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Ας μιλήσουμε για τα ΜΜΕ  #5

Το επί της οθόνης δελτίο προβληματίζεται για τα όρια της ευθυγράμμισης σημαντικής μερίδας 
των ελληνικών ΜΜΕ – έντυπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών – με τον κυβερνητικό λόγο. Η 
τομή που εμφανίστηκε στο μιντιακό τοπίο πριν δύο χρόνια και κάτι με την ανάληψη της 
διακυβέρνησης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα εμφανίζεται ως μια δεδομένη πια 
κατάσταση που ενισχύεται από κοινές πλαισιώσεις σε στιγμές κρίσης, οικονομικές ανταλλαγές, 
πολιτικές ρύθμισης της ροής της πληροφορίας και κυρίως τη συστηματική απαξίωση του 
κριτικού και αντιπολιτευτικού λόγου. Τα κείμενα αυτού του τεύχους επιχειρούν ρωγμές σε 
αυτή τη σχέση εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους ο σημερινός κυβερνητικός λόγος 
τροφοδοτεί τα Μέσα, στις συνέχειες μιντιακών και κυβερνητικών πλαισιώσεων, στις 
αναντιστοιχίες πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης, καθώς και σε πρακτικές συσπείρωσης 
και ρύθμισης της ροής της πληροφορίας στα νέα Μέσα. 

Ο Χρήστος Κωστόπουλος γράφει για την πλαισίωση της κοινωνικής πραγματικότητας στον 

κυβερνητικό λόγο και τα ΜΜΕ και την αυταρχική στροφή της πολιτικής πληροφορίας· η Αθηνά 
Σκουλαρίκη για την πολιτική και εθνική προκατάληψη στα δημοσιεύματα σχετικά με τη 

Συμφωνία των Πρεσπών μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία· ο 

Γιάννης Μυλωνάς για τις κατασκευές και τις χρήσεις της «μεσαίας τάξης» στον πολιτικό λόγο 

της Νέας Δημοκρατίας από το 2016 μέχρι σήμερα·  η Ειρήνη Νταή για το αφήγημα της 

ανάκαμψης· ο Διονύσης Τεμπονέρας για την αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας και του 

εργατικού δικαίου· ο Θωμάς Γιούργας γράφει για το ηθικό vertigo του εμβολιασμού· η 

Χρυσάνθη Σουκαρά για τις αποκλίσεις του κυβερνητικού λόγου από την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων· η Ηρώ Ζαβογιάννη για την υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας· ο 

Διονύσης Μητρόπουλος για το επικοινωνιακό παράδοξο του επιτελικού κράτους· η Ελένη 

Γεωργίου για τη ρητορική μίσους με αφορμή τον πρόσφατο ανασχηματισμό· ο Χάρης 
Παπαευαγγέλου για τη διαχείριση περιεχομένου και τη λογοκρισία στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης με αφορμή την υπόθεση Κουφοντίνα· η Έλενα Ψυλλάκου για τις απόπειρες 

ρύθμισης των «ψευδών ειδήσεων»· ο Νίκος Σμυρναίος για τα κυρίαρχα ΜΜΕ και τον 

φιλοκυβερνητικό  λόγο στο Twitter κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

� Η συντακτική ομάδα 
Ελένη Γεωργίου

Διονύσης Μητρόπουλος
Κατερίνα Νικολοπούλου

Έλενα Ψυλλάκου

✉ mediajokersgreece@gmail.com
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Δύο χρόνια κυβέρνησης ΝΔ: Η πλαισίωση της κοινωνικής 
πραγματικότητας και η αυταρχική                                                   

στροφή πληροφορίας

Χρήστος Κωστόπουλος
Λέκτορας Μαζικής Επικοινωνίας, Curtin University Malaysia

Η συμπλήρωση δύο χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη αποτελεί ευκαιρία για μια κριτική ανασκόπηση των πεπραγμένων της 
κυβέρνησης σε ένα από τα πεδία όπου έχει υπάρξει πλέον ενεργή, προκαλώντας 
ποικίλες συζητήσεις και αντιδράσεις, αυτό της επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης. Τα παρόν άρθρο επικεντρώνεται αρχικά στις επικοινωνιακές επιλογές 
της κυβέρνησης, χρησιμοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο της πλαισίωσης (framing) για 
να ερευνήσει τα κύρια πλαίσια διαλόγου (frames) που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για 
να διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα της. Στη συνέχεια αναλύονται οι πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν στο πεδίο των ΜΜΕ από την κυβέρνηση, οι οποίες αποτελούν τομή 
στο ελληνικό μιντιακό σύστημα και προκαλούν προβληματισμό για την επιτέλεση του 
ρόλου του στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας, καθώς προκαλούν συνθήκες 
απόλυτης επικράτησης του κυβερνητικού λόγου στη δημόσια σφαίρα. Σαφώς, η 
ελληνική δημοσιογραφία παρουσίαζε παθογένειες και τα προηγούμενα χρόνια, 
ωστόσο το επιχείρημα αυτού του άρθρου είναι ότι οι πολιτικές της παρούσας 
κυβέρνησης έχουν οδηγήσει σε μια επικίνδυνη διολίσθηση των κυρίαρχων ΜΜΕ και 
σε περαιτέρω σμίκρυνση των ορίων του «ανεκτού» δημόσιου διαλόγου.

Οι επιστήμονες της Επικοινωνίας έχουν καταπιαστεί με την ανάλυση και 
θεωρητικοποίηση της δύναμης που έχουν τα ΜΜΕ να επηρεάζουν την κοινωνία, η 
κατανόηση της οποίας περνάει από διάφορα στάδια μέσα στον τελευταίο αιώνα. Στα 
χρόνια του μεσοπολέμου και του Β΄ Παγκοσμίου Πόλεμου, επικράτησε το μοντέλο 
της προπαγάνδας, που προέβλεπε την ισχυρή επιρροή των Μέσων στον λαό. Με 
αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την άνοδο του ναζισμού στη 
Γερμανία και την πολεμική κινητοποίηση του γερμανικού λαού. Βάσει αυτού του 
μοντέλου, τα μηνύματα της πολιτικής επικοινωνίας προσλαμβάνονται με όμοιο τρόπο 
από τους δέκτες και έχουν ισχυρά αποτελέσματα. Το μοντέλο αυτό ξεπεράστηκε στις 
επόμενες δεκαετίες και θεωρήθηκε απλοϊκό, κυρίως λόγω της δουλειάς του Πωλ 
Λάζαρσφελντ και άλλων συναδέλφων του στις δεκαετίες 1950-1960, οι οποίοι προέ-
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κριναν το μοντέλο των χαμηλών επιρροών των Μέσων, βασισμένοι στην έρευνα που 
διεξήγαγαν για την επιρροή των ΜΜΕ στις εκλογικές προτιμήσεις των Αμερικανών 
ψηφοφόρων. Οι κοινωνικές αναταραχές της δεκαετίας του 1960 και το τέλος της 
φαινομενικής κοινωνικής ευμάρειας στις επόμενες δεκαετίες επανάφεραν στο 
προσκήνιο μαρξιστικές αναγνώσεις σχετικά με τη δύναμη και επιρροή των Μέσων, με 
νέα μοντέλα και θεωρίες που προσπαθούν να κατανοήσουν την πολύπλοκη δύναμη 
πειθούς των ΜΜΕ. Μία από αυτές τις θεωρίες είναι η θεωρία της πλαισίωσης 
(framing).

To 1963 o Μπέρναντ Κόχεν δηλώνει ότι ο Τύπος «μπορεί να μην είναι τόσο επιτυχής 
όλες τις φορές στο να πει στους ανθρώπους τι να σκεφτούν, αλλά είναι εντυπωσιακά 
επιτυχής στο να πει στους αναγνώστες του σχετικά με τι να σκεφτούν». Οι ΜακΚομπς 
και Σο αναπτύσσουν τη θεωρία του καθορισμού θεματολογίας από την πλευρά των 
Μέσων (agenda-setting), η οποία εντοπίζει την επιρροή που ασκούν τα Μέσα στην 
πολιτική στη δύναμη που έχουν να στρέφουν την προσοχή του κοινού σε κάποιο θέμα 
και αντίστοιχα να μειώνουν τη σημασία άλλων θεμάτων, τα οποία δεν φιλοξενούνται 
στις σελίδες του Τύπου και στα δελτία ειδήσεων των καναλιών. Η θεωρία της 
πλαισίωσης ξεκινάει από κοινή αφετηρία, ωστόσο προσθέτει ακόμη περισσότερα 
στρώματα στην ανάλυση της πολιτικής επικοινωνίας μέσω των κυρίαρχων ΜΜΕ. 
Συγκεκριμένα, οι θεωρητικοί της πλαισίωσης υποστηρίζουν πως η περιπλοκότητα των 
θεμάτων της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας απαιτεί από τους 
εργαζομένους της επικοινωνίας, αλλά και από το ίδιο το κοινό, μια πνευματική 
διαδικασία απλοποίησης. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι τα πλαίσια 
διαλόγου, τα οποία αποτελούν περίπλοκες κατασκευές που αναδεικνύουν 
συγκεκριμένες πτυχές μιας κοινωνικής πραγματικότητας, ούτως ώστε να γίνουν πιο 
εμφανείς μέσα σε ένα κείμενο, κατά τρόπο που προωθεί συγκεκριμένες ερμηνείες 
του προβλήματος, των ευθυνών για τη δημιουργία του, των ηθικών διακυβευμάτων 
και των προτεινόμενων λύσεων. 

Οι πολιτικοί δρώντες ενεργά προσπαθούν να πλαισιώσουν τα κοινωνικά και πολιτικά 
προβλήματα, ούτως ώστε να προωθήσουν τις προτιμητέες τους αναγνώσεις, ενώ οι 
δημοσιογράφοι λειτουργούν ως αγωγοί πληροφορίας και πλαισίων, καθώς επιλέγουν 
ποια από αυτά θα φιλοξενήσουν στα κείμενά τους. Τα ΜΜΕ αποτελούν λοιπόν «πεδία 
μάχης» μεταξύ αντιμαχόμενων  πολιτικών δρώντων που  προσπαθούν να περάσουν τη 
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δική τους ερμηνεία ενός κοινωνικού ή πολιτικού ζητήματος, ενώ οι δημοσιογράφοι 
δεν αποτελούν ουδέτερους αγωγούς, καθώς λειτουργούν εντός του δεδομένου 
μιντιακού συστήματος της χώρας τους, με αποκρυσταλλωμένους κανόνες και 
πρακτικές. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτής της διαπάλης για την ερμηνεία της 
κοινωνικής πραγματικότητας έχει καίρια σημασία για την ποιότητα του δημοκρατικού 
διαλόγου, στο βαθμό που αυτός κατευθύνεται από τα κυρίαρχα Μέσα. Αυτό γίνεται 
καθώς τα πλαίσια που φιλοξενούνται από τα ΜΜΕ θέτουν τους όρους της συζήτησης, 
καθώς και τα όρια του «επιτρεπτού» διαλόγου. Πλαίσια τα οποία δεν καταφέρνουν να 
αποκτήσουν ορατότητα μέσω των ΜΜΕ έχουν μικρή –ή και καμία– επιρροή στη 
δημόσια σφαίρα, ενώ πολιτικοί δρώντες που χρησιμοποιούν εναλλακτικούς όρους για 
κάποιο ζήτημα δεν γίνονται καν αντιληπτοί από το κοινό. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η 
ουσία της θεωρίας της πλαισίωσης και η σημασία της ανάλυσης των πλαισίων που 
φιλοξενούνται στα κείμενα των Μέσων. 

Ένα καλό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας μπορεί να αντληθεί από την περασμένη 
δεκαετία και την περίπτωση της κάλυψης των μνημονίων από τα ελληνικά Μέσα. Η 
επιτυχία των πολιτικών δρώντων στην εδραίωση του «αντι-μνημονιακού» πλαισίου 
έθεσε σε μεγάλο βαθμό τους όρους του διαλόγου για μεγάλο κομμάτι της δεκαετίας, 
αφήνοντας ωστόσο εκτός άλλα πλαίσια και πολιτικούς χώρους που πλαισίωναν τα 
μνημόνια ως σύμπτωμα των προβλημάτων του καπιταλισμού (ΚΚΕ) ή άλλες 
εναλλακτικές αναγνώσεις της κρίσης από τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς. Ως 
αποτέλεσμα, οι πολιτικοί που δεν χρησιμοποίησαν τους όρους των κυρίαρχων 
πλαισίων απέτυχαν να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή στην ευρύτερη κοινή γνώμη.

Εν προκειμένω λοιπόν, δεν έχει μεγάλη αξία να αναλυθούν επικοινωνιακές 
δραστηριότητες της κυβέρνησης όπως η καλλιέργεια του προφίλ του πρωθυπουργού 
μέσω βίντεο (π.χ. η «τυχαία» συνάντησή του με τον αγρότη «Ντάλτον» στο Δαμάσι), 
καθώς αυτές είναι χοντροκομμένες και συχνά έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα από 
αυτά που φαντάζονται οι επικοινωνιολόγοι. Έχει όμως σπουδαία έχει ιδιαίτερη 
σημασία να αναλύσουμε τα πλαίσια που έχει προβάλει η σημερινή ελληνική 
κυβέρνηση στα σημαντικά σε κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν επί των ημερών και, 
σε δεύτερη φάση, να αναλύσουμε τις ασκούμενες πολιτικές της στον χώρο των ΜΜΕ 
που έχουν οδηγήσει στην πλήρη επικράτηση των προτιμητέων της κυρίαρχης 
(κυβερνητικής) ανάγνωσης της στον δημόσιο διάλογο. 
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Δεδομένου ότι η μεγαλύτερη πρόκληση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η παρούσα 
κυβέρνηση μέχρι σήμερα είναι η πανδημία, ένα από τα σπουδαιότερα πλαίσια που 
χρήζουν ανάλυσης είναι αυτό της περιβόητης «ατομικής ευθύνης». Το πλαίσιο αυτό 
πηγάζει από αναγνώσεις της πραγματικότητας και μύθους που ενυπάρχουν ήδη στην 
ελληνική κουλτούρα και καλλιεργούνται εδώ και δεκαετίες. Οι επικοινωνιολόγοι της 
κυβέρνησης προωθούν τη δική τους ερμηνεία για τη διαχείριση της πανδημίας, 
προτάσσοντας το ατομικό αντί για το συλλογικό. Μια τέτοια ερμηνεία του σύνθετου 
φαινομένου της πανδημίας απαλλάσσει την κυβέρνηση από οποιαδήποτε ευθύνη, 
καθώς η αντιμετώπιση του ιού εναπόκειται στις πράξεις του κάθε πολίτη και όχι σε 
κάποια παρέμβαση του κράτους ή της κυβέρνησης, ενώ οι κυβερνητικές αστοχίες 
στη διαχείριση της πανδημίας ερμηνεύονται ως αποτελέσματα της ανευθυνότητας 
«των λίγων» που αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των ειδικών. 
Αντίστοιχη πλαισίωση παρατηρήθηκε και στις φυσικές καταστροφές που ζήσαμε, με 
την ατομική ευθύνη να επιστρατεύεται σε διάφορες μορφές. Ακούσαμε για «λάθος 
δέντρα» στην πυρόπληκτη Εύβοια και για ευκαιρία να χτιστεί το Αρκαλοχώρι ξανά με 
τον «σωστό τρόπο». 

Όσο τα ζητήματα που ανακύπτουν αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της ατομικής 
ευθύνης, τόσο η κυβέρνηση θα βγάζει «εκτός κάδρου» τις δικές της ευθύνες και 
αστοχίες. Στην ίδια λογική και τα μέτρα που λαμβάνονται (ή δεν λαμβάνονται) για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, και η αναζήτηση βολικών αντιπάλων, όπως οι 
αρνητές της πανδημίας, που λειτουργούν «χρήσιμα» στη λογική της πλαισίωσης της 
κυβέρνησης. Εάν η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, 
τότε οι πλαισιώσεις που κάνουν λόγο για δομικά προβλήματα του κρατικού 
μηχανισμού και διατυπώνουν αιτήματα ενίσχυσης των κρατικών δομών ακούγονται 
παράφωνες και εκτός συζήτησης. Σε έναν διάλογο όπου έχει επικρατήσει η πλαισίωση 
της ατομικής ευθύνης, αιτήματα για την ενίσχυση του ΕΣΥ ή της πυροσβεστικής δεν 
βρίσκουν χώρο, καθώς η δημόσια συζήτηση αναλώνεται σε δευτερεύοντα ζητήματα 
και σε περιπτωσιολογικές αναλύσεις. 

Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε την βαρύτητα που έχει αυτήν τη στιγμή εάν 
η πολιτική της κυβέρνησης για τα ΜΜΕ δεν αποτελούσε τομή στον τρόπο 
λειτουργίας τους και στην εν γένει λειτουργία της αστικής δημοκρατίας. Σαφώς, το 
ελληνικό μιντιακό τοπίο παρουσίαζε πάντα μια σειρά ιδιορρυθμιών που το ξεχώριζαν 
από άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, ιδιορρυθμίες οι οποίες ωστόσο του έδιναν 
μειονεκτήματα όσο και πλεονεκτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του. 
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Η πολιτική ταυτότητα του Μέσου έπαιζε πάντα καίριο ρόλο στην Ελλάδα σε ό,τι 
αφορά τον τρόπο ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ οι περίπλοκες 
σχέσεις μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των ιδιοκτητών των ΜΜΕ έχουν αναλυθεί 
εις βάθος από ερευνητές. Ωστόσο, η ύπαρξη αντιπολιτευόμενων Μέσων εξασφάλιζε, 
σε κάποιο βαθμό, την κυκλοφορία εναλλακτικών πλαισιώσεων, έστω και αν ο 
δημοκρατικός διάλογος χαρακτηριζόταν μεν από πόλωση, αλλά όχι από το 
απαιτούμενο βάθος.

Η βαθιά τομή της κυβέρνησης στο μιντιακό τοπίο ξεκινάει ήδη από την πρώτη ημέρα 
διακυβέρνησης, με την υπαγωγή της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων 
απευθείας στον πρωθυπουργό, σε μια κίνηση που σηματοδότησε τις προθέσεις της 
παρούσας κυβέρνησης για ευρύτερο έλεγχο της πληροφορίας αλλά και της 
πλαισίωσης της κοινωνικής πραγματικότητας. Με αυτή τη βαθύτατα προβληματική 
πολιτική επιλογή, η κυβέρνηση άλλαξε τις ισορροπίες, αποκτώντας μεγαλύτερο 
έλεγχο στην πρωτογενή παραγωγή πληροφορίας. Οι έχοντες γνώση της λειτουργίας 
των περισσότερων μιντιακών οργανισμών, και ειδικά αυτών που λειτουργούν στο 
διαδίκτυο, γνωρίζουν τις σχέσεις εξάρτησης που υπάρχουν μεταξύ αυτών και των 
πρωτογενών πηγών, όπως το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν είναι λίγες 
μάλιστα οι φορές που ένας δημοσιογράφος θα αναπαραγάγει αυτούσια μια είδηση 
όπως αυτή έχει δοθεί από την πρωτογενή πηγή, για λόγους που υπερβαίνουν τη 
στόχευση του παρόντος άρθρου. Έτσι λοιπόν γίνεται προφανής η σημασία του 
ελέγχου των πρωτογενών πηγών για τον ευρύτερο έλεγχο της πλαισίωσης των 
ζητημάτων που προκύπτουν. 

Σε δεύτερο βαθμό, η μεγάλη τομή της κυβέρνησης στο μιντιακό τοπίο συνεχίστηκε 
με τη διαβόητη «λίστα Πέτσα», η οποία συνιστά σημαντική διαφοροποίηση του 
τρόπου χρηματοδότησης των δημοσιογραφικών οργανισμών της χώρας. Σαφώς, τα 
ελληνικά ΜΜΕ ήταν πάντα περισσότερο ή λιγότερο εξαρτημένα από την πολιτική 
εξουσία για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους, δεδομένης και της μικρής και 
κορεσμένης αγοράς στην οποία απευθύνονται. Η διαμεσολάβηση της εξουσίας για 
την εξασφάλιση δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, παραδείγματος χάρη, ανέβασε και 
έριξε κυβερνήσεις στο πρόσφατο παρελθόν. Οι μνημονιακοί περιορισμοί έκλεισαν την 
κάνουλα των δανεισμών, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στο μιντιακό 
περιβάλλον σε όλη την περασμένη δεκαετία, ενώ το σύστημα δεν έχει ακόμη 
καταφέρει να επιστρέψει στην «κανονικότητα» που έζησε. 
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Εν μέσω αυτής της κατάστασης, η πανδημία ήρθε να φέρει ένα ακόμη καίριο πλήγμα 
στην οικονομική βιωσιμότητα των δημοσιογραφικών οργανισμών. Και αυτό ακριβώς 
έδωσε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να ανατρέψει τα δεδομένα, προσφέροντας 
απευθείας χρηματοδότηση στα Μέσα και αυξάνοντας την εξάρτησή τους από αυτή, 
με διαδικασίες και κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζονται ως θολά. Σαφώς, λίγοι 
δημοσιογραφικοί οργανισμοί στην Ελλάδα ήταν εχθρικοί απέναντι στην παρούσα 
κυβέρνηση ούτως ή άλλως, ωστόσο γίνεται προφανές ότι η ενίσχυση της σχέσης 
εξάρτησης από την κυβέρνηση δημιουργεί μια σειρά από κινδύνους για τη 
δημοσιογραφία και τον δημόσιο διάλογο και κάνει οποιονδήποτε δημοσιογράφο να 
σκεφτεί προσεκτικά την κριτική που θέλει να αρθρώσει απέναντι στην εξουσία. Και 
πρόκειται περί συνειδητής επιλογής από τη μεριά της κυβέρνησης, καθώς υπάρχουν 
παραδείγματα οικονομικής ενίσχυσης των ΜΜΕ που δεν εντείνουν τη σχέση 
εξάρτησης. Για παράδειγμα, στη Σουηδία επιδοτείται το αναγνωστικό κοινό, ούτως 
ώστε να επιλέξει αυτό πού θέλει να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα. Εναλλακτικά 
μοντέλα κρατικής ενίσχυσης των ΜΜΕ, η οποία ήταν ούτως ή άλλως επιβεβλημένη 
για να σωθούν οι χιλιάδες απασχολούμενοί τους, υπάρχουν. Η κυβέρνηση συνειδητά 
επέλεξε τον δρόμο της εξάρτησης, ο οποίος, σε συνδυασμό με την ωρίμανση άλλων 
φαινομένων, όπως της ψηφιοποίησης της πληροφορίας και της εντατικοποίησης της 
εργασίας των δημοσιογράφων, περιστέλλει την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και 
αλλάζει άρδην την ποιότητα της πληροφόρησης και του δημοκρατικού διαλόγου που 
καλλιεργείται από τα κυρίαρχα ΜΜΕ. 

