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ΟYevgeny Dubinin δεν είχε παραστεί ποτέ σε πολιτική διαμαρτυρία. Αλλά εξαγριώθηκε τόσο πολύ
που οι Αρχές της Μόσχας αρνήθηκαν να καταχωρήσουν υποψηφίους της αντιπολίτευσης στις
εκλογές του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, που δεν μπορούσε να κάτσει με τα χέρια
σταυρωμένα. "Καταπατούν το δικαίωμα των πολιτών στην ψήφο, λέγοντάς τους ποιους να
ψηφίσουν", δήλωσε ο 44χρονος επιχειρηματίας μετά το τέλος της διαδήλωσης στην κεντρική
λεωφόρο Tverskaya. "Εάν οι άνθρωποι δεν αντισταθούν για όσα δικαιώματα τους έχουν απομείνει
τώρα", είπε, "θα χάσουν τα πάντα".
"Άκουσαμια κραυγή και στη συνέχεια είδα πέντε ή έξι άνδρες με στολές και μάσκες να τρέχουν
προς το μέρος μου", θυμάται ο Dubinin από τη διαδήλωση. "Με τράβηξαν από τα χέρια και τα
πόδια και με έσυραν σε ένα λεωφορείο με σιδεριές στα παράθυρα. Ίσα που κατάφερα να σκύψω
ελαφρώς κι έτσι αντί να σπάσω τη μύτη μου πάνω στην πόρτα, απλώς κοπάνισα το κεφάλι μου".
Οκύκλος συλλήψεων-διαμαρτυριών, ο οποίος ξεκίνησε τον Ιούλιο, έχει γίνει μια εβδομαδιαία
ρουτίνα στη Μόσχα, παρά το γεγονός ότι ολοένα και εντεινόμενες κινήσεις καταστολής από την
αστυνομία έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες συλλήψεις. Ορισμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινή
5ετούς φυλάκισης ή και περισσότερο. Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, η αστυνομία απείλησε να
αφαιρέσει τα γονικά δικαιώματα ενός ζευγαριού που είχαν φέρει το μικρό παιδί τους σε μια
διαμαρτυρία. Οι Αρχές έχουν αναπτύξει αστυνομικές δυνάμεις χιλιάδων αστυνομικών και
ανακριτών, ενώ διοργανώνουν επίσης και φεστιβάλ μουσικής και φαγητού, συμπεριλαμβανομένου
ενός με την ατυχή ονομασία "Meat&Beat", για να αποσπάσουν την προσοχή πιθανών
διαδηλωτών.
Οιδιαδηλώσεις αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη δημόσια πρόκληση για τη διακυβέρνηση δύο
δεκαετιών του Βλαντιμίρ Πούτιν από τη διαμαρτυρία που είχε διακόψει την προεκλογική του
εκστρατεία για την τρίτη του θητεία το 2012. Στη συνέχεια, η απόφασή του να επιστρέψει στην
προεδρία σε συνδυασμό με ισχυρισμούς για εκτεταμένες απάτες στις κοινοβουλευτικές εκλογές
τον προηγούμενο Δεκέμβριο, προκάλεσαν ένα κύμα δράσεων κατά του Κρεμλίνου που έβγαλαν
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους. H αντιπολιτευτική δράση των έξι μηνών τελικά
κάμφθηκε από πιέσεις παρόμοιες με αυτές που ασκούνται τώρα στους διαδηλωτές.
Λίγοαργότερα, η δημοτικότητα του Πούτιν αυξήθηκε εν μέσω ενός πατριωτικού κύματος, που
λάμβανε έμπνευση από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 από την Ουκρανία, φτάνοντας στα

ύψη, σχεδόν στο 90%. Το περασμένο έτος, όμως, η δημοτικότητά του υποχώρησε στο 64%, αφού
επέβαλε νόμους μέσω της Κρατικής Δούμας που αυξάνουν την ηλικία συνταξιοδότησης κατά
πέντε χρόνια, στα 60 για τις γυναίκες και στα 65 για τους άνδρες, αλλαγή που θα κοστίσει στον
μέσο Ρώσο 900.000 ρούβλια (13.800 δολ.) χαμένα οφέλη.
Συνεχείς αναζωπυρώσεις
Ταεισοδήματα στη Ρωσία υποχωρούν εδώ και πέντε χρόνια, λόγω της επίμονα χαμηλής τιμής του
πετρελαίου, που αποτελεί το βασικό εξαγωγικό προϊόν της Ρωσίας και των κυρώσεων των ΗΠΑ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβλήθηκαν λόγω της Κριμαίας. Η δυσαρέσκεια σιγόβραζε και
ξεσπούσε κατά περιόδους σε διαμαρτυρίες. Οι καταγγελίες τείνουν να αφορούν τοπικά θέματα,
όπως τα σχέδια για την κατασκευή χωματερών ή τους χαμηλούς μισθούς των εργατών του
κράτους, αλλά τα συνθήματα κατά του Κρεμλίνου δεν είναι ασυνήθιστα.
"Είναιόλα μέρος της αντίδρασης σε μια γενικευμένη αίσθηση αδικίας: τα ψέματα στην τηλεόραση,
τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του παρελθόντος", λέει ο Sergei Belanovsky, ένας από τους λίγους
κοινωνιολόγους που προέβλεψε τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες το 2011-2012. "Οι καταστολές θα
βοηθήσουν την κυβέρνηση βραχυπρόθεσμα", λέει, "αλλά θα υπάρξουν περισσότερες διαμαρτυρίες
από παντού".
Σεμερικές περιπτώσεις, οι Αρχές ενέδωσαν. Οι αυθόρμητες εκδηλώσεις εναντίον σχεδίων για την
ανέγερση εκκλησίας σε ένα δημοφιλές πάρκο στην πόλη Yekaterinburg την άνοιξη, τράβηξαν την
προσοχή του Πούτιν, ο οποίος ζήτησε τοπικό δημοψήφισμα για το ζήτημα. Μετά την απόρριψη
του σχεδίου για την εκκλησία, οι Αρχές σταμάτησαν τα πλάνα τους.
Ωστόσοστην πρωτεύουσα υπάρχουν πολύ μεγάλα εθνικά θέματα. Ενώ το Δημαρχείο της Μόσχας
έχει περιορισμένη εξουσία, οι εκλογές θεωρούνται ως "προθέρμανση" για τις εθνικές εκλογές το
2021. Ο έλεγχος αυτής της ψηφοφορίας είναι κρίσιμος για το Κρεμλίνο, καθώς αναζητά τρόπους
για να εξασφαλίσει ότι θα επεκταθεί η διακυβέρνηση του Πούτιν και πέρα από τη σημερινή του
θητεία μέχρι το 2024. Τα όρια των θητειών στη Ρωσία τον εμποδίζουν από μία επανεκλογή.
Κορυφαίοι αξιωματούχοι ήδη μιλάνε για πιθανές συνταγματικές αλλαγές όσο πλησιάζουν οι
εκλογές.
ΟΠούτιν στηρίζεται στην κυβέρνησή του για να βελτιώσει την οικονομία μέχρι τότε. Ελπίζει να
βάλει τον "κινητήρα" της δημοτικότητάς του σε λειτουργία ξανά: με μια σταθερή αύξηση του
βιοτικού επιπέδου. Έχει ξεδιπλώσει σχέδια για ένα τεράστιο πρόγραμμα δαπανών ύψους 400 δισ.
δολ. για την τόνωση της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, ωστόσο μέχρι και οι δικοί του
αξιωματούχοι δεν είναι βέβαιοι ότι θα λειτουργήσει.
Υπέρμετρη αυτοπεποίθηση
Γιατην ώρα οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου αισθάνονται ότι μπορούν να κρατήσουν υπό έλεγχο τη
λαϊκή οργή, συνδυάζοντας στοχευμένες παραχωρήσεις με μια εξαιρετικά σκληρή γραμμή εναντίον
των ανεξέλεγκτων διαδηλώσεων. Η βίαιη καταστολή δίνει τη δυνατότητα στο Κρεμλίνο να

φορτώνει σε ορισμένους εξέχοντες πολιτικούς της αντιπολίτευσης με ποινικές καταδίκες, οι οποίες,
βάσει της ρωσικής νομοθεσίας, θα τους εμποδίσουν να συμμετάσχουν στον επόμενο εκλογικό
κύκλο. Οι Αρχές ερευνούν τους ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος κατά του Ιδρύματος για την
καταπολέμηση της διαφθοράς που ίδρυσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, σε μια
προφανή προσπάθεια να συντρίψουν μια βασική πηγή επικριτών του Κρεμλίνου. Τα κρατικά μίντια
κατηγορούν επανειλημμένως τους εχθρούς της Ρωσίας στη Δύση ότι υποκινούν τις διαμαρτυρίες.
Ηπροσέλευση στην τελευταία διαδήλωση το Σάββατο, 10 Αυγούστου –στην οποία είχε χορηγηθεί
άδεια από τις Αρχές– έφτασε τα 60.000 άτομα, σύμφωνα με μια ανεξάρτητη καταμέτρηση,
καθιστώντας τη τη μεγαλύτερη από το 2012. "Η διαδήλωση του Σαββάτου στη Μόσχα δεν θα έχει
καμία πολιτική συνέπεια ", λέει ο Konstantin Kostin, πρώην αξιωματούχος του Κρεμλίνου, ο
οποίος τώρα είναι επικεφαλής ενός think tank που συνεργάζεται με την κυβέρνηση. "Τα σύγχρονα
υβριδικά καθεστώτα –η δημοκρατία συν ένας ήπιος αυταρχισμός– μπορούν εύκολα να
αντιμετωπίσουν αυτό το είδος δράσης. Με κατασταλτικά μέσα, βέβαια, αν παραβιάζεται ο νόμος",
προσθέτει.
ΟKostin ίσως μιλά με την υπερβολική αυτοπεποίθηση του συμμετέχοντος στον ερμητικά
σφραγισμένο κόσμο της ελίτ του Κρεμλίνου. Μια δημοσκόπηση στα τέλη Ιουλίου που διενήργησε η
ομάδα του έδειξε ότι το 37% των Μοσχοβιτών υποστηρίζει τις διαμαρτυρίες, ενώ μόνο το 27% τις
κρίνει αρνητικά.
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