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Πρόλογος

Οι σελίδες που ακολουθούν επιδιώκουν να αποτυπώσουν σε μια πιο επεξεργασμένη και συστηματική
μορφή τις τοποθετήσεις και τις συζητήσεις στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Συμβίωση στη
Θεσσαλονίκη στις 5 και 6 Απριλίου του 2014. Στις εργασίες της διημερίδας συμμετείχαν ακαδημαϊκοί,
πολιτικοί -υποψήφιοι στις επικείμενες τότε δημοτικές εκλογές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- και, κυρίως,
οι περισσότερες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών της πόλης, που δραστηριοποιούνται
ενεργά για την καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στη περιοχή. Η συνάντηση
αυτή αποτέλεσε έτσι ένα ζωντανό εργαστήριο παραγωγής, ανταλλαγής και διασταύρωσης απόψεων και
πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τα φαινόμενα αυτά συνιστούν για τη δημοκρατία
και τις ελευθερίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο μεταξύ οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Ελλάδα, αλλά και, πάνω απ' όλα, οι εκλογές σε
ολόκληρη την Ευρώπη για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσαν με τον
πιο σαφή τρόπο τις προβλέψεις και ανησυχίες που διατυπώθηκαν στη διημερίδα. Τα θεαματικά ποσοστά
ψήφων που συγκέντρωσαν εθνικοί πολιτικοί σχηματισμοί της άκρας δεξιάς με ανοικτά ξενοφοβική ή και
ρατσιστική ατζέντα, με πλέον σημαίνουσες τις περιπτώσεις του γαλλικού Εθνικού Μετώπου (24%), του

στο Δήμο της Αθήνας), φαίνονται να βυθίζουν το προσωπικό των ευρωπαϊκών πολιτικών συστημάτων σε
μια αγωνιώδη ενδοσκόπηση και προβληματισμό.
Ωστόσο, η καθήλωση που παράγει η ανησυχία δεν αποτελεί καλό οιωνό. Αντίδοτο στην ακινησία αυτή
πιστεύουμε ότι προσφέρει το υλικό που παρουσιάζεται εδώ παρακάτω, καθώς οι πολλές πρακτικές του
απολήξεις και συμπεράσματα καθιστούν σαφές ότι μια αντιρατσιστική στρατηγική δεν μπορεί να
αναλίσκεται σε αφ' υψηλού μεγαλοστομίες, ακόμη και συνοδευόμενες από νομοθεσία και
χρηματοδοτήσεις, αλλά απαιτεί πάνω και πριν απ' όλα τη σε καθημερινή βάση υποστηρικτική παρουσία
και έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης στον καθένα, πέρα από διαχωρισμούς εθνικότητας και φυλής, εκεί
ακριβώς όπου χτίζονται οι γκρεμίζονται οι δεσμοί της κοινωνικής συνοχής, στο δρόμο, στη δουλειά, στο
σχολείο. Ταυτόχρονα η επιτυχία της στρατηγικής αυτής αξιώνει επίσης μια ευρύτατη δομή συντονισμού
που θα πρέπει να υποκινεί πρωτοβουλίες και σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και κρατικής διοίκησης.
Από τη σκοπιά αυτή, το γεγονός ότι οι πολιτικοί παράγοντες της πόλης, που συμμετείχαν στις εργασίες
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της διημερίδας, αποφάσισαν την επομένη των δημοτικών εκλογών, την συνεργασία τους για την από
κοινού συντονισμένη αντιμετώπιση των εκλεγμένων εκπροσώπων της άκρας δεξιάς στο νέο δημοτικό
συμβούλιο, δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι οι απόψεις και κατευθύνσεις που αποτυπώνει το παρόν θα
βρουν πρακτικό αντίκρισμα.
Τόσο στις δημοτικές περιφερειακές και Ευρωπαϊκές εκλογές, όσο και σε μελλοντικές βουλευτικές,
κοινωνικά κινήματα και δράσεις σε χώρους γίνονται για να ενισχύσουν και όχι να υποκαταστήσουν τις
πολιτικές και κοινωνικές δράσεις των κοινωνικών πλειοψηφιών. Ακόμη προσπάθειες γίνονται να
ανοίξουν ρωγμές στο χώρο της αντιπροσώπευσης, σε μηχανές παραγωγής λόγου, όπως είναι η
τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα, και στους θεσμούς, μέσα από μια δουλειά
παρέμβασης στον κόσμο των καθημερινών ανθρώπινων πραγματικοτήτων, συχνά παρακολουθώντας
μια κοινωνική πλειοψηφία που αντιστέκεται. Ο κόσμος των διακρίσεων είναι κατεξοχήν ο τόπος τέτοιων
παρεμβάσεων.
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Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις
Αντιμετωπίζοντας την άνοδο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα
Εισαγωγή

Η δημοκρατία και τα δικαιώματα βρίσκονται στην καρδιά των εκλογών 2014 για το ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο. Κρίσιμο είναι οι πολίτες της Ευρώπης και οι συλλογικότητές τους να συμμετέχουν ενεργά
σε μια ευρεία συζήτηση που θα διερευνήσει την κρισιμότητα που έχουν αποκτήσει σήμερα στην ατζέντα
των Ευρωπαϊκών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, τα θέματα των διακρίσεων και του ρατσιστικού και
ξενοφοβικού λόγου. Στόχος είναι μια τέτοια συζήτηση να αναδείξει προτάσεις για μηνύματα και δράσεις
που θα αποτελέσουν την κατάλληλη και αποτελεσματική απάντηση στη ρατσιστική και ξενοφοβική
ρητορεία –ατόμων που επιζητούν να (επαν)εκλεγούν.
Οι επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές εγείρουν σημαντικές προκλήσεις για τη δημόσια επικοινωνία σε όλα
τα επίπεδα. Λαμβάνοντας ως δεδομένες τις σημερινές περιστάσεις δημοσιονομικής κρίσης, ποιες
πολιτικές αναπτύσσονται στα κράτη μέλη της ΕΕ με άξονα την εθνική και κοινωνική ετερότητα και ποιες

Υπάρχει περίπτωση το κυνήγι για ψηφοφόρους να μην συνοδεύεται και από έναν ξενοφοβικό λόγο, ή
και ρατσιστικά και ομοφοβικά επιχειρήματα; Πως μπορούν να δημιουργηθούν χώροι διαλόγου μεταξύ
του εκλογικού σώματος και των μειονοτικών ομάδων; Πώς να επισημανθούν και να συνδεθούν τα κοινά
θέματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προβληθούν
ισχυροί αφηγηματικοί λόγοι αντίθετοι στις εύκολες κοινοτοπίες των πολιτικών που καθιστούν
αποδιοπομπαίους τράγους τους πιο ανίσχυρους; Ποιοι οι τρόποι διάδοσης των μηνυμάτων αυτών σε
όσο δυνατόν ευρύτερα ακροατήρια;
Με μια εκδήλωση τον Απρίλιο 2014 στη Θεσσαλονίκη η Συμβίωση επιχείρησε να ανασύρει απαντήσεις
από πραγματικούς παράγοντες της αντιρατσιστικής δράσης: ακτιβιστές, δημοσιογράφους, επιστήμονες
και πολιτικούς. Παρακάτω δίνονται οι απαντήσεις που κατατέθηκαν, κωδικοποιημένες σε μορφή θέσεων
και συμπερασμάτων. Ξεκινούν από την περιγραφή του ευρωπαϊκού και ελληνικού τοπίου και εξελίξεων
που συνδέονται με την άνοδο της ακροδεξιάς και την ένταση της μισαλλοδοξίας. Στη συνέχεια,
αναζητείται η εικόνα που αναπαράγεται σχετικά με το πρόβλημα στα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα
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ενημέρωσης και ερευνάται η οπτική γωνία και η συγκεκριμένη κατάσταση διάφορων ευάλωτων ομάδων,
αιτούντων άσυλο, μεταναστών, ΛΟΑΤ. Στο δεύτερο κύκλο συζήτησης που αφορά τις διαγραφόμενες
προοπτικές, φορείς της κοινωνίας των πολιτών συζητούν εναλλακτικές στρατηγικές της αντιρατσιστικής
δράσης με παραδείγματα, ενώ στη συνέχεια επιστήμονες και ακτιβιστές που ζουν στο εξωτερικό
προσφέρουν τη ματιά τους από έξω με μια συγκριτική διάθεση. Τέλος, η συνεδρία των πολιτικών
παραγόντων, υποψηφίων δημάρχων και συμβούλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνει μια απτή εικόνα
δυνατών πολιτικών παρεμβάσεων που θα υλοποιούσαν σε αυτοδιοικητικό επίπεδο μια αντιρατσιστική
στρατηγική. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και στο πλαίσιο συνεργασίας της Συμβίωσης με οργανώσεις σε χώρες
της Ευρώπης, συγκεκριμένα International Alert (Βρετανία), Σύλλογος Φιλιππινέζων Μεταναστών
Εργατών (Ολλανδία) και European Centre of Studies and Initiatives CESIE (Ιταλία).

Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις | Μάιος 2014

Απρίλιος 2014

7

Ι. Το σημερινό τοπίο

1. Το πλαίσιο σήμερα στην Ευρώπη
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την έλλειψη ενδιαφέροντος των πολιτών για τις
Ευρωεκλογές, καθώς η συμμετοχή έπεσε από το 62% το 1979 στο 43% το 2009, σύμφωνα με τη Δέσποινα
Συρρή από την οργάνωση Συμβίωση. Επιπλέον μεγάλα ποσά δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ετήσια για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων που θα λειτουργούν ανασχετικά στην εξάπλωση των
ρατσιστικών φαινομένων. Mετά την επιτυχία της εκστρατείας Ομπάμα στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ,
η ΕΕ αποφάσισε να κάνει χρήση του διαδικτύου, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να φτάσει σε ένα
μεγαλύτερο και πιο πολυπληθές ακροατήριο, που μπορεί να μην είναι καθόλου εξοικειωμένο με τις
δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά και μια σειρά
πρωτοβουλιών που δεν είναι άμεσα εξαρτημένες (αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και σε κάποιο βαθμό
χρηματοδοτούμενες) από την ΕΕ, και που περιλαμβάνουν πανεπιστήμια ή πανεπιστημιακούς,
«δεξαμενές σκέψης», συμβούλους και δημοσιογράφους και που όλες έχουν ως στόχο, αφενός, την
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκλογών
και, από την άλλη πλευρά, της συμμετοχής στην ψηφοφορία., προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν

προσπαθούν να προωθούν τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Με σκοπό την ενίσχυση
της συμμετοχής στις εκλογές του Μαΐου, τόσο οργανώσεις όσο και τα πιο θεσμικά ευρωπαϊκά ΜΜΕ
χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook και το twitter, ώστε οι χρήστες να
θέσουν ερωτήματα προς τους υποψήφιους για την προεδρία της Επιτροπής και τους διεκδικητές των
αξιωμάτων. Ωστόσο αποτελεί σοβαρό ερώτημα πόση αποτελεσματικότητα έχουν οι δαπάνες και οι
δράσεις αυτές, ιδίως σε μια περίοδο όπου οι πολίτες συχνά προσλαμβάνουν την ΕΕ ως μηχανισμό
αντιδημοκρατικής επιβολής λιτότητας στον Νότο και απαξίωσης του κοινωνικού κράτους. Τα
αποτελέσματά τους πάντως, ιδίως στην Ελλάδα, έχουν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα και δεν
φαίνονται να εγγίζουν σημαντικά το πολιτικό επίπεδο. Αντίθετα, σε πολιτικό επίπεδο η άκρα δεξιά και ο
ρατσιστικός λόγος φαίνεται σήμερα να κερδίζουν έδαφος, όπως θα δούμε και παρακάτω. Επιπρόσθετα,
ακόμη και όπου τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί λειτουργούν πράγματι ανασχετικά, δεν
φαίνεται να έχουν καταφέρει την υπέρβαση του τοπικού ή έστω εθνικού τους χαρακτήρα
επιτυγχάνοντας μια διευρωπαϊκή διάσταση. Αναδύεται έτσι η απορία αν είναι δυνατόν να παράγει η
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Ευρώπη μια ενιαία αφήγηση στην οποία θα έχουν θέση οι μετανάστες και οι υπόλοιπες ευάλωτες
ομάδες, αλλά και που θα έχουν συμμετάσχει στη παραγωγή της.
α. Διακρίσεις και η άνοδος του ξενοφοβικού εξτρεμισμού στην Ευρώπη
Η άκρα δεξιά και ο ξενοφοβικός εξτρεμισμός βλέπουν εκλογικά παντού στην Ευρώπη την πολιτική
επιρροή τους να αυξάνει και να γίνονται ρυθμιστές του πολιτικού παιχνιδιού, όπως υπογράμμισε ο
Ανδρέας Τάκης από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου. Η περίοδος της νέας πολιτικής αυγής της
ακροδεξιάς συμπίπτει ιστορικά με τη χειρότερη οικονομική κρίση της Ευρώπης από τον μεσοπόλεμο.
Πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι τα δύο φαινόμενα τελούν σε ευθεία σύνδεση. Η ίδια περίοδος ιστορικά
συμπίπτει με την κορύφωση μιας ασφυκτικής εδώ και δεκαετίες πίεσης επί των ευρωπαϊκών συνόρων
και της Δύσης γενικότερα από αμείωτες μεταναστευτικές ροές που σωρεύουν δύσκολα αφομοιώσιμους
πληθυσμούς στις υποβαθμισμένες περιοχές των μεγάλων ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. Το γεγονός ότι
το “μεταναστευτικό” αποτελεί ίσως το ζήτημα στο οποίο η ανερχόμενη άκρα δεξιά επενδύει σε μέγιστο
βαθμό την επιθετική της μισαλλοδοξία, έχει οδηγήσει κάποιους να το κατατάσσουν στη δέσμη των
“αιτίων” της εύκολης διάχυσης των ρατσιστικών προκαταλήψεων.
Ωστόσο, η εμπειρία άλλων χωρών και άλλων κρατών έχει δείξει ότι δεν είναι η φτώχεια που γεννά τον
ρατσισμό, αλλά μάλλον η διαδικασία του να φτωχαίνεις, η προοπτική του άρδην υποβιβασμού της
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αιτία, αλλά, όπως δείχνει κατεξοχήν η ευκολία διολίσθησης μεσοστρωμάτων, ιδίως όταν απειλούνται με
κοινωνικό υποβιβασμό, σε μισαλλόδοξες και ξενοφοβικές απόψεις που διακινεί η νέα “ευπρεπισμένη”
άκρα δεξιά, το κλειδί βρίσκεται στην ίδια την προοπτική και μάλιστα στο επικείμενο της επέλευσης των
κινδύνων που επιφυλάσσει. Άρα όχι στο ίδιο το αντικείμενο του φόβου, αλλά στον ίδιο τον φόβο. Και
από τη σκοπιά αυτή η κρίση, κλονίζοντας συθέμελα τις μεταπολεμικές βεβαιότητες δεκαετιών και
φέρνοντας στην επιφάνεια τις αγωνίες της Ευρωπαϊκής ηπείρου, που οι βεβαιότητες αυτές είχαν
απωθήσει κάτω από την ευημερία του κοινωνικού κράτους, έχει πυροδοτήσει σε μεγάλα τμήματα των
ευρωπαϊκών πληθυσμών μια άνευ προηγουμένου ανησυχία για το αύριο.
Το ισχυρό αυτό συγκινησιακό υπόστρωμα της κρίσης της Ε.Ε. οδηγεί μοιραία και ανθρώπινα ολοένα και
μεγαλύτερους πληθυσμούς σε μια ψυχική κατ' αρχάς, αλλά πολιτική εν τέλει, αναδίπλωση σε παλαιές
βεβαιότητες, φαντασιακού ως επί το πλείστο χαρακτήρα, η εμπιστοσύνη στις οποίες μπορεί να
λειτουργεί κατευναστικά για το σωρευμένο απόθεμα αγχογενών συναισθημάτων μπροστά σε ένα
απειλητικό αύριο. Αναζητώντας μια όσο το δυνατόν άσκεπτη γαλήνη, οι πληθυσμοί αυτοί καθίστανται

ιδιαίτερα ευάλωτοι στις παραδοσιακές αφηγήσεις που τους συγκροτούσαν σε συνεκτικές κοινότητας
αγαθού και, πριν απ' όλα, ασφάλειας, σε κοινωνικές δηλαδή συσσωματώσεις και δίκτυα που χτίζονται
με βάση μια κοινή αντίληψη του αγαθού και είναι σε θέση να ενεργοποιούν καθήκοντα αφοσίωσης και
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της. Η αληθινή αξία της κοινής αξιολογικής βάσης είναι αναγκαίο να μην
επερωτάται καθώς εν προκειμένω η αμφιβολία δεν μπορεί παρά να απομειώνει την εγγύηση ασφάλειας
που η συμμετοχή στην κοινότητα παρέχει, γι' αυτό και ο δογματισμός και ο μυθολογικός
ανορθολογισμός της συμμετοχής εμφανίζεται ως φυσικός. Εξίσου ανορθολογική όμως είναι και η συχνή
πεποίθηση ότι η συμμετοχή αυτή αποτελεί όχι μόνο μια μητρική αγκάλη κατευνασμού της αγωνίας, αλλά
και “μαγική” σχεδόν προστασία απέναντι σε χιλιαστικά αναμενόμενες ριζικές ανατροπές. Μέσα στην
αγωνιώδη αναζήτηση ενός ασφαλούς ανήκειν που προκαλεί η συνειδητοποίηση της επισφάλειας, που,
αντί να εξορκίζει, υποδαυλίζει τελικά η πολιτική προοπτική του ευρωπαϊσμού, εύλογο είναι η ευρωπαϊκή
ταυτότητα να εμφανίζεται ανίκανη να διεκδικήσει ενεργά την αφοσίωση των ευρωπαϊκών πληθυσμών.
Πολλοί αναζητούν προσωπικά το ανήκειν αυτό σε κοινωνίες αγαθού που στηρίζονται στη κοινή πίστη σε
κάποιες βιοφιλοσοφικές ή μεταφυσικές αξίες, όπως σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Αναμενόμενο όμως
είναι η μαζικότερη εκδήλωση αυτής της “κοινοτικής” αναδίπλωσης να είναι η αναζωπύρωση των
παλαιών μυθολογικών αφηγήσεων για τη σύσταση της κοινής εθνικής ταυτότητας, που βρίσκεται στη
βάση της φαντασιακής συγκρότησης και εσωτερικής ομογενοποίησης εκάστου έθνους κράτους.

να αντανακλάται σε μια απόλυτη προτεραιοποίηση των υποχρεώσεων πίστης και αλληλεγγύης υπέρ των
“δικών μας” και σε βάρος των “άλλων”. Η δε πάγια μορφή που προσλαμβάνει η προτεραιοποίηση είναι
η διενέργεια κάθε κατανομής πόρων ή ευχερειών με τρόπο που ανταποκρίνεται στην απόλυτη
αξιολογική υπεροχή του ανήκειν στην περιούσια κοινότητα αγαθού, εν τοις πράγμασι, αυτής που
κυριαρχεί πολιτικά, έναντι των εθνικών ταυτοτήτων που φέρει ο λοιπός πληθυσμός, των οποίων των
διανεμητικό μερίδιο μοιραία απομειώνεται κατ' αξίαν ή και εκλείπει τελείως (λ.χ. συσσίτια μόνο για
Έλληνες). Ο ρατσισμός έγκειται λοιπόν πρωτίστως σε όλες εκείνες τις καθημερινές συμπεριφορές και
πρακτικές που συνιστούν για κάποιον ή κάποιους δυσμενή μεταχείριση για μόνον τον λόγο του εθνικού
ή φυλετικού τους ανήκειν. Τέτοια δυσμενή μεταχείριση αποτελεί συνήθως η απόδοση συγκριτικά
μειωμένου μεριδίου ωφελημάτων ή δυσανάλογα επαυξημένου μεριδίου βαρών. Ενδέχεται ωστόσο να
έχει τη μορφή οχλήσεων ή προσβολών, που ενώ εκφεύγουν από τις ποινικά τιμωρούμενες μορφές
προσβολής της τιμής, δημιουργούν σε βάρος του αποδέκτη τους ένα κλίμα εχθρότητας και υπονομεύουν
τον αυτοσεβασμό του. Μέσα σε περιστάσεις κρίσης και κοινωνικής ταραχής, οι υποτιμητικές αυτές
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συμπεριφορές, απενοχοποιούμενες μέσα από τις φοβικές διαλέκτους που αρχίζουν να υιοθετούν τα
μέσα ενημέρωσης ωθούμενα από τον λαϊκισμό της αγοράς, αρχίζουν να εξαπλώνονται ως συλλέκτες τις
διάχυτης γενικευμένης οργής και δυσανεξίας. Το κλίμα αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται η δημόσια και
συμβολική επίδειξη βίας από τις εξτρεμιστικές νεοναζιστικές ομάδες, προκειμένου να πυροδοτήσει τη
σωρευμένη αγωνία του γηγενούς πλήθους προς ένα γενικευμένο “πέρασμα στην πράξη”.
Η ευρωπαϊκή πολιτική αυτάρεσκα ανέμενε για καιρό την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών δια
μόνης της απλής εφαρμογής της νομοθεσίας που έχει υποχρεώσει τα διστακτικά κράτη μέλη να
υιοθετήσουν. Πρόκειται κατ' αρχήν για τις περίφημες οδηγίες 43 και 78/2002 για την καταπολέμηση των
διακρίσεων και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της
εφαρμογής τους -- η ποινική ρήτρα του σχετικού ν. 3304/2005 για τη ρατσιστική άρνηση υπηρεσιών
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας μόλις το 2014 σε βάρος οδηγού του ΟΑΣΘ -- έστρεψαν τη
μέριμνα των Ενωσιακών οργάνων στη καταπολέμηση της ρατσιστικής ρητορικής, ως δήθεν αιτίου
διάχυσης των ρατσιστικών φαινομένων. Την στροφή αυτή εκφράζει κατεξοχήν η απόφαση-πλαίσιο του
Συμβουλίου του 2008 που αξιώνει από τα κράτη μέλη τη ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους σε βάρος
ευάλωτων ομάδων ετερότητας, με έμφαση στην δίωξη της άρνησης του Ολοκαυτώματος. Η δυσκολία
πολλών κρατών μελών να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους σχετικά (η χώρα μας αποτελεί από μόνη της
χαρακτηριστικό παράδειγμα), ή ο προσχηματικός τρόπος με τον οποίο το έκαναν, προοιωνίζουν ήδη έναν
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ρατσιστικών φαινομένων δεν μπορεί να αγνοεί τον αυξανόντως οργανωμένο πολιτικό τους χαρακτήρα.
Ακόμη λιγότερο, ότι οι πολιτικές δυνάμεις, που ρητά ή σιωπηρά εγκολπώνονται ιδεολογικά τις
συμπεριφορές αυτές, διαδραματίζουν πλέον ισχυρό ρόλο ή και ηγούνται στα κοινοβούλια των κρατών
μελών.
β. Το θεσμικό πλαίσιο των ευρωεκλογών του 2014 και η ανάδειξη της ακροδεξιάς στην ΕΕ
Οι ευρωεκλογές από το 1979, παρατήρησε ο Γιάννης Παπαγεωργίου από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
του Αριστοτελείου, αντιμετωπίζουν ένα βασικό πρόβλημα: την μη ταύτιση των εκλογικών σωμάτων σε
εθνικό επίπεδο με το πολιτικό διακύβευμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της διαμόρφωσης ενιαίου
και ομοιόμορφου ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Τούτο οφείλεται σε πολλούς λόγους, κύριοι των
οποίων είναι ωστόσο ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί ένας ευρωπαϊκός «δήμος» ενώ παράλληλα τα
αποτελέσματα των εκλογών (και άρα και η συμμετοχή σε αυτές) δεν επηρεάζει τη χάραξη της πολιτικής.
Οι πολίτες είναι συνηθισμένοι στην ταύτιση των εκλογών με την κυβέρνηση: η ψήφος για ένα

σοσιαλιστικό κόμμα οδηγεί σε σοσιαλιστική κυβέρνηση και άρα αντίστοιχες πολιτικές, η ψήφος για ένα
συντηρητικό κόμμα οδηγεί σε συντηρητική κυβέρνηση που υιοθετεί και εφαρμόζει συντηρητικές
πολιτικές. Τούτο δεν συμβαίνει στην περίπτωση των ευρωεκλογών όπου το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ,
η Επιτροπή, δεν εκλέγεται και δεν εξαρτάται από το Κοινοβούλιο. Η ψήφος φαίνεται ως εκ τούτου μάταιη
για τους πολίτες με αποτέλεσμα τη συνεχή καθοδική πορεία της εκλογικής συμμετοχής, η οποία το 1970
ήταν 62%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί στο 43 %. Η ίδια τάση εμφανίζεται και στην Ελλάδα, όπου το 2009
ψήφισε μόνο το 52,6% των ψηφοφόρων (ενώ το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής διαπιστώθηκε στη
Σλοβακία με 19,6%).
Οι εκλογές αυτές είναι οι πρώτες όπου υπάρχει μια προσπάθεια κοινοβουλευτικοποίησης του
ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος με την σύνδεση των αποτελεσμάτων των εκλογών και της
υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Αν αυτή η σύνδεση πετύχει, θα μπορέσει να
δώσει πολιτικό νόημα στις ευρωεκλογές και σταδιακά να τις μετατρέψει σε πραγματικά πολιτικές
εκλογές. Η άνοδος της ακροδεξιάς διευκολύνεται από το ότι στις εκλογές αυτές θεωρείται ότι δεν
υπάρχουν συνέπειες (άρα μπορείς να ψηφίσεις τιμωρητικά χωρίς μείζονες αλλαγές στο εθνικό πολιτικό
σου πλαίσιο). Επίσης η χρησιμοποίηση της αναλογικής ως εκλογικού συστήματος μειώνει τις συνέπειες
της χαμένης ψήφου. Τούτο σημαίνει ότι είναι ευκολότερο και εκλογικά αποδοτικότερο να ψηφίσεις ένα
ακραίο κόμμα στις ευρωεκλογές σε σχέση με τις εθνικές. Δεν πρέπει ωστόσο να θεωρούμε ότι μια