Αυτές οι βαθιές τομές στο μιντιακό περιβάλλον έχουν δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα 
στις πλαισιώσεις της κυβέρνησης, με σημαντικές επιπτώσεις στην ίδια τη λειτουργία 
της δημοκρατίας, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η πλαισίωση της κοινωνικής 
πραγματικότητας ορίζει σε μεγάλο βαθμό τους όρους και τα όρια πάνω στα οποία 
κινείται ο δημόσιος διάλογος. Και μπορεί η ανάπτυξη του διαδικτύου και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης να αποτελεί μια βαλβίδα εκτόνωσης αυτού του φαινομένου, 
ωστόσο αυτά δεν μπορούν να υποκαθιστούν τον ρόλο της θεσμοποιημένης 
δημοσιογραφίας στην αστική δημοκρατία. Η δημιουργία διαφορετικών κοινών, 
ανάλογα με το από πού αντλούν την πληροφόρησή τους, τα οποία δεν συναντιούνται 
πουθενά σε ό ,τι αφορά την κατανόηση της κοινωνικής και πολιτικής 
πραγματικότητας, είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο, το οποίο παρατηρήθηκε πολύ 
έντονα στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας τις κοινωνικές εντάσεις. Ενώ, 
φυσικά, η πολύτιμη δουλειά του επαγγελματία δημοσιογράφου και οι θεσμοποιημένες 
πρακτικές  του επαγγέλματος  δεν μπορούν να αντικατασταθούν από ερασιτέχνες  με 
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θολές προθέσεις. Ο ρόλος των κυρίαρχων ΜΜΕ ως ενός από τους πυλώνες της 
αστικής εξουσίας είναι αδιαμφισβήτητος. Όπως αδιαμφισβήτητη είναι πλέον η 
αυταρχική στροφή της κυβέρνησης στο πεδίο της πληροφόρησης και η ανάγκη 
λαϊκής πίεσης και απαίτησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια πιο υγιής λειτουργία 
της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα.  
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Η Συμφωνία των Πρεσπών στα ΜΜΕ (2019-2021): 
Πολιτική και εθνική προκατάληψη

Αθηνά Σκουλαρίκη
Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το τοπίο της ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια πάσχει από μια διπλή στρέβλωση: 
Πρώτον, στα τηλεοπτικά Μέσα επικρατεί πλήρης μονομέρεια υπέρ της Νέας 
Δημοκρατίας, καθώς, τόσο η δημόσια ΕΡΤ, όσο και όλα τα εθνικής εμβέλειας ιδιωτικά 
κανάλια , ακολουθούν φιλοκυβερνητική γραμμή· δεύτερον , η χαμηλή 
αναγνωσιμότητα των εφημερίδων έχει μειώσει εκ των πραγμάτων τον πλουραλισμό 
της ενημέρωσης. Κατά συνέπεια, η πολυφωνία εντοπίζεται μόνο στο διαδίκτυο, όπου 
η κριτική στην κυβερνητική πολιτική εκφράζεται σε λίγες ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες και κυρίως στα social media, δηλαδή στα σχόλια των χρηστών και στις 
αναρτήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων, διανοούμενων και άλλων προσώπων με 
δημόσιο ρόλο ή αναγνωρισιμότητα. Η περιορισμένη πολυφωνία γίνεται ακόμη πιο 
προφανής στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και δη στα λεγόμενα «εθνικά 
θέματα» (Πλειός και Φραγκονικολόπουλος, 2010), καθώς και στο ζήτημα της 
μετανάστευσης. Σε αυτά τα θέματα, η κυβέρνηση, με τη στήριξη των κυρίαρχων 
ΜΜΕ, ορίζει την ατζέντα και την επίσημη «γραμμή», η αντιπολιτευτική κριτική έχει 
περιορισμένη απήχηση, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης δυσκολεύει τη 
διαμόρφωση ανεξάρτητης άποψης από το γενικό κοινό.  

Στο σύντομο αυτό σημείωμα, θα εστιάσω στις ειδήσεις και στα δημοσιεύματα σχετικά 
με τη Συμφωνία των Πρεσπών μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη ΝΔ, τον 
Ιούλιο του 2019. Ανατρέχοντας στο σχετικό υλικό των τελευταίων δυόμιση χρόνων, 
διαπιστώνει κανείς τρία βασικά θέματα, τα οποία αναδεικνύουν πόσο μονομερής 
υπήρξε η ενημέρωση στο ζήτημα αυτό. Αυτή η μονομέρεια δεν προκύπτει μόνο από 
την πολιτική θέση υπέρ ή κατά της Συμφωνίας, αλλά και από την εθνική προκατάληψη 
(national bias), η οποία υπερβαίνει τον προηγούμενο άξονα (Σκουλαρίκη 2007, σ. 90). 
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Οι θεματικές της ενημέρωσης   

α) Συνέχεια της αντιπαράθεσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Μετά τη «ρεαλιστική» στροφή της ΝΔ στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη 
στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση τον Ιούλιο 2019, τα δημοσιεύματα σχετικά με 
τις εξελίξεις και τις συναντήσεις του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και των 
υπουργών με την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας εστίασαν σε αυτήν την αλλαγή 
γραμμής με δύο αντιτιθέμενες αναγνώσεις: Από τη μία, τα φιλοκυβερνητικά Μέσα 
προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τον σεβασμό στη Συμφωνία, παρά τη σφοδρή 
προεκλογική καμπάνια της ΝΔ εναντίον της υπογραφής και κύρωσής της, 
αναπαράγοντας τα επίσημα επιχειρήματα για τη «συνέχεια του κράτους» και τη «μη 
αναθεώρηση των συνθηκών». Έτσι, οι καταγγελίες περί «προδοσίας» αποσύρθηκαν 
και η κεντρική γραμμή άμυνας έγινε «η πιστή τήρηση της Συμφωνίας» και η στήριξη 
της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας (Skoulariki, 2020). 

Απέναντι σε αυτήν τη στροφή, η αριστερή κριτική, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους 
αντιπολιτευόμενους δημοσιογράφους, αντέτεινε έναν λόγο που υπογράμμιζε -ενίοτε 
με σαρκασμό- την υποκρισία της ΝΔ και τον τρόπο που είχε χρησιμοποιήσει το 
Μακεδονικό ως όχημα για την ανατροπή της κυβέρνησης Τσίπρα. Υπήρξε, ωστόσο, 
και δεξιά/εθνικιστική κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από εφημερίδες όπως η 
Δημοκρατία, η Εστία, και αρθρογράφους του «πατριωτικού» χώρου ή έντυπα της 
ακροδεξιάς, που κατήγγειλαν την αποδοχή της Συμφωνίας και ζητούσαν ακύρωση ή 
αναδιαπραγμάτευσή της. Σε αυτά, δημοσιεύονταν κατά καιρούς και εκκλήσεις 
οργανώσεων της διασποράς, εθνικιστικών σωματείων, προσωπικοτήτων κ.λπ., αυτών 
που πρωτοστατούσαν στην οργάνωση των συλλαλητηρίων του 2018-19 και που 
συνεχίζουν να απαιτούν την ακύρωση της Συμφωνίας.

β) Ελληνοκεντρική ανάγνωση των σχέσεων της Βόρειας Μακεδονίας με Βουλγαρία 
και Τουρκία

Πέραν των παραπάνω, ένα άλλο θέμα που αφορούσε τη Συμφωνία είχε αφορμή τις 
εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και τις σχέσεις 
της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Καθώς η Βουλγαρία πήρε 
τη σκυτάλη από την Ελλάδα στην άρνηση της μακεδονικής εθνικής ταυτότητας και 
στο βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την ΕΕ, οι 
γνωστοί  «αδιάλλακτοι»  βρήκαν ευκαιρία  να επιτεθούν  εκ νέου  στη  Συμφωνία  των 
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Πρεσπών, ισχυριζόμενοι ότι οι Βούλγαροι δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν επέμενε όσο θα 
έπρεπε να πιέζει «τα Σκόπια», λες και 27 χρόνια εμπλοκής και μη αναγνώρισης δεν 
ήταν αρκετά, ενώ προεξοφλούσαν πως η βουλγαρική τακτική θα αποδώσει. 

Τα ίδια ΜΜΕ και «αναλυτές», αλλά και φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές, θεώρησαν ότι η 
συμφωνία μεταξύ Σκοπίων και Άγκυρας τον Αύγουστο 2021 ήταν η απόδειξη ότι η 
Συμφωνία των Πρεσπών δεν απέτρεπε τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. «Αλέξη 
κοίτα τι έκανες» ήταν ο πρωτοσέλιδος τίτλος της Δημοκρατίας (19/08/2021), παρότι η 
φερόμενη «πρόσδεση στο τουρκικό άρμα» θα ήταν απόλυτη χωρίς τη Συμφωνία των 
Πρεσπών . Στη σχετική ειδησεογραφία επανέρχονται στερεότυπα περί 
«μουσουλμανικού τόξου στα Βαλκάνια», «περικύκλωσης της Ελλάδας», ενώ 
αγνοείται ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει καμία υποχρέωση να απορρίπτει την 
τουρκική οικονομική και αμυντική βοήθεια, παράλληλα με την ελληνική, όπως και το 
γεγονός ότι η αναγνωρισμένη τουρκική κοινότητα (μειονότητα) στη γειτονική χώρα 
αποτελεί εδώ και δεκαετίες δίαυλο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 
Προκειμένου να καταγγελθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν έλειψαν οι 
παραδοξολογίες: «Τι μένει στην Ελλάδα; Μένει η προδοσία, η παραχώρηση του 
ονόματος, η αγγαρεία της εκπαίδευσης του στρατού των Σκοπιανών και η προστασία 
τ ο υ ε ν α έ ρ ι ο υ χώ ρ ο υ μ ε τ α α ε ρ ο π λ ά ν α τ η ς Ε λ λ ά δ α ς . Μέν ε ι η 
κοροϊδία» (Sputniknews.gr, 24/08/2021).

γ) Το μονομερές πρόταγμα της «πιστής εφαρμογής της Συμφωνίας»

Το πλέον χαρακτηριστικό της μονομερούς και εθνοκεντρικής κάλυψης του 
Μακεδονικού και της Συμφωνίας των Πρεσπών συγκεκριμένα αφορά στην απαίτηση 
της κυβέρνησης και του ίδιου του Κ. Μητσοτάκη για «πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας 
των Πρεσπών» εκ μέρους της Βόρειας Μακεδονίας. Η φράση αυτή επανέρχεται ως 
μότο σε κάθε διμερή συνάντηση και στον κυβερνητικό λόγο, θέλοντας να υπαινιχθεί 
πως η ΝΔ δεν θα χαριστεί στην άλλη πλευρά και ότι προστατεύει τα εθνικά 
συμφέροντα. Το μότο αυτό αναπαράγεται ασχολίαστο στα περισσότερα ρεπορτάζ, 
ενώ τονίζεται με νόημα από τα δεξιά ΜΜΕ. 

Αυτό που δεν λέγεται, δεν γράφεται και δεν αναλύεται είναι ότι η Ελλάδα οφείλει 
εξίσου να τηρεί πιστά την Συμφωνία των Πρεσπών. Η εφαρμογή όμως των 
συμφωνηθέντων από τη χώρα μας δεν είναι ούτε δεδομένη, ούτε αυτονόητη. Οι 
πινακίδες στους συνοριακούς νομούς συνεχίζουν να γράφουν ΠΓΔΜ αντί του νέου 
ονόματος,  πράγμα που  έχουν  επισημάνει  ελάχιστοι, με την  κυβέρνηση να απαντάει 

 |    �     | 12



     Media Jokers    	 	 	                                  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ 

|______________________|	 	

ότι είναι θέμα της Περιφέρειας, νίπτοντας τας χείρας της. Επίσης, το γεγονός ότι η 
κυβέρνηση ΝΔ και το υπουργείο Εξωτερικών καθυστέρησαν έναν χρόνο να 
συγκροτήσουν (εκ νέου) το ελληνικό Τμήμα της Διμερούς Διεπιστημονικής 
Επιτροπής για θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και για τα σχολικά εγχειρίδια πέρασε 
απαρατήρητο ή τουλάχιστον ασχολίαστο. 

Το μόνο πολυσυζητημένο θέμα είναι η άρνηση της κυβέρνησης να φέρει προς 
ψήφιση τα τρία μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία αναμένεται 
να καταψηφίσουν ο Αντώνης Σαμαράς και άλλοι βουλευτές της ΝΔ. Μετά την 
επίσκεψή του στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Στέβο Πεντάροβσκι 
δήλωσε: «Όταν ρώτησα για τις ελληνικές υποχρεώσεις, τη συνεργασία στον τομέα 
της αστυνομίας κ.λπ., τίποτα το ευαίσθητο, ο πρωθυπουργός (Μητσοτάκης) είπε ότι 
δεν ήθελε να ξύσει πληγές. Και η πολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν 
ενδείκνυται για τέτοιου είδους καταστάσεις» (Εφημερίδα των Συντακτών, 
11/10/2021). Η αντιπολίτευση και τα αριστερά ΜΜΕ καταγγέλλουν επ’ αυτού την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ τα συμπολιτευόμενα υποτιμούν το πρόβλημα. Από τις 
ελάχιστες εξαιρέσεις, ένα ρεπορτάζ στο Βήμα προειδοποιούσε τον περασμένο Ιούνιο 
ότι «τα μνημόνια αυτά ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία και η 
καθυστέρηση της κύρωσης μάλλον ανοίγει παράθυρο σε άλλους επίδοξους 
μνηστήρες άσκησης επιρροής, όπως η Τουρκία» (Μίχος, 2021). 

Έτσι, ένα εσωτερικό ζήτημα της ΝΔ μπλοκάρει την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας, 
χωρίς αυτό να στηλιτεύεται, όπως γίνεται με την παραμικρή καθυστέρηση ή 
παρασπονδία από την πλευρά των γειτόνων. Η μονόπλευρη, εθνοκεντρική προσέγγιση 
των δεδομένων θρέφει την προκατάληψη έναντι της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία 
εγκαλείται από τα ελληνικά ΜΜΕ ως απολογούμενη, ενώ η Ελλάδα αυτονόητα έχει 
πάντα όλο το δίκιο με το μέρος της.

Τα παραπάνω σημεία αποτελούν μόνο λίγα ενδεικτικά παραδείγματα του πώς 
οικοδομείται η εθνική συναίνεση με βάση τη μονομερή ενημέρωση για ζητήματα 
εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και εθνικής ταυτότητας. Δυστυχώς το πεδίο όπου 
τέμνεται το εθνικό συμφέρον με την εθνική προκατάληψη έχει αποδειχθεί το πλέον 
πρόσφορο για παραπληροφόρηση.
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Σημειώσεις για τις κατασκευές και χρήσεις της «μεσαίας 
τάξης» στον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, 2016-2021

Γιάννης Μυλωνάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Μέσων και Επικοινωνίας, 

National Research University Higher School of Economics, Μόσχα

Όπως έχει καταδειχτεί σε διάφορες μελέτες (Αρανίτου, 2019· Παναγιωτόπουλος, 
2021), η μεσαία (ή για άλλους η μικροαστική) τάξη αποτελεί το πολυπληθέστερο 
κοινωνικό στρώμα της σύγχρονης Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, τα κόμματα που 
διεκδικούν την εξουσία (τόσο η Νέα Δημοκρατία και παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο 
ΣΥΡΙΖΑ), μιλούν στο όνομά της και παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι των συμφερόντων 
της. Η σημασιοδότηση της μεσαίας τάξης, βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, 
καθώς αναφέρεται σε ένα ευρύτατο κοινωνικό σώμα με μεγάλες εσωτερικές 
διαβαθμίσεις. Επιπλέον, η μεσαία τάξη ορίζεται με διαφορετικούς όρους, τόσο 
οικονομικούς, όσο και ιδεολογικοπολιτικούς, αλλά και πολιτισμικούς. Με 
οικονομικούς όρους, και σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ, στο Αρανίτου, 
2019, σ. 199), η κατώτερη μεσαία τάξη αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής 
μεσαίας τάξης. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της νεοφιλελεύθερης 
αναδιάρθρωσης, η μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τα κατώτερα στρώματά της, δέχτηκε 
ιδιαίτερη πίεση, δίχως ωστόσο να καταρρεύσει, με τα νέα τμήματα της μεσαίας τάξης 
(για παράδειγμα, νέοι πτυχιούχοι, εργαζόμενοι στους «δημιουργικούς» κλάδους, κ.ά.) 
να είναι αυτά που επλήγησαν κυρίως από τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις 
(Αρανίτου, 2019, σσ. 210-211). 

Το κυρίαρχο αφήγημα της ελληνικής κρίσης, σύμφωνα με το οποίο η κρίση χρέους 
προκλήθηκε από «ελληνικές παθογένειες», επιρρίπτει μεγάλες ευθύνες στα 
μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα, τα οποία όφειλαν πλέον να αναμορφωθούν 
προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση και η χώρα να εξευρωπαϊστεί και να 
εκσυγχρονιστεί, με την οικονομία της να γίνει πιο ανταγωνιστική. Σύμφωνα με αυτό 
το αφήγημα, που μπορεί να συμπυκνωθεί αφενός στη χυδαία δήλωση του Θεόδωρου 
Πάγκαλου «μαζί τα φάγαμε», και αφετέρου στα φιλελεύθερα θεωρήματα περί 
«πολιτισμικού δυισμού» της Ελλάδας (Βούλγαρης, 2019, σ. 79), τα μέλη της 
(μικρο)μεσαίας τάξης όφειλαν να γίνουν πιο παραγωγικά, πιο επιχειρηματικά και 
λιγότερο  κρατικοδίαιτα,  αλλά  και  πιο «έντιμα» και ευσυνείδητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
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ελληνικός λαός (τα μικρομεσαία στρώματα) λοιδορήθηκε συστηματικά από τους 
φιλελεύθερους (και όχι μόνο) πολιτικούς και τα φιλελεύθερα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τόσο στην Ευρώπη, όσο και άλλου, για την υποτιθέμενη γενικευμένη 
διαφθορά του, η οποία μάλιστα έφτασε να λάβει ουσιοκρατικά χαρακτηριστικά. Τα 
μνημόνια, λοιπόν, έφεραν και μια αλλαγή της αντίληψης της μεσαίας τάξης, η οποία 
έπρεπε να σηκώσει το κύριο βάρος των «μεταρρυθμίσεων».

Με το συγκεκριμένο κείμενο, επιχειρούνται ορισμένες κριτικές επισημάνσεις σχετικά 
με τη χρήση και τη νοηματοδότηση της μεσαίας τάξης από τη ΝΔ του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, από τα χρόνια που το κόμμα του βρισκόταν στη θέση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, μέχρι σήμερα που έχει ήδη κλείσει δύο χρόνια διακυβέρνησης της 
χώρας. Η ΝΔ είναι το κατεξοχήν δεξιό, συντηρητικό κόμμα της Ελλάδας, που 
εκφράζει τα συμφέροντα της εγχώριας αστικής τάξης, διατηρώντας παράλληλα μια 
πλατιά κοινωνική βάση συντηρητικών και φιλελεύθερων πολιτών, τα συμφέροντα της 
οποίας αναπαρήγαγε ως κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση κι έπειτα. Όπως ήδη 
ειπώθηκε, τα χρόνια της κρίσης προέκριναν την αλλαγή υποδείγματος των όρων 
αναπαραγωγής της μεσαίας τάξης (όχι μόνο στην Ελλάδα), καθώς και την 
επανανοηματοδότηση της ταυτότητας της τελευταίας, προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις πολιτικές ανάγκες και τα ιδεολογικά οράματα του νεοφιλελεύθερου 
καπιταλισμού. Νέοι λόγοι έρχονται να ορίσουν την ταυτότητα της ελληνικής μεσαίας 
τάξης, δίνοντας βάση στον παραγωγικό κι επιχειρηματικό, όσο και απολιτικό, συνετό 
και «ευπρεπή» της χαρακτήρα. Όπως εύγλωττα υποστήριξε κι ο ίδιος ο Μητσοτάκης 
από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, η μεσαία τάξη: 

είναι με άλλα λόγια οι Έλληνες και Ελληνίδες της διπλανής πόρτας. Είναι αυτοί οι 
οποίοι έχτισαν την Ελλάδα. Κι ενώ ενώνονται σε ένα σύνολο, δεν μεταβάλλονται σε 
μάζα. Παραμένουν ξεχωριστές προσωπικότητες με ατομικές ευθύνες. Είναι πολίτες 
με αίσθηση της κοινής τους μοίρας. Είναι πολίτες που παράγουν δίχως να φωνάζουν. 
Που απαιτούν από το κράτος αποτελεσματικότητα και σεβασμό στα χρήματα που 
πληρώνουν. Και απαιτούν να μην προσβάλλουν όχι μόνο τη νοημοσύνη τους αλλά και 
την αξιοπρέπειά τους. Με άλλα λόγια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να χρησιμοποιήσω μια 
ενδυματολογική αναφορά, μεσαία τάξη είναι όλοι αυτοί που συνήθως ντύνονται 
απλά, όμως,  ξέρουν και  να φορούν γραβάτα εκεί που πρέπει.  (Προβολισιάνος,  2019)
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Με αυτό τον τρόπο, επανανοηματοδοτείται η μεσαία τάξη της Ελλάδας μέσα από τα 
μεταπολιτικά, νεοφιλελεύθερα αφηγήματα που εκφράζει η ΝΔ του Κ. Μητσοτάκη, σε 
ό,τι αφορά την επίκληση και κατασκευή του μεσοαστικού ακροατηρίου της. Η μεσαία 
τάξη αποτελεί μια τάξη ενωμένων Ελλήνων που όμως παραμένουν άτομα, που δεν 
«καπελώνονται» από πολωτικές ρητορικές, που δεν φανατίζονται και που έχουν μια 
αγοραία σχέση με ένα «επιτελικό» κράτος με το οποίο σχετίζονται σαν ευσυνείδητοι 
καταναλωτές. Η πολιτικοποίηση και η πολιτική αντιπαράθεση, η πολιτικοκοινωνική 
διεκδίκηση κατακρίνονται ως βαθιά προβληματικές και παρωχημένες, αν όχι 
«καταστροφικές» πρακτικές. Ο ατομικός κομφορμισμός στους όρους της αστικής 
κοινωνίας της εποχής του νεοφιλελευθερισμού είναι η στάση που προκρίνεται στον 
λόγο του Κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ, αλλά και των φίλα προκείμενων διανοουμένων 
και ΜΜΕ. Επομένως, η συγκεκριμένη κατασκευή της μεσαίας τάξης την καθιστά το 
ιδεατό κοινωνικό υποκείμενο του ιδεολογικού οράματος του Κ. Μητσοτάκη και της 
κυβέρνησής του. Επιπλέον, η μεταπολιτική αντίληψη της μεσαίας τάξης που 
προκρίνεται, η οποία ταυτοποιείται με όρους οικονομικούς, στιλιστικούς, όσο και 
εθνικούς, εκφράζει και την πιο ανταγωνιστική διάσταση της πολιτικής της 
κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη, που διαγράφει την προσπάθεια περιθωριοποίησης της 
Αριστεράς και εν γένει ενός εναλλακτικού οράματος για την κοινωνία πέραν του 
νεοφιλελευθερισμού και του εθνικισμού. Αυτό συνδέεται με τη δεξιά (και τελευταία, 
ακροδεξιά) στροφή της ΝΔ από τα χρόνια της κρίσης και έπειτα, αλλά και με την 
ανάπτυξη ενός πολιτικοϊδεολογικού υποδείγματος διακυβέρνησης «αυταρχικού 
νεοφιλελευθερισμού» (Mylonas, 2021), που εξελίσσεται και σε άλλες χώρες. Δηλώσεις 
που σχετίζονται με τη μεσαία τάξη ή με τον «μέσο όρο» της ελληνικής κοινωνίας 
εκφράζονται εξάλλου και από τους κατεξοχήν εκπροσώπους της ελληνικής 
ακροδεξιάς στην κυβέρνηση της ΝΔ (βλ. π.χ. Καλουδάς, 2021), αναπαράγοντας 
λόγους που κατασκευάζουν τις πολιτικές λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων ως 
απαραίτητες και ως «δίχως εναλλακτική». 

Η ΝΔ κατάφερε να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά με επιδέξιο τρόπο τις 
νεοφιλελεύθερες κατασκευές της μεσαίας τάξης, παράγοντας ένα θετικό αφήγημα 
που συνέβαλε στην εκλογική της νίκη τον Ιούλιο του 2019. Παρόλα αυτά, τα 
νομοσχέδια που νομοθετεί (π.χ. στην εκπαίδευση) δυσχεραίνουν τους βασικούς 
τρόπους αναπαραγωγής των μεσαίων στρωμάτων και περιορίζουν τις δυνατότητες 
κοινωνικής ανόδου (μέσω π.χ. της εκπαίδευσης). Τα πλείστα κοινωνικά προβλήματα 
που φέρνουν οι βίαιες οικονομικές πολιτικές της ΝΔ, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές 
διεθνές  πολιτικοοικονομικό  πλαίσιο, εκτονώνονται  συχνά σε εθνικιστικές,  ρατσιστι-
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κές, αντιμεταναστευτικές, καθώς και αντιαριστερές και αντικομμουνιστικές 
ρητορικές (newsbomb, 2021), όσο και σε πολιτικές που υποτίθεται πως έχουν σκοπό να 
προστατέψουν το έθνος, την ελληνική κοινωνία και την «ελληνική οικογένεια». Η 
κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη συνεχίζει να επενδύει στον εθνικισμό προκειμένου να 
διατηρηθεί στην εξουσία, έχοντας εκλεγεί και με εθνικιστικά προτάγματα και 
υποσχέσεις που ούτε η ίδια τήρησε (π.χ., για το Μακεδονικό ζήτημα). 

