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Το επί της οθόνης τεύχος μόνο ανοίγει τη συζήτηση γύρω από τον μιντιακό και δημόσιο λόγο για 
δύο θεματικές, πολύ διαφορετικές αλλά και με ποικίλες «επισυνδέσεις» σε επίπεδο χάραξης 
πολιτικής: υποκλοπές/παρακολουθήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν σχεδιάζαμε αυτό το δελτίο, 
η προσοχή μας ήταν επικεντρωμένη στο πώς τα ελληνικά μίντια πλαισίωσαν το ζήτημα των 
υποκλοπών. Η έμφαση δεν δόθηκε στα Μέσα που αποκάλυψαν, θυμίζοντας την αξία της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας, αλλά σε εκείνα που επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν (ακόμα και 
γλωσσολογικά) ή και να αποσιωπήσουν ένα ζήτημα κρίσιμο για τη δημοκρατία και τον 
πλουραλισμό στον δημόσιο λόγο. Χάρη στα πρώτα, το θέμα αυτό τελικά παρέμεινε στην 
επικαιρότητα παραπάνω από 5 μήνες -πράγμα σπάνιο- και μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, με διαρκείς αποκαλύψεις και παρεμβάσεις. Πιο ενδεικτικές ανάμεσά τους η παρέμβαση 
διακεκριμένων συνταγματολόγων για το πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και η 
πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση 
στηριζόμενη στην έκθεση της ΑΔΑΕ, η οποία επιβεβαιώνει την παρακολούθηση έξι προσώπων που 
τέθηκαν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Επίσης χάρη στα πρώτα, οι αποκαλύψεις έφτασαν σε 
τέτοιο βαθμό που άγγιξαν βαθιά παγιωμένες δυναμικές και πολιτικούς παραλληλισμούς, κάτι που 
είδαμε να αντανακλάται στην «απότομη» μεταστροφή των πρωτοσέλιδων και διάφορων άρθρων 
γνώμης. Με αυτά κατά νου, δεν είχαμε άλλη σκέψη παρά να δώσουμε τον λόγο σε πρόσωπα που 
είναι στην πρώτη γραμμή της ερευνητικής δημοσιογραφίας -τόσο κρίσιμης για την ποιότητα της 
δημοκρατίας πια- ελπίζοντας πως το δελτίο αυτό, ενόψει εκλογών, θα εμπλουτιστεί με 
περισσότερες κριτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, δεν μπορούσαμε να μην αναδείξουμε τον 
κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στις νέες μορφές «επισυνδέσεων» που βιώνουμε 
σήμερα και να θέσουμε ερωτήματα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της.

Αυτά συμβαίνουν καθώς η ελληνική κοινωνία μετράει τις πληγές ακόμα μίας κρίσης, της 
ενεργειακής, και καλείται να μπει στην τροχιά της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 
βιωσιμότητας. Πρόκειται για μια συζήτηση ετών που μόλις τώρα μπαίνει στο ραντάρ του 
μέινστριμ μιντιακού λόγου, ακολουθώντας, και πάλι, τα πολιτικά προτάγματα της εκάστοτε 
κυβέρνησης. Έτσι, βλέπουμε τη συζήτηση αυτή να αφήνει προς το παρόν απ’ έξω τη μόνη «βαριά 
βιομηχανία» της χώρας, τον τουρισμό, που αποτελεί πλέον πηγή αναγκαίου εισοδήματος για πολύ 
μεγάλη μερίδα ελλήνων πολιτών. Ως αποτέλεσμα, αυτό που αποκαλούμε «τουριστική ανάπτυξη» 
δημιουργεί ένα διαρκές επίδικο στη διαμόρφωση πολιτικών, με άξονα την αγορά και χωρίς 
εναλλακτικές προσεγγίσεις. Μπορούμε να φανταστούμε τον τουρισμό -και κατ’ επέκταση τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας-  διαφορετικά;
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Το παρόν τεύχος, με κείμενα γραμμένα τον Δεκέμβριο του 2022, βάζει τα θεμέλια μιας 
πολύπλευρης συζήτησης που ελπίζουμε ότι θα αναπτύξουμε στο επόμενο, «εκλογικό» δελτίο μας. 
Ο Θοδωρής Χονδρόγιαννος γράφει για το #PredatorGate και την (υπο)κλαπείσα τιμή της 
ελληνικής δημοσιογραφίας· ο Ματθαίος Τσιμιτάκης για τις παρακολουθήσεις από τη σκοπιά των 
Μέσων και της δημοσιογραφίας · η Δώρα Κοτσακά για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της τεχνολογίας · ο Γιάννης Μυλωνάς για το όραμα και τη στρατηγική της αποανάπτυξης· 
ο Άγγελος Βαρβαρούσης για τον αποτουρισμό και τις ποικίλες μορφές της λιτής αφθονίας.  

Η συντακτική ομάδα 
Ελένη Γεωργίου

Διονύσης Μητρόπουλος
Κατερίνα Νικολοπούλου

Έλενα Ψυλλάκου
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#PredatorGate:  
Η (υπο)κλαπείσα τιμή της ελληνικής δημοσιογραφίας 

Θοδωρής Χονδρόγιαννος
Δημοσιογράφος, Reporters United

«Ντρέπομαι που ανοίγοντας το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, διαβάζοντας πρωτοσέλιδα και 
ιστοσελίδες (με ελάχιστες εξαιρέσεις), το σκάνδαλο της αποδεδειγμένης πλέον “νομιμοφανούς” 
παρακολούθησης υπουργού (σ.σ.: Κωστή Χατζηδάκη) από την ΕΥΠ είναι σαν να μην αφορά 
κανέναν, σχεδόν σαν να μην έγινε ή να πρόκειται για κάτι ασήμαντο. Είτε υπάρχει μια 
γενικευμένη συνωμοσία συγκάλυψης, είτε έχουμε εθιστεί εντελώς στη λειτουργία του βαθέος 
κράτους με όρους μαφίας και παραδοθεί στην άθλια μοίρα μας».

Για πολλές μέρες αναρωτιόμουν πώς έπρεπε να ξεκινήσω αυτό το κείμενο. Τελικά από το 
αδιέξοδο με έβγαλε η παραπάνω διαπίστωση του Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Παντείου 
Πανεπιστημίου Ξενοφώντος Κοντιάδη. Κι αυτό γιατί με την ανάρτησή του στο Facebook στις 12 
Δεκεμβρίου, λίγο μετά την αποκάλυψη της παρακολούθησης Χατζηδάκη από την ΕΥΠ 
(Βαξεβάνης, 12/12/2022), ο Δρ. Κοντιάδης είπε με λιτό τρόπο κάτι πολύ βαρύ για την ελληνική 
δημοσιογραφία: ότι ντρέπεται για όσα (δεν) ακούει, (δεν) βλέπει και (δεν) διαβάζει για το 
σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Να ‘χει δίκιο άραγε ο κ. Καθηγητής;», αναρωτήθηκα.

Η μεγάλη σιωπή 

Για να απαντήσω στο ερώτημα, έβαλα κάτω όσα έχουν συμβεί από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν 
μαζί με τον συνάδελφό μου Νικόλα Λεοντόπουλο ξεκινήσαμε στο Reporters United τη 
δημοσιογραφική έρευνα για το Predator Gate.
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Με ελάχιστους πόρους και περιορισμένη πρόσβαση στις κρατικές Αρχές, πιάσαμε να 
δημοσιεύουμε τα ρεπορτάζ μας. Τον Ιανουάριο γράψαμε (Λεοντόπουλος, Χονδρόγιαννος & 
Μαλιχούδης, 04/01/2022) πώς η κυβέρνηση άλλαξε τον νόμο για την ΕΥΠ με μια αντισυνταγματική 
τροπολογία, για να αποκρύψει τις υποκλοπές της. Τον Απρίλιο αποκαλύψαμε (Λεοντόπουλος & 
Χονδρόγιαννος, 15 Απρ. 2022) ότι η αλλαγή του νόμου έγινε για να αποσιωπηθεί η 
παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Τον Ιούνιο (Λεοντόπουλος & 
Χονδρόγιαννος, 03 Ιουν. 2022) και τον Αύγουστο (Λεοντόπουλος & Χονδρόγιαννος, 04 Αυγ. 2022) 
τεκμηριώσαμε (μαζί με την ΕφΣυν και ευρήματα της έρευνας του Κουκάκη) συνδέσεις μεταξύ 
των επιχειρηματικών συναλλαγών του ανιψιού του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του 
επιχειρηματία Φέλιξ Μπίτζιου, πρώην αναπληρωτή διαχειριστή της Intellexa, της εταιρείας που 
εμπορεύεται το Predator στην Ελλάδα.

Την ίδια περίοδο, η έρευνα του Τάσου Τέλλογλου και της Ελίζας Τριανταφύλλου στο Inside Story 
θα προχωρούσε σε σημαντικές αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο, όπως ήταν η 
παρακολούθηση του Κουκάκη από το Predator (Τέλλογλου & Τριανταφύλλου, 11 Απρ. 2022).

Για οκτώ ολόκληρους μήνες, το μοτίβο θα έμενε ίδιο κι απαράλλαχτο: μια χούφτα 
δημοσιογράφων θα έκανε αποκαλύψεις, την ώρα που εκκωφαντική θα απλωνόταν πάνω από την 
κοινή γνώμη η σιωπή των μέινστριμ μίντια. Αποκαλύπτεται η συνταγματικά προβληματική αλλαγή 
του νόμου για την ΕΥΠ; Σιωπή. Αποκαλύπτεται η παρακολούθηση Κουκάκη από Predator και ΕΥΠ; 
Πάλι σιωπή. Αποκαλύπτεται η επιχειρηματική δραστηριότητα του Δημητριάδη που φτάνει -μέσα 
από ένα πλέγμα επιχειρηματιών και εταιρειών- στον Μπίτζιο της Intellexa; Κι άλλη σιωπή. Μέχρι 
τον Αύγουστο το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν υπάρχει για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
καναλιών, των εφημερίδων, των ραδιοφώνων, των ιστοσελίδων.

Κάπως έτσι, για μήνες, λίγοι «γραφικοί» ρεπόρτερ ζουν, όπως περιέγραψε σε κείμενό του ο 
Τάσος Τέλλογλου (Οκτ. 2022), «σε συνθήκες απόλυτης μοναξιάς», αφού «τα μεγάλα μέσα 
ενημέρωσης της χώρας αγνόησαν εντελώς την υπόθεση Κουκάκη, δύο ιστοσελίδες των δέκα 
ατόμων προσωπικού συνολικά "σήκωσαν” αυτήν την υπόθεση, επειδή οι υπόλοιποι δεν ήθελαν να 
διαταράξουν τη σχέση τους με την κυβέρνηση».

Και κάπως έτσι η κοινή γνώμη έμεινε στο σκοτάδι.
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https://gr.boell.org/el/2022/10/24/se-synthikes-apolytis-monaxias
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Τα μίντια ήξεραν και δεν μιλούσαν

«Μήπως τα μίντια δεν ήξεραν;», ίσως αναρωτηθείτε. Το αναρωτηθήκαμε κι εμείς. Ωστόσο, 
δυστυχώς για την κληρονομιά της δημοσιογραφίας, τα δεδομένα οδηγούν στο αντίθετο 
συμπέρασμα.

