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  Αλλάζει η ευρωπαϊκή ταυτότητα
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«Επειδή ζούμε μαζί, πρέπει να επιβιώσουμε μαζί», λέει ο Χέιρτ Μακ για το μέλλον της Ευρώπης. Φωτ. από διαμαρτυρία στο Βερολίνο κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Αλλάζει η ευ ρωπαϊκή ταυτότητα
Ο Ολλανδός συγγραφέας Χέιρτ Μακ μιλάει στην «Κ» για τη ρωσική εισβολή και το τέλος της «ήπιας ισχύος»

Συνέντευξη στον ΣΑΚΗΙΩΑΝΝΙΔΗ

Αν ία πράγματα ήταν αλλιώε, η συ
νέντευξη με τον Χέιρτ Μακ θα ξε
κινούσε από την Κυψέλη και το 
μικρό παντοπωλείο του Κώστα 
και ms Eipns. Από εκεί ο Ολλαν- 
δόε δημοσιογράφοε και συγγρα- 
φέαε αρχίζει την αφήγησή του 
για την ελληνική περιπέτεια ms 
οικονομικήε κρίσηε, την άπειρη 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τη ζημιά που 
προκάλεσε η θητεία του Γιάνη Βα- 
ρουφάκη και την κακή συμπερι
φορά των Βορειοευρωπαίων απέ
ναντι στην Ελλάδα, στο νέο του 
βιβλίο «Μεγάλεε προσδοκίεε», 
μια επισκόπηση ms ευρωπάΐκήε 
Iompias για τα πρώτα 20 χρόνια 
του 21ου αιώνα.

Η ρωσική εισβολή στην Ου
κρανία, όμωε, οδηγεί τη συζή
τησή pas στο άγνωστο Κίρκενεε, 
το οποίο επισκέφθηκε ο Μακ το 
2018. Το νορβηγικό χωριό των 
3.500 κατοίκων και το βορειότε
ρο μη παγωμένο λιμάνι ms Ευ- 
pcimns βρίσκεται μόλιβ 50 χλμ. 
μακριά από τα σύνορα με τη Ρω
σία και «κάθεται» πάνω σε πλού
σια κοιτάσματα φυσικού αερίου, 
πετρελαίου και άλλων ορυκτών. 
Το λιώσιμο των πάγων, που δεν 
είναι καλό σημάδι για τον περισ
σότερο κόσμο, για το Κίρκενεε 
μπορεί να αποτελεί ευκαιρία, κα- 
Ocbs θα ανοίξει την πλωτή αρκτι
κή οδό που θα συνδέει την Ασία 
με την Ευρώπη. Το μικρό λιμάνι, 
onais γράφει ο Μακ, μοιάζει με 
ένα «εργαστήριο, όσον αφορά τιε 
σχέσειε ms Eupcbnns με τη Ρω
σία». Οσο οι σχέσεΐΞ είναι καλέε, 
στο Κίρκενε3 γίνονται κοινοί αγώ- 
vss ποδοσφαίρου με την τοπική 
ομάδα του ρωσικού Μούρμανσκ, 
Ρώσοι πηγαίνουν για ψώνια και 
τουρισμό, στα σύνορα οι στρατι- 
ciras χαιρετιούνται. Οταν opois οι 
σχέσεΐ5 ψυχραίνονται, όπωε έγι
νε μετά τη ρωσική προσάρτηση 
ms Kpipaias το 2014 και την επι
βολή κυρώσεων από τη Δύση, η

Αηό την αναλυτική ματιά του Χέ
ιρτ Μακ δεν θα μπορούσε να λείπει 
η ελληνική κρίση, η οποία έχει τη θέ
ση της στο νέο του βιβλίο.

Η Ρωσία είναι 
μια αυτοκρατορία 
σε παρακμή.
Για τους δικτάτορες 
του κόσμου μπορεί αυτό 
που κάνει ο Πούτιν να 
είναι ελκυστικό, αλλά δεν 
είναι για κανόναν άλλον.

Ρωσία ανοίγει παλιέs στρατιωτι- 
K0s βάσειε, κάνει ασκήσειε και οι 
ποδοσφαιρικοί αγώνε5 κόβονται.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση θα 
είναι αρκετά τεταμένη τώρα, γιατί 
είναι ένα από τα λίγα απευθείαε

σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία», 
μα5 λέει ο Χέιρτ Μακ για το Κίρ- 
κενεε. Υπήρχαν, προσθέτει, ση
μάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά 
σε αυτή τη σχέση. Οι διπλωμά- 
τε5 είχαν προειδοποιήσει σχε
τικά με τον κίνδυνο επέκτασηε 
του NATO npos την Ουκρανία 
και τη Γεωργία στη σύνοδο του 
Βουκουρεστίου το 2008, ο πόλε- 
pos των πέντε ημερών Paioias 
- Γεωργίαε, η προσάρτηση ms 
Kpipaias λίγα χρόνια αργότερα, 
ήταν όλα, λέει ο Μακ, προειδο
ποιήσει pias σταδιακήε κλιμά
κωσή. «Ειδικά από το 2014 και 
μετά βλέπαμε ότι ο Πούτιν δεν θα 
κάτσει φρόνιμα μακροπρόθεσμα, 
αλλά συνεχίσαμε να συνάπτουμε 
εμπορικέε σχέσειε με τη Ρωσία, 
να εισάγουμε μεγάλεε ποσότητεε 
φυσικού αερίου και να γινόμαστε 
ολοένα και πιο εξαρτημένοι - και 
εδώ έπαιξε ρόλο η πολιτική ms 
Αγκελα Μέρκελ».

Από μια άλλη σκοπιά ο πόλε- 
pos ms Ouicpavias είναι η πιο 
πρόσφατη pias σειράε από κρί- 
osis που κλήθηκε να αντιμετω
πίσει η Ευρώπη vis δύο πρώτεε 
δεκαετίεΞ του 21ου αιώνα, vis 
οποίεε καταγράφει και αναλύ
ει στο βιβλίο του ο Μακ μέσα 
από μαρτυρίε5 απλών ανθρώπων 
και πλούσιο δημοσιογραφικό και 
ιστορικό υλικό. Σε κάθε κρίση, 
pas λέει, η Ευρώπη «μάθαινε» 
και αντιδρούσε. Αλλοτε πιο αργά, 
oncos στην ελληνική περίπτωση, 
άλλοτε πιο γρήγορα, όπωε στην 
πανδημία. Ποιο είναι λοιπόν το 
μάθημα από την ουκρανική κρί
ση; «Οτι ο Kaipos των συμβιβα
σμών και ms ήπιαε iox0os έχει 
περάσει. Τώρα είναι η ώρα για τη 
“σκληρή ισχύ” και για συγκρού- 
σειε. Είναι μια ρεαλιστική αλλά 
λυπηρή στροφή των γεγονότων 
και του πνεύματοε, διότι η Ευρώ
πη βασίστηκε σε αυτέε vis αρχέε 
από το 1945, otous κανόνεε και 
mus συμβιβασμούβ. Ηταν έναε 
ειρηνικό5 τρόποε να ενωθεί η

Ευρώπη, έναε vponos ανεκτικό5 
και κοσμοπολίτικο3. Η ήπια iox0s 
ήταν και p0pos ms ταυτότητάε 
ms και τώρα αυτό σημαίνει ότι 
θα αλλάξει και η ευρωπαϊκή ταυ
τότητα», σημειώνει.

Κανείε δεν μπορεί να πει με 
βεβαιότητα nebs θα τελειώσει ο 
πόλεμοε, αλλά ο i6ios εκτιμά ότι η 
Ουκρανία πρέπει να λάβει το κα
θεστώς υποψήφιαε npos ένταξη 
xebpas στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
«Είναι μια απαραίτητη χειρονομία 
μαζί με ένα σχέδιο Μάρσαλ για 
την ανοικοδόμηση ms xebpas», 
τονίζει, ενώ «στα πιο τρελά του 
όνειρα» βλέπει και τη Ρωσία να 
δίνει χρήματα για αυτόν τον σκο
πό. «Θα είναι καλό για την Ευρώ
πη να έχει δίπλα ms μια σταθερή 
Ουκρανία, ένα νέο μέλθ3, αλλά όχι 
με στρατιωτική συνεργασία. Αυτό 
θα ήταν έναε uyuis συμβιβασμόε, 
xaipis να ταπεινωθεί πολύ και η 
Ρωσία», τονίζει.

Ο Μακ βλέπει πάντωε ότι αυτό 
που δεν κατάφεραν να κάνουν οι 
διπλωμάτεε τα τελευταία 20 χρό
νια, το έκανε ο Πούτιν σε ελάχι
στο χρονικό διάστημα. «Η Ευρώ
πη ενώθηκε και καταλάβαμε ότι 
έχουμε περισσότερα πράγματα 
που μαε ενώνουν», λέει και πι
στεύει ότι αυτή η ένωση πρέπει 
να διευρυνθεί και σε στρατιωτι
κό επίπεδο. «Ολοι φοβούνται την 
κλιμάκωση, αλλά δεν θέλουν και 
μια επανάληψη του Μονάχου του 
1938 (σ.σ. η αποτυχημένη συμ
φωνία του Μονάχου). Η Ευρώπη 
προσπαθεί να ισορροπήσει ανά
μεσα σε αυτή τη συνθήκη. Δεν 
είναι ένα μικρό βαλκανικό κρά- 
ms που πρέπει να διαχειριστού
με, αλλά μια πυρηνική δύναμη», 
λέει και προσθέτει ότι η Ευρώπη 
δεν ήταν έτοιμη για μια σκληρή 
στρατιωτική κατάσταση. «Πρέ
πει να αρχίσουμε να συνεργαζό
μαστε σε στρατιωτικό επίπεδο. 
Το ΝΑΤΟ λειτούργησε για πολλά 
χρόνια, αλλά τώρα πρέπει να το 
κάνουμε και μόνοι μαε. Δεν είναι

Το βιβλίο «Μεγάλες προσδοκίες - 
Το όνειρο της Ευρώπης 1999-2021» 
κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκ
δόσεις Μεταίχμιο.

απίθανο να δούμε σε λίγα χρόνια 
τον Τραμπ ή έναν διάδοχό του 
στον Λευκό Οίκο και πρέπει να 
προετοιμαστούμε για μια διαφο
ρετική σχέση με vis ΗΠΑ».

Στο βιβλίο του ο συγγραφέαε 
αναλύει την άνοδο στην εξουσία 
του Βλαντιμίρ Πούτιν και παρό- 
τι τον θεωρεί περισσότερο έξυ
πνο απ’ ό,τι δείχνει, εκτιμά ότι 
η αυτοκρατορία του βρίσκεται 
σε παρακμή. «Στην ενεργειακή 
στρατηγική είναι έξυπνοε, αλλά 
βλέπουμε και μια κακή διαχείριση 
ms στρατιωτικήβ εισβολή5. Κάνει 
όλα τα λάθη ενόε καθεστώτοε σε 
αποδρομή. Μοιάζει με το τέλοε 
του σταλινικού καθεστώτοε. Είναι 
0vas απομονωμένοε ηγέτηε και 
μπορεί σε λίγο καιρό να δούμε το 
τέλθ3 του πουτινικού καθεστώ- 
ms». Πάντωε, δεν ανησυχεί για 
την πολιτισμική απειλή του ρω
σικού πολέμου. «Κάποιοι συγκρί
νουν τον Πούτιν με τον Χίτλερ και 
αυτό είναι λάθοε. Ο Χίτλερ ήταν 
ο apxnYOS pias πολύ δυναμικήε 
Koivcovias. Εμένα δεν μου άρεσε 
η Γερμανία του ’30, αλλά ήταν 
δυνατή και καλά οργανωμένη. Η 
Ρωσία είναι το ακριβών αντίθετο.

Μια αυτοκρατορία σε παρακμή. 
Για mus δικτάτορεε του κόσμου 
μπορεί αυτό που κάνει ο Πούτιν 
να είναι ελκυστικό, αλλά δεν εί
ναι για κανέναν άλλον. Η Ρωσία 
δεν είναι ελκυστική για κανέναν».

Τροφή για σκέψη
Πριν από αρκετά χρόνια ο Χέ

ιρτ Μακ έγραψε ένα οδοιπορικό 
για τη Γηραιά Ηπειρο, που τελείω
νε στο έτοε 1999 και στο γύρισμα 
του αιώνα. Οι «Μεγάλε3 προσ- 
δοκίεε» του, που κυκλοφορούν 
από vis εκδόσειε Μεταίχμιο σε 
μετάφραση ms Ivcbs βαν Ντάικ- 
Μπαλτά, έρχονται για να συμπλη
ρώσουν αυτή την εικόνα ms Ευ- 
ptbnns και να δώσουν τροφή για 
σκέψη omus μελλοντικού s ιστο- 
ρικούε. Οπωε και στο πρώτο του 
βιβλίο, έτσι και τώρα ο 75xpovos 
συγγραφέα5 ταξίδεψε σε όλη την 
Ευρώπη ψάχνονταε να καταλάβει 
πού πήγε όλη η αισιοδοξία των 
Ευρωπαίων, που το μόνο που φο
βόντουσαν την πρωτοχρονιά του 
1999 ήταν ο «ios του 2000» που 
δήθεν θα κατέστρεφε mus υπο- 
λογιστέ3. Κάπωε έτσι καταγράφει 
στο νέο, ογκώδεε, βιβλίο του την 
ευρωπαϊκή διεύρυνση, τον φόβο 
ms τρομοκρατία3, την τραπεζική 
και οικονομική κρίση, το προσφυ- 
γικό ζήτημα, την άνοδο ακραίων 
δυνάμεων, την κλιματική κρίση, 
το Brexit και την πανδημία του 
κορωνοϊού.

Οι κρίσεΐ5, λέει, μαε έκαναν να 
καταλάβουμε πόσο εξαρτημένοι 
είμαστε ο ένα5 από τον άλλον και 
δημιούργησαν μια συζήτηση στη 
δημόσια σφαίρα -με μεγάλεε δό- 
σειε σκεπτικισμού βεβαίου- για 
τα ευρωπαϊκά ζητήματα που δεν 
υπήρχε avis αρχέε του 21ου αιώ
να. Μπορεί στο μέλλον να υπάρ
χει κάτι διαφορετικό που να μην 
ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ενωση, 
αλλά σίγουρα αυτό θα είναι ένα 
δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. 
«Επειδή ζούμε μαζί και πρέπει να 
επιβιώσουμε μαζί».
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