Κοινοβούλιο θέλει να παίζει πολιτικό ρόλο και έτσι η αρνητική στάση της ακροδεξιάς θα την οδηγήσει
στην αυτοπεριθωριοποίηση, αλλά και γιατί η χρησιμοποίηση του συστήματος D’ Hondt στην κατανομή
των αξιωμάτων (Προεδρείο, προεδρίες επιτροπών, κλπ.) σημαίνει ότι οι μεγάλες και μεσαίες ομάδες θα
έχουν σαφώς μεγαλύτερο θεσμικό ρόλο. Αυτό φάνηκε και στην παρούσα θητεία, όταν η πρώτη
προσπάθεια διαμόρφωσης ευρωσκεπτικιστικού κόμματος, η Ευρώπη για την Ελευθερία και τη
Δημοκρατία (EFD), δεν μπόρεσε να επηρεάσει εφόσον δεν είχε κοινοβουλευτική συνοχή.
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2. Πολιτικές διεργασίες στα κράτη-μέλη εν όψει των ευρωεκλογών 2014
Την εικόνα που αναδίδει ως ψηφιδωτό εθνικών πολιτικών χώρων το ευρωπαϊκό τοπίο εν όψει των
ευρωεκλογών προσπάθησαν να διαγράψουν με μια συγκριτική παρουσίαση πολιτικών κρατών της ΕΕ τα
μέλη μιας ερευνητικής ομάδας οκτώ μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
υπό την επίβλεψη του Γιάννη Παπαγεωργίου. Η περιγραφική ματιά και οι αριθμοί καταγράφουν μια
σαφέστατη ανοδική τροχιά της ακροδεξιάς με πρωταγωνιστές κόμματα που προβάλλουν μια ισχυρή
εθνική ταυτότητα και την επιτακτική ανάγκη προστασίας της, έναντι και της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στην Ουγγαρία εδώ και χρόνια σημαντικό ρόλο παίζει το κόμμα Γιόμπικ, ένα ανοικτά εθνικιστικό,
ξενοφοβικό και μερικές φορές αυταρχικό κόμμα, που διατηρεί τα εκλογικά του ερείσματα. Στην
Ολλανδία και το Βέλγιο ακροδεξιά κόμματα, όπως το κόμμα Ελευθερίας, διαδραματίζουν κεντρικό
πολιτικό ρόλο σε πολιτεύματα με κυβερνητική αστάθεια. Στη Γαλλία, στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές
εκλογές, το κόμμα της Μαρί Λεπέν, το Εθνικό Μέτωπο, κατέγραψε σαρωτική νίκη με ποσοστά άνω του
35% σε βάρος και των κυβερνώντων σοσιαλιστών, που έμειναν πολύ πίσω της, όσο και της κεντροδεξιάς
που έπεσε κάτω από το 20%. Ακόμη περισσότερο στη Μ. Βρετανία ανέρχεται ραγδαία εν όψει των
ευρωεκλογών το έκδηλα αντιευρωπαϊκό και ξενόφοβο UΚ Independence Party και το British National
Party, με 38% ήδη κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος, έχοντας αφήσει πολύ πίσω τους Εργατικούς.
Αντίστοιχα κεντρικός παίκτης και στην ιταλική πολιτική ζωή είναι η ακροδεξιά με την αμετακίνητη στον
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πολιτική σκηνή της Βουλγαρίας το εθνικιστικό κόμμα Αττάκα.
Ακόμη όμως και εκεί όπου δεν εμφανίζεται κάποιος συγκεκριμένος προγραμματικά ξενοφοβικός
πολιτικός παράγοντας, η ξενοφοβία, ή και η υπόγεια ρατσιστική αντίληψη, μπορεί να είναι εξαιρετικά
διάχυτη, έστω και χωρίς κομματικό εκπρόσωπο. Έτσι, στην Ιρλανδία δεν υπάρχει μεγάλο εθνικιστικό
κόμμα, αλλά δυο κεντρώα, που εναλλάσσονται. Το “εθνικιστικό” Σιν Φέιν είναι αριστερό. Η
αντιμεταναστευτική επιλογή ωστόσο είναι ορατή σε όλο το εύρος του κεντρώου και συντηρητικού
χώρου. Στη Πορτογαλία και την Ισπανία η νωπή εμπειρία των στρατιωτικών καθεστώτων έχει κρατήσει
την ακροδεξιά σε πολύ χαμηλά επίπεδα κύρους. Ωστόσο, η γενική αντιμεταναστευτική διάθεση φαίνεται
να είναι ισχυρή και εκεί. Η εγχώρια Χρυσή Αυγή διακηρύσσει έναν εθνικισμό έντονα βιολογικό και ξεκινά
την εκλογική της πορεία στις δημοτικές εκλογές του 2010 με 5,2%. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει
πάψει να ανεβάζει τα ποσοστά της στηριγμένη σε μια επιθετική ατζέντα ασφάλειας,
αντιμεταναστευτισμού, και καταγγελίας της διαφθοράς του πολιτικού συστήματος.

Ωστόσο, η καταγγελία της διαφθοράς του πολιτικού συστήματος και συνεπακόλουθα όλων των
ευρωπαϊκών οργάνων αποτελεί την κοινή βάση όλων αυτών σε όλα τα σχετικά πολιτικά σχήματα και το
γενικότερο πολιτικό κλίμα. Στην ενίσχυση αυτού του επιχειρήματος συμβάλλει ευθέως η σημερινή
απαξίωση των πολιτικών συστημάτων και ο προωθητικός ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Η οικονομική
κρίση και η κρίση αξιοπιστίας των κυβερνώντων αποτελούν πραγματική θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη
των ακροδεξιών πολιτικών στάσεων και ρατσιστικής ρητορικής. Έτσι από το πολιτικό περιθώριο της
μεταπολεμικής περιόδου, οι πολιτικές αυτές τάσεις εισβάλουν ξανά στο προσκήνιο της
αντιπαγκοσμιοποίησης. Για να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο πολλά παρόμοια κόμματα βρίσκονται
αναγκασμένα να αναθεωρήσουν ή να αποκρύψουν στοιχεία της ταυτότητας του ιστορικού τους
παρελθόντος, ιδίως την τυχόν ναζιστική – φιλογερμανική παράδοσή τους. Έτσι έκανε στη Γαλλία η Λεπέν
αποκηρύσσοντας τον αντικομουνισμό και αντισημιτισμό της γαλλικής ακροδεξιά -- αρκεί μια ακροδεξιά
ανάγνωση της γαλλικής θεωρίας του κοσμικού κράτους. Όλα τα κόμματα της άκρας δεξιάς έχουν να
επιδείξουν την ίδια ικανότητα να μεταμορφώνονται. Σταθερά όμως συγκλίνουν όλα τους σε μια ατζέντα
αντιευρωπαϊσμού και αντιμεταναστευτισμού με έμφαση στη δημόσια τάξη. Αυτή η τάξη όμως νοείται
συνήθως

ως

φυσική ευρυθμία

της

μονοεθνικής

συμβίωσης,

που

κινδυνεύει

είτε

από

αποστάτες/προδότες, είτε από ξένους εισβολείς. Το σημείο αυτό ακριβώς αναδεικνύει μια αντίφαση στη
πανευρωπαϊκή τάση προς τα ακροδεξιά, συγκεκριμένα ότι είναι εστιασμένη σε μια αυτοτελή εθνική

που είχαν πρωτοστατήσει στον ευρωπαϊσμό, είχαν αρχίσει να μεταβάλλουν τη στάση τους ήδη από την
εποχή του Ευρωσυντάγματος, στο οποίο αντιτέθηκαν κατά 62%. Τέλος όμως πρέπει να επισημανθεί ότι,
μολονότι στις περισσότερες περιπτώσεις ευρωπαϊκών χωρών οι ακροδεξιοί πολιτικοί σχηματισμοί δεν
φαίνονται ικανοί να δράσουν πολιτικά με πλειοψηφικούς όρους (ακόμα), έχουν ωστόσο την ικανότητα
να εμφυσούν τις θέσεις τους στα κόμματα εξουσίας, ιδίως τα συντηρητικά, αν και όχι μόνο, όπως δείχνει
η Γαλλία, ορίζοντας έτσι την γενική ατζέντα.
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3. Διακρίσεις στον δημόσιο λόγο των ευρωπαϊκών χωρών
α. Η φοβική ρητορική των ταμπλόιντ
Αναφερόμενος στη ρατσιστική ρητορεία στην Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία, ο Λιούμπισα Βρέντσεφ από
τη Συμβίωση, επισήμανε ότι ρητορική των φυλλάδων τη στιγμή αυτή στην Ευρώπη αποτελεί τον κύριο
φορέα διάδοσης φοβικών μηνυμάτων και δημιουργίας ενός κλίματος που υποθάλπει τις ανοικτές
ρατσιστικές εκδηλώσεις. Η μετανάστευση αποτελεί έναν βασικό πόλο έλξης νοσηρού ενδιαφέροντος για
ανυποψίαστους. Το κεντρικό μήνυμα είναι πώς οι μετανάστες δεν είναι σαν κι εμάς και πρέπει κάποια
στιγμή, που πλησιάζει ταχύτατα, να φύγουν. Αυτό εμφανίζεται μέσω ηπίων μηνυμάτων μέριμνας για το
κοινό καλό. Τα βρετανικά μέσα μονοπωλούσε για καιρό η διαμαρτυρία του Νάιτζελ Φάρατζ ότι ταξίδεψε
με τρένο και πουθενά δεν άκουσε να μιλούν αγγλικά. Στην Ιταλία πάλι σειρά ρατσιστικών επεισοδίων
αναδεικνύονται με όχι και τόσο αποθαρρυντικό τρόπο, όπως οι επιδρομές της αστυνομίας ή ακροδεξιών
σε καταυλισμούς, ή οι πρόσφατες ρατσιστικές προσβολές Υπουργού σε Υπουργό. Την ίδια στιγμή οι
αρμόδιες για τη μετανάστευση αρχές διακινούν ανοικτά το μήνυμα “καταφέραμε να σταματήσουμε την
εισβολή”. Οι στόχοι ρατσιστικών συμπεριφορών που υποθάλπονται από τη ρητορεία των ταμπλόιντ
ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Στην Ουγγαρία για παράδειγμα εστιάζουν πρωτίστως στους πληθυσμούς
Ρομά, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτουν έναν εντονότατο μισογυνισμό και παραδοσιολαγνεία. Στην
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δημοσκοπήσεις που θέτουν το ερώτημα πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι οι μετανάστες για την Ελλάδα,
αποκαλύπτουν μεγάλες διακυμάνσεις της κοινής γνώμης μεταξύ της περιόδου που προηγήθηκε και
αυτής που επακολούθησε συμβάντων με αφορμή τα οποία τα μέσα ενημέρωσης εστίασαν επίμονα και
αρνητικά στους μετανάστες, με βάση το πόσο έχουν εστιάσει σε αυτούς τα μέσα ενημέρωσης (λ.χ. πριν
και μετά την απεργία της Υπατίας). Αυτό καταδεικνύει ότι η ρατσιστική διάθεση σε ορισμένο κρίσιμο
βαθμό χειραγωγείται.
β. Η απουσία δεοντολογίας και ο απενοχοποιητικός ρόλος της δημοσιογραφίας
Λίγο πριν τις Ευρωεκλογές προβληματιζόμαστε για την ανάδειξη των ακραίων σχημάτων σε μια σειρά
από χώρες που έχουν συγκροτημένες ισχυρές πολιτικές ομάδες σε αυτό το χώρο, σημείωσε ο
δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ από την Ξάνθη, Γιάννης Σιδηρόπουλος. Τα φαινόμενα που ζούμε
στην Ελλάδα δεν είναι μοναδικά, αλλά παρουσιάζουν μια σειρά από διαφορές. Η διείσδυση του
ρατσιστικού λόγου ακόμη και σε πολιτικές ομάδες που χαρακτηρίζουμε δυνάμεις που δημοκρατικού
τόξου, έχει ήδη συντελεστεί. Είναι επακόλουθο τα φαινόμενα αυτά να εκδηλώνονται σε μια Ευρώπη

όπου, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, οι κοινωνίες υπόκεινται το κοινωνικό σοκ των οικονομικών
πολιτικών που εφαρμόζονται. Όμως στις περισσότερες από αυτές τις χώρες της Ευρώπης η εξέλιξη αυτού
του φαινομένου συναντάται σε κοινωνίες που έχουν μια ορθόδοξη πολιτική λειτουργία, μια ορθολογική
κρατική υπόσταση και μια "κανονική" δημοσιογραφική εκφορά του λόγου και λειτουργία. Πρόκειται
κοινωνίες που έχουν μια ξεκάθαρη φυσιογνωμία του πολιτικού συστήματος και της ηθικής και έχουν
λυμένα τα στοιχειώδη ζητήματα δημοσιογραφικής λειτουργίας και δεοντολογίας.
Όμως στην Ελλάδα διαπιστώνεις ότι τίποτε δεν είναι φυσιολογικό και τίποτε δεν είναι δεδομένο και με
κανόνες, άρα είναι απολύτως λογικό όλα τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα, όπως ο ρατσιστικός και
ξενοφοβικός λόγος, να εκδηλώνονται με ακραίο και εκρηκτικό τρόπο στην χώρα. Για παράδειγμα, το
ακροδεξιό κόμμα είναι τόσο ακραίο και προσαρτημένο ξεκάθαρα στη ναζιστική ιδεολογία, που δεν
βρίσκουμε απόλυτη αντιστοιχία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η διείσδυση του φοβικού λόγου και της
μισαλλοδοξίας στον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο είναι τόσο έντονη ώστε θεωρείται σχεδόν φυσιολογικό να
αγγίζει ακόμη και τις παλιές σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Αποτελεί πάντως έναν από τους πυλώνες
ρητορικής του πρωθυπουργικού γραφείου σήμερα.
Όλο αυτό το φαινόμενο όμως δεν είναι αυτόνομο -- αποενοχοποιείται στο δημόσιο λόγο και
καθιερώνεται από την άθλια λειτουργία της μεγάλης μερίδας, ενδεχομένως και πλειοψηφίας, του

χωρίς συνθήκες κρίσης ο δημοσιογραφικός λόγος δεν είχε σαν δεδομένο τον τρόπο που ο
δημοσιογράφος χειρίζεται με μετριοπάθεια τα γεγονότα, καθώς και τον τρόπο που διαχειρίζεται τον
εαυτό του καταγράφοντας τα γεγονότα, είναι απολύτως φυσιολογικό σε ακροδεξιό κλίμα λαίλαπας να
διαλύεται πραγματικά και να ευτελίζεται απόλυτα. Το ίδιο και ο πολιτικός κόσμος, που αποδεικνύεται
ότι στα χρόνια της ευκολίας με την οποία εξέφραζε τις δημοκρατικές τους ευαισθησίες δεν είχε δομήσει
μια αξιοπρεπή πολιτική πρακτική, αλλά αρκούνταν στον παλαιοκομματισμό, ελάχιστες αντιστάσεις είχε
-- ώστε τώρα, αν πρόκειται κάποιος να διασώσει το πολιτικό του μέλλον, ρέπει με ευκολία στην
ξενοφοβία.
γ. Η περίπτωση της Θράκης
Στην Ξάνθη, τη Θράκη, όπου υπάρχει η ύπαρξη δύο πληθυσμιακών κοινοτήτων αλλά και η παρουσία
στρατοπέδων συγκέντρωσης, ο ακραίος λόγος βρίσκει εμπόδιο σε μια κοινωνία αντιστάσεων και
δημοκρατικής ευαισθησίας που επιχειρεί να διασώσει την κατάκτηση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
επεσήμανε ο Σιδηρόπουλος. Ο ακραίος λόγος δεν ενδημεί στην περιοχή, παρότι κατανοεί κανείς ότι
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είναι πολύ εύκολες και ασφαλείς οι πατριωτικές κορώνες για πολιτικούς και δημοσιογράφους. Αυτές
όμως είναι αμελητέες σχεδόν περιπτώσεις.
Σύμφωνα με τον Σαμή Καραπουγιούκογλου, δημοσιογράφο, μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ από την Κομοτηνή, τα
πράγματα είναι πολύ χειρότερα στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και ιδίως σε περιοχές που υπάρχει
αναγνωρισμένη μειονότητα με διεθνές συμβάσεις και είναι κοντά σε σύνορα άλλης χώρας. Στη Θράκη
τα ΜΜΕ στην πλειοψηφία τους είναι μικρές οικογενειακές επιχείρησης που απασχολούν από ελάχιστους
εργαζόμενους έως κανένα. Η συντριπτική πλειοψηφία τους

επιβιώνει χάρη στην αντίληψη που

διαμόρφωσε και στήριξε συγκαλυμμένα η πολιτεία με αρκετά μεγάλα ποσά μαύρων χρημάτων για
εθνικούς λογούς. Άρα είναι ευνόητο γιατί κυριαρχεί ο λόγος του φόβου και του μίσους στα ΜΜΕ της
περιοχής -- αλλά ευτυχώς μέσα στην ιδία την κοινωνία τα τελευταία χρόνια τα πράγματα αλλάζουν
συνειδητά προς το καλύτερο. Είναι ένα ταμπού της περιοχής επίσης που αρνούμαστε να συζητήσουμε
αλλά έχει καταγράφει στο υποσυνείδητο μας ως πραγματικότητα. Λίγο πολύ η εκφορά διχαστικού και
ξενοφοβικού λόγου έχει κυρίως οικονομικές αίτιες για πολλούς εκδότες και έχουμε όξυνση κυρίως κατά
τις εκάστοτε προεκλογικές περιόδους. Σχεδόν τα ιδία περίπου ισχύουν και για τα μειονοτικά μέσα
μαζικής ενημερώσεις, που και αυτοί στηρίζουν την επιβίωση τους στον βαθμό έντασης που υπάρχει στην
περιοχή, άρα πρόκειται για το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές εκδοχές και αφήγηση. Η κρατική διοίκηση
πίεσε τα μειονοτικά μέσα μαζικής ενημερώσεις, με ενδεικτικό τα τελευταία εξοντωτικά πρόστιμα στα
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κάνουν για πολλούς λογούς το άλμα ως προς την ομαλή ένταξη και των μειονοτικών δημοσιογράφων
της Ένωσης.
δ. Τί δεν πάει καλά στα μέσα ενημέρωσης;
Την έλλειψη ενδιαφέροντος των υφιστάμενων μέσων ενημέρωσης να επενδύσουν σε βελτιώσεις, είτε
ως προς την ποιότητα του περιεχομένου τους, είτε ως προς τον ενημερωτικό τους ρόλο, ώστε να
καταπολεμήσουν τα ρατσιστικά φαινόμενα ή να προάγουν τη συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων,
επεσήμανε ο Φίλιος Στάγκος, δημοσιογράφος και διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και
Θεσσαλονίκης. Είναι, λόγου χάριν, επίμονη η αναφορά στα εθνικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων
σε εγκλήματα. Επίσης δεν φαίνεται σκόπιμη η επένδυση σε κάλυψη άλλων γλωσσών και το κόστος είναι
ένα πρόσχημα. Προτείνεται έτσι από μια πλευρά ως πλέον αποτελεσματική η παρέμβαση στο πώς
κάνουν εν τέλει οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους. Η προαγωγή του ρατσιστικού λόγου είναι ο κοινός
παρονομαστής τόσο του ότι οι ιδιοκτησίες προωθούν μια ορισμένη ατζέντα ως πολιτικοί παράγοντες,

όσο και της έλλειψης επαγγελματισμού στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με τον Αντώνη Γαζάκη από
τον Οδυσσέα Σχολείο Αλληλεγγύης
ε. Τα μέσα ενημέρωσης και η Χρυσή Αυγή
Επειδή ο φασισμός δεν είναι δυστυχώς εκτός κοινωνίας, αλλά εντός της, η Χρυσή Αυγή κατάφερε να
πολιτικοποιήσει τα βασικά προβλήματα μερίδας της ελληνικής κοινωνίας, υποστήριξε ο Χρήστος
Ηλιάδης από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το κατάφερε προβάλλοντας μια
σειρά από διαχωρισμούς/πολιτικά όρια: απέναντι στους ξένους, απέναντι στους πολιτικούς, με ιστορικές
αναφορές στον Εμφύλιο. Σε αυτό το πλαίσιο εντείνεται ο ρόλος του συναισθήματος: Τα ‘παλικάρια με
τις μαύρες μπλούζες’. Το συναίσθημα ‘αρέσει’ στα ΜΜΕ. Ωστόσο:
Πρώτον, δεν είναι Τα ΜΜΕ βασικά υπεύθυνα για την άνοδο της ΧΑ και του ρατσισμού στην Ελλάδα.
Αντίθετα, η ΧΑ και οι ακροδεξιοί έχουν χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα επιτυχημένα τα ΜΜΕ (κυρίως το
ίντερνετ και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να διαδραματίσουν ρόλο στον δημόσιο λόγο. Παράδειγμα
αποτελούν τα ρατσιστικά σχόλια στους διαδικτυακούς τόπους εφημερίδων όπως Τα Νέα και το Βήμα:
Δεν είναι μια χούφτα ακροδεξιών που κάνει φασαρία, όπως πολλοί έλεγαν 2-3 χρόνια πριν.
Δεύτερον, ο ρόλος των ΜΜΕ είναι ακόμη μικρότερος αν δούμε τον ρόλο του κράτους (αστυνομία,

δεν φταίνε τα ΜΜΕ, αλλά η υπηρεσία τους. Η υποστήριξη στην ΧΑ δεν είναι απλά αποτέλεσμα
‘ανορθολογικής συμπεριφοράς’, κακών ‘παθών’ που οδηγούν κάποιον να υποστηρίξει ένα τόσο ακραίο
και βίαιο κόμμα, ενώ αντίθετα η ορθή σκέψη και η νηφαλιότητα μιας ανάλυσης θα απέτρεπαν την θετική
σε αυτήν ψήφο. Η ΧΑ κατάφερε να καλύψει ένα κενό εξουσίας στις γειτονιές, να δώσει κάποια απάντηση
(ρατσιστική φυσικά και βίαιη) σε αυτό που πολλοί πολίτες, αλλά και η κυβέρνηση, θεωρούν ‘πρόβλημα’
μετανάστευσης. Ακόμη να αρθρώσει έναν λόγο κατά του ‘διεφθαρμένου’ πολιτικού συστήματος που
συμβάδισε με αυτό που αρκετοί πολίτες πιστεύουν. Κατάφερε δηλαδή να μπει στο ‘βίωμα’ του μέσου
νοικοκυραίου (είτε αυτό ήταν ‘πραγματικό’, είτε ‘τηλεοπτικό’) και να το συναρθρώσει σε πολιτικό
επιχείρημα επιβάλλοντας την ατζέντα σε συγκεκριμένα θέματα. Άρα δεν έχει νόημα απλά να την
θεωρούμε ως απλό αποτέλεσμα του ‘φόβου’ και του ‘μίσους’ που καλλιεργούν τα ΜΜΕ, ούτε βέβαια
απλά ένα σύμπτωμα της κρίσης – συμπτώματα της κρίσης είναι πολλά, γιατί μόνο η ΧΑ;
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4. Κάτι τρέχει στη γειτονιά μας: καταγραφή και εκτίμηση των εξελίξεων
Τι συμβαίνει με τις αιτήσεις για άδεια παραμονής; Αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από αναγραφή
τοπωνυμίων; Ποιο είναι το μέλλον της κοινωνικής ένταξης μετά την κατάργηση της συμμετοχής
αλλοδαπών στις αυτοδιοικητικές εκλογές; Ποιες είναι οι συνέπειες για τους “άλλους” από τον
υποβιβασμό εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων μέσα στην κρίση; Πόσο προσιτή είναι πλέον η
ιθαγένεια; Λειτουργούν οι νέες δομές ασύλου; Πού οδεύει η κατάσταση με τη γενίκευση του εγκλεισμού
των “χωρίς χαρτιά”; Σημείο συμφωνίας και εκκίνησης μαζί είναι η διαπίστωση ότι η κοινωνική ζωή στα
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας έχει πλέον αμετάκλητα καταστεί εμφανώς πολυπολιτισμική. Μαζί με
αυτή φαίνεται να αναδεικνύεται μια αναγεννημένη παράδοση πολυγλωσσίας, ιδίως όπου αυτή έχει
ιστορικό βάθος με παράλληλη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, όπως στη Θεσσαλονίκη, όπου οι
μνήμες είναι νωπές. Είναι επίσης εμφανής η διαφορετική θέση που η σημερινή κοινωνική ζωή
επιφυλάσσει σε διαφορετικές κατηγορίες μεταναστών, ο βαθμός ένταξης των οποίων ποικίλει
αντίστοιχα. Η απομείωση του βαθμού ένταξης συνήθως συνδέεται ευθέως και με τον βαθμό
ευαλωτότητας των μελών των ομάδων αυτών ως προς ενδεχόμενες εκδηλώσεις ρατσισμού σε βάρος
τους. Επιπλέον δε η μορφή της μεταχείρισης που υφίστανται παραλλάσσει ανά ομάδα και ο αυξημένος
βαθμός ένταξης φαίνεται να επιβάλλει πιο περίπλοκες και θεσμικά σύνθετες πρακτικές.
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Σύμφωνα με την Έφη Γελαστοπούλου από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, η πιο ευάλωτη
ομάδα είναι κατ' αρχάς τα πρόσωπα που έχουν έλθει στη χώρα χωρίς χαρτιά και έχουν ζητήσει πολιτικό
άσυλο, οι αιτούντες ασύλου. Παρά το διεθνώς επιβαλλόμενο θεσμικό καθεστώς προστασίας που
δικαιούνται να έχουν, είναι γνωστές οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη χώρα μας ιδίως ως
προς την επαφή τους με τις αρμόδιες αρχές για την εξέταση του αιτήματός τους. Ωστόσο τα τελευταία
χρόνια η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται παρά τα θεσμικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Η νέα
Υπηρεσία Ασύλου δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί στη πράξη και παραλαβή αιτημάτων ουσιαστικά
διενεργείται μόνο από κρατουμένους. Οι αιτούντες έχουν πλέον στερηθεί τη δυνατότητα να
απασχολούνται, με αποτέλεσμα την ισχυρή περιθωριοποίησή τους και τη ματαίωση της όποιας πορείας
ένταξης είχαν ακολουθήσει. Κυρίως δε φαίνεται να εξαθλιώνει τον πληθυσμό αυτό η πλήρης έλλειψη
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, γεγονός που τους εμπλέκει σε μια συγκλίνουσα πορεία με τον εγχώριο
πληθυσμό, που εξαθλιώνεται με απώλεια των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν
ότι αυτή η κατηγορία αποτελεί το συχνότερο θύμα ρατσιστικών εκδηλώσεων ή/και ρατσιστικής βίας.