Από το ρεπορτάζ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι, ήδη από τον Μάρτιο του 2021, το Μαξίμου 
είχε ενημερώσει φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ για την «αναγκαιότητα» της αλλαγής του νόμου για την 
ΕΥΠ, αναγκαιότητα που στην πραγματικότητα περιοριζόταν στη συγκάλυψη της παρακολούθησης 
Κουκάκη.

Όμως υπάρχει ακόμα ένα τεκμήριο που κάνει άβολη τη θέση των μίντια. Τον Απρίλιο του 2021, 
αμέσως μετά την αντισυνταγματική τροπολογία της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος και δύο ακόμα μέλη της ΑΔΑΕ, 
η νομικός Κατερίνα Παπανικολάου και ο καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Στέφανος Γκρίτζαλης (07 Απρ. 2021), συνέγραψαν άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό 
Constitutionalism, αναφέροντας ότι η αλλαγή του νόμου για την ΕΥΠ ενδέχεται να παραβιάζει τη 
συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ), καθώς και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τα μέλη της ΑΔΑΕ έκαναν υπέρβαση, καθώς, όντας δημόσιοι λειτουργοί, επέδειξαν θάρρος και 
υπογράμμισαν κατά τρόπο επιστημονικό τους προβληματικούς χειρισμούς της κυβέρνησης, οι 
οποίοι τελικά θα κατέληγαν σε ένα από τα σημαντικότερα σκάνδαλα παρακολουθήσεων στη 
Μεταπολίτευση. Τα μέλη της ΑΔΑΕ έκαναν ουσιαστικά αυτό που δεν έκαναν τα μίντια: μίλησαν 
δημόσια και γενναία, χωρίς να φοβούνται το προσωπικό τους κόστος. Σε αντίθεση με τη 
δημοσιογραφία που σώπασε, παρότι γνώριζε.
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https://www.constitutionalism.gr/2021-04-07-rammos-gritzalis-papanikolaou-aporrito-epikinonion/
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«Αργήσαμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία»

Η βαριά διαπίστωση ότι η δημοσιογραφία υπήρξε κατώτερη των περιστάσεων στην υπόθεση των 
υποκλοπών φαίνεται πως διαπερνά (τουλάχιστον) ένα μέρος των καθιερωμένων μίντια.

Τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο φόρουμ του δημοσιογραφικού οργανισμού 
iMEdD, είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τον διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά για το πώς 
κρίνει την κάλυψη του σκανδάλου από τα μίντια και την εφημερίδα του.

O κ. Παπαχελάς μου απάντησε (εδώ η πλήρης απάντηση): «Καταρχήν, να σας πω, θεωρώ ότι 
αργήσαμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Εκεί όντως δεν καταλάβαμε τη σημασία της υπόθεσης 
από την αρχή. Μπορώ να σας πω όμως ότι από την ώρα που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, δεν θεωρώ 
ότι η κάλυψή μας είναι ελλιπής».

Πράγματι, η δημοσιογραφία άργησε. Το θέμα όμως είναι και το γιατί. 

Κατά την εκτίμησή μου, η απάντηση του κ. Παπαχελά στο δεύτερο ερώτημά μου εκείνο το 
απόγευμα -για το αν το Μαξίμου σήκωσε τηλέφωνο στην «Κ» με σκοπό να μην γράψει για το 
σκάνδαλο των υποκλοπών- δίνει μια απάντηση: «Υπάρχει πάντα ένα μπρα ντε φερ (σ.σ.: μεταξύ 
κυβερνήσεων και μίντια). Σε κάθε χώρα, με όλα τα μέσα ενημέρωσης. Προφανώς η κυβέρνηση 
δεν ήθελε το θέμα των υποκλοπών να πάρει πολύ μεγάλη διάσταση, προφανώς δεν τους άρεσε 
ότι εμείς το έχουμε στην πρώτη σελίδα για τουλάχιστον έναν, ενάμιση μήνα. Το κάναμε όμως. 
Δεν θεωρώ όμως ότι είναι ανφέρ ή αθέμιτο, το να σηκώσουν τηλέφωνο και να πουν “ρε παιδιά, 
ξέρω ‘γω, μήπως αυτό το θέμα δεν είναι θέμα;”. Τη δουλειά τους κάνουν, τη δουλειά μου κάνω. 
Το πρόβλημα αρχίζει αν υπάρχει ένας εκβιασμός, ότι “θα σου κόψω τη διαφήμιση” ή δεν ξέρω τι 
άλλο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό εγώ δεν το έχω ζήσει προσωπικά και δεν νομίζω ότι κανείς 
απ’ τους ρεπόρτερ μας που ασχολούνται με αυτό το θέμα το έχει ζήσει. Αλλά αυτό που λέω, το 
aggressive spin, υπάρχει. Αλλά υπάρχει παντού. Και σ’ αυτή την κυβέρνηση και σε προηγούμενη 
κυβέρνηση. Και, φαντάζομαι, θα συνεχίσει να υπάρχει».
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Τα τηλέφωνα του Μαξίμου δεν συγκρατούν το σκάνδαλο

Κάπως έτσι φτάνουμε στο ξημέρωμα της 5ης Αυγούστου. Είναι η μέρα που τα τηλέφωνα του 
Μαξίμου δεν θα μπορέσουν πια να συγκρατήσουν το σκάνδαλο.

Ο ρους της ιστορίας έχει αρχίσει να αλλάζει από τα τέλη Ιουλίου, όταν το Ευρωκοινοβούλιο 
τεκμηριώνει ότι ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης είχε στοχοποιηθεί από το Predator τον 
Σεπτέμβριο του 2021. Σύντομα, θα ακολουθήσουν δύο εξελίξεις: η αποκάλυψη των συνδέσεων 
μεταξύ των συναλλαγών Δημητριάδη και Μπίτζιου, καθώς και ο έλεγχος της ΑΔΑΕ για το αν ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στοχοποιηθεί και από την ΕΥΠ. 

Κάπως έτσι, το πρωί της 5ης Αυγούστου, τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους. Και 
μαθαίνουμε πέρα πάσης αμφιβολίας ότι η ΕΥΠ, υπό την πολιτική ευθύνη του Δημητριάδη, 
παρακολουθούσε τους μήνες Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2021 τον Ανδρουλάκη, ο οποίος την ίδια 
περίοδο είχε στοχοποιηθεί και από το Predator της Intellexa, ο μέτοχος της οποίας Φέλιξ Μπίτζιος 
βρισκόταν στο ίδιο πλέγμα επιχειρηματικών συναλλαγών με τον Δημητριάδη. Χρειάστηκαν 
ελάχιστες ώρες για την παραίτηση του ανιψιού του πρωθυπουργού και του πρώην διοικητή της 
ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντος.

Ο παράγοντας Ανδρουλάκης έκανε την υπόθεση ευρωπαϊκή. Το τζίνι είχε πια βγει από το λυχνάρι. 
Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων παρενέβη η Επιτροπή PEGA του Ευρωκοινοβουλίου που ερευνά τη 
χρήση κακόβουλων λογισμικών στην ΕΕ. Παρενέβησαν, ακόμη, διεθνείς και εγχώριες 
δημοσιογραφικές οργανώσεις [Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα (rsf.org, 05 Αυγ. 2022), Διεθνές Ινστιτούτο 
Τύπου, ΕΣΗΕΑ (esiea.gr, 08 Αυγ. 2022), Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων 
(europeanjournalists.org, 06 Αυγ. 2022), η εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για θέματα Ελευθερίας των 
Μέσων Ενημέρωσης Τερέζα Ριμπέιρο), καταδικάζοντας την αγωγή Δημητριάδη σε βάρος του 
Reporters United, της ΕφΣυν και των δημοσιογράφων Νικόλα Λεοντόπουλου, Θανάση Κουκάκη και 
του υπογράφοντος για την έρευνα των υποκλοπών.

Και μετά ήρθε το μπαράζ των ρεπορτάζ του διεθνούς Τύπου, ο οποίος δεν ελέγχεται με σήκωμα 
τηλεφώνων: οι New York Times (Horowitz & Kitsantonis, 12 Αυγ. 2022), η Washington Post (Tsui, 09 
Αυγ. 2022), το Politico (Stamouli, 05 Αυγ. 2022), η Guardian (Smith, 07 Αυγ. 2022), το Bloomberg 
(Tugwell & Nardelli, 5 Αυγ. 2022), οι Financial Times (Varvitsioti & Hancock, 08 Αυγ. 2022), η Liberation 
(Perrier, 05 Αυγ. 2022). Και πολλά ακόμη διεθνούς κύρους μίντια που χαρακτήρισαν την υπόθεση 
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των υποκλοπών ως «ελληνικό Watergate», κατά το αμερικανικό σκάνδαλο που οδήγησε τον 
πρόεδρο Νίξον σε παραίτηση.

Η διεθνοποίηση της υπόθεσης έκανε αδύνατο για την κυβέρνηση να ελέγξει πλήρως το αφήγημα 
του πολύκροτου σκανδάλου μέσα από διαχρονικούς μηχανισμούς ενσωμάτωσης των μίντια, όπως 
είναι η κρατική διαφήμιση και χρηματοδότηση τύπου «λίστα Πέτσα», καθώς και οι συμμαχίες 
διαπλοκής των μίντια με πολιτικά και αλλότρια επιχειρηματικά συμφέροντα, για παράδειγμα του 
εφοπλιστικού και του κατασκευαστικού κλάδου.

Το απότοκο αυτής της εξέλιξης ήταν ότι ξαφνικά μεγάλα μίντια άρχισαν αναγκαστικά να 
αναπαράγουν την παραίτηση Δημητριάδη, για τον οποίο η κοινή γνώμη γνώριζε ελάχιστα, 
ακριβώς επειδή τα ίδια μίντια είχαν προηγουμένως en bloc αποσιωπήσει τον ρόλο του ανιψιού του 
πρωθυπουργού στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Μίντια πιο κυβερνητικά κι από τον πρωθυπουργό 

Για να δώσουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης 
Μητσοτάκη, το κοινό της εφημερίδας Παραπολιτικά λχ ερχόταν σε επαφή αποκλειστικά με καλές, 
αν όχι διθυραμβικές, ειδήσεις για τον Δημητριάδη (πλήρης λίστα στο ttps://www.parapolitika.gr/tag/
grigoris-dimitriadis/), επειδή περνούσε με άριστα τις εξετάσεις της αποτελεσματικότητας 
(parapolitika.gr, 05 Οκτ. 2021), επειδή έστειλε εξοπλισμό σε σχολείο στην Πρέβεζα (parapolitika.gr, 
09 Ιουν. 2022), επειδή με πρωτοβουλία του μοιράστηκαν μπουκαλάκια με νερό σε αστέγους εν 
μέσω καύσωνα (parapolitika.gr, 20 Ιουν. 2022).

Τα Παραπολιτικά δεν είχαν γράψει ούτε μια λέξη για την εμπλοκή Δημητριάδη στο σκάνδαλο των 
υποκλοπών μέχρι την παραίτησή του. Κι όταν ήρθε η ώρα της αναπόφευκτης ανακοίνωσης, 
επικαλέστηκαν κυβερνητικές πηγές που έλεγαν ότι η απομάκρυνση «έχει να κάνει με το κλίμα 
τοξικότητας που έχει αναπτυχθεί γύρω από το πρόσωπό του».

Πρακτικά τα Παραπολιτικά στήριξαν τον Δημητριάδη και μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Και 
διαψεύστηκαν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό που, στο διάγγελμά του λίγες μέρες αργότερα, είπε 
ότι ο ανιψιός του απομακρύνθηκε λόγω των χειρισμών του ως πολιτικά υπεύθυνος για την ΕΥΠ, 
όχι δηλαδή για το κλίμα τοξικότητας. 
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Κάθε μέσο ενημέρωσης επιλέγει το περιεχόμενό του. Ωστόσο, όταν αυτό καταλήγει σε καθολική 
αποσιώπηση μιας υπόθεσης με ισχυρό δημόσιο συμφέρον, τότε η αξιοπιστία των Μέσων 
κλονίζεται ενώπιον ενός αναγνωστικού κοινού που τελικά έχει τους λόγους του για να μην 
εμπιστεύεται τα μίντια.

Αντί επιλόγου, μια τελευταία παρατήρηση που ίσως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη συζήτηση 
για τα μίντια: τους τελευταίους μήνες, μετά την παραίτηση Δημητριάδη, σημαντικές αποκαλύψεις 
για την υπόθεση των υποκλοπών έχουν γίνει από το Βήμα (συμφερόντων Μαρινάκη) και τον 
δημοσιογράφο του Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ωστόσο, πριν από ο ξέσπασμα του σκανδάλου και την 
αποκάλυψη ότι το Predator είχε στοχοποιήσει τον επιχειρηματία Θοδωρή Καρυπίδη και μέσω 
αυτού τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το ίδιο Μέσο είχε την ακριβώς αντίθετη στάση.

Ενδεικτικά, στις 18 Ιουνίου 2021, άρθρο του Βασίλη Λαμπρόπουλου στα Νέα (in.gr, 20 Ιουν. 2021) 
ανέφερε ότι τα μέλη της ΑΔΑΕ «ζητούν από την ΕΛΑΣ να ενημερώνει κακοποιούς, κατασκόπους, 
αλλά και τζιχαντιστές ότι έχει αρθεί το απόρρητο των επικοινωνιών τους». Μάλιστα, ο πρόεδρος 
της ΑΔΑΕ Ράμμος ζήτησε από την εφημερίδα επανόρθωση με επιστολή του στις 21 Ιουνίου 
(adae.gr).

Το ερώτημα είναι: τι κάνει ένα μέσο ενημέρωσης να αλλάζει στάση και να αναδεικνύει μια 
υπόθεση δημοσίου συμφέροντος, ενώ πριν έγραφε εναντίον της, παρότι το δημόσιο συμφέρον 
ήταν εκεί; Θα πρέπει να αναζητήσουμε την απάντηση, μαζί με την υποκλαπείσα τιμή της 
δημοσιογραφίας. Γιατί ο Καθηγητής είχε δίκιο. Το «ντρέπομαι» είναι το σωστό ρήμα.
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Οι παρακολουθήσεις από τη σκοπιά  
των Μέσων και της δημοσιογραφίας 

Ματθαίος Τσιμιτάκης
Δημοσιογράφος, Nema Media

Η εποχή κατά την οποία μπορούσαμε, δημοσιογράφοι και Μέσα Ενημέρωσης - η λεγόμενη 
τέταρτη εξουσία- να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της αστικής δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου έχει πληγεί καθοριστικά σε όλον τον κόσμο από την ψηφιακή τεχνολογία και τη 
νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση που έχει αλλάξει τη δημόσια και ιδιωτική ζωή σε πρωτοφανές 
βάθος. Το διαδίκτυο έχει απορρυθμίσει την αγορά των εθνικών ΜΜΕ, εξάγοντας την υπεραξία 
της παραγωγής στα δίκτυα κατευθείαν, αντί να την κεφαλαιοποιούν τα ίδια τα Μέσα. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να πλήττεται ο ελεγκτικός τους ρόλος, όταν μιλάμε για τέταρτη εξουσία. Αν οι 
πηγές έχουν δική τους έξοδο στη δημοσιότητα και η παραγωγή μας είναι φτωχή, δεν μπορεί να 
ασκηθεί έλεγχος και τα Μέσα μετατρέπονται σε μηχανισμό παραγωγής δημοσίων σχέσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, πίσω από τα ρεπορτάζ αποκάλυψης του δικτύου των παρακολουθήσεων που 
βρίσκεται στον πυρήνα της διακυβέρνησης στη χώρα μας, αναδύεται εκ νέου μια κοινή 
διαπίστωση: η ψηφιακή τεχνολογία αλλοιώνει ουσιαστικά το δημοκρατικό πολίτευμα και τους 
θεσμούς του. Η ερευνητική δημοσιογραφία, που αναπτύσσεται σήμερα ξανά μέσα από μικρές 
ανεξάρτητες προσπάθειες όπως οι ομάδες των Reporters United και inside story, είχε πάντα το ίδιο 
χρέος: έφερνε στο φως όσα σκοτεινά κέντρα απεργάζονταν κατά του δημοσίου συμφέροντος, με 
όσους κινδύνους ενείχε αυτό για τους δημοσιογράφους. 

Όμως, το σκοτάδι αυτό (χαρακτηρισμός που αφορά και ειδικά την παρούσα κυβέρνηση εξαιτίας 
της απαξίωσης που δείχνει προς τους θεσμούς) είναι δομικό χαρακτηριστικό του ψηφιακού 
περιβάλλοντος επικοινωνίας. Οι αλγόριθμοι αποπροσωποποιούν την ευθύνη. Η ερευνητική 
δημοσιογραφία την επαναφέρει στο προσκήνιο, ακόμη κι αν αυτό δε φαίνεται πλέον να επαρκεί. 
Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι στο σημερινό περιβάλλον δημόσιας επικοινωνίας φτάσαμε έχοντας 
περάσει από τους σταθμούς της Cambridge Analytica και του Brexit, αποτέλεσμα συμπεριφορικών 
εκλογικών εκστρατειών και έπειτα από την εκλογή Τραμπ, ο οποίος δεν δίσταζε να παραχαράζει 
καθημερινά τη δημόσια συζήτηση. 
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Την ίδια περίοδο πολιτικά, είδαμε την αμφισβήτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια σειρά 
από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, τη σοβαρή υποχώρησή τους σε άλλες 
όπως η Ελλάδα και την ανάδυση της ακροδεξιάς ως υπολογίσιμης πολιτικής δύναμης στην ΕΕ. 
Υπό αυτό το πρίσμα, η υποχώρηση της επιρροής του Τύπου, η επιδεινούμενη οικονομική του 
καχεξία και η αυξανόμενη ανησυχία για τον ανθηρό κλάδο του λογισμικού και τα προγράμματα 
παρακολούθησης όπως το Pegasus και το Predator δεν αποτελούν έκπληξη, αλλά το λογικό 
αποτέλεσμα της ιστορικής εξέλιξης των τελευταίων είκοσι ετών. 

Σε αυτό το κλίμα, στα καθ’ ημάς, οι εδώ και μήνες συντριπτικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις 
για χειραγώγηση της πολιτικής και οικονομικής ζωής με τη χρήση αυτών των λογισμικών δεν 
ενεργοποιούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης του πολιτεύματος. Στη χώρα μας, ήταν ήδη 
κοινός τόπος ότι ΜΜΕ και δημοσιογράφοι δεν διεκδικούσαν τον ρόλο τους ως τέταρτη εξουσία, 
ούτε καν δια της αντικειμενικότητας και του ελεύθερου διαλόγου -την είχαν ήδη εκχωρήσει στην 
πρώτη αμαχητί, από τις απαρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η διεύρυνση του πεδίου της 
δημοσιότητας δια της ψηφιακότητας έφερε την ανάγκη της διαφάνειας στις συνθήκες άσκησης 
εξουσίας σαν όρο εκδημοκρατισμού της. Η προσπάθεια διεύρυνσης της διαφάνειας της 
διοίκησης μέσω της Διαύγειας υπονομεύτηκε επανειλημμένα από διοικητικές εξαιρέσεις, 
θεσμικές παραλείψεις και, τελευταία, αποφυγή του αποχαρακτηρισμού κρατικών αρχείων και 
πληροφοριών ως «μυστικών» ή διεύρυνση των σχετικών πράξεων και κονδυλίων. Οι 
βιομηχανοποιημένες παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας που έρχονται σήμερα στην 
επιφάνεια είναι ενδεικτικές αυτού του κλίματος και πάνε χέρι-χέρι με την επιδεικτική αγνόησή 
των θεσμών (απευθείας αναθέσεις, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη κ.ο.κ.).

Η πανδημία, αποτέλεσε το ιδανικό εφαλτήριο για αυτή τη στροφή: Ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα 
δεν εξήγγειλε απλώς μια κατάσταση εξαίρεσης, αλλά μια «νέα σχέση με την εξουσία», όπως είπε 
κατά την έναρξη της πανδημίας, συνέχοντας ξανά το εθνικό ακροατήριο, το οποίο στράφηκε 
στην τηλεόραση και την κυβερνητική εκφώνηση. Αν η ψηφιακή τεχνολογία οδηγούσε στον 
κατακερματισμό του εθνικού ακροατηρίου από τα μονοπώλια του διαδικτύου, η πανδημία μας 
επανέφερε ξανά στο εθνικό ακροατήριο για την αντιμετώπιση της «εθνικής απειλής», μπροστά σε 
ένα «πόλεμο». Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το διατύπωσε καθαρά άλλωστε όταν μίλησε στην 
ελληνική βουλή και αργότερα στο Κογκρέσο: τα social media πρέπει να ελεγχθούν ή, με άλλα 
λόγια, τα αμερικανικά μονοπώλια έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν εκ νέου τις σχέσεις με τους 
κατά τόπους καπιταλιστές σε ένα απορυθμισμένο περιβάλλον «δημοκρατικά» νομιμοποιημένων 
αυταρχισμών. 
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Η τηλεοπτική ατζέντα του «εξωτερικού εχθρού» στη χώρα μας συναντά τώρα και συντονίζεται 
υφολογικά και αισθητικά με την ουκρανική και αμερικανική προπαγάνδα των Σουχόϊ που 
καταρρίπτονται ζωντανά στα social media και τα πολεμικά ανακοινωθέντα. Ακόμα και αν πολιτικά 
έχει αντιρρήσεις κανείς για το πόσο αυταρχική ή αντιδημοκρατική και πολεμοκάπηλη είναι αυτή η 
κυβέρνηση, δεν μπορεί να μη δει αυτήν τη συμβολική μετατόπιση και τη μεταβολή της χρήσης 
Μέσων. Στη μεγάλη εικόνα: Υπάρχει μια συνάφεια ανάμεσα στις εικόνες που περνούν σε stories 
όπου πόλεμος, φλερτ και γατάκια αναμειγνύονται γλυκά και το τηλεοπτικό πρόγραμμα στο οποίο 
πρωινάδικα, ειδήσεις και σειρές χτίζουν τη συνείδηση του εθνικού ακροατηρίου. Όσο τα 
μονοπώλια διασπούσαν τα ακροατήρια δημιουργούνταν filter bubbles κοινοτήτων με όρους 
διαφοροποίησης. 