Η άνοδος της ακροδεξιάς σε μια εποχή όπου η αναπαραγωγή των μεσαίων 
κοινωνικών στρωμάτων δυσχεραίνεται ολοένα και περισσότερο, έχει βεβαίως να 
κάνει και με τη γενικότερη απουσία ενός οικουμενικού, σοσιαλιστικού οράματος και 
της υποχώρησης μιας αντίστοιχης πολιτικής κουλτούρας που έθετε κριτικά 
αναχώματα, τόσο στην ακροδεξιά, όσο και στον νεοφιλελευθερισμό, οι (όποιες) 
«προοδευτικές» όψεις του οποίου ξεθωριάζουν διαρκώς. Πράγματι, όπως άλλωστε 
επισημαίνει και ο Εριμπόν (2020), η κοινωνική ταυτότητα του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Γαλλίας και η διευρυμένη βάση του, περιόριζε τις ξενοφοβικές τάσεις στα 
χαμηλότερα γαλλικά κοινωνικά στρώματα που ταυτίζονταν με το κομμουνιστικό 
κόμμα και την κουλτούρα του. Η ιδεολογική ζύμωση που παράγει η ΝΔ περνάει μέσα 
από την ταυτοποίηση των μικροαστικών κοινωνικών στρωμάτων. Αυτή οξύνει τον 
ανταγωνισμό ενάντια στην Αριστερά, καλλιεργώντας, πέρα από τον εθνικισμό, τον 
κοινωνικό σολιψισμό και την πολιτική απάθεια, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που 
χαρακτηρίζεται από υψηλή ανασφάλεια και χαμηλές προσδοκίες. Μια ενδεχόμενη 
παράταση της διακυβέρνησης της ΝΔ για μια νέα τετραετία (όποτε γίνουν εκλογές) 
θα εντείνει αυτά τα χαρακτηριστικά σε βάρος της δημοκρατίας και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 
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Οικονομία, πανδημία και Νέα Δημοκρατία

Ειρήνη Νταή
Οικονομολόγος, M.Sc. Διεθνής Χρηματοδοτική

Επιστροφή στην «κανονικότητα»: Ναι ή όχι;

Δύο χρόνια μετά την αυτοδύναμη εκλογή της –και μάλιστα με σημαντικό ποσοστό–, η 
κυβέρνηση αδυνατεί –αν και προσπαθεί σκληρά– να υποστηρίξει το αφήγημά της περί 
«επιστροφής στην κανονικότητα», κάτι που αποτελούσε το κύριο σύνθημα στο οποίο 
βασίστηκε και η προεκλογική της καμπάνια. 

Η Νέα Δημοκρατία, τόσο πριν όσο και κατά τις πρώτες κιόλας ημέρες της 
κυβερνητικής της θητείας, στήριξε την επικοινωνιακή της πολιτική στο τρίπτυχο: 1. 
Στήριξη της μεσαίας τάξης, 2. Ρεβάνς για το «Μακεδονικό» 3. Ανταγωνιστικότητα και 
επενδύσεις. Αρκεί να θυμηθούμε τις προεκλογικές δηλώσεις των Κ. Μητσοτάκη και Α. 
Γεωργιάδη σχετικά. 

Τα ΜΜΕ, δυναμικά και σταθερά, συνέβαλαν στη καλλιέργεια της πεποίθησης ότι η 
Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να φέρει άμεσα την οικονομική 
ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, σε ένα περιβάλλον γενικότερης 
αποσταθεροποίησης, μέσω της κυριαρχίας του τρίπτυχου «ησυχία – τάξη – 
ασφάλεια», κι αυτό από τότε ακόμα που βρισκόταν στη θέση της αντιπολίτευσης. 

Η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τα παραπάνω, δήλωνε και δηλώνει συνεχώς ότι έχει 
χρέος να αντιμετωπίσει σθεναρά τις συνέπειες της κρίσης, αγνοώντας την 
αντικειμενική βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών την τετραετία 
2015-2019 (δείκτες ανεργίας, φτώχειας, ανισότητας κ.ά.) – κάτι που κάνει μέχρι και 
σήμερα, με τα ΜΜΕ να συμπλέουν.

Αλήθεια/ψέματα ή κάτι άλλο; 

Δύο χρόνια μετά και με τη μεσολάβηση της πανδημίας, η κυβέρνηση προσπαθεί 
καθημερινώς και αδιαλείπτως να στηρίξει το αφήγημα της ανάκαμψης –που είχε 
δεσμευτεί να φέρει– μέσω των δημόσιων εκφωνήσεών της. Για να το κάνει αυτό, 
βασίζεται κυρίως σε προβλέψεις για τα επόμενα έτη (2022-2023), χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα  σύγκρισης  με τα  επίπεδα προηγούμενων ετών, όπως αυτά  του  2014-
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2016, σε μια προσπάθεια να «καρπωθεί» τα θετικά αποτελέσματα του 2019, που ήταν 
ωστόσο προϊόν μιας σειράς οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων.

Τι συμβαίνει όμως όταν καμία εναλλακτική πρόταση δεν είναι εμφανώς διαθέσιμη και 
η παρουσία του αντιπολιτευτικού λόγου στα Μέσα είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη; 
Σε αυτό το σημείο εισέρχεται πάλι η συζήτηση για τον ρόλο των ΜΜΕ. 

«Ποιος θα πληρώσει το ‘μάρμαρο’ της κρίσης;»

Πρόκειται για τη δήλωση του Χ. Σταϊκούρα σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, τον 
Φεβρουάριο του 2020, ότι αυτές που πλήρωσαν το «μάρμαρο» της κρίσης ήταν οι 
τράπεζες. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «οι τράπεζες ναι μεν 
φέρουν οι ίδιες ευθύνη, αλλά είναι αυτές που πλήρωσαν το “μάρμαρο” της κρίσης». Η 
δήλωση αυτή έγινε την ίδια στιγμή που είχε ζητηθεί από τον υπουργό να σχολιάσει τα 
ευρήματα της Έκθεσης του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία το 12,9% των ελληνικών 
νοικοκυριών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και το 10% των Ελλήνων κατέχει το 
42% του πλούτου. Τότε, ισχυρίστηκε πως «ένα κομμάτι κατέχει τον πλούτο, αλλά 
αυτό το κομμάτι πληρώνει και πολλούς φόρους», ενώ για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας δήλωσε ότι «ένας στους δύο πολίτες που έχει ενταχθεί στο “νόμο Κατσέλη” 
είναι στρατηγικός κακοπληρωτής», αγνοώντας τελείως τις δυσκολίες αποπληρωμής 
των δανείων και το ποσοστό ακραίας φτώχειας.

Η δήλωση αυτή αναπαράχθηκε από τα media προκειμένου να δικαιολογηθεί η 
«έλλειψη δημοσιονομικού χώρου» που επικαλούνταν η κυβέρνηση και οι 
«μελλοντικές επιφυλάξεις», αφού ήδη το σενάριο της «κανονικότητας» 
απομακρυνόταν ολοένα και περισσότερο. Αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις πολιτών, 
μη φιλοκυβερνητικών Μέσων και δυνάμεων της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι 
έτσι ανοίγει ο δρόμος για άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και για 
εκτεταμένους πλειστηριασμούς. Επίσης, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι είδαν 
περικοπές έως και 50% στο μισθό ή τη σύνταξή τους ή απολύθηκαν, η δήλωση 
φανερώνει την ιδεολογική εμμονή της κυβέρνησης στη στήριξη κυρίως των μεγάλων 
κεφαλαίων. 

Έναν χρόνο μετά, τον Φεβρουάριο του 2021, ο υπουργός Οικονομικών παραδέχεται 
(Newpost, 2021) ότι η κατάσταση στην πραγματική οικονομία είναι χειρότερη απ’ ό,τι 
περίμενε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η συρρίκνωση του ΑΕΠ δεν 
επιτρέπει την κάλυψη των οικονομικών και κοινωνικών  απωλειών, γεγονός  που προ-
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μηνύει ότι τα «μάρμαρα» αυτής της κρίσης θα τα πληρώσει τελικά πάλι η κοινωνική 
πλειοψηφία. 

Θεσμοθέτηση 10ώρου και απλήρωτων υπερωριών ή ευέλικτη μορφή εργασίας;

Μια ρύθμιση που προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στον κόσμο της εργασίας, λόγω της 
ασάφειάς της, αλλά και της χρονικής συγκυρίας στην οποία υιοθετήθηκε, είναι η 
θεσμοθέτηση του 10ώρου εργασίας και η «επέκταση των νόμιμων υπερωριών», μαζί 
με μια σειρά άλλων διατάξεων, σχεδόν μέσα στην καραντίνα (Οκτώβριος 2020).

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχο της εν λόγω ρύθμισης αποτελούσε, μεταξύ 
άλλων, η διευκόλυνση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην εξισορρόπηση 
της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή και η διευθέτηση της παραγωγής από 
πλευράς των επιχειρήσεων με τη «σύμφωνη γνώμη -πάντα- των συνδικάτων». Σε όλα 
αυτά, πρωταγωνιστικός ήταν και ο ρόλος των media που, κατά πλειοψηφία, έκαναν 
λόγο για «ευέλικτο ωράριο εργασίας» και «ελαστικότητα των εργασιακών σχέσεων», 
επικαλούμενα την έκτακτη υγειονομική συνθήκη και την ανάγκη «καταπολέμησης 
των απλήρωτων υπερωριών και της αδήλωτης εργασίας».

Οι αντιδράσεις φορέων, εργαζόμενων και κινημάτων ήταν έντονες. Δυνάμεις τις 
αντιπολίτευσης και κοινωνικοί φορείς έκαναν λόγο για «νομοθετικό έκτρωμα» και 
«ψαλίδισμα εργασιακών δικαιωμάτων», παρουσιάζοντας εκθέσεις και επιχειρήματα/
πρακτικές μείωσης του χρόνου εργασίας. Αυτό που επικράτησε τελικά στη δημόσια 
σφαίρα είναι ότι η κυβέρνηση επιδίωξε και πέτυχε τη διασφάλιση της απαιτούμενης 
ευελιξίας και ελαστικότητας των μορφών απασχόλησης με αφορμή την πανδημία.

Γεγονότα, δηλώσεις & ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ παίζουν, ως γνωστόν, βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Το 
προηγούμενο διάστημα, διαπιστώθηκε μια προσπάθεια των ΜΜΕ, στην πλειοψηφία 
τους, να πείσουν για την επιτυχή και έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω των 
όποιων παροχών, ακόμα και όταν αυτή τίθεται υπό αμφισβήτηση από το τόσο υψηλό 
ποσοστό φτώχειας και επισφάλειας, τη θεσμοθέτηση ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης, όπου υπονοείται η κατάλυση του ιστορικά κατοχυρωμένου ωραρίου 
εργασίας, και την ελάχιστη ενίσχυση του συστήματος υγείας, με προσλήψεις 
προσωπικού που είναι προσωρινές και ευκαιριακές… Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό 
τα κατάφεραν. 
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Στην παρούσα φάση, επιχειρείται σε μεγάλο βαθμό η παρουσίαση της Νέας 
Δημοκρατίας και του Κ. Μητσοτάκη ως των απόλυτων κυρίαρχων της οικονομικής 
ανάκαμψης, καθώς ο φιλικός προς τη Νέα Δημοκρατία Τύπος προσπαθεί με όλες του 
τις δυνάμεις να καλλιεργήσει στην κοινή γνώμη το αίσθημα ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης για οικονομική ανάκαμψη προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 
Άραγε, επηρεάζουν τα ΜΜΕ σε τέτοιο βαθμό την κοινή γνώμη ώστε η δεξιά να είναι η 
μόνη λύση, η φημολογούμενη έλλειψη αντιπολιτευτικού λόγου αρεστή, η μη 
συμπεριληπτικότητα αποδεκτή και οι έντονες καθημερινές δυσκολίες των 
νοικοκυριών και του κόσμου της εργασίας αμελητέες;

Ενδεικτικές Παραπομπές: 
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pragmatiki-oikonomia-den-tha-kalypsoyme-tis-apoleies
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Δυο χρόνια «στο γύψο» εργασία και κοινωνική ασφάλιση

Διονύσης Τεμπονέρας
Δικηγόρος – Εργατολόγος, Υπ. διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

Η συμπλήρωση δύο και πλέον ετών από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα 
Δημοκρατία  συμπίπτει με την ολική αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας και του 
εργατικού δικαίου, ειδικά μετά την έναρξη εφαρμογής του διαβόητου «νόμου 
Χατζηδάκη» (ν. 4808/2021).

Τον Μάρτιο του 2020, ο πρώην υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γ. 
Βρούτσης δήλωνε ευθαρσώς ότι η κυβέρνηση, με αφορμή την πανδημία, έχει σκοπό 
να «ξαναγράψει το εργατικό δίκαιο από την αρχή». Και έτσι συνέβη.

Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι το πουλόβερ είχε αρχίσει να ξηλώνεται ήδη από τις 
πρώτες μέρες της ανόδου της ΝΔ στην εξουσία, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2019. Η 
κυβέρνηση, αμέσως μετά τις εκλογές, υποβάθμισε το ΣΕΠΕ σε απλή Διεύθυνση του 
υπουργείου Εργασίας, κατήργησε τον βάσιμο λόγο απόλυσης, καθώς και τα μέτρα 
προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων, κατήργησε τη 13η σύνταξη και 
νομοθέτησε την υπονόμευση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την 
πρόβλεψη εξαίρεσης από τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης 
ρύθμισης επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση του δικαιώματος προσφυγής των 
εργαζομένων στη διαιτησία. 

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι έσπευσε να εισαγάγει νομοθετική ρύθμιση με την οποία 
προέβλεψε ότι, στο θέμα των νέων προσλήψεων στη ΔΕΗ, θα καταρτίζονται 
συμβάσεις αορίστου χρόνου, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου 
όπως αυτές ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην 
επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ. Η εξαίρεση αυτή αφορούσε τις αποδοχές των 
νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα 
επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των 
απολύσεων (άρση μονιμότητας). Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκαν εργαζόμενοι 
«διαφορετικών ταχυτήτων» και συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού εντός της 
επιχείρησης, που προετοίμασαν το έδαφος για τη σημερινή προϊούσα ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΗ.
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Κανείς πια δεν μένει ανεπηρέαστος από τη νέα αυτή κοινωνική και οικονομική 
πραγματικότητα που εισάγει το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα εργασίας:

α) Πλήττεται, σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική πλειοψηφία και όλοι οι εργαζόμενοι 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

β ) Πλήττονται οι άνεργοι , καθώς ενθαρρύνεται και επισπεύδεται η 
υπερεκμετάλλευση των υφιστάμενων εργαζομένων με μείωση των αποδοχών και 
αποτρέπονται έτσι οι νέες προσλήψεις.

γ) Πλήττεται κατεξοχήν η νέα γενιά, που καταδικάζεται σε ένα μέλλον φθηνής, 
ελαστικής εργασίας και εργασιακής επισφάλειας, χωρίς δικαιώματα, που θα οδηγήσει 
σε περαιτέρω ενίσχυση του «brain drain». Το πρόσφατο παράδειγμα με τους 
εργαζόμενους της e-food δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πρώτη γεύση της 
γενικευμένης επισφάλειας που θα επικρατήσει στους χώρους δουλειάς, σε 
συνδυασμό με την έξαρση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, που σαφώς και 
ενθαρρύνεται από τις προβλέψεις του ν.4808/2021.

δ) Πλήττονται ακόμα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς φαινομενικά αποκτούν 
ένα πρόσκαιρο οικονομικό όφελος από τη συμπίεση του εργατικού κόστους, μεσο-
μακροπρόθεσμα όμως η μείωση του λαϊκού εισοδήματος θα οδηγήσει στη μείωση της 
κατανάλωσης, συνεπώς και στη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων.

δ) Ο «νόμος Χατζηδάκη» κατήργησε το οκτάωρο, καθώς με τις ατομικές συμβάσεις 
που προωθεί και γενικεύει επιβάλλει τη δεκάωρη εργασία, χωρίς πρόσθετες 
αποδοχές, αλλά με «πληρωμή» σε ρεπό, διπλασίασε τις φθηνές υπερωρίες, κατέλυσε 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις. Την ώρα 
που η στήριξη των εργαζομένων ενισχύεται διεθνώς για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της πανδημίας, η κυβέρνηση κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση 
της απορρύθμισης.

ε) Η κυβέρνηση συνεχίζει τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και ενθαρρύνει την 
παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Η μετατροπή του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή 
δεν επιτρέπει την πολιτική λογοδοσία και τον έλεγχο και «αποκοινωνικοποιεί» έναν 
υποστηρικτικό για τα δικαιώματα των εργαζόμενων θεσμό, όπως ήταν μέχρι σήμερα η 
Επιθεώρηση Εργασίας, καθιστώντας τον απρόσιτο, ακριβό και άκρως γραφειοκρατικό.
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στ) Η κυβέρνηση πραγματοποιεί μια επίθεση χωρίς προηγούμενο στις συνδικαλιστικές 
ελευθερίες και στην ουσία καταργεί το δικαίωμα της απεργίας, στοχεύοντας στον 
εκφοβισμό των εργαζόμενων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, με την πρόβλεψη 
της δυνατότητας απόλυσης των συνδικαλιστών και τη θέσπιση «αστικής ευθύνης» 
των σωματείων και των συνδικαλιστών. Η πρόσφατη απεργία των εκπαιδευτικών για 
το ζήτημα της αξιολόγησης (που κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια) έφερε στο 
φως τις απολύτως γραφειοκρατικές διατυπώσεις και προβλέψεις του νέου νόμου, 
που πλήττουν τελικά τον στενό πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου 
δικαιώματος στην απεργία. Με τις προβλέψεις του νόμου Χατζηδάκη, η απεργία 
σύντομα θα αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις δεν είναι «τεχνικές». Πρόκειται για ουσιαστικές 
παρεμβάσεις στρατηγικού, διαρθρωτικού χαρακτήρα, που επιφέρουν μόνιμες και 
δύσκολα αναστρέψιμες μεταβολές στο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας. Η Ελλάδα 
μετατρέπεται σε μια «Ειδική Οικονομική Ζώνη» όπου οι επενδυτές προσέρχονται 
στηριζόμενοι στην παραδοχή ότι η φτηνή και ελαστική εργασία συνιστά 
προαπαιτούμενο για κάθε επένδυση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι λοιπές χώρες του 
πλανήτη που στήριξαν την παραγωγική τους βάση στη λανθασμένη παραδοχή ότι η 
μείωση του εργατικού κόστους αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και 
των επιχειρήσεων καταδίκασαν τους λαούς τους σε ένα δυστοπικό εργασιακό 
μέλλον, μειωμένων μισθών και εισοδημάτων.

Η δεύτερη αντιμεταρρύθμιση της κυβέρνησης της ΝΔ δεν είναι άλλη από τον νέο 
ασφαλιστικό νόμο (ν.4826/2021). Το ασφαλιστικό για «τη νέα γενιά», όπως 
ονομάστηκε, είναι αναχρονιστικό, παρωχημένο, αναποτελεσματικό και ριψοκίνδυνο. 
Θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών ταμείων, 
εκθέτοντας τα αποθεματικά τους στον κίνδυνο των χρηματαγορών, αλλά και τον ίδιο 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κόστος της «μεταρρύθμισης» ξεπερνάει τα 70 δισ. 
ευρώ μέχρι το 2070, και υπονομεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και τη 
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
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Το νέο σύστημα στηρίζεται στη μετάβαση από το διανεμητικό σύστημα 
προκαθορισμένων παροχών στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων 
εισφορών, σύμφωνα με το οποίο ο ασφαλισμένος δεν γνωρίζει ποια θα είναι η 
επικουρική σύνταξη που θα λάβει, παρά μόνο ποιες οι εισφορές που θα δίνει. Το ύψος 
των παροχών-συντάξεων εξαρτάται από τις αποδόσεις των εισφορών που θα 
επενδύονται στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές. Η υποστήριξη των 
υφιστάμενων συντάξεων τίθεται εν αμφιβόλω, καθώς παύει από το 2022 η 
χρηματοδότησή τους από τις εισφορές των εν ενεργεία εργαζομένων. 

Είναι, επίσης, γνωστό ότι σε συνθήκες ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων εντός ΕΕ 
δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η φυγή των κεφαλαίων στο εξωτερικό. Αν 
συνυπολογίσουμε και τον αφελληνισμό της ιδιωτικής εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς 
(η οποία και θα κληθεί να διαχειριστεί τα κεφάλαια που θα προκύψουν από το νέο 
σύστημα) με την πλήρη κυριαρχία των ξένων πολυεθνικών ασφαλιστικών κολοσσών, 
τότε το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι ξένες επιχειρήσεις θα αντλούν 
κεφάλαια που θα επενδύονται στα ξένα χρηματιστήρια. Τα οφέλη δεν θα αφορούν 
την ελληνική οικονομία, αλλά τα διεθνή funds και τις ξένες οικονομίες.

Σε περίπτωση ικανοποιητικών αποδόσεων των «επενδύσεων», θα προκύπτει ένα, 
μικρό κατά κανόνα, όφελος για τις μελλοντικές επικουρικές συντάξεις των 
συνταξιούχων-επενδυτών. Αν όμως συμβεί αυτό που συνέβη, για παράδειγμα, στις 
ΗΠΑ το 2008 (χώρα-πρότυπο στην εταιρική διακυβέρνηση), όταν δεκάδες 
δισεκατομμύρια χάθηκαν στο χρηματιστήριο λόγω της φούσκας των ακινήτων, τότε 
οι επιπτώσεις για τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό που θα κληθεί να καλύψει τις 
ζημιές θα είναι ολέθριες. Η κυβέρνηση, χωρίς κανέναν κοινωνικό διάλογο, ρισκάρει 
το μέλλον των νέων εργαζόμενων για τα επόμενα 50 χρόνια.

Συμπερασματικά, η τελευταία διετία, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και την 
εργασία, απετέλεσε την πιο πυκνή, αντιδραστική και οπισθοδρομική περίοδο της 
μεταπολίτευσης· μια περίοδο που αναβάθμισε ποιοτικά και ποσοτικά την επίθεση εις 
βάρος των εργαζομένων και των μικρομεσαίων, θυμίζοντας έντονα την περίοδο 
1990-1993. Τότε, όπως και τώρα, οι εξελίξεις καθορίστηκαν από την απάντηση ενός 
πλατιού, δημοκρατικού, προοδευτικού, λαϊκού μετώπου, με τις δυνάμεις της 
εργασίας στο επίκεντρο. Αν οι πολιτικές και κοινωνικές πλειοψηφίες κινηθούν προς 
την κατεύθυνση αυτή, υπάρχει ελπίδα για ανάδειξη εναλλακτικών προοπτικών πέραν 
του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου μοντέλου.
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Το ηθικό vertigo του εμβολιασμού

Θωμάς Γιούργας
Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου, 
Διδάσκων στο Deree, The American College of Greece

Μία από τις πολλές, ηθικά ευαίσθητες συζητήσεις που έχουν ανοίξει εδώ και μήνες, 
είναι αυτή περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού με στόχο τον περιορισμό της 
μετάδοσης της COVID-19. Η υποχρεωτικότητα δεν τίθεται, προφανώς, με όρους 
ενεργητικής υποχρέωσης, αλλά με όρους πίεσης και ανεπιθύμητων διλημμάτων. Στην 
Ελλάδα, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για την COVID-19 είναι σε ισχύ για το 
ιατρικό προσωπικό, για όσες/όσους εργάζονται σε μονάδες Υγείας, τις/τους 
φαρμακοποιούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό των γηροκομείων και των 
μονάδων φροντίδας ΑμΕΑ. Όσοι ανήκουν σε αυτές τις επαγγελματικές ομάδες και 
είναι σκεπτικοί σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό τους για την COVID-19 καλούνται να 
επιλέξουν ανάμεσα στην αναστολή της εργασίας τους και στον ανεπιθύμητο 
εμβολιασμό τους. Η διευρυμένη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και σε άλλες 
επαγγελματικές ομάδες έχει αποκλειστεί (για την ώρα) από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό: 

Δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν να εμβολιαστεί και οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί 
έφτασαν στα όριά τους στις δύο κατηγορίες που τους επιβάλαμε. Δεν πρόκειται να 
επιβάλλουμε άλλους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς (tovima.gr, 2021).