β. Η σκληρή ζωή των αιτούντων άσυλο
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ζωής ενός ανθρώπου υπό τις περιστάσεις αυτές παρέχει ο Γουάλι Ντούρ
από την Ένωση Σενεγαλέζων και άλλων Αφρικανών, που βρίσκεται κάποια χρόνια στη χώρα με ροζ κάρτα
αιτούντος άσυλο και έχει συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Δουλειά κανονική δεν είναι δυνατόν να βρεθεί. Ο Δήμος δεν δίνει άδειες μικροπωλητή και η ζωή είναι
ένα κυνηγητό με την αστυνομία που προσπαθεί να κάνει συλλήψεις και να κατάσχει το μικροεμπόρευμα.
Θέλει να παντρευτεί, αλλά δεν μπορεί καθώς δεν μπορεί να αποκτήσει το ζητούμενο από τους Δήμους
πιστοποιητικό αγαμίας καθώς ως αιτούντα άσυλο δεν του είναι δυνατή η επαφή με τις αρχές τις χώρας
του. Η βασική, αν όχι μόνη του, επαφή με τον τοπικό πληθυσμό και ευκαιρία να αναπτύξει κάποια
κοινωνικότητα είναι το Στέκι Μεταναστών. Αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κινούμενος στην πόλη,
καθώς μπορεί να αρχίσουν να του φωνάζουν, ιδίως μέσα στο λεωφορείο. Νιώθει πιο ασφαλής κοντά στο
Στέκι και θεωρεί ότι μπορεί, αν χρειαστεί, να τον βοηθήσει η NAFTHA.
γ. Τα προβλήματα των παιδιών και νέων μεταναστευτικής καταγωγής
Τελείως άλλου τύπου προβλήματα ωστόσο φαίνεται να αντιμετωπίζει μια άλλη ομάδα κατοίκων της
χώρας με ιδιαίτερη ευαλωτότητα, αλλά που μέχρι σήμερα θεωρείτο ασφαλής και αντικείμενο ειδικής
προστασίας. Όπως ανέπτυξε η Έβρη Μπάτσου από τον Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα,

εδώ αλλά από γονείς Αλβανούς πολίτες. Τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρό πρόβλημα από
το ενδεχόμενο ανατροπής της ζωής τους εδώ, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν τη νομιμότητα της εδώ
παραμονής τους. Το Αλβανικό δημόσιο εκδίδει συχνά διαβατήρια για τους πολίτες του, χρησιμοποιώντας
ειδικά για όσους γεννηθεί στην αλλοδαπή τοπωνύμιο τόπου γέννησης που χρησιμοποιείται στα
Αλβανικά και όχι, όπως οφείλει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στη γλώσσα της χώρας που ασκεί
κυριαρχία εκεί. Αυτό, από το 2012 και μετά έχει αποτελέσει την αφορμή αντιπαλότητας της χώρας με
την Αλβανία, αλλά και στάσης των εθνικών αρχών προς τους Αλβανούς πολίτες και ειδικά αυτή την
ευαίσθητη κατηγορία, γεγονός που επιβαρύνει σοβαρά τη ζωή τους. Συγκεκριμένα, μετά από σχετική
παρότρυνση του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και άλλα, όσα
διαβατήρια φέρουν τοπωνύμιο που δεν αναπαράγει την επίσημη ελληνική ονομασία του τόπου
γέννησης εν Ελλάδι -πράγμα που σημαίνει ακριβώς ότι ο κάτοχός του ανήκει στη 2η γενιά- έπαψαν
νομοτύπως να θεωρούνται έγκυρα. Αυτό όμως έχει τη δραματική συνέπεια τα συγκεκριμένα, γεννημένα
στην Ελλάδα, πρόσωπα να αδυνατούν να αποδείξουν εγκύρως τη ταυτότητά τους και, κυρίως, να
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αδυνατούν να προβούν σε μια σειρά από βασικές συναλλαγές με πρωταρχική την ανανέωση της άδειας
διαμονής τους, με αποτέλεσμα να μεταπίπτουν στην κατάσταση παράνομης διαμονής! Φαίνεται έτσι να
στοχοποιείται, ή έστω να αγνοείται επιδεικτικά, μια εθνικά προσδιοριζόμενη σαφώς διάκριση που θίγει
τον πιο σταθερό πυρήνα ενταγμένου μεταναστευτικού πληθυσμού. Συνεπώς συνδέεται, σε συνδυασμό
και με την αμφισβήτηση του νόμου για την ιθαγένεια και την αποστέρηση της ψήφου στις δημοτικές
εκλογές, με μια σαφή τάση δυσανεξίας απέναντι στην διαφορετικότητα που προέρχεται πλέον από
κυβερνητικές επιλογές (Τάκης). Σε κάθε περίπτωση όμως τα παιδιά αυτά στερούνται άμεσα στην πράξη
“το δικαίωμα να ορίζουμε τη ζωή μας. Δεν είμαστε πολίτες β΄ κατηγορίας” (Μπάτσου).
δ. Η ποικιλία της ευαλωτότητας και η ανάγκη δικτύωσης μεταξύ ομάδων με διαφορετικό υπόβαθρο
ρατσιστικής διάκρισης
Ωστόσο οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν αποτελούν τις μόνες ευάλωτες στο ρατσισμό ομάδες, αν
και τα περιστατικά που τους αφορούν είναι πλειοψηφικά, σημείωσαν οι Σπύρος Βαρβέρης και Νίκος
Χατζητρύφων από την HOMOphonia - Thessaloniki Pride. Θύματα επιθέσεων, απειλών και διακρίσεων ή
προσβολών που εντείνονται σε συχνότητα, ιδίως με την εξάπλωση της ανομίας της Χρυσής Αυγής,
πέφτουν και τα μέλη άλλων ομάδων του πληθυσμού που προσδιορίζονται με βάση την φυλετική ή
κοινωνική τους ταυτότητα (Ρομά), τον ερωτικό τους προσανατολισμό ή το φύλο τους (ΛΟΑΤ). Αυτό
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καταπολεμηθούν αποτελεσματικά τα ρατσιστικά φαινόμενα.
ε. Οι προσπάθειες του ΛΟΑΤ κινήματος
Από τη πλευρά του το ΛΟΑΤ κίνημα με μακρόχρονη παρουσία στη Θεσσαλονίκη δείχνει να έχει
αντιληφθεί την ανάγκη αυτή και προβληματίζεται για την ικανότητά του να προσεγγίσει τους άλλους
χώρους. Ήδη το τοπικό κίνημα έχει εμπειρία από τη παρέμβαση σε επαγγελματικά σωματεία και κυρίως
την επιτυχημένη διοργάνωση αναγνώρισης Υπερηφάνεια. Ωστόσο, οι μετανάστες αποτελούν μια ομάδα
πολύ πιο δύσκολο να προσεγγισθεί, απ' ό,τι το γενικό κοινό. Παρά τις προσπάθειες - ενδεικτικά η
ΗΟΜΟphonia Thessaloniki Pride συνεδριάζει στο Στέκι Μεταναστών και προσφέρει εκεί υπηρεσίες - δεν
υπήρξε αξιόλογη συμμετοχή των αλλοδαπών στις δράσεις του ΛΟΑΤ κινήματος. Επιπλέον, οι αλλοδαποί
συμμετέχουν σε μικρό ποσοστό στις εκδηλώσεις (π.χ. στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ΛΟΑΤ Ταινιών
ή στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης). Οι αιτίες της μη σύνδεσης του τοπικού κινήματος με τους
αλλοδαπούς έχει λόγους που προέρχονται τόσο από το ίδιο το κίνημα, αλλά και από τους ίδιους τους
αλλοδαπούς (πρόσφυγες, μετανάστες). Συγκεκριμένα, οι δράσεις του κινήματος στοχεύουν κυρίως στην

ορατότητά του (παρεμβάσεις σε συζητήσεις, πορείες, εκδηλώσεις) και διεξάγονται ως λόγος, αλλά δεν
εντάσσονται σε δομές για τη βελτίωση της ζωής των αλλοδαπών (συμμετοχή σε κοινωνικά ιατρεία,
συσσίτια, μαθήματα εκμάθησης επαγγελμάτων/γλωσσών κλπ.), πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων. Ακόμη
οι αλλοδαποί προέρχονται και ζουν σε συντηρητικές κοινωνίες, απομονωμένες από την ελληνική
κοινωνία. Επίσης έχουν αδυναμία κατανόησης της ελληνικής γλώσσας (άρα δυσκολία επικοινωνίας και
σχέσης με τους ιθαγενείς), συχνά δεν γνωρίζουν άλλες γλώσσες, έστω κι αν αυτές είναι οι επίσημες των
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ΙΙ. Αντιρατσιστικές εκστρατείες, κινητοποιήσεις, θέσεις και δράσεις
πολιτικών φορέων και συλλογικοτήτων –
Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για κοινά μηνύματα και δράσεις ;

5. Επικοινωνώντας μηνύματα, κοινωνικά μέσα, δικτύωση με εκστρατείες, δράσεις,
πρωτοβουλίες
Οι συλλογικότητες οι εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν στη συζήτηση εμπίπτουν σε ένα ευρύτατο
φάσμα που ξεκινά από άτυπη ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης και φθάνει έως έναν οργανωμένο πολιτικό
φορέα – κόμμα και έναν διεθνή οργανισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Τόσο οι τοποθετήσεις των
εκπροσώπων όσο και η συζήτηση που επακολούθησε ανέδειξε ως σταθερή συνισταμένη των απόψεων
την επιτακτική ανάγκη παράλληλης, ταυτόχρονης και συντονισμένης δραστηριοποίησης συλλογικοτήτων
και φορέων κάθε βεληνεκούς σε μια πλειάδα διαφορετικών ακροατηρίων σε ένα γενικευμένο εγχείρημα
που ξεκινά από το τοπικό και ανοίγεται συντονισμένα στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
“Συντονισμός”, “Συμπληρωματικότητα”, “Συνάρθρωση” αποτέλεσαν βασικές “λέξεις-κλειδιά” της
συζήτησης. Αναδείχτηκε αφ' ενός η πολυμορφία των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν οι
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών για τη καταπολέμηση της εξάπλωσης των ρατσισμού και της
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τέτοιων δράσεων.
α. Το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας
Ως υποδειγματική συντονισμένη δράση της κοινωνίας των πολιτών και των συλλογικοτήτων της
παρουσιάστηκε από τον Γιώργο Τσαρμπόπουλο, που εκπροσώπησε την εκστρατεία 1 Against Racism, το
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, η δημιουργία και λειτουργία του Δικτύου με τη σύμπραξη της Ύπατης και της Εθνικής
Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το δίκτυο ξεκίνησε με 12 οργανώσεις που είναι σήμερα πλέον
35. Από την καθιέρωση της ενιαίας φόρμας καταγραφής και την πρώτη πιλοτική φάση συγκέντρωσης
στοιχείων, η δράση του Δικτύου πέρασε στις ετήσιες εκθέσεις και τις προτάσεις προς τις Αρχές. Το Δίκτυο
αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς σχετικά με την ανάδειξη των εγκλημάτων μίσους για μια σειρά φορείς,
μέσα ενημέρωσης, πανεπιστήμια κι ερευνητές, αλλά και διεθνείς οργανισμούς, ακριβώς επειδή η δράση
του ερχόταν να καλύψει ένα σημαντικό κενό των κρατικών μηχανισμών: την απουσία ενός

αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής περιστατικών και τάσεων της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η πρώτη έκθεση του
Δικτύου έκανε λόγο για 63 περιστατικά ρατσιστικής βίας το τελευταίο τρίμηνο του 2011, τα αντίστοιχα
επίσημα στοιχεία των ελληνικών αρχών για ολόκληρο το χρόνο ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Οι εκθέσεις και
τα συμπεράσματα του Δικτύου ανέδειξαν την εκρηκτική διάσταση της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια, τον τρόπο δράσης των ομάδων κρούσης, τη βαναυσότητα των επιθέσεων, την
αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού για δίωξη και τιμωρία των δραστών.
β. Η NAFTHA (Nazi-Free Thessaloniki Assembly) - Άμεση Πράξη κατά της Ρατσιστικής Βίας στη
Θεσσαλονίκη
Την συντονισμένη αυτόνομη δραστηριοποίηση κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης που
αποτυπώνει τον τελευταίο χρόνο η λειτουργία της NAFTHA, μιας πλατφόρμας μεγάλου αριθμού
συλλογικοτήτων της πόλης, τόσο διαφορετικών μεταξύ τους όσο το Στέκι Μεταναστών, η Ένωση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, τοπικές συνδικαλιστικές ενώσεις καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και το Κοινωνικό Ιατρείο, παρουσίασε ο Ορέστης Σκανδάλης από την Ομάδα δικηγόρων Στεκιού. Χωρίς
να εμπλέκεται σε σωματειακές διατυπώσεις και πηγαίνοντας ένα ουσιαστικό βήμα πέρα από την απλή
καταγραφή, η οριζόντια αυτή συνέργεια συλλογικοτήτων έχει ως σκοπό την δημόσια παρέμβαση με τα

των θυμάτων αυτής. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται το δίκτυο νομικών αφ' ενός της Ομάδας Δικηγόρων
που παρέχει σε πάγια βάση δωρεάν συμβουλευτική νομική υποστήριξη σε αλλοδαπούς και αφετέρου
του τοπικού τμήματος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ταυτοχρόνως
κινητοποιείται κατά περίπτωση ένας μεγάλος αριθμός προσώπων και συλλογικοτήτων για την συλλογή
τυχόν στοιχείων και πληροφοριών για κάποιο περιστατικό, την υλοποίηση κάποιας δράσης
δημοσιότητας ή την παροχή ειδικών υπηρεσιών (λ.χ. ιατρικών). Παρουσιάστηκαν σύντομα οι βασικές
πρωτοβουλίες της ΝAFTHA, ιδίως η πετυχημένη κινητοποίηση για την τιμωρία οδηγού του ΟΑΣΘ που
αρνήθηκε παροχή υπηρεσίας σε αλλοδαπούς.
γ. Το Στέκι Μεταναστών
Κρίσιμο αναδείχθηκε στο συντονισμό αντιρατσιστικών δράσεων ποικίλων φορέων της πόλης το Στέκι
Μεταναστών, που συγκροτεί κόμβο επαφής και φιλοξενεί τις συλλογικές διαδικασίες τους. Στο ευρύ
αυτό δίκτυο ενδοεπικοινωνίας του χώρου των συλλογικοτήτων που διαθέτουν μια αντιρατσιστική
ατζέντα αναπτύσσεται μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων, που προβάλλει επιπλέον μια πολιτική διάσταση
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των προβλημάτων. Κυρίως όμως το Στέκι αποτελεί έναν κατεξοχήν χώρο ανάπτυξης συμβιωτικών και
συνεργατικών πρακτικών μεταξύ μεταναστών και τοπικού πληθυσμού. Η κοινωνικοποιητική αυτή
διάσταση της αντιρατσιστικής δραστηριοποίησης τονίστηκε ως αναγκαία για την επιτυχία του
εγχειρήματος. Σε αυτήν συντείνουν και οι δράσεις που αναπτύσσονται από άλλους φορείς της κοινωνίας
των πολιτών για την ενθάρρυνση της κοινωνικότητας των μεταναστών και ευάλωτων ομάδων, την
εξοικείωσή τους με την πόλη, την ανάδειξη των προσωπικών τους ιστοριών.
Η καμπάνια κατά των κέντρων κράτησης
Κεντρικής σημασίας όμως ήταν κατά πολλούς η καμπάνια που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της
Αντιρατσιστικής Θεσσαλονίκης για το κλείσιμο των στρατοπέδων αόριστης κράτησης των μεταναστών
χωρίς χαρτιά, και έφερε σε άμεση συνέργεια τους περισσότερους φορείς του χώρου. Εκτός όμως από τις
καμπάνιες, που αποτελούν τις ευκαιρίας σύμπηξης συμμαχιών και συνεργειών μεταξύ τους, οι φορείς
αποτελούν μόνιμους κόμβους αντιρατσιστικής δραστηριότητας με κύρια μορφή την παροχή μέσα από
οργανωμένες δομές υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης. Τέτοιες κατεξοχήν αναδείχθηκαν
στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, το Σχολείο Μεταναστών ”Οδυσσέας” και το Κοινωνικό Ιατρείο της
πόλης.
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Στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης προτάθηκε από τον Νίκο Νικήσιανη, Αντιρατσιστική Θεσσαλονίκης,
μια τριμερής στρατηγική ανάπτυξη της αντιρατσιστικής δράσης: α) η παραδοσιακή πολιτικού ως επί το
πλείστον χαρακτήρα αλληλεγγύη προς τις ομάδες που αποτελούν τους στόχους της ρατσιστικής απειλής
με βάση κοινωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά, όπως κατ' εξοχήν η συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της
πόλης στη περίπτωση της απεργίας πείνας των μεταναστών χωρίς χαρτιά, β) η καταπολέμηση των
στερεοτύπων και η ενημέρωση του ευρέως κοινού με δράσεις δημοσιότητας και καμπάνιες όπου
αναδεικνύεται η ανθρωπιστική κυρίως όψη μέσα από την προσωπική ιδίως ιστορία των ευάλωτων
προσώπων, γ) η δραστηριοποίηση για την ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και στήριξης μεταξύ των
αλλοδαπών και άλλων ευάλωτων ομάδων και των λαϊκών εν γένει τάξεων, μέσα από δομές και ευκαιρίες
για κοινωνική τους συνύπαρξη.
Το τρίτο αυτό αποτελεί κατά πολλούς σήμερα μια προτεραιότητα που συμπυκνώνεται στο σύνθημα ότι
ο αντιρατσισμός συμφέρει όλους μας. Οι μετανάστες ήταν ανέκαθεν η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα
στην πρόοδο του αυταρχισμού και του ολοκληρωτισμού, ένας “δούρειος ίππος”, όπως ειπώθηκε, για την

απομείωση των δικαιωμάτων όλων. Αυτή η αποκαθολικοποίηση των δικαιωμάτων είναι και η απαρχή
της γενικής τους καταπάτησης, γι' αυτό και θα πρέπει, ιδίως σήμερα μέσα σε ένα κλίμα εξάπλωσης της
άκρας δεξιάς και με κυβερνήσεις που υιοθετούν την ακροδεξιά ατζέντα, η καταπολέμησή της με κάθε
τρόπο να είναι ο πρώτιστος στόχος της αντιρατσιστικής στρατηγικής. Καθοριστική στη στρατηγική αυτή
είναι η αξίωση μιας συνολικής διευθέτησης του νομικού καθεστώτος μεγάλου αριθμού μεταναστών που
βρίσκονται από καιρό στη χώρα, όπως όσοι έχουν ροζ κάρτα, κάποιο είδος νομιμοποίησης δηλαδή που
θα τους εξισώνει σε όσο μεγαλύτερο βαθμό, από σκοπιά κοινωνικών δικαιωμάτων τουλάχιστον, με τον
τοπικό πληθυσμό.
ε. Αμφισβήτηση της “ανθρωπιστικής” στρατηγικής με προσωπικά στοιχεία
Τέθηκε σε συζήτηση κριτικά από τον Αντώνη Γαζάκη, η αποτελεσματικότητα του να εμμένει κανείς σε
δράσεις που δίνουν έμφαση στην ανθρωπιστική και μόνον πτυχή της τύχης των ευάλωτων προσώπων,
όπως την προβολή των προσωπικών στοιχείων της ζωής τους με τα οποία καλείται το ευρύ κοινό να
ταυτιστεί (όπως οι προσωπικές τραγικές ιστορίες προσφύγων στης εκστρατεία της Ύπατης). Στις
ρατσιστικές προκαταλήψεις με πολύ μεγάλη δυσκολία είναι δυνατόν να αναταχθούν οι πρωτοβουλίες
απλώς με ορθολογική επιχειρηματολογία ή προβολή προτύπων συμπόνοιας και ανθρωπισμού ή την
ευκαιριακή επίδειξη μαχητικότητας με μια “περιοδική” πορεία διαμαρτυρίας στις συνοικίες όπου μένουν

παρέχεται μόνο μέσα από δράσεις προσωπικής συνεύρεσης και συνεργασίας μέσα από δομές
αλληλεγγύης, ιδίως όταν τελούν όλοι στην ίδια θέση, αυτή του λήπτη της αλληλέγγυας κοινωνικής
υπηρεσίας, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει πλέον στις δομές αλληλέγγυας εκπαίδευσης,
γλωσσομάθειας, ή ιατρικής φροντίδας. Η λογική της ανθρωπιστικής καμπάνιας ή ακόμη χειρότερα της
θεσμοποίησης του αντιρατσισμού κρίθηκε απρόσφορο, για παράδειγμα απλά με την ανακήρυξη μέρας
αφιερωμένης στον αντιρατσιστικό αγώνα. Όπως πιστοποιεί η εμπειρία ήδη του σχετικού “εορτασμού”
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η λογική αυτή δημιουργεί την εντύπωση του εξαιρετικού,
τελετουργικού και μη συνήθους, που καθιστά τους αποδέκτες του μηνύματος αδιάφορους ή και τους
συσπειρώνει αμυντικά και τους εγκλωβίζει. Η αντιρατσιστική προδιάθεση, όπως τονίστηκε, πρέπει να
είναι μια κανονικότητα, μια καθημερινότητα.
στ. Η ανάγκη παραδειγματοποίησης των προβλημάτων με πραγματικά πρόσωπα
Ωστόσο, από την άλλη μεριά έγινε τελικά δεκτό ότι παραδειγματοποίηση των πολιτικών και κοινωνικών
ζητημάτων μέσα από προσωπικά στοιχεία αποτελεί ένα εργαλείο προώθησης που δεν μπορεί να
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εγκαταλείψει κανείς, όπως επεσήμανε ο Ηλιάδης. Ο συνδυασμός των διαφορετικών αυτών στρατηγικών
φαίνεται αναγκαίος στο βαθμό μάλιστα που τελικός αποδέκτης του συμβολικού μηνύματος μιας δράσης
είναι το πολιτικό σύστημα και τα όργανα διακυβέρνησης. Έτσι, όπως καταδεικνύει και η εμπειρία πολλών
κοινωνικών κινημάτων, λ.χ. για τη νομιμοποίηση των παιδιών των μεταναστών στις ΗΠΑ, η ανάδειξη των
προσωπικών στοιχείων της παραδειγματικής περίπτωσης και των απολύτως πρακτικών συνεπειών της
σε βάρος όλων κινητοποιεί τόσο την ευαισθησία όσο και την κοινή λογική.
ζ. Η μετάβαση στο πολιτικό επίπεδο
Σύμφωνα με την Έφη Τελλή, γραφείο δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, καθοριστική παράμετρος αποδεικνύεται η
ικανότητα μετάθεσης ενός συγκεκριμένου προβλήματος με ρατσιστική διάσταση στο πολιτικό επίπεδο.
Ακόμη και πολιτικοί σχηματισμοί με δεδηλωμένη αντιρατσιστική ατζέντα δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν
πάντα τους μηχανισμούς ευαισθησίας, αλλ' ούτε και τα μέλη τους στο σύνολό τους συμμερίζονται τα
ίδια αντανακλαστικά. Η στρατηγική του αντιρατσισμού δεν μπορεί να διεκδικεί επιτυχία χωρίς την
ικανότητα πολιτικοποίησης και κεντρικής ανάδειξης των ζητημάτων. Γι' αυτό ακριβώς είναι ανοιχτή μια
ολόκληρη ατζέντα, η οποία συσπειρώνει τόσο τον χώρο της αντιρατσιστικής κοινωνίας των πολιτών όσο
και περισσότερους πολιτικούς φορείς, κοινοβουλευτικούς και μη:
α) ο επικείμενος “αντιρατσιστικός” νόμος
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γ) αποκατάσταση και διασφάλιση των εξαιρετικών λόγων για άδεια παραμονής του άρθρου 19 του
Κώδικα Μετανάστευσης
δ) κλείσιμο των στρατοπέδων “υποδοχής”
ε) προστασία των Τούρκων πολιτικών προσφύγων από διώξεις
στ) επίλυση του προβλήματος της μη αποδεκτής από τις ελληνικές αρχές χρήσης τοπωνυμίων στα
αλβανικά διαβατήρια.
Ασχέτως όμως τί θα μπορούσε να αποτελέσει συγκεκριμένο περιεχόμενο της ατζέντας αυτής, κατέστη
σαφές με παρέμβαση του Χρήστου Νασιόπουλου από το Κοινωνικό Εργαστήρι ότι τελικά ότι
αντιρατσιστική στρατηγική είναι κάτι που δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς κάτι που μπορεί να
σχεδιάζεται και να επιβάλλεται από τμήματα του πολιτικού συστήματος, αλλά μάλλον κάτι που τα
κινήματα μέχρι τώρα δίνουν ως γραμμή στα πολιτικά κόμματα. Το επίδικο ζήτημα έτσι παραμένει η
αποτελεσματική συνάρθρωση της κοινωνίας των πολιτών με την πολιτική.

