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Η
Ευρώπη σκοτεινιάζει ξα-
νά. Μακριά πετούν τα
γκρίζα σύννεφα. Η χώρα
του Άκι Καουρισμάκι, της
Νόκια και του πιο ανα-
πτυγμένου κράτους πρό-
νοιας στην Ευρώπη ξεσά-
λωσε στέλνοντας τους
«Αληθινούς Φιλανδούς»
στην Τρίτη θέση με 19,2%

και 39 έδρες (πριν είχαν 5 έδρες) και
αφαιρώντας έδρες από όλα τα παρα-
δοσιακά και άλλα εναλλακτικά πολι-
τικά κόμματα. Στη Γαλλία η Μαρίν
Λεπέν αναστατώνει τον πολιτικό κό-
σμο και οι δημοσκοπήσεις είναι βου-
τηγμένες στο άρωμά της σκορπώντας
ρίγη στον Σαρκοζί που κινδυνεύει να
πέσει στη ρωγμή. Ταυτόχρονα δεί-
χνει να την ακολουθούν το 36% των
εργατών και μόνο το 17% των εργα-
τών θα ψήφιζε τον Ντομινίκ Στρος
Καν και τον Νικολά Σαρκοζί μόλις το
15%. Για να μη μιλήσουμε για τα δι-
κά μας. Τι εκφράζει, όμως, όλη αυτή
η αντάρα; Τι τους έπιασε τους εργά-
τες και δεν θέλουν ακούσουν την
Αριστερά στις εκλογές και στριμώ-
χνονται στην κάλπη μιας δημαγω-
γού, την ίδια στιγμή που διαδηλώ-
νουν στα βουλεβάρτα του Παρισιού
και των γαλλικών μεγαλουπόλεων
μαζί με την Αριστερά;

Η σύγχρονη συγκριτική πολιτική
έρευνα δείχνει ότι η ακροδεξιά ανα-
γεννήθηκε σε όλη την Ευρώπη προ-
σαρμοσμένη στις νέες συνθήκες. Χω-
ρίς να χάνονται από την οπτική της
ανάλυσης οι παράγοντες της κοινω-
νικο-οικονομικής κρίσης, της οι-
κονομικής καταστροφής λαϊκών
εργατικών και της νεανικής ανερ-
γίας και αποξένωσης, εξετάζονται
παράγοντες όπως οι νέες πολιτισμι-
κές αντιθέσεις και διαιρετικές το-
μές, οι πολιτικές διαδικασίες και

ο πολιτικός λόγος, η ιδεολογία
και νέες μεταβλητές που εμφανί-
ζονται να παίζουν ρόλο στο πλαί-
σιο του «μεταβιομηχανικού καπι-
ταλισμού». Κάθε χώρα, όμως, έχει
τη δική της διαμορφωμένη ακροδεξιά
που παρεκκλίνει συχνά από το γενι-
κό μοντέλο. Έτσι διαμορφώνεται έ-
να πολύμορφο ακροδεξιό σκηνικό
στην Ευρώπη.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η ευρω-
παϊκή άκρα δεξιά έχει ξεπεράσει πια
την κλασική πολιτική του νεοφασι-
σμού έχοντας αλλάξει το ιδεολογικό
πλαίσιό της και τις στρατηγικές κι-
νητοποίησής της, αναδεικνύοντας
νέες διαιρετικές δομές στο επίπε-
δο των αξιών και νέα διακυβεύ-
ματα όπως η μετανάστευση, η πολι-
τική ταυτότητα και η δημοκρατική
αντιπροσώπευση. Έτσι, συνεπάγεται
ότι η ακροδεξιά επιτυγχάνει σταθερή
άνοδο στηριζόμενη κατά βάση στη
στρατηγική της να αξιοποιεί τις α-
ποτυχίες και τις ελλείψεις της πολι-
τικής των κομμάτων «του κατεστη-
μένου», δεξιού και (κεντρο)αριστε-
ρού.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι το
γενικότερο πλαίσιο του πολιτικού
λόγου και των εφαρμοζόμενων
πολιτικών που ωθεί ολόκληρο το
πολιτικό-κομματικό σύστημα
προς τα δεξιά. Έτσι, δίνεται η δυ-
νατότητα στην άκρα δεξιά να αξιο-
ποιεί τη νέα δομή πολιτικών ευκαι-
ριών και τον αντιμεταναστευτικό, ε-
θνικιστο-λαϊκιστικό και ξενοφοβικό
χαρακτήρα των εφαρμοζόμενων πο-
λιτικών.

Αντίθεση επίσης εμφανίζεται όταν
πολλοί θεωρούν ότι η άκρα δεξιά
εκμεταλλεύεται την αποριζοσπα-
στικοποίηση των βασικών κομμά-
των (κυρίως της αριστεράς) και την
μείωση έως εξαφάνιση των προγραμ-

ματικών διαφορών στο πλαίσιο του
νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, πα-
ρά την ύπαρξη άλλων που υποστηρί-
ζουν ότι είναι η ριζοσπαστικο-
ποίηση του πολιτικού σκηνικού
που οδηγεί στη ριζοσπαστικο-
ποίηση και της άκρας δεξιάς που
οξύνει ακόμη περισσότερο τις συ-
γκρούσεις.

Στο σημερινό μας αφιέρωμα εκτός
από τα καθ’ ημάς φιλοξενούμε από-
ψεις από την Φινλανδία, την Ουγγα-
ρία, τη Γαλλία και την Ιταλία, δηλα-
δή από χώρες στις οποίες στο παρελ-
θόν η άκρα δεξιά είχε επικρατήσει εί-
τε ως καθεστώς (Ιταλία) είτε ως κρά-
τος δωσίλογων (Γαλλία) ή εμφανίζε-
ται με νέα μορφή είτε εξίσου απο-
κρουστική (Ουγγαρία) είτε αντιφα-
τική (Φινλανδία). Ο Γιούσο Σάρα-
μο, υποψήφιος βουλευτή της Αρι-
στερής Συμμαχίας της Φινλανδίας,
χώρα που στο πρόσφατο παρελθόν
χαρακτηριζόταν από πιο γενναιόδω-
ρο κράτος πρόνοιας στον πλανήτη ο-
λόκληρο, υποστηρίζει ότι το κόμμα
των «Αληθινών Φινλανδών» που ή-
ταν το μόνο που ανέβηκε –και μάλι-
στα ραγδαία και με μεγάλη διαφο-
ρά- είναι πολύ αντιφατικό τόσο από
πλευράς προγράμματος όσο και από
πλευράς κοινωνικής βάσης αναδει-
κνύοντας τόσο ένα αριστερό κοινω-
νικό-οικονομικό όσο και ένα δεξιό πα-
ραδοσιακό αντιμεταναστευτικό-αντι-
μειονοτικό προφίλ. Το ποια πλευρά
θα επικρατήσει θα εξαρτηθεί από αρ-
κετούς παράγοντες μεταξύ των ο-
ποίων είναι το αν η Αριστερή Συμμα-
χία καταφέρει να αναδείξει ένα αρι-
στερό πρόγραμμα που να πείθει τα
φοβισμένα από την αποδιάρθρωση
του κράτους πρόνοιας δίχως εκπτώ-
σεις αρχών.

Η Ουγγαρία, ως γνωστόν, ήταν ένα
από τα θύματα του ∆ΝΤ. Γι’ αυτό το

ουγγρικό ακροδεξιό κόμμα Jobbik έ-
χει βάλει το ∆ΝΤ στο στόχαστρό του
στο οποίο χωρούν και οι μειονότητες
των Ρομά και των Εβραίων που κα-
τηγορούνται οι μεν γιατί στερούν α-
πό τους Ούγγρους τους πόρους του
κράτους πρόνοιας και οι δεύτεροι ότι
υπηρετούν την κυριαρχία του διε-
θνούς κοσμοπολίτικου κεφαλαίου.
Για τους πρώτους η μαζική βία είναι
το μέσο που χρησιμοποιούν οι παρά-
νομες νεοναζιστικές ομάδες που δρα-
στηριοποιούνται στο πλαίσιο του
Jobbik για να τους υποτάξουν παράλ-
ληλα με την οικοδόμηση ενός νέου
κράτους βασιζόμενο στην «οικο-κοι-
νωνική εθνική οικονομία», όπως μας
ενημερώνει ο Αντώνης Πανούσης.

Η Μαρίν Λεπέν που απειλεί να βά-
λει φωτιά στα μπατζάκια του Σαρκο-
ζί ηγείται του διαρκώς μεταλλασσό-
μενου Εθνικού Μετώπου την ιδεολο-
γική και πολιτική διαμόρφωση του ο-
ποίου μας διηγείται ο Συλβάν Κρε-
πόν (ολόκληρο το κείμενο διαβάστε
στο www.rednotebook.gr. Η Τόνια
Τσίτσοβιτς μας μεταφέρει στην Ιτα-
λία του Μπερλουσκόνι, του Φίνι και
του Μπόσι και μας δείχνει τις διαρ-
κείς μεταμορφώσεις του φασισμού
που άλλοτε ενοικεί στο πλαίσιο του
Μπερλουσκονισμού και άλλοτε παίρ-
νει τη μορφή της νεορατσιστικής Λέ-
γκας του (πλούσιου) Βορρά ή της
Εθνικής Συμμαχίας που σήμερα φαν-
τάζει «αρνάκι» μπροστά στους άλ-
λους εταίρους της στην κυβέρνηση.
Τέλος, ο ∆ημοσθένης Παπαδάτος
μας μιλά για τον ΛΑ.Ο.Σ. εξηγώντας
μας την σημερινή του πολιτική στο
πλαίσιο της Τρόικας, του ∆ΝΤ και
του άκρατου νεοφιλελευθερισμού
της ΠΑΣΟΚικής «διακυβέρνησης».

Θανάσης Τσακίρης
http://tsakthan.blogspot.com
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Ακρο δε ξιά και κρί ση στην Ανα το λι κή Ευ ρώ πη:
η πε ρί πτω ση του ουγ γρι κού Jobbik

Του
Αντώνη

Πανούση Σ
ε α ντί θε ση με τον α ντι με τα να στευ τι -
κό λό γο και την εμ μο νή σε μια συ γ-
κε κρι μέ νη εκ δο χή της α σφά λειας,
που χα ρα κτη ρί ζουν τη σύγ χρο νη δυ-
τι κο ευ ρω παϊκή α κρο δε ξιά, τα ο μό λο -
γά της σχή μα τα της Ανα το λι κής Ευ-
ρώ πης δια κα τέ χο νται α πό την «εμ μο -
νή των συ νό ρων» - εί τε πρό κει ται για
τα ε σω τε ρι κά σύ νο ρα, που χω ρί ζουν
τους «κα θα ρούς» α πό τις μειο νό τη τες

(κυ ρίως τους Τσιγ γά νους και τους Εβραίους),
εί τε για τα ε ξω τε ρι κά, που α πο τε λούν α ντι -

κεί με νο δια μά χης ή δη α πό τον 19ο αιώ να. 
Από τον κα νό να δεν ξε φεύ γει το Jobbik, το

«Κί νη μα για μια κα λύ τε ρη Ουγ γα ρία». Πρό-
κει ται για την ε κλο γι κά ε πι τυ χέ στε ρη εκ δο χή
της ά κρας δε ξιάς στην Ανα το λι κή Ευ ρώ πη,
που κα το νο μά ζει ως κυ ριό τε ρους εχ θρούς το
∆ΝΤ, τις Η ΠΑ, το Ισραήλ και τη Σλο βα κία,
αυ το προσ διο ρί ζε ται δε ως α νή κου σα πέ ραν
της δε ξιάς και της α ρι στε ράς και κα τά της πα -
γκο σμιο ποίη σης. Με προ με τω πί δα του την
«ρι ζο σπα στι κή αλ λα γή» και κά νο ντας λό γο
για «ε θνι κή αυ το διά θε ση και κοι νω νι κή δι-

καιο σύ νη», το Jobbik κέρ δι σε στις ε κλο γές
του 2010 έ να η χη ρό 16.7% (855,436 ψή φοι),
αυ ξά νο ντας τη δύ να μή του σε σχέ ση με τις ευ-
ρωε κλο γές της προ η γού με νης χρο νιάς και υ -
πο σκε λί ζο ντας, έ τσι, το πρώην συ νερ γα τι κό
MIEP (Κόμ μα ∆ι καιο σύ νης και Ουγ γρι κής
ζωής). Το «Κί νη μα», έ τσι, ο δη γεί την κούρ σα
της α να το λι κο ευ ρω παϊκής ά κρας δε ξιάς, α φή -
νο ντας πί σω το βουλ γα ρι κό Ataka (9.36% στις
ε θνι κές και 11.9% στις ευ ρωε κλο γές του
2009), το Κόμ μα της Με γά λης Ρου μα νίας
(3.15 και 8.65% α ντί στοι χα) και το Σλο βα κι κό
Εθνι κό Κόμ μα (11.6% και 5.56%). Το ί διο ι -
σχύει, ε ξάλ λου, και για την πα ρα δο σιο κρα τι -
κή-υ περ κα θο λι κή πο λω νι κή α κρο δε ξιά, που
αν και πε ρι στα σια κά με τεί χε σε κυ βερ νη τι κά
σχή μα τα, χα ρα κτη ρί ζε ται μέ χρι σή με ρα για
τους α στα θείς σχη μα τι σμούς της.

Στην πε ρί πτω ση του Jobbik, η «εμ μο νή των
συ νό ρων» α πο τυ πώ νε ται στο αί τη μα για α να -
θεώ ρη ση της Συν θή κης του Τρια νόν, η ο ποία
το 1920 υ πο χρέω σε την Ουγ γα ρία να πα ρα -
χω ρή σει τη Σλο βα κία, την Κρο α τία και την
Τραν συλ βα νία σε Τσε χοσ λο βα κία, Γιου γκοσ -
λα βία και Ρου μα νία α ντί στοι χα. Από τη σκο-
πιά της δια φύ λα ξης της πο λι τι σμι κής «κα θα -
ρό τη τας», το προ α να φερ θέν α λυ τρω τι κό αυ τό
αί τη μα «συ μπλη ρώ νει» τις ε πι θέ σεις σε Τσιγ-
γά νους και την πρό τα ση για τη δη μιουρ γία
χρι στια νι κών ι δρυ μά των για την κοι νω νι κή-
θρη σκευ τι κή εν σω μά τω σή τους. Οι ε πι θέ σεις
διε ξά γο νται α πό ορ γα νώ σεις που συ σχε τί ζο -
νται με την πα ρα στρα τιω τι κή δο μή του Job-
bik, την αυ θε ντι κή Ουγ γρι κή Φρου ρά, η ο -
ποία έ χει ε πι σή μως α πα γο ρευ τεί.

Κα θώς η κρί ση πολ λα πλα σιά ζει τους κλυ δω-
νι σμούς και δη μιουρ γεί ε ρω τή μα τα για τη
βιω σι μό τη τα του οι κο δο μή μα τος της Ευ ρώ -
πης, το Jobbik προ τεί νει μια οι κο νο μι κή πο λι -
τι κή σχε δια σμέ νη για ο λό κλη ρη τη λε κά νη

των Καρ πα θίων. Συν δυά ζει, έ τσι, «αρ μο νι κά»,
τον α λυ τρω τι σμό και το θρη σκευ τι κό-πο λι τι -
σμι κό α φο μοιω τι σμό με έ ναν (ο μο λο γη μέ νο
ρη τά ως ερ γα λεια κό) ευ ρω παϊσμό, στον ο ποίο
η Ευ ρώ πη δια κρί νε ται α πό την Ευ ρω παϊκή
Ένω ση: στην μεν πρώ τη η Ουγ γα ρία θεω ρεί -
ται ό τι με τέ χει αυ το δι καίως, ως εκ του πο λι -
τι σμού της, η δε δεύ τε ρη α ντι με τω πί ζε ται ως
«ερ γα λείο για να ε πι τευχ θεί η οι κο νο μι κή και
πο λι τι στι κή ε θνι κή ε νό τη τα α νά με σα στην
Ουγ γρι κή ∆η μο κρα τία και τους Ούγ γρους πέ -
ραν των συ νό ρων». Στην ΕΕ κα τα λο γί ζο νται,
ε πί σης, α ντι δη μο κρα τι κή λει τουρ γία και με-
ρο λη ψία υ πέρ των πο λυε θνι κών που δρα στη -
ριο ποιού νται στην Ουγ γα ρία και «έ χουν στα
χέ ρια τους το τρα πε ζι κό σύ στη μα της χώ ρας».
Σε κά θε πε ρί πτω ση, το Jobbik θεω ρεί α να -
γκαία τη στή ρι ξη των ε θνι κών οι κο νο μι κών
δρώ ντων και της το πι κής πα ρα γω γής, τη δη-
μιουρ γία μιας αυ θε ντι κής Ουγ γρι κής Τρά πε -
ζας, κα θώς και τον προ σα να το λι σμό των συ-
ναλ λα γών προς τα α να το λι κά της χώ ρας. Το
μο ντέ λο του ε πι γρά φε ται ως «οι κο-κοι νω νι κή
ε θνι κή οι κο νο μία».

Το Jobbik υ πε ρα σπί ζε ται έ να κοι νω νι κό
κρά τος στη ριγ μέ νο σε χρι στια νι κές α ξίες. Εί -
ναι ο μο φο βι κό και α ντι λαμ βά νε ται την οι κο -
γέ νεια ως μέ σο για την α νά πτυ ξη του έ θνους,
κα ταγ γέλ λο ντας τον φι λε λευ θε ρι σμό ό τι θέ λει
να την κα τα στή σει «μια μορ φή συμ βίω σης ι -
σά ξια με κά θε νο η τό ε ναλ λα κτι κό ή πα ρεκ -
κλί νο ντα τρό πο ζωής». Το ί διο υ πό σχε ται να
χρη μα το δο τή σει τις μη τέ ρες για να μέ νουν
σπί τι, κα θώς και να θε σπί σει φο ρο ε λα φρύν -
σεις (20% για κά θε παι δί) για τους ερ γο δό τες
που θα προσ λαμ βά νουν μη τέ ρες. Τέ λος, ε νώ α -
ντι τί θε ται στην ι διω τι κο ποίη ση του Εθνι κού
Συ στή μα τος Ασφά λι σης, εν θαρ ρύ νει μια κρα-
τι κά ρυθ μι ζό με νη λει τουρ γία ι διω τι κών νο σο -
κο μείων. 

Οι βου λευ τι κές ε κλο γές στη Φιν λαν δία ή ταν ι στο ρι κής ση μα σίας.
Τα ε φτά α πό τα ο χτώ κόμ μα τα ητ τή θη καν και νι κη τές μπο ρούν
να θεω ρού νται μό νο οι Αλη θι νοί Φιν λαν δοί. Επρό κει το για τη

με γα λύ τε ρη ε κλο γι κή νί κη κόμ μα τος στη με τα πο λε μι κή ι στο ρία της
χώ ρας. 

Η νί κη των Αλη θι νών Φιν λαν δών μπο ρεί να α να γνω στεί ως προϊόν
γε νι κής δια μαρ τυ ρίας ε νά ντια στην πο λι τι κή που κα τη γο ρεί ται για δια-
φθο ρά. Πολ λοί α πό τους ψη φο φό ρους ψή φι σαν ε να ντίον των άλ λων
κομ μά των –ό χι, δη λα δή, υ πέρ των Αλη θι νών Φιν λαν δών, οι ο ποίοι ε ξα-
κο λου θούν να μην θεω ρού νται πει στι κοί. Η ε πι τυ χία του κόμ μα τος, ό -
μως, α ντα να κλά την α να σφά λεια για την κα θη με ρι νή ζωή και την ε πι -
θυ μία να πά με πί σω στη δε κα ε τία του ’80. Την ε πο χή ε κεί νη, Φιν λαν -
δία εί χε τις μι κρό τε ρες ει σο δη μα τι κές α νι σό τη τες στον κό σμο, υ ψη λή
φο ρο λο γία για τους πιο πλού σιους και έ ναν α πό τους κα λύ τε ρους δη μό-
σιους το μείς στον κό σμο. Στα 1990, ω στό σο, ξε κί νη σαν οι νε ο φι λε λεύ -
θε ρες πο λι τι κές που α πο διάρ θρω σαν το βο ρειο ευ ρω παϊκό κρά τος πρό-
νοιας. 

Οι Αλη θι νοί Φιν λαν δοί ε νο ποιού νται στην πραγ μα τι κό τη τα ως προς
έ να και μό νο πράγ μα: το συ ντη ρη τι σμό. Το κύ ριο σώ μα των θέ σεών
τους για την οι κο νο μία προέρ χε ται α πό την α ρι στε ρά. Οι βα σι κές α ξίες
που συμ με ρί ζο νται, ε ντού τοις, εί ναι πο λύ δια φο ρε τι κές, κα θώς οι ί διοι
δί νουν έμ φα ση στο ε θνι κό συμ φέ ρον και την πα ρα δο σια κή η θι κή. Συ -
χνά, αυ τό ση μαί νει, με τα ξύ άλ λων, πα ρα γνώ ρι ση των δι καιω μά των των
μειο νο τή των. Κα τά το πρό σφα το πα ρελ θόν, το κόμ μα εί δε την ρα τσι -
στι κή και α κρο δε ξιά μειο ψη φία του να διευ ρύ νε ται. Το έ να τρί το των
βου λευ τών του, για πα ρά δειγ μα, πραγ μα το ποίη σαν κα μπά νια με α ντι -
με τα να στευ τι κή θε μα το λο γία. Οι Αλη θι νοί Φιν λαν δοί, ω στό σο, προέρ -
χο νται α πό το πρώην Φιν λαν δι κό Αγρο τι κό Κόμ μα, που ξε κί νη σε ως
κί νη μα δια μαρ τυ ρίας της δε κα ε τίας του ’60. Εκεί συμ με τεί χαν μι κροί
α γρό τες και ά νερ γοι και την ε πο χή ε κεί νη δεν εί χε α κρο δε ξιές ρί ζες. Η
το πο θέ τη σή του ή ταν μάλ λον προς το κέ ντρο.

Ο αρ χη γός των Αλη θι νών Φιν λα δών Τί μο Σόι νι υ πο στη ρί ζει σή με ρα
ό τι η με τα να στευ τι κή πο λι τι κή της Φιν λαν δίας εί ναι κα λή. Ο ί διος κά -
νει τα πά ντα προ κει μέ νου να πεί σει ό τι το κόμ μα του εί ναι ε παρ κές για
να πά ρει μέ ρος στην κυ βέρ νη ση. Φαί νε ται, έ τσι, ό τι η νέα κυ βέρ νη ση
θα χτι στεί με βά ση τα τρία με γα λύ τε ρα κόμ μα τα: τους Σο σιαλ δη μο -
κρά τες, το δε ξιό Κόμ μα του Εθνι κού Συ να σπι σμού και τους Αλη θι νούς
Φιν λαν δούς. Η συμ με το χή των Αλη θι νών Φιν λαν δών στην κυ βέρ νη ση
α να μέ νε ται, ω στό σο δύ σκο λη, κα θώς εί ναι πι θα νός ο δι χα σμός με τα ξύ α -

ρι στε ρών και δε ξιών τά σεων ως προς την οι κο νο μία, α πό τη μια πλευ -
ρά, και ρα τσι στι κώ ν-μη ρα τσι στι κών τά σεων στην πο λι τι κή α πό την
άλ λη. 

Τα με γα λύ τε ρα κόμ μα τα α ντι με τω πί ζουν προ βλή μα τα ε ξαι τίας την
α νό δου των Αλη θι νών Φιν λαν δών. Βου λευ τές τις δε ξιάς, για πα ρά δειγ -
μα, προ βαί νουν σε α ντι με τα να στευ τι κές δη λώ σεις, ερ χό με νοι σε α ντί -
θε ση με την ε πί ση μη κομ μα τι κή γραμ μή. Οι Σο σιαλ δη μο κρά τες, ε ξάλ -
λου, έ σπευ σαν να ευ χα ρι στή σουν τους ξε νό φο βους ψη φο φό ρους, ζη τώ -
ντας α πό τους με τα νά στες να συ μπε ρι φέ ρο νται δια φο ρε τι κά, και χρη σι-
μο ποιώ ντας τη φρά ση «ό ταν εί στε στη Ρώ μη, να συ μπε ρι φέ ρε στε ό πως
οι Ρω μαίοι». Όταν η Αρι στε ρή Συμ μα χία και άλ λα κόμ μα τα ά σκη σαν
κρι τι κή σ’αυ τό, οι ί διοι ε ξή γη σαν ό τι δεν εν νοού σαν τα έ θι μα και τον
πο λι τι σμό, αλ λά την πλη ρω μή φό ρων και το σε βα σμό της ερ γα τι κής νο-
μο θε σίας.

Οι Πρά σι νοι και το Σουη δι κό Λαϊκό Κόμ μα αυ το το πο θε τή θη καν α πέ-
να ντι στους Αλη θι νούς Φιν λαν δούς. Οι Πρά σι νοι βρί σκο νταν στη νε ο -
φι λε λεύ θε ρη κυ βέρ νη ση της δε ξιάς και χρειά ζο νταν μια νέα ο πτι κή για
την πο λι τι κή. Μα ζί με τους Αλη θι νούς Φιν λαν δούς προ σπά θη σαν να ε -
πα να προσ διο ρί σουν τη δια φο ρά με τα ξύ α ρι στε ράς και δε ξιάς και να αλ-
λά ξουν τον ά ξο να της α ντι πα ρά θε σης, το πο θε τώ ντας τον με τα ξύ φι λε -
λεύ θε ρων και συ ντη ρη τι κών α ξιών. Οι ε λι τι στές Πρά σι νοι αύ ξη σαν τη
δη μο φι λία των Αλη θι νών Φιν λαν δών, αλ λά έ χα σαν το έ να τρί το των
βου λευ τών τους. Τώ ρα βρί σκο νται σε ι δε ο λο γι κή κρί ση και στο ε σω τε -
ρι κό τους διε ξά γε ται μια σφο δρή μά χη α νά με σα στη δε ξιά και την α ρι -
στε ρή τά ση.

Οι Αλη θι νοί Φιν λαν δοί αυ το προσ διο ρί ζο νται ως το «Εργα τι κό Κόμ μα
χω ρίς σο σια λι σμό», δεί χνο ντας τους Σο σιαλ δη μο κρά τες και την Αρι στε -
ρή Συμ μα χία. Η Αρι στε ρή Συμ μα χία α πά ντη σε, λέ γο ντας ό τι η ί δια εί -
ναι το «Εργα τι κό Κόμ μα χω ρίς ρα τσι σμό». Η α ρι στε ρά δεν κα τά φε ρε να
κερ δί σει την η γε μο νία, πέ τυ χε ό μως έ να α ξιο πρε πές α πο τέ λε σμα.

Χρειά ζε ται να ση μειω θεί ό τι το ε κλο γι κό σώ μα των Αλη θι νών Φιν-
λαν δών εί ναι α νο μοιο γε νές. Εί ναι δη μο φι λείς στην ε παρ χία και τις γει-
το νιές χα μη λών ει σο δη μά των, ό μως έ να με γά λο κομ μά τι των υ πο στη -
ρι κτών τους εί ναι με σή λι κες με υ ψη λά ει σο δή μα τα. Οι συ ντη ρη τι κές α -
ξίες και το αν δρι κό φύ λο μοιά ζουν να εί ναι, έ τσι, τα μό να προσ διο ρι -
στι κά γνω ρί σμα τα των ψη φο φό ρων τους. 

Ο Γιού σι Σά ρα μο ή ταν υ πο ψή φιος βου λευ τής της Αρι στε ρής Συμ μα -
χίας.

Αλη θι νοί Φιν λαν δοί: «Εργα τι κό Κόμ μα χω ρίς σο σια λι σμό»;Του
Γιούσι Σάραμο

Μέ λη του Jobbik
σε α ντι-δια δή λω -
ση του Gay Pride



Σ
το διά βα της δε κα ε τίας του ’90, το
Εθνι κό Μέ τω πο α πο κό πτε ται α πό
την ι δε ο λο γι κή γραμ μή που το διέ-
κρι νε α πό το 1972, έ τος ί δρυ σής του:
εκ φρά ζο ντας μια α νη συ χία για τα
κοι νω νι κά ζη τή μα τα, στη λι τεύο ντας
τις α κρό τη τες του οι κο νο μι κού φι λε -
λευ θε ρι σμού, κρι τι κά ρο ντας ο λοέ να
και πε ρισ σό τε ρο την ε ξω τε ρι κή πο λι -
τι κή των Η ΠΑ. Πε ρίερ γη με τα στρο -

φή για έ να κόμ μα, ο πρό ε δρος του ο ποίου α -
ξίω νε να εκ προ σω πεί μέ χρι το τέ λος  του ’80
την πραγ μα τι κή δε ξιά, κυ ρίως στον οι κο νο -
μι κό το μέα, δια κη ρύσ σο ντας α προϋπό θε τη υ -
πο στή ρι ξη στο laissez-faire. 

Τέ τοια ε πι χει ρή μα τα (κρι τι κή του α νώ νυ -
μου α το μι σμού της κοι νω νίας της α γο ράς και
του κερ μα τι σμού του έ θνους με τα ξύ α ντι τι -
θέ με νων συμ φε ρό ντων) δεί χνουν πράγ μα τι ό -
τι η σύγ χρο νη ά κρα δε ξιά ε πα να συν δέε ται με
θε με λια κά δόγ μα τα της δε κα ε τίας του ’30. Θα
ή θε λα να διε ρευ νή σω ε δώ την προ βλη μα τι κή
αυ τή, ε πι κα λού με νος τους λό γους της εκ νέ ου
α νά δυ σης του α ντι-ω φε λι μι σμού στους κόλ-
πους της α κρο δε ξιάς.

Η ι δε ο λο γι κή α να γέν νη ση της GRECE

Στο τέ λος της δε κα ε τίας του ’60, κου βα λώ -
ντας το λαϊκι σμό, την υ πο στή ρι ξη στην α ποι -
κιο κρα τία και πα γι δευ μέ νη στο συ νερ γα σια -
κό πα ρελ θόν της κα τά τον πό λε μο, η ά κρα δε -
ξιά στη Γαλ λία εί χε κα τα στεί πε ρι θω ρια κή.
∆εν υ πήρ χαν πα ρά μό νο γκρου πού σκου λα ή
μειο ψη φι κά κόμ μα τα. Απέ να ντι σε μια τέ τοια
ι δε ο λο γι κή και πο λι τι κή ε ρή μω ση, μια α συ -
νή θι στη κί νη ση ε πρό κει το να ε πι φέ ρει την α -
να δια μόρ φω ση των ι δεών του κι νή μα τος.
Ιδρυ μέ νη το 1968 α πό τον Αλαίν ντε Μπε-
νουά, η G.R.E.C.E. (Ομά δα με λέ της κι έ ρευ -
νας για τον ευ ρω παϊκό πο λι τι σμό) πα ρου σιά -
ζε ται σαν ό μι λος σκέ ψης και ό χι σαν πο λι τι κό
κόμ μα. Τα μέ λη της κί νη σης α ξιώ νουν να
προ σφέ ρουν νέα νο μι μο ποίη ση στο πα λιό α -
ντι-ε ξι σω τι κό τρο πά ριο της α κρο δε ξιάς. Οι ερ-
γα σίες τους έ χουν ως ά ξο να κυ ρίως τη θε μα -
τι κή της ταυ τό τη τας. 

Εφε ξής, η κουλ τού ρα α ντι κα θι στά ως ό ρος
τη φυ λή και η α νω τε ρό τη τα υ πο χω ρεί σε ό φε-
λος της δια τή ρη σης των κοι νο τι κών ι διαι τε -
ρο τή των. Η ο μά δα του Μπε νουά ο δη γεί ται
πια σε α πό στα ση α πό τον ε πε κτα τι κό ε θνι κι -
σμό της α ποι κιο κρα τι κής ε πο χής και, ως εκ
τού του, δια φο ρο ποιεί ται προς τα μέ λη του
Εθνι κού Με τώ που. 

Με στό χο την α πό κρου ση των «κιν δύ νων»
της ε πι μει ξίας και του κο σμο πο λι τι σμού που
προ κα λούν οι με τα να στευ τι κές ροές, δια μορ -
φώ νε ται πια η ι δέα ε νός «δια φο ρι στι κού τρι-
το κο σμι σμού». Ο τε λευ ταίος συ στή νει ως α ν-
τί δο το στη με τα νά στευ ση την α να πτυ ξια κή
βοή θεια για τις χώ ρες του τρί του κό σμου, α -
πο σκο πώ ντας στη διά σω ση των πο λι τι σμι κών
ι διαι τε ρο τή των των χω ρών του Νό του (ό πως
και του Βορ ρά). Μο λο νό τι α ντι κομ μου νι στι -
κή, η G.R.E.C.E., κρι τι κά ρει ο λοέ να και πιο
έ ντο να τον οι κο νο μι κό φι λε λευ θε ρι σμό, φθά-
νο ντας μέ χρι του ση μείου να τον πε ρι γρά φει
ως τον «κύ ριο εχ θρό». 

Απορ ρί πτο ντας ε ξί σου το σο σια λι σμό και
τον κα πι τα λι σμό, η G.R.E.C.E. α ξιώ νει να ε γ-
κα θι δρύ σει έ ναν τρί το δρό μο. Αυ τή η α να ζή -
τη ση ο δη γεί τα μέ λη της να θέ σουν σε αμ φι -
σβή τη ση τις πο λι τι κές διαι ρέ σεις, τις ο ποίες
βλέ πουν ως «α παρ χαιω μέ νες» στα μά τια των
«λαϊκών προσ δο κιών». Απε να ντίας, η πο λι τι -
κή πρέ πει ε φε ξής να προ σαρ μο σθεί σε «δο μές
βά σης», δη λα δή τις κοι νό τη τες πα ρα δο σιο -
κρα τι κής έ γκλη σης. Στο ό νο μα του ί διου α ν-
τι κα πι τα λι σμού στη λι τεύουν το ΝΑ ΤΟ (ο πλι-
σμέ νο βρα χίο να των Η ΠΑ στην Ευ ρώ πη, κα -
θώς το βλέ πουν), ε νώ οι Η ΠΑ στέ κο νται ως
σύμ βο λο ε νός νέ ου ι μπε ρια λι σμού και ε νός α -
πά τρι δος κα πι τα λι σμού. 

Η G.R.E.C.E., βα σι κή πη γή ε πιρ ροής
του Εθνι κού Με τώ που

Γεν νη μέ νο την 5 Οκτω βρίου 1972, το Εθνι -
κό Μέ τω πο εμ φα νί ζει α πό τις α παρ χές του νο-
σταλ γία για τη μά χη ε νά ντια στην α πο α ποι -
κιο ποίη ση, την ώ ρα που η η γε σία του συ σπει-
ρώ νει πα λαί μα χους της γαλ λι κής Αλγε ρίας,
προ ερ χό με νους κυ ρίως α πό το OAS. Η πρω-
ταρ χι κή πο λι τι κή γραμ μή του νέ ου αυ τού
κόμ μα τος το πο θε τεί ται ε νά ντια στον «ου το -
πι κό ε ξι σω τι σμό» και στο «μαρ ξι στι κό κλη ρι -
κα λι σμό», με μια λέ ξη ε νά ντια σε «κά θε υ πο -
τι θέ με νη δι δα σκα λία, α ντί θε τη στους νό μους
της φυ σι κής τά ξης». 

Μέ χρι τα τέ λη της δε κα ε τίας του 1980, α κό -
μη κι αν υ πήρ χαν δια δρο μές α νά με σα στην
G.R.E.C.E. και στο Εθνι κό Μέ τω πο, οι α ξιο -
ση μείω τες τους α πο κλί σεις τους ε μπο δί ζουν
να διε ξα γά γουν έ ναν κοι νό α γώ να. Αλλά η κα-
τάρ ρευ ση του σο βιε τι κού κομ μου νι σμού θα
α να τρέ ψει αυ τή την ι δε ο λο γι κή μη-α να γω γι -
μό τη τα. Εάν η ε πιρ ροή της G.R.E.C.E. μειώ -
νε ται α πό τα τέ λη του ’80, το Εθνι κό Μέ τω πο
ε μπνέε ται ο λοέ να και πε ρισ σό τε ρο, στις αρ χές
του ’90, α νοι κτά α πό τις ι δέες της G.R.E.C.E. 

Ο πο λι τι σμι κός δια φο ρι σμός φέ ρει κα τ’ αρ -
χήν μια νέα ση μειο λο γία α ντι με τώ πι σης της
με τα νά στευ σης. Μέ χρι τό τε, αυ τή κα τα δι κα -
ζό ταν α πο κλει στι κά λό γω της υ πο τι θέ με νης
α πει λής που κρά δαι νε για τις δου λειές και την
α σφά λεια των Γάλ λων. Προ στί θε ται ε φε ξής σ’
αυ τήν την ε πι χει ρη μα το λο γία και το ό τι συ νι-
στά, ε πί σης, μια α πει λή για την πο λι τι σμι κή
α κε ραιό τη τα του έ θνους, κα θώς και ό τι α πο -
κό βει τους με τα νά στες α πό τις πο λι τι σμι κές
α φε τη ρίες τους, κα θι στώ ντας τους έ τσι «ξε ρι -
ζω μέ νους». Ετού το ε πι τρέ πει στο Εθνι κό Μέ-
τω πο να γί νε ται ο α πό στο λος μιας συ γκε κρι -
μέ νης μορ φής πο λι τι σμι κής αλ λοίω σης, πα ρα-
κά μπτο ντας α φε νός τη νο μο θε σία που κα τα -
δι κά ζει το ρα τσι στι κό λό γο και δια τη ρώ ντας
α φε τέ ρου μια ευ νοϊκή αμ φι ση μία α πέ να ντι
στο πα ρα δο σια κό ρα τσι στι κό και ξε νο φο βι κό
λό γο του. 

Ο οι κο νο μι κός α ντιϋλι σμός

Το Εθνι κό Μέ τω πο άν τλη σε α πό τους κόλ-
πους της G.R.E.C.E., ε πί σης, τη θε μα τι κή της
κρι τι κής στον ε μπο ρευ μα τι κό ω φε λι μι σμό.
Αυ τή δεν πα ρα πέ μπει πια σε έ ναν ε ξι σω τι κό
λό γο, αλ λά ό πως και στην G.R.E.C.E., ο υ λι -
σμός κα τα δι κά ζε ται ως προς το ό τι εκ τρέ πει
τα ά το μα α πό τις πνευ μα τι κές α ξίες του έ -
θνους – το ί διο το ρί ζω μα στη γη και τις πα ρα-
δό σεις – που συ γκρο τούν για την ά κρα δε ξιά
το θε μέ λιο της αν θρω πι νό τη τας. 

Στο ε ξής, ο οι κο νο μι κός α ντιϋλι σμός του
Με τώ που σμί γει με την κα τα δί κη της δια δι -
κα σίας της οι κο νο μι κής πα γκο σμιο ποίη σης.
Για τον πρό ε δρο του Εθνι κού Με τώ που, η
«πα γκο σμιο ποίη ση» α ντα πο κρί νε ται κα τ’ α -
πο τέ λε σμα σε μια «δι δα σκα λία» που «υ πο τάσ -
σει ο λό κλη ρη τη γη στα ε μπο ρευ μα τι κά δόγ-
μα τα και τε λι κά σε μια ι δε ο λο γία ο λο κλη ρω -
τι κή κά τω α πό τη φι λε λεύ θε ρη ε πι φά νεια».

Η α πόρ ρι ψη των πο λι τι κών
και κοι νω νι κών διαι ρέ σεω ν

Κα τά το πα ρά δειγ μα της G.R.E.C.E., η α -
πόρ ρι ψη των διαι ρέ σεων εγ γρά φε ται στην
ταυ το τι κή α κρο δε ξιά εμ μο νή. Αντί να διαι -
ρού νται για ζη τή μα τα κοι νω νι κά και πο λι τι -
κά, οι Γάλ λοι πρέ πει να πυ κνώ σουν τις γραμ-
μές γύ ρω α πό αυ τό που έ χουν κοι νό: την ταυ-
τό τη τα τους. Το ε θνι κό σώ μα πρέ πει να μεί-
νει κα θα ρό α πό κά θε ε ξω τε ρι κή μό λυν ση – α -
πό τους μη-ευ ρω παίους ξέ νους – κα θώς και α -
πό κά θε ι δε ο λο γία «ρή ξης» που θέ τει σε αμ φι -
σβή τη ση την ο μοιο γέ νεια. Μια τέ τοια ι δε ο λο -
γία εί ναι και ο ε ξι σω τι σμός.

Το κόμ μα του Με τώ που οι κειο ποιή θη κε αυ -

τή τη θε μα τι κή, κα τα με σής μιας πο λι τι κής
συ γκυ ρίας, στην ο ποία η σκία ση του δια χω -
ρι σμού α νά με σα σε δε ξιά και α ρι στε ρά στις α -
να πα ρα στά σεις των α τό μων δεν στα μά τη σε να
ε ντεί νε ται. Από το 1995 ως το 2002, το τμή μα
του ε κλο γι κού σώ μα τος που δεν αυ το πα ρου -
σιά ζε ται ού τε δε ξιό ού τε α ρι στε ρό τα λα ντώ -
νε ται α νά με σα στο 20 και το 25%. 

Η πρό τα ση του Εθνι κού Με τώ που για α ν-
τι κα τά στα ση της προ βλη μα τι κής των τά ξεων
με την προ βλη μα τι κή της ταυ τό τη τας ή ταν
ελ κυ στι κή για έ να κομ μά τι της ερ γα τι κής τά -
ξης που εί χε οι κο νο μι κά πε ρι θω ριο ποιη θεί και
αι σθα νό ταν προ δο μέ νο. Η έ ντο να κα ταγ γελ -
τι κή ρη το ρι κή, α πό πλευ ράς του αρ χη γού του
Με τώ που, ε νά ντια στις «ε λίτ» και στους «προ-
νο μιού χους» συ γκρό τη σε έ τσι έ να ό χη μα έκ-
φρα σης αυ τής της κοι νω νι κής και πο λι τι κής
α πο κλή ρω σης. Κα τά τη δε κα ε τία του ’90, η
ψή φος για το Εθνι κό Μέ τω πο δεν παύει πραγ-
μα τι κά να αυ ξά νε ται στους ερ γά τες, για να
αγ γί ξει το 30% στις προ ε δρι κές του 1995 και

το 24% στις κοι νο βου λευ τι κές του 1997, κα θι-
στώ ντας ε κεί νη την ε πο χή το Εθνι κό Μέ τω πο
βα σι κό πο λι τι κό εκ πρό σω πο του ε κλο γι κού
σώ μα τος ερ γα τι κής προέ λευ σης. Την ί δια
στιγ μή, η προώ θη ση της θε μα τι κής «ού τε α ρι-
στε ρά ού τε δε ξιά» του ε πέ τρε πε να μην α πο -
ξε νω θεί α πό το σύ μπαν των κα τα στη μα ταρ -
χών –ε μπό ρων και βιο τε χνώ ν– που α πο τε -
λού σε το πα ρα δο σια κό ε κλο γι κό του σώ μα. 

Η πα ρα γκω νι σμέ νη δη μο κρα τία

Η οι κο νο μία και η πο λι τι κή συν δέ ο νται α -
να πό σπα στα με τη θε μα τι κή της ταυ τό τη τας.
Σε μια τέ τοια προο πτι κή πρέ πει να ερ μη νευ -
θεί και η α ξίω ση μιας προ στα τευ τι κής και ε -
θνο κε ντρι κής πο λι τι κής, η α πόρ ρι ψη της
συν θή κης του Μάα στρι χτ, του Ευ ρω παϊκού
Συ ντάγ μα τος, του ευ ρώ, των συμ φω νιών της
GATT ή του ΠΟ Ε. Λι γό τε ρο α πό το να γί νο -
νται ό λα αυ τά α ντι λη πτά ως α πει λή για τα
κοι νω νι κά δι καιώ μα τα ή τις δη μο κρα τι κές
αρ χές, πα ρου σιά ζο νται ως α πει λή για την α -
κε ραιό τη τα της ε θνι κής ταυ τό τη τας. Αυ τό το
νέο Εθνι κό Μέ τω πο δεν εί ναι πια ταυ το ποιή -
σι μο με μια «ά κρα δε ξιά που θα ή ταν κα ρι κα -
τού ρα της δε ξιάς». Πράγ μα τι, πα ρό λα αυ τά,
κι νεί ται α κό μη πε ρισ σό τε ρο στην α κρο δε ξιά,
στο βαθ μό που εγ γρά φε ται ε κτός του πο λι τι -
κού παι χνι διού και κά θε συ γκε κρι μέ νης δη-
μο κρα τι κής προο πτι κής.

Στο ε ξής, η μό νη πο λι τι κή πο λι κό τη τα που
α να γνω ρί ζει το Εθνι κό Μέ τω πο δεν εί ναι α -
νά με σα σε δε ξιά και α ρι στε ρά, αλ λά α νά με σα
σε ε θνι κι στές, που στρα τεύο νται στη δια τή -
ρη ση των ε θνι κών ταυ το τή των, και σε αυ-
τούς που προσ διο ρί ζο νται ως «κο σμο πο λί τες». 

Με τά φρα ση: Στέρ γιος Μή τας

1 Πρώ τη δη μο σίευ ση: Sylvain Cr�pon
«Anti-utilitarisme et d�terminisme iden-
titaire », Revue du MAUSS, 2006, n° 27,
pp. 240-251. Ολό κλη ρο το κεί με νο στα ελ-
λη νι κά στο www.rednotebook.gr
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Η α ντι κα πι τα λι στι κή στρο φή του Εθνι κού Με τώ που

Του Συλβάν
Κρεπόν1

Προ ε κλο γι κή α φί -
σα του Εθνι κού
Με τώ που Γαλ-
λίας (FN) με κε ν-
τρι κό σύν θη μα
«Ενά ντια στον Ισ-
λα μι σμό»



Ε
τσι άρ χι ζαν οι πρώ τες α φί σες της
Λομ βαρ δι κής Λί γκας (1984), που
αρ γό τε ρα, στις αρ χές της δε κα ε τίας
του ‘90 έ γι νε «Λί γκα του Βορ ρά».
Οι α φί σες αυ τές α πει κό νι ζαν έ ναν
τε ρά στιο γάι δα ρο, το λομ βαρ δι κό
κο ρόι δο που έ σερ νε ο λό κλη ρη την
ι τα λι κή χερ σό νη σο χω ρίς να παίρ-
νει τί πο τα σε α ντάλ λαγ μα. Το ό λο
θέ μα προ κά λε σε την ι λα ρό τη τα των

πο λι τών του Μι λά νου και των γύ ρω πε ριο -
χών. Όμως, τε λι κά η υ πό θε ση δεν ή ταν τό σο
για γέ λια. Ο ί διος ο τίτ λος του νέ ου κόμ μα -
τος, που α να φε ρό ταν στην έ νω ση των λομ-
βαρ δι κών δή μων που νί κη σαν τον Φρει δε ρί -
κο Βαρ βα ρό σα το 1176, ε πι χει ρού σε να φέ ρει
στην ε πι φά νεια την πε ρη φά νια του Κέλ τη
κα τοί κου του βορ ρά. Ο τε λευ ταίος εμ φα νι -
ζό ταν α πο κλει σμέ νος α πό την πο λι τι κή ε ξου-
σία και υ πο χρεω μέ νος να υ πο στεί τις α τα -
σθα λίες της ι θύ νου σας τά ξης, που ε πέ βαλ λε
σ’ αυ τόν, το πιο προω θη μέ νο και ερ γα τι κό
κομ μά τι της ι τα λι κής κοι νω νίας, φό ρους υ -
πέρ του διε φθαρ μέ νου, μα φιό ζι κου και τε μ-
πέ λι κου νό του. 

Χρη σι μο ποιώ ντας μά λι στα και το σύν θη μα
«Αρχι κλέ φτρα Ρώ μη», που έ βρι σκε σύμ φω -
νους πολ λούς πο λί τες, και ό χι μό νο του βορ -
ρά,  άρ χι σε να δη μιουρ γεί γύ ρω του έ να ό χι
ευ κα τα φρό νη το α κρο α τή ριο.

Σι γά-σι γά, κά ποιοι άρ χι σαν να α κού νε με
πε ρισ σό τε ρη προ σο χή τις λαϊκι στι κές κο ρώ -
νες και τα πα ρα λη ρή μα τα του Ου μπέρ το
Μπό σι για α πό σχι ση του Βορ ρά. Όταν ο ί διος
με τά α πό χρό νια βρέ θη κε στην ε ξου σία, οι
κραυ γές με τα τρά πη καν σε αι τή μα τα ο μο -
σπον δια κής ορ γά νω σης της Ιτα λίας, ώ στε ο
πλού σιος βορ ράς να κρα τά τον πλού το για
τον ε αυ τό του και να μη ν  εί ναι υ πο χρεω μέ -
νος να τον μοι ρα στεί με τον φτω χό νό το.  

Η Λί γκα του Βορ ρά ε νί σχυ σε τις προϋπάρ -
χου σες ρα τσι στι κές τά σεις σ’ αυ τές τις πε ριο-
χές, που αρ χι κά στρέ φο νταν προς τους ε σω -
τε ρι κούς με τα νά στες α πό το νό το. Στη συ νέ -
χεια ήρ θαν οι μα ρο κι νοί, οι πο λω νοί, οι αλ-

βα νοί και ό λοι οι άλ λοι με τα νά στες.
Η Λί γκα με την ξε νο φο βι κή, α ντι κομ μου -

νι στι κή και ρα τσι στι κή της φυ σιο γνω μία, α -
πο τε λεί μια ι διά ζου σα πε ρί πτω ση α κρο δε ξιού
κόμ μα τος. Πολ λοί α πό τους ψη φο φό ρους της
εί ναι πρώην α ρι στε ροί, α κό μη και πρώην μέ -
λη του δια λυ μέ νου Κομ μου νι στι κού Κόμ μα -
τος, ε νώ οι πε ρισ σό τε ροι εί ναι μι κρο με σαίοι
ε πι χει ρη μα τίες και ερ γά τες. Έστω και αν
φα νεί πα ρά ξε νο, ό λοι αυ τοί την ψη φί ζουν
για τί πι στεύουν ό τι εί ναι το μό νο κόμ μα που
υ πε ρα σπί ζει την το πι κή πραγ μα τι κό τη τα και
τις το πι κές πα ρα δό σεις.

Επί σης δύ σκο λα θα μπο ρού σε κα νείς πλέ ον
να χα ρα κτη ρί σει α κρο δε ξιό, με την κλα σι κή
έν νοια,  τον Φί νι και το κόμ μα του, που μό -
λις α πο σχί στη καν α πό τον κυ βερ νη τι κό συ-
να σπι σμό. Ο ί διος προ σπα θεί να α πο δεί ξει ό -
τι α παρ νή θη κε το φα σι στι κό πα ρελ θόν του.
Στό χος του εί ναι να κα τα κτή σει το χώ ρο της
πα ρα δο σια κής δε ξιάς, δεί χνο ντας τη με τα μέ -
λειά του προς την ε βραϊκή κοι νό τη τα και
προς το Ισραήλ και προ σέ χο ντας πά ρα πο λύ
τις σχέ σεις του με το Βα τι κα νό. Θέ λει, χω ρίς
αμ φι βο λία, να α πο κτή σει τον τίτ λο του μο-
να δι κού με τριο πα θούς δε ξιού κόμ μα τος.
Στην ου σία δε, εί ναι ε κεί νο το κόμ μα (ε κτός
α πό το ∆η μο κρα τι κό Κόμ μα την πρώην κε ν-
τρο α ρι στε ρά) που α σπά στη κε εξ ο λο κλή ρου
τις νε ο φι λε λεύ θε ρες αρ χές και τις θέ τει σε ε -
φαρ μο γή.

Τα α κρο δε ξιά στοι χεία στην Ιτα λία βρί σκο -
νται –ό ταν μι λά με για κοι νο βου λευ τι κά κόμ-
μα τα- στο κόμ μα του Μπερ λου σκό νι. Αυ τοί
συ γκε ντρώ νουν ό λα τα χα ρα κτη ρι στι κά της
φα σι στι κής δε ξιάς. Θαυ μά ζουν τον Μου σο -
λί νι και δεν το κρύ βουν,  πι στεύουν στο με-
γα λείο της φυ λής και προ σπα θούν να ε ξι σώ -
σουν τους α ντι στα σια κούς μα χη τές με τους
με λα νο χί τω νες, ι σχυ ρι ζό με νοι ό τι η νέα ι στο-
ρία έ χει γρα φτεί α πό τους κομ μου νι στές και
δι δά σκε ται ως ε πί το πλεί στον α πό κομ μου -
νι στές δα σκά λους.

Η μη κοι νο βου λευ τι κή α κρο δε ξιά, που
προ βαί νει συ χνά σε ε γκλη μα τι κές πρά ξεις

και ε πι θέ σεις κα τά α ρι στε ρών πο λι τών και
με τα να στών, α πο τε λεί ται α πό ο μά δες ό πως η
«Νέα ∆ύ να μη», η «Τρί χρω μη Φλό γα», το
«Εθνι κο σο σια λι στι κό Μέ τω πο» κ.ά., που
δρουν κυ ρίως στη Ρώ μη. Εκεί υ πάρ χει α πό
τον και ρό του Μου σο λί νι με γά λη ε πιρ ροή
των φα σι στών, αλ λά, με ε ξαί ρε ση την «Τρί-
χρω μη Φλό γα» που έ λα βε πο σο στό 2,9% στις
ε κλο γές του 2008,  ου σια στι κά πρό κει ται για
ο μά δες πε ρι θω ρια κές, με δύ να μη σε κά ποιους
συλ λό γους φι λά θλων και κά ποια κοι νω νι κά
κέ ντρα (π.χ. η «Μαύ ρη Καρ διά» στο Μι λά -
νο).

Χά ρη στην πο λι τι κή του ∆η μο κρα τι κού
Κόμ μα τος, που α πα ξίω σε κά θε κοι νω νι κό έρ -
γο και πα ρέ δω σε τη Ρώ μη στους ερ γο λά βους
και τη δη μο τι κή ε ξου σία στο όρ γιο του νε πο-
τι σμού, σή με ρα το δή μο διοι κεί έ νας δη λω -
μέ νος φα σί στας, ο Τζιά νι Αλε μά νο. Ο Αλε μά -
νο υ πο στη ρί ζει ό τι ο φα σι σμός δεν ή ταν το α -
πό λυ το κα κό και δεν έ χει διά θε ση να τον κα-
τα δι κά σει. Ο ί διος κα τε δα φί ζει τους κα ταυ -
λι σμούς των ρομ και διώ χνει τους βο ρειο α -
φρι κα νούς πρό σφυ γες χω ρίς να τους δώ σει
μια ε ναλ λα κτι κή λύ ση, ε νώ ι σχυ ρί ζε ται ό τι
για να βο η θη θούν οι οι κο γέ νειες, πρέ πει να
αυ ξη θούν οι φό ροι ε κεί νων που ζουν μό νοι
και των ζευ γα ριών με λί γα παι διά: «Πρέ πει
να ξε φύ γου με α πό τον πει ρα σμό να δί νου με
τα πά ντα σε ό λους, δη λα δή και στους ο μο φυ -
λό φι λους και στους α νύ πα ντρους. ∆ια φο ρε -
τι κά δεν θα κά νου με πο τέ πο λι τι κή υ πέρ των
οι κο γε νειών».

Αυ τή τη στιγ μή η δε ξιά στην Ιτα λία εμ φα -
νί ζε ται πιο δι χα σμέ νη α πό πο τέ. Η α ρι στε ρά,
ό μως, εί ναι α κό μη πιο κα τα κερ μα τι σμέ νη και
α νή μπο ρη να εκ με ταλ λευ τεί το γε γο νός. Πα -
ρά τη δη μιουρ γία της Ομο σπον δίας των α ρι -
στε ρών κομ μά των,  δεν πεί θει. Ο Βέ ντο λα εί -
ναι ο μό νος που έ χει μια κά ποια ε πιρ ροή, αλ -
λά έ χει στρα φεί ξε κά θα ρα προς την κε ντρο α -
ρι στε ρά. Τα κι νή μα τα ε ξα κο λου θούν να εί ναι
ζω ντα νά, με γά λο μέ ρος της νε ο λαίας έ χει ρι-
ζο σπα στι κο ποιη θεί, αλ λά, δυ στυ χώς, αυ τό
δεν αρ κεί.
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«Πλή ρω νε, κο ρόι δο Λομ βαρ δέ!»
Της

Τόνιας
Τσίτσοβιτς

Toυ
∆ημοσθένη

Παπαδάτου -
Αναγνωστό-

πουλου 1. Η με τα τό πι ση του κόμ μα τος προς το δε ξιό ά κρο (και) του οι κο -
νο μι κού φι λε λευ θε ρι σμού, πο λι τι κό «συ μπλή ρω μα» της πα ρου σίας
του σε ό λες τις κι νη μα τι κές στιγ μές και τις ι δε ο λο γι κές μά χες της ά -
κρας δε ξιάς την τε λευ ταία 15ε τία (ταυ τό τη τες, Σχέ διο Ανάν, βι βλίο
Στ’ ∆η μο τι κού, ι θα γέ νεια), α ντί να πε ρι θω ριο ποιεί τον ΛΑ ΟΣ, λει-
τουρ γεί ως «ει σι τή ριο» για την πε ραι τέ ρω νο μι μο ποίη σή του. Την τε-
λευ ταία ε πι τρέ πει, η Ν∆ του Α. Σα μα ρά, α πο κα λώ ντας τον «δε κα νί -
κι» του ΠΑ ΣΟΚ (ά ρα το πο θε τώ ντας τον σε μια θέ ση α νά με σα στην ί -
δια και το κυ βερ νών κόμ μα). Το ΠΑ ΣΟ Κ, ε ξαί ρο ντας την υ πευ θυ νό -
τη τά του, αλ λά και ρυθ μί ζο ντας ε πί χρό νια, ως κόμ μα ε ξου σίας, τους
κα νό νες λει τουρ γίας και πρό σβα σης στα ΜΜΕ (ε νι σχύο ντας, έ τσι,
τον βα σι κό α ντα γω νι στή της Ν∆ και δια λέ γο ντας το εί δος της ε πι -
θυ μη τής πο λι τι κής-ι δε ο λο γι κής πό λω σης). Την ε πι τρέ πουν, τέ λος,
τα ΜΜΕ –και εν γέ νει ο κό σμος του θεά μα τος- κα θώς ε πί χρό νια α ν-
ταλ λάσ σουν μα ζί του ι δε ο λο γι κά και αι σθη τι κά σύμ βο λα, ε νίο τε δε
και στε λε χια κό δυ να μι κό. Ο πρώην «λαϊκός»-α ντι συ στη μι κός Συ να -
γερ μός α να γνω ρί ζε ται σή με ρα με τα ξύ ε νός πρώην διοι κη τή της ΕΥΠ
(Κο ρα ντής), μιας ε κλε κτής του ε πι χει ρη μα τι κού κό σμου (Τζα βέλ λα),
του πρώην γραμ μα τέα νε ο λαίας της Ε ΠΕΝ (Βο ρί δης), ε νός τη λε σε -
ξο λό γου (Απο στο λά τος) και ε νός πο δο σφαι ρι στή (Ανα το λά κης).

2. Μο λο νό τι, λοι πόν, η συ γκυ ρία που γέν νη σε τον ΛΑ ΟΣ (κρί ση
της συ ντη ρη τι κής πα ρά τα ξης, α νά δει ξη της Εκκλη σίας σε κύ ριο α ν-
τί πα λο του εκ συγ χρο νι στι κού ΠΑ ΣΟ Κ, η θι κο ποίη ση της πο λι τι κής
στο φό ντο αλ λε πάλ λη λων κρου σμά των δια φθο ράς) τον υ πο χρέω νε
αρ χι κά να κα ταγ γέλ λει το κομ μα τι κό σύ στη μα-καρ τέ λ, εί ναι α κρι -
βώς το σύ στη μα αυ τό που του έ δω σε ευ και ρίες (μι ντια κή προ βο λή
και πο λι τι κούς πό ρους) για να πλα σα ρι στεί στην κε ντρι κή πο λι τι κή

σκη νή. Εί ναι το ί διο που σή με ρα ε πι τρέ πει τον α πο στιγ μα τι σμό του. 
3. Το πώς έ να κόμ μα μπο ρεί να γί νε ται λα ο φι λές ό ντας πιο «κρα τι -

κό» και πιο «α ντι λαϊκό» δεν μπο ρεί να ε ξη γη θεί αν δεν α να τρέ ξει κα-
νείς στις τά σεις που κυ ριάρ χη σαν κα τά τη δε κα ε τία του ’90: τον πο-
λι τι κό κυ νι σμό, την α ποϊδε ο λο γι κο ποίη ση και την η γε μο νία του «κέ -
ντρου» (ά ρα των πο λι τι κών του κρά τους), την κα τί σχυ ση του «η θι -
κού» και «πο λι τι σμι κού-ταυ το τι κού» ε πί του πο λι τι κού, την έ ξαρ ση
του α ντιαλ βα νι κού και α ντιισ λα μι κού ρα τσι σμού, τον α ντα γω νι σμό
Εκκλη σίας και ΜΜΕ με το πο λι τι κό σύ στη μα (που συ νέ τει νε στην
πε ραι τέ ρω α πα ξίω ση του τε λευ ταίου χω ρίς να θί γει πο τέ την ε κά -
στο τε κρα τι κή στρα τη γι κή) και, βέ βαια, στην α δυ να μία/α προ θυ μία
της α ρι στε ράς να ορ γα νώ σει τον κό σμο της ερ γα σίας, δί νο ντας ταυ-
τό χρο να μά χες σε ε πί πε δο ι δεών. 

4. Αν το 2000 ο ΛΑ ΟΣ κα τήγ γει λε την πα γκο σμιο ποίη ση και το «ε -
βραιο κρα τού με νο» πο λι τι κό σύ στη μα, ε πι χει ρού σε δε να εκ προ σω -
πή σει τους χα μέ νους της α γο ράς, σή με ρα υ πο στη ρί ζει το Μνη μό νιο
και το ∆ΝΤ «χά ριν των συ ντά ξεων» -α κό μα και την ελ λη νοϊσρα η λι -
νή προ σέγ γι ση. Η πο λι τι κοϊδε ο λο γι κή ρευ στό τη τα, που χα ρα κτη ρί -
ζει και τη δι κή του ε κλο γι κή βά ση, κά νει τις πα λιν δρο μή σεις του να
μοιά ζουν με «συ νε πή α ντα πό κρι ση» στα αι τού με να ε νός «κό σμου που
αλ λά ζει». Η δε αυ ταρ χι κή ρη το ρι κή πε ρί «έ κτα κτης α νά γκης», αυ τή
που με τά το ∆ε κέμ βρη και την κρί ση δια χέε ται α νη συ χη τι κά α πό
«σο σια λι στές» και «φι λε λεύ θε ρους» ται ριά ζει α πό λυ τα με την αυ ταρ-
χι κή παι δεία της η γε σίας του. Μέ νει να δού με αν, στο φό ντο και των
ε ξε λί ξεων σε ε πί πε δο ΕΕ, το εκ κρε μές του θα πα ρα μέ νει πιο κο ντά
στο πρό τυ πο της Λί γκας του Βορ ρά ή θα πλη σιά ζει το «α ντι κα πι τα -
λι στι κό-α ντιευ ρω παϊκό» του γαλ λι κού Εθνι κού Με τώ που.

Αντι λαϊκός Συ να γερ μός: με ρι κές σκέ ψεις