Τα δύο κεντρικά ζητήματα που εγείρονται εδώ είναι, (α) η ηθική αιτιολόγηση της 
υποχρεωτικότητας σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες ανθρώπων, όπως οι 
εργαζόμενες σε μονάδες υγείας, αλλά και η πιθανή ηθική υπεράσπιση της επέκτασης 
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες και (β) 
οι λόγοι που κάνουν την κυβέρνηση διστακτική να επιβάλλει την υποχρεωτικότητα 
και σε άλλες ομάδες ανθρώπων. 

Η ηθική ένταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού προκαλείται από τη 
φαινομενική ασυμβατότητα μεταξύ δύο βασικών ηθικών αρχών: της αυτόνομης, 
ελεύθερης απόφασης σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που αφορούν το σώμα μας και 
της υπεράσπισης του «κοινού καλού» ως το πιθανό υπέρτατο αγαθό. Οι υπέρμαχοι 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού συνήθως αναφέρονται στο κοινό καλό ως το επιδιω-
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κόμενο τέλος, το οποίο μπορεί να δικαιολογήσει ηθικά μέχρι και τον περιορισμό μιας 
πραγματικά ελεύθερης απόφασης για το ίδιο μας το σώμα. Από την άλλη πλευρά, οι 
πολέμιοι του υποχρεωτικού εμβολιασμού συνήθως αντιλαμβάνονται την ατομική 
ελευθερία ως μια ηθική υπεραξία η οποία δεν επιδέχεται εκπτώσεων και 
συμβιβασμών μέσω μιας ετερόνομης υποχρεωτικότητας για χάρη του «κοινού 
καλού». Εδώ, αξίζει να αναφέρουμε το επιχείρημα πολλών γιατρών, νοσηλευτών και 
άλλων εργαζόμενων σε δομές υγείας, οι οποίοι αντέδρασαν στο μέτρο της 
υποχρεωτικότητας, όχι από φόβο ή άρνηση για τον εμβολιασμό, αλλά διότι το 
θεώρησαν αχρείαστο ως μέτρο πίεσης και πειθούς. Αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν με 
τη στάση τους την κατάφαση της συμβατότητας μεταξύ ελεύθερης επιλογής, 
διατήρησης της αυτονομίας και υπεράσπισης του κοινού καλού. «Δεν χρειαζόμαστε 
καμία πίεση υποχρεωτικότητας διότι ελεύθερα και αυτόνομα επιλέγουμε αυτό που 
εξασφαλίζει τα σημαντικότερα κοινωνικά και ατομικά αγαθά». Αυτή η πρόταση 
αποτυπώνει μια θέση συμφιλίωσης μεταξύ της ατομικής ελευθερίας και του 
κοινωνικού καλού, η οποία επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση του ηθικού 
καθήκοντος. Η έννοια του καθήκοντος γίνεται επίκαιρη αν δεχθούμε την υπόθεση 
πως με τον εμβολιασμό μειώνουμε σημαντικά τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού και 
κατά συνέπεια την επιβάρυνση των συστημάτων Υγείας. Αυτή η σημαντική 
παράμετρος μετατοπίζει το ηθικό βάρος από τα ατομικά δικαιώματα και την 
ελευθερία να διαχειριστώ το σώμα μου όπως επιθυμώ, προς το κοινωνικό καθήκον να 
προστατεύσω με άμεσο και έμμεσο τρόπο τους γύρω μου. 

Το πρόβλημα όμως, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με πολύ υψηλό ποσοστό 
ανεμβολίαστων ανθρώπων παραμένει και επιμένει: Τι γίνεται με όσους ακόμα 
αρνούνται να εμβολιαστούν; Θα ήταν ηθικά δικαιολογημένη η επέκταση της 
υποχρεωτικότητας και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως τα σώματα Ασφαλείας, 
οι ιερείς, οι εκπαιδευτικοί; 

Μέσα από το πρίσμα της ηθικής θεωρίας του ωφελιμισμού, κάθε πράξη, κάθε νόμος ή 
κάθε πολιτική απόφαση θα έπρεπε να λαμβάνεται με γνώμονα την προάσπιση ή/και τη 
μεγιστοποίηση του κοινού καλού. Σύμφωνα με την ωφελιμιστική οπτική, καμία πράξη, 
κανένας νόμος, καμία πολιτική απόφαση δεν έχει εγγενή αξία. Η εγγενής ηθική αξία 
βρίσκεται μόνο στα θετικά αποτελέσματα που μπορούμε να πετύχουμε με όρους 
κοινού καλού, δηλαδή για τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία ανθρώπων σε μια 
κοινωνία. Επομένως, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν θεωρείται a priori 
ηθικά αποδεκτή ή ηθικά απαράδεκτη, η αξία του μέτρου είναι καθαρά εργαλειακή και 
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ευθέως ανάλογη της συνεισφοράς του στο κοινό καλό. Αν η υποχρεωτικότητα 
δημιουργεί μια συνολικά πιο ευτυχισμένη κοινωνία, τότε, σύμφωνα με την 
ωφελιμιστική θεωρία, θα έπρεπε να επιβληθεί και να διευρυνθεί και σε άλλες 
επαγγελματικές ομάδες.  Έχει πραγματικό ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως κάπως 1

έτσι, μέσα από την ωφελιμιστική οπτική, δικαιολόγησε και η ελληνική κυβέρνηση 
(μεταξύ πολλών άλλων κυβερνήσεων) την αναγκαιότητα επιβολής lockdown και άλλων 
περιορισμών βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου. Υπό την απειλή 
μετάδοσης ενός ιού στον γενικό πληθυσμό, άρα και την ταυτόχρονη απειλή 
δραματικής μείωσης του κοινού καλού, η κυβερνητική επιλογή ήταν να περιοριστούν 
ατομικά δικαιώματα και συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες. Άρα λοιπόν, αν το 
κοινό καλό, η συνολική ευτυχία μιας κοινωνίας είναι το υπέρτατο αγαθό και 
δικαιολογεί μέχρι και εκπτώσεις των πιο θεμελιωδών ελευθεριών μας, για ποιον λόγο 
είναι διστακτική η ελληνική κυβέρνηση να επιβάλλει διευρυμένη υποχρεωτικότητα 
των εμβολιασμών;  Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό αν σκεφτούμε πως η 2

Ελλάδα ήταν μέσα στις χώρες που επέβαλαν τα πιο σκληρά και μακροβιότερα 
περιοριστικά μέτρα ως αντίδοτο στη μετάδοση της COVID-19. 

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αρχίζουμε να διακρίνουμε κάποιες εξόφθαλμες αντιφάσεις 
στην επιχειρηματολογία, στο πολιτικό και ηθικό αφήγημα, αλλά και στην παραγωγή 
πολιτικής πράξης (ή απραξίας) από την πλευρά της κυβέρνησης. Η ηθική μετατόπιση 
φαίνεται να είναι πραγματικά εντυπωσιακή: Από το ωφελιμιστικό «κοινό καλό» που 
δικαιολόγησε τον περιορισμό δομικών ελευθεριών, έχουμε φτάσει σήμερα στη 
διστακτικότητα για τη διεύρυνση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, για χάρη 
της προάσπισης της ατομικής ελευθερίας. Αυτή η τραμπάλα αξιακών μετατοπίσεων 
έχει «ζαλίσει» μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και έχει δημιουργήσει δυσπιστία για το 
σκεπτικό πίσω από τα μέτρα που λαμβάνονται. Η μετατόπιση από το ηθικό αφήγημα 
του συλλογικού, του «κοινού καλού», προς την αποκλειστική ατομική ευθύνη και το 
«μη σώσουν να εμβολιαστούν», είναι τελικά η παραδοχή της κυβερνητικής αδυναμίας 
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Εδώ  βέβαια  το  ανοικτό  ερώτημα  είναι  εάν  μια  κοινωνία  μπορεί  να  ευημερεί  χωρίς  τη  θεμελίωση  και  τον  σεβασμό  
των  ατομικών  ελευθεριών  και  των  βασικών  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.    

   Παίρνοντας   ως   δεδομένο   πως   η   διεύρυνση   της   υποχρεωτικότητας   θα   μείωνε   τη   μετάδοση,   αλλά   κυρίως   τις  2

συνέπειες  της  νόσου  (επιβάρυνση  ΕΣΥ,  οικονομικές,  κοινωνικές  συνέπειες),  άρα  και  τις  αρνητικές  συνέπειες  για  τη  
γενικότερη  ευτυχία  της  ελληνικής  κοινωνίας.
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να συμφιλιώσει την αξία της ελευθερίας με την αίσθηση του καθήκοντος για την 
προάσπιση του κοινού καλού. 

Τέλος, τίθενται ερωτήματα και για τα πολιτικά κίνητρα των αρχικών επιλογών 
αντιμετώπισης της πανδημίας. Αν από τα πρώτα lockdown η ηθική πυξίδα έδειχνε προς 
την προάσπιση και τη μεγιστοποίηση του κοινού καλού, τότε πώς εξηγείται η 
υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η αύξηση των μαθητών ανά τάξη εν 
μέσω της πανδημίας, η μακρά αδράνεια στο αίτημα για την αύξηση του στόλου και 
των δρομολογίων των ΜΜΜ, η πρόσφατη εξαίρεση των ναών από τα μέτρα που 
τέθηκαν σε ισχύ εν μέσω τέταρτου κύματος της πανδημίας; Η αντιφατική πολιτική 
διαχείριση της πανδημίας και η ασυνέπεια του ηθικού αφηγήματος ίσως να εξηγείται 
από μια αντίληψη διαχείρισης που είναι επικεντρωμένη στην a la carte επικοινωνία 
(ούτε καν σε μια συνεπή επικοινωνιακή στρατηγική) και όχι στην ουσία των 
προβλημάτων. Αν και η εμβολιαστική πολιτική γίνεται αντιληπτή κυρίως με όρους 
επικοινωνίας, δεν χρειάζεται να κολυμπήσουμε σε βαθιά φιλοσοφικά νερά για να 
κατανοήσουμε τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας 
των εμβολιασμών. Αρκεί να σκεφτούμε ποιες πολιτικοκοινωνικές συμμαχίες θα 
κινδυνεύσουν να διαρραγούν και ποιες επαγγελματικές ομάδες θα δυσαρεστηθούν 
αν τεθεί σε ισχύ μια διευρυμένη υποχρεωτικότητα.

Ενδεικτικές παραπομπές:

ieidiseis.gr (2021) ‘Εμβολιασμός: Οργή Καπραβέλου για το «Να μη σώσουν!» του 
Άδωνι’, 22/10. Διαθέσιμο στο: https://www.ieidiseis.gr/ygeia/115437/emvoliasmos-orgi-
kapravelou-gia-to-na-mi-sosoun-tou-adoni

tovima.gr (2021) ‘Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Τέλος στα σενάρια για επέκτασή του - Τι 
είπε/ ο Μητσοτάκης’, 18/10. Διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2021/10/18/politics/
ypoxreotikos-emvoliasmos-telos-sta-senaria-gia-epektasi-tou-ti-eipe-o-mitsotakis/.
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Δημόσιος λόγος και πολιτική πρακτική: Η μεγάλη απόκλιση 
της ΝΔ στην υπεράσπιση δικαιωμάτων

Χρυσάνθη Σουκαρά
Οικονομολόγος και M.Sc Πολιτικής Επιστήμης

Διανύουμε δύο χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως, ενώ η κυβερνητική παράταξη τοποθετείται στη 
φιλελεύθερη πτέρυγα της πολιτικής, διακρίνουμε ουκ ολίγες φορές στην εκφορά του 
λόγου της -αλλά και σε νομοθετικό επίπεδο- τη σύμπραξη με συντηρητικές απόψεις. 
Αντίστοιχα, στα έμφυλα ζητήματα παρατηρούμε συμπόρευση με απόψεις που είναι το 
λιγότερο αναχρονιστικές. Για να αναγνωρίσουμε την έκταση που καταλαμβάνουν οι 
συντηρητικές και αναχρονιστικές απόψεις στον λόγο της ΝΔ, είναι χρήσιμο να 
διακρίνουμε τρία επίπεδα: τον δημόσιο λόγο κεντρικών στελεχών της κυβέρνησης, 
την κοινοβουλευτική πρακτική για θέματα φύλου και, τέλος, τον λόγο μεσαίων 
στελεχών ή και μελών της παράταξης.

Νέα Δημοκρατία, τα πρώτα βήματα 

Με την ανάληψη ευθύνης της κυβέρνησης, σε μια από τις πρώτες του συνεντεύξεις, 
ο πρωθυπουργός ερωτάται για το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο 
κυβερνητικό σχήμα. Η δημοσιογράφος του BBC Ζεϊνάμπ Μπαντάουι, στην ερώτηση 
γιατί υπάρχουν δύο γυναίκες υπουργοί και πέντε συνολικά σε ένα κυβερνητικό σχήμα 
51 ατόμων έλαβε την εξής απάντηση: «Δυστυχώς δεν υπάρχουν τόσες γυναίκες που 
θα ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με την πολιτική. Θέσαμε μια ποσόστωση, 40% των 
υποψηφίων μας ήταν γυναίκες, το οποίο είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά αν δείτε τη 
σύνθεση του κοινοβουλίου δεν έχουμε γυναίκες στο 40%».

Και στη συνέχεια: «Ζήτησα από πολλές γυναίκες να μπουν στην κυβέρνηση, αλλά 
ήταν πολύ πιο διστακτικές να το κάνουν από τους άνδρες».

Το προβληματικό στην παραπάνω δήλωση είναι το εξής: Η παραδοχή ότι ένα 
πρόβλημα υπάρχει είναι το πρώτο στάδιο για την επίλυσή του. Η πολιτική ηγεσία 
οφείλει εφόσον αναγνωρίζει ένα πρόβλημα να προχωρεί και σε μεθόδους και 
στρατηγικές αντιμετώπισης και επίλυσής του. Αν υποθέσουμε πως ο χώρος της 
πολιτικής είναι ακόμη ένας εχθρικός χώρος για τις γυναίκες, στον οποίο προωθούνται 
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άρρενες πολιτικοί και υποψήφιοι, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αρνήθηκαν γυναίκες  
στελέχη της ΝΔ να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, τότε το προβληματικό είναι πως 
αυτήν την ευθύνη ο πρωθυπουργός την μετακυλίει στις ίδιες τις γυναίκες! Στη λογική 
«Εκείνες δεν θέλουν, εγώ πρότεινα», διαφαίνεται ήδη μια τάση της ΝΔ να αγνοεί ή 
να θέλει να αγνοεί τι σημαίνει ουσιαστική ισότητα των φύλων, αρνούμενη να δει την 
κοινωνική διάσταση πολιτικών πρακτικών.

«Me too»

Δηλώσεις στελεχών, όπως και η παραπάνω του πρωθυπουργού, θα θεωρούνταν 
μεμονωμένα περιστατικά, ελλιπούς ίσως, ατομικής σίγουρα, προσέγγισης θεμάτων αν 
δεν «έσκαγε» παράλληλα ένα μαζικό κίνημα, εκείνο του #metoo. Το κίνημα #metoo, 
ξεκινώντας από καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού 
και του θεάματος, απαίτησε εκ των πραγμάτων μια συνολική απάντηση από την 
πολιτική ηγεσία, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος καταγγελιών σεξουαλικής 
κακοποίησης άγγιξε τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θέατρου 
Δημήτρη Λιγνάδη, η πρόσληψη του οποίου έγινε υπό την «ομπρέλα» της Υπουργού 
Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Η δευτερολογία του πρωθυπουργού σε συζήτηση στην ολομέλεια της βουλής 
αναφέρει τα εξής: 

Γιατί το #metoo ξεκίνησε στην Ελλάδα τώρα και όχι πριν κάποια χρόνια; Γιατί η Σοφία 
Μπεκατώρου την οποία όλοι ευχαριστούμε δεν μίλησε σε μία τυχαία εκδήλωση. 
Μίλησε σε μία εκδήλωση οργανωμένη από την κυβέρνηση, με αντικείμενο ακριβώς το 
ζήτημα του τρόπου με τον οποίον άνθρωποι που έχουν υποστεί την κακοποίηση 
μπορούν να σπάσουν τη σιωπή τους. Αυτοί οι πολίτες που μίλησαν και μιλούν σήμερα 
προφανώς αισθάνονται άνετα να το κάνουν.

Αν δεχτούμε ότι ισχύει η συγκεκριμένη ερμηνεία του πρωθυπουργού, τότε 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το πρόσφορο έδαφος που αναφέρει έχει 
δημιουργηθεί ήδη επειδή η κυβερνητική παράταξη έχει δημιουργήσει δομές για να 
καταγγέλλονται οι περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπλέον, ότι ένα ισχυρό 
νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας παρέχει κίνητρα σε 
επίπεδο εργασιακό ώστε οι γυναίκες να μην έχουν ως κύριο έργο τη φροντίδα 
παιδιών ή και ηλικιωμένων σε μια οικογένεια. Όμως η πραγματικότητα διαψεύδει τα 
παραπάνω με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια τέκνων.
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Νόμος για τη συνεπιμέλεια: Η ουσιαστική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για 
ζητήματα φύλου

Το καίριο σημείο του συγκεκριμένου νομοσχέδιου είναι ότι προβλέπει ίσο χρόνο, από 
κοινού και για τους δύο γονείς. Ως εδώ κατανοητό και ίσως να ακούγεται και δίκαιο. 
Μια νομική παρέμβαση όμως οφείλει να κατανοεί για ποιον ρυθμίζει και τι. Να μην 
αγνοεί δηλαδή τον κοινωνικό αντίκτυπο που αυτή προκαλεί. Μια ρύθμιση 
οικογενειακού δικαίου, η οποία έρχεται παράλληλα με ένα κύμα γυναικοκτονιών και 
όταν τα ποσοστά έμφυλης βίας παρουσιάζονται αυξημένα σε όλη την επικράτεια, έχει 
αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικό ενδιαφέρον έχουν οι τοποθετήσεις δύο βουλευτριών της Νέας 
Δημοκρατίας που εναντιώθηκαν στο νομοσχέδιο, της Μαριέττας Γιαννάκου και της 
Όλγας Κεφαλογιάννη.

Όπως επισήμανε η Μαριέττα Γιαννάκου :

Είμαι κατά της υποχρεωτικότητας και των οριζόντων κριτηρίων. Καλό είναι να 
απευθυνόμαστε στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινή λογική. Τα παιδιά έχουν 
ανάγκη και από τους δυο γονείς. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει οριζόντια και άκαμπτη 
λύση. Την καθημερινότητα πρέπει να την διαχειρίζεται όποιος έχει την επιμέλεια. Το 
«εξίσου» υπαινίσσεται χρονική διάρκεια και μειωμένη διατροφή.

Και η Όλγα Κεφαλογιάννη:

εντοπίζονται σοβαρά νομικά και ουσιαστικά προβλήματα καθώς είναι αδύνατον οι 
γονείς να «...εξακολουθούν να ασκούν εξίσου τη γονική μέριμνα» αφού εξίσου δεν 
την ασκούν ούτε καν εντός γάμου σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

Παρά τις εύλογες διαφωνίες στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, οι δύο 
τοποθετήσεις των βουλευτριών έχουν περισσότερο παιδοκεντρική προσέγγιση και 
χαρακτήρα και δεν τονίζουν τόσο την έμφυλη διάσταση του νομοσχεδίου, όπως οι 
περιπτώσεις γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που ζητούν διαζύγιο και την 
επιμέλεια του παιδιού.

Στον αντίποδα έχουμε τις τοποθετήσεις βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που 
εξαίρουν το νομοσχέδιο, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας, Γιάννη Λοβέρδου, που αναφωνεί με απορία (σχεδόν) τη φράση:
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Μπορεί σε ένα διαζύγιο να είναι πολύ σκληρό και να έχουν συγκρουστεί οι γονείς. 
Μπορεί να είσαι ένας κακός σύζυγος, αλλά μπορεί να είσαι καλός γονιός. Υπάρχει 
διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Μπορεί εγώ να χώρισα με τη γυναίκα μου 
και να έχω πάθος εναντίον της, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είμαι κακός πατέρας

Εκτός κοινοβουλίου, χειρότερες δηλώσεις

Ανεξάρτητα από τις κοινοβουλευτικές τοποθετήσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 
ενδιαφέρον έχουν και οι δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών και πολιτευτών του 
κυβερνώντος κόμματος σε σχέση με τα έμφυλα ζητήματα ή και τις περιπτώσεις 
σεξουαλικής κακοποίησης που ήδη έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Οι 
δηλώσεις της Λατινοπούλου για το πώς πρέπει και οφείλει να ντύνεται ή να 
συμπεριφέρεται μια γυναίκα μέχρι το tweet του βουλευτή Καλλιάνου (που ανακάλεσε 
εντέλει) που βιάστηκε στην υπόθεση Σεμέδο να κατηγορήσει την καταγγέλλουσα για 
ψευδή καταγγελία, είναι εκφορές σεξιστικού λόγου, συνειδητά ή ασυνείδητα απόψεις 
που προσπαθούν πάντα να βρουν το λάθος στη γυναικεία συμπεριφορά ή να την 
οριοθετήσουν υπό το ανδρικό πρίσμα πάντα και αποτελούν έκδηλα πατριαρχικά 
στερεότυπα.   

Είναι έτσι αν έτσι νομίζετε;

Σε επίπεδο κεντρικού πολιτικού λόγου, αν θεωρήσουμε ότι οι ανακοινώσεις του 
Γραφείου Τύπου και οι λόγοι του πρωθυπουργού είναι η κεντρική πολιτική γραμμή 
της παράταξης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει το 
προφίλ μιας βαθιά συντηρητικής και κυριαρχούμενης από πατριαρχικά και σεξιστικά 
στερεότυπα παράταξης, παρόλο που θέλει να παρουσιάζεται ως φιλελεύθερη και 
δημοκρατική όσον αφορά τα έμφυλα ζητήματα μέσω της στήριξης του #metoo. 
Επιπλέον, η απουσία στον λόγο της οποιασδήποτε σύνδεσης του ταξικού στοιχείου με 
τη γυναικεία χειραφέτηση δείχνει επίσης την πολιτική κατεύθυνση του χειρισμού του 
φύλου.

Η ΝΔ έχει από τη μία πλευρά έναν φιλελεύθερο λόγο για να παρουσιάζεται ως 
εκσυγχρονιστική, ενώ παράλληλα κάτω από την ομπρέλα της κρύβονται έμφυλα 
στερεότυπα. Επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάζεται ως φιλελεύθερη; Όσο και 
αν το επιθυμεί, στην πολιτική ο λόγος πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική 
στρατηγική και, παραφράζοντας μια φράση, «Η ΝΔ δεν αρκεί να φαίνεται 
φιλελεύθερη, πρέπει και να είναι».
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Η υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19: 
Συνέχειες και αντιφάσεις του κυβερνητικού λόγου

Ηρώ Ζαβογιάννη
Πολιτική Επιστημόνισσα, Μ.Sc

Η περίοδος της υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας, αν και χαρακτηρίζεται 
«μακρά» ως προς τη διάρκεια που απασχολεί τη δημόσια ζωή, εντούτοις, στο επίπεδο 
του λόγου, δεν υπήρξε το ίδιο «πυκνή» και «έντονη» ως προς τις δημόσιες 
παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας και της επιστημονικής κοινότητας. Επιπλέον, 
πέραν της κεντρικής γραμμής της «ατομικής ευθύνης των πολιτών» που διαπερνά 
όλη την επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας από τον Μάρτιο 2020 μέχρι σήμερα, 
εμφανίζονται σημαντικές αντιφάσεις και ασυνέχειες στον κυβερνητικό λόγο. Λόγω 
της πολυπλοκότητας του θέματος θα χωρίσουμε τις περιόδους της υγειονομικής 
αντιμετώπισης της πανδημίας σε τέσσερις και θα επικεντρωθούμε στις βασικές 
παραμέτρους που όρισε από το πρώτο κιόλας διάγγελμά του ο πρωθυπουργός ως 
τους πιο σημαντικούς για την υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας -ατομική 
ευθύνη, υπεροχή των «ειδικών», ενίσχυση ΕΣΥ, εμβολιασμός για την επίτευξη της 
«ελευθερίας»- και θα αναλύσουμε την πορεία τους στο πεδίο του λόγου.