6. Ματιές από έξω
Έλληνες ακτιβιστές, επιστήμονες και επαγγελματίες που συνδέονται με το πεδίο της αντιρατσιστικής
δράσης και ζουν στο εξωτερικό προσφέρουν παράλληλες ματιές που επιτρέπουν και συγκρίσεις με το
κλίμα που υπάρχει σήμερα στην υπόλοιπη Ευρώπη και αλλού στον κόσμο.
α. Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα, μια σύγκριση
Ο Πάνος Χριστοδούλου, από το Migrant and Refugee Communities Forum στο Λονδίνο, δικηγόρος
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, παρατήρησε ότι όσο πλησιάζουν οι
Ευρωεκλογές, την ατζέντα στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να την καθορίζει ο Νάιτζελ Φάρατζ,
επικεφαλής του UKIP, ο οποίος, όσο κι αν είναι δημοφιλής στην Ελλάδα, δεν παύει να είναι ένας
ξενόφοβος ηγέτης με ιδέες που σε πολλά σημεία ταυτίζονται με αυτές τις Χρυσής Αυγής (πχ δεν θέλει
μετανάστες στο Η.Β. και θέλει τη χώρα του εκτός Ε.Ε) και ο οποίος φαίνεται ότι τα πηγαίνει πολύ καλά
στις δημοσκοπήσεις χάρη στον απλό και κατανοητό του λόγο. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει νέο
μεταναστευτικό νόμο που έχει κατηγορηθεί ότι δημιουργεί ένα απολύτως εχθρικό περιβάλλον στους
μετανάστες (ανάμεσα στα άλλα περιορίζονται κατά πολύ οι δυνατότητες κάποιου να ασκήσει έφεση σε
περίπτωση απόφασης απέλασης, αμφισβητείται ακόμη και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, εισάγει
σε αστυνομικές και ελεγκτικές πρακτικές ιδιοκτήτες σπιτιών και γιατρούς όταν νοικιάζουν σπίτι ή

μεταναστών, κλπ.).
Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχουν διάφορα ξενοφοβικά ΜΜΕ, με προεξέχουσα τη Daily Mail, που έφτασε στο
σημείο να δημοσιεύει ψεύτικα ρεπορτάζ για δήθεν ορδές Ρουμάνων και Βούλγαρων, οι οποίοι στις
31/12/13 περίμεναν στα τοπικά τους αεροδρόμια για να εισβάλουν στην Βρετανία, καθώς την επόμενη
ημέρα έληγαν οι περιορισμοί που υπήρχαν ως τότε στο Ενωσιακό δικαίωμα εργασίας τους στη Βρετανία.
Υπάρχουν κατηγορίες για κακές συνθήκες, κυρίως σε ότι αφορά στον ψυχολογικό παράγοντα, στα κέντρα
κράτησης και αποχώρησης μεταναστών. Σύμφωνα με αυτές, περίπου 20 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή
τους μέσα σε αυτά τα κέντρα. Τις τελευταίες μέρες εξάλλου γίνεται πολύς λόγος για την πολύ σκληρή
απόφαση απέλασης μιας μαθήτριας, που είχε ζητήσει άσυλο και απορρίφθηκε, της Γιασίκα Μπαγκεράτι,
στην οποία δεν δόθηκε καν η δυνατότητα να ολοκληρώσει τις σπουδές της κι ας χρειαζόταν μονάχα
ακόμη δυο μήνες για τις τελικές εξετάσεις. Όπως συμπερασματικά είπε ο Χριστοδούλου,
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«Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη από την Ελλάδα. Δουλεύοντας κι εδώ στο χώρο των
ανθρωπιστικών οργανώσεων, όπως έκανα στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποια κεκτημένα,
αυτονόητα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να παλεύεις καθημερινά. Παρόλες τις
δυσκολίες και τα προβλήματα, ο όρος "ένταξη" στη Βρετανία δεν είναι μια άγνωστη λέξη,
όπως στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολιτικές και κυρίως νοοτροπίες που ευνοούν την ένταξη
ανθρώπων τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, εδώ θεωρείται δεδομένο ο πρόσφυγας και ο
μετανάστης να έχει πρόσβαση στο Κοινοβούλιο. Κοινότητες προσφύγων και μεταναστών
είναι καλοδεχούμενες στο Κοινοβούλιο, το οποίο τους διαθέτει αίθουσες για να
επικοινωνήσουν απευθείας με βουλευτές όλων των κομμάτων και να τους θέσουν τα
ζητήματά τους. Κάτι παρόμοιο δεν θυμάμαι ποτέ, όσο τουλάχιστον ήμουν διευθυντής στο
ΕΣΠ, να ήταν κάτι εύκολο και αυτονόητο. Επίσης εδώ επιτράπηκε ο γάμος των
ομοφυλοφίλων. Στην Ελλάδα μάλλον κάτι τέτοιο θα θεωρείται για πολύ καιρό ακόμη
αδιανόητο.»
β. Αντιρατσισμός και παιδική ηλικία
Ακόμη, ο Χριστοδούλου τόνισε, ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν το ξένο με πολύ θετικότερο τρόπο από τους
ενήλικες. Στην πραγματικότητα δεν τους κάνει καμία εντύπωση το ξένο και το διαφορετικό. Είναι οι
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αυτά "αυθεντίες". Τέτοιες αυθεντίες είναι οι δάσκαλοι, το σχολείο, οι συγγραφείς, τα ΜΜΕ και η
οικογένεια. Η τελευταία αποτελεί το σημαντικότερο πρότυπο και σημείο αναφοράς του παιδιού και
συνεπώς, όσο καλή δουλειά κι αν τυχόν γίνεται σε ένα σχολείο, όσα "αντιρατσιστικά" βιβλία κι αν
διαβάσει ένα παιδί, αν στο σπίτι του επικρατούν ξενοφοβικές τάσεις και ρατσιστικές αντιλήψεις, μοιραία
και το ίδιο το παιδί επηρεάζεται αντίστοιχα.
γ. Καναδάς. Επιστροφή στο μέλλον
Στον Καναδά, η στροφή που έχει πάρει τόσο η εξωτερική πολιτική, όσο και η διαχείριση θεμάτων που
αφορούν, όπως τη δημόσια τάξη, το εκλογικό σύστημα, τους Ιθαγενείς, και πρόσφυγες, αναμφίβολα
χαρακτηρίζεται από τον νεοφιλελευθερισμό, και πιο συγκεκριμένα από την λογική μιας συντηρητικής
οικονομικής πολιτικής, προσέθεσε η Σμαρώ Καμπουρέλη, Avie Bennett Chair in Canadian Literature στο
Πανεπιστήμιο του Τορόντο και συγγραφέας.

Τα ανθρωπιστικά κονδύλια βοήθειας έχουν μειωθεί σημαντικά, και η εσωτερική πολιτική είναι
τιμωριτική. Μπορεί αυτή η τακτική να φαίνεται από μια πλευρά αντιφατική, π.χ. ζούμε όπως λέμε
(ιστορικά αλλά και ειρωνικά) μέσα σε μια κουλτούρα συγνώμης, έκφραση που αναφέρεται στην επίσημη
συγγνώμη που εξ έφρασε ο παρών πρωθυπουργός στους Iθαγενείς για την πολιτισμική γενοκτονία που
υπέφεραν, και φέτος είναι η τελευταία χρονιά της Επιτροπής για την Αλήθεια και Συμφιλίωση.
Μολαταύτα, αυτό το συγγνώμη και η διάθεση συμφιλίωσης δεν αλλάζουν το γεγονός ότι, π.χ. αν και οι
Ιθαγενείς αποτελούν το 4% του Καναδικού πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν το 24% των φυλακισμένων.
Παρόλο που ο Καναδάς ακόμα καλλιεργεί τον κοινωνικό μύθο ότι, σαν χώρα που κτίστηκε από
μετανάστες, έχει την πόρτα ανοιχτή σε πρόσφυγες και υποστηρίζει την οικογενειακή επανένωση των
Καναδών της διασποράς, τα νούμερα αποδεικνύουν το αντίθετο. Ιστορικά, ο Καναδάς έκανε αποδεκτές
40 με 45% των αιτήσεων ασύλου, αλλά αυτό άλλαξε μετά το 2009. Το ποσοστό κατέβηκε στα 38% το
2010 και 2011, ενώ το 2012 ήταν ακόμα χαμηλότερο, 26%. Συγχρόνως η κυβέρνηση ακύρωσε το
πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης και το αντικατάστησε με ένα πρόγραμμα πολλαπλών
θεωρήσεων το οποίο είναι πολύ προβληματικό. To ότι ο Καναδάς έχει κλείσει πολλά από τα προξενεία
του και έχει μειώσει τις μεταναστευτικές υπηρεσίες που είχε στο εξωτερικό δείχνει επιπλέον την
επίσημη τάση να περιορίσει την είσοδο βασικά σε όσους δεν έχουν εξειδίκευση και ήδη είναι οικονομικά
ανεξάρτητοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιοι μετανάστες βρίσκουν δουλειά αμέσως. H διαβόητη

εμπειρία῾ δεν μπορεί να βρει δουλειά, εύκολα αποδεικνύει ότι, αν και ο Καναδάς είναι μια χώρα
μεταναστών και αυτοορίζεται σαν κράτος που έχει διακρατικό χαρακτήρα, λειτουργεί με έναν πολύ
μονολογικό τρόπο. Λέγεται ότι το Τορόντο έχει τους πιο μορφωμένους ταξιτζήδες, που είναι γιατροί,
δικηγόροι, λογιστές, δάσκαλοι, ως επί το πλείστο από την Νότια Ασία.
δ. Η ζωή σε καθεστώς εξαίρεσης
Άποψη του Δημήτρη Δαλάκογλου, ανθρωπολόγου από το Πανεπιστήμιο του Sussex, ερευνητή στο
πρόγραμμα The City at the Time of Crisis, είναι ότι πιο σημαντικό και από το αντικείμενο της συζήτησης
για τον ρατσισμό μέσα στην κρίση είναι το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση καθώς είναι ανάγκη να
αποκαλυφθεί το συνεχές που υπάρχει στη σχέση νεοναζιστικής βίας της Χρυσής Αυγής και της
οργάνωσης της κυριαρχίας μέσα σε έναν κοινωνικό σχηματισμό από μια ανθρωπολογική σκοπιά της
αστεακής ζωής. Η ΧΑ δίνει λύσεις άμεσες και εύκολες σε ανεπίλυτα καθημερινά προβλήματα, τοπικού
χαρακτήρα, και υπόσχεται ανάλογη αποτελεσματικότητα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο με συγκεκριμένη
ατζέντα. Ο σχεδιασμός της δραστηριοποίησής της μέσα στον αστικό ιστό συμπίπτει, ως προς τις
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στοχοποιήσεις του, με αυτόν των κατασταλτικών δυνάμεων της τάξης. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη
επίθεση που υπέστη η αθηναϊκή κατάληψη “Βίλλα Αμαλία” προερχόταν από τη Χρυσή Αυγή ήδη το 1991.
Την εστία αυτή “εκκαθάρισαν” πανηγυρικά το 2012 οι μηχανισμοί του κράτους, υπουργείο δημόσιας
τάξης, αστυνομία, δήμος Αθηναίων. Το ίδιο συνέβη και στη κατάληψη “Σκαραμαγκά” λίγο αργότερα, ενώ
το εκκαθαριστικό κύμα είχε ξεκινήσει από καιρό με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα κύμα
“εκκένωσης αντιφασιστικών πυρήνων” που επενεργεί ως προϋπόθεση για την απόκτηση της
γεωπολιτικής επικυριαρχίας στη συγκεκριμένη επίδικη περιοχή από τις οργανωμένες ομάδες φασιστών.
Αυτό καθίσταται σαφές και από εφαρμογή διαδραστικού χάρτη ρατσιστικών επιθέσεων που αναδεικνύει
ως διεκδικούμενες αυτές ακριβώς τις περιοχές. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την διαδραστική συμμετοχή
με ασφάλεια, καθώς μάρτυρες και θύματα, που φοβούνται πολλές φορές για τη δική τους ασφάλεια
λόγω προβλημάτων νόμιμης παραμονής, αναφέρουν περιστατικά με ακρίβεια ή επιβεβαιώνουν άλλες
πηγές.
Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί σχετικά με την κρίση είναι ότι η κρίση δεν είναι ένα γεγονός αλλά ένα
καθεστώς, ένα καθεστώς εξαιρετικότητας που αποτελεί ταυτοχρόνως και τρόπο κυριαρχίας. Με αυτήν
την έννοια η κρίση δεν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, αλλά εδώ και 25 χρόνια, απλώς τώρα αφορά εμάς.
Για δεκαετίες όμως ήδη σε καθεστώς εξαίρεσης ζούνε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα που τελούν σε ένα
καθεστώς ημιπαρανομίας και εκμετάλλευσης, ευάλωτα σε ειδικά διοικητικά καθεστώτα και στην

Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις | Μάιος 2014

χειραγωγική στάση των κρατικών μηχανισμών. Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών ωθεί μεγάλα

31

τμήματα του mainstream πληθυσμού σε μια εξαθλίωση και απειλητική προσωρινότητα που
διακινδυνεύει την τάξη και θα πρέπει να τελεί σε έλεγχο. Τον παραπληρωματικό ρόλο προς τους
κρατικούς μηχανισμούς αναλαμβάνει έτσι η ΧΑ. Πρόκειται όμως για ένα σχήμα που έχει την εγγενή τάση
να οδηγεί στην κοινωνική καταστροφή.
ε. Μια διδακτική περίπτωση. Η αντιπαράθεση του ΠΑΟΚ με τη Χρυσή Αυγή
Στην αντιπαράθεση που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 2013, ανάμεσα στους συνδέσμους οπαδών του
ΠΑΟΚ και τη Χρυσή Αυγή με αφορμή τη φωτογράφηση ποδοσφαιριστή αλβανικής καταγωγής με ένα
μπλουζάκι με το σήμα τού UCK, αναφέρθηκε ο Άκης Γαβριηλίδης από το Κοινωνικό Εργαστήριο, κάτοικος
Βρυξελλών. Αρχικά υπήρξε ένας πόλεμος ανακοινώσεων, ενώ στη συνέχεια περίπου 80 οπαδοί της
ομάδας έκαναν και ένα είδος «πορείας» προς τα γραφεία της ΧΑ. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η
ναζιστική οργάνωση, υπήρξαν υλικές φθορές, αλλά στο δικαστήριο οι συλληφθέντες απαλλάχθηκαν από
τις κατηγορίες.

«Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση αυτή υπήρξε η πιο σημαντική και ενδιαφέρουσα στιγμή στην
πορεία του αντιφασιστικού κινήματος των τελευταίων τριών χρόνων, και συνιστά ένα
παράδειγμα από το οποίο έχουμε πολλά να διδαχθούμε. Αυτό αφορά τόσο το λεκτικό, όσο
και το έμπρακτο επίπεδα της αντιπαράθεσης:
Α) Στην ανακοίνωσή τους, οι σύνδεσμοι οπαδών υπενθυμίζουν μεταξύ άλλων ότι ο ΠΑΟΚ
«είναι ένας σύλλογος περήφανων μεταναστών». Η υπόμνηση αυτή, και ειδικά η χρήση του
όρου «μετανάστες» (και όχι «πρόσφυγες»), είναι φανερό ότι αιφνιδίασε και εξόργισε τους
ναζιστές, εφόσον ακυρώνει το δυιστικό σχήμα Έλληνες vs μετανάστες, με το οποίο
προσπαθούν να νοηματοδοτήσουν την ύπαρξη και τη δράση τους.
Β) Η έμπρακτη –και επιτυχής- διεκδίκηση του δημόσιου χώρου από τη ΧΑ αποτελεί εξίσου
ανεπανόρθωτο πλήγμα για το γόητρο των ναζιστών. Διότι τους αντιμετωπίζει –και τους νικάστο «δικό τους γήπεδο», στο χώρο της συγκρότησης μιας μαχητικής και αμφισβητησιακής
νεανικής αρρενωπότητας.
Το επεισόδιο λοιπόν αυτό κομίζει ένα διαφορετικό παράδειγμα αντιπαράθεσης με το
ναζισμό, η οποία βασίζεται σε μία διαθετική (affective) προσέγγιση και όχι σε μια
ηθικολογική επίκληση αφηρημένων αρχών (του κράτους δικαίου, της ευρωπαϊκότητας, των

αντιφασισμού».
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7. Forum των Πολιτικών
Ο αντιρατσιστισμός δοκιμάζεται προεκλογικά όμως όχι μόνον σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και εν όψει
των δημοτικών εκλογών που συμπίπτουν με τις ευρωπαϊκές. Από μια πλευρά η αυτοδιοικητική πτυχή
ίσως είναι ακόμη πιο κρίσιμη για την αντιρατσιστική στρατηγική καθώς η πραγματική ζωή των ευάλωτων
ομάδων, αλλά και η εξάπλωση του ρατσιστικού κινδύνου, εκτυλίσσονται πρωτίστως μέσα στις γειτονιές
της πόλης. Η “συνάρθρωση” λοιπόν των αντιρατσιστικών δράσεων που εκκινούν πηγαία από την
δημοκρατική κοινωνία των πολιτών με την διακυβέρνηση της πόλης και τις δημοτικές δομές παροχής
υπηρεσιών αποτελεί εν τέλει ένα στρατηγικό ζητούμενο του αντιρατσιστικού κινήματος.
α. Η ενεργός αξιοποίηση δικαιωμάτων και θεσμικών μέσων από τις ίδιες τις ευάλωτες ομάδες
Ο Νικόδημος Μάινα Κινύουα, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος «Δικαίωμα στην Πόλη», Αθήνα και
ASANTE, πρότεινε μια ειδική στρατηγική που προτάσσει τη δραστηριοποίηση των ίδιων των ευάλωτων
ομάδων, εν προκειμένω των μεταναστών, με επίκληση και χρήση των διαθέσιμων θεσμικών μέσων - μια
στρατηγική που θα στηρίζεται στη δραστική ένταξη των μελών των ευάλωτων ομάδων μέσα από την
ενεργό αξιοποίηση του δημοκρατικού κράτους δικαίου. Μια από τις μορφές αυτές είναι και η πολιτική
εκπροσώπηση που στερήθηκαν προσφάτως οι μετανάστες, με τη γνωστή απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, αλλά διατηρούν πλήρως όσα παιδιά της δεύτερης γενιάς πολιτογραφήθηκαν ή πήραν
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κινητοποίηση των ίδιων των μεταναστών ήδη σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινοτικό πλαίσιο. Είναι
ωστόσο αναγκαίο να ξεπερασθούν εθνικοί και φυλετικοί φραγμοί μεταξύ μεταναστών και να μπορέσει
να εκπροσωπηθεί ολόκληρη η 2η γενιά μέσα από αυτές, ακόμη και αν έχουν κάποιο προσδιορισμό, όπως
το Ασάντε στην Αθήνα που αφορά κυρίως την αφρικανική νεολαία.
Με όχημα τον δυναμισμό της δεύτερης γενιάς τα ζητήματα των μεταναστών μπορούν να έχουν
διαφορετική υποδοχή από θεσμικού φορείς που πρέπει να αποτελούν πεδίο διαρκούς παρέμβασης,
όπως τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών των καλλικρατικών δήμων. Η 2η γενιά δεν αποδέχεται
ανεπίλυτα προβλήματα ούτε την παθητικότητα του «έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν», που
είναι η νοοτροπία της πρώτης γενιάς.
Οι δομές των Δήμων μπορούν να αναδειχθούν σε σημαντικούς παράγοντες συνέργειας με τις
μεταναστευτικές κοινότητες. Μπορούν έτσι να προωθήσουν έμπρακτα την ειρηνική συνύπαρξη και
δραστική ένταξη μέσω της συμμετοχής μεταναστών, ιδίως δε της 2ης γενιάς, σε χρηματοδοτούμενα

προγράμματα και ήδη μέσα στις δράσεις προβολής του έργου και των υπηρεσιών του δήμου. Ουσιώδη
δε ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν, με τη συνδρομή των ίδιων των μεταναστών, δημοτικές δράσεις
που αποβλέπουν στην εκπαίδευση των νέων σε προγραμματικές συνεργασίες με δήμους, στην ανάδειξη
των δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων του μετανάστη, ή την ανάγκη συμμετοχής στην προστασία των
δημοσίων αγαθών, όπως η καθαριότητα. Είναι ανάγκη να μπουν οι μετανάστες στη λογική του δημότη,
ακόμη και αν η προσωρινότητα θα αποτελεί πάντα ένα εμπόδιο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τίποτε θετικό
δεν μπορεί να επιτευχθεί ερήμην είτε των μεταναστών, είτε και των γηγενών κατοίκων των “δύσκολων”
περιοχών, ο ειλικρινής διάλογος με τους οποίους δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Στον στόχο αυτό η 2η
γενιά μπορεί να παίξει τον ρόλο γέφυρας, είναι γεννημένοι διαμεσολαβητές.
β. Πολιτικές εκπαίδευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με τον Αντώνη Καρούμπη, αντιδήμαρχο Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και υποψήφιο δημοτικό
σύμβουλο με την Πρωτοβουλία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτάσσει ήπιες μορφές παρέμβασης και
θέλοντας να αγκαλιάσει το σύνολο των κατοίκων αποφεύγει τη καταγγελτική στάση, χωρίς να αρνείται
τα προβλήματα. Η πολιτική παιδείας και δια βίου μάθησης που αναπτύσσει στο πλαίσιο αυτό
περιλαμβάνει σειρά δράσεων με ποικιλία στόχευσης που ωστόσο συντείνουν σε ένα αποτέλεσμα
επωφελές για την ειρηνική συμβίωση και αποτρεπτικό ακραίων και προσβλητικών κοινωνικών

πολιτισμικών ομάδων των κατοίκων της πόλης, όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός παιδιών και μαθητών.
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η εκπροσώπηση των Ρομά με τη συμμετοχή του τοπικού Ρομ νηπιαγωγείου,
(β) η κατάρτιση και εκπαίδευση των οδηγών του ΟΑΣΘ για την προσήκουσα μεταχείριση των μεταναστών
με τη συνεργασία του ΣΕΜ του Δήμου.
γ. Η Θεσσαλονίκη επίκεντρο αντιρατσιστικού ενδιαφέροντος
Η Θεσσαλονίκη ήταν ανέκαθεν πόλη χωνευτήρι λαών, θύμισε ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη. Η διαφορά είναι πλούτος και
όχι απειλή. Η πιο συμβολική ίσως περιοχή στην πρόσφατη ιστορία της πόλης είναι ο Βαρδάρης, η περιοχή
του παλιού σιδηροδρομικού. Εκεί εγκαταστάθηκαν από την αρχή πολλοί πρόσφυγες, που ο τοπικός
πληθυσμός των Ελλήνων αντιμετώπισε υποτιμητικά πολλές φορές ως τουρκόσπορους κάνοντάς τους να
λένε “είμαστε πρόσφυγοι, δεν είμαστε έλληνοι”. Εκεί υπήρχε και υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση
πληθυσμού Ρομά, τρομάζοντας τους ευημερούντες τοπικούς παράγοντες που περιδιάβαιναν μόνο “με
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τα χέρια στη τσέπη μη μας κλέψουν” Από εκεί επίσης έφυγαν χωρίς ποτέ να ξαναγυρίσουν οι δεκάδες
χιλιάδες Εβραίοι της πόλης που χάθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα.
Για δεκαετίες μέχρι πρόσφατα οι αρχές της πόλης και κυρίως το δημοτικό συμβούλιο απέφυγε να
αναγνωρίσει ανοικτά αυτό που έγινε καθώς αυτοί που χάθηκαν δεν ήταν δήθεν δεν ήταν γηγενείς και
εξοντώθηκαν εκτός Ελλάδος. Η άρνηση αυτή υποκρύπτει φόβο για τις περιουσίες που οικειοποιήθηκαν
αυτοί που μείναν πίσω. Ωστόσο οι δημοκρατικές δυνάμεις της πόλης πρωτοστατούν στη στήριξη του
διαφορετικού. Από το εδώ δημοτικό συμβούλιο προήλθε το 1ο ψήφισμα πανελλαδικά για την απεργία
πείνας των μεταναστών το 2011. Οι τοπικές δυνάμεις της αριστεράς απέτρεψαν το κλείσιμο του
διαπολιτιστικού σχολείου της πόλης, ενώ όσοι θέλαν το κλείσιμό του το είχαν καταλάβει υπό προστασία
αστυνομίας. Το ΣΕΜ μπορεί πράγματι να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση της αντιρατσιστικής
στρατηγικής. Σειρά ζητημάτων εκκρεμούν άλλωστε με τρόπο πιεστικό. Έτσι λ.χ. οι μουσουλμάνοι της
πόλης δεν έχουν δυνατότητα ταφής στο δημοτικό νεκροταφείο του Ευόσμου λόγω αντίδρασης του
τοπικού μητροπολίτη.
Παρ' όλα αυτά είναι αξιοπρόσεκτη ευκαιρία το γεγονός ότι η ανθρωπιστική κρίση χτυπάει όλους ασχέτως
ιθαγένειας. Φυσικά την πληρώνουν πρώτοι οι χωρίς χαρτιά, αλλά η σύγκλιση της κοινωνικής κατάστασης
και θέσης μεταναστών και Ελλήνων μέσα στην κρίση δημιουργεί όρους εξίσωσης και αλληλεγγύης. Γι'

Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις | Μάιος 2014

αυτό και είναι αναγκαία μια δημοτική αρχή που θα αναδείξει “ζώνες κοινωνικής προτεραιότητας” μέσα

35

στην πόλη και θα στρέψει εκεί την ένταση των υπηρεσιών αλληλεγγύης που διαθέτει.
δ. Μια αντιρατσιστική ατζέντα για την πόλη
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο Δήμος, αλλά και πράγματα τα οποία μπορούν να
κάνουν οι παρατάξεις από κοινού, τόνισε η Ελεάνα Ιωαννίδου, υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης Α’,
Οικολόγοι-Πράσινοι. Και ένα βασικό είναι η σύμπτωση σε μια αντιρατσιστική ατζέντα. Όπως ακριβώς
επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα κάποιοι συμβολικοί για την πόλη στόχοι, όπως η ίδρυση έδρας εβραϊκών
σπουδών ή ο σχεδιασμός της πλατείας Ελευθερίας, μια σειρά από άλλα μέτρα θα μπορούσαν να
αποτελέσουν περιεχόμενο μιας κοινής αντιρατσιστικής πλατφόρμας. Θα μπορούσε έτσι ο Δήμος να είναι
αρωγός στις αυτοοργανωμένες προσπάθειες των δημοτών με στήριξη σχετικών πρωτοβουλιών, όπως
λ.χ. η NAFTHA, αλλά και να προωθείται, ακόμη να διαφημίζεται στα λεωφορεία. Αντίστοιχα θα
μπορούσαν να προωθηθούν πάγιες εορταστικές εκδηλώσεις για τη πολυπολιτισμικότητα, ή η συμμετοχή
για τη προώθηση τέτοιων μέτρων σε μια διεθνή συμμαχία πόλεων, όπως αυτή της ΟΥΝΕΣΚΟ. Αυτά θα
αποτελούσαν μια βάση κοινής ατζέντας που θα μπορούσε να συμπεριλάβει και δράσεις για άλλες

περιθωριοποιημένες ομάδες της πόλης όπως οι τοξικοεξαρτημένοι. Αντ' αυτού φαίνεται ο δήμαρχος να
απευθύνεται στα ένστικτα της δεξιάς για το θέμα. Σε κάθε περίπτωση όμως για τον ίδιο τον Δήμο και τις
υπηρεσίες του, αλλά και τους εποπτευόμενους οργανισμούς του, θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρή
πολιτική μη διακρίσεων. Αυτό φαίνεται κατεξοχήν αναγκαίο για τη περίπτωση των Ρομά που
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αμείωτες δυσκολίες στην επαφή τους με τις δημοτικές δομές.
Γενικότερα όμως υπάρχει μια δυστοκία και μια αντιφατικότητα, που η σημερινή δημοτική αρχή
αποφεύγει να αντιμετωπίσει, όταν από τη μια μεριά το Pride αποτελεί προβεβλημένο πλέον θεσμό της
πόλης, και από την άλλη ο ΟΑΣΘ αρνείται να αναρτήσει τις αφίσες του στα λεωφορεία. Τελικά, η
αντιρατσιστική στρατηγική δεν είναι άλλο από εμπέδωση της δημοκρατίας, και αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μόνο αν μεταφερθεί η εξουσία στη γειτονιά. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους Άλλους στην
πραγματική τους ζωή. Δεν ξεκινάς με το να υποκινείς τον θυμό του άλλου. Αλλιώς, δεν θα σε ψηφίσει,
θα ψηφίσει χρυσή αυγή. Γι' αυτό και είναι κρίσιμο ειδικά σε αυτή τη πόλη να πάρει κανείς μαζί του και
τους πιστούς στην πλατφόρμα αυτή, να μην τους βάλει στη γωνία.
Αντίστοιχα όμως πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς συστηματικά το πρόβλημα όλων των ευάλωτων
ομάδων, προσέθεσε ο Φώτης Μπίμπασης, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Παράταξη
Θεσσαλονίκη Πράσινη Πόλη, πρόεδρος σωματείου εμποδιζόμενων ατόμων Αναπηρία Σήμερα. Η ατζέντα
είναι ανάγκη για παράδειγμα να έχει μια ξεκάθαρη λύση για το πρόβλημα των διαβάσεων και τις ράμπες

