
Μ ία διαχρονική παθογένεια του 
συστήματος χάραξης εξωτερι-
κής πολιτικής ήταν η απουσία 

θεσμών και η κομματικοποίηση ακό-
μη και αυτού του ευαίσθητου τομέα, ο 
οποίος θα έπρεπε να ταυτίζεται με την 
εθνική συνεννόηση, τη σύμπνοια και τη 
συνεργασία. Ενάντια στη συγκεκριμένη 
πρακτική, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε 
βήματα, με στόχο την αξιοποίηση των 
κορυφαίων επιστημόνων προς όφελος 
του εθνικού συμφέροντος, μέσω νομο-
θετικής πρωτοβουλίας το 2017 για την 
ίδρυση του Κέντρου Ανάλυσης και Σχε-
διασμού και την ανασύσταση του Επι-
στημονικού Συμβουλίου.

Δυστυχώς, μετά την ανάληψη της δι-
ακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ τον 
Ιούλιο του 2019, αυτή η πολιτική εγκα-
ταλείφθηκε. Αντί ενός Συμβουλίου Εθνι-
κής Ασφαλείας διεπιστημονικά διαρ-
θρωμένου με κατοχυρωμένες διαδικα-
σίες ανατροφοδότησης και με συμμε-
τοχή των σημαντικότερων αξιωματού-

χων, υπεράνω κομμάτων, προτιμήθηκε 
η σύσταση ενός γραφείου υπαγόμενου 
στην εποπτεία του Πρωθυπουργού και 
άρα, πλήρως χειραγωγημένου. Μάλι-
στα, ο αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής 
Ασφαλείας και προσωπική επιλογή του 
κ. Μητσοτάκη κ. Θάνος Ντόκος παρου-
σιάζεται ξεκάθαρα υπέρμαχος της στρα-
τηγικής του κατευνασμού, με χαρακτη-
ριστικότερο παράδειγμα την πρότασή 
του για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποφασί-
σει να μην ακολουθήσει τον δρόμο των 
λεγόμενων «checks and balances» (δι-
κλίδων ασφαλείας), τα οποία διασφα-
λίζουν τη λογοδοσία και τον έλεγχο σε 
κάθε αιρετό ή υπηρεσιακό αξιωματού-
χο, ιδιαιτέρως όταν τα καθήκοντά του 
άπτονται ζητημάτων εθνικού συμφέ-
ροντος. Οι εν λόγω δικλίδες ενδεχομέ-
νως είναι «ενοχλητικές» σε όσους επι-
θυμούν να ασκήσουν μια βοναπαρτικού 
τύπου εξωτερική πολιτική, αλλά είναι 
προϋπόθεση δημοκρατίας και νομιμο-

ποίησης των κυβερνητικών πεπραγμέ-
νων από τους πολίτες.

Ο ι συνέπειες της «κομματικής φι-
λοσοφίας» της σημερινής κυβέρ-
νησης φαίνονται καθημερινά. Αν 

υπήρχε θεσμική οργάνωση της εξωτερι-
κής πολιτικής, ο υπουργός Αμυνας κ. Πα-
ναγιωτόπουλος θα περιέγραφε δημοσί-
ως λεπτομέρειες από τον χειρισμό ενός 
ελληνοτουρκικού επεισοδίου σε κοπή 
πίττας της ΝΟΔΕ Καβάλας; Ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εξωτερικών κ. Βαρβι-
τσιώτης θα υποστήριζε ότι «είναι στρα-
τηγική μας να μην επιβάλουμε κυρώσεις 
στην Τουρκία» ή θα προέβλεπε ότι «ο 
Ερντογάν δεν θα μετατρέψει την Αγια-
Σοφιά σε τζαμί»; Ο ίδιος ο Πρωθυπουρ-
γός κ. Μητσοτάκης θα υπερθεμάτιζε της 
άποψης ότι «η Τουρκία είναι απομονω-
μένη» διαψεύδοντας ταυτόχρονα αρκε-
τά κορυφαία στελέχη της ΝΔ που τονί-
ζουν το αντίθετο, αλλά και την ίδια την 
πραγματικότητα;

