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μήπως είναι λίγο φασίστες;

Λίγο που «επιστρέφουμε στην κανονικότητα» λίγο που μπήκε και το καλο-
καίρι, να σου κι ο Χάρης ο Θεοχάρης στο προσκήνιο. Μαθαίνουμε ότι ο υπουρ-
γός Τουρισμού έχει ξεποδαριαστεί να τρέχει από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γερμανία για
να διαφημίσει τα νησιά μας, που εκτός από πανέμορφα είναι πια και covid free
(ή τέλος πάντων πιο covid free από εκείνα των Ιταλών κι Ισπανών ανταγωνι-
στών μας), μπας και μας λυπηθούν ο Μπάιντεν, η Μέρκελ και κάθε άλλος εν-
διαφερόμενος και μας στείλουν κάνα τουρίστα φέτος. Λέμε τώρα. Προς το
παρόν (αρχές Μάη) το δεδομένο είναι ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερι-
κών έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία για τις χώρες της ΕΕ, θεωρώντας τες «μη
ασφαλείς» για τους αμερικανούς πολίτες, ενώ η Γερμανία εξακολουθεί να απαι-
τεί από τους γερμανούς πολίτες να μείνουν 14 ημέρες σε καραντίνα όταν επι-
στρέφουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Οι γερμανικές εφημερίδες,
μάλιστα, επιλέγουν τον σαρκασμό απέναντι στις ελληνικές μεγαλοστομίες περί
εμβολιασμού όλων των κατοίκων των μικρών νησιών, υπενθυμίζοντας ότι
«όμως η Σαντορίνη δεν είναι covid free».1 Σε πρώτη φάση, λοιπόν, αντί για Γερ-
μανούς ας περιμένει τον Μαγιορκίνη η Σαντορίνη. Και πολύ της είναι, προς το
παρόν. Αλλά για να μη γίνει καμιά παρεξήγηση, να διευκρινίσουμε ότι ο γερ-

μανικός Τύπος δεν έχει βάλει στο στόχαστρο τα στολίδια του Αιγαίου. Τα ίδια
σαρκαστικά vibes στέλνει και στους άλλους θησαυρούς της Μεσογείου: «Βαυα-
ρία ή Βαλεαρίδες;»2 θα πάνε φέτος οι Γερμανοί, αναρωτιόταν πρόσφατα η εφη-
μερίδα Welt, ξενερώνοντας (φανταζόμαστε) τους Ισπανούς ξενοδόχους. Τους
επόμενους μήνες, ανάλογα με το πώς τα πάει η κάθε χώρα με την καπιταλιστική
κρίση και με το πόσο κρατικό προστατευτισμό είναι αποφασισμένη να ασκήσει,
θα δούμε (ή δεν θα δούμε) τα τσάρτερ να προσγειώνονται και τα πλοία να σαλ-
πάρουν. 

Η απελπισία, πάντως, του ελληνικού κράτους μπροστά στο ενδεχόμενο να
πάει άλλο ένα καλοκαίρι λίγο πολύ άπατο, μοιάζει να έχει χτυπήσει κόκκινο. Για
του λόγου το αληθές, διαβάσαμε πρόσφατα ότι ενώ για παράδειγμα η Πορτο-
γαλία επιμένει ότι για να περάσει κάποιος τουρίστας στο έδαφός της θα πρέπει
να επιδείξει το ψηφιακό του πιστοποιητικό με τον κωδικό QR, η Ελλάδα δήλωσε
έτοιμη να δεχτεί ακόμα και μόνο μια έντυπη βεβαίωση εμβολιασμού.3 Σου λέει
καλά και άγια τα smart phones, αλλά αν εκείνη τη μέρα μπλοκάρει, σπάσει ή
κλείσει από μπαταρία το καταραμένο το μηχάνημα, θα τον χάσουμε τον τουρί-
στα; Αφού κι ένα πατσαβουρόχαρτο αρκεί. Όπως είδαμε παραπάνω, το αν θα

σημασία που αποδίδουν στην ανάγκη κινητοποίησης των πολιτών, στην ενεργό
συμμετοχή και την άμεση εμπλοκή τους στα κρατικά σχέδια. Σαν να λέμε, σε κά-
ποιου είδους new age επιστράτευση. Και τα self tests εντάσσονται ακριβώς
μέσα σε αυτό το πλαίσιο: 

Μέσω της διεύρυνσης των τεστ σε όλους τους πολίτες, αυξάνεται η επί-
δραση των μέτρων. (…) Όσο αυξάνεται η δυνατότητα για τεστ, τόσο επι-
τρέπεται στους πολίτες να μοιράζονται (ενν. με το κράτος) την επίβλεψη
της εξάπλωσης ή συγκράτησης του ιού.

Αν προσπεράσουμε τα περί «εξάπλωσης και συγκράτησης του ιού» κι επιμεί-
νουμε στην ιδέα ότι οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή και να
μοιράζονται πράγματα με το κράτος, μπορούμε να βγάλουμε περισσότερο άκρη
με το τι διάολο κάνουν γκατζετάκια τύπου self test. Μας φέρνουν πιο κοντά με
το κράτος και καθώς συμβαίνει αυτό, θέλουμε δεν θέλουμε αλλάζουμε. Ή όπως
λένε οι γερμανοί επιστήμονες/κρατικοί υπάλληλοι στην τελευταία πρόταση με

την οποία κλείνουν τη μελέτη τους, στόχος του όλου εγχειρήματος:
(…) δεν είναι μόνο να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, αλλά και να αποτελέσει
οδηγό για μια νέα σχέση ανάμεσα στην κοινωνία και το κράτος. 

Απλά και κατανοητά. Τώρα το αν όντως θα συναφθεί αυτή η νέα σχέση και με
ποιους τρόπους θα γίνει κάτι τέτοιο, μένει να φανεί στην πράξη. Αν πάντως
φέτος πετύχουμε κανέναν γερμανό τουρίστα στην ωραία μας χώρα, σας υπο-
σχόμαστε ότι θα τον ρωτήσουμε πώς πάει η σχέση του με το κράτος του και
θα σας ενημερώσουμε.

1. Την έκθεση με τίτλο «Πώς θα θέσουμε τον covid-19 υπό έλεγχο» (“Wie wir COVID-19
unter Kontrolle bekommen”) μπορεί να τη βρει κανείς στο σάιτ του γερμανικού υπουρ-
γείου Εσωτερικών: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentli-
chungen/2020/corona/szenarienpapier-covid19.html

Αρχές Μάη βγήκε κι ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας να πει
ότι ούτε και φέτος το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί το
φεστιβάλ μπύρας Oktoberfest. Ο κύριος Söder δήλωσε ότι
πήρε αυτή την απόφαση με «βαριά καρδιά», αλλά, «λόγω
της μεγάλης αβεβαιότητας» δεν μπορούσε να κάνει αλ-
λιώς. Είναι που χαλαρώνουν τα πράγματα…
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έφυγαν από την Τουρκία ύστερα από την απόπειρα πραξικοπήμα-
τος του 2016 και τώρα  ζουν στην Ελλάδα ως «πρόσφυγες», οι οποίοι
έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αγαπούν τον τόπο μας, μαθαί-
νουν ελληνικά και θέλουν να γίνουν περισσότερο ορατοί. Λογικό. Δεν
είναι σαν την πλέμπα που έρχεται από οπουδήποτε αλλού και πετιέ-
ται στον ταξικό πάτο σχεδόν αόρατη. Εξάλλου οι εχθροί του τουρκι-
κού κράτους  είναι πάντα φίλοι του ελληνικού, όπως παραδοσιακά
οι κούρδοι.

25/04 Το κράτος απαγορεύοντας την έξοδο από την Αττική στο με-
γαλύτερο ποσοστό των πολιτών που ήθελαν να πάνε στα χωριά τους
για το Πάσχα, έδωσε μια μικρή έστω ανάσα σε αρκετούς από τους
ιδιοκτήτες ακινήτων που ψάχνουν ένα χρόνο τώρα τον τουρίστα με
το κιάλι. Πώς; Πολλοί, εντάξει όσοι είχαν μια κάποια οικονομική δυ-
νατότητα, επέλεξαν να νοικιάσουν σπίτια με κήπο ή και όχι, σε όλα
τα παραθαλάσσια μέρη του νομού σε τιμές αντίστοιχες  της περιό-
δου του Ιουλίου. Εκπρόσωποι μεσιτικών γραφείων και πλατφορμών
βραχυχρόνιων μισθώσεων αναφέρουν ότι τα ποσοστά των κρατή-
σεων ήταν απρόσμενα υψηλά. Σε πολλούς λοιπόν θα άρεσε αυτή η
απαγόρευση εξόδου αλλά ξέρετε… ο ιός φταίει! 

30/04 Ο Ε. Μυτιληναίος του γνωστού ομίλου, ισχυρίζεται ότι θα
βγούμε ισχυρότεροι (μάλλον το συνάφι του εννοεί) μετά την παν-
δημία, με μια οικονομία με δυναμική ανάπτυξης αντίστοιχη με αυτή
μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου, αρκεί να αλλάξουμε και
το παραγωγικό μας μοντέλο. Να στραφούν με κίνητρα και προοπτι-
κές, μας λέει, οι νέοι από την εστίαση και τον τουρισμό στην πρω-
τογενή παραγωγή που θα συνδυάζει δεξιότητες και καινοτομία. Τα
ίδια πάνω κάτω λέει η έκθεση Πισσαρίδη, ο ΣΕΒ, ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδας ακόμη και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε Όρθιοι». Εμείς; Κατά τα φαινόμενα μένουμε σκυ-
φτοί και ετοιμαζόμαστε να μαζέψουμε σπαράγγια, παντζάρια και
λοιπά βιολογικά ζαρζαβατικά.