αναπήρων για το τι κάνει η δημοτική αρχή για την πόλη ερευνώντας αν περιλαμβάνονται τόσο αυτοί,
αλλά με την ίδια λογική, και μέλη άλλων ευάλωτων ομάδων της πόλης, στα μητρώα απ' όπου αντλούνται
οι δημότες που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, που ίδρυσε ο Καλλικράτης.
Συμπερασματικά, ο Κώστας Γούναρης, πρώην Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης - Κίνηση Ενεργών
Πολιτών Ξάνθης, επεσήμανε ότι η συμβίωση με σεβασμό και η ανοικτή συμμετοχή των ευάλωτων
ομάδων φαίνεται να είναι ένας τρόπος αποτελεσματικής αποτροπής της εξάπλωσης του ρατσισμού. Η
Χρυσή Αυγή στη Θράκη στις εκλογές του 2012, έλαβε 0,3% στις περιοχές όπου ζουν και μειονοτικοί, αλλά
30% στις αμιγώς πλειονοτικές περιοχές. Γι' αυτό και παρέμειναν σχεδόν ανώνυμοι. Άλλωστε η αφορμή
εμφάνισής τους ήταν εξωγενής, το κέντρο κράτησης, η ίδρυση του οποίου συνοδεύτηκε από ένταση. Η
σύμπνοια και κοινή αντίδραση πολιτικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής, η έκδοση κοινού
κειμένου κατά της ΧΑ και η διεξαγωγή μεγάλης κοινής πορείας στη πόλη φαίνεται να έβαλαν φραγμό.
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αναπήρων και τυφλών. Ταυτόχρονα θα ήταν αποκαλυπτικό να δει κανείς πόσο μετράει η γνώμη των
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Συμπερασματικά
Ακολουθώντας το λάκτισμα των έντονων πολιτικών κραδασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση της οικονομικής
κρίσης και με φόντο μια ασύμμετρη Ευρώπη όπου κυριαρχούν οι εθνικές στρατηγικές, η επιστροφή του
ευρωπαϊκού εθνικισμού, που αποτελεί στοιχείο της ρητορικής, της ιδεολογίας και της ατζέντας
κομμάτων τα οποία ανήκουν σε όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος, η άνοδος πολλών ακροδεξιών
κομμάτων και η εξάπλωση ενός αντιευρωπαϊκού ρεύματος, η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης απειλείται.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, όπως και η αντικατάστασή
της από το απρόσωπο κέντρο λήψης αποφάσεων των Βρυξελλών.
Ο ευρωπαϊκός εθνικισμός, αν και επιβίωνε ως πολιτικό φαινόμενο σχεδόν σε κάθε χώρα μέλος της ΕΕ
κυρίως ως αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση και την αυξημένη μετανάστευση, είχε σε μεγάλο βαθμό
περιθωριοποιηθεί από τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που στήριζαν την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, αλλά και των ευρωπαϊκών κοινωνιών οι οποίες είχαν αποδεχθεί τα πολλαπλά οφέλη της
πολιτικής σταθερότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Το μεταναστευτικό φαινόμενο ενδέχεται να
επιδρά στην ανάδυση ξενοφοβικών στάσεων και εν τέλει ανοικτά ρατσιστικών εκδηλώσεων σε βάρος
κυρίως των μεταναστών. Θα μπορούσε να δεχτεί κανείς ίσως ότι η μετανάστευση διαθέτει αφ' εαυτή
ένα αγχογενές δυναμικό για τους γηγενείς, στο βαθμό που τους φέρνει αντιμέτωπους με μια
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μόνη η ανησυχία απέναντι στο διαφορετικό είναι σε θέση να οδηγήσει σε ανοικτή ξενοφοβία αν δεν
συντρέχουν πρόσθετες περιστάσεις έντασης και τριβής, αν δηλαδή δεν υπάρχει κάτι να μοιράσει κανείς
με αυτούς που απλώς δεν συμπαθεί και τόσο. Η βαθιά οικονομική και πολιτική κρίση επενεργεί στο
σημείο αυτό καθοριστικά δημιουργώντας μια αίσθηση εξίσωσης γηγενών και αλλοδαπών απέναντι στο
φάσμα της κοινωνικής εξαθλίωσης, μια εξίσωση που υλοποιεί έναν υποβιβασμό των γηγενών στην ίδια
τους την αυτοαντίληψη και πυροδοτεί την αγωνία του υποσκελισμού τους στη κατανομή των ελάχιστων
εναπομεινάντων κοινωνικών πόρων. Οι άλλοι, οι ξένοι, οι διαφορετικοί αναδεικνύονται από τη σκοπιά
της προαγωγής του κοινού αγαθού των γηγενών σε ανταγωνιστές σε ένα παιχνίδι ζωής ή θανάτου, υλικά
και ηθικά, ώστε μοιραία η παρουσία τους να προσλαμβάνεται ως ένα κακό ή, πάντως, ως πηγή κινδύνου,
το δε εκ μέρους τους αλλοδαπό ή αλλογενές ανήκειν ως λόγος μειωμένης αξίας ή και απαξίας.
Η αντικατάσταση της κοινοτικής αλληλεγγύης από ένα αδιαπραγμάτευτο οικονομικό δόγμα και οι
ιεραρχήσεις που αυτό επέβαλε αμφίπλευρα υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες για την ανάδυση του
ευρωπαϊκού εθνικισμού, πυροδοτώντας τη δυναμική των ακροδεξιών και των αντιευρωπαϊκών

κομμάτων που εκμεταλλεύτηκαν τις συνθήκες οξείας πόλωσης που δημιούργησαν οι δημοσιονομικές
πιέσεις στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο. Για πρώτη φορά στη σύντομη ιστορία της η Ε.Ε. βρίσκεται
αντιμέτωπη με μια αμφισβήτηση που πηγάζει από τον μοιραίο μετεωρισμό της απέναντι στο φαινόμενο
της κρίσης. Η συζήτηση για την Ευρώπη, τη δημοκρατία και τις διακρίσεις θέτει κρίσιμα ερωτήματα για
την ισόρροπη ανάπτυξη, τις κοινωνίες με αρχές αμοιβαιότητας και τη συμβίωση στη βάση της
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ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2014

Συγκριτική έρευνα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
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1. Μια χαρτογράφηση της δυναμικής των ακροδεξιών και ξενοφοβικών κομμάτων στην Ευρώπη
Κατερίνα Λαζαρίδου
Με τις Ευρωεκλογές του 2014 να πλησιάζουν, η προσοχή επικεντρώνεται στις αυξανόμενες εκλογικές
επιτυχίες των ακροδεξιών και ευρωσκεπτικτιστικών κομμάτων. Αναλύοντας τους λόγους και τις θέσεις
διαφόρων πολιτικών, παρατηρεί κανείς έντονα τη χρήση του όρου έθνους και την ανάγκη προάσπισής
του. Η εικόνα των κομμάτων της Ακροδεξιάς ως σθεναρών αγωνιστών υπέρ της πατρίδας και του
πολιτισμού αποκτά όλο και μεγαλύτερη απήχηση. Τα κόμματα αυτά είναι τα εξής: το Αυστριακό Κόμμα
της Ελευθερίας (FPÖ) το Βέλγικο Vlaams Belang (VB), το Γαλλικό Εθνικό Μέτωπο (FN), το Ουγγρικό Jobbik,
η Ιταλική Λίγκα του Βορρά, η Συμμαχία για το Μέλλον της Αυστρίας (BZÖ), το Λαϊκό Κόμμα της Δανίας,
οι Σουηδοί Δημοκράτες (SD το Ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV), το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα
της Γερμανίας (NPD) ή το Βρετανικό Εθνικό Κόμμα (BNP) και στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Στην Ουγγαρία
το κόμμα Jobbik, συγκέντρωσε στις βουλευτικές εκλογές 2014 ένα ποσοστό κοντά στο 20%.
Η Marine Le Pen καταφέρνει να συσπειρώσει γύρω της τα αντιευρωπαϊκά κόμματα της άκρας δεξιάς, με
τα ποσοστά της να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Με τεχνικές, όπως η χειραγώγηση των
συναισθημάτων, τα τρία χρόνια που ηγείται του Εθνικού Μετώπου, προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα
του κόμματος. Εν όψει των Ευρωεκλογών, ακολουθούνται τακτικές όπως η παρουσίαση μιας λιγότερο

στρώματα. Πλέον, είναι προφανές ότι η Marine Le Pen φλερτάρει με την «καρδιά» του μεσαίου χώρου
και σπεύδει να αποστασιοποιηθεί από κόμματα ή ομάδες, με τις οποίες ενδεχομένως μοιράζεται κοινές
θέσεις, όπως για παράδειγμα τον αντισημιτισμό, αλλά που φαίνονται υπερβολικά ακραία. Το άκρως
ανησυχητικό στοιχείο εδώ για τη Γαλλία είναι πως η σοσιαλιστική κυβέρνηση αθέτησε τις προεκλογικές
της υποσχέσεις και εφαρμόζει ένα σχεδόν παρόμοιο πρόγραμμα κατά των Roma της Ανατολικής
Ευρώπης με αυτό της κυβέρνησης Sarkozy, πολιιτκή που είχε φέρει την τελευταία σε αντιπαράθεση με
την ΕΕ.
Σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Φινλανδία κι η Αυστρία, η ακροδεξιά διεκδικεί ή έχει ήδη λάβει διψήφια
ποσοστά. Η επιρροή τους στις κυβερνήσεις και παράλληλα σε κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής
πολιτικής αυξάνεται. Διάφοροι αρχηγοί κυβερνήσεων συνεργάζονται όλο και περισσότερο με την
ακροδεξιά. Εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και της λαϊκιστικής δεξιάς αναπτύσσουν διασυνδέσεις σε
ολόκληρη την Ευρώπη: χαρακτηριστικό παράδειγμα η Marine Le Pen και ο Heinz-Christian Strache,
αρχηγός του Αυστριακού Κόμματος της Ελευθερίας. Εν όψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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του Μαΐου του 2014, πολλοί βουλευτές αλλά και ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πόσο
έντονη και κρίσιμη για το πολιτικό σκηνικό είναι η παρουσία των ακροδεξιών στην Ευρώπη, ίσως λόγω
των νέων χαρακτηριστικών της ιδεολογίας τους, που διαμορφώνουν διασυνοριακές σχέσεις,
εκμεταλλεύονται τις επικρατούσες λαϊκιστικές τάσεις και ενισχύουν τον ευρωσκεπτικισμό. Τα ακροδεξιά
αυτά κόμματα ενισχύονται στις εθνικές εκλογές αλλά και στις ευρωεκλογές, το δε ιδιαίτερο στοιχείο ως
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η εκπροσώπηση ολόκληρου του πολιτικού φάσματος από την
πρώτη κιόλας καθολική ψηφοφορία για την εκλογή του.
Ποια είναι όμως τα αίτια αυτής της κατάστασης; Πώς φτάσαμε ως εδώ; Στην Ευρώπη, πριν τη δεκαετία
του 1990 υπήρχαν μεν ακροδεξιά κόμματα, υπολείμματα του μεταπολεμικού φασισμού, τα οποία είχαν
ωστόσο μικρή ή ανύπαρκτη εκλογική παρουσία και βρίσκονταν στο πολιτικό περιθώριο. Η εμφάνιση στη
Γαλλία του Εθνικού Μετώπου την δεκαετία του 1980 συνέπεσε με τα πρώτα έντονα στοιχεία της
παγκοσμιοποίησης. Το κόμμα αυτό έκανε χρήση λαϊκιστικών, αντισημιτικών και αντιμεταναστευτικών
θέσεων, αυξάνοντας τη δημοτικότητά του, ενώ παράλληλα άρχισαν να εμφανίζονται αντιευρωπαϊκά
λαϊκιστικά αντισυστημικά κόμματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα στη Σκανδιναβία
και στο Βέλγιο. Η κατάρρευση των κομμουνιστικών συστημάτων στην Ανατολική Ευρώπη δημιούργησε
εκεί ένα ασαφές πολιτικό σκηνικό, συνετέλεσε επομένως στην ανάδειξη ακραίων αντισυστημικών
κομμάτων, που χρησιμοποίησαν την ξενοφοβία και τη δημιουργία εχθρών, όπως οι Roma κι οι
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στην ανάδειξη της Lega Nord, ενός ιδιαίτερου τοπικιστικού και εθνικιστικού μορφώματος με θέσεις κατά
των μεταναστών. Εν έτει 2014, αυτό που ενισχύει την ανάδειξη ακραίων φαινομένων και ως συνέπεια
αυτού και ακραίων κομμάτων, είναι σαφώς η έντονη οικονομική κρίση.
Στη σημερινή Ευρώπη, θα μπορούσαμε – πολύ απλουστευτικά, βέβαια - να διαχωρίσουμε τα κόμματα
σε φιλο-ευρωπαϊκά και αντι-ευρωπαϊκά. Τα τελευταία κάνουν αισθητή την ύπαρξη τους τόσο στα
αριστερά όσο και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Τα αντι-ευρωπαϊκά κόμματα δεν είναι όλα ίδια
μεταξύ τους αν και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του λαϊκισμού, ευρωσκεπτικισμού και αντιομοσπονδισμού. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η επικίνδυνη ρητορική τους με όλο και εντονότερη
παρουσία ναζιστικών ή φασιστικών αναφορών. Η κατάσταση έχει ως εξής:


Νεοναζιστικά ή νεοφασιστικά κόμματα υφίστανται στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία και
στη Λετονία.



Σε άλλες χώρες, όπως στη Δανία και τη Νορβηγία, ακραία φιλελεύθερα ή αντισυστημικά κόμματα
μετατρέπονται εν τέλει σε συστημικά και κυβερνητικά κόμματα.



Ακροδεξιά κόμματα, που αποκτούν ή επιδιώκουν να αποκτήσουν ευρύτερη αποδοχή, είναι δηλαδή
εν δυνάμει κυβερνητικά, έχουμε στη Γαλλία, στην Ολλανδία κι ίσως στο Βέλγιο.



Τέλος, υπάρχουν και κόμματα της άκρας δεξιάς που φθίνουν, όπως αυτά της Ιταλίας, γιατί
αντικαθίστανται από άλλα αντισυστημικά.

Ο Nigel Farage, πρόεδρος του κόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP), διατυμπανίζει πως
πρέπει «να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ενώ παλαιότερα οι συζητήσεις κομμάτων με
παρόμοιες αντιλήψεις περιστρέφονταν γύρω από θέματα όπως η μετανάστευση, η ισλαμοφοβία και η
παγκοσμιοποίηση, σήμερα παρατηρούμε πως ο μανδύας που χρησιμοποιούν κόμματα, όπως το Εθνικό
Μέτωπο, για την ανάδειξη και εδραίωσή τους στο πολιτικό σκηνικό, είναι ο ευρωσκεπτικισμός. Αυτή η
εξέλιξη είναι ίσως και η πιο ανησυχητική, καθώς δηλώνει την αλλαγή, τη προσαρμογή των ξενοφοβικών
κομμάτων στις απαιτήσεις της εποχής και επιπλέον τη χρησιμοποίηση σύγχρονων γεγονότων για τη δική
τους προβολή. Μ’ αυτό τον τρόπο, πολλά κόμματα, που τα τελευταία χρόνια αύξησαν έντονα τη
δημοτικότητά τους, έχουν καταφέρει να μπουν σε κυβερνητικούς συνασπισμούς απειλώντας το κοινό
ευρωπαϊκό μέλλον των χωρών-μελών της ΕΕ. Τα περισσότερα από αυτά είναι καθαρά ευρωσκεπτικιστικά
και αντιτίθενται τόσο στην Ένωση όσο και στο ευρώ.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λειτουργώντας ενδεχομένως όχι πάντα αντικειμενικά, έχουν μερίδιο

χώρο είναι αρκετά αβέβαιο, καθώς σε πολλές χώρες η άκρα δεξιά έχει αποκτήσει και κοινοβουλευτική
παρουσία με αρκετά μεγάλα και αυξανόμενα, συχνά, ποσοστά. Είναι πολύ ενδιαφέροννα εξετάσουμε
λεπτομερέστερα ποια είναι αυτά τα κόμματα, ποιοι οι αρχηγοί τους, σε ποιες χώρες βρίσκονται, αλλά
και ποιες είναι οι ιδεολογίες και οι πράξεις τους.
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2. Ακροδεξιά Κόμματα στις Ευρωπαϊκές Χώρες Με Οικονομική Κρίση
Levani Talakhadze
Σε αυτό κείμενο θα εξετάσουμε τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που πέρασαν ή ακόμη περνούν οικονομική
κρίση και συγκεκριμένα την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει κάποιο άξιο λόγου ακροδεξιό κόμμα καθώς δεν υπάρχει μεγάλη αντίθεση
μεταξύ δεξιάς και αριστεράς και η πολιτική διαμάχη λαμβάνει χώρα κατά βάση στο κέντρο του πολιτικού
φάσματος. Και τα δύο μεγάλα κόμματα είναι κεντρώα, χωρίς ουσιαστικές ιδεολογικές διαφορές. Το
κατεξοχήν εθνικιστικό κόμμα, το Σιν Φέιν, είναι ταυτόχρονα και αριστερό. Επίσης, λόγω της
παραδοσιακής του σύνδεσης με την προστασία της καθολικής μειονότητας στη Β. Ιρλανδία, δεν μπορεί
να εκφέρει ένα αντιμεταναστευτικό ή ξενοφοβικό λόγο. Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και τα
αντιμεταναστευτικά αισθήματα περίπου του 70% των Ιρλανδών, δεν υπάρχει σύμφωνα με έρευνες
γνώμης κάποιο κόμμα που να μεταφέρει αυτά τα λανθάνοντα αιτήματα στο πολιτικό σύστημα.
Στην Πορτογαλία επίσης δεν υπάρχει κάποιο ακροδεξιό κόμμα, κυρίως λόγω των οδυνηρών εμπειριών
από την μακρόχρονη δικτατορία του Σαλαζάρ που έχει απονομιμοποιήσει τη Δεξιά. Το μόνο κόμμα που
αυτοτοποθετείται στη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος είναι το Λαϊκό κόμμα του Πάουλο Πόρτας,
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Ο Πόρτας κατά καιρούς είχε κατηγορηθεί για τις αντιμεταναστευτικές και ξενοφοβικές του δηλώσεις,
αλλά επειδή συμμετέχει σε πολλές κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, έχει αμβλύνει τις θέσεις του
και το Λ.Κ. δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αμιγώς ακροδεξιό κόμμα.
Η κατάσταση στην Ισπανία είναι παρόμοια με αυτή της Πορτογαλίας. Η δικτατορία του στρατηγού
Φράνκο έχει αφήσει άσχημες εμπειρίες. Υπάρχουν κάποια μικρά εθνοτικά-ακροδεξιά κόμματα, στη
Καταλονία, αλλά και στη Χώρα των Βάσκων, όμως δεν έχουν κάποια σημαντική παρουσία στο εθνικό
επίπεδο. Η ακροδεξιά ενσωματώνεται στο κυβερνών Λαϊκό Κόμμα του Πρωθυπουργού Ραχόι, εξ’ ου και
οι πρόσφατες εξελίξεις με τις πολιτικές περί των αμβλώσεων. Ακόμα και η Μαρί Λε Πεν, η ακροδεξιά
ηγέτης του Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας, είχε δηλώσει πως φοβάται από τις πολιτικές που εφαρμόζει
η ισπανική κυβέρνηση κατά των γυναικών.
Ένα σημαντικό ακροδεξιό κόμμα υπάρχει στην Ιταλία -- η Λέγκα Νόρντ (Λέγκα του Βορρά), ακροδεξιό
κόμμα με έντονο ρατσιστικό και ξενοφοβικό λόγο, που έχει συμμετάσχει σε τρεις κυβερνήσεις μιας

μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Η Λέγκα ιδρύθηκε από τον Umberto Bossi το 1991 με την συνένωση μερικών
περιφερειακών κομμάτων του Ιταλικού Βορρά. Από την αρχή προσπάθησε να εγκαθιδρυθεί στο πολιτικό
σύστημα με αναφορές σε εδαφικά ζητήματα και σε διαφορές μεταξύ των περιφερειών της Ιταλίας
αναζωπυρώνοντας ένα εθνοτικό, υποεθνικό διχασμό, όπως διαφορές γλώσσας, ηθών και εθίμων καθώς
και επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Η Λέγκα όμως προσπάθησε να χτίσει πάνω
σε αυτές τις διαφορές μια πλαστή και τελείως τεχνητή κοινή ταυτότητα των βόρειο-Ιταλικών περιοχών
αναφερόμενη στο όραμα της Παντάνια, ένα ανεξάρτητο κράτος που θα συγκροτούνταν από αυτές τις
περιοχές που δήθεν τους συνδέει ένα κοινό και χωριστό από την υπόλοιπη Ιταλία παρελθόν. Οι
διεκδικήσεις της Λέγκα, εκτός από τις συμβολικές, είχαν και πιο υλικές εκφράσεις. Κατηγορούσε
συστηματικά τον νότο ως διεφθαρμένο, πελατειακό και αντιπαραγωγικό. Η Ρώμη φερόταν να ξοδεύει τα
χρήματα των φορολογουμένων βόρειων Ιταλών στην συντήρηση των πελατειακών σχέσεων στο Νότο.
Εξ’ ου και η έκφραση «η Κλέφτρα Ρώμη». Το τεράστιο σκάνδαλο που ξέσπασε το 1992, το Mani Pulite
(καθαρά χέρια), συντέλεσε στην πλήρη απαξίωση του πολιτικού συστήματος και στην εξαφάνιση
μεγάλων κομμάτων. Εκμεταλλευόμενη η Λέγκα την πλήρη απονομιμοποίηση των παλιών κομμάτων,
καθώς και του πολιτικού συστήματος συνολικά, προώθησε μια αντισυστημική και υπερβατική εικόνα
ζητώντας τη φορολογική αυτονομία του Βορρά με προοπτικές απόσχισης από το ιταλικό κράτος.
Στις εθνικές εκλογές του 1992, αλλά και του ’94, πήρε πάνω από 8% και συμμετείχε στην πρώτη

κόμμα είδε πως είχε αρκετά μεγάλη δυναμική προσπάθησε στις επόμενες εκλογές να διευρύνει τα
ποσοστά του αντλώντας πρόσθετες ψήφους από αντιμεταναστευτικό λόγο που άρχισε βαθμιαία να
υιοθετεί, καθώς η Ιταλία σιγά-σιγά από τη δεκαετία του ’80 και μετά άρχισε να μεταμορφώνεται από
κράτος αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Αυτό το ασυνήθιστο για τους ντόπιους
φαινόμενο είχε προκαλέσει αρκετή δυσαρέσκεια, αποδίδοντας στους μετανάστες την άνοδο της
εγκληματικότητας και της ανεργίας. Σε αυτό έχουν συμβάλει τα ΜΜΕ καλύπτοντας πολλές φορές θέματα
εγκληματικότητας με υπερβολικό τονισμό της καταγωγής των δραστών. Η Λέγκα υιοθέτησε ξενοφοβικό
λόγο προειδοποιώντας πως οι μετανάστες αποτελούν κίνδυνο για τη πολιτισμική, θρησκευτική και
εθνική ταυτότητα των Ιταλών, καθώς και για την οικονομική ευημερία, προτείνοντας μαζικές απελάσεις
παράνομων μεταναστών. Αυτό που καθιστά τον αντιμεταναστευτικό λόγο της Λέγκα ενδιαφέροντα είναι
πως είναι το μόνο ανοικτά αντιμεταναστευτικό κόμμα στην Ιταλία. Μέχρι και το διάδοχο των νεοφασιστών του MSI κόμμα Aleanza Nazionale ήταν λιγότερο κατά των μεταναστών από τη Λέγκα. Το ΑΝ
δεν είχε χρησιμοποιεί ποτέ αντιμεταναστευτικό λόγο και είχε προτείνει να δοθεί δικαίωμα ψήφου στις
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τοπικές εκλογές στους μετανάστες, ενώ ο αρχηγός του κόμματος είχε δηλώσει πως είναι επονείδιστο το
να συνδέουν κάποιοι την εγκληματικότητα με την μετανάστευση. Το 2012 αποκαλύφθηκε σκάνδαλο που
αφορούσε την υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από το ταμείο του κόμματος από τον αρχηγό του κόμματος
Bossi. Το σκάνδαλο ήταν μεγάλο χτύπημα για ένα αντισυστημικό κόμμα που κατηγορούσε όλους τους
άλλους για διαφθορά και τελικά βρέθηκε το ίδιο βαθιά διεφθαρμένο. Στις βουλευτικές εκλογές του 2013
πήρε το 4,1%, περίπου το μισό από αυτό που είχε πάρει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.
Η κρίση έχει ενισχύσει σημαντικά τα ξενοφοβικά αισθήματα στη χώρα, καθώς το 2008 στην ερώτηση αν
η μετανάστευση αποτελεί το πιο σημαντικό πρόβλημα θετικά απαντούσε το 9,4% των ψηφοφόρων της
Λέγκα. Μετά από ένα μόλις χρόνο και αφού είχε προηγηθεί η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, το
ποσοστό ανέβηκε από το 9,4 στο 28%, δηλαδή τριπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο. Ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό τριπλασιάστηκε και στο εθνικό επίπεδο, από το 4,7% του 2008 έφτασε στο 13,8 το 2009. Το
μέλλον της Λέγκας θα εξαρτηθεί από το αν θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το σκάνδαλο που τη
σημάδεψε, καθώς και από το πως θα ανταγωνιστεί τον Bepe Grillo, που και αυτός με το κίνημά του
ανταγωνίζετα τη Λέγκα για την ταυτότητα του αντισυστημικού.
Η Χρυσή Αυγή Ιδρύθηκε το 1983 από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ως ‘Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή’. Το
κόμμα παρέμεινε ουσιαστικά ανενεργό, για μια δεκαετία μέχρι το 1993, οπότε στη γενική έξαρση του
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χρόνια το κόμμα βρισκόταν στα περιθώρια του συστήματος. Έτσι στις Ευρωεκλογές του 1994 πήρε το
0,11% και στις εθνικές του 1996 το 0,07%. Στις ευρωεκλογές του 1999 η Χ.Α. ένωσε τις δυνάμεις της με
τον Πλεύρη και την Πρώτη Γραμμή, ώστε πήραν μαζί το 0,75%. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 τα
στελέχη του κόμματος βρέθηκαν αναμεμειγμένοι σε διάφορες βίαιες επιθέσεις, όπως το 1998 τον
ξυλοδαρμό ενός φοιτητή που έφτασε στα όρια του θανάτου. Ο Αντώνιος Ανδρουτσόπουλος, μέλος του
πολιτικού συμβουλίου της ΧΑ , το 2006 καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση αυτή.
Όσον αφορά την ιδεολογία του κόμματος, επίσημα είναι ο Εθνικισμός. Όμως ο εθνικισμός του πρέπει να
διαχωριστεί από τους εθνικισμούς άλλων κομμάτων καθώς η ΧΑ έχει μια βιολογική αντίληψη του έθνους,
όπως ο Ναζισμός του Χίτλερ, δηλαδή πιο ακραία αντίληψη και από το Φασισμό του Μουσολίνι. Η ΧΑ
ρητά εξισώνει το Κράτος με το Έθνος, την ιθαγένεια με την εθνικότητα και τον Δήμο με το έθνος.
Στις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές του 2009 η ΧΑ πήρε το 0,46% και το 0,29 % αντίστοιχα
παραμένοντας ξανά στο περιθώριο. Η μεγάλη άνοδος της Χ.Α. ξεκίνησε, όπως συνέβη και με τα
περισσότερα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, από τοπικές εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές του 2010, ο