Η υλοποίηση της βέλτιστης πολιτικής 
έχει ως προαπαιτούμενο την επίκληση 
υπαρκτών δεδομένων και την ορθή ανά-
λυση αυτών. Γι’ αυτό τον λόγο, σημείο 
εκκίνησης πρέπει να είναι τα διασταυ-
ρωμένα και επιστημονικά επαληθευμέ-
να στοιχεία, όχι οι προσωπικές επιθυμί-
ες του κάθε κυβερνητικού στελέχους ή η 
ανάγκη τήρησης του κομματικού πατρι-
ωτισμού. Απαιτείται πατριωτισμός... σκέ-
το. Οταν το πολιτικό σύστημα αναφέρε-
ται σε ζητήματα εξωτερικής και αμυντι-
κής πολιτικής, οφείλει να έχει ενιαία και 
βαθιά τεκμηριωμένη φωνή, χωρίς παλι-
νωδίες και ταλαντεύσεις, χωρίς κομμα-
τικές υστεροβουλίες, χωρίς επικοινωνι-
ακούς τακτικισμούς εσωτερικής κατανά-
λωσης. Μια φωνή, που να εκπέμπει μη-
νύματα αποτροπής, ισχύος και βούλη-
σης προς όλους όσους επιβουλεύονται 
την εθνική μας κυριαρχία.

Ο Ιωάννης Αθ. Σαρακιώτης είναι δικηγόρος, βουλευ-
τής Φθιώτιδας ΣΥΡΙΖΑ

Του Ιωάννη 
άθ. ΣάράκΙωτη

Εθνικό το αληθές ή το κομματικό;

Non Paper
Μπιτς μπαρ Vs πανηγυριών  
Μακάρι να μην υπήρχε αναζωπύ-
ρωση του κορωνοϊού (ευτυχώς, 
η πνευμονολόγος Αναστασία Κο-
τανίδου μας καθησύχασε ότι δεν 
πρόκειται για δεύτερο κύμα). Μα-
κάρι ο αριθμός των κρουσμάτων 
να είχε την προ διμήνου φθίνου-
σα πορεία και σήμερα τα νούμερα 
να ήταν μονοψήφια ή να πανηγυ-
ρίζαμε το «κανένα κρούσμα» ενώ 
το «κανένας θάνατος» να είχε πα-
γιωθεί. Μακάρι να μην υπήρχαν 
ασθενείς στις εντατικές. Να μην 
επιστρέφαμε στην επιβολή της χρή-
σης μάσκας στους κλειστούς χώ-
ρους. Μακάρι να μην ξαναβλέπαμε 
τα σποτ της Πολιτικής Προστασίας 
που προτρέπουν την τήρηση των 
αποστάσεων. Μακάρι να είχαμε 
ξεχάσει τον Τσιόδρα και τον Χαρ-
δαλιά, όπως άλλωστε και οι ίδιοι 
είχαν ευχηθεί όταν έκλεισε ο κύ-
κλος της καθημερινής ενημέρωσης 
στις 27 Μαΐου. Μακάρι όλα αυτά. 

Αλλά ο κορωνοϊός είναι πάλι εδώ. 
Υπουλος και επικίνδυνος, φωλιά-
ζει στις αγκαλιές και τις συνανα-
στροφές μας. Και επωάζεται εκεί 
που οι άνθρωποι διασκεδάζουν, 
χορεύουν, τραγουδάνε, γελάνε, ξε-
χνιούνται. «Εικόνες μεγάλου συνω-
στισμού σε μπιτς μπαρ, συναυλίες, 
κέντρα διασκέδασης προβληματί-
ζουν τους επιστήμονες» λένε στην 
τηλεόραση. Οι έλεγχοι εντατικο-
ποιούνται, τα πρόστιμα πέφτουν 
σωρηδόν (150 ευρώ πλήρωσε Θεσ-
σαλονικά το «τυλιχτό γύρος κοτό-
πουλο με απ’ όλα» επειδή μπήκε 
στο σουβλατζίδικο χωρίς μάσκα). 
Ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατέ-
βηκε στη Μύκονο για να επιλη-

φθεί προσωπικά της κατάστασης 
που, λένε ότι, έχει ξεφύγει. Αρχι-
σαν και οι κυρώσεις για τα πάρτι 
σε βίλες. Και εξετάζεται σοβαρά 
η πιθανότητα να μην αρθεί, νω-
ρίτερα από το τέλος Αυγούστου, 
η απαγόρευση των πανηγυριών. 
Παράλληλα έχει πέσει στο τραπέ-
ζι η ιδέα να κλείσουν κάποια μπιτς 
μπαρ. Εδώ είμαστε.  