09/05 Το νομοσχέδιο για το ελαστικό ωράριο θα εφαρμόζεται μόνο
αν το θέλετε κι εσείς και πάντα θα έχετε την προστασία των συνδι-
κάτων, των σωματείων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
(μη γελάτε, σοβαρολογούν) και έχει τίτλο «Προστασία της εργα-
σίας», δηλαδή των αφεντικών και όχι των εργαζόμενων. Θα έχει και
ψηφιακή κάρτα εργασίας η φάση, για να βλέπει το κράτος πόσο
δουλεύουμε. Στην πράξη βέβαια, άλλα θα ισχύουν. Αν ήδη δου-
λεύατε έτσι (με ξεχειλωμένο ωράριο, μισά ή καθόλου ένσημα, απλή-
ρωτες υπερωρίες, κομμένα δώρα, κτλ.), τότε ξέρετε ότι οι νόμοι
απλά επικυρώνουν τις εργασιακές συνθήκες που ήδη σας είχαν με-
τατρέψει σε εργάτη – λάστιχο. 

12/05 Οι ναύλοι των πλοίων για μεταφορές εμπορευμάτων βρί-
σκονται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, κυρίως
λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από την Κίνα για σιδηρομετάλ-
λευμα και της αύξησης των εξαγωγών αμερικάνικων σιτηρών.
Ύστερα από την πτώση των τιμών λόγω της χρηματοπιστωτικής κρί-
σης από το 2009 και μετά, τώρα υπάρχει αισιοδοξία ότι οι τιμές θα
αυξηθούν περαιτέρω. Φανταζόμαστε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές δεν
θα αγχώνονται να μετατρέψουν τα τανκερ τους σε πλωτά χωράφια
με καλλιέργειες σπαραγγιών και άλλων χιπστερ τροφών που κάνουν
θραύση στα εναλλακτικά συνεταιριστικά παντοπωλεία.

Πίσω από τη μάσκα βρίσκεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που πα-
ραδίδει μαθήματα συμβολισμού. Ο Νάσος Ηλιόπουλος έκανε το εμβό-
λιο την πρωτομαγιά, φορώντας μπλούζα του συριζο-χίπστερ
συγκροτήματος Planet of Zeus: επαναστατικότητα και στήριξη της πλητ-
τόμενης εγχώριας μουσικής σκηνής δύο σε ένα. Τσακάλι, όχι αστεία.

έρθουν ή όχι τουρίστες είναι ένα ευρύτερο ζήτημα που δεν εξαρτάται απο-
κλειστικά από τις διαθέσεις και τις φιλοδοξίες των αφεντικών του ελληνικού
τουρισμού και των πολιτικών τους εκπροσώπων. Για την ακρίβεια, θα ήταν του-
λάχιστον αφελές να θεωρούσε κανείς ότι σε μια περίοδο που κάθε οικονομική
δραστηριότητα που σχετίζεται με τη μαζική κατανάλωση και τον ελεύθερο
χρόνο έχει φάει τα μούτρα της διεθνώς, ο τουρισμός θα έμενε ανεπηρέαστος.
Οι αναγνώστες μας ξέρουν ότι δεν μας αρέσουν τα σενάρια και γενικά απο-
φεύγουμε να κάνουμε προβλέψεις, οπότε όχι∙ δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την εγ-
χώρια τουριστική βιομηχανία. Παρ’ όλα αυτά, μας νοιάζει πολύ το τι θα γίνει με
τον τουρισμό γιατί οι σχετικές αποφάσεις του ελληνικού κράτους επηρεάζουν
άμεσα την καθημερινότητά μας: από τους όρους μετακίνησής μας από τη μια
περιφέρεια στην άλλη, μέχρι το τι ώρα θα ξεκινάει η απαγόρευση κυκλοφορίας
και πάει λέγοντας. Άσε που μας νοιάζει το αν και πώς θα δουλέψουμε όσοι κάθε
χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουμε για σεζόν στον κάθε μικρό και μεγάλο τουρι-
στικό προορισμό αυτής της χώρας, όπου και παράγουμε το περίφημο εξαγω-
γικό προϊόν. Οπότε θα επανερχόμαστε στο θέμα με κάθε ευκαιρία. 
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