Μιχαλολιάκος πήρε το 5,29% και μια έδρα στο δημοτικό συμβούλιο των Αθηνών. Ιδιαίτερα δημοφιλής
εμφανίσθηκε ο αρχηγός της Χ.Α. στο 6ο δημοτικό διαμέρισμα, λαμβάνοντας το 8,38% των ψήφων. Αυτό
το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τη μεγάλη συγκέντρωση των μεταναστών σε αυτές τις
περιοχές, αλλά κυρίως με την γενικότερη αίσθηση εγκατάλειψης από την μεριά του κράτους που ήταν
διάχυτη στους δημότες του 6ου διαμερίσματος. Έτσι η Χ.Α. με την έντονη αντιμεταναστευτική της
ρητορική και την αυξανόμενη χρήση βίας εμπέδωσε την παρουσία της σε αυτή την περιοχή
παρουσιαζόμενη ως η εγγυήτρια της ασφάλειας. Φτάνουμε στις βουλευτικές εκλογές 2012 και στις δυο
εκλογικές αναμετρήσεις που έδωσαν σχεδόν το 7% στη Χ.Α. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα είχε υποφέρει
χρόνια ολόκληρα από έντονη διαφθορά, πελατειακές σχέσεις και λαϊκισμό. Η εξέγερση του Δεκέμβρη
2008 έδειξε καθαρά σε πόσο μεγάλη κρίση βρισκόταν αυτό το σύστημα. Το ξέσπασμα της οικονομικής
κρίσης και οι εσωτερικές πολιτικές στρεβλώσεις που αυτή αποκάλυψε, προκάλεσαν αιτήματα για
ριζοσπαστική αλλαγή από τα αριστερά, αλλά και από τα δεξιά. Η απονομιμοποίηση του συστήματος
διακυβέρνησης έγινε εμφανής από τους συχνούς προπηλακισμούς και επιθέσεις έναντι πολιτικών. Στη
διάρκεια της αμέσως προηγούμενης περιόδου η πολιτική συμμετοχή των μαζών γινόταν σε μεγάλο
βαθμό μέσω παραδοσιακών δικτύων πελατείας που είχαν αναπτύξει τα δυο κόμματα εξουσίας. Η
οικονομική κρίση αποδυνάμωσε και αυτές τις σχέσεις καθώς δεν υπήρχαν πλέον τα μέσα εξυπηρέτησης
ψηφοφόρων που απαιτούνται σε τέτοια συστήματα, όπως είναι οι διορισμοί στον δημόσιο τομέα,

συμμετοχής στα κοινά, βρέθηκαν άλλες, ακραίες, μορφές συμμετοχής.
Ταυτόχρονα, η λανθάνουσα ξενοφοβία του ελληνικού λαού εντάθηκε ακόμα παραπάνω με την
οικονομική κρίση και την ανεργία να φτάνει στα ύψη. Δίπλα στην παλιά κατηγορία περί ανόδου της
εγκληματικότητας, στις αμαρτίες των μεταναστών προστέθηκε και μια άλλη κλασική κατηγορία, που
όμως στην Ελλάδα πριν δεν είχε τέτοια ένταση - κλοπή θέσεων εργασίας. Αυτές οι διαθέσεις μέχρι τότε
δεν είχαν βρει κάποια σοβαρή πολιτική έκφραση από τα παραδοσιακά κόμματα. Το γεγονός επίσης πως
το κράτος αδυνατούσε να φυλάξει αποτελεσματικά τα σύνορά του ενίσχυσε ακόμα παραπάνω την
αυξανόμενη δυσαρέσκεια με το πολιτικό σύστημα. Η ΧΑ ήταν ένα κόμμα που βρισκόταν για δεκαετίες
στο περιθώριο, κάτι που μετατράπηκε σε πλεονέκτημα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τον παρία, ως
τη μόνη αυθεντικά αντισυστημική και αδιάφθορη πολιτική δύναμη. Επίσης, έχοντας εμπειρίες από
αγριότητες, εμφανιζόταν και ως μια δύναμη που θα μπορούσε να φέρει ριζικές αλλαγές. Άλλες επίσης
αμιγώς πολιτικές εξελίξεις βοήθησαν την Χ.Α. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ο άμεσος πολιτικός
αντίπαλος της Χ.Α., με την ψήφιση του μνημονίου και με την συμμετοχή στην κυβέρνηση Παπαδήμου
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συντέλεσε την πολιτική του αυτοκτονία. Συνεργάστηκε με τα κόμματα του κατεστημένου και απώλεσε
την ταυτότητα του αντισυστημικού και αντιμνημονιακού κόμματος χάνοντας την ευκαιρία να μετατρέψει
σε πολιτικό κεφάλαιο την αυξανόμενη αντισυστημική τάση που υπήρχε στους ψηφοφόρους των τότε
δυο μεγάλων κομμάτων. Στις εκλογές του Μάη 2012 στην Χ.Α. μετακινήθηκε το 18% των ψηφοφόρων
του ΛΑ.Ο.Σ. Στην περίοδο πριν τις εκλογές του Μάη του ’12, το Λ.Α.Ο.Σ μετρίασε τους τόνους του και δεν
κράτησε αρκετά σκληρή αντιμεταναστευτική στάση. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ ανέπτυξαν μια έντονη
αντιμεταναστευτική ρητορική, δεν ξεκαθάρισαν την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, ποτέ δεν είπαν
ρητά πως είναι εθνικιστές ή ακολουθούν κάποια άλλη πολιτική ιδεολογία -- συνέπεια τα εκλογικά
αποτελέσματα που βγάζουν την ΑΝ.ΕΛ. ως το ποιο ιδεολογικά ετερογενές κόμμα, ενώ η Χ.Α. είναι από
τα ποιο ομοιογενή, καθώς το 46% των ψηφοφόρων της δηλώνουν εθνικιστές.
Τα ΜΜΕ άρχισαν να δείχνουν μια ιδιαίτερη περιέργεια προς το φαινόμενο της Χ.Α. από τις τοπικές
εκλογές του 2010. Η Χ.Α. χρησιμοποίησε κατά βάση ιντερνετικά μίντια, καθώς στην αρχή δεν είχε
σημαντική προβολή από τα μεγάλα κανάλια. Άρχισε να τίθεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής όλων
όταν μερικούς μήνες πριν τις εκλογές του ’12 τα γκάλοπ έδειξαν πως το κόμμα βρισκόταν κοντά στην
είσοδο στη Βουλή. Υπήρξε και η προτροπή του Καρατζαφέρη να μην ψηφίσει ο κόσμος τη Χ.Α., που και
αυτή ενίσχυσε το κόμμα του Μιχαλολιάκου. Τα μίντια κατά βάση κάλυπταν τις διάφορες βίαιες ενέργειες
της Χ.Α., που όμως, όπως φάνηκε, είχαν θετικές και όχι όπως αναμενόταν αρνητικές συνέπειες για την
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με την Λ. Κανέλλη, αφού ούτε και αυτή η πράξη είχε αρνητικές εκλογικές συνέπειες. Όχι μόνο δεν
επηρέασε αρνητικά την στάση των ψηφοφόρων προς τη Χ.Α., αλλά ίσως βοήθησε κιόλας στο να
διατηρήσει η Χ.Α. σχεδόν τον ίδιο ποσοστό ψήφων παρά την πολωμένη σύγκρουση των ΝΔ και ΣΥ.ΡΙΖ.Α
που ακολούθησε τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Επιπλέον όσον αφορά τα ΜΜΕ, πολύ βοήθησαν στην
ενίσχυση του μύθου της Χ.Α. οι εικόνες των χρυσαυγητών περιπόλων να βοηθούν τις ηλικιωμένες
γυναίκες στους δρόμους της Αθήνας που προβαλλόταν συνεχώς από τα κανάλια.
Δύο βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τη Χ.Α. από τα άλλα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης: α)
ρητή σύνδεση με τις ιδέες του εθνικοσοσιαλισμού, καθώς επίσημα έγγραφα του κόμματος αναφέρονται
στην φυλετική ανισότητα και η βουλευτής του έχει αποκαλέσει τους ξένους υπάνθρωπους, β) άμεση
σύνδεση του κόμματος με τη χρήση βίας. Στις ευρωπαϊκές χώρες υπό οικονομική κρίση, μόνο σε δύο από
τις συνολικά πέντε έχουμε ένα ισχυρό ακροδεξιό κόμμα. Οι οικονομικές κρίσεις από μόνες τους δεν είναι
ικανές να αναδείξουν ένα ισχυρό ακροδεξιό κόμμα, αλλά λειτουργούν ίσως ως καταλύτες, επιταχύνοντας
και οξύνοντας τις ήδη υπάρχουσες στο πολιτικό σύστημα υποβόσκουσες τάσεις.

3. Ακροδεξιά κόμματα σε κράτη της ΕΕ που δεν υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης
Στεργιανή Νίκου
Η άνοδος της ακροδεξιάς εμφανίζεται και σε χώρες των οποίων η οικονομία δεν έχει πληγεί, ή δεν έχει
πληγεί τόσο έντονα, από την κρίση του ευρώ, ούτε πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε μόνο
τα τελευταία πέντε χρόνια. Mετά την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ η Δύση ξεκίνησε μια διαδικασία
ταχύρρυθμης αφαίρεσης των δικαιωμάτων των πολιτών αλλάζοντας την εργασιακή νομοθεσία,
συρρικνώνοντας το κοινωνικό κράτος και καταπατώντας πολιτικά κεκτημένα.
Η Ολλανδία, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν μια κοινωνία με σημαντικές ταξικές
διαφορές και θρησκευτικά διαιρεμένη, με βαθιές πολιτισμικές διαφορές, όχι μόνο ανάμεσα στους
Καθολικούς και τους Προτεστάντες, αλλά και ανάμεσα στα διάφορα προτεσταντικά δόγματα. Αυτές οι
διαφορές συντηρήθηκαν αλλά και οριοθετήθηκαν ταυτόχρονα από το ''σύστημα των πυλώνων'', βάσει
του οποίου κοινωνικές ομάδες οριοθετημένες μεταξύ τους από τις δογματικές ή ιδεολογικές τους θέσεις
ζούσαν σε μεγάλο βαθμό διαχωρισμένες με τις δικές τους συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρηματικές
ομάδες, υπηρεσίες πρόνοιας, πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης. Μόνο στο επίπεδο των πολιτικών
ηγεσιών υπήρχε συνεργασία με σκοπό την ανασύσταση της διαλυμένης από τον πόλεμο κοινωνίας.
Επομένως το πολιτικό σύστημα ήταν σταθερό, χωρίς μεγάλες μετακινήσεις και δεν άφηνε την ανάδειξη

σειράς κινημάτων, όπως το φοιτητικό και το φεμινιστικό, άλλαξαν το σκηνικό. Η φθίνουσα βαρύτητα της
θρησκείας είχε ως επακόλουθο την σταδιακή κατάρρευση των πυλώνων και την μεγαλύτερη κυβερνητική
ευελιξία. Μετά τις εκλογές του 1994 διαμορφώθηκε η πρώτη κυβέρνηση χωρίς τους
Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι από το 1958 είχαν την πρωτοκαθεδρία. Ωστόσο, σημαντικές
μετακινήσεις ψηφοφόρων έχουμε από το 2000 και μετά, όταν επανέρχεται σιγά σιγά η παλιά ταξική
διαίρεση, από την διάσταση πια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της παγκοσμιοποίησης και με όξυνση
της διαφοράς μεταξύ «εχόντων» και «μη εχόντων». Τα πιο μορφωμένα στρώματα του ολλανδικού
πληθυσμού και αυτά με τα υψηλότερα εισοδήματα, δεν πλήττονται έντονα από την ανεργία ακόμα και
σε περιόδους που η οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα. Συνεπώς θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την παγκοσμιοποίηση ως κάτι θετικό λόγω και των οικονομικών αλλαγών που μπορεί να φέρουν. Οι
χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες όμως,οι οποίες συνήθως πλήττονται εντονότερα από την ανεργία,
εναντιώνονται καθώς βλέπουν θέσεις εργασίας να μετακινούνται στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία,
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όπου το εργατικό δυναμικό είναι φθηνότερο, και δυσκολεύονται να βρουν καινούργιες θέσεις εργασίας.
Ως αποτέλεσμα, αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκοσμιοποίηση ως απειλές.
Το 2002 εμφανίζεται ο Πιμ Φορτούιν, ένας ακροδεξιός με ικανότητα χειρισμού των ΜΜΕ, που κατάφερε
να πολιτικοποιήσει το ρόλο του Ισλάμ στην Ολλανδία. Οι Χριστιανοδημοκράτες ανήλθαν στην εξουσία
χάρη στη βοήθειά του, καθώς αναζητούσαν εταίρους για να σχηματίσουν βιώσιμη κυβέρνηση.
Δολοφονήθηκε λίγο πριν τις εκλογές του 2003 , όμως αυτό δεν εμπόδισε το κόμμα του να συμμετάσχει
σε αυτές. Λίγο αργότερα το κόμμα κατέρρευσε, καθώς οι υποψήφιοι για την διαδοχή του δεν
κατόρθωσαν να συμφωνήσουν, ενώ μαζί του κατέρρευσε και η τότε κυβέρνηση. Τούτο καταδεικνύει πως
κόμματα τέτοιου τύπου είναι προσωποπαγή και δυσκολεύονται να αντέξουν στο χρόνο διότι δεν
διαθέτουν σταθερές δομές. Το 2005 οι Ολλανδοί κλήθηκαν να αποφασίσουν μέσω δημοψηφίσματος για
την Συνταγματική Συνθήκη της ΕΕ. Το 62% τάχθηκε κατά και το 38% υπέρ, αποτέλεσμα που προκαλεί
έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς πως η Ολλανδία ήταν από τα ιδρυτικά μέλη τόσο της ΕΟΚ όσο και του
ΝΑΤΟ. Αρχικά πολλοί πίστευαν πως η Ολλανδία έπρεπε να προστατέψει και να προάγει τα συμφέροντα
της, και αυτό ίσως δεν ήταν εφικτό μέσω της Συνθήκης. Επίσης οι Ολλανδοί κατέβαλλαν για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερα χρήματα κατά κεφαλήν από κάθε άλλο κράτος μέλος. Ο φόβος ότι
η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί με κάποιο τρόπο να επιτρέψει σε άλλες χώρες να επέμβουν στον
ολλανδικό τρόπο ζωής, (π.χ. την ανεκτικότητα που αντικατοπτρίζεται στην αποποινικοποίηση της
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υποστήριξαν ότι η Συνθήκη θα έθετε τέλος στη δυνατότητα εθνικού ελέγχου της μετανάστευσης και του
ασύλου. Το αρνητικό αποτέλεσμα αντικατόπτριζε μια ευρύτερη αποσύνδεση ανάμεσα στους πολίτες και
την Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός, αλλά και τους πολιτικούς του «mainstream» πολιτικού φάσματος
αφετέρου, των οποίων η θετική στάση απέναντι στην Συνθήκη ενίσχυε την υποψία πως η ελίτ
προσπαθούσε να εξαπατήσει το λαό και ενδιαφερόταν μόνο για τα συμφέροντα της. Σημαντικό όμως
είναι πως το «όχι» των Ολλανδών στο Ευρωσύνταγμα δεν ήταν ένα όχι στην ίδια την ιδέα του
''ευρωπαϊκού τρένου'', αλλά ενάντια στην κατεύθυνση που μπορεί να ακολουθεί και την ταχύτητα με την
οποία κινείται προς σ’ αυτή. Η διαίρεση εμφανίζεται σε αυτό το δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα. Τα
οικονομικά εύρωστα τμήματα του ολλανδικού πληθυσμού αντιμετώπισαν το Ευρωσύνταγμα θετικότερα
σε σχέση με τις πιο χαμηλές εισοδηματικές ομάδες. Οι Φιλελεύθεροι, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι
Σοσιαλδημοκράτες αγνόησαν τα μηνύματα που στάλθηκαν από τις κάλπες και συνέχισαν να στηρίζουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκοσμιοποίηση. Η απόρριψη του Ευρωσυντάγματος όμως οδήγησε
στην ανάδειξη νέων πολιτικών δυνάμεων που εξέφραζαν το φόβο και την αγωνία για το μέλλον.

Ο συνδυασμός των τάσεων της εκκοσμίκευσης και χειραφέτησης και η νεοφιλελεύθερη πολιτική
δημιούργησαν το πλαίσιο που επέτρεψε στον Γκερντ Βίλντερς να μπει στο πολιτικό σκηνικό
επωφελούμενος από την κατάρρευση των Χριστιανοδημοκρατών. Πρώην μέλος του Ολλανδικού
Φιλελεύθερου Κόμματος, διαφωνούσε με το ίδιο του το κόμμα στις αρχές της δεκαετίας το 2000, έχοντας
θέσεις οικονομικά φιλελεύθερες. Υποστήριζε την κατάργηση του βασικού μισθού και τη μεταρρύθμιση
του νομικού πλαισίου που προστατεύει τους εργαζομένους από τις μαζικές απολύσεις. Το 2006 ιδρύεται
το Κόμμα της Ελευθερίας. Ο Βίλντερς μετρούσε ήδη μια πορεία 13 χρόνων στο κοινοβούλιο, αλλά
κατάφερε να φτιάξει ένα προφίλ αντισυστημικό, χτυπώντας τόσο τη Δεξιά όσο και την Αριστερά. Το
Κόμμα της Ελευθερίας όμως άλλαξε τις θέσεις του ριζικά. Στον προεκλογική περίοδο τάχθηκε υπέρ του
βασικού μισθού και κατά των αλλαγών στο νομικό πλαίσιο για τις μαζικές απολύσεις. Δήλωσε πως θα
συμμετείχε στον κυβερνητικό σχηματισμό με την προϋπόθεση πως δεν θα άλλαζε το ηλικιακό όριο των
65 ετών για την συνταξιοδότηση, κάτι το οποίο αναίρεσε λίγο αργότερα. Σε θέματα υγείας και παιδείας
είχε ταχθεί υπέρ των εργαζομένων. Επιπλέον διοργάνωσε καμπάνια εναντίον της ΕΕ ως πολιτικού
σχεδίου των ελίτ το οποίο υπονομεύει την εθνική κυριαρχία και ωφελεί ένα ελάχιστο ποσοστό
ανθρώπων. Αυτές οι θέσεις συνέβαλαν στην αύξηση της δημοτικότητας του. Επίσης το Κόμμα της
Ελευθερίας έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής του εκστρατείας την εναντίωση στη μετανάστευση
μουσουλμάνων στην Ολλανδία. Ο Βίλντερς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Ισλάμ και των

φασισμό και το Κοράνι με τον ‘Αγώνα μου’ του Χίτλερ. Κατάλαβε το κλίμα της ολλανδικής κοινωνίας στην
οποία, όπως και στις άλλες κοινωνίες, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έχει αυξηθεί η
ισλαμοφοβία. Επιπλέον υπάρχει ο φόβος για την αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων μεταναστών
καθώς και την αντιμετώπιση των γυναικών και των ομοφυλόφιλων από το Ισλάμ. Ο Βίλντερς δήλωσε σε
ομιλία του πως θα φροντίσει να υπάρξουν λιγότεροι Μαροκινοί. Δέχτηκε 5000 μηνύσεις, όμως αρνήθηκε
να ζητήσει συγγνώμη -- όπως είχε δηλώσει παλαιότερα, «η σιωπηλή πλειοψηφία τώρα έχει φωνή».
Τον 20ο αιώνα η Σουηδία, μια χώρα που για χρόνια αποτελούσε υπόδειγμα κοινωνικού κράτους,
παρουσιάζει τρία καθοριστικά στοιχεία, την ουδετερότητα της χώρας, την πρωτοφανή κυριαρχία του
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος το οποίο κυβερνούσε τη Σουηδία από το 1930 έως το 1976 και εισήγαγε
καινοτομίες στον οικονομικό τομέα, όπως τις αντιπληθωριστικές δαπάνες και στη συνέχεια δημιούργησε
το τρίτο καθοριστικό στοιχείο, το εξαιρετικά εκτεταμένο κράτος πρόνοιας. Τα λεγόμενα «αστικά
κόμματα» της κεντροδεξιάς, με επικεφαλής τους συντηρητικούς Μετριοπαθείς, απέσπασαν την εξουσία
το 1970 και από τότε ξανά το 1976-1982, 1991-1994 και τέλος από το 2006 έως σήμερα. Οι
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Σοσιαλδημοκράτες παρέμειναν στην εξουσία από το 1994 έως το 2006 χάρη στη στήριξη του Αριστερού
Ριζοσπαστικού Κόμματος και των Πρασίνων. Μεγάλο μέρος των εισοδημάτων απορροφάται από
φόρους, με τους οποίους λειτουργεί το κράτος πρόνοιας. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, οπότε έχουμε
είσοδο μεταναστών στη χώρα κυρίως από την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Μέση Ανατολή, η Σουηδία
ήταν ομοιογενής εθνικά χώρα. Η παραδοσιακά γενναιόδωρη πολιτική ασύλου έχει αυξήσει τον αριθμό
των κατοίκων της χώρας που προέρχονται από χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ. Οι μετανάστες και
πρόσφυγες αποτελούν το 14% του πληθυσμού, λίγο πιο πάνω από το 12% που είναι ο μέσος όρος για τη
Βόρειο Ευρώπη. Οι Σουηδοί Δημοκράτες, ένα ακροδεξιό, εθνικιστικό και ρατσιστικό κόμμα, ιδρύθηκαν
το 1988, όμως μόλις στις εκλογές του 2010 κατάφεραν να ξεπεράσουν το 4% και να μπουν στο
κοινοβούλιο. Το πρόγραμμα του κυβερνητικού συνασπισμού για περισσότερες φορολογικές περικοπές,
για περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και λιγότερο κράτος πρόνοιας σε συνδυασμό με την αύξησης της
ισλαμοφοβίας, ενίσχυσαν τους Σουηδούς Δημοκράτες. Το κόμμα ψήφισαν κυρίως άνεργοι, αλλά και
Σουηδοί μεταναστευτικής προέλευσης.
Τη δεκαετία του 1980 η Φινλανδία γνώρισε παρατεταμένους και μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Το 1987
ο Χάρι Χόλκερι έγινε ο πρώτος συντηρητικός πρωθυπουργός έπειτα από δεκαετίες, ενώ το 1991, για
πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1950, η κυβερνητική συμμαχία δεν περιέλαβε το Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα της Φινλανδίας. Τον Οκτώβριο του 1994 διεξήχθη δημοψήφισμα, το οποίο ενέκρινε την ένταξη
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της νόμισμα. Σε δημογραφικό επίπεδο οι Φινλανδοί αποτελούν το 90% του πληθυσμού της χώρας, ενώ
οι μετανάστες μόλις το 3%. Σε αυτό το σχετικά σταθερό πολιτικό σύστημα η αλλαγή θα συμβεί στις
εκλογές του 2011 όπου μέσα σε ένα κλίμα φόβου που δημιουργήθηκε λόγω της κρίσης, αντίστοιχο με
αυτό που καλλιεργείται σε όλη την Ευρώπη, ο φόβος και η ανασφάλεια θα βοηθήσει στην ανάδειξη ενός
κόμματος που μέχρι τότε βρισκόταν στο περιθώριο, των Αληθινών Φινλανδών, του μόνου κόμματος που
σημείωσε άνοδο σε εκείνες τις εκλογές. Οι Αληθινοί Φινλανδοί ιδρύθηκαν το 1995, αλλά κατόρθωσαν
να μπουν στο φινλανδικό κοινοβούλιο στις εκλογές του 2007. Από το 4,05% του 2007, το 2011
εκτοξεύθηκαν στο 19,1% φθάνοντας στην τρίτη θέση - λίγο πίσω από το Σοσιαλδημοκρατικό. Σημαντικοί
λόγοι για την άνοδο των Αληθινών Φινλανδών είναι πως το Κόμμα του Κέντρου και η συντηρητική Εθνική
Συμμαχία εμπλέκονταν σε σκάνδαλα χρηματοδότησης, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο στην απαξίωση και
την αμφισβήτησή τους από μεγάλο μέρος της φινλανδικής κοινωνίας. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
θεωρήθηκε και αυτό μέρος του πολιτικού κατεστημένου, επομένως οι Φινλανδοί αναζητούσαν ένα
κόμμα διαφορετικό, "καθαρό". Σημαντικές ήταν οι διαφωνίες για το ρόλο της χώρας στον Ευρωπαϊκό

μηχανισμό στήριξης. Η κοινή γνώμη ήταν επικριτική απέναντι στα «πακέτα διάσωσης» και
σταθεροποίησης. Η στάση τους για το ρόλο στην Ευρωζώνη ενδυνάμωσε τους Αληθινούς Φινλανδούς.
«Τα χρήματα μας δεν πρέπει να σπαταλούνται σε μηχανισμούς που δεν λειτουργούν» είχε δηλώσει
χαρακτηριστικά ο Σόινι, αρχηγός του κόμματος από το 1997. Η διείσδυση της Ευρώπης στα εθνικά
πολιτικά συστήματα των χωρών μελών, διείσδυση που ακουμπά εσωτερικές πτυχές της εθνικής
κυριαρχίας, δεν αφήνει αδιάφορο σημαντικό μέρος της κοινωνίας πολλών κρατών μελών, αντίθετα το
ωθεί στην προστασία του εθνικού κράτους και της εθνικής του ταυτότητας.
Η Γερμανία αποτελεί παράδειγμα χώρας που δεν έχει πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και η
άνοδος της ακροδεξιάς βρίσκεται, ακόμη τουλάχιστον, υπό έλεγχο. Με την πτώση του σιδηρού
παραπετάσματος άνοιξαν και τα σύνορα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας. Ήδη όμως από τις
αρχές της δεκαετίας του 1980 είχαν παρατηρηθεί κινήσεις στο χώρο των Γερμανών νεοναζιστών.
Εμφανίστηκαν διάφορες οργανώσεις, όπως η "Ιδεολογική Kοινότητα του Νέου Mετώπου", "H Γερμανική
Εναλλακτική Λύση" με καθοδηγητή τον Michael Kuhnen, πρώην αξιωματικό του ομοσπονδιακού
γερμανικού στρατού, η "Εθνική Επίθεση" και το "Εθνικιστικό Mέτωπο". Η ίδρυση το 1983 του κόμματος
των "Pεπουμπλικάνων", των "REPs" όπως αποκαλούνται στη Γερμανία, υπό την ηγεσία του Franz
Schonhuber, αξιωματικού του σώματος των SS (Waffen-SS) στον πόλεμο και συγγραφέα του βιβλίου
"Ήμουν μαζί τους" (με τα SS), είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά η δύναμη των άλλων ακροδεξιών