Τώρα όμως απειλείται το έθνος και όλα τα προγράμματα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή τη 
συνθήκη. Στη μικρή εικόνα της τηλεόρασης μας: μετά την πανδημία, παρακολουθήσαμε κάτι 
πρωτοφανές - τη συστηματική επιστροφή στα γεννοφάσκια της, όταν δηλαδή άρχισε να 
λειτουργεί και να διαμορφώνεται ως μέσο μαζικής επικοινωνίας επί χούντας. Η κυβερνητική 
εκφώνηση έγινε ξανά μονοφωνική και στεγανοποιημένη από τον δημοσιογραφικό έλεγχο στο 
όνομα της υγειονομικής ασφάλειας. Αργότερα, στην υπόθεση των υποκλοπών, άρχισε να 
αποκρυσταλλώνεται η πολιτική της επιστροφής στην “ουσία” του έθνους κράτους, καθώς η 
κυβέρνηση εξηγούσε ότι δεν μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια γιατί αυτή θίγει εθνικά 
συμφέροντα. Σήμερα, δεν μπορούμε να μάθουμε γιατί παρακολουθείτο ο αρχηγός του τρίτου 
κόμματος, οι δημοσιογράφοι Τέλλογλου και Κουκάκης, για λόγους «εθνικής ασφάλειας». Η 
ελληνική απόπειρα χειραγώγησης δεν στηρίζεται σε συμπεριφορικές τεχνικές επιρροής, όπως 
έγινε στο Brexit, αλλά, όπως εξήγησε ο Τάσος Τέλλογλου πρόσφατα, σε ωμή επιβολή.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στροφής αποτελεί η απάνθρωπη στάση της 
κυβέρνησης (με την κάλυψη των ευρωπαϊκών αρχών) στο προσφυγικό, που ζωές πετιούνται με 
παγερή αδιαφορία στον καιάδα του Αιγαίου ή του Έβρου, απλώς και μόνο επειδή δεν έχουν τη 
“σωστή” καταγωγή. Ο χαρακτηρισμός των θεμάτων αυτών ως «εθνικά επικίνδυνων» συνοδευόταν 
από την αντίστοιχη αναπαράστασή τους στα Μέσα. Πλήρης ή μερική απουσία, ή διαστρέβλωση. 
Χωρίς υπερβολή, αυτός είναι ένας κόσμος ανάποδα. Μπορούμε να υπερασπιστούμε τον 
πλουραλισμό σε ένα περιβάλλον που καταστρέφει τα ίδια του τα εχέγγυα; 
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Η εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ ο οποίος πουλά τώρα σήματα πιστοποίησης προς οκτώ 
ευρώ τον μήνα δείχνει πεντακάθαρα ότι τα fake news είναι συνυφασμένα με την οικονομική και 
πολιτική εξουσία στα δίκτυα. Τραμπ, Μπολσονάρο, αλλά και Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύουν 
ότι η αλήθεια δεν έχει πια ιδιαίτερη αξία στη δημόσια επικοινωνία. Η δημοσιογραφική 
επιστημολογία της αντικειμενικότητας και η μεθοδολογία της επαλήθευσης εσωτερικεύεται στο 
δικτυακό περιβάλλον και προβάλλει ενεργητικά σαν αίτημα ηθικής ακεραιότητας, κάτι που έχει 
διατυπωθεί πολιτικά ήδη. Βεβαίως, η ηθική ασκείται σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση διαφορετικά, 
διεκδικώντας το κοινά ηθικά αποδεκτό. 

Για την Αριστερά, με την ευρεία έννοια, ηθικά ακέραιο είναι να πεις την ιστορία του προσφυγικού 
σήμερα προστατεύοντας τα παιδιά που ζουν στο δρόμο, απέναντι στο εθνικό συμφέρον και τον 
υβριδικό πόλεμο. Είναι να καταγγέλλεις τους μηχανισμούς παρακολούθησης έναντι κάποιας 
δημοκρατικής λειτουργίας, έστω περιορισμένης. Ηθικό είναι να πεις την ιστορία από την πλευρά 
των γυναικών που πέφτουν θύματα ενός ανδροκρατούμενου κόσμου, χωρίς να καταφύγεις σε 
διαπραγμάτευση ταυτοτήτων, αλλά διεκδικώντας την άμβλυνση των ανισοτήτων.

Τα ανοιχτά οικοσυστήματα αντικαθιστούν Μέσα με εσωτερικές κοσμολογίες. Η υπεραξία δεν 
βρίσκεται πια ούτε στην είδηση, ούτε καν στον τίτλο του Μέσου, αλλά διαφεύγει στην κατασκευή 
του νοήματος όπως αυτό συντάσσεται σε διαλογικά wordclouds υπό την επιρροή των ίδιων των 
πλατφορμών. Οι πλατφόρμες είναι τα νέα κανάλια του Μέσου και όλοι είμαστε παραγωγοί 
περιεχομένου για αυτές. Η δημοσιογραφία δεν είναι μηχανισμός ελέγχου των εξαιρέσεων από τις 
συνταγματικές εγγυήσεις, τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, αλλά ενεργός μηχανισμός 
προώθησης ανταγωνιστικών αξιών και αφηγημάτων. Οι συμπεριφορικές τεχνολογίες 
θριαμβεύουν, αντανακλώντας την εργαλειακή αντίληψη της κοινωνίας, ήδη ριζωμένη στο 
διαδίκτυο και τα ψηφιακά Μέσα.
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Επερωτώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της 

τεχνολογίας: Ποιος ρωτά τους πολίτες; 

Δώρα Κοτσακά
Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Ερευνήτρια 

Τόσο η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) όσο και η αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων (automated decision making) συνιστούν πλέον παράγοντες θεμελιακής σημασίας για το 
οικονομικό μοντέλο παραγωγής. Ωστόσο, είναι απολύτως σημαντικό να βρεθεί το σημείο 
ισορροπίας ανάμεσα στα εταιρικά κέρδη και τα ψηφιακά δικαιώματα των χρηστών. Σήμερα, αλλά 
και στο μέλλον, αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί παρά να εστιάσει στη νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται στον τομέα της παραγωγής στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς 
και στο καθεστώς ιδιοκτησίας των δεδομένων. Ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας συνιστά πολιτικό 
ζητούμενο.  

Στη δημόσια σφαίρα σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο κενό σχετικά με την τεχνολογία και την τεχνητή 
νοημοσύνη ειδικότερα. Το θεσμικό πλαίσιο ή διαδικασία δημόσιας λήψης αποφάσεων που θα 
εξασφαλίζει ότι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί και ερωτηθεί σχετικά με το εάν επιθυμούν την 
εφαρμογή και ανάπτυξη μιας τεχνολογικής καινοτομίας ή όχι, δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει καμία 
μέριμνα σχετικά με το εάν προτεραιοποιούν μια τεχνολογική εξέλιξη ή την εφαρμογή της ως 
περισσότερο επείγουσα και σημαντική για τις ζωές τους σε σχέση με μια άλλη. Δεν προβλέπεται 
καμία διαδικασία μέσω της οποίας να ερωτώνται οι εργαζόμενοι εάν επιθυμούν την εφαρμογή 
ενός τεχνολογικού εργαλείου στον χώρο εργασίας τους. Δυστυχώς, το ίδιο ισχύει και στην 
ιδιωτική σφαίρα, υπό τη νέα «οντολογική ιδιότητα» του χρήστη που επικαλούνται οι ψηφιακοί 
κολοσσοί.

Στο πλαίσιο των σημερινών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, από τη στιγμή που μια τεχνολογική 
εξέλιξη εγγυάται κέρδη για τον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνει το «πράσινο φως». Η επένδυση σε μια 
τεχνολογική εξέλιξη σημαίνει ότι χάνεται η ευκαιρία επένδυσης σε μια άλλη. Εξαιτίας της 
απουσίας δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις στην 
τεχνολογία και την έρευνα που αυτή προϋποθέτει, στερούμαστε ως κοινωνίες τη δυνατότητα, όχι 
μόνο να προστατευτούμε από κακόβουλες και παθογόνες τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά και να 
προτεραιοποιήσουμε το δημόσιο συμφέρον επί των εταιρικών κερδών. Δεν υπάρχει κάποια 
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μεθοδολογία που να εφαρμόζεται προκειμένου να διερευνήσει τις προσδοκίες των πολιτών από 
την τεχνολογία. Το κριτήριο της κερδοφορίας είναι αυτό που υπερισχύει παρότι η τεχνολογία 
σήμερα φέρει επιπλοκές σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης ζωής.

Ορίζουμε την κοινωνική ωφελιμότητα των τεχνολογικών εφαρμογών στη βάση των απαντήσεων 
που δίνουν οι stakeholders του τεχνολογικού τομέα σχετικά με τις μελλοντικές τους επενδύσεις. 
Εταιρικά forums και συνδεόμενα lobbies διαθέτουν ισχυρή και θεσμοποιημένη επιρροή, τη στιγμή 
που η γνώμη των πολιτών δεν ερωτάται καν. Κατά τον ίδιο τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις 
σχετικά με την κατεύθυνση που ακολουθεί η έρευνα ανάπτυξης εφαρμογών στο επίπεδο της 
παραγωγής. Ωστόσο, η έρευνα για την ανάπτυξη των πιο σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών 
έχει χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, από τα χρήματα των πολιτών ως φορολογουμένων, 
για τους οποίους δεν προβλέπεται ρόλος στο πλαίσιο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Εξαιτίας των τεχνολογικών αλλαγών των τελευταίων δεκαετιών, έχει διαμορφωθεί ένα μοντέλο 
παραγωγής το οποίο αποδίδει στο μέγιστο της κερδοφορίας του μέσω της έρευνας και της 
καινοτομίας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως το λογισμικό, η βιοτεχνολογία, η φαρμακοβιομηχανία, η 
νανοτεχνολογία ή η τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα με τον νεοφιλελεύθερο μύθο που επικρατεί, 
καμία από αυτές τις τεχνολογικές επαναστάσεις δεν θα είχε επέλθει χωρίς τον καθοδηγητικό 
ρόλο του κράτους (Kotsaka, 2021). Σε πολλές περιπτώσεις, από το Internet έως τη νανοτεχνολογία, 
στην πραγματικότητα ήταν το κράτος και όχι ο ιδιωτικός τομέας που είχε το όραμα της 
στρατηγικής αλλαγής. Προχώρησε στις απαραίτητες τεράστιες επενδύσεις και ενεργοποίησε ένα 
αποκεντρωμένο δίκτυο δρώντων προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκείνο το στάδιο της 
έρευνας που ενέχει μεγάλο ρίσκο. Στάδιο-προϋπόθεση προκειμένου, στη συνέχεια, η ανάπτυξη 
και η εμπορευματοποιήση της διαδικασίας να επέλθει με τρόπο δυναμικό (Mazzucato, 2011).  