Σαν χορεύουν  
τα καγκέλια... 
Οχι που δεν θα βρίσκαμε αφορμή 
ακόμη και σε αυτό για έναν νέο δι-
χασμό στην αρένα του Διαδικτύ-
ου όπου ο καθένας έχει μια γνώ-
μη για το καθετί. Βέβαια, δεν πρό-
κειται ακριβώς περί διχασμού. Οι 
φωνές «το τσίπουρο, τα πανηγύρια 
και τα καγκέλια δεν μπορεί κανείς 
να μας τα πάρει» είναι και περισ-
σότερες και πιο δυνατές. Περίερ-

Της Πέπης Ραγκούση

Βλέπω ότι ο Τραμπ 
το μάζεψε κάπως το 
πυρόξανθο της κόμης του. 
Το γύρισε στο πιο σαντρέ, 
το ξανθό που ασημίζει 

Από πιστολάκι, όμως, του 
δίνει και καταλαβαίνει. 
Πολλές κομμωτικές 
εργατοώρες για να 
στρώσει, σαν στέγαστρο, 
η φράντζα. Περισσότερες 
ίσως και απ’ όσες 
χρειαζόταν η Φάρα 
Φόσετ Μέιτζορς πριν μπει 
στα πλατό των «Αγγελων 
του Τσάρλι»

γο αν λάβει κανείς 
υπόψη πόσα άτομα, αυτήν την 

εποχή, βρίσκονται, καθημερινά, 
στα μπιτς μπαρ και πόσοι θα βρί-
σκονταν, αν γίνονταν, στα πανη-
γύρια. Αλλά η πολιτική ορθότητα 
μιας παραπαίουσας κουλτούρας 
ορίζει ότι δεν είναι ok να δηλώ-
νεις υπέρ των «καγκουράδικων» 
μπιτς μπαρ ενώ, αντίθετα, οφείλεις 
να κλείνεις ευλαβικά το γόνυ στην 
αυθεντικότητα των πανηγυριών. 

Ποιά αυθεντικότητα; Και, επί 
της ουσίας, ποια η διαφορά με-
ταξύ μπιτς μπαρ και σημερινών 
πανηγυριών; Ακόμη και ίδια τρα-
γούδια ακούγονται, τα σουξέ της 
κάθε σεζόν. «Ξημερώματα δίνεις 
δικαιώματα» και «Μαμά» του Sin 
Boy. Σημειολογικές οι διαφορές 
και μόνο. Στα πανηγύρια λικνίζο-
νται μπυροκοιλιές που σπάνε λε-
βέντικα τη συνοριογραμμή μετα-
ξύ φανέλας και ζώνης παντελο-

νιού ενώ στα μπιτς μπαρ six pack. 
Πλαστικές καρέκλες και γουρνο-
πούλες στα μεν, ξαπλώστρες και 
μπάο μπαν με χοιρινό στα δε. Σέλ-
φι, πάντως, πολλές σέλφι, βγάζουν 
και στα δύο. 

...κοριτσάκια με τα γέλια 
Υπάρχει βεβαίως εσχάτως μια αντί-
ληψη ότι τα πανηγύρια είναι κά-
πως... σέξι. Διακινείται από με-
γαλοκοπέλες και μεγαλοπαλικά-
ρια που εκστασιάζονται από πα-
ράφωνα κλαρίνα και κακόφωνους 
τραγουδιστές σε ντεμέκ δημοτι-
κά. Που παραπατάνε χορεύοντας 
τσάμικο και νομίζουν ότι χορεύ-
ουν ζεϊμπέκικο. Που μπερδεύουν 
τα ξεκουρδισμένα τσιφτετέλια με 
τον χορό των δερβίσηδων. Τελι-
κά, από τη δήθεν αυθεντικότητα 
των πανηγυριών, καλύτερη η αυ-
θεντική δηθενιά των μπιτς μπαρ.
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Παρορμητικά άτομα οι καλλιτέχνες. 
Εύκολα οργίζονται και ακόμη ευκο-
λότερα παρασύρονται από το συ-
ναίσθημά τους. Πριν από δύο μή-
νες ο Φοίβος Δεληβοριάς είχε απο-
σύρει τη μουσική του από την πα-
ράσταση του Εθνικού «Λυσιστρά-
τη» ως ένδειξη διαμαρτυρίας εναντί-
ον της υπουργού Λίνας Μενδώνη. 
Ηρθε το πλήρωμα του χρόνου όμως 
και να τος δίπλα στην υπουργό - την 
οποία ευχαριστεί και δημοσίως - σε 
μια φωτογραφία που μπορεί να απο-
δειχθεί ιστορική αν, τελικά, σηματο-
δοτήσει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης 
Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμά-
των (στη φωτογραφία, από αριστερά 
προς τα δεξιά, Νικόλας Γιατρομανω-
λάκης, Λούκα Κατσέλη, Νίκος Αντύ-
πας, Φοίβος Δεληβοριάς, Λίνα Μεν-
δώνη, Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου


