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Αθηνών, Νίκος Σωτηριάδης, πρόεδρος
της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΕΤ3,
Πάνος Λουκάκος, τ. Εντεταλµένος Σύµβουλος της ΕΡΤ, Προκόπης ∆ούκας,

δηµοσιογράφος της ΕΡΤ, ∆ηµήτρης
Παπούλιας, τ. πρόεδρος του ΟΤΕ και
της ∆ΕΗ, ΄Αγγελος Στάγκος, τ. Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της

ΕΡΤ, Τάκης Αθανασόπουλος, τ. πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
∆ΕΗ και Παναγιώτης Καλφαγιάννης,
πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ.

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΤ». ΚΑΙ ΜΕΤΑ;
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΤΣΙΜΗ
Το κλείσιµο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης στις 11 Ιουνίου 2013 συµπυκνώνει µε τρόπο µοναδικό όλες τις πολιτικές, θεσµικές και οικονοµικές πτυχές
της αναδιάρθρωσης που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα σήµερα. Το µοντέλο του
«ξαφνικού θανάτου» δοκιµάστηκε στον
επικοινωνιακά πιο νευραλγικό χώρο,
αυτόν της δηµόσιας ενηµέρωσης και φάνηκε ότι µπορεί να δουλέψει: το δόγµα
του σοκ στο µεγαλείο του...
Επειδή όµως οι αντιδράσεις µετά το
µαύρο εντός κι εκτός Ελλάδας ήταν µεγάλες, η κυβέρνηση κατάλαβε ότι ακόµη µια
επίδειξη πυγµής, όπως η αποστολή των
ΜΑΤ στην ΕΡΤ, θα ήταν ένας νέος κόλαφος. Έτσι, άλλαξε τακτική και απλώς περίµενε να στοιχειώσει το Ραδιοµέγαρο.
Να ξεχάσουν και να ξεχαστούν µέσα
στην καλοκαιρινή ραστώνη του Αυγούστου, ώστε ο «ξαφνικός θάνατος» να µετατραπεί σε «αργό –αλλά σίγουρο αυτή
τη φορά– θάνατο». Η στρατηγική, όµως,
δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα
στον χρόνο που προβλέπονταν. Αν και µε
πολλές απώλειες, οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ
συνέχισαν να δουλεύουν και να αντιστέκονται, πιστεύοντας ότι µπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις, ακόµη κι αν δεν
είχαν σχεδιάσει το επόµενο βήµα τους.
Από την άλλη πλευρά, τη δύσκολη –
ή βρώµικη– δουλειά ανέλαβε ο Παντελής
Καψής, καταξιωµένος δηµοσιογράφος
H Μαριλένα Κατσίµη εργάζεται ως δηµοσιογράφος στην ΕΡΤ και είναι γενική γραµµατέας της ΕΣΗΕΑ.

του πάλαι ποτέ «δηµοκρατικού χώρου»
και κυβερνητικός εκπρόσωπος της δεύτερης µνηµονιακής κυβέρνησης. Ο κύριος Καψής δέχθηκε να είναι ο πρώτος
υπουργός δηµόσιας τηλεόρασης σε µια
δυτική δηµοκρατία χωρίς δηµόσια τηλεόραση! Γιατί άραγε; Ας υποθέσουµε ότι
ήταν πράγµατι πρόκληση για τον κύριο
Καψή να φτιάξει από την αρχή την Ελληνική ∆ηµόσια Τηλεόραση «απαλλαγµένη
από τις αµαρτίες του παρελθόντος». Η
εικόνα που περνάει η κυβέρνηση είναι ότι
οι αµαρτίες αυτές βάρυναν τις προηγούµενες κυβερνήσεις εξίσου µε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες προφανώς
είχαν βρει ένα modus vivendi µε τις ελίτ
που κυβερνούσαν την Ελλάδα, οδηγώντας την ΕΡΤ στα βράχια. Αυτό όντως
ίσχυε κάποτε στη δηµόσια τηλεόραση.
Όχι όµως στην εποχή του Μνηµονίου.
Η ΕΡΤ ήταν ένας από τους λίγους δηµόσιους οργανισµούς, ο οποίος εκκαθαρίστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Τα αποτελέσµατα –στα νούµερα τουλάχιστον– ήταν εντυπωσιακά. Από έλλειµµα
9 εκ. ευρώ πέρασε για πρώτη φορά στο
πλεόνασµα των 60 εκ. ευρώ, ο αριθµός
των εργαζοµένων µειώθηκε αισθητά,
καθώς και οι µισθοί αυτών που παρέµειναν. Μπήκε το πλαφόν των 4000 ευρώ
µεικτά για διευθυντές και «εκλεκτούς».
Έγιναν µεν και προσλήψεις «ηµετέρων»
αλλά σε λογικό βαθµό, ώστε να µην προκαλούν. Κόπηκαν οι εξόφθαλµες σπατάλες, ενώ το 25% των εσόδων από το
ανταποδοτικό τέλος διατίθετο πλέον για
την ενίσχυση εναλλακτικών µορφών
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ενέργειας, που καµία σχέση δεν είχαν µε
την ΕΡΤ. Και το πιο σηµαντικό: ανέβηκε η
τηλεθέαση και η ΝΕΤ έγινε ανταγωνιστική, µε αποκορύφωµα τις επιδόσεις της
στις εκλογές του 2012.
Χαρακτηριστική είναι η αντιπαράθεση µεταξύ του τότε υπουργού Επικρατείας Παντελή Καψή στη Βουλή και του
αρµόδιου τοµεάρχη της Ν∆ Σίµου Κεδίκογλου, τον Μάρτιο του 2012, για το
«σηµαντικό νοικοκύρεµα» στην ΕΡΤ. Κανείς δεν µπόρεσε, όµως, να πείσει τον κ.
Κεδίκογλου, ο οποίος µαινόταν κατά της
συρρίκνωσης της ΕΡΤ, επέµενε στις καταγγελίες για σκανδαλώδεις συµβάσεις
και αµφισβητούσε την ανεξαρτησία και τα
αξιοκρατικά κριτήρια. Είχε δίκιο. Τα
σκάνδαλα, όµως, που έγιναν επί των ηµερών του κ. Κεδίκογλου ως κυβερνητικού
εκπροσώπου, συγκρίνονται µόνο µε τις
χειρότερες στιγµές της προµνηµονιακής
ΕΡΤ. Οι προσλήψεις ηµετέρων παρά την
οικονοµική κρίση, έβγαζαν µάτι. ∆εκάδες
άνθρωποι προσλήφθηκαν µε µισθούς διπλάσιους από τον µέσο όρο των υπαλλήλων, οι περισσότεροι από τους οποίους
δεν πατούσαν το πόδι τους στο Ραδιοµέγαρο. Μεικτές παραγωγές, κρούσµατα
λογοκρισίας µε θύµατα παρουσιαστές,
κανονική προπαγάνδα υπέρ της Κυβέρνησης και γενικότερα απαξίωση της κρατικής τηλεόρασης µε κατακόρυφη πτώση
στην τηλεθέαση, είναι λίγα από τα «έργα»
της νέας διοίκησης της ΕΡΤ. ΄Ηταν τέτοια
η κακοδιαχείριση στα οικονοµικά, που
ενώ η διοίκηση παρέλαβε πλεονασµατικό
προϋπολογισµό, µέσα σε 6 µήνες δεν
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µπορούσε να µας πληρώσει ούτε τις υπερωρίες.
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και
τα σωµατεία αντέδρασαν µε τον γνωστό
τρόπο: απεργία. ∆ύο µήνες πριν πέσει το
µαύρο, οι δηµοσιογράφοι έκαναν απεργία τα Σαββατοκύριακα καταγγέλλοντας
τα σκάνδαλα, ενώ ταυτόχρονα έγινε µεγάλη κινητοποίηση για να ενηµερωθεί ο
κόσµος σχετικά µε τα αίτια της απεργίας.
Έγιναν προσπάθειες –και µέσω προσωπικών γνωριµιών µε συναδέλφους δηµοσιογράφους– να παίξει το θέµα και στα
ιδιωτικά µέσα, πολλοί λίγοι όµως µπόρεσαν να το «περάσουν» από τους αρχισυντάκτες τους. Ετοιµάστηκαν φάκελοι µε
όλα τα στοιχεία και µοιράστηκαν σε βουλευτές. ∆ιοργανώθηκε συνέντευξη τύπου. Το θέµα της ΕΡΤ ακούστηκε τελικά
κυρίως από συγκεκριµένες εφηµερίδες,
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και διάφορα µπλογκς και ιστοσελίδες. Όχι όµως
στον βαθµό που θα επιθυµούσαν οι εργαζόµενοι, στην ευρύτερη κοινωνία. Αν
και υπήρχε το βήµα, η επικοινωνία του
πραγµατικού προβλήµατος «ΕΡΤ» στον
κόσµο ήταν περιορισµένη. Πάρα ταύτα,
οι κινήσεις των εργαζοµένων εξόργισαν
την κυβέρνηση. Λίγο οι απολύσεις που
έπρεπε να γίνουν, λίγο ότι δεν µπορούσαν να ελέγξουν την ΕΡΤ, λίγο οι δηµοσκοπήσεις που έδειχναν ότι µεγάλη µερίδα της κοινής γνώµης πίστευε ότι η ΕΡΤ
αποτελείται από αργόσχολους υπαλλήλους και διεφθαρµένους συνδικαλιστές
σε συνδυασµό µε την αυταρχικότητα και
την ιδεοληψία της επικοινωνιακής οµάδας
του κυρίου Σαµαρά και το κακό έγινε.
Είναι η ζηµιά ανεπανόρθωτη? Ακόµη
και να ήθελε ο κύριος Καψής δεν µπορεί
να σώσει την τιµή της ∆ηµόσιας Τηλεόρασης για τους εξής λόγους:
1. Η δηµοκρατία κοστίζει
Ο υφυπουργός ∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης θέλει να µεταρρυθµίσει την ΕΡΤ, στα
πρότυπα άλλων δηµοσίων δικτύων, όχι
όµως δυτικοευρωπαϊκών. Ας µην ξεχνάµε
πως η ευρωπαϊκή κουλτούρα της δηµόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης αποτελεί εξαίρεση στον παγκόσµιο χάρτη:
νησίδα ποιότητας, κοινωνικής ευθύνης,
αισθητικής και δηµοκρατίας. Και ως τέτοια κοστίζει. Η νέα ελληνική δηµόσια
ραδιοτηλεόραση φυσικά δεν θα είναι
έτσι. ∆ιότι όλα αυτά έγιναν (και) για να
κοστίζει ακόµη λιγότερα από ό,τι η ΕΡΤ,
τη στιγµή που το ανταποδοτικό τέλος
που πλήρωναν οι Έλληνες ήταν το πιο
φθηνό σε όλη την Ευρώπη µετά τη
Μάλτα!

2. Η ΝΕΡΙΤ δεν εγγυάται την ανεξαρτησία της δηµόσιας τηλεόρασης
Το µεγαλύτερο πρόβληµα του νόµου για
τη ΝΕΡΙΤ είναι ότι, ενώ όπως ισχυρίζεται
η κυβέρνηση, η «αµαρτωλή ΕΡΤ» έκλεισε
µεταξύ άλλων επειδή δεν ήταν ανεξάρτητη, τώρα κατά την πρώτη εφαρµογή
του νόµου, το Εποπτικό Συµβούλιο που
θα ελέγχει τα πάντα στον νέο φορέα διορίστηκε από υπουργούς της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ και θα µπορεί να έχει διάρκεια
έως και 12 χρόνια! Ο κύριος Καψής επαίρεται ότι ακολουθείται το µοντέλο του
BBC. Στη Βρετανία, το αντίστοιχο εποπτικό συµβούλιο (trustees) διορίζεται
από την ίδια τη βασίλισσα! Όµως η παράδοση ανεξαρτησίας του Τύπου στη
Βρετανία δεν θυµίζει σε τίποτα την Ελλάδα, όπως και η ΝΕΡΙΤ δεν θα θυµίζει
σε τίποτα το BBC!
3. Αλυσίδα παρανοµιών στη ∆ηµόσια Τηλεόραση
Ο ενδιάµεσος φορέας (∆Τ) είναι εν τη
γενέσει του παράνοµος. Αυτό ισχυρίζονται έγκριτοι συνταγµατολόγοι, όπως ο
Νίκος Αλιβιζάτος (εµπνευστής του νοµοσχεδίου Μόσιαλου για µεταρρυθµίσεις
στην ΕΡΤ, πάνω στο οποίο βασίστηκε το
ν/σ για τη ΝΕΡΙΤ). Το µεταβατικό στάδιο
είναι αντισυνταγµατικό και παράνοµο και
για τον λόγο αυτό µάλιστα πολλοί άνθρωποι που είχαν ταχθεί υπέρ των «µεταρρυθµίσεων» στην ΕΡΤ δεν δέχθηκαν
να βοηθήσουν στο εγχείρηµα της ∆Τ·
διότι απλώς το εγχείρηµα αυτό είναι απολύτως έωλο.
Η άποψή µου είναι ότι ο κύριος
Καψής ως υφυπουργός για τη δηµόσια
ραδιοτηλεόραση θα µπορούσε να προχωρήσει στον νέο φορέα και όχι να
εγκλωβιστεί στην εµµονή της κυβέρνησης
να συνεχίζει την αλυσίδα των παρανοµιών
µε τη ∆Τ, αδιαφορώντας πλήρως για την
αρχή της νοµιµότητας προς ικανοποίηση
τάχα της απόφασης του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου. Έτσι, θα λυνόταν
το πρόβληµα και το κράτος θα γλύτωνε
και 100 εκ. ευρώ από τις αποζηµιώσεις!
Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας έδινε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να αναδιπλωθεί χωρίς να εµφανιστεί
ηττηµένη. Θα κρατούσε µεταβατικά την
ΕΡΤ ανοιχτή, µέχρι να αποφασίσει επιτέλους τι θέλει να κάνει. Αν το έκανε αυτό,
όσο και να διαφωνούσε κανείς µε τη νέα
ραδιοφωνία και τηλεόραση, θα ήταν εντελώς διαφορετική η νοµιµοποίησή της.
Η νοµικά ανυπόστατη ∆Τ άφησε
απολύτως έκθετους τους εµπνευστές της
τόσο ως προς τον χρόνο έναρξης της
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λειτουργίας της (δύο µήνες µετά την απόφαση του ΣτΕ), ως προς την ποιότητα του
προγράµµατός, αλλά και κυρίως εξαιτίας
των διαδικασιών µέσω των οποίων ιδρύθηκε και στελεχώθηκε. Η ανοµία και η
τσαπατσουλιά, λοιπόν, διορθώθηκε µε
χειρότερες ανοµίες και τσαπατσουλιές: ο
διαγωνισµός για τη στελέχωση έγινε ταυτόχρονα µε τη λειτουργία της τηλεόρασης, οι πρώτοι δηµοσιογράφοι και τεχνικοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ελληνικό δηµόσιο χωρίς συµβάσεις, τα τηλέφωνα µεταξύ των εν δυνάµει υποψηφίων και της πολιτικής ηγεσίας είχαν ανάψει για τα καλά, οι προϋποθέσεις διαφάνειας για την ηλεκτρονική ανάρτηση της
λίστας των επιτυχόντων δεν τηρήθηκαν
και αυτά είναι µόνο ενδεικτικά σηµεία του
καταλόγου του θεσµικού αλλά και ηθικού
ευτελισµού: µια παρωδία νοµιµότητας σε
συνδυασµό µε µια ανήθικη στρατηγική
που σκοπό έχει να διχάσει και να εξευτελίσει τους εργαζόµενους. Και όλα αυτά,
διότι η κυβέρνηση Σαµαρά, στην οποία
ανήκει ο κ. Καψής, έχει ολοκληρωτικά
προσχωρήσει σε µια αντίληψη πολιτικής
που θυµίζει Τζωρτζ Μπους «ή είσαι φίλος
µας ή εχθρός µας».