Την ίδια στιγμή, όταν τίθενται ερωτήσεις σχετικά με την τεχνολογία, ο τρόπος που αυτό γίνεται 
είναι προβληματικός (Eurobarometer, 2021). Σήμερα έχουμε βρεθεί σε μια συνθήκη στην όποια η 
κριτική στην ανάπτυξη ή εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών από την πλευρά πολιτών, 
πολιτικών, ακόμα και ειδικών στον τομέα αντιμετωπίζεται ως τεχνοφοβική σχεδόν ως 
αυτοματισμός. Το τεχνοφοβικό στίγμα συνιστά την τέλεια παγίδα στον δημόσιο λόγο, 
προκειμένου να προωθείται όποια τεχνολογική καινοτομία είναι επικερδής για τον ιδιωτικό 
τομέα, ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή περιβαλλοντικό κόστος που επιφέρει. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, η περίπτωση όπου οι πολίτες δεν επιθυμούν την εξέλιξη της τεχνολογίας προς 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ιδιαίτερα όταν αυτό πραγματοποιείται με τα δικά τους χρήματα ως 
φορολογουμένων, δεν ανιχνεύεται, καθώς οι ερωτήσεις δεν τίθενται ποτέ σε αυτό το επίπεδο.
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Μια χρήσιμη αναλογία

Το έλλειμμα δημοκρατίας στον τομέα της τεχνολογίας δεν μπορεί να ιδωθεί ανεξάρτητα από την 
ευρύτερη συνθήκη ελλείμματος εμπιστοσύνης στην πολιτική σφαίρα. Το ζήτημα της 
εμπιστοσύνης των πολιτών σε δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς οι οποίοι διαχειρίζονται τις 
σημαντικότερες αποφάσεις για το μέλλον βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας 
σε ευρωπαϊκό -και όχι μόνο- επίπεδο. Ζητήματα όπως η πολιτική διαχείριση της κλιματικής 
αλλαγής και της τεχνητής νοημοσύνης αξιολογούνται ως σημαντικά σε υπαρξιακό, πλέον, 
επίπεδο. Η έλλειψη εμπιστοσύνης εκφράζεται δυναμικά, όχι μόνο από την πλευρά μεμονωμένων 
πολιτών, αλλά και από φορείς κάθε είδους, όπως εργατικές ενώσεις, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, ερευνητικοί φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές αγροτουριστικές 
επιχειρήσεις, δίκτυα ομότιμης παραγωγής κ.λπ. Η διαχείριση της πανδημίας και στον τομέα της 
τεχνολογίας, στο πλαίσιο της οποίας ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την εφαρμογή 
συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων απλά παρακάμφθηκε με συνθήκες κατεπείγοντος, έκανε τα 
πράγματα μάλλον χειρότερα (Cohen, Péron & Algan, 2022).

Το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς από την πλευρά των πολιτών συνδέεται άμεσα με τον 
βαθμό συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Κάτι που φάνηκε με ιδιαίτερη 
ένταση τα τελευταία χρόνια και στον τομέα της κλιματικής κρίσης. Πρόκειται για άλλον έναν 
τομέα πολιτικής όπου εμπλέκονται αποφάσεις μεγάλης σημασίας και τεράστια ποσά δημόσιων -
και όχι μόνο- επενδύσεων. Ωστόσο, στην περίπτωση της κλιματικής μετάβασης και των 
περιβαλλοντικών πολιτικών, φαίνεται ότι βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά σχετικά με τη 
συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Πρόκειται για τομείς περισσότερο ώριμους στον 
δημόσιο διάλογο συγκρινόμενοι με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι 
άνθρωποι γνωρίζουν περισσότερα και κατανοούν καλύτερα αυτά τα ζητήματα και αυτό 
ενδυναμώνει το αίτημά τους για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Φυσικά τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Η συζήτηση γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
ξεκίνησε συγκροτημένα τη δεκαετία του 1980 και χρειάστηκαν τέσσερις δεκαετίες πολιτικών 
αγώνων, μαζικών κινημάτων, τεκμηρίωσης και ενημέρωσης σχετικά, τόσο με τα ίδια, όσο και με 
την πολυπλοκότητα των συνδεόμενων συμφερόντων. Η περίπτωση των «κίτρινων γιλέκων» στη 
Γαλλία αποτελεί ένα πρόσφατο χρήσιμο παράδειγμα το οποίο κατόρθωσε να φέρει αποτελέσματα 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τους κοινωνικούς 
αγώνες που οργάνωσε το κίνημα και τις μακροχρόνιες εξεγέρσεις που με την επιμονή τους 
οδήγησαν σε μια νέα δομή συμμετοχικής λήψης αποφάσεων.
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Στη Γαλλία, η Συνέλευση Πολιτών για το Κλίμα (Citizens’ Convention for Climate, CCC) θεμελιώθηκε 
την περίοδο 2019-2020 (White, 2022). Οι Συνελεύσεις Πολιτών για το Κλίμα έχουν τις ρίζες τους 
στα «κίτρινα γιλέκα» και τις μαζικές ταραχές στους δρόμους της Γαλλίας όπως ξεκίνησαν στα 
τέλη του 2018 ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με την εισαγωγή ενός νέου 
φόρου άνθρακα στους πολίτες. Προσπαθώντας η γαλλική κυβέρνηση να χειριστεί τις εξεγέρσεις 
-οι οποίες άντλησαν υποστήριξη από το σύνολο του πολιτικού φάσματος- προσπάθησε να δώσει 
διέξοδο στη συσσωρευμένη ένταση με τη διοργάνωση ενός «Μεγάλου Εθνικού Διαλόγου», όπως 
ονομάστηκε. Αυτή η προσπάθεια πήρε τη μορφή πλήθους τοπικών Συνελεύσεων Πολιτών (Citizens 
Assemblies, CA). Μέσα από αυτήν την εμπειρία, προέκυψε η ιδέα της υποστήριξης μιας εθνικής 
Συνέλευσης Πολιτών με αποκλειστικό αντικείμενο τις πολιτικές για το κλίμα. Με αυτόν τον 
σκοπό, τον Ιούλιο του 2019, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Συνέλευση Πολιτών για το Κλίμα έχει 
την αποστολή να καταθέσει προτάσεις σχετικά με το πώς η Γαλλία θα κατορθώσει να περιορίσει 
τις εκπομπές άνθρακα στο 40% του επιπέδου του 1990 έως το 2030, με έναν κοινωνικά δίκαιο 
τρόπο.

Η Συνέλευση Πολιτών για το Κλίμα συγκροτήθηκε σε σώμα αρκετές φορές μεταξύ 2019-2020, 
στη συνέχεια οι εργασίες της διακόπηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Ωστόσο, κατέληξε σε 149 
προτεινόμενα μέτρα, τα οποία περιελάμβαναν και δύο τροπολογίες στο γαλλικό Σύνταγμα. Ο 
Πρόεδρος Μακρόν δήλωσε, στην αρχική του τοποθέτηση σχετικά με τις προτάσεις, ότι αυτές 
γίνονται αποδεκτές 146 από τις 149. Η Συνέλευση είχε τη δυνατότητα να θέσει τις προτάσεις της 
σε εθνικό δημοψήφισμα. Τα περισσότερα μέλη της Συνέλευσης δεν θέλησαν να ακολουθήσουν 
αυτόν τον δρόμο και προτίμησαν να αναφέρονται στο εθνικό κοινοβούλιο. Σήμερα, σχεδόν δύο 
χρόνια μετά την έκθεση της Συνέλευσης, υπάρχει ανησυχία αναφορικά με την έλλειψη δράσης 
από τη γαλλική κυβέρνηση ως προς την εφαρμογή των προτάσεων.

Η γαλλική περίπτωση συμπληρώνεται και από άλλα συμμετοχικά μοντέλα σε διαφορετικά μέρη 
του κόσμου, τα οποία δίνουν χώρο στους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η 
Συνέλευση για το Κλίμα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Climate Assembly, CAUK) ή η Παγκόσμια 
Συνέλευση. Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (OECD) έχει 
υποστηρίξει τις Συνελεύσεις Πολιτών ως μέρος αυτού που ονομάζει «το διαβουλευτικό κύμα» 
της δημοκρατικής μεταρρύθμισης (OECD 2020). Έχει καταγράψει οκτώ μοντέλα, όπως 
προκύπτουν από υπαρκτές πρακτικές, τα οποία μπορούν να λάβουν υπόψη οι διαμορφωτές 
πολιτικών (OECD 2021)1. Την ίδια στιγμή, η καμπάνια για την κλιματική δικαιοσύνη Extinction 
Rebellion (XR), έχει θέσει ως «Τρίτο Αίτημα» ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δημιουργούν και να 
ακολουθούν τον δρόμο που χαράσσουν οι Συνελεύσεις Πολιτών σχετικά με την «κλιματική και 
οικολογική δικαιοσύνη».
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Θα μπορούσαν τα συμμετοχικά μοντέλα να αποτελέσουν ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του 
ελλείμματος δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την τεχνολογία; Οι καθιερωμένες 
διαδικασίες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας δεν φαίνεται να επαρκούν, τόσο στον τομέα 
της τεχνολογίας, όσο και του περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή 
βρίσκονται ένα βήμα μπροστά, κάτι που ακολουθεί και το αντίστοιχο επίπεδο πληροφορίας και 
γνώσης των πολιτών σε αυτόν τον τομέα πολιτικής. Το ζητούμενο της «τεχνολογικής 
εγγραμματοσύνης» των πολιτών δεν μπορεί να συνεχίσει να περιορίζεται στην πρόσβαση στο 
internet και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Η γνώση και η διάθεση της σχετικής 
πληροφορίας στους πολίτες συνιστά προϋπόθεση προκειμένου να λειτουργήσει η δημοκρατία 
στους κρίσιμους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ιδιωτικότητας, της διαχείρισης 
δεδομένων, της ψηφιακής εργασίας, της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, της ελευθερίας 
του λόγου και σε πλήθος άλλων επιπέδων της συλλογικής μας ζωής, τα οποία πλέον συνδέονται 
άρρηκτα με την τεχνολογία.

Η συζήτηση έχει ανοίξει και νέοι ορισμοί, για παράδειγμα, σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα 
των χρηστών επί των δεδομένων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδυναμώνουν αυτήν την τάση. 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα προσωπικά μας δεδομένα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά ως εργασία 
και η ιδιοκτησία τους να αποδίδεται στον παραγωγό τους, προκειμένου να τα διαφυλάξει ή να τα 
εμπορευτεί. Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας αλλοιώνουν τη φύση της εργασίας, 
καθιστούν ασαφή τη διάκριση εργασίας και ελεύθερου χρόνου και μας ζητούν να γίνουμε δια 
βίου συμμέτοχοι στην παραγωγή αγαθών και εκτός του χώρου εργασίας (Zuboff, 2019). Η 
αυξανόμενη ικανότητα των ψηφιακών εφαρμογών θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται ως μια νέα 
πηγή καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας ή συμπλήρωσης εισοδήματος. Η επίγνωση από την 
πλευρά των χρηστών της σημασίας του ρόλου τους είναι που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Είναι 
ενδεικτικό ότι, ήδη σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς, οι χρήστες μπορούν να ιδρύουν 
Σωματεία Παραγωγών Δεδομένων (Data Unions) και οργανώνονται με αίτημα μια δίκαιη 
αποζημίωση που θα αναλογεί στον πλούτο που παράγουν2.

Σήμερα, νέα πεδία διεκδικήσεων δημιουργούνται σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά 
δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο και η αναγκαιότητα της ρύθμισης επανέρχεται με όρους που σε 
αυτόν τον τομέα δεν μπορούν απλώς να επανεπινοηθούν, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο 
(Κοτσακά & Manouach, 2020). Ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στο πεδίο των εφαρμοσμένων ψηφιακών 
πολιτικών θα πρέπει να δημιουργηθεί για πρώτη φορά και το αν θα λειτουργήσει προς όφελος ή 
εναντίον των περισσοτέρων δεν μπορεί παρά να συνιστά μια συλλογική πρόκληση και ένα μείζον 
πολιτικό διακύβευμα3.
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Σημειώσεις:

1. Είναι ενδεικτικό ότι η πρόσφατη έκθεση του OECD προτείνει οκτώ τρόπους προκειμένου να 
θεσμοποιηθεί η «συμβουλευτική δημοκρατία» (deliberative democracy). Περιλαμβάνει την ιδέα 
«συνδυασμού της συμβουλευτικής και της άμεσης δημοκρατίας» ως έναν από τους οκτώ 
τρόπους που σκιαγραφεί (OECD 2021, 22-23). Κυρίως εξετάζει τη μεθοδολογία που εφαρμόζει το 
Citizens’ Initiative Review σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ και αλλού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ένα ολιγάριθμο σώμα με τα χαρακτηριστικά των Συνελεύσεων Πολιτών παρέχει στους πολίτες 
μια αξιολόγηση των προτάσεων που τίθενται σε δημοψήφισμα. Η έκθεση του OECD σημειώνει ότι 
υπάρχουν προτάσεις στο Βέλγιο για ένα είδος μόνιμης Συνέλευσης Πολιτών που θα έχει την 
εξουσία να αποφασίζει σχετικά με τις πολιτικές που θα τίθενται σε δημοψήφισμα (OECD 2021, 
23).

2. Ενδεικτικά, https://thedataunion.eu/, https://medium.com/streamrblog/what-are-data-unions-how-do-
they-work-which-ones-can-i-use-887e67fb7716, https://www.thedataunion.org/.

3. Προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται να κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πρόσφατες Digital 
Services Act και (DSA) Digital Market Act (DMA) οι οποίες επιχειρούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά 
σε παγκόσμιο επίπεδο το πλαίσιο λειτουργίας των ψηφιακών κολοσσών. Ωστόσο, αυτή η 
περίπλοκη προσπάθεια δεν είναι χωρίς προβλήματα. Περισσότερα στο https://bit.ly/3HGe4uR. 
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Το όραμα της αποανάπτυξης και η στρατηγική της

Γιάννης Μυλωνάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Μέσων και Επικοινωνίας, 

National Research University Higher School of Economics, Μόσχα

Σε μια συγκυρία για την Ελλάδα και τον κόσμο εξαιρετικά δυσοίωνη, με ηγεσίες εξαιρετικά 
κοντόφθαλμες και ανεπαρκείς, βαλτωμένες σε εθνικιστικές ρητορίες και επιδιώξεις, 
διαπλεκόμενες με τοπικές και διεθνείς οικονομικές ολιγαρχίες, με την πολιτική να χαράσσεται με 
θεσμικά πλαίσια αρτηριοσκληρωμένα από τις νεοφιλελεύθερες δοξασίες της «ελεύθερης 
αγοράς», υποστηριζόμενες από ακροδεξιά δόγματα «τάξης και ασφάλειας», το ζήτημα της 
περιβαλλοντικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής παραμένει επιτακτικό και απαιτεί την 
ανάληψη άμεσης και συλλογικής δράσης.

Πέρα από τα επιστημονικά του δεδομένα και τη χάραξη πολιτικής, χρειάζεται να εξετάσουμε τους 
όρους με τους οποίους τίθεται το οικολογικό ζήτημα στη δημόσια και την πολιτική διαβούλευση. 
Παρόλο που η επιτακτικότητά του αναγνωρίζεται γενικά, το οικολογικό πρόβλημα, όσο και η λύση 
του, τίθενται συχνά στη δημοσιότητα, τόσο με όρους ατομικιστικούς, όσο και σε ένα 
“αναπτυξιακό” πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι αφενός, «είμαστε υπεύθυνοι» γενικά «όλοι/ες» για την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της συμμετοχής μας στον καταναλωτικό τρόπο ζωής και γι’ 
αυτό πρέπει («όλοι/ες») να αλλάξουμε τις συνήθειές μας (σαν να έχουν όλοι την ίδια αγοραστική 
δύναμη ή την ίδια επίδραση), αφετέρου ότι οι όποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να 
θίξουν τους αναπτυξιακούς στόχους των εθνικών οικονομιών και της παγκόσμιας οικονομίας 
γενικά. Η προστασία του περιβάλλοντος και τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
υποτίθεται πως θα πρέπει να είναι συγχρόνως και αναπτυξιακά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
αύξηση του ΑΕΠ, κάτι που συμβατικά μεταφράζεται στην ανάπτυξη δυνατοτήτων ευημερίας. Με 
άλλα λόγια, η οικονομία, η «ελεύθερη αγορά» και η οικονομική ανάπτυξη δεν θα υπονομευτούν 
από τα όποια μέτρα παρθούν από το κράτος υπέρ του περιβάλλοντος. Το νεοφιλελεύθερο κράτος 
πρωτίστως οργανώνει τους όρους λειτουργίας της «ελεύθερης αγοράς». Επομένως, τα άτομα 
επιφορτίζονται με την εξεύρεση κάποιων ατομικών πρακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ 
οι όποιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να θίγουν στο ελάχιστο την ελευθερία του 
επιχειρείν και των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης. 
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Πώς όμως μπορεί κανείς, ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, να ζήσει έναν οικολογικά βιώσιμο βίο, 
όταν ακόμα και οι ίδιες οι δυνατότητες ανακύκλωσης απορριμμάτων είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες -όχι μόνο από άποψη υποδομών- και διαμεσολαβούνται από τη λογική και τους 
στόχους της αγοράς και του οικονομικού ανταγωνισμού; Για παράδειγμα, πώς μπορεί να γίνει το 
ανακυκλωμένο πλαστικό πιο ανταγωνιστικό οικονομικά από το καινούριο πλαστικό -του οποίου η 
παραγωγή είναι πολύ φτηνότερη-, τη στιγμή μάλιστα που τα περισσότερα είδη πλαστικού δεν 
είναι ανακυκλώσιμα, ή που η ανακύκλωσή τους συχνά παράγει πλαστικό ακατάλληλο για χρήση 
(π.χ. τοξικό για συσκευασίες τροφίμων) (New Greenpeace Report, 2022). Επιπλέον, η οικονομική 
ανάπτυξη συνεπάγεται τη χρήση περισσότερων πόρων -πρώτων υλών και ενέργειας- για την 
αύξηση της παραγωγής, τη διεύρυνση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, την εντατικοποίηση της 
εργασίας και του ανταγωνισμού, τη διεύρυνση της εμπορευματοποίησης, τη διαρκή «τόνωση» 
της κατανάλωσης, την αύξηση των απορριμμάτων κ.ο.κ. Έτσι, με όρους αγοράς, οι όποιες 
οικολογικές παρεμβάσεις του κράτους έχουν εξαιρετικά μετριοπαθείς στόχους και πολύ 
περιορισμένα αποτελέσματα. Οι λύσεις που προτείνονται, στην καλύτερη περίπτωση, δίνουν μόνο 
μικρή παράταση στις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε πως το βασικό πρόβλημα είναι η ίδια η υπάρχουσα 
οικονομία όπως δομείται στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου η 
διαρκής και με κάθε κόστος ανάπτυξη αποτελεί όρο ύπαρξής του. Απέναντι στην ιδεολογία και τις 
πολιτικές της οικονομικής ανάπτυξης, ο Γιώργος Καλλής, καθηγητής πολιτικής οικολογίας, και οι 
συνεργάτες του αναπτύσσουν τη θεωρία της αποανάπτυξης, μια θεωρία που έχει αποκτήσει 
πολλούς φίλους και συγχρόνως έχει δεχτεί αρκετές επικρίσεις (Giorgos Kallis & Vansintjan, 2018). 
Ο ίδιος ο όρος της αποανάπτυξης είναι ανταγωνιστικός ως προς την ηγεμονία της ανάπτυξης και 
των προσπαθειών να τη συντηρήσουν, έστω και με ένα «βιώσιμο» ή «πράσινο» προσωπείο. 
Σύμφωνα με την κριτική πολιτική οικονομία (Harvey, 2014), η τάση για διαρκή και αυξανόμενη 
ανάπτυξη του κεφαλαίου αποτελεί την πιο ειδεχθή αντίφαση του καπιταλισμού, σε έναν πλανήτη 
με περιορισμένους πόρους και σε ένα παγκοσμιοποιημένο πολιτικοοικονομικό σύστημα που 
διέπεται από βαθιές ανισότητες. 

Όπως εξηγούν, παρόλο που κάθε παραγωγικό μοντέλο παράγει συχνά πλεονάσματα, η διαχείριση 
και η διανομή των όποιων πλεονασμάτων διαφέρει. Ο καπιταλισμός στοχεύει στην αύξηση των 
πλεονασμάτων τα οποία και διαρκώς επανεπενδύει ώστε να υπάρξει εκ νέου αύξηση-ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων συσσώρευσης κεφαλαίου, δημιουργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
σε κάποιους ώστε να επιβληθούν στην αγορά, να προεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα 
πεδία κ.ο.κ. Η ανάπτυξη επομένως αποτελεί κεντρικό διακύβευμα του καπιταλισμού και της 
ύπαρξής του και λειτουργεί και ως αυτοσκοπός και ιδεολογία για τη συντήρηση του συστήματος, 
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παρότι οι θυσίες που απαιτούνται από λαούς και χώρες (βλ. Ελλάδα της νεοφιλελεύθερης 
λιτότητας), αλλά και τα ίδια τα «κέρδη» της ανάπτυξης λειτουργούν μόνο για λίγους. Πιο γενικά, 
οι φούσκες χρέους, οι «ανούσιες δουλειές» (κατά τον Ντέηβιντ Γκρέμπερ), η κατανάλωση που 
οδηγείται από στρατηγικές μάρκετινγκ, η διαρκής εμπορευματοποίηση των πάντων (μέσω 
«επενδύσεων»), μεταξύ άλλων, αποτελούν όψεις της λογικής της οικονομικής ανάπτυξης. 
Επομένως, πέραν των οικολογικών προβλημάτων, η οικονομική ανάπτυξη στην κυρίαρχη εκδοχή 
της βρίσκεται στη βάση άλλων προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η πολιτισμική υποβάθμιση και η 
αλλοτρίωση. Η θεωρία της αποανάπτυξης υποστηρίζει τη ριζική απεμπολή του αναπτυξιακού 
πρόσημου της οικονομίας (όχι μόνο καπιταλιστικής, μα και γενικότερα) και τη ριζική μετατόπισή 
της σε μια κατεύθυνση πιο κοινωνική, συμμετοχική, οικολογική και δημοκρατική. Μια τέτοια 
μετατόπιση προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή κλίμακας, δηλαδή τη σμίκρυνση της 
οικονομίας, τη δικαιότερη διανομή του πλεονάσματος, την αλλαγή των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτικών δραστηριοτήτων και σχέσεων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές πλαίσιο. Για να 
αποαναπτυχθεί η οικονομία, θα πρέπει να παράγουμε και να δουλεύουμε λιγότερο, να 
μοιραζόμαστε περισσότερο, να οργανώνουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις σχέσεις μας σε 
άλλη κλίμακα και με άλλους όρους, αλλά και να καταναλώνουμε σε μια άλλη λογική. Ο δρόμος 
προς αυτήν την κατεύθυνση, βέβαια, δεν είναι απλός και εμπεριέχει πολλές αντιφάσεις, τις 
οποίες η θεωρία της αποανάπτυξης προσπαθεί να απαντήσει. Η κατανομή του βάρους που θα 
προέκυπτε από τις διαδικασίες της αποανάπτυξης, οι αλλαγές συμπεριφορών, επιθυμιών, 
σχέσεων, παραγωγικών και διανεμητικών μοντέλων και θεσμών χρήζουν στοχασμού, 
διαβούλευσης και χάραξης πολιτικών στρατηγικών, τόσο από τα πάνω, σε κρατικό επίπεδο, όσο 
και από τα κάτω, σε επίπεδο κοινωνικών οργανώσεων, κινημάτων, ατόμων. Η αποανάπτυξη έχει, 
τόσο κοινωνικό, όσο και πολιτικό χαρακτήρα. Αφορά τη μετάβαση σε ένα μετά-καπιταλιστικό και 
σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο το οποίο θα στηρίζεται στη συνεργατική και αλληλέγγυα 
δραστηριότητα από τα κάτω. 

Πιο συγκεκριμένες προτάσεις συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίση χρέους της Ευρωζώνης, 
όταν ο Καλλής και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν δέκα σημεία-ιδέες που θα μπορούσαν να 
υιοθετηθούν από ριζοσπαστικά κόμματα της Αριστεράς ώστε να προωθηθούν πολιτικά, σε μια 
συγκυρία κρίσιμη, όσο και γόνιμη, για την κοινωνικοπολιτική καρποφορία νέων ιδεών, οραμάτων 
και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, παρόλο που, όπως σημειώνουν, προκρίθηκαν τελικά 
συμβατικές νεοκεϋνσιανές προτάσεις απέναντι στη νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία, οι οποίες 
συμβάδιζαν με τα αναπτυξιακά θέσφατα. Τα σημεία αυτά συνοψίζονται στα εξής: κατάργηση του 
χρέους (εκτός αυτού όσων έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα), δραστική μείωση του χρόνου 
εργασίας (σε τουλάχιστον 32 ώρες εβδομαδιαίως), κατοχύρωση του βασικού κατώτατου και 
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ανώτατου μισθού, επιβολή «πράσινου φόρου» στα ανώτερα εισοδήματα, διακοπή κρατικής 
χρηματοδότησης σε ρυπογόνες δραστηριότητες (π.χ. σε υποδομές ιδιωτικών μεταφορών, σε 
εξορυκτικές δραστηριότητες), πολιτικοοικονομική υποστήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
δραστηριότητας, ανακατασκευή και ανανέωση των υπαρχόντων κτιρίων και διακοπή του 
χτισίματος νέων, ελαχιστοποίηση της διαφημιστικής δραστηριότητας, θεσμοθέτηση 
περιβαλλοντικών ορίων (π.χ. σχετικά με τη χρήση ορυκτών καυσίμων), απεμπολισμό του ΑΕΠ και 
της αντικατάστασής του από άλλους δείκτες μέτρησης της ευημερίας. 

Κάποια από αυτά τα μέτρα που αφορούν την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και την 
υιοθέτηση στόχων προς την κλιματική ουδετερότητα τα είδαμε να υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό 
και έπειτα σε εθνικό επίπεδο, ως απάντηση στην εντεινόμενη κλιματική κρίση (π.χ. Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία). Ωστόσο, χωρίς παράλληλη αλλαγή του παραγωγικού και οικονομικού 
μοντέλου εν γένει, δεν είναι αρκετά, κάτι που αποδεικνύουν οι κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Για να αποτελέσει διέξοδο, το ζήτημα 
της αποανάπτυξης θα πρέπει να έχει διεθνή βάση και προοπτική, προκειμένου να μην 
συσσωρεύονται αντιφάσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές κλίμακες παραγωγής, αλλά και 
γιατί τα ζητήματα που υπόσχεται να λύσει η αποανάπτυξη έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα. Υπό 
αυτήν την έννοια, η θεωρία και το πρόταγμα της αποανάπτυξης δεν αφορούν μόνο την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μα και της φτώχειας, της κοινωνικοπολιτικής αλλοτρίωσης 
και της υποβάθμισης της δημοκρατίας, προσφέροντας μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση για 
τη διαμόρφωση ενός νέου συλλογικού οράματος για ένα καλύτερο μέλλον, μετά τον καπιταλισμό 
και τον εθνικισμό.
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     Από-τουρισμός: Από τη μονοκαλλιέργεια της ξαπλώστρας  
στις ποικίλες μορφές της λιτής αφθονίας 

Άγγελος Βαρβαρούσης
Ερευνητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και διευθυντής του μεταπτυχιακού 

προγράμματος Degrowth: Ecology, Economics and Policy

Το 2022, η Ελλάδα ήταν ο «μεγάλος νικητής» στην ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή κούρσα της 
προσέλκυσης τουριστών, αφού η Κρήτη ανταγωνίζεται ευθέως τη Μαγιόρκα και τα νησιά του 
Αιγαίου, συνολικά, ξεπέρασαν τις Βαλεαρίδες Νήσους σε κρατήσεις. Η Ελλάδα διαθέτει, 
σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο RND, το πιο ποιοτικό «τουριστικό προϊόν» στη Μεσόγειο, πάνω 
από την Ιταλία και την Ισπανία. Ταυτόχρονα, στον απόηχο των παραπάνω διθυραμβικών 
δημοσιευμάτων, ανακοινώνεται η νέα πρωτοβουλία «Athens. The city is the museum», αποτέλεσμα 
της κοινοπραξίας του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων και της Google, που στοχεύει 
στη διεύρυνση του τουρισμού σε κάθε γωνιά της πόλης. 

Παράλληλα με όλα αυτά, πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδες, περίπου το 50% σύμφωνα με 
έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, θα θυμούνται το 2022 ως την πρώτη χρονιά 
που δεν μπόρεσαν να πάνε καθόλου διακοπές ή ως τη χρονιά που τελικά, με πολλές δυσκολίες, 
κατάφεραν να πάνε κάπου αλλά πολύ σύντομα κατάλαβαν πως αυτό το «κάπου» δεν τους χωρά 
πια, είτε λόγω ακρίβειας είτε λόγω της αφόρητης πολυκοσμίας. Άλλοι πάλι, ιδίως οι κάτοικοι της 
Αθήνας και των άλλων city-break προορισμών, θα θυμούνται το 2022 ως τη χρονιά που τους 
εκδίωξαν από το σπίτι που νοίκιαζαν για να το μετατρέψουν σε «Airbnb» ή ως τη χρονιά που 
αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο γονεϊκό σπίτι λόγω της δυσκολίας όλο και μεγαλύτερων 
μερίδων του ελληνικού πληθυσμού να αποκτήσουν στεγαστική αυτονομία. Η μεγάλη «νίκη» της 
Ελλάδας για το 2022 σε ότι αφορά στην τουριστική ανάπτυξη, συνδυάστηκε με την ένταξη της 
χώρας, για πρώτη φορά στην ιστορία, στην έβδομη θέση του Annual Global Retirement Index του 
Forbes, το οποίο αποτελείται από ένα κλειστό γκρουπ δέκα χωρών που είναι κατάλληλες για την 
πρόωρη συνταξιοδότηση των Αμερικανών πολιτών. Και εάν κανείς αναρωτιέται για τον 
ενδεχόμενο αντίκτυπο μιας τέτοιας «επιβράβευσης», δεν έχει παρά να μελετήσει τα 
αποτελέσματα που ήδη έχει στην πρώτη στη λίστα Πορτογαλία όπου κεντρικές γειτονιές της 
Λισαβόνας και του Πόρτο έχασαν το 95% του ντόπιου πληθυσμού τους μέσα σε λίγα μόλις 
χρόνια.       
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Είναι πλέον σαφές σε όλους μας πως το νέο οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας είναι βασισμένο 
σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί την ιερή αγελάδα της 
δημόσιας διαβούλευσης, καθώς οποιαδήποτε αμφισβήτησή του ισοδυναμεί με εθνική προδοσία. 
Έτσι, η συζήτηση δεν γίνεται με πολιτικούς όρους καθώς δεν περιλαμβάνει το εάν αυτήν η 
κατεύθυνση είναι σωστή και κοινωνικά επωφελής, αλλά περιορίζεται στο πώς θα μπορέσει να 
γιγαντωθεί όλο και περισσότερο η τουριστική ανάπτυξη ενώ, στην καλύτερη περίπτωση, 
περιλαμβάνει και κάποια πιο ποιοτικά στοιχεία όπως το τι είδους τουρίστες θέλουμε να 
προσελκύσουμε ή πώς μπορεί η ανάπτυξη αυτή να συμβαδίσει με την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των προορισμών. 
Είναι όμως στα αλήθεια βιώσιμο ο τουρισμός να αποτελεί τη βασική, αν όχι μοναδική, 
αναπτυξιακή διέξοδο μιας ολόκληρης χώρας; Με τι κόστος;  

Στο παρόν άρθρο το επιχείρημά είναι πως μια τέτοια προσέγγιση είναι στην καλύτερη περίπτωση      
μυωπική και στη χειρότερη υποκριτική. Η μελέτη τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας 
εμπειρίας δείχνει πως η ξέφρενη τουριστική ανάπτυξη, όποια μορφή και αν πάρει, θα είναι 
μονάχα επιζήμια για τη χώρα -το περιβάλλον και τον πολιτισμό της- ενώ θα οδηγήσει σε ολοένα 
και μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική απορρύθμιση, καθώς τα όποια οφέλη της 
είναι ασήμαντα μπροστά σε αυτά που θυσιάζονται στον βωμό της. Τέλος, προτείνω τον 
αποτουρισμό, ο οποίος είναι ο περιορισμός, ρύθμιση και ένταξη του τουριστικού φαινομένου σε 
ένα ολοκληρωμένο πλάνο οικονομικού και χωρικού σχεδιασμού, με έμφαση στη διαποικίληση της 
ανάπτυξης, ως την πιο εύφορη εναλλακτική στον παραπάνω μονόδρομο. Στόχος του 
αποτουρισμού δεν είναι απλά η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του υπερτουρισμού αλλά και η 
αναζήτηση νέων βιώσιμων μορφών κοινωνικής ευημερίας. 

Ας δούμε όμως πώς ο τουρισμός έφτασε να αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας. Σε 
αντίθεση με μια αφήγηση που κυκλοφορεί ευρέως στα ελληνικά ΜΜΕ, η οποία προσπαθεί να 
παρουσιάσει το φαινόμενο ως ένα ελληνικό επίτευγμα των κυβερνήσεων της τελευταίας 
δεκαετίας, η στρατηγική και δομική σύζευξη του τουρισμού με την καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι 
ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επιταχύνθηκε και ολοκληρώθηκε ως αντίδοτο στην παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Τότε, στον απόηχο της κατάρρευσης των τιμών των ακινήτων 
και της ανάπτυξης, ο τουρισμός αποτέλεσε στρατηγική επιλογή του παγκόσμιου κεφαλαίου για 
την αναθέρμανση του real estate και της οικονομίας, μετατρέποντας τη βιομηχανία του 
τουρισμού από ένα ακόμα εργαλείο καπιταλιστικής ανάπτυξης σε κεντρική αιχμή της συνολικής 
αρχιτεκτονικής του (Murray 2015). Αυτό συνέβη κυρίως με δύο τρόπους. Από τη μια πλευρά, 
υπήρξε η στρατηγική άρση όλων των γραφειοκρατικών και φορολογικών περιορισμών που 
σχετίζονται με τον τουρισμό και από την άλλη, ο τουρισμός αποτέλεσε σημαντικό πεδίο της 
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ψηφιακής στροφής του συστήματος, το οποίο επενδύοντας στα data προσπάθησε να μετριάσει 
τις απώλειες που μετρούσε στο πεδίο της υλικής παραγωγής (Fletcher et al 2019). 

Η άρση των περιορισμών έγινε κεντρικά και καθολικά κατόπιν σύστασης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), ο οποίος, ήδη από το 2009, στο υπόμνημά του με τίτλο «Ο 
δρόμος για την ανάκαμψη» καλούσε τις κυβερνήσεις να άρουν όλα τα μέτρα που πιθανόν να 
δυσκόλευαν την τουριστική ανάπτυξη. Η ψηφιακή στροφή του συστήματος έγινε στο πεδίο του 
τουρισμού κυρίως μέσα από το φαινόμενο του «καπιταλισμού της πλατφόρμας» και το καθεστώς 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων που, χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχουσες υποδομές (ιδιωτικές 
κατοικίες και γαίες), κατόρθωσαν σε πάρα πολύ βραχύ χρονικό διάστημα να επεκτείνουν 
δραματικά τις τουριστικές εμπορευματικές μεθορίους σε τόπους, εντός και εκτός των πόλεων, 
που μέχρι πρότινος ήταν έξω από τις τουριστικές ροές. Φυσικά, η επέκταση αυτή ακολουθήθηκε 
από μεγαλύτερες επενδύσεις οι οποίες πάτησαν πάνω σε αυτές τις, αρχικά, πιο πειραματικές νέες 
χαρτογραφήσεις των τουριστικών προορισμών. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το φαινόμενο του υπερτουρισμού το οποίο πλέον πλήττει 
μια σειρά από τόπους σε όλον τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και των πιο “απίθανων” 
προορισμών όπως είναι το Έβερεστ, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι του Ειρηνικού, ή το Γαϊδουρονήσι. 
Οι συνέπειες του υπερτουρισμού είναι ποικίλες και πολύ καλά ερευνημένες ήδη πριν από την 
εμφάνιση του όρου. Ενδεικτικά αναφέρονται η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η μόλυνση, η 
εξάντληση των πόρων λόγω της ασύμμετρης κατανάλωσής τους μέσα στο έτος, η απώλεια 
βιοποικιλότητας και ο αφανισμός σπάνιων ειδών, η αύξηση των ανισοτήτων και ο εκτοπισμός των 
ντόπιων, ο παραμερισμός της δημοκρατίας και η απομάκρυνση του κέντρου των αποφάσεων, η 
απώλεια της παραδοσιακής γνώσης και των τοπικών τεχνικών και τελικά η πολιτισμική ισοπέδωση 
μέσω της πρόσδεσης σε μια κομφορμιστική παγκοσμιοποίηση. Με λίγα λόγια, ο (υπερ)τουρισμός 
καταστρέφει το ίδιο το αντικείμενο του πόθου του, όπως πολύ εύστοχα είχε επισημάνει εδώ και 
χρόνια ο John Urry (1990). Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για φαινόμενα υπερτουρισμού εκτός των χωρών 
του παγκόσμιου Βορρά, σε χώρες «δεύτερης ταχύτητας» σχετικά με το επίπεδο της οικονομίας 
τους, οι παραπάνω συνέπειες εντείνονται ακόμα περισσότερο, δημιουργώντας συνθήκες νέο-
αποικισμού (Mowforth and Munt 2016). 

Γιατί λοιπόν να επιθυμούμε μια τέτοια ανάπτυξη για την Ελλάδα και τι άλλο μπορούμε να 
κάνουμε εκτός από να αναπτυχθούμε τουριστικά; 
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Τα προβλήματα του υπερτουρισμού δεν είναι άγνωστα στους πολιτικούς και στους ιθύνοντες για 
τον σχεδιασμό του νέου αυτού οικονομικού μοντέλου της χώρας, κατά τον ίδιο τρόπο που η 
κλιματική κρίση δεν είναι άγνωστη στους παγκόσμιους ηγέτες. Ωστόσο, οι απαντήσεις που 
δίνονται σε αυτά τα προβλήματα, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τις ιδέες του βιώσιμου 
τουρισμού, του οικοτουρισμού, του αργού τουρισμού κ.ο.κ., είναι το ίδιο αναποτελεσματικές και 
προβληματικές όσο και η γενικότερη ιδέα της επίλυσης της κλιματικής κρίσης με περισσότερη 
“πράσινη ανάπτυξη”. Όλα τα προαναφερθέντα είδη εναλλακτικού τουρισμού, παρά τα σημαντικά 
σημεία που αναδεικνύουν, επικεντρώνονται στη μεταστροφή της συμπεριφοράς του ατόμου ή, 
στην καλύτερη περίπτωση, στην προσέλκυση άλλου είδους τουριστών -πιο εύπορων, κάτι που 
τελικά εντείνει ακόμα περισσότερο κάποιες από τις πλευρές του προβλήματος (π.χ. εκτοπισμός), 
ενώ αποτυγχάνει να συλλάβει και να διευθετήσει τα δομικά προβλήματα που έχει η καπιταλιστική 
τουριστική ανάπτυξη, όπως τα αναλύσαμε παραπάνω. 

Ο αποτουρισμός, σε αντίθεση με τα παραπάνω, αλλά και με το αφοριστικό κίνημα του 
αντιτουρισμού που στρέφεται ενάντια στους τουρίστες και όχι ενάντια στο σύστημα που παράγει 
τον υπερτουρισμό, το οποίο και βλέπουμε να μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη, 
προτείνει μια οργανωμένη έξοδο από την τουριστική μονοκαλλιέργεια, μέσω μιας πολυδιάστατης 
οικονομίας και μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής σταδιακής αποσύζευξης του τουρισμού και της 
κινητικότητας από τον μοναδικό στόχο της οικονομικής μεγέθυνσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
αποτελεί μια ιδιαίτερη αιχμή του συνολικότερου αιτήματος για βιώσιμη από-ανάπτυξη. Η 
στρατηγική του αποτουρισμού θα μπορούσε να αρθρωθεί σε τρία διακριτά επίπεδα τα οποία 
αλληλοτροφοδοτούνται και δεν μπορούν να λειτουργήσουν από μόνα τους.  

Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται μια συλλογική προσπάθεια αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού 
του τι είναι καλή ζωή, πέρα από τον καταναλωτισμό και τον διαρκή αγώνα για περισσότερη 
δύναμη και εξουσία. Αυτή η προσπάθεια περνά απαραίτητα μέσα από αναγνώριση των τοπικών 
μας ιδιαιτεροτήτων, την (επανα)σύνδεση με την ιστορία και τον πολιτισμό μας, καθώς και με τα 
πιο δημιουργικά και θετικά στοιχεία που έχουν προκύψει μέσα από τη σύνδεση του τοπικού με το 
παγκόσμιο. Μόνο μέσα από τη δημιουργία νέων αφηγήσεων και προτύπων λιτής αφθονίας και 
ευημερίας μπορούμε να επιτύχουμε μια ευρεία, δίκαιη και συμπεριληπτική πορεία που να 
συμβαδίζει με την ανάγκη για πιο συνετή διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων που επιτάσσει η 
κλιματική κρίση. 
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Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να εξεταστεί ένα στρατηγικό πλάνο αναδιάρθρωσης της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας που να είναι ποικίλο και συμβατό, τόσο με τα γεωγραφικά, 
πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας, όσο και με την παραπάνω νέα αφήγηση 
της καλής ζωής. Για παράδειγμα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την αρχιπελαγική φύση της 
χώρας μας, όχι απλά προσθέτοντας νέους κόμβους τουριστικής ανάπτυξης στον παγκόσμιο 
τουριστικό χάρτη, αλλά αξιοποιώντας τον πλούτο και την ποικιλία που αυτή η γεωγραφία 
προσφέρει σε φυσικούς πόρους, τεχνικές και τρόπους ζωής. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε 
μορφές παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που να είναι κατάλληλες για το μεσογειακό και δη 
νησιωτικό τοπίο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις συμμετοχικές διαδικασίες του χωρικού και 
οικονομικού σχεδιασμού ώστε να προωθηθεί η κοινωνική καινοτομία και να ενδυναμωθούν οι 
τοπικές κοινότητες. Θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια της υπεραστικοποίησης και να 
σχεδιαστούν βιώσιμες μορφές επιστροφής των νέων στην ύπαιθρο και στα νησιά. Μόνο μέσω 
μιας ισόρροπης πληθυσμιακής ανάπτυξης μπορούμε να έχουμε ποικίλες οικονομίες και να 
αποφύγουμε την τουριστική μονοκαλλιέργεια. Τέλος, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις εδαφικές 
δικτυώσεις και συνολικά τη γεωπολιτική κατεύθυνσης της χώρας, ενισχύοντας ενδεχομένως 
αυτό που ο Λατούς (2008) ονόμασε «μεσημβρινή συμμαχία», εννοώντας μια καλύτερη 
διασύνδεση των χωρών της Μεσογείου. 

Σε ένα τρίτο και τελευταίο επίπεδο, ο αποτουρισμός περιλαμβάνει τη θέσπιση μια σειράς μέτρων 
που μπορούν να ρυθμίσουν με νέους όρους το φαινόμενο που συνειδητά απορρυθμίστηκε όπως 
είδαμε παραπάνω μετά το 2008. Η λίστα με αυτές τις ρυθμίσεις είναι μακρά και πρέπει να 
σχηματιστεί μέσα από ευρεία διαβούλευση και μελέτη άλλων τέτοιων προσπαθειών παγκοσμίως. 
Ενδεικτικά, ωστόσο, αναφέρω τη θέσπιση απόλυτων ορίων στην τουριστική προσέλευση ανά 
περιοχή, την προστασία των κοινών και του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές, στα 
δάση κ.ο.κ., την προώθηση εναλλακτικών συνεργατικών πλατφορμών έναντι του καπιταλισμού 
της πλατφόρμας που θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες κομμάτι των κερδών τους, τη 
φορολόγηση της ρύπανσης και των κενών κατοικιών σε τουριστικούς προορισμούς, την 
εφαρμογή μέτρων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής στους επαγγελματίες που 
ασχολούνται με μη τουριστικά επαγγέλματα σε τουριστικές περιοχές (π.χ. δασκάλους, 
επαγγελματίες υγείας, τεχνικούς κ.λπ.), τη θέσπιση κινήτρων για διακοπές σε κοντινά μέρη και 
για τη χρήση πιο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης κ.ά. 

Δεν είναι εύκολα τα παραπάνω, έχουμε όμως άλλη επιλογή;           
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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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