Πρώτη περίοδος ανάλυσης της υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας: Μάρτιος 
2020 – Αύγουστος 2020

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο 
διάγγελμα για τον κορονοϊό. Κάνει έκκληση στους πολίτες για επίδειξη «ατομικής 
ευθύνης» νοούμενη ως «κοινωνικό καθήκον και μήνυμα συνειδητού 
αυτοπεριορισμού που αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες, 
αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες όταν έχουν συμπτώματα».1  Κύριος στόχος των 34

πρώτων περιοριστικών μέτρων σύμφωνα με τον ίδιο είναι η επιβράδυνση της 
μετάδοσης του ιού στην κοινότητα ώστε να προχωρήσει τάχιστα η θωράκιση και 
αναγκαία ενίσχυση του ΕΣΥ, αφού «τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας». Για 
πρώτη φορά γίνεται ήπια αναφορά στην πρωτοκαθεδρία των «ειδικών επιστημόνων» 
σε ό,τι αφορά τα μέτρα  προστασίας που  αποφασίζει η κυβέρνηση.  Τελικά, η  ευθύνη
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για  την  επιτυχία ή  αποτυχία του  εγχειρήματος  ανήκει   στον   κάθε   πολίτη 
ατομικά, αφού «κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική 
ευθύνη». 

Ακολουθούν τακτά πρωθυπουργικά διαγγέλματα τον Μάρτιο. Στις 17 Μαρτίου 
ανακοινώνονται νέα περιοριστικά μέτρα, αλλά περιγράφεται και η δομή και ο 
μηχανισμός αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και της πληροφόρησης της 
κοινής γνώμης για την πορεία της με πρόσωπα-κλειδιά τον Νίκο Χαρδαλιά και τον 
Σωτήρη Τσιόρδα. Στις 19 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός εντείνει την πίεσή του προς τους 
πολίτες για αυτοπεριορισμό και για πρώτη φορά διαχωρίζει το κοινωνικό σύνολο 
στους υπεύθυνους που συμμορφώνονται με τους περιορισμούς και στους 
ανεύθυνους που θα τιμωρηθούν. Στις 22 Μαρτίου 2020, ο Κ. Μητσοτάκης μέσω νέου 
διαγγέλματος ανακοινώνει το πρώτο lockdown. Ο διαχωρισμός των πολιτών σε 
υπεύθυνους και ανεύθυνους με κριτήριο την ατομική ευθύνη σταθεροποιείται στην 
κυβερνητική ρητορική. Ακολουθούν οι ομιλίες του στην ολομέλεια της Βουλής κατά 
την κύρωση της ΠΝΠ για τα υγειονομικά μέτρα στις 2 Απριλίου 2020, καθώς και το 
διάγγελμά του στις 13 Απριλίου 2020 ενόψει τότε και του εορτασμού του Πάσχα. 
Πλέον, πέραν της ατομικής ευθύνης ο λόγος του πρωθυπουργού επικεντρώνεται 
στην «αποτελεσματικότητα» των περιοριστικών μέτρων καθώς και των πολιτικών του 
για το ΕΣΥ, ενώ η «αποτελεσματικότητα» της κυβερνητικής πολιτικής συνολικά 
κρίνεται από τη σύγκριση με αριθμούς θανάτων σε άλλες χώρες και τη σύγκριση των 
διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ πριν και μετά την πανδημία. Υπάρχει όμως και μία υπόσχεση 
που διατρέχει όλους τους λόγους του κατά το πρώτο διάστημα της πανδημίας: Η 
μεγάλη αναβάθμιση του ΕΣΥ. 

Η υπεροχή των «ειδικών επιστημόνων» έναντι της πολιτικής ηγεσίας για τις τελικές 
αποφάσεις για τα περιοριστικά μέτρα εντείνεται στο επίπεδο του λόγου ενόψει του 
Πάσχα, ενώ για πρώτη φορά δίνεται ένα χρονικό ορόσημο σταδιακής επιστροφής 
στην κανονικότητα με τη φράση του πρωθυπουργού «ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος 
μήνας». Στις 28 Απριλίου 2020 ανακοινώνεται η σταδιακή άρση των περιοριστικών 
μέτρων, ενώ στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της πανδημίας η 
κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός επικεντρώνονται στην επικοινωνιακή διαχείριση της 
«επιτυχίας» της ελληνικής περίπτωσης, με την έννοια του μικρού αριθμού απωλειών 
ανθρώπινων ζωών και της μη κατάρρευσης του ΕΣΥ.
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Το διάστημα αυτό, ο πρωθυπουργός εστιάζει στην εμπιστοσύνη στην καθοδήγηση 
από τους «ειδικούς επιστήμονες», στην ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό του 
ΕΣΥ που έδωσε από την πρώτη γραμμή τη μάχη ενάντια στον COVID-19 και στο «νέο 
ΕΣΥ» που θα δημιουργηθεί. Παρά τους διθυραμβικούς τόνους, μόλις την 1η Ιουνίου 
2020 γίνεται σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την υγειονομική κάλυψη των νησιών 
ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου και στις 29 Ιουνίου 2020 γίνεται 
κυβερνητική σύσκεψη για το «ασφαλές» άνοιγμα του τουρισμού. Όμως, ήδη στις 15 
Ιουλίου 2020, σε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον κ. Μητσοτάκη για την 
εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων προστασίας, γίνεται 
αναφορά από τον ίδιο για «πιθανό 2ο κύμα» της πανδημίας. Στις 5 Αυγούστου 2020, ο 
πρωθυπουργός παραδέχεται μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, την οποία αποδίδει στη μη 
συμμόρφωση των πολιτών με τα μέτρα προστασίας και ανάγει την «ατομική ευθύνη» 
πλέον στο «εθνικό μας εμβόλιο». Τέλος, στις 21 Αυγούστου 2020, σε κυβερνητική 
σύσκεψη για το «ασφαλές» άνοιγμα των σχολείων, αναφέρεται έστω και σε γενικές 
γραμμές στην κυβερνητική πολιτική για τον εμβολιασμό -το οποίο δεν ήταν ακόμα 
διαθέσιμο.

Δεύτερη περίοδος της υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας Σεπτέμβριος 2020 
– Ιανουάριος 2021

Στη δεύτερη περίοδο που σχηματικά ξεκινά από τέλος Αυγούστου με αρχές 
Σεπτέμβρη 2020, η κυβερνητική πολιτική εκφράζεται κυρίως μέσα από τις δηλώσεις 
των αρμόδιων για το κάθε θέμα υπουργών και του νέου εκπροσώπου της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, κ. Μαγιορκίνη -όπως φυσικά και του κ. Χαρδαλιά 
που συνεχίζει να έχει την ευθύνη της διαχείρισης της πανδημίας. Τα θέματα που 
απασχολούν αυτήν την περίοδο τον δημόσιο και συνεπώς και τον κυβερνητικό λόγο 
είναι κυρίως η επιδημιολογική επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
διενεργούμενων τεστ, τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό (μάσκες, αποστάσεις 
στα ΜΜΜ), το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, οι περιορισμοί μετακινήσεων, το ΕΣΥ 
και ο επικείμενος εμβολιασμός του πληθυσμού.

Αν και με την εμφάνιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας υπάρχει κυβερνητική 
αυτοκριτική για «εφησυχασμό από όλους μας», το κριτήριο αποτελεσματικότητας 
παραμένει η σύγκριση των θανάτων ανά χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η 
μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική και η πίεση στο ΕΣΥ οδηγεί σε επιπλέον 
περιοριστικά  μέτρα στα  μέσα του Σεπτέμβρη.  Τα δεδομένα  δεν βελτιώνονται  και  ο 
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πρωθυπουργός προχωρεί σε νέο διάγγελμα στις 24 Σεπτέμβρη 2020, όπου θέτει 
ξεκάθαρα το δίλημμα «αυτοπροστασία ή καραντίνα», δηλώνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την απόλυτη ευθύνη του κάθε πολίτη απέναντι στο ενδεχόμενο ενός νέου 
lockdown. Στις 31 Οκτωβρίου 2020, μετά και τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στη 
Θεσσαλονίκη λόγω και του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, ο πρωθυπουργός ανα-
κοινώνει το δεύτερο lockdown, εξαιτίας «της αμέλειας κάποιων λίγων, που 
υπονομεύουν την προσπάθεια των πολλών». Η διαφοροποίηση του πρώτου με το 
δεύτερο lockdown είναι ότι το δεύτερο δεν αφορά όλη την επικράτεια αλλά τις 
περιοχές αυξημένου κινδύνου -για τις υπόλοιπες, τις περιοχές επιτήρησης, ισχύουν 
τα μέτρα πριν από τις 31 Οκτωβρίου. Τέλος ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να 
διατηρήσει τη συνέχεια του κυβερνητικού λόγου για την πρωτοκαθεδρία των 
«ειδικών», για αυτό και στο διάγγελμά του υπερασπίζεται τις εισηγήσεις της 
αρμόδιας Επιτροπής, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημοσιοποιεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων, όπως έχει ζητήσει από τον Αύγουστο 2020 επίσημα η αντιπολίτευση.

Σημαντική στο επίπεδο του κυβερνητικού λόγου είναι η τοποθέτηση του 
πρωθυπουργού στην ολομέλεια της Βουλής στις 12 Νοεμβρίου 2020. Πλέον, ο 
διαχωρισμός της ατομικής ευθύνης μεταξύ υπεύθυνων και ανεύθυνων πολιτών 
γίνεται ακόμα πιο οξύς, αναφερόμενος στους νέους ως τους κατά βάση υπεύθυνους-
ανεύθυνους για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Συγκεκριμένα ειπώθηκε: «Ξέρουμε 
σήμερα ποιες ήταν οι εστίες διασποράς του ιού. Το ξέρουμε. Δεν το λέμε για να 
στοχοποιήσουμε κάποιον. Το λέμε για να εξηγήσουμε στην κοινωνία ότι αυτές οι 
συμπεριφορές δημιουργούν πρόβλημα δημόσιας υγείας σε όλους και θα ήθελα σας 
παρακαλώ πολύ, απ’ όλα τα κόμματα, αυτό να το ακούσω σήμερα. Η βασική αιτία 
διασποράς του ιού στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν η διασκέδαση 
νέων ανθρώπων». Επίσης, για πρώτη φορά, ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν 
αναφέρεται σε συγκρίσεις θανάτων ανά χώρα αλλά αντίθετα προτρέπει τον αρχηγό 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην παρουσιάσει τέτοια στοιχεία, καθώς είπε: 
«Δεν θέλω να μιλάω με στατιστικές νεκρών. Δεν θέλω να το κάνω». Έτσι κατά το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας εντοπίζεται μεν συνέχεια του κυβερνητικού λόγου στη 
σύγκριση της επιδημιολογικής κατάστασης της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες, 
αλλά όχι στον υπολογισμό του αριθμού των θανάτων για την αξιολόγηση της 
επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας. 

 |    �     | 39



     Media Jokers    	 	 	                                  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ 

|______________________|	 	

Στις 18 Νοεμβρίου 2020, ο υπουργός Υγείας, κ. Κικίλιας, παρουσίασε το εθνικό σχέδιο 
για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, ανακοινώνοντας ότι με την κεντρική 
προμήθεια εμβολίων από την ΕΕ, όλες οι χώρες θα έχουν μεταξύ άλλων κοινή 
χρονικά παράδοση των εμβολίων και ίδια αναλογία εμβολίων, ενώ θα δημιουργηθούν 
1.018 κέντρα σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα εμβολισμού 2.117.440 πολιτών τον 
μήνα. Παρά τους πανηγυρικούς τόνους για την έναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία» 
και τον πρωθυπουργικό λόγο για τον «επίλογο της περιπέτειας», ανακοινώνεται στις 5 
Ιανουαρίου 2021 ότι οι εμβολιασμοί καθημερινά θα είναι 5.000 την ημέρα (περίπου 
150.000 το μήνα), δηλαδή πολύ λιγότεροι από ό,τι είχε εξαγγελθεί.

Στις 15 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή επαναφέρει τη 
«μακάβρια» στατιστική των θανάτων για να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του 
κυβερνητικού έργου στην Ελλάδα έναντι άλλων χωρών. Η βελτίωση της 
επιδημιολογικής εικόνας της Ελλάδας δίνει περιθώρια σύμφωνα με τον ίδιο για 
χαλάρωση των μέτρων, αλλά την ίδια στιγμή βάζει ξανά το δίλημμα της 
υπευθυνότητας-ανευθυνότητας, επιμένοντας στη στρατηγική της στοχοποίησης των 
πολιτών. Στο ζήτημα του εμβολιασμού, υπερασπίζεται την πολιτική έγκρισης και 
προαγοράς εμβολίων της ΕΕ, ενώ λέει ξεκάθαρα όχι σε διμερείς συμφωνίες για 
αγορά εμβολίων, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αυτό απαγορεύεται από την ΕΕ -αν και 
αποκρύπτεται ότι η Γερμανία το έκανε. Τέλος, απορρίπτει ως ανεδαφική και αστεία 
την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ανάγκη άρσης των 
πατεντών. 

Τρίτη περίοδος της υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας: Φεβρουάριος 2021 – 
Οκτώβριος 2021

Την τρίτη περίοδο της υγειονομικής κρίσης την τοποθετούμε στον Φεβρουάριο 2021, 
καθώς αφενός ξεκινά με νέο lockdown, αφετέρου υπάρχει πια έντονη κριτική της 
υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας από την κυβέρνηση λόγω διαφόρων 
παραγόντων, όπως το άνοιγμα-κλείσιμο των σχολείων και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, οι περιορισμοί και οι χαλαρώσεις στις μετακινήσεις, οι εμφανείς 
παραβιάσεις από υψηλού συμβολισμού πρόσωπα, όπως ο πρωθυπουργός, των μέτρων 
προστασίας που η κυβέρνηση επέβαλε στους πολίτες (ποδηλατάδα Πάρνηθας, 
τραπέζι Ικαρίας), οι προνομιακοί εμβολιασμοί κυβερνητικών αξιωματούχων και 
κομματικών στελεχών εκτός εμβολιαστικής λίστας, αλλά και η γενικότερη 
καθυστέρηση στον εμβολιασμό του πληθυσμού με στόχο την ανοσία.
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Στις 9 Φεβρουαρίου 2021, μόλις 3 βδομάδες μετά την αισιόδοξη ομιλία του στη 
Βουλή, ο πρωθυπουργός, σε νέο διάγγελμά του προς τους πολίτες, αναγγέλλει το 3ο 
lockdown στην Αττική. Στο διάγγελμα αυτό υπάρχει έντονη επίκληση της ενότητας 
συγκριτικά με τα προηγούμενα, συνοδευόμενη από την υπόσχεση ότι «είναι το 
τελευταίο μίλι προς την ελευθερία». 

Στις 2 Απριλίου 2021, σε συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή -και ενώ έχουν 
μεσολαβήσει γεγονότα που δημιουργούν κοινωνική δυσαρέσκεια, κινητοποιήσεις και 
συγκρούσεις- ο πρωθυπουργός επανέρχεται στο αφήγημα της αναζωπύρωσης της 
πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκρίνει εκ νέου θανάτους, αλλά και τη θέση της 
Ελλάδας στην εμβολιαστική διαδικασία. Η μη αισθητή βελτίωση της κατάστασης κατά 
τον κυβερνητικό λόγο οφείλεται στις διαδηλώσεις, στην κούραση των πολιτών που 
δεν εφαρμόζουν τόσο σωστά τα μέτρα προστασίας, καθώς και στη νέα βρετανική 
μετάλλαξη του ιού. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση προχωρά σε σχετική χαλάρωση στους 
περιορισμούς μετακινήσεων και σε μερικό άνοιγμα του λιανικού εμπορίου διότι 
αναγνωρίζει ότι «η αυτοκυριαρχία από τον φόβο του 2020 κινδυνεύει να μετατραπεί 
σε απειθαρχία και σε συνύπαρξη με το φόβο, το 2021». Τους επόμενους μήνες, η 
καλή επιδημιολογική κατάσταση της χώρας σταδιακά αποσυνδέεται από τον υψηλό 
αριθμό των κρουσμάτων, αφού «η πανδημία στη χώρα μας δείχνει να 
σταθεροποιείται, έστω και σε υψηλά επίπεδα κρουσμάτων».

Από τον μήνα Μάιο και μέχρι και το καλοκαίρι, με εξαίρεση κάποια τοπικά lockdown σε 
νησιά λόγω αύξησης των κρουσμάτων, οι περιορισμοί αίρονται. Κύριο πεδίο από εδώ 
και στο εξής στον δημόσιο και κυβερνητικό λόγο είναι η πορεία του εμβολιασμού του 
πληθυσμού. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας του εγχειρήματος σύμφωνα με 
τον κυβερνητικό λόγο συνεχίζει να είναι η ατομική ευθύνη, ενώ παράγοντες όπως η 
δυνατότητα επιλογής του εμβολίου από τους πολίτες, η καμπάνια ενημέρωσης των 
πολιτών και άλλα θεωρούνται δευτερευούσης σημασίας. Στις 28 Ιούνιου 2021 
δημιουργούνται τα πρώτα «κίνητρα» εμβολιασμού των πολιτών, αρχής γενομένης με 
τη χορήγηση προπληρωμένης κάρτας αξίας 150 ευρώ σε όσους νέους και νέες 
ηλικίας 18-25 ετών κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, μέχρι και τις 4 Ιουλίου, 
ο κυβερνητικός λόγος παρουσιάζει συνέχεια, με την έννοια ότι μετά τον υπουργό 
Υγείας (Νοέμβριος 2020) και ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» 
αναφέρει: «Δεν μπορώ να καταστήσω τον εμβολιασμό υποχρεωτικό. Αλλά όλοι ανα-
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λαμβάνουν πια τις συνέπειές τους». Σε νέο διάγγελμά του στις 12 Ιουλίου 2021 για 
την πορεία του εμβολιασμού, ο πρωθυπουργός έβαλε τον στόχο εμβολιασμού 
τουλάχιστον του 70% του ενήλικου πληθυσμού, ώστε να μην επικρατήσει η 
μετάλλαξη Δέλτα, έθεσε πολύ εμφατικά τον διαχωρισμό μεταξύ εμβολιασμένων και 
ανεμβολίαστων τοποθετώντας τους στο παλαιό δίπολο υπεύθυνων και ανεύθυνων 
πολιτών και δίνοντας ελευθερίες στους πρώτους για κοινωνική ζωή, ενώ έσπασε τη 
συνέχεια του κυβερνητικού λόγου περί προαιρετικότητας του εμβολιασμού, 
ανακοινώνοντας την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους υγειονομικούς 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και για τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων. 

Στη συνέχεια, στο επίπεδο του λόγου, η κυβερνητική παρέμβαση είναι αραιή και όταν 
γίνεται επικεντρώνεται στο ζήτημα των ανεμβολίαστων, όχι μόνο ως πηγή μετάδοσης 
του ιού, αλλά και ως απόδειξη της διακινδύνευσης της ζωής τους. Τελικά, έως τις 18 
Οκτώβρη 2021, είχε εμβολιαστεί μόλις το 72% των ενηλίκων, έναντι του 80% του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει ακόμη πιο πολύ αν προσθέσει 
κανείς τον ανήλικο πληθυσμό που μπορεί αλλά δεν έχει εμβολιαστεί.

Τέταρτη περίοδος της υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας: Νοέμβριος 2021 – 
σήμερα

Η τέταρτη περίοδος είναι σε εξέλιξη. Το κυβερνητικό αφήγημα συνεχίζει να είναι η 
ρήση του πρωθυπουργού στη Βουλή: «το ελληνικό κράτος επιτέλεσε στο ακέραιο το 
καθήκον του δίνοντας γρήγορη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε όποιο εμβόλιο 
αυτοί επιθυμούσαν να κάνουν. Το έπραξε με έναν τρόπο κατά τεκμήριο 
υποδειγματικό», μην αναλαμβάνοντας καμία ευθύνη ούτε για την επιδημιολογική 
επιδείνωση της κατάστασης, ούτε για τη μη επίτευξη των μειούμενων στόχων που η 
ίδια η κυβέρνηση έθετε για την «επιχείρηση Ελευθερία» από τον Νοέμβρη 2020. Για 
την τελευταία αποτυχία, ευθύνες πέραν των ανεμβολίαστων-ανεύθυνων πολιτών 
σύμφωνα με την κυβερνητική αφήγηση έχει και η αντιπολίτευση που «θολώνει» το 
μήνυμα.

Συμπερασματικά
Ο κυβερνητικός λόγος μπορεί να ειπωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας 
εμφανίζει συνέχεια, ως προς το στοιχείο που τίθεται ως το βασικό κριτήριο 
αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση του ιού, δηλαδή της ατομικής ευθύνης. 
Μάλιστα, η ένταση του επιχειρήματος όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται, με απόδοση 
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ψόγου σε επιμέρους ομάδες του πληθυσμού για τις εξάρσεις της πανδημίας και 
συμβολική ανάδειξη των δίπολων ανεύθυνος-υπεύθυνος αρχικά και ανεμβολίαστος-
εμβολιασμένος στη συνέχεια. Η συνέχεια αυτή στην κυβερνητική ρητορική από την 
άλλη αρχίζει να αμφισβητείται στην κοινωνία από τα μέσα της δεύτερης περιόδου της 
πανδημίας -κυρίως λόγω των συνεχών εναλλαγών στα περιοριστικά μέτρα και τα  
lockdown χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αλλά και λόγω της αποτυχίας επίτευξης των 
στόχων που η κυβέρνηση έθεσε για την εμβολιαστική επιχείρηση «Ελευθερία». 

Ως προς την υπεροχή των «ειδικών επιστημόνων», ο κυβερνητικός λόγος μπορεί 
επίσης να χαρακτηριστεί συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, αν και 
μπορούν να διαφανούν διαφοροποιήσεις των τεσσάρων περιόδων ως προς την 
«επικοινωνία» της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Υγεία με τους 
πολίτες μέσα από ενημερώσεις που τους παρείχαν, αλλά και ως προς την ένταση της 
πρωτοκαθεδρίας τους στις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις. Ενώ, λοιπόν, κατά την 
πρώτη και λίγο λιγότερο τη δεύτερη περίοδο η Επιτροπή συνεδρίαζε καθημερινά και 
έκανε εισηγήσεις για συγκεκριμένα μέτρα και φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά 
υιοθετούνταν από την κυβέρνηση, κατά την τρίτη περίοδο, όταν και το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα τίθεται σε προτεραιότητα, η Επιτροπή «ειδικών» δεν φαίνεται να 
συνεδριάζει τόσο συχνά ή τουλάχιστον δεν ανακοινώνονται μέτρα που εισηγείται η 
Επιτροπή. Αυτή φαίνεται να αντικαθίσταται σταδιακά από την Εθνική Επιτροπή 
Εμβολιασμών και εκπρόσωπός της αναλαμβάνει, μαζί με τον υπουργό Υγείας, την 
ενημέρωση των πολιτών για την πορεία του εμβολιασμού. Κατά την τέταρτη φάση 
της υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας δε, έρχεται μία μεμονωμένη αλλά 
ισχυρή διαφοροποίηση υπουργού, του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην 
πρωτοκαθεδρία των «ειδικών» στην υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας και μια 
κλιμακούμενη μετατόπιση στην πολιτική στάθμιση των αποφάσεων (ΕΦΣΥΝ, 2021).

Ως προς την ενίσχυση του ΕΣΥ, εντοπίζεται σημαντική αντίθεση του κυβερνητικού 
λόγου μεταξύ της πρώτης και δεύτερης περιόδου αντιμετώπισης του COVID-19 και 
της τρίτης-τέταρτης. Κατά τις δύο πρώτες περιόδους, το ΕΣΥ δεν εμφανίζεται απλά 
ως η μόνη σανίδα σωτηρίας στον κυβερνητικό λόγο -γι’ αυτό και τα πρώτα lockdown 
γίνονται για να μην καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας- αλλά καταγράφεται 
καταιγισμός πληροφοριών για την ενίσχυσή του με προσωπικό και μονάδες ΜΕΘ. Οι 
γιατροί και το προσωπικό των νοσοκομείων αποκαλούνται «ήρωες» και σε κάθε 
δημόσια τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός τους ευχαριστεί. Ο ιδιωτικός τομέας 
υγείας αυτήν την περίοδο έχει ρόλο υποστήριξης και θεραπείας των ανθρώπων που 
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δεν νοσούν. Αντίθετα, κατά τις επόμενες δύο περιόδους της πανδημίας, η 
αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης του ΕΣΥ σταδιακά μειώνεται στον κυβερνητικό 
λόγο, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο τέλος της τρίτης περιόδου για πρώτη φορά 
αναφέρεται στις παθογένειες του ΕΣΥ, αποκρύπτοντας όμως τις παθογένειες του 
ιδιωτικού τομέα όπως φάνηκαν την περίοδο της πανδημίας. Kυρίως από το καλοκαίρι 
του 2021 και έπειτα, εμφανίζεται μια σκληρή κριτική και από την κυβέρνηση και από 
τα ΜΜΕ για όσους υγειονομικούς δεν εμβολιάζονται, με αποκορύφωμα την 
κυβερνητική επιχειρηματολογία για την απόφαση αναστολής εργασίας για τους 
ανεμβολίαστους  υγειονομικούς, τα κενά των οποίων ουδέποτε αναπληρώθηκαν, 
προκαλώντας ένα νέο σημαντικό ζήτημα, του οποίου όμως η ανάλυση εκφεύγει του 
σκοπού του κειμένου αυτού.