Μικρές νίκες
Οι πρώην εργαζόµενοι της ΕΡΤ, που είτε
µε το κεφάλι σκυµµένο από άγχος και
ανασφάλεια είτε για να τα έχουν καλά µε
την εξουσία έκαναν αίτηση στο µεταβατικό σχήµα αντιµετωπίστηκαν από λίγους
(ευτυχώς) ως «δηλωσίες», χαρακτηρισµός απαράδεκτος που ξυπνάει άσχηµες
µνήµες και αποδοκιµάστηκε στις γενικές
συνελεύσεις των δηµοσιογράφων. Η διαίρεση του σώµατος των εργαζοµένων
είναι γεγονός. Ωστόσο, πολλοί από τους
συναδέλφους µας έχουν µετανιώσει που
πήγαν στη ∆Τ. ∆εν είναι και το πιο ευχάριστο να περνάς από αστυνοµικό έλεγχο
για να πας στη δουλειά σου. Να νιώθεις
ότι έχεις προδώσει τον αγώνα, αλλά να
µην µπορείς να κάνεις αλλιώς γιατί έχεις
υποστεί τεράστια πίεση από συναδέλφους, οικογένεια, φίλους…
Μια νίκη για τους εργαζόµενους στην
ΕΡΤ είναι ότι υπάρχουν συνάδελφοι που
έκαναν αίτηση αλλά δεν πήγαν στη ∆Τ και
γυρίζουν στο Ραδιοµέγαρο. Η επιστροφή
τους µας γεµίζει τις «µπαταρίες», όπως
και πλήθος κόσµου που δήλωσε και πάλι
δυναµικό παρών στις συναυλίες για τους
3 µήνες από το µαύρο στην EΡΤ, στην
Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια.
Μια ακόµη νίκη της ΕΡΤ, ήταν η δέσµευση σύσσωµης της αντιπολίτευσης
ότι δεν πρόκειται να στέλνει στελέχη της
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στα πολιτικά πάνελ του µεταβατικού
φορέα. Η στάση αυτή προκάλεσε την
αντίδραση του αρµόδιου υπουργού που
έκανε λόγο για «αντιδηµοκρατική συµπεριφορά», γεγονός που δείχνει πως όντως
η λειτουργία της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή ενοχλεί ακόµη πολύ και δηµιουργεί µεγάλους τριγµούς και πως µια απλή
παράταση στον βίο της αρκεί για να τσιτώσει τα νευρά των ιθυνόντων, ώστε να

χάνουν την ψυχραιµία τους. Όταν όµως
δεν ενδιαφέρονται να κυβερνήσουν µε
συναινέσεις, ο κάθε συµβιβασµός φαίνεται ήττα. Αυτό είναι το αδιέξοδο στο
οποίο έβαλαν τη δηµόσια τηλεόραση
στην Ελλάδα, εµάς και τους ίδιους.
Αυτή είναι η δύναµη και η αδυναµία
µας. Όπως και να καταλήξουµε τελικά,
αυτό που συµβαίνει τους 3 τελευταίους
µήνες στην ΕΡΤ είναι ένα πραγµατικό εγ-

χείρηµα αυτοδιαχείρισης, µακριά από τις
τετριµµένες συνδικαλιστικές κορώνες
αυτών που απλώς παλεύανε χρόνια τώρα
να κρατήσουν τα κεκτηµένα του κάθε
φορέα. ∆ιότι η εκποµπή σήµατος από το
Ραδιοµέγαρο, την ΕΤ 3, τους περιφερειακούς σταθµούς, παρά τα υπαρκτά προβλήµατα και τις αδυναµίες, είναι µια προσπάθεια που αξίζει. Ένας έντιµος αγώνας.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΕΖΙ:
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥ∆ΟΥΡΟΣ
Η αντίσταση του πάρκου Γκεζί (Gezi),
όπως έµειναν γνωστές οι µαζικές κινητοποιήσεις του Ιουνίου 2013 στην Τουρκία,
αποτελεί πλέον ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία καµπής στην ιστορία του
σύγχρονου τουρκικού κράτους και ιδιαίτερα των αντιπαραθέσεων για τον εκδηµοκρατισµό της χώρας. Όπως και άλλα
ιστορικά γεγονότα στην Τουρκία, ο αντίκτυπος της αντίστασης του Γκεζί φαίνεται να σηµατοδοτεί νέες κοινωνικές ανακατατάξεις. Οι κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας ενάντια στην κυβέρνηση του Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ),
τον περασµένο Ιούνιο, έφεραν µαζί τους
αιτήµατα και διεκδικήσεις προηγούµενων
διαδηλώσεων µικρότερης έκτασης. όµως,
η µαζικότητα, το περιεχόµενο των διεκδικήσεων και οι δηµιουργικοί τρόποι έκφρασής τους στον δηµόσιο χώρο, έδω-

Ο Νίκος Μούδουρος διδάσκει στο Τµήµα
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Είναι επίσης
µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του
Ινστιτούτου Ερευνών «Προµηθέας». Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο του µε τίτλο Ο
µετασχηµατισµός της Τουρκίας. Από την
κεµαλική κυριαρχία στον «ισλαµικό» νεοφιλελευθερισµό (Αθήνα 2012).

σαν την αίσθηση ότι κάτι σηµαντικό συµβαίνει στην Τουρκία.
Τα «υπόγεια ρεύµατα» που αναδείχθηκαν µέσα από την τουρκική κοινωνία,
αποτελούν µια νέα πρόκληση αναστοχασµού της Τουρκίας και της πολιτικής της
εξουσίας. Αποτυπώνουν εκ νέου την ανάγκη αποκωδικοποίησης και κατανόησης
της Τουρκίας των αντιθέσεων, αλλά και
της «Τουρκίας του Ερντογάν» που µέχρι
πρόσφατα τουλάχιστον ξεπρόβαλλε ενώπιόν µας χωρίς καµιά αντιπολίτευση. Ο
τρόπος µε τον οποίο η κυβέρνηση αντιµετώπισε τις κινητοποιήσεις, το πολιτικό
πρόγραµµα που ανέπτυξε, οι αιτίες και οι
αφορµές πίσω από το κύµα διαµαρτυριών, καθώς και ο ιδεολογικός χαρακτήρας των πρωταγωνιστών του δρόµου, συνιστούν µικρά αλλά καθοριστικής σηµασίας κοµµάτια της προαναφερθείσας
πρόκλησης. Οι «σεισµικές δονήσεις» που
άφησαν πίσω τους οι διαµαρτυρίες είναι
τέτοιες που έστω και αν δεν δηµιούργησαν ανατρεπτικές δυναµικές, εντούτοις
διεκδικούν την κατάργηση του µονοπωλίου του «νέου» από την κυβέρνηση του
ΑΚΡ. ∆ιότι είναι γεγονός ότι το «νέο»
στην Τουρκία, την τελευταία δεκαετία,
ήταν µια υπόθεση µονοδιάστατη και σχεδόν απόλυτη. Το «νέο» ήταν ζήτηµα διεκδίκησης του Ερντογάν και του κόµµατός
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του. Μετά το Γκεζί, το «νέο» φαίνεται να
έχει ένα άλλο σηµαντικό πόλο που ήρθε
για να αµφισβητήσει όλα τα προηγούµενα: αµφισβητεί την ιδεολογική µονοκρατορία του ισλαµικού χώρου, απαιτεί
την ανατροπή του ισλαµικού πατερναλισµού, αλλά την ίδια στιγµή αποστασιοποιείται και καταγγέλλει την παλιότερη
κεµαλική έκδοση του αυταρχισµού.
Εποµένως, η πρόκληση της κατανόησης των πρόσφατων γεγονότων στην
Τουρκία, επιβάλλει την αποστασιοποίηση
του παρατηρητή από τα αναχρονιστικά
ερµηνευτικά σχήµατα «κεµαλισµός εναντίον Ισλάµ». Ενώπιον τέτοιων αλλαγών, η
πρόκληση της όσο το δυνατό πληρέστερης κατανόησης απαιτεί επιτακτικά την
ενεργοποίηση µιας ολιστικής προσέγγισης που θα αναδεικνύει αθέατες πτυχές
των κοινωνικών δυναµικών στη χώρα.
Η «δηµοκρατία του έθνους-millet»: Μια
δύσκολη υπόθεση
Το 1994, ο Ερντογάν, δήµαρχος τότε της
Κωνσταντινούπολης, απαγόρευσε το
σερβίρισµα αλκοόλ σε µια έκθεση ζωγραφικής που φιλοξενήθηκε σε αίθουσα
του ∆ήµου. Αργότερα, ο δηµοσιογράφος
Αλπέρ Γκιορµούς (Alper Görmüş) τον
ρώτησε για το περιστατικό και ο µελλοντικός πρωθυπουργός απάντησε ως εξής:

