
1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΑΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/12/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/12/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 20
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ

Από ιην αποθάρρυνση
σιην ανάιαση

Παράξενη

χρονιά για την Ιταλία το 2021 Εχοντας αφήσει
πίσω της ένα ζοφερό 2020 πρώτη ευρωπαϊκά χώρα
που κλυδωνίστηκε από την πανδημία εγκαινίασε
τον νέο χρόνο με μια κυβερνητικά κρίση Μέχρι εδώ
τίποτε το αξιοσημείωτο η πολιτικά αστάθεια είναι το
στερεοτυπικό χαρακτηριστικό της γειτονικής χώρας 67
κυβερνάσεις στα 75 τελευταία χρόνια Οσα όμως ακολούθησαν

ξάφνιασαν τους πάντες με πρώτους τους ίδιους τους Ιταλούς
Κατ αρχάς η νέα κυβέρνηση που ανέλαβε στα μέσα Φεβρουαρίου με

πρωθυπουργό τον Μάριο Ντράγκι και πολιτική στάριξη από όλα σχεδόν
τα κόμματα εμφύσησε αμέσως ένα πνεύμα επαγγελματισμού και αποτελεσματικότητας

στη διαχείριση των δημόσιων πραγμάτων αρχίζοντας
από την αποφασιστική αντιμετώπιση της πανδημίας Οι νέοι περιορισμοί
απέσπασαν τη συναίνεση μιας ευρείας πλειοψηφίας βουλευτών παρά
την απρόθυμη συγκατάθεση του Ματέο Σαλβίνι ηγέτη της κεντροδεξιάς

Αέγκας και έπεισαν την κοινά γνώμη προκαλώντας λιγότερες
αντιδράσεις από ό,τι σε άλλες χώρες Η εμβολιαστικά εκστρατεία που
μέχρι τότε παρέπαιε ανέβασε ταχύτητα υπό νέα διεύθυνση μέχρι το
τέλος του χρόνου η Ιταλία είχε ανέβει στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη
των χωρών σύμφωνα με το ποσοστό του πληθυσμού που είναι πλήρως
εμβολιασμένο πίσω από την Πορτογαλία και την Ισπανία και μπροστά
από τη Γερμανία και τη Γαλλία Οι δηλώσεις της Ανγκελα Μέρκελ και
των υπουργών της για την ανάγκη υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου
αντιμετώπισης της πανδημίας προκάλεσαν χαμόγελα ικανοποίησης

Το ίδιο απρόσμενη άταν η ζωτικότητα της ιταλικής οικονομίας Παρά
την εικοσιπενταετή στασιμότητα των δεικτών την καθήλωση της παραγωγικότητας

και των αμοιβών και την οπισθοχώρηση στον παγκόσμιο
καταμερισμό εργασίας οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του δυναμικού
τριγώνου Μιλάνο Μπολόνια Βενετία διέψευσαν τις προβλέψεις διατηρώντας

τη θέση τους στις διεθνείς αλυσίδες"αξίας και βελτιώνοντας
τις εξαγωγικές τους επιδόσεις Θα έλεγε κανείς ότι το σοκ της πανδημίας
έβγαλε την οικονομία από τον λήθαργό της φέρνοντας στην επιφάνεια
ξεχασμένα αποθέματα εργατικότητας και επιχειρηματικότητας

Οπως συμβαίνει συχνά το ηθικό των Ιταλών αναπτερώθηκε κι άλλο
από μια σειρά επιτυχιών στο πεδίο της μαζικής κουλτούρας Οι Mâneskin
παρουσιάστηκαν στον τελικό της Eurovision με ένα τραγούδι ροκ γκλαμ
ροκ όχι ιδιαίτερα μελωδικό ίσως αλλά πάντως εμπνευσμένο και παιγμένο

με όλο το πείσμα μιας παρέας πιτσιρικάδων από τις φτωχογειτονιές
της Ρώμης Η νίκη τους πανηγυρίστηκε από σχεδόν όλους ακόμη και
από όσους δεν τους είχαν μέχρι τότε ακουστά Ακολούθησε ο θρίαμβος
της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Euro που κέρδισε στον τελικό
την Αγγλία μέσα στο Γουέμπλεϊ παίζοντας επιθετικά και φινετσάτα
Τέλος στους Ολυμπιακούς του Τόκιο μια νέα πολύχρωμη γενιά Ιταλών

που φοράνε τη φυλετική ή τη σεξουαλική τους διαφορετικότητα
με υπερηφάνεια ενσάρκωσε έναν νέο πατριωτισμό ακομπλεξάριστο
και κοσμοπολίτικο κερδίζοντας το ένα χρυσό μετάλλιο μετά το άλλο
αφήνοντας πίσω τα φαβορί στα 100 μ στο ύψος στη σκυταλοδρομία
4x100 και αλλού

Ολα
καλά λοιπόν Οχι ακριβώς Οι δομικές αδυναμίες δεν έχουν

εξουδετερωθεί οριστικά έχουν απλώς κατασταλεί προσωρινά
αρχίζοντας από την πολιτικά αστάθεια Η προεδρική εκλογή

Ιανουάριος 2022 και οι βουλευτικές εκλογές άνοιξη 2023 το αργότερο
δεν απειλούν να βάλουν τέλος μόνο στην τεχνοκρατική παρένθεση όπως
είναι επιβεβλημένο σε μια δημοκρατία αλλά και στη σπάνια έξαρση
δημιουργικότητας που τόσο ευεργετική αποδείχθηκε για τη χώρα Παρά
τα σύννεφα στον ορίζοντα έπειτα από πολύ καιρό οι Ιταλοί ατενίζουν
ξανά το μέλλον με αισιοδοξία

Ο Mavos Ματσαγγάνηβ είναι καθηγητήβ στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και υπεύθυνοε του
Παρατηρητηρίου Ευρωπαϊκής και Ελληνικήε Οικονομίαε στο Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκήε και
Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ
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