβέρνηση μιας χώρας ούτε αποτελεί κάποιου είδους καθεστώς με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Κάθε λαϊκιστική κινητοποίηση επηρεάζεται από την ιδεολογική
τοποθέτηση του υποκειμένου που την πυροδοτεί, από τον αντίπαλο απέναντι στον
οποίο τίθεται και από το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται.
Αυτό σημαίνει πως, όχι μόνο ο αριστερός λαϊκισμός διαφέρει από τον δεξιό, αλλά και
πως κάθε αριστερός λαϊκισμός δεν είναι ολόιδιος με κάποιον άλλο: έχει διαφορετικές
παραδόσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται και έχει διαφορετικές δυνατότητες και
περιορισμούς. Κατ’ αναλογία, δεν θα μπορούσαμε εύκολα να ισχυριστούμε πως
υπάρχει ένα αντιλαϊκιστικό πολιτικό εγχειρίδιο που μπορεί κανείς να αντιγράφει για να
κατατροπώνει κάθε λαϊκισμό.
Συμπερασματικά, μπορεί οι λαϊκισμοί διεθνώς να μην κινδυνεύουν από το
«μοντέλο Μητσοτάκη», η μελέτη, όμως, του λαϊκισμού αλλά και η πολιτική ανάλυση
γενικότερα κινδυνεύει ενίοτε από τoν λανθάνοντα αντιλαϊκισμό, που σύμφωνα με τον
Benjamin Moffitt αποτελεί και την default («εξ ορισμού») θέση του ακαδημαϊκού κόσμου.
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Δημοσιογραφία και δίκη της Χρυσής Αυγής:
Όταν η αμηχανία «κατάπιε» την πληροφόρηση
Αντώνης Μπούγιας
Αρθρογράφος, ακτιβιστής

«Η μεγαλύτερη δίκη φασιστών από τη Νυρεμβέργη». Αυτός ήταν ο τίτλος άρθρου που
δημοσιεύτηκε από το newsroom της εφημερίδας Καθημερινή λίγο μετά την
ανακοίνωση της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής στις 7 Οκτωβρίου 2020. Ένας
τίτλος που σε καμία περίπτωση δεν απεικόνιζε τη στάση που κράτησε η εφημερίδα,
όπως και άλλα mainstream Μέσα, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης διαδικασίας. Και
για αυτόν τον λόγο ο τίτλος δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα «δάνειο» από τίτλο
ξένου Μέσου (Guardian) το οποίο, αν και γεωγραφικά μακριά, έδειξε να έχει
μεγαλύτερη επαφή με τη διαδικασία και τις πληροφορίες που έβγαιναν από αυτήν από
τα αντίστοιχα ελληνικά Μέσα. Γιατί όμως συνέβη αυτό; Πώς είναι δυνατόν μια
διαδικασία με τόσο μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις να μείνει εκτός των
«ραντάρ» των ελληνικών κυριάρχων Μέσων;

Ένα βεβαρημένο παρελθόν
Επιχειρώντας κανείς να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο καλύφθηκε η δίκη της
Χρυσής Αυγής από τα μέσα ενημέρωσης πρέπει πρώτα να ορίσει τις διαφορετικές
περιόδους, τη σημασία τους και τις συμπεριφορές των Μέσων κατά τη διάρκειά τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι τέσσερις περίοδοι που θα μας απασχολήσουν είναι: 1) Η
περίοδος από τη δολοφονία του Π. Φύσσα μέχρι και την έναρξη της δίκης, 2) Η έναρξη
της δίκης, 3) Η ακροαματική διαδικασία, 4) Η απόφαση.
Πριν από την πρώτη περίοδο, το μεγαλύτερο μέρος των ΜΜΕ έχει ήδη
αναπτύξει ένα μοτίβο κάλυψης της Χρυσής Αυγής ως κάτι εξωτικό, ακτιβίστικο που
«παράγει εμπιστοσύνη και απολαμβάνει δημοσκοπικά ποσοστά» (Α. Λοβέρδος Φεβ.
2013, ΣΚΑΙ) στο οποίο «οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ […] για την ευκαιρία που μας
προσφέρει -και μάλιστα την ώρα που την έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη- ώστε να
διορθώσουμε λάθη δεκαετιών και να κάνουμε μια νέα αρχή στην πολιτική ζωή. Είναι η
ευκαιρία που δίνεται στη νομιμότητα να αναμετρηθεί, επιτέλους, με την οιονεί
νομιμοποιημένη βία της Αριστεράς: αυτό το καρκίνωμα της Μεταπολίτευσης, που όλοι
το φοβούνται και κανείς δεν το αγγίζει» (Σ. Κασιμάτης, Καθημερινή, Σεπ 2012), ενώ,
τις καταγγελίες για αξιόποινες πράξεις των μελών της Χρυσής Αυγής που
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καταγράφουν ελάχιστα Μέσα μέχρι τη δολοφονία του Π. Φύσσα, υπερκαλύπτουν οι
φωνές που επιλέγονται από τηλεοπτικά ρεπορτάζ και απεικονίζουν τη Χρυσή Αυγή ως
«γλυκιά ελπίδα για τον πολίτη» (Μητροπολίτης Αμβρόσιος, Alpha, Οκτ 2012) και
«προσκοπάκια» που «στέλνουν τον κόσμο στην ακροδεξιά» (Πρώτο Θέμα, Ιαν 2012).
Η δολοφονία του Π. Φύσσα αποτελεί το πρώτο γεγονός-ορόσημο που αρχίζει
να δημιουργεί αμηχανία στα μέσα ενημέρωσης καθώς, για να το καλύψουν, πρέπει να
συγκρουστούν με τους εαυτούς τους και τις φωνές που μέχρι εκείνη τη στιγμή
επέλεγαν να προωθούν. Οι αναφορές στέκονταν στην κομματική ιδιότητα της Χρυσής
Αυγής αποσυνδέοντας το μόρφωμα από οποιαδήποτε αξιόποινη δραστηριότητα. Έτσι,
Μέσα που μέχρι τη δολοφονία πλαισίωναν τη Χρυσή Αυγή ως «ακτιβιστές» και
«ευκαιρία», όταν προκύπτει η είδηση της δολοφονίας στην Αμφιάλη, επιλέγουν να
πλαισιώσουν το γεγονός ως μια διαμάχη μεταξύ οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων («Τον
σκότωσε για το ποδόσφαιρο» Οικονόμου - Λυριτζής, ΣΚΑΪ, Σεπ 2013) ενώ δίνουν άμεσα
ραδιοφωνικό χρόνο σε στελέχη της ΧΑ προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με τη
δολοφονία (Πορτοσάλτε, ΣΚΑΪ 100,3, Σεπ 2013). Η εν λόγω διάθεση χρόνου καθώς και
ο τρόπος πλαισίωσης της δολοφονίας έρχονται σε άμεση αντίθεση με όσα έχουν
αποκαλυφθεί στα κοινωνικά δίκτυα την προηγούμενη νύχτα της δολοφονίας, στα
οποία ήδη υπάρχει πλήθος μαρτυριών πως η επίθεση στον Π. Φύσσα και την παρέα του
ήταν αποτέλεσμα δράσης πολυάριθμης ομάδας της Χρυσής Αυγής. Μαρτυρίες που τα
Μέσα που έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τη δολοφονία ως συμπλοκή οπαδών δεν
αξιοποίησαν, σε αντίθεση με Μέσα που ακολούθησαν τα γεγονότα και έφτασαν μέχρι
τους γονείς του δολοφονηθέντος το πρωί της επόμενης μέρας («Χρυσαυγίτης ο
δράστης της δολοφονίας του 34χρονου αντιφασίστα στην Αμφιάλη», tovima.gr, Οκτ
2013).
Κατά την περίοδο που ακολουθεί από τη δολοφονία Φύσσα μέχρι και την
έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, η δημοσιογραφική κάλυψη δείχνει να
εξαντλείται σε μια σύγκρουση μεταξύ της αφήγησης που προσπαθούσε να επιβάλλει η
Χρυσή Αυγή και της αφήγησης που προέκυπτε από την υπό σχηματισμό δικογραφία και
της ανακρίσεις για τη δράση της οργάνωσης. Μέσα από διαρροές αποσπασμάτων της
απολογίας του, ο δολοφόνος του Π. Φύσσα, Γ. Ρουπακιάς, άλλοτε εμφανίζεται να
«άνηκε σε άλλο κομματικό σχηματισμό και συγκεκριμένα στο ΚΚΕ» (Newsbomb.gr, Σεπ
2013) και άλλοτε ότι «εντάχθηκε στη Χρυσή Αυγή λόγω των αντιμνημονιακών
συναισθημάτων του» (Βήμα, Οκτ 2013) με τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης να
προβάλλουν όποιον τίτλο είχε περισσότερη συνάφεια με την πολιτική προέλευση του
κοινού τους, καλλιεργώντας περεταίρω την εικόνα της αμηχανίας που τα χαρακτήριζε
τις πρώτες ημέρες της δολοφονίας.
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Παράλληλα, ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούσαν στο κατηγορητήριο που
σχηματιζόταν, τις αξιόποινες πράξεις και τη συμμετοχή στελεχών σε αυτές,
καταγράφονταν σε ένα επιφανειακό πλαίσιο που πολλές φορές περιείχε ατεκμηρίωτες
αναφορές («Η Χρυσή Αυγή παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα. Έχει έναν βουλευτή, τον κ.
Λαγό που μέσα στο κατηγορητήριό του έχει και την παιδεραστία» Α. Γεωργιάδης, Real
News, Μαρ 2014), εξόφθαλμα λάθη ή αποπροσανατολιστικούς κιτρινισμούς («Η
πρόστυχη “ναζιστούλα” του Λαγού – Νέοι διάλογοι “φωτιά”», newsit.gr, Μαρ 2014).

Όταν το επίδικο εξαφανίζεται
Η κάλυψη των ημερών της έναρξης της διαδικασίας της δίκης της Χρυσής Αυγής από
τα ΜΜΕ ήταν μια καταγραφή των τεχνικών προβλημάτων της διαδικασίας λόγω της
επιλογής της δικαστικής αίθουσας των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, του όγκου
της δικογραφίας και των πλήθους των κατηγορούμενων σε συνάρτηση με εικόνες των
συγκεντρώσεων έξω από τη δικαστική αίθουσα και των κατηγορούμενων εντός της.
Εξαίρεση αποτέλεσε η κάλυψη του περιστατικού επίθεσης χρυσαυγιτών σε μάρτυρεςφίλους του Π. Φύσσα. («Ενέδρα από Χρυσαυγίτες σε φίλους του Π. Φύσσα», MEGA,
Απρ 2015) από την οποία κάλυψη δεν έλειψαν οι αποπροσανατολιστικές γενικότητες
(«Με ένταση και επεισόδια ξεκίνησε η δίκη της Χρυσής Αυγής», iefimerida.gr, Απρ
2015). Αντίθετα, στα ρεπορτάζ που κατέγραφαν την έναρξη της διαδικασίας, οι
αναφορές στις υποθέσεις που περιείχε το κατηγορητήριο, στις κατηγορίες που
αντιμετώπιζαν τα στελέχη της ΧΑ και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τις
εκδικαζόμενες υποθέσεις, απουσίαζαν σχεδόν εξ ολοκλήρου. («Ξεκίνησε η πολύκροτη
δίκη της Χρυσής Αυγής», capital.gr, Απρ 2015).
Τελικά, ενώ για μερικές ημέρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας, την
ημέρα της έναρξης αλλά και την αμέσως επόμενη δικάσιμη μετά τη διακοπή (7 Μαΐου
2015), έχουμε πλήθος άρθρων και ρεπορτάζ που αναφέρουν, έστω και χωρίς
ουσιαστικές πληροφορίες, ότι η δίκη ξεκίνησε, στη συνέχεια παρατηρείται μια
κατακόρυφη πτώση του ενδιαφέροντος από τα κυρίαρχα Μέσα για την εξέλιξή της.

Μια μακρά διαδικασία στην οποία κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει
Οι περισσότεροι μεγάλοι ενημερωτικοί οργανισμοί δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την
παρακολούθηση της διαδικασίας κατά τη διάρκειά της, γεγονός το οποίο
επιβεβαιώνεται από τον μικρό αριθμό των σχετικών ρεπορτάζ. Από την επανεκκίνηση
της δίκης μετά την αποχή των δικηγόρων τον Μάιο του 2015 μέχρι και την έναρξη των
απολογιών των κατηγορούμενων το καλοκαίρι του 2019, οι αναφορές περιορίζονται σε
πολύ συγκεκριμένα περιστατικά.
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Οι στιγμές της δίκης που προσελκύουν το ενδιαφέρον των αιθουσών σύνταξης
συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με όσα εκτυλίσσονται στη διαδικασία, αλλά
περιέχουν δράμα και συναισθηματικές εντάσεις, με μερικά μέσα να ξεπερνούν κάθε
όριο δημοσιογραφικής δεοντολογίας («Δείτε τη μητέρα του Παύλου Φύσσα να πετάει
το μπουκάλι στον Ρουπακιά (εικόνες)», Athens Voice, Οκτ 2015) και άλλα να
επαναφέρουν την προσέγγιση «ένταση & επεισόδια» («Ένταση και διακοπή της δίκης
της Χρυσής Αυγής», ert.gr, Φεβ 2017).
Η απώλεια επαφής των ΜΜΕ με τη διαδικασία της δίκης την προαναφερθείσα
περίοδο αντικαθίσταται από μια συνεχή τροφοδότηση της προβληματικής «δεν
υπάρχει αίθουσα διεξαγωγής της δίκης» που προωθείται από μερικά Μέσα με επιμονή
(«Καλό… 2020 για τη δίκη της Χρυσής Αυγής – Εκτός από αίθουσες δεν έχουν και
δικαστές», iefimerida.gr, Οκτ 2017 και «Καρκινοβατεί η δίκη της Χρυσής Αυγής»,
Καθημερινή, Σεπ 2018). Ίσως αυτή η επιμονή μπορεί να αιτιολογηθεί μέσα από την
προσπάθεια να χρεωθεί αυτή η προβληματική στην τότε κυβέρνηση («Γιατί “κρατάνε”
τη δίκη της Χρυσής Αυγής» protagon.gr, Οκτ 2018 και «Χρυσή Αυγή: Μια δίκη στα
αζήτητα επί Σύριζα», liberal.gr, Ιαν 2019), αλλά και από την έλλειψη διασταύρωσης των
πληροφοριών, καθώς άλλα Μέσα είχαν το ακριβές ρεπορτάζ ήδη από το 2016 («Στο
Εφετείο Αθηνών μεταφέρεται η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής», ΑΠΕ, Ιουν
2016)!
Φωτεινές εξαιρέσεις σε αυτή τη «σιγή ασυρμάτου», πέραν του
παρατηρητηρίου της δίκης GoldenDawnWatch, ήταν Μέσα όπως η Εφημερίδα των
Συντακτών που προέβαινε σε συνεχείς αποκαλύψεις και έτσι «ανάγκαζε» κατά
περιόδους και τα υπόλοιπα μέσα να τις αναδημοσιεύουν και να επαναφέρουν τη δίκη
στη θεματολογία τους.(«Χρυσή Αυγή: Ό,τι κινείται σφάζεται», ΕφΣυν, Οκτ 2015 και
«Ντοκουμέντο για τη δράση της ΧΑ: Ό,τι κινείται σφάζεται», iefimerida, Οκτ 2015).
Παράλληλα με την ΕφΣυν, εφημερίδες όπως το Documento, η Αυγή, η Εργατική
Αλληλεγγύη, ο Ριζοσπάστης, η Κόντρα, ραδιοφωνικοί σταθμοί όπως ο Αθήνα 9,84 και
το Κόκκινο, αλλά και μικρότερα σε εμβέλεια δημοσιογραφικά εγχειρήματα όπως το
omniatv με το εβδομαδιαίο βιντεοχρονολόγιο κάλυψης της δίκης και το The Press
Project με άρθρα και εκπομπές, ακολουθούσαν τη διαδικασία σε μια προσπάθεια να
ενημερώσουν για την εξέλιξή της αλλά και για να τη διατηρήσουν ψηλά στην ατζέντα.

Και ξαφνικά όλα αποκαλύφθηκαν
Το καλοκαίρι του 2019 ξεκινά η διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων και
μαζί της αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον των κυρίαρχων Μέσων για τη δίκη. Οι
δημοσιεύσεις για όσα λένε απολογούμενοι οι Χρυσαυγίτες είναι συνεχείς («Ξεκινούν
οι απολογίες για τη δολοφονία Φύσσα», iefimerida, Iουν 2019) και τα ρεπορτάζ
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πολλαπλασιάζονται όταν έρχεται η στιγμή να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι πρώην
βουλευτές («Έρχονται οι απολογίες των ηγετικών στελεχών», ert.gr, Οκτ 2019), ενώ
παίρνουν αρκετό χώρο πια και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων.
Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των Μέσων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
κορυφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την απόφαση και κατά τη διάρκεια
των συνεδριάσεων της ανακοίνωσής της. Εκεί πια γίνεται πρώτο θέμα σε όλα τα
δελτία ειδήσεων και έχει τα πάντα, τρισδιάστατες απεικονίσεις, συνεντεύξεις των
συνηγόρων πολιτικής αγωγής, συνεντεύξεις θυμάτων και συγγενών, παρατηρητών,
μέχρι και ανακοινώσεις από την ΕΣΗΕΑ («Η δικαιοσύνη θα κάνει το χρέος της και στη
δίκη της Χρυσής Αυγής», esiea.gr, Σεπ 2020, και «Η ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής
Αυγής κορυφαία στιγμή για την ελληνική δημοσιογραφία» esiea.gr, Οκτ 2020), η οποία
ΕΣΗΕΑ, αξίζει να σημειωθεί, τελευταία φορά είχε ασχοληθεί με τη διαδικασία τον
Ιούνιο του 2016.
Παράλληλα με την αύξηση του ενδιαφέροντος τις ημέρες που προηγήθηκαν
και ακολούθησαν αυτή της απόφασης, παρατηρήθηκε και το φαινόμενο
πρωτοκλασάτοι δημοσιογράφοι να εμφανίζονται πολέμιοι της Χρυσής Αυγής και της
δράσης της τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, ακούσαμε τον Ν. Χατζηνικολάου να λέει
απαντώντας σε κριτική που δέχθηκε «[…] είμαι ο πρώτος που αποκάλεσε “Φύρερ” τον
Μιχαλολιάκο, σε μια επίσης αναγκαστική συνέντευξη στο Alter, όταν ο Μιχαλολιάκος
ήρθε με εξώδικο και με την απειλή προστίμων του ΕΣΡ διότι δεν τον βγάζαμε ως
υποψήφιο Περιφερειάρχη», (Αντέννα, Οκτ 2020) και τον Μ. Παπαδημήτριου να
δηλώνει πως «Μιλούσα με φόβο για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή», (Open TV, Οκτ 2020).
Σε γενικές γραμμές, η στάση των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της
δίκης της Χρυσής Αυγής χαρακτηρίστηκε από την ευκαιριακή ενασχόληση με τη
διαδικασία, κάτω από τις επιταγές του εφήμερου και της «συμβαίνει τώρα» τάσης της
δημοσιογραφίας και επηρεάστηκε σημαντικά από την αμηχανία που προκάλεσε η
αλλαγή στάσης κάποιων Μέσων απέναντι στο φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Εκτός
των εξαιρέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν υπήρξε μια γραμμική και αναλυτική
καταγραφή της δίκης με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί ο αναγνώστης/θεατής να
κατανοήσει το βάθος των εκδικαζόμενων υποθέσεων, τις συνδέσεις των προσώπων
και το πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα μιας τόσο σημαντικής δίκης. Τώρα βέβαια,
είναι η σειρά των ιστορικών να τα βάλουν όλα αυτά σε μια σειρά και να μην κάνουν τα
λάθη που έκαναν τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι.
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