Τέλος, ως προς τον εμβολιασμό, ο κυβερνητικός λόγος υποβαθμίζει την αποτυχία 
μεταξύ στόχων που έθετε η κυβέρνηση και αποτελεσμάτων εμβολιαστικής κάλυψης 
του πληθυσμού, ενώ προτάσσει με αυξανόμενη ένταση κατά τη διάρκεια της τρίτης 
και τέταρτης περιόδου την ατομική ευθύνη ως τον μόνο παράγοντα επιτυχίας της 
«επιχείρησης Ελευθερία» και τελικά του συνολικού εγχειρήματος της υγειονομικής 
αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ενδεικτικές παραπομπές:

ΕΦΣΥΝ (2021) «Δεν δεχόμαστε εντολές από τους γιατρούς». Διαθέσιμο στο: https://
www.efsyn.gr/ellada/ygeia/316304_den-dehomaste-entoles-apo-toys-giatroys

https://primeminister.gr/ - Επίσημη ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού
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Το επικοινωνιακό παράδοξο του επιτελικού κράτους

Διονύσης Μητρόπουλος
Υπ. Διδάκτορας, Birkbeck, University of London

Τα μέτωπα που άνοιξε η κυβέρνηση της ΝΔ σε επίπεδο πολιτικής, ιδεολογίας και 
επικοινωνίας μέσα σε δύο χρόνια είναι πολλά. Κάποια από αυτά προέκυψαν λόγω των 
πολιτικών που ακολούθησε, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και η απορρύθμιση της αγοράς 
εργασίας, ενώ άλλα αποτέλεσαν ιδεολογικά δόγματα, όπως τα «νόμος και τάξη», 
«αριστεία» και «κανονικότητα». Όμως, αυτό που έδειξε να κυριαρχεί στο επίπεδο του 
πολιτικού λόγου ως κύριο ιδεολογικό και πολιτικό σημαίνον είναι η ψήφιση του Ν. 
4622/2019 που θέσπισε το «επιτελικό κράτος». Είναι ενδεικτικό της κεντρικότητάς 
του στην πολιτική και τη ρητορική της ΝΔ ότι αυτός ο νόμος ψηφίστηκε ακριβώς 
έναν μήνα από την εκλογή της ΝΔ με ποσοστό 39,85% που της έδωσε μια ξεκάθαρη 
αυτοδυναμία. Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στις 25/7/2019 ήταν περίπου 140 
σελίδες, ενώ η αιτιολογική έκθεση του νόμου ήταν 420 σελίδες. Από το μέγεθος 
αμφότερων των κειμένων καταλαβαίνει κάποιος/α εύκολα ότι αυτό αποτελούσε μια 
επίπονη και μάλλον δύσκολη νομοπαρασκευαστική εργασία αρκετών μηνών. Γεγονός 
που μας δείχνει ότι η στρατηγική της ΝΔ πριν από τις εκλογές του 2019 είχε σκοπό να 
παρέμβει ιδεολογικά και πολιτικά στον πυρήνα τους κράτους, με έναν κεντρικό νόμο, 
για ένα «διαφορετικό» κράτος.  

Όταν ένα κόμμα εξουσίας παρουσιάζει έναν τέτοιο κομβικό νόμο για τη λειτουργία 
του κράτους, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος/α ότι αυτό αποτελεί δείγμα 
αξιοπιστίας και ετοιμότητας για την ανάληψη της εξουσίας και, ίσως, ένα ξεκάθαρο 
σχέδιο για το πώς οραματίζεται το κράτος. 

Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να δούμε τι σημαίνει το επιτελικό κράτος για την ίδια 
κυβέρνηση, όπως αυτό περιγράφεται σε βίντεο στον λογαριασμό του πρωθυπουργού 
(δείτε εδώ το σχετικό βίντεο), για να γίνει αντιληπτό το εύρος του παράδοξου 
εντέλει, ότι ενώ δηλαδή στην πράξη το επιτελικό κράτος φαίνεται να καταλήγει 
συχνά σε αποτυχίες, καταγράφοντας ανεπάρκειες, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση 
παραμένουν επικοινωνιακά «αλώβητοι». Αρχικά, το επιτελικός κράτος «είναι 
αποτελεσματικό» («οργανώνουμε την κυβέρνηση με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και 
συνεχή παρακολούθηση μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα ‘Μαζί’») και 
«μικρότερο» («μειώνουμε της Γενικές Γραμματείες κατά 30%»). Ο δεύτερος πυλώνας 
αναφέρεται στη θεσμοθέτηση κανόνων διαφάνειας («εισάγονται κανόνες δεοντολο-
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γίας και ασυμβίβαστα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης»), ενώ για τον ίδιο λόγο 
«ενσωματώνονται έξι δομές σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές» στην Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας. Οι έμμεσες ή άμεσες λειτουργίες των δύο αυτών πυλώνων, καθώς και οι 
αρμοδιότητες της ΕΥΠ, της ΕΡΤ και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης υπάγονται 
απευθείας στον πρωθυπουργό για πρώτη φορά. Τέλος, το επιτελικό κράτος 
«εμπιστεύεται τη δημόσια διοίκηση», ενώ παράλληλα «περιορίζει τη γραφειοκρατία» 
σε διαδικασίες όπως «η έναρξη επαγγέλματος, η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία 
καταστήματος, η κάλυψη κενών σε σχολεία και νοσοκομεία». 

Έχουν γραφτεί πολλά για το τι είναι και τι δεν είναι επιτελικό κράτος, ενώ η 
θεωρητική κουβέντα για τις λειτουργίες του, την αναγκαιότητά του και τον 
χαρακτήρα του έχει απασχολήσει σχεδόν όλους/ες τους/τις δημοσιολόγους, 
ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους κ.λπ. Στο παρόν δεν θα συμμετάσχω σε αυτήν τη 
συζήτηση, διότι αφενός θα απαιτούσε μεγαλύτερο κείμενο, αλλά κυρίως επειδή με 
ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό;

Κατά τα δύο χρόνια και κάτι της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ, παρατηρείται ένα 
παράδοξο, για την ακρίβεια ένα επικοινωνιακό παράδοξο, το οποίο σχετίζεται με το 
επιτελικό κράτος και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Το παράδοξο αυτό έγκειται στο ότι 
παρόλο που ο χαρακτήρας του επιτελικού κράτους και οι λειτουργίες του διαπερνούν 
το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, έχοντας σαφή «συγκεντρωτικό και 
πρωθυπουργοκεντρικό» χαρακτήρα, οι ευθύνες που απορρέουν από τις μικρές ή 
μεγάλες αποτυχίες της κυβέρνησης ΝΔ δεν εμφανίζονται ή παρουσιάζονται στον 
δημόσιο διάλογο και τα ΜΜΕ ως τέτοιες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η όποια πολιτική 
επίπτωση των αποτυχιών της κυβέρνησης να μην αποτυπώνεται επικοινωνιακά ή και 
δημοσκοπικά ούτε στο προφίλ της ΝΔ ούτε σε αυτό του πρωθυπουργού. Ειδικά για 
τον τελευταίο και με δεδομένο τον «πρωθυπουργοκεντρικό» χαρακτήρα του 
επιτελικού κράτους, το παράδοξο μοιάζει να γίνεται ακόμα πιο έντονο, ειδικά όταν ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός έχει απερίφραστα αναλάβει την ευθύνη για διάφορα θέματα 
που μόνο επιτυχημένα δεν ήταν. Τι συμβαίνει λοιπόν; 

Αυτές τις μικρές ή μεγάλες αποτυχίες φαίνεται να τις απορροφά το πολιτικό και 
επικοινωνιακό κεφάλαιο του πρωθυπουργού, χωρίς να αφήνουν κάποια αρνητική 
επίπτωση στο προφίλ του ή ακόμα και στην κυβέρνησή του. Αυτό όμως δεν γίνεται 
αυτόματα, με κάποιου είδους αυτοματισμό, ή με κάποια αόρατη «πολιτική μηχανική», 
ή από τη «θετική του αύρα», ούτε είναι ένα τυχαίο γεγονός αφημένο στην όποια δυ-
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ναμική της εικόνας του πρωθυπουργού. Αντί αυτού, είναι μια πολύ καλά οργανωμένη 
στρατηγική επικοινωνίας με τη στήριξη μεγάλης μερίδας των ΜΜΕ. Είναι κοινός 
τόπος πια ότι για μια σειρά από λόγους, περισσότερο ή λιγότερο προφανείς, οι 
αποτυχίες της κυβέρνησης -πολλές φορές και κραυγαλέες- περνούν στα «ψιλά» του 
δημόσιου λόγου αφήνοντας σχεδόν μηδενικό στίγμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της 
ΕΦΣΥΝ (Τέσση, 2021), η Οικονομική Εισαγγελία διενεργεί έρευνα για τα φυσικά 
πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση με τις «λίστες Πέτσα» και τη 
χρηματοδότηση ΜΜΕ, ενώ η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή (ΕΦΣΥΝ, 
2021). Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι η λίστα με τις μικρές ή μεγάλες 
αποτυχίες της κυβέρνησης της ΝΔ αυτά τα δύο χρόνια δείχνει να μην έχει τέλος, κι 
ενώ το επιτελικό κράτος είναι υπό την πολιτική ευθύνη του πρωθυπουργού, υπάρχει 
αυτή η κραυγαλέα αναντιστοιχία απόδοσης πολιτικής ευθύνης στον πρωθυπουργό 
από τα ΜΜΕ. 

Εδώ εισέρχεται ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Η ιδιαιτέρως προβεβλημένη έννοια 
του «επιτελικού κράτους» χρησιμοποιείται συχνά με όρους που υποκρύπτουν και 
ίσως υποκαθιστούν την πραγματική πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης και του 
πρωθυπουργού, αλλά και τις ίδιες τις συνέπειες της εφαρμογής του. Στο μιντιακό 
οικοσύστημα της Ελλάδας, την ευθύνη για τις επιτυχίες την έχει η κυβέρνηση και ο 
πρωθυπουργός προσωπικά, όπως έγινε στη συζήτηση για τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2021 (διαβάστε εδώ, Κοντογεώργη, 2021), ενώ για τις αποτυχίες την 
ευθύνη έχουν όσα και όσοι/ες κρατούν πίσω το επιτελικό κράτος από το να 
πραγματώνει το αποτελεσματικό του έργο, όπως έγινε με τον ολικό ανασχηματισμό 
του επιτελείου διαχείρισης της πανδημίας (διαβάστε εδώ, Παπακωνσταντίνου, 2021). 

Είναι το επιτελικό κράτος αποτελεσματικό; Είδαμε την αδυναμία του σε διάφορες 
προκλήσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. «Ιανό», «Ζηνοβία», «Θάλεια»), με τις φωτιές 
του Αυγούστου (με διάγγελμα έγινε λόγος για «πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα», 
«δώσαμε μάχες που χάσαμε και άλλες τις κερδίσαμε»), το φιάσκο της κατάργησης και 
επανίδρυσης του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με το «σκόιλ ελικίκου», τη 
διαχείριση της πανδημίας (π.χ. αλλαγή υπουργού Υγείας και όλου του επιτελείου 
διαχείρισης της πανδημίας, αποτυχία «έξυπνων μέτρων» κ.λπ.), την αστυνομική 
αυθαιρεσία (π.χ. υπόθεση σκηνοθέτη Ινδαρέ, Joker, Νέα Σμύρνη, ΜΑΤ σε Χίο και 
Λέσβο και τόσα άλλα), καθώς και με τις πολλές εξαγγελίες που ξεκινούσαν ως 
διαρροές και μετά αναπροσαρμόζονταν αναλόγως των αντιδράσεων. 
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Είναι το επιτελικό κράτος μικρότερο ή ευέλικτο; Το μέγεθος του υπουργικού 
συμβουλίου, ο «στρατός» μετακλητών με αυξημένους μισθούς, οι προκηρύξεις 
θέσεων δημοσίου που παρακάμπτουν τον ΑΣΕΠ, η πελατειακή λογική με κομματικά 
κριτήρια στον διορισμό διοικητών νοσοκομείων είναι ένα πολύ μικρό δείγμα των 
πραγμάτων που πήγαν λάθος. 

Είναι το επιτελικό κράτος ένα κράτος «διαφάνειας»; Μόνο τέτοιο δεν είναι. Ο τρόπος 
που λειτουργούν τα ΜΜΕ, οι αναθέσεις προμηθειών, ο αδιαφανής τρόπος με τον 
οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και τόσα άλλα 
γεγονότα είναι ενδεικτικά. Σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ ειδικότερα, η μη δημοσιοποίηση 
της αρχικής «Λίστας Πέτσα» με τα ποσά που πήγαν στα MME, τα περιστατικά 
λογοκρισίας σε άρθρο της Έλενας Ακρίτα, το κόψιμο των εκπομπών της Όλγας 
Τρέμη και του Πάνου Χαρίτου, η παραίτηση της διευθυντρίας ειδήσεων του Βήματος, 
η λογοκρισία ντοκιμαντέρ για τη Μελίνα Μερκούρη (TVXS, 2021), καθώς και οι τόσες 
σιωπές των ΜΜΕ (π.χ. «ποδηλατάδα» της Πάρνηθας) μόνο το αίσθημα της 
«διαφάνειας» δεν καλλιεργούν. 

Τέλος, ως προς τον τρίτο πυλώνα του επιτελικού κράτους, υπάρχει εμπιστοσύνη στη 
δημόσια διοίκηση; Δύσκολα θα μπορούσε κάποιος/α να αποκριθεί θετικά σε κάτι 
τέτοιο. Η επιτελική προχειρότητα, σε διάφορους τομείς, δίνει την αντίθετη εικόνα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι ο τομέας της παιδείας όπου βλέπουμε 
συνεχείς ανατροπές στις πολιτικές, αλλά και παρεμβάσεις που αναταράσσουν όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Από την πιο πρόσφατη ακύρωση συγχωνεύσεων τμημάτων, 
τις αλλαγές στον τρόπο πανελλήνιων εξετάσεων για τα παιδιά που επί δύο χρόνια 
έκαναν τηλεκπαίδευση, μέχρι την κατάπτυστη νομοθέτηση για την ίδρυση 
πανεπιστημιακής αστυνομίας και την τελική αναβολή της, η εμπιστοσύνη στην 
εμπειρία των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων λειτουργών 
συνολικά είναι ανύπαρκτη. Αλλά και πώς να πείσει μια κυβέρνηση ότι εμπιστεύεται τη 
δημόσια διοίκηση και οτιδήποτε δημόσιο, όταν όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις του 
δημοσίου, αν δεν τις ιδιωτικοποιεί, νομοθετεί με τέτοιον τρόπο ώστε ιδιωτικά 
συμφέροντα και επενδυτές να «τρίβουν τα χέρια τους»; 

Το επικοινωνιακό τρίπτυχο «ανάπτυξη, σταθερότητα και κοινωνική ηρεμία» με το 
οποίο κάποιοι περιγράφουν την κανονικότητα, καθώς και η επιτελικότητα του 
κράτους έχουν τα χαρακτηριστικά μιας επικοινωνιακής οφθαλμαπάτης που απέχει 
αρκετά από την πολιτική πραγματικότητα. Οι πολιτικές προεκτάσεις αυτής της επικοι-
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νωνιακής οφθαλμαπάτης δίνουν χώρο για ουσιαστική κριτική και πολιτική 
αντιπαράθεση στην αντιπολίτευση. Η ευκαιρία της αντιπολίτευσης είναι αντίστοιχη 
της μεγάλης βαρύτητας που έχουν οι αποτυχίες της κυβέρνησης της ΝΔ και του 
επιτελικού «της» κράτους. Η ριζοσπαστική παρέμβαση στην πολιτική ατζέντα αυτών 
των πυλώνων μπορεί να δημιουργήσει ξεκάθαρες διαιρετικές τομές στο επίπεδο του 
εκλογικού ανταγωνισμού, αλλά απαιτούν συνεπή στρατηγική και θάρρος για αλλαγές.  
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Πόση ρητορική μίσους χωρά ένας ανασχηματισμός;

Ελένη Γεωργίου
M.Sc Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στις 31.08.2021, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε τον ανασχηματισμό και τη 
σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Με ανοιχτές ακόμη τις πληγές των καταστροφών που 
άφησαν οι πυρκαγιές και με την πανδημία του COVID-19 σταθερά σε έξαρση, ο Κ. 
Μητσοτάκης θέλησε να δείξει για ακόμη μία φορά τις ηγετικές του ικανότητες, 
αλλάζοντας τους αρμόδιους υπουργούς. Στο παρόν κείμενο θα μιλήσουμε για την 
αλλαγή που συντελέστηκε στο υπουργείο Υγείας και την υπουργοποίηση του Θ. 
Πλεύρη, η οποία προκάλεσε αρνητική αίσθηση στον δημοκρατικό κόσμο, 
αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η Νέα Δημοκρατία δεν διστάζει να 
συμπλεύσει με την ακροδεξιά εάν αυτό εξυπηρετεί την παραμονή της στην εξουσία.

Γιατί;

Ο Θ. Πλεύρης έχει ξεκαθαρίσει σε ποια πλευρά του πολιτικού φάσματος βρίσκεται. 
Είναι ακροδεξιός, είναι αντισημίτης, είναι εναντίον των μεταναστών και όλα αυτά τα 
αποδεικνύουν παλαιότερες δηλώσεις του, από την εποχή που πολιτευόταν με τον 
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, τις οποίες κρύβει με μεγάλη επιμέλεια. Το 2009, 
έχοντας αναλάβει την υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Πλεύρη για το διαβόητο 
αντισημιτικό βιβλίο του «Οι Εβραίοι. Όλη η αλήθεια», είχε δηλώσει στην αγόρευσή 
του τα εξής: 

Και θα σας πω για θέματα που σας έχουν προβληματίσει. Σας προβλημάτισε η 
αναφορά για το Άουσβιτς. Που λέει ότι “να τηρείται σε καλή κατάσταση το 
στρατόπεδο του Άουσβιτς”. Εγώ παίρνω την ακραία εκδοχή. Ότι ο κατηγορούμενος 
εκεί πέρα εννοεί: “Να διατηρείται σε καλή κατάσταση το στρατόπεδο του Άουσβιτς, 
γιατί θέλω κάποια στιγμή να επανέλθει εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς, να επανέλθει ο 
Χίτλερ, να πάρει τους Εβραίους και να τους βάλει στο Άουσβιτς”. Ποια παρότρυνση 
είναι αυτή; Ποια διέγερση; Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πιστεύει και να θέλει να 
πιστεύει ότι “θέλω να εξοντώσω κάποιον”; (ΕΦ.ΣΥΝ, έντυπη έκδοση, 02.09.2021). 

Αμέσως μετά την υπουργοποίησή του, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 
με ανακοίνωσή του, του θύμισε την αγόρευση αυτή και του ζήτησε να εκφράσει τη 
συγγνώμη του προς τον εβραϊκό λαό. Η απάντηση του Θ. Πλεύρη είναι ένα ψέλλισμα 
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συγγνώμης που ομοιάζει υπερβολικά με αυτήν των συμπολιτευόμενων και 
ομοϊδεατών του Α. Γεωργιάδη και Μ. Βορίδη σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τυχαίο 
γεγονός; Μάλλον όχι. Το 2011 ο Θ. Πλεύρης έλεγε ότι όταν έρχεσαι στην Ελλάδα από 
το Πακιστάν «δεν θα μπορείς να φας, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο» και 
«φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες, αν δεν 
υπάρχουν νεκροί» (από την εισήγησή του στην τρίτη Γιορτή PATRIA, που έγινε στην 
Αθήνα, στις 10.4.2011). Και για τις παραπάνω θέσεις του δήλωσε μετανιωμένος και ότι 
πλέον και δη ως υπουργός δεν τον αντιπροσωπεύουν, προσπαθώντας να φορέσει ένα 
προσωπείο κανονικότητας και να αποποιηθεί το ακροδεξιό παρελθόν (;) του. Είναι 
σοκαριστικό το γεγονός ότι ένας πολιτικός ο οποίος αναλαμβάνει μία υπουργική θέση 
με αρμοδιότητα την υγεία των πολιτών να εύχεται για νεκρούς και να αρνείται την 
ιατρική φροντίδα σε μερίδα ανθρώπων που ζουν στη χώρα και μάλιστα σε περίοδο 
πανδημίας που η ανάγκη για ασφάλεια και παροχή ιατρικής φροντίδας είναι υψίστης 
σημασίας. 

Ένας «ειδικός» για το Υπουργείο Υγείας

Και αν οι παραπάνω περιπτώσεις δεν καταδεικνύουν την πολιτική σκοπιμότητα πίσω 
από την επιλογή του Θ. Πλεύρη ως υπουργού Υγείας, ας εξετάσουμε το ζήτημα της 
υπουργοποίησής του καθαρά από την πλευρά της αρμοδιότητάς του. Ο Θ. Πλεύρης 
ανέλαβε ένα χαρτοφυλάκιο που, στην παρούσα χρονική στιγμή, έχει ως βασικό 
πυρήνα του τη διαχείριση της πανδημίας. Όταν ανέλαβε, το «Σχέδιο Ελευθερία», 
δηλαδή ο μαζικός εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, ήδη δεν είχε πετύχει τους 
επιδιωκόμενους στόχους αφού τα ποσοστά των εμβολιασμών ενηλίκων βρίσκονταν 
πιο χαμηλά από το απαιτούμενο, με το λεγόμενο «αντιεμβολιαστικό κίνημα» να 
βγαίνει στους δρόμους προκαλώντας γενική αμηχανία και σύγχυση. Μία από της 
αρμοδιότητες του Θ. Πλέυρη θα ήταν, όπως φανταζόμαστε, και η επίτευξη της 
ανόδου των ποσοστών εμβολιασμού. Τι πιστεύει όμως ο ίδιος για την 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων; Σε συζήτηση στη Βουλή το 2010, ο σημερινός 
υπουργός Υγείας είχε πει πως η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να πανικοβάλει 
τους ασθενείς με το να τους λέει να εμβολιαστούν. «Δεν είμαστε στην ιπποκράτεια 
ηθική που ο γιατρός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για το καλό του ασθενούς. Είμαστε 
στη φιλελεύθερη εποχή που ο ασθενής αποφασίζει τι θέλει να κάνει και δε θα 
πιέζεται». (Αυγή 31.08.2021). Ποια πολιτική υπηρετεί άραγε η υπουργοποίηση ενός 
ατόμου του οποίου οι δηλώσεις προκαλούν διχασμό, όταν το επίδικο για την υποχώ-
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ρηση της πανδημίας είναι η ενότητα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ανώδυνη 
μετάβαση στη μετά-COVID εποχή; 

Επειδή ωστόσο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτές οι δηλώσεις είναι παλαιότερες, 
η σημερινή στάση του υπουργού αποδεικνύει ότι έχει επενδύσει στον διχαστικό λόγο 
και στην ατομική ευθύνη των πολιτών σχετικά με τον εμβολιασμό. Όπως είπε στον 
ραδιοφωνικό σταθμό Alpha: «Τα εμβόλια τα έχουμε, τους στόχους θα τους πιάναμε. 
Το αν δεν θέλει ο πολίτης να εμβολιαστεί με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να το βάλετε 
ότι φταίει η κυβέρνηση· θα έφταιγε αν δεν είχα τα εμβόλια. Εάν δε θέλει να 
εμβολιαστεί ο πολίτης, είναι ευθύνη δική μου να τον πείσω ή ο ίδιος να πάει να 
εμβολιαστεί;» (Αυγή, 31.08.2021). Σε καμία περίπτωση η δηλώσεις αυτές -παλιές και 
καινούριες- δεν δείχνουν ξεκάθαρη στάση και δομημένο σχέδιο, προκαλώντας 
ολοένα αυξανόμενη σύγχυση σε μεγάλη μερίδα των πολιτών.