την ανάδειξη και την απόκτηση μεγάλης δυναμικής τέτοιων κομμάτων ορίζοντας το πλαίσιο μέσα στο
οποίο θα κινηθούν οι παίκτες του πολιτικού σκηνικού. Αν και η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα όπως
τη δυσκολία ενσωμάτωσης των Τούρκων μεταναστών και το 73% δήλωσε σε πρόσφατη έρευνα πως
τάσσεται υπέρ του περιορισμού της πρόσβασης των μεταναστών σε κοινωνικές παροχές, ενώ η κοινή
γνώμη είναι επικριτική απέναντι στα πακέτα διάσωσης και σταθεροποίησης, τα ποσοστά κομμάτων,
όπως «η Εναλλακτική για την Γερμανία» το οποίο τάσσεται υπέρ της διάλυσης της ζώνης του ευρώ, της
επιστροφής στο εθνικό νόμισμα και κατά των μεταναστών (τους οποίους ο ταμίας του κόμματος
χαρακτήρισε ως παράσιτα), δεν βρίσκονται σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα. Ουσιαστικός παράγοντας
είναι και η στάση του κυβερνώντος κόμματος της Άνγκελα Μέρκελ, το οποίο είναι ένα συντηρητικό δεξιό
κόμμα που μέσω των πολιτικών που ακολουθεί έχει καταφέρει να προσελκύσει ψηφοφόρους που
ενδεχομένως υπό άλλες συνθήκες θα στρέφονταν σε ένα πιο ακροδεξιό κόμμα.
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4. Το γαλλικό Εθνικό Μέτωπο (Front National)
Ηλίας Τροχίδης
Το Εθνικό Μέτωπο (Front National) σήμερα εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ένα έντονα
ευρωσκεπτικιστικό κόμμα που αναζητά την αλλαγή του πολιτικού χάρτη στην Ευρώπη. Τα σημερινά
δημοσκοπικά δείγματα δείχνουν ότι όχι μόνο θα εκλέξει ευρωβουλευτές στις επικείμενες επερχόμενες
ευρωεκλογές, αλλά και ότι θα αποτελέσει και τον βασικό πολιτικό παίκτη της συγκρότησης ευρωπαϊκής
πολιτικής ομάδας ενός συνόλου ακροδεξιών ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Στη Γαλλία η συζήτηση για
το μέλλον του Εθνικού Μετώπου αυξάνει συνεχώς λόγω των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων των
δημοτικών εκλογών, αλλά και των δημοσκοπήσεων που το τοποθετούν στην κορυφή της πρόθεσης
ψήφου. Ο ευρωσκεπτικισμός, η άρνηση δηλαδή, λίγο έως πολύ, του ευρωπαϊκού κεκτημένου από τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες, έχει εμφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια και υπήρξε παράλληλα με την διαδικασία
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μέχρι την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, εκφραζόταν περισσότερο σε
κοινωνικό επίπεδο και δεν είχε κατορθώσει να διαμορφώσει αξιόλογη πολιτική θέση που να διεκδικούσε
την εξουσία. Τα παραδείγματα αυτού του τύπου ευρωσκεπτικισμού είναι μεταξύ άλλων το μικρό ‘’ναι’’
των Γάλλων στο δημοψήφισμα για τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 αλλά και πιο εμφατικά η
απόρριψη το 2005 του ευρωσυντάγματος, το δανέζικο όχι επίσης στο Μάαστριχτ, καθώς και η πάγια
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στρατόπεδο δεν έχει κατορθώσει να ισχυροποιηθεί και να αποκτήσει σταθερή πολιτική θέση.
Το Εθνικό Μέτωπο ιδρύθηκε το 1972 από τον Jean Marie Le Pen, πρώην χαμηλόβαθμο στρατιωτικό
εθελοντή στην Λεγεώνα των Ξένων, βρήκε υποστήριξη και στελεχώθηκε μεταξύ άλλων από
αντικομουνιστές, παραδοσιακούς καθολικούς και νοσταλγούς του καθεστώτος του Vichy. Εξέφραζε την
ακροδεξιά, εθνικιστική πλατφόρμα εκείνης της εποχής με κέντρο του πολιτικού του λόγου τον
αντικομουνισμό ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο του μεγαλύτερου μέρους των τότε γαλλικών κομμάτων.
Θα λέγαμε ότι υπήρξε ένα κόμμα που φαίνεται να δημιουργήθηκε λόγω της πολιτικής συγκυρίας που η
μετα-γκωλική εποχή έφερε στο προσκήνιο. Απομονωμένο πολιτικά, το Εθνικό Μέτωπο είχε μηδενική
εκπροσώπηση - στις προεδρικές εκλογές του 1974 έλαβε μόλις το 0,8% των ψήφων. Η ισχνή πολιτική του
παρουσία ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 με την πρώτη του εκλογική νίκη στις
δημοτικές εκλογές του 1983 στο 20ο διαμέρισμα του Παρισιού και στην πόλη της Dreux. Η εποχή αυτή
ευνόησε το Εθνικό Μέτωπο καθώς η γαλλική κεντροδεξιά αναζητούσε εκλογικό σύμμαχο στις ίδιες
εκλογές. Αυτή η συνεργασία έδωσε στο Εθνικό Μέτωπο την δυνατότητα να βγει από την πολιτική

αφάνεια. Την ίδια περίοδο, το Κομμουνιστικό Κόμμα συνεργαζόμενο στην κυβέρνηση με το Σοσιαλιστικό
Κόμμα του Francois Mitterrand (1981-84) απώλεσε σημαντικά ποσοστά και συρρικνώθηκε εκλογικά. Όλο
αυτό το σκηνικό βοήθησε στην άνοδο των ποσοστών του Εθνικού Μετώπου από τις ευρωεκλογές του
1984, στις βουλευτικές εκλογές του 1986, στις προεδρικές του 1988, καθώς και στις ευρωεκλογές του
1989. Παρά την εκλογική του άνοδο, ωστόσο, το κόμμα αυτό, εξαιτίας και του πλειοψηφικού εκλογικού
συστήματος, δεν κατόρθωσε ποτέ να γίνει κόμμα εξουσίας περιοριζόμενο στην εκλογή εκπροσώπων σε
τοπικό επίπεδο.
Το σημερινό Εθνικό Μέτωπο δεν είναι το ίδιο με αυτό του 1972. Όπως κάθε άλλο πολιτικό κόμμα, έτσι
και αυτό διαμορφώθηκε από την ιστορική συγκυρία καθώς και την πολιτική του στόχευση. Ορόσημο για
την μετέπειτα πορεία του είναι η δεκαετία του 2000 με σημαντική στιγμή τις προεδρικές εκλογές του
2002. Στις εκλογές αυτές, μολονότι παραδοσιακά κατά την διάρκεια της 5 ης Γαλλικής Δημοκρατίας το
δικομματικό σύστημα είχε εδραιωθεί, ο Le Pen πέρασε στον δεύτερο γύρο σημειώνοντας μια από τις
σημαντικότερες εκλογικές επιτυχίες του κόμματος αλλά και του χώρου τον οποίο εκπροσωπούσε
γενικότερα. Αυτή η δυναμική που φάνηκε να έχει προκάλεσε την κοινωνική αντίδραση και οδήγησε στην
άνετη εκλογική νίκη του Jacques Chirac. Οι εκλογές του 2002 είναι ιδιαίτερα σημαντικές μιας και η
κοινωνική και κομματική αντίδραση μετά την εκλογική του επιτυχία στον πρώτο γύρο έδειξε τον βαθμό
που συνέχιζε να θεωρείται ακραίο από την πλειονότητα των Γάλλων και άρα με μικρές πιθανότητες

Έκτοτε, η πορεία του Εθνικού Μετώπου μέχρι την αλλαγή της ηγεσίας του, τον Ιανουάριο του 2011,
υπήρξε φθίνουσα, καθώς πολλές θέσεις του, όπως η πολιτικές μετανάστευσης και μηδενικής ανοχής σε
θέματα ασφαλείας, υιοθετήθηκαν και από τις κυβερνήσεις Σαρκοζί. Με αυτόν τον τρόπο το Εθνικό
Μέτωπο έχασε ένα από τα βασικότερα στοιχεία της πολιτικής του δράσης: τo μονοπώλιο της
προστατευτικής και εθνικιστικής ρητορείας. Το κόμμα συρρικνώθηκε εκλογικά και λόγω της καλής και
ευοίωνης γαλλικής οικονομικής πορείας που κατεύνασε τα άκρα καθώς και των οικονομικών
προβλημάτων που αντιμετώπιζε.
Η δημοσκοπική, μέχρι τώρα τουλάχιστον, άνοδος των ποσοστών του Εθνικού Μετώπου εμφανίζεται μετά
την αλλαγή στην ηγεσία του τον Ιανουάριο του 2011, οπότε αρχηγός αναλαμβάνει η Marine Le Pen, κόρη
του ιδρυτή του κόμματος. Το κλίμα για το Εθνικό Μέτωπο αλλάζει ριζικά. Το κόμμα, κυρίως λόγω της
αλλαγής του πολιτικού προφίλ του αλλά και της δυσχερούς γαλλικής οικονομικής κατάστασης, έχει
καταφέρει όχι μόνο να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο και να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά του
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(όπως στις τελευταίες δημοτικές εκλογές), αλλά και να διεκδικεί το μεγαλύτερο αριθμό των γαλλικών
εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλη αυτή η δυναμική δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της πολιτικής
λιτότητας της γαλλικής κυβέρνησης. Η νέα αρχηγός δεν άλλαξε τόσο την πολιτική του κόμματος, όσο το
προφίλ του προς τα έξω. Το Εθνικό Μέτωπο της Le Pen προσπαθεί να μετατραπεί σε κόμμα συστημικό,
κρύβοντας το ακροδεξιό παρελθόν και ρητορική του και προβάλλοντας το εθνικό στοιχείο με μια δόση
πιο μετριοπαθή. Ενώ, για παράδειγμα, η αντιμεταναστευτική ρητορεία του κόμματος τα προηγούμενα
χρόνια αποτελούσε κυρίαρχο στοιχείο του προγράμματος του και τονιζόταν με κάθε ευκαιρία από τα
μέλη του, σήμερα επιδιώκεται η εμφάνιση ενός πιο ολοκληρωμένου πολιτικού προγράμματος που
καλύπτει ολόκληρο το φάσμα άσκησης πολιτικής και προσπαθεί να μετατρέψει το κόμμα σε κόμμα
εξουσίας. Βασικός άξονας πάνω στον οποίο κινείται το νέο πολιτικό πρόγραμμα και η νέα αυτή ρητορική
είναι η έντονη κριτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κέντρο το εθνικό στοιχείο, το Εθνικό Μέτωπο
υποστηρίζει: την επιστροφή των εθνικών εργαλείων άσκησης της πολιτικής από την Ε.Ε προβάλλοντας
κυρίως το κλείσιμο των συνόρων, καθώς και την επιστροφή σε ένα πιο κλειστό οικονομικό σύστημα μέσα
σε μια περισσότερο διακυβερνητική παρά υπερεθνική ένωση. Το πολιτικό του πρόγραμμα παρότι
εκτενές, δεν προτείνει σαφείς και ρεαλιστικές λύσεις για την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Tο κόμμα
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του αναλογικού εκλογικού συστήματος των ευρωεκλογών για
να ισχυροποιηθεί σε εθνικό επίπεδο, μιας που το γαλλικό πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα αποτρέπει τον
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θέσεις, το Εθνικό Μέτωπο προσπαθεί να αποκτήσει ένα πιο ήπιο πολιτικό στυλ, υιοθετώντας πάγιες
αριστερές θέσεις σε πολλά ζητήματα όπως αυτό της οικονομίας. Σε πολλές δημοσιεύσεις κατηγορεί τον
νέο πρωθυπουργό Manuel Valls ως νεοφιλελεύθερο. Η ίδια η Marine Le Pen αναφέρει μεταξύ άλλων σε
συνεντεύξεις της: «Η νομισματική ένωση έπληξε τον εργαζόμενο και ευνόησε τις χρηματαγορές», «το
UMPS (γλωσσική σύζευξη του Κεντροδεξιού U.M.P και του κεντροαριστερού σοσιαλιστικού κόμματος
P.S) εφαρμόζει ένα νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα ενάντια στον Γάλλο εργαζόμενο». Είναι λοιπόν εμφανής
η εργαλειακή εκμετάλλευση αριστερών ιδεών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ταυτόχρονα μεταμορφώνεται
σε ένα κόμμα πιο μετριοπαθούς δεξιάς, καθώς σε πρώτο επίπεδο είναι νωρίς για να κρίνουμε μια τέτοια
αλλαγή και σε δεύτερο, αν πράγματι αυτό συμβαίνει, τότε τείνει να έρθει πιο κοντά στην υπάρχουσα
κεντροδεξιά κινδυνεύοντας να ‘’απορροφηθεί’’ από μια ισχυρότερη πολιτική δύναμη.
Πολλές συζητήσεις απασχολούν την επικαιρότητα γύρω από την ενδεχόμενη δημιουργία μιας νέας
πολιτικής ομάδας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με επικεφαλής την Marine Le Pen. H ομάδα αυτή έχει
δημιουργηθεί σε πρώτο επίπεδο με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Ελευθερία

(European Alliance for Freedom), συμμαχίας μεταξύ του Εθνικού Μετώπου, του αυστριακού ακροδεξιού
κόμματος FPÖ, του βελγικού Vlaams Belang και των Σουηδών Δημοκρατών. Το Εθνικό Μέτωπο όμως
φαίνεται πως δρα σε δύο επίπεδα: από τη μια πλευρά στηρίζεται στην προαναφερθείσα ομάδα και από
την άλλη χτίζει μόνο του διμερείς συμφωνίες με κόμματα όπως το ολλανδικό εξίσου ακροδεξιό, Κόμμα
για την Ελευθερία (PVV) του Geert Wilders. Αυτό δείχνει την αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζει το κόμμα
βάση της δημοσκοπικής δυναμικής του και της επιτυχίας στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Αν, όπως
φαίνεται, καταφέρει να εκλέξει 19-23 βουλευτές στις επικείμενες εκλογές θα αποτελέσει τον βασικό
πολιτικό παίκτη για την συγκρότηση μιας ισχυρής ευρωσκεπτικιστικής ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας. Το
Εθνικό Μέτωπο δεν είναι το μόνο ευρωσκεπτικιστικό κόμμα που διεκδικεί κάτι τέτοιο. Το Βρετανικό
United Kingdom Independence Party (UKIP) του Nigel Farage φαίνεται να θέλει να παραμείνει στην
ηγεσία της υπάρχουσας πολιτικής ομάδας Ευρώπης της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας (E.F.D) και δεν
θέλει να θυσιαστεί πολιτικά μέσα σε ένα νέο σχηματισμό. Η ίδια η Le Pen βέβαια δεν αποκλείει την
συνεργασία των δύο κομμάτων.
Πολλοί υποστηρίζουν πως η ευρωσκεπτικιστική αυτή πλατφόρμα που πρόκειται να ενισχυθεί στις
επικείμενες ευρωεκλογές θα καταρρεύσει εκ των έσω όπως συνέβη με παρόμοιες προσπάθειες στο
παρελθόν ακριβώς λόγω των εθνικιστικών συμφερόντων του ιδεολογικού χάρτη τους. Δεν θα πρέπει
όμως να ξεχνάμε την ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία εμφανίζονται αυτά τα κόμματα και την

κινήματα στην ευρωπαϊκή ήπειρο ενισχύονται σημαντικά, όπως για παράδειγμα το Κίνημα Πέντε
Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο στην Ιταλία. Μένει να δούμε αν αυτή η στροφή στον ευρωσκεπτικισμό ανά
την Ευρώπη θα είναι παροδική ή μόνιμη όχι μόνο στο ευρωκοινοβούλιο και στην λήψη αποφάσεων αλλά
και στο εσωτερικό των χωρών. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή περνά και αυτή μια οικονομική κρίση η οποία
έχει άμεσο αντίκτυπο σε ολόκληρο το πολιτικό της σύστημα με πολιτικές δυνάμεις να ζητούν ακόμη και
την ανακήρυξη της 6ης Γαλλικής Δημοκρατίας.
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5. Μελέτη περίπτωσης: Το UKIP της Μεγάλης Βρετανίας
Δήμητρα Κλαούντια Ζόγκα
Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Independence Party) είναι ένα δεξιό
ευρωσκεπτικιστικό, λαϊκιστικό πολιτικό κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδρύθηκε το 1993 από τον Alan
Sked και άλλα μέλη της Anti-Federalist League, που ήταν μια μικρή διακομματική οργάνωση που
σχηματίστηκε στη Βρετανία το 1991 κατά της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία προσείλκυσε μερικά
μέλη των ευρωσκεπτικιστικών κυρίως το και που τράβηξε κυρίως μέλη του Συντηρητικού κόμματος. Το
κόμμα ιδρύθηκε με βασικό στόχο την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμμονή
που το καθιστά το κλασσική περίπτωση μονοθεματικού κόμματος. Αρχηγός του κόμματος είναι ο Νigel
Farage, ο οποίος εγκατέλειψε το Συντηρητικό κόμμα το 1992 ύστερα από την υπογραφή από το τελευταίο
της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Διετέλεσε πρόεδρος του κόμματος την περίοδο 2006-2009 και
επανεξελέγη το 2010. Ο ίδιος είναι και ευρωβουλευτής του κόμματος από το 1999, εκπροσωπώντας την
περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Αγγλίας και μαζί με τον Φραντσέσκο Σπερόνι προεδρεύει στην πολιτική
ομάδα "Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία". Κύριο χαρακτηριστικό τόσο του Farage όσο και
της ομάδας είναι ο ευρωσκεπτικισμός και η αντίθεση στην νομισματική και πολιτική ένωση της Ευρώπης.
Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εν γένει, αφού ως πρώην δημοσιογράφος ξέρει
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Το κόμμα διαθέτει ένα πλήρες πολιτικό μανιφέστο στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις του κόμματος
και σε άλλα ζητήματα, εκτός από την ΕΕ, όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η εθνική ταυτότητα.
Μεταξύ άλλων, προτείνει να σχηματιστεί μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες της
Κοινοπολιτείας. Ακόμη, είναι αντίθετο με τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και την επιβολή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην χώρα, αφού
θεωρεί ότι τα βρετανικά δικαστήρια πρέπει να αποφασίζουν χωρίς δεσμεύσεις και επιβολή από τα
ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το UKIP πρεσβεύει έναν «ανοιχτό εθνικισμό» και αντιτίθεται στην
πολυπολιτισμικότητα. Είναι υπέρ μιας ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής για όποιον επιθυμεί
να αποδεχτεί την Βρετανική κουλτούρα και να ταυτιστεί με το βρετανικό πνεύμα. Απορρίπτει τις έννοιες
“γη” και “αίμα” των εξτρεμιστικών κομμάτων, είναι δηλαδή κατά του φυλετικού και βιολογικού
ρατσισμού. Ο Nigel Farage πρόσφατα δήλωσε σε συνέντευξή του ότι: «η μετανάστευση ήταν θετικό
πράγμα δεν πρέπει όμως να μην γίνεται ανεύθυνα αλλά ελεγχόμενα» Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το
μεταναστευτικό το κόμμα θεωρεί πως άδεια παραμονής στη Βρετανία θα πρέπει να έχουν όσοι, την ίδια

στιγμή έχουν εξασφαλίσει και άδεια εργασίας την οποία θα είναι υπόχρεοι να έχουν και οι πολίτες της
ΕΕ, ενώ η διαδικασία έκδοσής της δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολη. Οι επισκέπτες θα αρκούνται σε
ταξιδιωτική βίζα ορισμένου χρόνου και η παραμονή στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας θα θεωρείται
ποινικό αδίκημα. Όλοι οι μετανάστες οι οποίοι θα θελήσουν να αποκτήσουν την βρετανική υπηκοότητα
θα πρέπει να περνάνε ένα «τεστ υπηκοότητας» υπογράφοντας ειδική δήλωση με την οποία δεσμεύεται
να σέβεται το βρετανικό τρόπο ζωής, τη Βασίλισσα και τους θεσμούς της χώρας. Επιπλέον, οι αιτούντες
άσυλο θα τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης μέχρι να κριθεί το αίτημά τους από το κράτος. Τέλος, είναι
κατά του γάμου των ομοφυλόφιλων διότι θεωρεί ότι βεβηλώνουν τις αξίες και τα ήθη της θρησκείας.
Ένα άλλο βρετανικό πολιτικό κόμμα σημαντικό στην ανάλυση του βρετανικού πολιτικού συστήματος
είναι το ΒNP (Βritish National Party ή Βρετανικό Εθνικό Κόμμα). Εάν και είναι λιγότερο σημαντικό
πολιτικά, το κόμμα αυτό δεν παύει να επηρεάζει την εκλογική συμπεριφορά κάποιων Βρετανών και να
“ελκύει” κόσμο. Το BNP είναι ένα ακροδεξιό κόμμα το οποίο ιδρύθηκε από τον John Tyndal τo 1982, μετά
από συγχώνευση πολλών πολιτικών κομμάτων, και από το 1999 έχει επικεφαλής τον Νick Griffin. Σε
γενικές γραμμές οι θέσεις των δύο κομμάτων σχετίζονται μεταξύ τους. Βασική διαφορά αποτελεί ότι το
BNP είναι υπέρ του βιολογικού ρατσισμό και την άσκηση σωματικής βίας κατά των μεταναστών, σε
αντίθεση με το UKIP που τα αποφεύγει. Πιο συγκεκριμένα, και το BNP «απαιτεί την άμεση αποχώρηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί ένα οργανισμό που φαλκιδεύει τη βρετανική κυριαρχία και

μετανάστευσης (ιδίως της μουσουλμανικής), αφού θεωρεί ότι συνιστά απειλή για την επιβίωση του
έθνους, ωστόσο είναι υπέρ του να παραμείνουν οι νόμιμοι μετανάστες στην Μεγάλη Βρετανία, εφόσον
δεν αποκτούν υπηκοότητα και άρα ενόσω συνεχίζει να μην μετρά η γνώμη τους και να διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τη Βρετανική κοινωνία.
Στις Ευρωεκλογές του 2009, το Κόμμα Ανεξαρτησίας θριάμβευσε, αφού έλαβε το 16,5% των ψήφων και
κατέλαβε 13 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, καθιστώντας το δεύτερο μεγαλύτερο βρετανικό κόμμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πίσω από το Συντηρητικό Κόμμα αλλά πάνω από τους Εργατικούς. Εν όψει
των φετινών εκλογών, κάποιες δημοσκοπήσεις φέρνουν το κόμμα των Εργατικών πρώτο 32%, ενώ το
UKIP λαμβάνει 26%, οι Συντηρητικοί 23%, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 9% και οι Πράσινοι 5%. Κάποιες
άλλες μάλιστα το φέρνουν πρώτο κόμμα, μπροστά και από τους Εργατικούς. Ποιο θα είναι το μέλλον του
UKIP; Είναι πιθανό να μην είναι ένα κόμμα περιστασιακό και να εδραιωθεί στη Βρετανική πολιτική σκηνή
διότι αναφέρεται στο πολιτικό του πρόγραμμα σε δύο μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για
την Βρετανική κοινωνία σήμερα, την οικονομία και το θέμα της μετανάστευσης.
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6. Πώς επηρεάζουν οι ακροδεξιές και αντιευρωπαϊκές θέσεις το πολιτικό σύστημα των χωρών
Klimentina Gjorgjioska
Η ευρωπαϊκή οικογένεια των ακροδεξιών κομμάτων άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη εκλογική παρουσία
και να εισέρχεται στα εθνικά κοινοβούλια, εκπροσωπώντας κομμάτι του εκλογικού σώματος και
διαδραματίζοντας σημαντικότερο ρόλο στην πολιτική σκηνή. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο ερώτημα
αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους τα κόμματα αυτά επηρεάζουν τις θέσεις των άλλων
mainstream κομμάτων, αλλά και τις κρατικές πολιτικές, σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούνται. Την
δεκαετία του 1980 τα πράγματα άλλαξαν προς όφελος των ακροδεξιών κομμάτων, μένει λοιπόν να δούμε
αν τα κόμματα αυτά θα είναι βιώσιμα συνεχίζοντας να κερδίζουν ψηφοφόρους και να επηρεάζουν τα
υπόλοιπα κόμματα. Επίσης το κατά πόσο θα μπορέσουν να διατηρήσουν την ιδεολογική τους
καθαρότητα, ή θα στραφούν προς τον πραγματισμό με στόχο την κατάκτηση της εξουσίας όπως έκανε ο
Μουσολίνι την δεκαετία του ΄20.
Χαρακτηριστική είναι ως προς το θέμα αυτό η περίπτωση της Ολλανδίας. Το κόμμα του σημερινού
φιλελεύθερου πρωθυπουργού Mark Rutte μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2010 δέχτηκε,
προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, την υποστήριξη του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (PVV)
του Geert Wilders και σχημάτισε κυβέρνηση μειοψηφίας. Ο Wilders υποστήριζε την κυβέρνηση
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του πέτυχε καθώς εφαρμόστηκε πολύ πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και ο ίδιος συμμετείχε
σημαντικά στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πολιτικής. Ειδικότερα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο έθεσε
αυστηρότερους όρους για την πολιτογράφηση, οι κάτοχοι δύο υπηκοοτήτων μπορούν πλέον ευκολότερα
να χάσουν την ολλανδική τους υπηκοότητα, ενώ η επανένωση των οικογενειών των μεταναστών έγινε
δυσκολότερη. Η περίπτωση αυτή δείχνει πώς ένα ακροδεξιό κόμμα μπορεί να επηρεάσει την ατζέντα
συζήτησης και δράσης του κυβερνώντος κόμματος και την εφαρμογή των πολιτικών.
Ο Wilders είναι αντί-ισλαμιστής και οι πολιτικές που προώθησε είχαν ως στόχο κυρίως το Ισλάμ. Η
έντονη αντιισλαμική στάση του επηρέασε και φόβισε τον μουσουλμανικό πληθυσμό της Ολλανδίας. Μια
δημοσκόπηση του γραφείου έρευνας “Motivaction” επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό καθώς το 57% των
ερωτηθέντων μουσουλμάνων (με τουρκική και μαροκινή προέλευση) δήλωσε ότι πλέον αισθάνονται
λιγότερο άνετα και οικεία στην χώρα λόγω της ανόδου του Κόμματος της Ελευθερίας, ενώ δύο από τους
πέντε είπαν ότι τώρα διαπιστώνουν περισσότερες διακρίσεις εις βάρος τους. Η στάση του Wilders επίσης
έχει αντίκτυπο και στον τρόπο με τον οποίο τα μουσουλμανικά κράτη αντιλαμβάνονται την επίσημη

