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ΕΠΕΑ ΠΤΕΡOΕΝΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ.
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ
«O Tέοντορ άκουγε µε χίλια αυτιά. Χίλια
µπράτσα θα ήθελε να έχει έτοιµα. Θυµήθηκε εκείνη την αράχνη στις καλοκαιρινές
διακοπές, όταν ήταν µικρός, που κάθε
µέρα την τάιζε µε σκοτωµένες µύγες
θυµήθηκε πως περίµενε µε κοµµένη την
ανάσα το εσπευσµένο σκαρφάλωµα του
ζώου, το παραµόνεµά του για ένα δευτερόλεπτο, την τελευταία θανατηφόρα
εφόρµηση, που ήταν εκκίνηση και άλµα
και πτώση σε µια κίνηση. Έτσι ήταν τώρα
κι ο ίδιος, έτοιµος να ορµήσει, αποφασισµένος να κάνει το άλµα. Μισούσε αυτούς τους ανθρώπους, δεν ήξερε γιατί,
και παρέθετε µέσα του διάφορες δικαιολογίες του µίσους του. Ήταν σοσιαλιστές, απάτριδες, προδότες […]».1
Ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο άνθρωπος
που µαχαίρωσε τον µουσικό της χιπ χοπ
Παύλο Φύσσα, δεν είναι ένας Έλληνας
Τέοντορ Λόζε που περιµένει κάποιον
Γιόζεφ Ροτ για να τον αφηγηθεί. ∆εν αλληλογραφεί µε αριστοκράτες στρατηγούς
και δεν απολαµβάνει τα ενθαρρυντικά
λόγια κάποιου «πρίγκιπα Χάινριχ». Παρ’
όλα αυτά, ο κόσµος του Ρουπακιά, έτσι
όπως αναδύεται από τα θραύσµατα του
ρεπορτάζ που συµπληρώνει τον φάκελο
Χρυσή Αυγή, είναι κι αυτός ένας κόσµος
που «περιµένει διαταγές» κι αναρωτιέται
για το πόσοι εχθροί παραµονεύουν «στο
σκοτάδι των βραδινών δρόµων».2
Ένα είναι βέβαιο πάντως: η Ελλάδα
της κρίσης πολλαπλασίασε γεωµετρικά
τις πιθανότητες για ανθρώπους σαν τον
Ρουπακιά. Η Ελλάδα της κρίσης ως µια
πραγµατικότητα που κινείται ζαλισµένη
ανάµεσα σε θολές ιδέες δικαιοσύνης και
οράµατα βίαιης ανταπόδοσης. Μέχρι πριν
τρία χρόνια υπήρχε ασφαλώς η «ιστορική
συνέχεια» της εθνικοφροσύνης και του
νοσταλγικού χουντισµού. Υπήρχε ακόµα
ένα εθνικοσοσιαλιστικό πολιτικό περιθώριο και ένας αντίστοιχος χώρος εθνικιστικών αισθητικών. Στην πύκνωση του
χρόνου της κρίσης φτιάχτηκε ένας πανελλήνιος οργανωτικός και κοινωνικός
Ο Νικόλας Σεβαστάκης διδάσκει πολιτική
και κοινωνική φιλοσοφία στο Tµήµα Πολιτικών Επιστηµών του ΑΠΘ.

ιστός. ∆ιαµορφώθηκε ένας πληβειακόςµικροαστικός χώρος στον οποίον «µεταλαµπαδεύτηκαν» τα memorabilia της ελληνικής ακροδεξιάς σε συρραφή µε την
ατζέντα της νέας διεθνούς του ριζοσπαστικού εθνικισµού/ρατσισµού. Έτσι, η
αναµνηστική ιδιοποίηση αρχετυπικών
συνθηµάτων για τους αλήτες-προδότεςκοµµουνιστές µπορεί πλέον να ενσωµατώνεται σε πρωτοσέλιδα και ιστοσελίδες
κατά του ισλαµισµού που απειλεί την Ευρώπη. Οι τιµητικές αναφορές στους χίτες
και στα τάγµατα ασφαλείας να συνδυάζονται µε την υπεράσπιση του Άσαντ της
Συρίας απέναντι στον «αµερικανοσιωνισµό» που προστατεύει τους τζιχαντιστές
κλπ. Με άλλα λόγια, οι κληρονοµηµένες
µυθολογίες της ελληνικής άκρας δεξιάς
ανανεώθηκαν και εµβολιάστηκαν µε
νέους ιδεολογικούς άξονες.
Υπό το κράτος της κρίσης, οι αιρέσεις που αποτελούσαν τον ιστορικό
ακροδεξιό αστερισµό της Ελλάδας έγιναν
κοινωνικός χώρος. Ανοίχτηκε ένα ευρύ
πεδίο στρατολόγησης αποταγµένων του
παραδοσιακού δικοµµατισµού αλλά και
πρώην ψηφοφόρων της Αριστεράς µαζί
µε τµήµατα από τον απολίτικο εφηβικό
και νεανικό κόσµο. Η εξέγερση κατά των
µεταπολιτευτικών ελίτ αποτέλεσε τη
µήτρα αυτής της νέας στρατολόγησης.
Χωρίς αυτή τη διάσταση µιας κάθετης
άρνησης του µεταπολιτευτικού συστήµατος κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς και
κοµµουνιστογενούς αριστεράς, η Χρυσή
Αυγή θα ήταν ακόµα µια γραφική εξτρεµιστική αίρεση.
Ας επιστρέψουµε, όµως, στον φόνο
που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει
ένα κρίσιµο κατώφλι για τον επαναπροσδιορισµό της σχέσης του τραυµατισµένου µας πολιτικού συστήµατος µε τη
Χρυσή Αυγή και αυτά που αντιπροσωπεύει. Η πιθανή τοµή οφείλεται εν µέρει
στο γεγονός ότι έχουµε δολοφονία και
µάλιστα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του θύµατος (καλλιτέχνης της εναλλακτικής σκηνής, κοµµατικά ανένταχτος, ειρηνιστής-αντιφασίστας και από εργατική
λαϊκή οικογένεια). Νοµίζω, ωστόσο, ότι η
γενική κατεύθυνση των µετα-θερινών
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«ακτιβισµών» της Χρυσής Αυγής µαρτυρούν µε σαφήνεια µια στρατηγική επικέντρωση στον «εσωτερικό εχθρό». Από
τη συµπαθή ή ανεκτή σε µερίδες της κοινής γνώµης αντι-µεταναστευτική και εκφοβιστική λειτουργία, ο χώρος φαίνεται
να περνάει στις κατά µέτωπο επιθέσεις
σε συµβολικούς τόπους της ελληνικής
αριστεράς (Πέραµα, συνδικάτα) και της
παραδοσιακής δεξιάς ως ακροδεξιάς
(Μελιγαλάς). Αυτή η αναβαπτισµένη επιθετικότητα εναντίον «εσωτερικών εχθρών» εναλλάσσεται µε την επαναληπτική
θεατροποίηση του ρόλου του κόµµατοςκινήµατος ως προστάτη των αδύναµων
Ελλήνων, των Ελλήνων που είναι θύµατα
του ρατσισµού των ελίτ, του µόνου πραγµατικού ρατσισµού κατά τη Χρυσή
Αυγή.3
Μπορούµε να πούµε ότι η παραδοσιακή γραµµή «εναντίον των ξένων» παραχωρεί τη θέση της στη φιλόδοξη
γραµµή «εναντίον όλων». Η ανάγκη για
περαιτέρω οργανωτική και πολιτική διείσδυση σε τοµείς επιρροής της κανονικής ∆εξιάς και της οργανωµένης Αριστεράς, ευνοεί τον αναπροσανατολισµό της
βίας προς οµοεθνείς. Από τους «εισβολείς» στους «προδότες», κατά κάποιον
τρόπο. Μια τέτοια κατεύθυνση, ωστόσο,
παρουσιάζει από τη φύση της αυξηµένο
ρίσκο: προβάλλει προς τα έξω ως επιδίωξη εµφυλίου πολέµου. Η γραµµή
«εναντίον όλων» προωθεί ένα ρήγµα στο
εσωτερικό της ελληνικής ζωής, µια δυναµική παρα-στρατιωτικής κινητοποίησης
µε χαρακτήρα υπερβολής και σκανδάλου.
Και η δολοφονία του Φύσσα έρχεται
τώρα ως σκληρό αποδεικτικό στοιχείο
αυτής της ιδέας της µεταφοράς του πολέµου από τους ξένους «εισβολείς»
στους ντόπιους προδότες.
Εδώ ίσως αρχίζει –αλλά αυτό δεν
µπορούµε να το ξέρουµε ακόµα– η
πρώτη σοβαρή κρίση του ακροδεξιού εξτρεµιστικού χώρου. Αυτή η κρίση θα
µπορούσε να οδηγήσει σε περιορισµό
των λαϊκών του ερεισµάτων και στην ανάσχεση της δυναµικής τού «χρυσαυγιτισµού». Η αποκάλυψη, µε τη συνδροµή
για πρώτη φορά των επίσηµων µηχανι-
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σµών του κράτους, της παραβατικής underground «δοµής» της Χρυσής Αυγής,
ενδέχεται να έχει σοβαρό αντίκτυπο στα
διευρυµένα της ακροατήρια: στην αποξενωµένη λαϊκή δεξιά, στους υπερσυντηρητικούς χώρους πέριξ της Εκκλησίας, αλλά
και σε τµήµατα της µικροαστικής τάξης
των πόλεων και της επαρχίας που αισθάνονται άβολα από εικόνες αντικοινωνικής
παραβατικότητας και πρακτικές του κοινού ποινικού δικαίου. ∆εν είναι φυσικά
βέβαιο ότι η απογοήτευση του διευρυµένου ακροατηρίου της θα επαναφέρει ψηφοφόρους στη Νέα ∆ηµοκρατία. Και το
ίδιο το ενδεχόµενο της αποδυνάµωσής
της, τουλάχιστον εκλογικά, είναι επίσης
πολύ αβέβαιο.
Όλα, όµως, όσα συµβαίνουν αυτές
τις µέρες µετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, κυρίως η εν εξελίξει (τώρα που
γράφονται αυτές οι γραµµές) δικαστική
και αστυνοµική διερεύνηση της υπόθεσης, µαρτυρούν ότι έχουµε µια νέα κατάσταση στην τοποθέτηση του προβλήµατος. Για παράδειγµα, η δηµόσια τοποθέτηση του υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης
και οι εντολές για έρευνες σε επίπεδο
αντιτροµοκρατικής υπηρεσίας, παρουσιάζουν µια ιδιαίτερη πολιτική σηµασία.
Όπως, από την άλλη πλευρά, έχει τη σηµασία της η αναφορά του αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στον κίνδυνο «αποσταθεροποίησης», για την
οποία υπονοείται ότι θα ήταν το αντίθετο
του πνεύµατος των κοινωνικών αγώνων
της περιόδου που διανύουµε.
Το βαρύνουσας σηµασίας γεγονός
είναι ο φόνος του αντιφασίστα µουσικού
στην Αµφιάλη ως απόδειξη ενός modus
operandi, µιας πάγιας πρακτικής. Πρόκειται για δολοφονία που δεν εντάσσεται σε
ένα επεισόδιο διένεξης στον δρόµο από
αντίπαλες οµάδες, αλλά είναι µια οργανωµένη δράση εναντίον ενός ατόµου. Η
φανέρωση του υπόγειου κόσµου του ελληνικού νεοναζισµού αλλάζει τώρα τους
όρους τής ως τα τώρα αρνητικής δηµοσιότητας γύρω από τη Χρυσή Αυγή.
Παρά το ότι πολλοί από εµάς δεν ανακαλύπτουν και την Αµερική µε όλα όσα παρελαύνουν στα πρωτοσέλιδα και στα ρεπορτάζ, για πολλούς έλληνες πολίτες δεν
ισχύει το ίδιο. Η φιγούρα του µπρουτάλ
τιµωρού, εικόνα η οποία έχει επιβραβευτεί µε την ψήφο εκατοντάδων χιλιάδων,
δίνει τη θέση της σε εικόνες εγκλήµατος
και µάλιστα οργανωµένου εγκλήµατος. Η
καβγατζίδικη και µάτσο βαναυσότητα, η
οποία και αποτέλεσε το διαπιστευτήριο
για την «προώθηση» της χρυσαυγίτικης
αισθητικής σε ορισµένα κοινά, προ-

σκρούει σε ένα όριο: δεν ανήκει πλέον
στην τάξη της πρόκλησης και του εκφοβισµού, αλλά σε µια φονική και εν δυνάµει απειλητική για τους πολλούς βαρβαρότητα. Τα βαράκια των γυµναστηρίων
και οι κάµψεις, οι µαύρες µπλούζες και οι
µαίανδροι θα υπενθυµίζουν πλέον το
πραγµατικό αίµα και όχι µόνο τις απειλές
για ξιφολόγχες από τα µπαλκόνια των Μιχαλολιάκων. Και είναι σε αυτή τη νέα
στιγµή και για διαφορετικούς λόγους που
οι δυνάµεις που συνηθίζουµε να εντάσσουµε στο συνταγµατικό ή στο δηµοκρατικό τόξο, πιέζονται για αλλαγές πλεύσης.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, παρά τις δεύτερες σκέψεις κάποιων στελεχών της και
του ίδιου του αρχηγού της, δείχνει πλέον
να αντιλαµβάνεται ότι η έκθεση της Χρυσής Αυγής και η άσκηση πίεσης στους
µηχανισµούς της από το κράτος και τη δικαιοσύνη, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
την απόσπαση από την επιρροή της κάποιων συντηρητικών στρωµάτων. ∆εν
πρέπει εξάλλου να υποτιµηθεί η εξωτερική πίεση στην κυβέρνηση και στον
Αντώνη Σαµαρά για αποφασιστική ενεργοποίηση του κράτους εναντίον του
ακροδεξιού εξτρεµισµού. Οι δηλώσεις
του Χάνες Σβόµποντα για την µελλοντική
ελληνική προεδρία στην Ευρώπη είναι
µόνο µια από τις όψεις αυτής της πίεσης
που µετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα θέτουν ένα ζήτηµα «διεθνούς εικόνας της χώρας».
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δικαιωµένος σε µεγάλο
βαθµό ως προς την έγκαιρη προειδοποίηση για τις ακροδεξιές εκτροπές των τελευταίων χρόνων, πρέπει κι αυτός να αναγνωρίσει τη νέα κατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι καλείται να κατανοήσει ότι ένας
σύγχρονος αντιφασισµός συνιστά ένα
ιδιαίτερο, σχετικά αυτόνοµο, πεδίο πολιτικής και πολιτισµικής διαµάχης. Στην συγκεκριµένη συγκυρία που ζούµε, ιδιαίτερο πεδίο σηµαίνει κάτι µη αναγώγιµο
στις ειδικές αντιµνηµονιακές στοχεύσεις
της ριζοσπαστικής Αριστεράς, πόσο µάλλον στις γενικές αντικαπιταλιστικές εξηγήσεις της κρίσης και των πολιτικών της
αποτελεσµάτων. Στην προοπτική αυτή, η
προβολή και αναπαραγωγή οµόλογων
«εχθρικών δίπολων» (νεοφιλελεύθεροι
µνηµονιακοί και νεοναζί) µοιάζει πολιτικά
και παιδαγωγικά απαράδεκτη. Είναι δε και
εντελώς λάθος από την άποψη της κοινωνικής ανάλυσης και των ιστορικών της
τεκµηριώσεων. Η ανάκληση και µεταµφιεσµένη αναβίωση των αντιλήψεων περί
σοσιαλφασισµού δεν έχει να προσφέρει
το παραµικρό στη γνωστική κατανόηση
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ούτε βέβαια στην αντιµετώπιση του
ακροδεξιού εξτρεµισµού. Το ίδιο ισχύει
και για την ταύτιση µεταξύ συντηρητικής
δεξιάς και νεοφασισµού ή για άλλες, πιο
εκσυγχρονισµένες λεξιλογικά, προθέσεις
ταύτισης (λχ. ανάµεσα σε «βιοπολιτικό»
νεοφιλελευθερισµό και ολοκληρωτισµό).
Όλες εν τέλει οι λογικές κατασκευής
αντιπάλων-εχθρών κατατείνουν στην ιδεολογική χρήση του αντιφασισµού για την
άσκηση πολεµικής σε άλλους λόγους και
πρακτικές που δεν έχουν καµιά σχέση
µε τον ακροδεξιό εξτρεµισµό.
Τέλος, ο λεγόµενος ενδιάµεσος
χώρος και οι ενδιαφερόµενοι του τρίτου
πόλου έχουν να αντιµετωπίσουν ένα άλλο
σηµαντικό πρόβληµα: επιµένοντας εδώ
και καιρό, σε σηµείο εµµονής, να θεωρούν τη Χρυσή Αυγή ως µια φυσική ριζοσπαστικοποίηση όλων των κυµάτων
της «Αγανάκτησης», επαναλαµβάνουν την
αρχική στάση υποτίµησης του νέου κοινωνικού µας ζητήµατος. Το να θεωρεί κανείς τη Χρυσή Αυγή και τον ακροδεξιό
εξτρεµισµό ως τη βίαιη συµπύκνωση των
ποικίλων παθολογιών του ελληνικού
ήθους ή του εγχώριου λαϊκισµού, εµποδίζει την κατανόηση των συγκεκριµένων
υλικών και κοινωνικών όρων που υποβοήθησαν αναµφισβήτητα τη λαϊκή γείωση του ακροδεξιού εξτρεµισµού. Αυτοί
οι υλικοί-κοινωνικοί όροι δεν εξηγούν τα
πάντα ούτε πρέπει να ανασύρονται στις
συζητήσεις µε τη γνωστή συνοπτική κοινωνιολογία του τύπου η «φτώχεια γεννά
τον φασισµό». Παρ’ όλα αυτά, η υποτίµησή τους και γενικότερα οι προσπάθειες να αποσυσχετιστεί το φαινόµενο
Χρυσή Αυγή από τα καθεστώτα της λιτότητας, οδηγούν σε µια ρηχή απεικόνιση
των άκρων και των φαινοµένων βίας.
Η τραγική απώλεια του Παύλου
Φύσσα µπορεί, πραγµατικά, να είναι ένα
σηµείο καµπής. Για κάτι το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και το αστυνοµικό δελτίο
γύρω από συγκεκριµένα πρόσωπα. Μπορεί να γίνει ένα σηµείο αναφοράς για την
εγκατάλειψη της ρητορικής των λυντσαρισµάτων και της αντεκδίκησης, για τη
διάκριση µεταξύ αντιπαλότητας και
εχθρότητας, για τη συγκρότηση ενός
αντιφασισµού που θα έχει ενσωµατώσει
στον πυρήνα του το φιλελεύθερο δηµοκρατικό µίνιµουµ. Η νοµική πίεση στη
Χρυσή Αυγή σε συνδυασµό µε τη σαφή
πολιτική της αποµόνωση είναι η µία
πλευρά. Η άλλη πλευρά αφορά την αποτροπή της παγίωσης του λαϊκού εξτρεµιστικού χώρου, του βιόκοσµου στον
οποίον ριζώνουν οι ιδέες και οι πρακτι-
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κές της Χρυσής Αυγής. Αυτή η δεύτερη
διάσταση είναι προφανώς και η σοβαρότερη. ∆ιότι δεν απαιτεί απλώς ιδεολογική
κριτική και κριτική αξιών αλλά ορατές διεξόδους στον βιοτικό και οικονοµικό µαρασµό ενός µεγάλου τµήµατος του ελληνικού λαού.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Joseph Roth, Ο ιστός της αράχνης,
µτφρ. Τούλα Σιέτη, Κριτική, Αθήνα
1989, σ. 41-42.
2 Αυτ., σ. 27
3 Ας θυµηθούµε τη σουρεαλιστική πρόταση νόµου για την καταπολέµηση του
ρατσισµού κατά των Ελλήνων τις ηµέρες που ήταν στην επικαιρότητα το
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο!

21/09/2013
Σαν υστερόγραφο, µετά τις πρώτες συλλήψεις
Το πιο πάνω σχόλιο γράφτηκε, όπως άλλωστε φαίνεται, πριν από τις καταιγιστικές εξελίξεις, µε τις συλλήψεις του αρχηγού, βουλευτών και µελών της Χρυσής
Αυγής µε την κατηγορία της συµµετοχής
σε εγκληµατική οργάνωση. Οι κατηγορίες
που απευθύνονται στα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης δεν αφορούν µόνο

τις δολοφονικές επιθέσεις σε µετανάστες και αντιπάλους της αλλά και την ανάµιξη των δικτύων της σε πλήθος άλλων
πράξεων του κοινού ποινικού δικαίου.
Αυτονόητα, η συγκεκριµένη τροπή της
υπόθεσης, η οποία θα καταλήξει σε
εφέτη-ανακριτή δηµιουργεί µια ριζικά
καινούρια κατάσταση στα πολιτικά πράγµατα της χώρας. Ο έως πρότινος σε ανοδική τροχιά πόλος του ακροδεξιού εξτρεµισµού υφίσταται ένα πολύ σοβαρό,
καταλυτικό ίσως, πλήγµα. Γεγονότα και
εξελίξεις τέτοιας εµβέλειας αποτελούν
φυσικά πεδίο για διαφορετικές αναγνώσεις από τις πολιτικές δυνάµεις, της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Με δεδοµένη την κρατική υποτίµηση του νεοναζιστικού κινδύνου µέχρι και τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, εγείρονται
από πολλές πλευρές ερωτήµατα για τους
εκλογικοπολιτικούς σχεδιασµούς της Κυβέρνησης. Αλλά αυτά τα ερωτήµατα είναι
επικίνδυνο να µεταφράζονται εντός εικοσιτετραώρου σε φαιδρές συνωµοσιολογίες και αφόρητα κοινότοπες εκδοχές
του «λενινιστικού» ερωτήµατος για το
«ποιος ωφελείται». Γιατί η αναµέτρηση µε
τον νεοναζισµό και τον αντιδηµοκρατικό
µηδενισµό συνιστά από µόνη της µια σηµαντική πτυχή της πορείας για απαλλαγή
της κοινωνίας µας από τον ζόφο που γι-

γαντώθηκε αυτά τα χρόνια. Πέρα από τις
αστυνοµικές και δικαστικές της περιπλοκές, η εξάρθρωση του οργανωµένου νεοναζισµού δηµιουργεί καλύτερες συνθήκες για τη δηµόσια ζωή και την ελληνική
πολιτική κουλτούρα. Το πώς αυτή η πολιτική κουλτούρα θα διαχειριστεί τις αναπόφευκτες εντάσεις γύρω από το πολύπλοκο και οξυµµένο κοινωνικό ζήτηµα
αλλά και την έξοδο από το καθεστώς της
λιτότητας είναι µια διαφορετική υπόθεση.
Προς το παρόν, µπορούµε να σταθούµε στην ιστορική φόρτιση της στιγµής που δίνει µια ξεκάθαρη απάντηση και
στο ερώτηµα που µας απασχόλησε λίγες
µέρες πριν βγει το πόρισµα του εισαγγελέα και δούµε τις συλλήψεις των ανθρώπων της Χρυσής Αυγής: ναι, η δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, λαϊκού παιδιού της
χιπ χοπ κοινότητας, ήταν µια τοµή και ένα
όριο ανάµεσα σε δυο εποχές, ανάµεσα
στην εποχή της ασυλίας και σε µια εποχή
αφύπνισης, η οποία µπορεί να γεννήσει
ένα ισχυρό αντιφασιστικό κοινό αίσθηµα,
µια νέα συνείδηση για τις αντοχές και τις
δυνατότητες της πολιτικής µας κοινότητας απέναντι στις δυνάµεις που επιδιώκουν την κατάρρευσή της.

DÌ QUALCOSA DI (CENTRO-)SINISTRA Ή ΓΙΑΤΙ ΤΟ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ» ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙ∆ΗΣ
«Όταν µε ρωτούν εάν η τοµή ανάµεσα
σε κόµµατα της ∆εξιάς και της Αριστεράς έχει ακόµη νόηµα, το πρώτο που µου
έρχεται στο νου είναι ότι αυτός που ρωτάει σίγουρα δεν είναι αριστερός.»
Alain
Στις εκλογές του 2012, ανάµεσα στα
πολλά πρωτόγνωρα της τελευταίας τριετίας, προέκυψε και ένας αγνώριστος πολιτικός χάρτης. Πολυδιάσπαση στα δεξιά,
µε κόµµατα της λαϊκής ∆εξιάς, της νεοφιΟ Γιάννης Μπαλαµπανίδης είναι πολιτικός
επιστήµονας.
(gbalabanidis@hotmail.com)

λελεύθερης τάσης, ένα ανοιχτά ναζιστικό·
µεγαλύτερη αναταραχή στα αριστερά: κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ σε θέση
ουραγού, εκτόξευση του ΣΥΡΙΖΑ, ανάδυση της ∆ΗΜΑΡ. Ό,τι σταθερό, εξαερώνεται· πρώτα στο οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο, τώρα στο πολιτικό.
Ένα χρόνο µετά, βρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη µια συζήτηση για την ανασυγκρότηση ενός «τρίτου πόλου», ενδιάµεσου µεταξύ των δύο µεγάλων παγιωµένων ανταγωνιστών Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό· µε όρους ευρωπαϊκής πολιτικής, η
Ελλάδα είναι ανορθογραφία, ιδίως στο
κοµµάτι που στην πολιτική τοπογραφία
ΣYΓXPONA
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κείται αριστερά του Kέντρου: το ισοδύναµο της σοσιαλδηµοκρατίας κόµµα έχει
καταρρεύσει, ηγεµονεύει το κόµµα της
ριζοσπαστικής Αριστεράς και συνολικά ο
«κεντρο-αριστερός» χώρος διεκδικείται
από τρία τουλάχιστον σχήµατα.
Κάπως παράδοξοι είναι, όµως, οι
όροι µε τους οποίους διεξάγεται η συζήτηση. Σχηµατοποιώντας: µια συζήτηση
«από πάνω», ανάµεσα σε κύκλους και
προσωπικότητες παρά σε πραγµατικούς
κοινωνικούς χώρους. Ακόµη περισσότερο παράδοξοι οι ιδεολογικο-πολιτικοί
τονισµοί που µοιάζει να κυριαρχούν: στόχος ορίζεται συνήθως η συγκρότηση