Η αντίδραση των ΜΜΕ 

Αμέσως μετά την υπουργοποίηση Πλεύρη, παρατηρήσαμε ένα τεράστιο κύμα 
αντιδράσεων κυρίως από τα social media και κάποια αντιπολιτευόμενα Μέσα. Στον 
αντίποδα, τα φιλοκυβερνητικά Μέσα έδειξαν ξανά τη σύμπλευσή τους με την 
κυβέρνηση, επικροτώντας το σύνολο του ανασχηματισμού και φάνηκε να «ξέχασαν» 
το πλούσιο σε ρητορική μίσους βιογραφικό του Θ. Πλεύρη. Το Πρώτο Θέμα 
παρουσιάζοντας τα «νέα πρόσωπα-κλειδιά» του υπουργείου Υγείας αναφέρει: «Ο κ. 
Πλεύρης, έχοντας βιώσει μια δραματική περιπέτεια υγείας το 2016, λόγω 
ενδονοσοκομειακής μόλυνσης μετά από χειρουργική επέμβαση, εστίασε στο 
συγκεκριμένο -μείζον- πρόβλημα των νοσοκομείων προσφέροντας τις νομικές του 
γνώσεις» (Πρώτο Θέμα, 31.08.2020). Από τη δική του πλευρά, το Έθνος, 
παραθέτοντας το βιογραφικό του, σχολιάζει: «Η υπουργοποίησή του [ Θ. Πλεύρη] 
θεωρείται επιβράβευση για το έργο του κατά τη διάρκεια της προανακριτικής 
επιτροπής για τον Νίκο Παππά, ενώ ανήκει στη λεγόμενη σκληρή πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας» (Έθνος 31.08.2021). Άρα ο Θ. Πλεύρης αξίζει να είναι υπουργός Υγείας 
επειδή αντιμετώπισε ένα προσωπικό πρόβλημα υγείας και για επιβράβευση επειδή 
κράτησε αυστηρή στάση προς την αντιπολίτευση; Και, οι ακραία ρατσιστικές, 
μισαλλόδοξες, αντισημιτικές απόψεις του Θ. Πλεύρη δεν συντελούν λόγο ανησυχίας 
για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιό του;
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Είναι φανερό ότι σε δύο μόλις χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει 
γίνει ξεκάθαρη η στόχευση, αλλά και η πορεία του κυβερνώντος κόμματος. Η πορεία 
αυτή είναι «ολοταχώς» ακροδεξιά, πιστεύοντας ότι θα κρατηθεί περισσότερο στην 
εξουσία. Το δείχνουν οι επιλογές της στη σύνθεση της κυβέρνησης: Μ. Βορίδης, Α. 
Γεωργιάδης, Θ. Πλεύρης, κρατούν κάποια από τα πιο σημαντικά υπουργεία της 
κυβερνητικής σύνθεσης, εφαρμόζοντας ακραία νεοφιλελεύθερες και διχαστικές 
πολιτικές. Το δείχνει η αδυναμία του Κ. Μητσοτάκη να αντιταχθεί στην ακροδεξιά 
πτέρυγα του κόμματός του, την οποία ιδιοποιήθηκε ως αντιπολίτευση με σκοπό την 
εκλογική νίκη. Το φιλελεύθερο προσωπείο του και η υπόσχεση της κανονικότητας 
φαίνεται να έχουν πια χαθεί, αφού, όσο περνά ο καιρός, η Νέα Δημοκρατία δεν 
θυμίζει σε τίποτα ένα φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα. Το γεγονός αυτό, μαζί με την 
αφωνία από την πλευρά των Μέσων, δημιουργούν ένα ζοφερό τοπίο, όπου η ρητορική 
μίσους μπορεί να γίνει κανονικότητα. 
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Διαχείριση περιεχομένου και λογοκρισία στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης: Η υπόθεση Κουφοντίνα

Χάρης Παπαευαγγέλου
Υπ. Διδάκτορας, JOLT ETN, LERASS, Université Toulouse 3 – Paul Sabatier

Κατά τους πρώτους μήνες του 2021, το ελληνόφωνο κομμάτι του Facebook ήρθε 
αντιμέτωπο, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, με τις παλινωδίες της πολιτικής 
διαχείρισης περιεχομένου (content moderation) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(ΜΚΔ). Η περίπτωση που θα εξετάσουμε στο παρόν άρθρο αφορά την υπόθεση της 
απεργίας πείνας του κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα, με αφορμή την απόρριψη 
του αιτήματός του από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής να 
μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως αρχικά προβλεπόταν από τον νόμο που 
θεσμοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η απεργία πείνας διήρκησε 66 
ημέρες (08/01/2021-14/03/2021), ενώ η ζωή του Κουφοντίνα έφτασε σε άμεσο κίνδυνο, 
αφού υπέστη νεφρική ανεπάρκεια (Associated Press, 2021). 

Εν μέσω αυτής της εξαιρετικά τεταμένης κατάστασης, πολλοί Έλληνες άρχισαν να 
συζητούν για την υπόθεση στο Facebook (Εικόνα 2). Ωστόσο, δεν άργησαν να 
παρατηρήσουν κάτι περίεργο: Πολυάριθμοι λογαριασμοί είτε ανεστάλησαν προσωρινά 
είτε αφαιρέθηκε το περιεχόμενό τους έπειτα από αναρτήσεις για τις διαδηλώσεις που 
γίνονταν υπέρ του Κουφοντίνα ή σχετικές με το αίτημά του (αλλά όχι υπέρ των 
τρομοκρατικών του πράξεων).

Με βάση την περίπτωση Κουφοντίνα, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε, πώς 
οι στρατηγικές των μεγάλων ολιγοπωλιακών πλατφορμών τεχνολογίας (Σμυρναίος, 
2018) μπορούν να επηρεάσουν μικρότερες ή αναδυόμενες αγορές, όπως αυτή της 
Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις. 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να συμβάλει στο πολυδαίδαλο ερώτημα του πώς 
κυβερνάται η σύγχρονη ψηφιακή δημόσια σφαίρα (Boeder, 2005), καθώς και να 
διερευνήσει τα πολιτικά διακυβεύματα των πολιτικών διαχείρισης περιεχομένου των 
πλατφορμών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, αγγίζουν τη λογοκρισία (Gillespie, 2018). 

Πώς λειτουργεί η διαχείριση περιεχομένου στο Facebook;

Το Facebook διαθέτει ομολογουμένως το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου σε σύγκριση με άλλα ΜΚΔ (Singh, 2019). Αυτό μπορεί να 
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εξηγηθεί κυρίως λόγω της τεράστιας δημοτικότητάς του, καθώς εξακολουθεί να 
είναι το πολυπληθέστερο κοινωνικό δίκτυο με 2,8 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες 
(Statista, 2021). Είναι ακόλουθο, συνεπώς, με τόσους χρήστες στις πλατφόρμες τους, 
οι εταιρείες να έχουν καταφύγει σε τεχνολογικές λύσεις για την αστυνόμευση του 
περιεχομένου τους. Ως εκ τούτου, στηρίζονται ολοένα και περισσότερο σε 
αυτοματοποιημένες λύσεις αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής 
Εκμάθησης (ML). Ωστόσο, αυτές οι λύσεις έχουν συχνά ολέθριες συνέπειες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν υπάρξει 
περιπτώσεις διακρίσεων κατά ευάλωτων ομάδων.

Επιπλέον, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο κλάδος της διαχείρισης περιεχομένου 
αναμένεται να φθάσει τα 8,8 δισ. δολάρια το 2022, διπλασιάζοντας περίπου το 
συνολικό ποσό του 2020. Μιλάμε, συνεπώς, για μια παράλληλη βιομηχανία που 
αναπτύσσεται τάχιστα. Μάλιστα, το Facebook αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
αναθέτες συμβάσεων (outsourcers) διαχείρισης περιεχομένου. Παραδείγματος χάριν, 
η σύμβαση του Facebook με την πολυεθνική εταιρεία Accenture ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 500 εκατ. δολάρια ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία των NY Times (2021).

Επιπρόσθετα, χάρη σε πληροφοριοδότες και σχετικές έρευνες, γνωρίζουμε πλέον ότι 
το Facebook διαθέτει 40.000 αξιολογητές περιεχομένου παγκοσμίως (Newton, 2021), οι 
οποίοι χωρίζονται σε τρεις βαθμίδες: Οι αξιολογητές της 3ης βαθμίδας κάνουν το 
μεγαλύτερο κομμάτι της «βρώμικης» δουλειάς, όπως το να αξιολογούν τις αναφορές 
των χρηστών, ενώ συνήθως απασχολούνται από εργολάβους εκτός των ΗΠΑ, όπως 
π.χ. η πολυεθνική εταιρεία Teleperformance στην Ελλάδα (Παπαδόπουλος, 2019). Οι 
συντονιστές της 2ης βαθμίδας εποπτεύουν τους συντονιστές της 3ης και είναι 
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του «περιεχομένου με προτεραιότητα», ήτοι 
περιπτώσεων που είτε έχουν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις είτε που η αρχική 
αξιολόγηση δεν μπόρεσε να βγάλει ετυμηγορία. Τέλος, οι συντονιστές της 1ης 
βαθμίδας είναι αυτοί που διαμορφώνουν τις πολιτικές του Facebook και εδρεύουν 
στα κεντρικά του γραφεία στη Σίλικον Βάλεϊ (Klonick, 2018, σσ. 1640–41).

Μολαταύτα, η πλατφόρμα δεν αποκαλύπτει πολλές πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις αναφορές των χρηστών. Γνωρίζουμε ότι το 
αναφερόμενο περιεχόμενο ελέγχεται από αξιολογητές της 3ης βαθμίδας, αλλά 
παραμένει ασαφές το αν υπάρχουν συγκεκριμένες παραβιάσεις των όρων κοινότητας 

 |    �     | 55



     Media Jokers    	 	 	                                  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ 

|______________________|	 	

που έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων ή αν υπάρχουν τύποι περιεχομένου που 
περιορίζονται έως ότου υπάρξει ετυμηγορία.

Η περίπτωση Κουφοντίνα και η διαχείριση περιεχομένου

Μελετώντας τις περιπτώσεις λογοκρισίας που έλαβαν μεγάλη διάσταση στα Μέσα και 
που αφορούσαν δημοσιογράφους ή φωτορεπόρτερ (Εικόνα 1), μπορούμε να πούμε τα 
εξής: Αρχικά, ο Κουφοντίνας είναι πράγματι στη μαύρη λίστα του Facebook ως 
επικίνδυνο άτομο -ενδεχομένως επειδή ο ίδιος και η 17 Νοέμβρη ήταν στη λίστα του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέχρι το 2015 (US Department of State, 2021). Δεύτερον, δεδομένης 
της δημοφιλίας που απέκτησε η υπόθεση, είναι πιθανό ότι ορισμένοι χρήστες, είτε 
κατά μόνας είτε οργανωμένα, άρχισαν να αναφέρουν σχετικό περιεχόμενο και 
λογαριασμούς, «ενεργοποιώντας» τους αξιολογητές της 3ης βαθμίδας. Τρίτον, αυτοί 
οι αξιολογητές είδαν ότι ο Κουφοντίνας ήταν ένας τρομοκράτης που 
συμπεριλαμβανόταν στη μαύρη λίστα και επέβαλαν περιορισμούς χωρίς να εξετάσουν 
το πλαίσιο του περιεχομένου. Τέταρτον, καθώς οι λογαριασμοί που «επλήγησαν» 
ανήκαν σε δημοσιογράφους και, ως εκ τούτου, ήταν αρκετά δημοφιλείς όχι μόνο στο 
Facebook αλλά και σε άλλα Μέσα, οι περιορισμοί συγκέντρωσαν μεγάλη προσοχή με 
αποτέλεσμα την παρέμβαση των αξιολογητών της 2ης βαθμίδας. 

Έπειτα, οι αξιολογητές της 2ης βαθμίδας επαλήθευσαν ότι δεν παραβιάστηκε καμία 
πολιτική και, σε συνεννόηση με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, διέταξαν την 
αποκατάσταση του περιεχομένου (ένα μέρος του αποκαταστάθηκε αμέσως ή με 
καθυστέρηση, αλλά ένα άλλο μέρος δεν αποκαταστάθηκε ποτέ). Τέλος, η εταιρεία 
που έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του Facebook στην Ελλάδα, η Hill+Knowlton, 
σε μια προσπάθεια μετριασμού της ζημιάς, εξέδωσε μια απολογητική ανακοίνωση 
μιλώντας γενικώς κι αορίστως για λάθη (Reporters United, 2021). 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το LinkedIn, ο υπεύθυνος επικοινωνίας 
της ίδιας εταιρείας, κ. Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος, είναι μέλος του κυβερνώντος 
κόμματος και κατέχει τη θέση του «Diaspora Affairs Lead for US and Canada» από τον 
Μάιο του 2020. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη κυβερνητικής παρέμβασης, αλλά εγείρει 
ζήτημα δεοντολογίας, ιδίως από τη στιγμή που η εταιρεία ενεργεί για λογαριασμό 
μίας τόσο σημαντικής πλατφόρμας. 
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�

Εικόνα 1 - Παραδείγματα λογοκρισίας σχετικά με την περίπτωση Κουφοντίνα

�

Εικόνα 2 - Αναρτήσεις που αναφέρονται στον Κουφοντίνα στο Facebook από την 
01/01/2021 μέχρι την 30/04/2021 - Πηγή: CrowdTangle Facebook

Να θυμίσουμε, επίσης, πως η πρώτη δημόσια απάντηση του Facebook στην Αυγή για 
την εν λόγω περίπτωση, ήταν ότι δεν κατεβάζουν περιεχόμενο που «συζητάει 
ουδέτερα» την υπόθεση αλλά που εξυμνεί τον Κουφοντίνα (Αυγή, 2021), κάτι που τα 
δεδομένα απορρίπτουν τελείως. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με 
βεβαιότητα γιατί στοχοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί. Το πιθανότερο, 
όμως, είναι ότι υπήρξαν στοχευμένες αναφορές από κάποιους χρήστες. Επίσης, 
δεδομένου του στενού ενδιαφέροντος της ελληνικής κυβέρνησης για την υπόθεση 
αυτή, δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά ούτε και να αποδειχθεί, πολιτική παρέμβαση 
κατά συγκεκριμένου περιεχομένου ή/και λογαριασμών. 
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Επίλογος

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης μας δείχνει ότι η διαχείριση περιεχομένου 
παραμένει εξαιρετικά προβληματική για τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης. Παρότι το Facebook έχει επενδύσει τους περισσότερους πόρους στο 
συγκεκριμένο κομμάτι, τα ποσά παραμένουν δραματικά χαμηλά σε σύγκριση με το τι 
απαιτείται. Αυτό δεν συμβαίνει λόγω έλλειψης πόρων, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής 
βούλησης, όπως δείχνουν τα αστρονομικά ποσά που δαπανώνται σε λόμπινγκ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Dr. Bank et al, 2021). 

Τέλος, εντοπίσαμε ορισμένα ζητήματα που εγείρουν πολιτικά ερωτήματα σχετικά με 
τη σχέση των πλατφορμών με κρατικούς φορείς. Συνεπώς, οι παλινωδίες διαχείρισης 
περιεχομένου, η ελλιπής επένδυση πόρων, η ανυπαρξία εκπαιδευμένων αξιολογητών 
για μικρές ή αναπτυσσόμενες αγορές, καθώς και περιπτώσεις διαπλοκής πολιτικών 
και επαγγελματικών ρόλων όπως αυτή του κ. Μαρκαντωνάτου, δεν βοηθούν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της 
δημοκρατίας. 
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«Ψευδείς ειδήσεις»: Διασπορά, ρύθμιση 
και μηχανισμοί ελέγχου

Έλενα Ψυλλάκου
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΕΚΚΕ

Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις «χάνουν» το νόημά τους. Η σημερινή συζήτηση για 
τα fake news αποτελεί μια τέτοια στιγμή. Στην ελληνική περίπτωση, τα fake news 
αποδίδονται συνήθως ως «ψευδείς ειδήσεις» και αυτές έχουν συνδεθεί ιδιαιτέρως με 
τη χρήση των νέων μέσων. Η μοναδική δυνατότητα που δίνουν τα τελευταία σε 
μεμονωμένα άτομα, ομάδες, θεσμούς κ.ά. να εκφράζουν δημοσίως και με μεγάλες 
δυνατότητες άμεσης αναπαραγωγής τις πληροφορίες τους ή την άποψή τους έχει 
κατ’ επανάληψη «κατηγορηθεί» για τη λεγόμενη «διασπορά ψευδών ειδήσεων». 
Ωστόσο, πολύ πριν από την εμφάνιση των νέων μέσων, η διασπορά ψευδών ειδήσεων 
συζητιόταν, προβλεπόταν και ενίοτε ρυθμιζόταν από σχετικές νομικές διατάξεις. 
Σήμερα, και στον απόηχο της πανδημίας, εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά μια είδηση 
που αναφέρεται σε fake news/ψευδείς ειδήσεις, ενώ η ίδια έννοια έχει μετατραπεί σε 
βασικό αντιπολιτευτικό εργαλείο με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ερμηνεύουν 
συχνά τις ανακοινώσεις του «αντιπάλου» ή κριτικά δημοσιεύματα με αυτόν τον 
τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 191 του 
Ποινικού Κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων που κατάθεσε προς διαβούλευση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Σεπτέμβριος 2021)1 , σύμφωνα με την οποία: 5

1. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε 
τρόπο ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο 
στους πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, 
στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή. Εάν η πράξη τελέστηκε 
επανειλημμένα μέσω του τύπου ή μέσω διαδικτύου, ο υπαίτιος τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή 
τιμωρείται και ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή εκδότης του μέσου με το οποίο 
τελέστηκαν οι πράξεις των προηγούμενων εδαφίων.
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1  Η  τροποποίηση  του  συγκεκριμένου  άρθρου  περιλαμβάνεται  Σχέδιο  Νόμου  «Τροποποιήσεις  του  Ποινικού  Κώδικα  
και  του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας,  λοιπές  διατάξεις  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης».  Το  νομοσχέδιο  ψηφίστηκε  
από  την  Ελληνική  Βουλή  στις  11/11/2021.
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2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις της προηγούμενης 
παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.
(στο opengov.gr)
Στόχος αυτού του άρθρου είναι να σχολιάσει την πρόταση τροποποίησης και τις 
αντιδράσεις που προκάλεσε -κυρίως στον δημοσιογραφικό κόσμο. Σε αυτό λαμβάνει 
υπόψη πως η σχέση της σημερινής κυβέρνησης με τη ροή της πληροφορίας είναι μια 
σχέση ελέγχου που πλήττει την ελευθερία του Τύπου και ως εκ τούτου το δικαίωμα 
στην ενημέρωση και την πληροφόρηση (Reporters Without Borders, 2021). 

Πώς οι λέξεις κάνουν πράγματα

Για να κατανοήσουμε την πρόταση της σημερινής κυβέρνησης είναι αναγκαίο να 
πάμε λίγο πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα σε προγενέστερες διατάξεις που 
επιχειρούσαν να ρυθμίσουν τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Εκεί θα δούμε πως οι 
«ψευδείς ειδήσεις» ενώ ρυθμίζονται, δεν ορίζονται· κάτι που ισχύει και στην 
πρόταση της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη 
δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τα χαρακτηριστικά και 
τη δομή μιας «είδησης» που θα την καταστήσουν «fake/ψευδή». Την ίδια στιγμή, η 
ταύτιση του fake με το «ψευδές» φαίνεται να συγκαλύπτει την πολυπλοκότητα πίσω 
από τη σχέση είδησης, γεγονότων και κοινωνικών διαδικασιών (βλ. την πρόταση του 
Πλειού για την απόδοση των fake news ως παραποιημένων ειδήσεων, 2021). 
Αντίστοιχα, δεν μπορεί να μετρηθεί με ασφάλεια ούτε η ροή τέτοιων ειδήσεων, αφού 
είναι πολύ πιθανό οι «διακινητές» της να μη γνωρίζουν ότι πρόκειται για «ψευδείς 
ειδήσεις», αλλά ούτε και η επίδρασή τους στο κοινό αφού αυτό εξαρτάται από σειρά 
άλλων παραγόντων όπως ο τρόπος της έκθεσης στην είδηση, η ιδεολογία, οι γνώσεις 
και ούτω καθεξής (βλ. Πλειός, 2021). Με ποια κριτήρια, λοιπόν, θα διωχθεί η διασπορά 
τους; Σε πρόσφατο δημοσίευμά της η ΕΦΣΥΝ μας θυμίζει τις ποινές που προέβλεπε ο 
Ποινικός Κώδικας του 1951 για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, αλλά και τη χουντική 
διάταξη 372/1969 σύμφωνα με την οποία:

Εις φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους και εις χρηματικήν ποινήν τουλάχιστον εκατόν 
χιλιάδων μεταλλικών δραχμών καταδικάζεται όστις καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
διασπείρει ψευδείς ειδήσεις ή φήμας επιτηδείας να φέρωσιν ανησυχίας ή φόβον εις 
τους πολίτας, ή να κλονίσωσι την εμπιστοσύνην του κοινού προς την εξασφαλίζουσαν 
την κοινήν ειρήνην κρατικήν εξουσίαν, προς τας ενόπλους δυνάμεις της Χώρας και 
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προς το εθνικόν νόμισμα, ή να ταράξωσι την υπό του Κράτους ακολουθουμένην   
πολιτικήν οικονομικής αναπτύξεως διά της ενθαρρύνσεως εγχωρίων ιδιωτικών 
επενδύσεων ή διά της προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων χάριν δημοσίων ή ιδιωτικών 
επενδύσεων είτε την ανάπτυξιν της τουριστικής κινήσεως εν τη Χώρα, ή να 
επιφέρωσιν διαταραχήν εις τας διεθνείς σχέσεις του Κράτους.
(Νομοθετικό Διάταγμα 372/1969 στο Κανελλόπουλος, Τέσση, Ψαρρά, 29/09/2021). 
Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η διάταξη αυτή καταργήθηκε με την αλλαγή του 
πολιτεύματος. Ωστόσο φαίνεται πως το κριτήριο της ικανότητας πρόκλησης κινδύνου 
για τη δημόσια τάξη μέσω της ανησυχίας, του φόβου ή του κλονισμού της 
εμπιστοσύνης των πολιτών επιβιώνει τα επόμενα χρόνια. Το άρθρο 191 του Ποινικού 
Κώδικα – Π.Δ. 283/1985, που παρέμεινε σε ισχύ έως το 2019, ορίζει το εξής:  

1. Σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε χρηματική ποινή καταδικάζεται 
όποιος διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να 
επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να ταράξουν τη δημόσια πίστη ή να 
κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις ένοπλες δυνάμεις 
της χώρας ή να επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Αν η πράξη 
τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου, ο υπαίτιος καταδικάζεται τουλάχιστον σε 
φυλάκιση έξι μηνών και σε χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων ενενήντα (590) 
ευρώ. 
2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις της προηγούμενης 
παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή».
(Ποινικός Κώδικας – Π.Δ. 283/1985 στο ΔΣΑ, 2019)

Και εδώ οι «ψευδείς ειδήσεις» χαρακτηρίζονται εμμέσως από την ικανότητά τους να 
επιφέρουν ανησυχία, φόβο, διατάραξη της δημόσιας πίστης ή κλονισμό της 
εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτή η διάταξη ωστόσο προσθέτει και την ευθύνη του 
Τύπου, στον βαθμό που αυτός έχει λειτουργήσει ως μέσο διασποράς. Στο πλαίσιο 
αυτής της πρόβλεψης σημειώθηκε και η πρώτη καταδίκη για είδηση hoax στην 
Ελλάδα, το 2016 (Γιάνναρου, 2016· Τερζής, 2016 ). 

Το 2019, σε μια περίοδο που όπως αναφέρθηκε τα fake news/ψευδείς ειδήσεις 
αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια συζήτηση, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τροποποίησε το άρθρο 191 με τον Ν. 4619/2019 ως εξής: 
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1. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε 
τρόπο ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό 
ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να 
προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να 
προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της 
χώρας ή να διαταραχθούν οι διεθνείς της σχέσεις, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία 
έτη ή χρηματική ποινή.
2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της πράξης της προηγούμενης παραγράφου 
τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
(Ν. 4619/2019 στο ΔΣΑ, 2019)

Η βασική συνεισφορά αυτής της τροποποίησης συνοψίζεται στα εξής τρία σημεία: α) 
μετατόπιση από τον δυνητικό φόβο που μπορεί να προκαλέσει μια ψευδής είδηση στο 
αποτέλεσμα του φόβου, β) έμφαση στο συναίσθημα του φόβου και παραμερισμός των 
διατυπώσεων περί «ανησυχίας» ή «κλονισμού της εμπιστοσύνης» και γ) αφαίρεση της 
ειδικής αναφοράς στον Τύπο ως μέσο διασποράς ψευδών ειδήσεων. Εδώ οι ψευδείς 
ειδήσεις χαρακτηρίζονται εμμέσως από το πραγματικό αποτέλεσμα της διασποράς 
φόβου μεταξύ των πολιτών. Επιπλέον, διαφαίνεται και μία πρόθεση προστασίας του 
Τύπου ως του κατεξοχήν πεδίου ροής πληροφοριών από πιθανές διώξεις για 
πρακτικές που είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν και να αποδειχθούν. 

Αυτές τις μετατοπίσεις διαπραγματεύεται η πρόταση της σημερινής κυβέρνησης 
επιλέγοντας ουσιαστικά την κατάργησή τους και την επαναφορά της πρότερης 
αντίληψης για τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Με άλλα λόγια, η σημερινή 
πρόταση δεν συνιστά κάποια καινοτομία που προωθεί την αντιμετώπιση της 
διασποράς των ψευδών ειδήσεων με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά κυρίως 
αναιρεί την πρόθεση του προηγούμενου νομοθέτη να θέσει ένα όριο ανάμεσα στην 
ποινικά κολάσιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την ελευθερία του Τύπου και του 
λόγου. Παρόλο που αυτή η κρίσιμη διάταξη δεν είναι η μόνη που θα κρίνει μια ποινική 
διαδικασία για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, μπορούμε εδώ να επισημάνουμε πως η 
κατάργηση αυτών των μετατοπίσεων έχει καταρχήν πολιτική σημασία. Ακόμα και 
προσεγγίσεις που ασκούσαν κριτική στην τροποποίηση του 2019, παραδέχονται πως η 
προ του 2019 διάταξη -δηλαδή αυτή που επαναφέρει η σημερινή πρόταση- ήγειρε 
ζητήματα περιορισμού του ελεύθερου λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης, στα 
οποία απάντησε η διάταξη του 2019 εισάγοντας το κριτήριο του αποτελέσματος 
πρόκλησης φόβου (Σπυρόπουλος, 2021· βλ. συγκριτικά Παπαστυλιανός, 2021). Την 
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ίδια στιγμή, η σημερινή πρόταση διευρύνει εκ νέου την πιθανή επίδραση που μπορεί 
να έχει η διασπορά των ψευδών ειδήσεων στους πολίτες με αναφορά στις κοινές, 
συλλογικές και ατομικές συναισθηματικές αντιδράσεις της ανησυχίας και του 
κλονισμού της εμπιστοσύνης· αντιδράσεις που τελευταία χρόνια χαρακτηρίζουν 
ολοένα και περισσότερο στιγμές αλλαγής ή/και κρίσης (π.χ. βλ. Demertzis, 2013). 
Τέλος, επαναφέρει την ευθύνη του Τύπου και την οποία μάλιστα επεκτείνει στο 
πρόσωπο του ιδιοκτήτη ή του εκδότη του Μέσου –είτε έντυπου είτε διαδικτυακού.

Πότε τα πράγματα έχουν σημασία

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η σημερινή πρόταση της κυβέρνησης ουσιαστικά 
καταργεί την προσπάθεια να τεθεί ένα όριο ανάμεσα στη διασπορά των ψευδών 
ειδήσεων και την ελευθερία του λόγου. Επιπλέον, μεταθέτει ιδιαίτερο βάρος στον 
Τύπο και στους εκπροσώπους του, δηλαδή στο κατεξοχήν πεδίο ροής της 
πληροφορίας και δυνητικού ελέγχου των εκάστοτε κέντρων εξουσίας. Κάνει όμως 
και κάτι ακόμα. Επιχειρεί να εμπεδώσει -πολιτικά και κοινωνικά- πρακτικές 
υπονόμευσης αντιπολιτευτικών εφημερίδων ή άλλων Μέσων με την κατηγορία ότι 
«παράγουν fake news». Αυτή ήταν η υπόθεση της λίστας Πέτσα-Documento 
(Μάστορας, 28/04/2021) -και είναι εύλογο να υποθέσουμε πως δεν θα είναι η μόνη. Αν 
μεγαλώσουμε και άλλο την εικόνα, η σημερινή πρόταση για το άρθρο 191 δεν μπορεί 
να ιδωθεί ανεξάρτητα από μια κυβέρνηση που βασίζεται στον ισχυρό πολιτικό 
παραλληλισμό με τα ΜΜΕ και τη συστηματική απαξίωση της αντιπολίτευσης με όρους 
«πολιτικού, αξιακού και πολιτισμικού χάσματος»· χάσματος ανάμεσα σε μια 
κυβέρνηση που «ενώνει» την κοινωνία και μια αντιπολίτευση που κατευθύνει τον 
«οχετό» του διαδικτύου και βασίζεται στη «στρατηγική της όξυνσης» και των 
επιθέσεων (Μητσοτάκης, 2021). 

Όμως φαίνεται πως οι πρακτικές αυτές αγγίζουν τα δικά τους όρια. Η πρόταση για το 
άρθρο 191 συνάντησε αντιδράσεις όχι μόνο από αντιπολιτευτικά Μέσα αλλά και από 
ενώσεις/οργανώσεις δημοσιογράφων καθώς και το πεδίο των δικαιωμάτων. Κοινός 
άξονας αυτών των ανακοινώσεων είναι ο κίνδυνος για το δημοσιογραφικό 
επάγγελμα, την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατία, ενώ εγείρονται και 
ερωτήματα και σύγχρονες μορφές λογοκρισίας (βλ. Πελεβάνη 2021· The Press 
Project, 2021). Ειδικότερα για το δημοσιογραφικό επάγγελμα επισημαίνεται πως είναι 
τέτοιο το αντικείμενό του που συχνά καλεί σε λογοδοσία την εκάστοτε κυβέρνηση 
και ως εκ τούτου είναι πιθανό να προκαλέσει ανησυχία ή να κλονίσει την εμπιστοσύνη 
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των πολιτών. Ανάμεσα στα επιχειρήματα για την απόσυρση της τροποποίησης, 
υπάρχουν και προτάσεις για διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις στη ρύθμιση της 
διασποράς των ψευδών ειδήσεων όπως η ενίσχυση της διαφάνειας και του 
εγγραμματισμού στα ΜΜΕ, η διασφάλιση του πλουραλισμού, η προστασία των 
δημοσιογράφων και της πληροφόρησης, αλλά και η προστασία της επιστημονικής 
γνώσης (ΕΣΗΕΑ, ΠΟΕΣΥ, Media Freedom Rapid Response, ΕΕΔΑ, WWF). Από τη δική 
τους πλευρά, τα πιο δημοφιλή και «εναρμονισμένα» ΜΜΕ δεν έβαλαν το θέμα στην 
ατζέντα τους ή το συνέδεσαν με τους λεγόμενους «αντι-εμβολιαστές» (βλ. 
newsbomb.gr, 2021) όμως κάποια από αυτά αναπαρήγαγαν ως «είδηση» κάποιες από 
τις παραπάνω ανακοινώσεις (π.χ. βλ. in.gr, newsbeast.gr, naftemporiki.gr, zougla.gr, 
2021)· μια μικρή και σπάνια συμβολή στην πολυφωνία και την ευθύνη της 
ενημέρωσης. Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή και μαζί της και η προοπτική για ένα πιο 
ελεύθερο μιντιακό τοπίο. 
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Κυρίαρχα ΜΜΕ και φιλοκυβερνητικός λόγος στο Twitter κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας

Νίκος Σμυρναίος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΜΕ,Πανεπιστήμιο της Τουλούζης

Η πανδημία του κορονοϊού, ένα πολυσήμαντο ιστορικό γεγονός παγκόσμιας 
εμβέλειας, αποτέλεσε αντικείμενο πρωτοφανούς σε έκταση μιντιακής κάλυψης και 
πηγή οξείας δημόσιας συζήτησης διεθνώς. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της 
περιόδου ήταν η έκρηξη της χρήσης του διαδικτύου, ιδιαίτερα κατά τον περιορισμό 
κατ’ οίκον. Χωρίς δυνατότητα διαπροσωπικής επαφής, οι πολίτες επικοινώνησαν, 
ενημερώθηκαν και εκφράστηκαν μαζικά μέσω ψηφιακών διαύλων. Οι διαδικτυακές 
εκδόσεις των κυρίαρχων ΜΜΕ, ως επί το πλείστον, αναπαρήγαγαν άκριτα τις 
επίσημες πηγές και επικέντρωσαν την κάλυψή τους στα μέτρα της κυβέρνησης -
κύριο εκφραστή της «εθνικής προσπάθειας» αντιμετώπισης της πανδημίας- κάτι που 
αναπαράχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τους φιλοκυβερνητικούς 
λογαριασμούς. 

Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη στάση και τον λόγο των κυρίαρχων 
ΜΜΕ και των φιλοκυβερνητικών λογαριασμών στο Twitter, στη βάση των 
αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας (Σμυρναίος και Τσιμπούκης, υπό έκδοση). 

Πανδημία και ενημέρωση

Ένα στοιχείο το οποίο καταδεικνύει το πρωτοφανές ενδιαφέρον του κοινού για την 
επικαιρότητα της πανδημίας είναι η αντίστοιχη έκρηξη της τηλεθέασης. Σύμφωνα με 
τη Nielsen, στην Ελλάδα η μέση τηλεθέαση ημερησίως εκτινάχθηκε στις 7 ώρες και 
35 λεπτά στα τέλη Μαρτίου 2020, το οποίο είναι και το απόλυτο ρεκόρ στη χώρα. Από 
τις 4 Μαΐου υπήρξε μείωση, με τις τιμές όμως να παραμένουν υψηλότερες συγκριτικά 
με το ίδιο περσινό διάστημα. Όμως, ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη στην τηλεόραση 
παραμένει από τις πιο χαμηλές στην ΕΕ. Έτσι ισχύει το εξής παράδοξο: Η τηλεόραση 
στην Ελλάδα είναι ταυτόχρονα το πιο διαδεδομένο και το λιγότερο αγαπητό μέσο σε 
ό,τι αφορά την ενημέρωση, ιδιαίτερα μεταξύ των πιο δυναμικών και προοδευτικών 
κοινωνικών στρωμάτων.
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Αυτό το παράδοξο εξηγεί την κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας των 
ενημερωτικών ιστότοπων κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Σύμφωνα με 
την Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου, το σύνολο των επισκέψεων στους ιστότοπους που 
ανήκουν στα μέλη της αυξήθηκε κατά 25% μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. 
Ταυτόχρονα με την επισκεψιμότητα, αυξήθηκε κατακόρυφα και η παραγωγή 
ενημερωτικού περιεχομένου σχετικά με την πανδημία. Από τις αρχές μέχρι τα τέλη 
Μαρτίου, ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύθηκαν για το θέμα από ελληνικούς 
δημοσιογραφικούς ιστότοπους πενταπλασιάστηκε. Βέβαια, τη μερίδα του λέοντος 
της προσοχής του κοινού κέρδισαν οι δημοφιλείς υπηρεσίες του διαδικτυακού 
ολιγοπωλίου όπως η Google, το YouTube, το Facebook, το Instagram και το Twitter 
(Σμυρναίος, 2018). Αν και λιγότερο διαδεδομένο, με γύρω στο 10% ποσοστό χρήσης 
στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον του Twitter έγκειται στην ανοιχτή του αρχιτεκτονική, η 
οποία το καθιστά ένα κατεξοχήν εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας, αλλά και στα 
κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των χρηστών του, όπως η υψηλή μόρφωση και ο 
αυξημένος βαθμός πολιτικοποίησης. Υπό αυτή την έννοια, είναι ένα καλό 
παρατηρητήριο των τάσεων που χαρακτηρίζουν το πιο ενημερωμένο κομμάτι του 
πληθυσμού. 

Η πανδημία στο Twitter

Για την έρευνά μας, συλλέξαμε πάνω από 300.000 tweets σχετικά με τον κορονοϊό τα 
οποία μελετήσαμε συγκριτικά σε δύο χρονικές περιόδους με διαφορετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της επικαιρότητας: Η πρώτη μεταξύ 19/3/2020 και 31/05/2020 και η 
δεύτερη μεταξύ 01/06/2020 και 25/09/2020. Εφαρμόσαμε μια καινοτόμο μέθοδο που 
περιλαμβάνει ανάλυση δικτύου και λεξικομετρική ανάλυση περιεχομένου, με σκοπό 
να διερευνήσουμε τις κοινότητες χρηστών οι οποίες διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα 
της αλληλεπίδρασης των τελευταίων στο Twitter, αλλά και τις πλευρές της 
επικαιρότητας που απασχόλησαν καθεμία από τις ομάδες αυτές. 

Το βασικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι ότι υπήρξε μια πόλωση μεταξύ των χρηστών 
της πλατφόρμας, η οποία με την πάροδο του χρόνου οξύνθηκε, κάτι που 
αντανακλάται στη συσπείρωση μέχρι πρότινος διακριτών ομάδων χρηστών, είτε κατά 
είτε υπέρ του αφηγήματος που προβλήθηκε από τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Το αφήγημα με το 
οποίο συντάσσονται οι πρώτοι ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς και 
επιχειρεί να συνδέσει την πανδημία COVID-19 με πολιτικοκοινωνικά ζητήματα και ως 
εκ τούτου να την πολιτικοποιήσει. Αντίθετα, μια άλλη ομάδα χρηστών αρκείται στην 
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παρουσίαση της επικαιρότητας της πανδημίας COVID-19 και της κυβερνητικής 
στρατηγικής, αποσοβώντας τις κοινωνικές εντάσεις που προέκυψαν λόγω της 
υγειονομικής κρίσης κι ως εκ τούτου αποπολιτικοποιώντας την πανδημία. 

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ομάδα, αυτό που παρατηρούμε είναι μια έντονη 
αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών που αποτελούν τις κοινότητες των κυρίαρχων 
ΜΜΕ και της φιλοκυβερνητικής δεξιάς (ΝΔ), η οποία με τη σειρά της συνδέεται με τη 
κοινότητα που τοποθετείται στην άκρα δεξιά του πολιτικού φάσματος (Χρυσή Αυγή, 
Ελληνική Λύση, Έλληνες για την Πατρίδα, Νέα Δεξιά κ.λπ.). Μεταξύ των κυρίαρχων 
ΜΜΕ, τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών έχει λάβει ο λογαριασμός του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣΚΑΪ. Η κοινότητα αυτή περιλαμβάνει τους λογαριασμούς όλων των 
mainstream κόμβων μαζικής ενημέρωσης, όπως τα Πρώτο Θέμα, ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr, 
iefimerida, CNN Greece, Lifo, Athens Voice, Ελεύθερος Τύπος, Τα Νέα, Protagon.gr, Tο 
Βήμα, Newsbomb.gr κ.λπ. Ανάμεσα στους περισσότερο αναφερόμενους αυτής της 
κοινότητας βρίσκεται και ο λογαριασμός του Άδωνι Γεωργιάδη. Στο σύνολο αυτό 
συνδέεται στενά μια κοινότητα που συσπειρώνει δεξιούς και φιλοκυβερνητικούς 
λογαριασμούς, όπως την Ομάδα Αλήθειας, τον Φαήλο Κρανιδιώτη, τον Θάνο Τζήμερο 
και το BankingNews.gr. Εφαπτόμενο σε αυτήν τη δεξιά κοινότητα βρίσκουμε τον 
λογαριασμό του Πρωθυπουργού καθώς και τον προσωπικό λογαριασμό του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, τους λογαριασμούς του Σωτήρη Τσιόδρα, του ΕΟΔΥ, του Νίκου 
Χαρδαλιά, του Βασίλη Κικίλια, της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΡΤ και της Ελληνικής 
Κυβέρνησης. 

Μάλιστα, η εγγύτητα μεταξύ της κοινότητας των κυρίαρχων ΜΜΕ και της 
φιλοκυβερνητικής δεξιάς αυξάνεται στη δεύτερη περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι οι 
αμφίδρομες αναφορές και παραπομπές μεταξύ των λογαριασμών των κυρίαρχων 
ΜΜΕ και των πολιτικών προσώπων της δεξιάς, καθώς και των χρηστών που 
συνδέονται στενά με αμφότερους, αυξήθηκαν σε σχέση με την πρώτη περίοδο. 
Εφαπτόμενη βρίσκεται η κοινότητα της ακροδεξιάς, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ των 
λογαριασμών με τις περισσότερες αναφορές την Ραχήλ Μακρή, τον Ηλία Κασιδιάρη, 
τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, το κόμμα της Ελληνικής Λύσης 
και την εφημερίδα Μακελειό. 
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Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι υποστηρικτές της κυβέρνησης δείχνουν 
προτίμηση στην επικοινωνιακή πλαισίωση της πανδημίας από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, η 
οποία βασίζεται σε δύο άξονες: Ο πρώτος είναι η δραματική διάσταση της πανδημίας 
(αριθμός κρουσμάτων, διασωληνωμένων και νεκρών, απειλή από «εισαγόμενα 
κρούσματα» κ.λπ.). Ο δεύτερος άξονας είναι τα κυβερνητικά μέτρα και γενικότερα η 
κρατική στρατηγική (καμπάνια «Μένουμε Σπίτι», περιορισμοί στην κυκλοφορία, 
έλεγχοι στις « πύλες εισόδου» της χώρας, μέτρα για στήριξη της οικονομίας και του 
τουρισμού κ.λπ.). Υπό αυτήν την έννοια, η βασική συνιστώσα είναι αυτή της «εθνικής 
απάντησης» στον κίνδυνο, κάτι που έχει ως συνέπεια την αποπολιτικοποίηση της 
πανδημίας, καθώς αποσιωπώνται οι κοινωνικές εντάσεις που αυτή προκαλεί και τα 
αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα που διατρέχουν το κοινωνικό σώμα. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα τηλεοπτικά ΜΜΕ διαμόρφωσαν και προσπάθησαν να 
επιβάλλουν μια επίσημη εκδοχή της πραγματικότητας και του κοινού συμφέροντος 
(«Είμαστε σε πόλεμο ενάντια στην επιδημία», «ενωμένοι θα νικήσουμε», «οι αρχές 
εργάζονται για το κοινό καλό» κ.λπ.). Πλέον, τα κυρίαρχα ΜΜΕ (τηλεόραση, Τύπος, 
αλλά και ένα πλέγμα συνδεόμενων ιστοσελίδων) χρησιμοποιούν κατά κόρον και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διάχυση και την επιβολή της «τηλεοπτικής 
πραγματικότητας». Προφανώς, αυτή η επίσημη εκδοχή δεν αποτελεί φυσικό προϊόν 
μιας «αγοράς ιδεών» όπου σύμφωνα με τη φιλελεύθερη πολιτική φιλοσοφία 
διαμορφώνεται μια «δημοκρατική συναίνεση» μέσω διαλόγου και ανταλλαγής 
επιχειρημάτων, αλλά επιβάλλεται μέσω επικοινωνιακών στρατηγικών και μηχανισμών 
εξουσίας. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η συστηματική απολιτικοποίηση 
των διακυβευμάτων που επιχειρείται από τα κυρίαρχα ΜΜΕ και η αποσιώπηση των 
αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ κοινωνικών ομάδων σε κάθε ιστορική 
συγκυρία.

Ενδεικτικές παραπομπές:

Σμυρναίος, Ν. και Τσιμπούκης, Π. (υπό έκδοση τόμος) ‘Οι επιπτώσεις της κρίσης του 
κορoνοϊού στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα: Το παράδειγμα του Twitter’ στο Πλειός, Γ. & 
Σκαμνάκης, Α. (διεύθυνση), Covid-19 και ΜΜΕ: Η επικοινωνιακή κατασκευή μιας 
πανδημίας.

Σμυρναίος, Ν. (2018) Το ολιγοπώλιο του διαδικτύο. Πώς οι Google, Apple, Facebook, 
Amazon και Microsoft πήραν τον έλεγχο της ψηφιακής μας ζωής. Αθήνα: 
Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τελικά, μήπως φταίνε τα μίντια; Το ερώτημα που ανά καιρούς πυροδοτεί την κριτική συζήτηση 
γύρω από τη λειτουργία των ΜΜΕ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο επανέρχεται σήμερα στην 
Ελλάδα και παραμένει συμβολικό.

Μαζί με υποθέσεις μιντιακής αιτιότητας, στον πολιτικό, ακαδημαϊκό και καθημερινό λόγο 
προβάλλουν όλο και περισσότερο αναλυτικές κατηγορίες που περιγράφουν παρεμβατικές και 
διαστρεβλωτικές πρακτικές των ΜΜΕ στη διάδοση της πληροφορίας, όπως η προπαγάνδα και η 
λογοκρισία. Παράλληλα, πρακτικές διάδοσης ψεύτικων ή συναισθηματικά προσδιορισμένων 
πληροφοριών επανεπινοούνται ως ψευδείς ειδήσεις, ενώ πρακτικές επιλεκτικότητας και 
πλαισίωσης αποκαλύπτονται ως κυριαρχία συγκεκριμένων απόψεων, αλλά και ως ηγεμονικές 
αναπαραστάσεις της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας. Η δημοκρατία υποχωρεί 
και η πολιτική δίνει τη θέση της στην επικοινωνία.

Είναι η στιγμή που τα ΜΜΕ στην Ελλάδα διακρίνονται στο δημόσιο λόγο σε συστημικά και μη. 
Ο κριτικός τους λόγος διογκώνεται ή συρρικνώνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών. 
Οι μιντιακές αφηγήσεις αναπαράγουν, ανασυγκροτούν και εμβαθύνουν με τοπικούς, 
πολιτισμικούς τρόπους την πρωτοκαθεδρία της αγοράς και της οικονομίας. Η πολιτισμική 
παραγωγή της χώρας τυποποιείται, ενώ μια άλλη στρατεύεται, αντιδρά και αναζητά νέες 
συναρθρώσεις και λόγους. Τα κοινωνικά δίκτυα αλλάζουν το μιντιακό οικοσύστημα και δίνουν 
βήμα στους πολίτες. Οι πηγές της γνώσης και τα αποτυπώματα που αφήνουν στην κοινωνία 
πολλαπλασιάζονται. Όλο και περισσότερα έντυπα και ιστοσελίδες ειδησεογραφίας και 
σχολιασμού αμφισβητούν και αρθρώνουν έναν εναλλακτικό λόγο. Στην κριτική ανάγνωση του 
πολιτικού ανταγωνισμού και των κοινωνικών σχέσεων δημιουργούνται οι όροι της 
δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας.

Η ομάδα Media Jokers ξαναδιαβάζει τις μιντιακές ιστορίες, τις ξαναγράφει και τις δημοσιεύει σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, δημιουργώντας έναν πόλο κριτικής 
παρέμβασης. Το υλικό της εκτείνεται από τη δημοσιογραφία και τον σχολιασμό σε ό,τι 
επικοινωνεί και επικοινωνείται. Θεωρητικά και μεθοδολογικά αντλεί από κριτικές προσεγγίσεις 
στη γλώσσα και τον λόγο. Πολιτικά στέκεται κριτικά. Συζητάει συμμετοχικά και διαλογικά.

� Η συντακτική ομάδα 
Ελένη Γεωργίου - Διονύσης Μητρόπουλος - Κατερίνα Νικολοπούλου - Έλενα Ψυλλάκου
✉ mediajokersgreece@gmail.com
https://www.enainstitute.org/publication/tags/media-jokers/
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* Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει τις απόψεις 
των συγγραφέων και δεν εκφράζει απαραίτητα ή 
και στο σύνολό της το ΕΝΑ