στάση της Ολλανδίας σχετικά με το Ισλάμ. Υποστηρίχθηκε πως το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο την ζωή
των Ολλανδών στρατιωτών που είναι ή θα είναι σε αποστολές του ΝΑΤΟ σε μουσουλμανικές χώρες. Ο
Wilders δεν μετείχε στην κυβέρνηση, αλλά παρείχε μόνο κοινοβουλευτική υποστήριξη, ωστόσο είχε
μεγάλη επιρροή και έγινε γνωστός ως «ο πρωθυπουργός των παρασκηνίων». Ο Wilders απέσυρε την
εμπιστοσύνη του από την πρώτη κυβέρνηση Rutte μόλις πέτυχε αυτά που ήθελε και επίσης όταν η
κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει όλο και περισσότερα μέτρα λιτότητας. Στην προεκλογική του
εκστρατεία ο Wilders προσπάθησε να τονίσει την αντι-ευρωπαϊκή, ευρωσκεπτικιστική στάση, που είναι
στην ουσία το κοινό σημείο του κόμματός του και του γαλλικού Εθνικού Μετώπου της M. Le Pen καθώς
και του βρετανικού UKIP του N. Farage. Η στάση του Wilders επηρέασε την προεκλογική εκστρατεία του
Rutte, ο οποίος, βλέποντας ότι και το γενικό κλίμα στην χώρα δεν ήταν υπέρ της Ευρώπης, αποφάσισε
και αυτός να απομακρυνθεί περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνοντας τις πολιτικές της.
Παλαιότερα στην Δανία, τη σκανδιναβική χώρα γνωστή για τις φιλελεύθερες της αξίες, υπήρξαν
παρόμοιες συμμαχίες μεταξύ του τότε κυβερνώντος Συντηρητικού και του ακροδεξιού κόμματος. Τότε
και το ακροδεξιό Λαϊκό Κόμμα, υποστήριξε την κυβέρνηση με σκοπό να εφαρμοστούν πιο αυστηρές
πολιτικές για το άσυλο και με την μετανάστευση. Το Λαϊκό Κόμμα πέτυχε τους στόχους του και κατά
συνέπεια και στην Δανία η επανένωση των οικογενειών των μεταναστών έγινε πιο δύσκολη ενώ
εφαρμόστηκαν και πιο αυστηροί μεταναστευτικοί κανόνες. Παρατηρούμε πως και εδώ η ακροδεξιά

ακροδεξιάς και η αλληλεπίδραση της με τα υπόλοιπα κόμματα μπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη νέων
στρατηγικών και στην υιοθέτηση πιο ακραίων θέσεων από τα mainstream κόμματα. Η περίοδος αυτή της
κρίσης, αφενός συμβάλλει στην μειωμένη νομιμοποίηση των θεσμών και της αποτελεσματικότητας της
Ένωσης και αφετέρου ενισχύει τον ευρωσκεπτικισμό τόσο των πολιτών όσο και των κομμάτων.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο το UK Independence Party (Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου) είναι
ένα συντηρητικό, έντονα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα που συνεχώς τονίζει την βρετανική ταυτότητα εις
βάρος της ευρωπαϊκής. Ενώ το κόμμα αυτό δεν θεωρείται ακροδεξιό, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι
αντίκτυπο έχει πάνω στο κυβερνών Συντηρητικό κόμμα του D. Cameron. Η άνοδος του UKIP σε δεύτερο
κόμμα στις ευρώ-εκλογές του 2009, οδήγησε πρώτον σε ανταγωνισμό μεταξύ των κομμάτων αυτών και
δεύτερον σε αντιθέσεις στους κόλπους των Συντηρητικών για το αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να
παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Cameron επομένως για να μετριάσει τις αντιθέσεις και για να μην
χάσει τους ψηφοφόρους του υποσχέθηκε ότι στο ΗΒ το 2017 θα διεξαχθεί δημοψήφισμα με σκοπό να
αποφασίσουν οι πολίτες της χώρας αν θέλουν να είναι στην Ένωση ή με την Ένωση.
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7. Ευρωπαϊκή Ένωση και Άκρα Δεξιά: δύο ιδεολογικά αντίθετοι πολιτικοί χώροι
Αναστάσιος Κεσόγλου
Η νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σηματοδοτήσει εν πολλοίς την πορεία που θα
ακολουθηθεί από εδώ και πέρα στις Βρυξέλλες, μιας που τόσο η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα
προκύψει μετά τις ευρωεκλογές, όσο και ο νέος συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλούνται να διαμορφώσουν μια νέα στρατηγική και ένα όραμα,
προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξέλθει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια.
Με την Συνθήκη της Λισαβόνας που υπεγράφη το 2007, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει
αναβαθμισθεί και πλέον αποτελεί, μαζί με το Συμβούλιο των Υπουργών, συν-νομοθέτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Επομένως, για να υιοθετηθεί οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
πρέπει να έχει, πέραν της έγκρισης από το Συμβούλιο των Υπουργών, και αυτήν της πλειοψηφίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οργάνου δηλαδή που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ευρώπης.
Η τάση αύξησης των ποσοστών των ακροδεξιών κομμάτων, η οποία έχει διαπιστωθεί σε πολλές εκλογές
για εθνικά Κοινοβούλια, φαίνεται πώς ήρθε η στιγμή να αναδειχθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ερώτημα όμως που εγείρεται είναι αν και κατά πόσο μια ακροδεξιά ατζέντα είναι, ή θα μπορούσε να
είναι, συμβατή με τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής
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Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια ακροδεξιά κατεύθυνση. Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά προωθεί εν γένει μια
πολιτική ατζέντα η οποία είναι αντίθετη με τις φιλελεύθερες, κοινωνικά και οικονομικά, αρχές και αξίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές έχουν θεσπισθεί από την ίδρυσή της το 1957. Οι βασικοί άξονες
πάνω στους οποίους στοιχειοθετείται η ακροδεξιά πολιτική στην Ευρώπη σήμερα είναι οι εξής: ο
εθνικισμός, ο ρατσισμός, ο αντικοινοβουλευτισμός και η σοβινιστική ευημερία. Οι τέσσερις αυτοί
πυλώνες του ακροδεξιού λόγου και των ακροδεξιών πολιτικών βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με
όσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των πολιτικών της, πρεσβεύει σε θέματα όπως η ισότητα των χωρώνμελών και η προστασία και κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο εθνικισμός, κύρια θέση της ακροδεξιάς εν γένει, έχει να κάνει με την πεποίθηση της ύπαρξης ενός
κυρίαρχου λαού-έθνους, που αποτελεί το θεμέλιο της πολιτικής οργάνωσης. Η αντίληψη αυτή θεωρεί
και πως είναι αδιανόητο ένα κυρίαρχο έθνος να κυβερνάται από άλλους, και δη «ξένους». Επιπλέον,
σύμφωνα με την ίδια αντίληψη, υπάρχει και φυλετικός διαχωρισμός των ανθρώπων: το κάθε έθνος έχει
την δική του διαφορετική ταυτότητα και φυσιογνωμία και ο «δικός μας» λαός είναι ανώτερος ή

καλύτερος σε σχέση με τους λοιπούς.
Οι θέσεις αυτές όμως είναι αντίθετες με τις πολιτικές που προσπαθεί να προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση
όλα αυτά τα χρόνια. Ο εθνικισμός, μέσω ουσιαστικά του απομονωτισμού που εμπεριέχει στην ιδεολογία
του, ως προς το κάθε έθνος-κράτος, δεν μπορεί να συνυπάρξει με την κύρια αρχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την «ολοένα και στενότερη» ένωση των κρατών μελών ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη
συνεργασία μεταξύ τους και ευημερία των λαών και την επέκταση των συνόρων της προκειμένου όλο
και περισσότερες χώρες να ενστερνιστούν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. Άλλη βασική αρχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών: τα κράτη ως σύνολο συνεργάζονται
να αντιμετωπίζουν από κοινού τα εκάστοτε προβλήματα, ενισχύοντας παράλληλα και της θέση της Ε.Ε.
στον διεθνή χώρο. Τέλος, μεγάλος στόχος του όλου ευρωπαϊκού εγχειρήματος αποτελεί η δημιουργία
μιας κοινής ταυτότητας, μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, ενός ευρωπαίου πολίτη, όπου ο κάθε πολίτης των
χωρών μελών, διατηρώντας τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά του και την εθνική του ταυτότητα, θα
είναι – και θα έχει συνείδηση ότι αποτελεί - μέλος μιας ευρύτερης πολιτικής κοινότητας στην οποία έχει
τα ίδια δικαιώματα και ελευθερίες με όλους τους άλλους πολίτες της Ένωσης.
Ένα δεύτερος κύριος άξονας της ακροδεξιάς ρητορικής είναι ο ρατσισμός. Ο ρατσισμός δίνει έμφαση
στην ανωτερότητα μιας φυλής (ράτσας) έναντι μιας άλλης. Εμφανίζει ένα μείγμα υπεροψίας και φόβου,

αποπνέει το αίσθημα της απειλής από τους «άλλους», οι οποίοι θέλουν να διεισδύσουν στην κοινότητά
μας και να μας αλλοιώσουν. Συνεπώς, η κάθε είδους αντίδρασή μας έναντι αυτών των «άλλων» είναι
απολύτως δικαιολογημένη προκειμένου να διατηρηθεί η «καθαρότητα» της φυλής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σταδιακά όσο προχωρούσε από την κοινή αγορά σε μια πιο βαθιά πολιτική ένωση,
δημιούργησε ένα πλαίσιο αρχών το οποίο προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της
και απαγορεύει τις διακρίσεις, στο όνομα της κοινής ταυτότητας. Τούτο κατοχυρώθηκε και θεσμικά με
την Συνθήκη της Νίκαιας το 2000, όπου υιοθετήθηκε από την Ένωση ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης προστατεύει και κατοχυρώνει μια σειρά θεμελιωδών αρχών: την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία σκέψης, συνείδησης, και θρησκείας, απαγορεύει κάθε είδους
διάκριση βάσει φυλής ή καταγωγής, ενώ στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών αρχών για την προάσπιση της
πολύ-πολιτισμικότητας. Είναι εμφανές πως η οποιαδήποτε λογική ρατσισμού δεν συνάδει με αυτά που
πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλώ δε μάλλον διότι πυρήνας της είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των πολιτών των χωρών της Ένωσης - κυρίως των μειοψηφιών - δημιουργώντας έτσι έναν
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ενιαίο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Η Άκρα Δεξιά, ιδίως τα τελευταία χρόνια της κρίσης, έχει κάνει αισθητή την παρουσία της σε πολλά
εθνικά κοινοβούλια, συχνά μάλιστα αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά της, ενώ σε κάποιες χώρες (π.χ.
Ολλανδία) διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Παρόλη την κοινοβουλευτική
παρουσία της ωστόσο, η ατζέντα της Άκρας Δεξιάς ενέχει έναν αντικοινοβουλευτικό χαρακτήρα. Εκ
πρώτης όψεως, τα ακροδεξιά κόμματα δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται αντικοινοβουλευτικά, μιας που
συμμετέχουν στις εκλογές και στον πολιτικό ανταγωνισμό. Ο αντικοινοβουλευτισμός της Άκρας Δεξιάς
όμως συνίσταται ακριβώς στην μεθοδική και συνεχή υπονόμευση των κοινοβουλευτικών αρχών και των
θεσμών. Με την συνεχή λαϊκιστική ρητορεία που εκφράζουν έναντι του καθεστώτος, μέμφονται τόσο τα
κατεστημένα κόμματα όσο και τους θεσμούς που έχουν οδηγήσει τις χώρες στην κρίση, προβάλλοντας
τα ακροδεξιά κόμματα ως έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, μέσα στο ρευστό πολιτικό σύστημα
που επικρατεί, έναν πόλο που είναι σε θέση να δώσει λύση στα προβλήματα των πολιτών. Παρότι δεν
είναι πάντα αντιδημοκρατικά κόμματα, δέχονται ως πηγή εξουσίας την βούληση του λαού-έθνους και
απορρίπτουν ως εκ τούτου την έμμεση – δια του κοινοβουλίου – έκφραση της βούλησης αυτής. Για το
λόγο αυτό άλλωστε στηρίζουν συχνά και αμεσο-δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες όμως τίθενται με
τέτοιο τρόπο ώστε το εξαγόμενο αποτέλεσμα να είναι σύμφωνο με την θέληση του ηγέτη.
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να εμπεδώνονται οι αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις χώρες που εντάσσονται σε
αυτήν, απαράβατα κριτήρια προκειμένου μια χώρα να προσχωρήσει στην Ένωση βάσει των λεγόμενων
κριτηρίων ένταξης (ή κριτηρίων της Κοπεγχάγης). Το αντιπροσωπευτικό και κοινοβουλευτικό σύστημα
είναι θεμέλια της έκφρασης της λαϊκής βούλησης σε κάθε κράτος. Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου βασίστηκε ακριβώς στο γεγονός πως οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν και αυτοί
λόγο για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εκπροσωπούνται μέσω των
αντιπροσώπων που θα εκλέγουν οι ίδιοι. Στην ίδια λογική, ενίσχυσης δηλαδή του ρόλου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άρα της ενεργότερης και πιο άμεσης συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών, η Συνθήκη
της Λισαβώνας αναγόρευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ισότιμο συν-νομοθέτη της Ένωσης μαζί με το
Συμβούλιο Υπουργών, και άρα ένας από τους κύριους ρυθμιστές της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η εξέλιξη
αυτή υπήρξε η κορύφωση μιας μακράς διαδικασίας αύξησης του ρόλου του Κοινοβουλίου, από μια
διακοσμητική συνέλευση σε ένα νομοθετικό όργανο συναπόφασης που εκφράζει τη βούληση των
ευρωπαίων πολιτών. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως μια προσπάθεια περιθωριοποίησης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της λειτουργίας του από τα ακροδεξιά κόμματα δεν μπορεί να

συμβαδίσει με τον τρόπο που έχει δομηθεί και συνεχίζει να δομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε οικονομικό επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή της ανάπτυξης και της ευημερίας του κράτους, η ακροδεξιά
πολιτική τάσσεται υπέρ μιας σοβινιστικού τύπου ευημερίας, η οποία ακριβώς έχει να κάνει με την
βελτίωση των οικονομικών πρωτίστως για τους πολίτες του «δικού μου» έθνους και δευτερευόντως για
τους υπολοίπους. Τούτο προϋποθέτει, επομένως, την διαμόρφωση μιας κλειστής αγοράς στην οποία θα
κυκλοφορεί η παραγωγή του «δικού μου» κράτους εις βάρος των άλλων, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται
η εθνική κυριαρχία της οικονομίας του κάθε κράτους.
Η αντίληψη όμως αυτή έρχεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τον θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
είναι η ενιαία αγορά. Από το 1957 ο στόχος της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ήταν το
άνοιγμα των συνόρων μεταξύ των χωρών-μελών όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές και η
κατάργηση των εμποδίων στις μεταξύ τους συναλλαγές. Η Κοινή Αγορά από μόνη της ως εγχείρημα
αποτελεί ανώτερο στάδιο πολυεθνικής ολοκλήρωσης: τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν την
κατάργηση των εμποδίων στις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών-μελών (π.χ.
δασμοί) και την σταδιακή διαμόρφωση ενός ενιαίου οικονομικού χώρου. Η κοινή αγορά εμπεριέχει την
διασφάλιση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών: της ελευθερίας διακίνησης αγαθών, εργαζομένων,
κεφαλαίων και υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης. Η ακροδεξιά άποψη επομένως περί «εθνικής»

Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδιώκει ανοικτά σύνορα μεταξύ των χωρών.
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως οι κύριες θέσεις των ακροδεξιών κομμάτων τα οποία όπως φαίνεται θα
εισέλθουν στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά με τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική παρουσία,
έρχονται σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όλα αυτά τα χρόνια,
η Ευρωπαϊκή Ένωση δομήθηκε στην λογική του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας, ούτως ώστε αυτή
η οικονομική ένωση να αποκτήσει και πολιτικά χαρακτηριστικά, με παράλληλη ισχυροποίηση στην
διεθνή πολιτική σκηνή. Οι ακροδεξιές συνεπώς θέσεις δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση της Ένωσης. Ο
στόχος είναι να αυξηθεί ο ευρωσκεπτικισμός και η αμφισβήτηση των πολιτών της Ευρώπης προς την ίδια
την Ένωση και τα όργανα της.
Είναι αρκετά πιθανό ότι τα ακροδεξιά κόμματα, στην προσεχή θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα
ασκούν δριμεία κριτική στις αποφάσεις της Ένωσης με στόχο κυρίως όχι την ίδια την Ένωση, αλλά κυρίως
την επικοινωνιακή προβολή της κριτικής αυτής στα ίδια τους τα κράτη. Τα κόμματα αυτά με την
παρουσία τους εκεί θα προσπαθούν να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη σε εσωτερικό
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επίπεδο, προκειμένου στις επόμενες εθνικές εκλογές να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά
τους. Άλλωστε, είναι εν γένει αντίθετα με το ευρωπαϊκό όραμα που το θεωρούν απειλή για τις χώρες
τους. Η εθνικιστική ιδεολογία δύσκολα συμβαδίζει με την διεθνική συνεργασία μεταξύ ακροδεξιών
κομμάτων, όπου το κάθε ένα θεωρεί αυτονόητη την ισότητά του με τα άλλα και αρνείται να υποχρεωθεί
σε αποδοχή κοινών θέσεων για την ομάδα εφόσον το ίδιο διαφωνεί με τη θέση αυτή. Έτσι λοιπόν, οι
διάφοροι εθνικισμοί έχοντας ως μόνο κοινό πλαίσιο τον ευρωσκεπτικισμό και την ακροδεξιά πολιτική,
αλλά μη μπορώντας να συνεργαστούν μεταξύ τους, συχνά καταλήγουν σε ρήξη.
Οι επερχόμενες εκλογές του Μαΐου λοιπόν είναι πολύ σημαντικές για το ίδιο το μέλλον την Ευρωπαϊκής
Ένωσης μιας που την προσεχή πενταετία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να ψηφίσει διαρθρωτικές
πολιτικές για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να είναι στη βάση της
εξωστρέφειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών, όπου η κάθε χώρα θα συμβάλλει με τον δικό της
τρόπο, προκειμένου η Ένωση να γίνει ακόμα πιο ισχυρή. Η υπερίσχυση της ακροδεξιάς ατζέντας όμως,
θα σημαίνει την επικράτηση της λογικής των κυρίαρχων κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το
καθένα θα θέλει να υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα, αδιαφορώντας για το κοινό ευρωπαϊκό
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8. Η εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές του Μαΐου
Άριξ Σαρίδης
Παρατηρώντας την παρούσα κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον χώρο της δεξιάς οι
Ευρωσκεπτικιστές συσπειρώνονται κυρίως στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και
Μεταρρυθμιστών (ECR) και στην ομάδα Ευρώπη για την Ελευθερία και την Δημοκρατία (EFD) που έχουν
σήμερα 55 και 30 έδρες αντίστοιχα. Υπάρχουν επίσης και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές που δεν
ανήκουν σε κάποια πολιτική ομάδα και που είναι συνολικά 28. O συνολικός αριθμός εδρών των
Ευρωσκεπτικιστών είναι 113 από τις 736. Το γεγονός πως οι ομάδες αυτές συνολικά έχουν το 1/7 των
εδρών του ΕΚ δεν δημιούργησε προβλήματα στην λειτουργία του μέχρι τώρα, καθώς δεν παρουσίασαν
ιδιαίτερη πολιτική συνοχή - αλλά ούτε και πολιτική διάθεση για να συμμετάσχουν στις νομοθετικές
διαδικασίες. Δεν αναφέρομαι στην προσπάθεια διαμόρφωσης κοινών πολιτικών γραμμών με άλλες
κοινοβουλευτικές ομάδες, αλλά στην έλλειψη πολιτικής συνοχής μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της
ίδιας ομάδας. Aναλυτές αναφέρουν πως οι δείκτες που παρουσιάζουν τα επίπεδα συμμετοχής είναι
χαμηλά ακόμα και για τους Συντηρητικούς του ECR. Το EFD παρουσιάζει ακόμα χαμηλότερα ποσοστά,
που στα επίπεδα πολιτικής συνοχής φτάνει μόλις το 48%. Η απουσία συνοχής είχε ως αποτέλεσμα να
μην δοθεί από τις άλλες ομάδες η απαιτούμενη πολιτική σημασία στην συνεργασία μαζί τους.

και Ακροδεξιάς, με αλλαγές στις ηγεσίες των κομμάτων, στροφή σε πιο πραγματιστικές και συμμαχικές
πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αύξησαν τις ψήφους και την επιρροή τους. Οι εκλογές για το
Ευρωκοινοβούλιο του Μαΐου 2014 παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής τόσο
από πολιτικούς δρώντες όσο και από πολιτικούς αναλυτές, αφού εν μέσω ραγδαίων διεθνών εξελίξεων
και οικονομικής κρίσης γίνεται προσπάθεια αμφισβήτησης εκ των έσω του όλου ευρωπαϊκού
εγχειρήματος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμμαχία μεταξύ του Γαλλικού ακροδεξιού κόμματος, του Εθνικού
Μετώπου (FN) της Marine Le Pen και του Ολλανδικού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) του Geert
Wilders. Η συμμαχία τους έχει πάρει ήδη «σάρκα και οστά» με την ανακοίνωση της πρόθεσης να
συστήσουν πολιτική ομάδα στην Ευρωβουλή με την ονομασία Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία
(EAF). Η ομάδα αυτή ξεπερνά το όριο για την σύσταση πολιτικής ομάδας που θέτει ο Κανονισμός του
Κοινοβουλίου, δηλαδή 25 έδρες και συμμετοχή, στην ομάδα, κομμάτων από τουλάχιστον 7 χώρες. Οι
πολλές συναντήσεις των προηγούμενων μηνών με άλλα ακροδεξιά κόμματα ευδοκίμησαν και στην EAF
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66

έχουν ήδη προσχωρήσει το Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας (FPO), οι Σουηδοί Δημοκράτες (SD) και το
Βελγικό Βλααμς Μπελανγκ (VB). Παράλληλα, η ανακοίνωση, προ τριμήνου, της συμμαχίας μεταξύ FN και
του Ιταλικού ακροδεξιού κόμματος Lega Nord του Mateo Salvini φαίνεται πως διατηρείται, άρα δεν θα
υπάρξει ζήτημα με τον αριθμό των απαιτουμένων εδρών. Όσον αφορά το έβδομο κόμμα πιθανότατα
κάποιο ακροδεξιό κόμμα της Ανατολικής Ευρώπης, όπως το Βουλγαρικό Ataka με το οποίο πρόσφατα
συναντήθηκε και η Marine Le Pen, να παράσχει την απαιτούμενη στήριξη.
Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ποια θα είναι η δύναμη της EAF, καθώς δεν ξέρουμε ούτε τον ακριβή
αριθμό των συμμετεχόντων κομμάτων ούτε την τελική εκλογική τους δύναμη. Όμως είναι ενδεχόμενο η
πολιτική συνοχή και ο συντονισμός δράσεων που θα εμφανίσουν, σε συνάρτηση με τα αυξημένα
δημοσκοπικά ποσοστά να την μετατρέψουν στην κυρίαρχη δύναμη στον χώρο της ευρωσκεπτικιστικής
δεξιάς-ακροδεξιάς. Σκόπιμη είναι μια αναφορά στην εκλογική δύναμη των κομμάτων αυτών, σύμφωνα
πάντα με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις:


Εθνικό Μέτωπο (FN)- με το αυξημένο ποσοστό των 23.5% το φέρνουν ακόμα και πρώτο κόμμα
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Κόμμα για την Ελευθερία(PVV)- 18.1% πρώτο κόμμα στην Ολλανδία



Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας (FPO)- 19% παρά τη σχετική μείωση σε σχέση με το παρελθόν



Σουηδοί Δημοκράτες (SD)-5%



Βελγικό Βλααμς Μπελανγκ ( VB)- 5% (για τις εθνικές εκλογές) Lega Nord – 5.3%

Μια δεύτερη ευρωσκεπτικιστική ομάδα, λιγότερο ριζοσπαστική, είναι η ομάδα Ευρωπαίοι Συντηρητικοί
και Μεταρρυθμιστές (ECR). Η ECR διατηρεί τον βασικό κορμό της που βασίζεται στο Βρετανικό
Συντηρητικό Κόμμα (CP), στο Τσέχικο Φόρουμ Πολιτών (ODS) και στο Πολωνικό Κόμμα Νόμου και
Δικαιοσύνης (PiS). Παρόλη την αισθητή μείωση των ποσοστών του Συντηρητικού κόμματος στο 23% και
του ODS στο 7.5% - φαίνεται πως η ECR δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα, καθώς το PiS δημοσκοπικά
παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά και είναι πρώτο κόμμα με 33% και εφόσον το Τσέχικο δεξιό-λαϊκίστικο
κόμμα Δράση Ανικανοποίητων Πολιτών (ΑΝΟ) με ποσοστό 25%, προσχωρήσει σε αυτό. Αξίζει να
σημειωθεί πως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με ποσοστό 4.8% πιθανών να προσχωρήσουν και αυτοί στην ίδια
ομάδα ή να συμμετάσχουν στην ομάδα EFD, εφόσον η τελευταία συνεχίσει να υπάρχει. Στην ίδια θέση
βρίσκεται και το Ολλανδικό Christian Union/Reformed Political Party (CU/RGP) με 8.3%.
Η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι εύκολη για την ομάδα Ευρώπη για την Ελευθερία και Δημοκρατία
(EFD). Η ομάδα αυτή περιελάμβανε κυρίως το Βρετανικό Κόμμα Ανεξαρτησίας (UKIP) του Nigel Farage

και την Lega Nord. Μετά την αποχώρηση της Lega Nord, το UKIP δεν φαίνεται πια διατιθέμενο να
συνεχίσει στην ίδια ομάδα. Τα δημοσκοπικά του ποσοστά είναι στα «ύψη» φτάνοντας και το 30%
ενδέχεται δηλαδή να είναι το πρώτο κόμμα στην Βρετανία, για αυτό και δέχεται μεγάλη πίεση από άλλα
κόμματα, όπως τους Αληθινούς Φιλανδούς (TF) που λαμβάνουν 17.8% και το Δανικό Λαϊκό Κόμμα (DP)
που λαμβάνει 25% στις αντίστοιχες δημοσκοπήσεις στις χώρες του έτσι ώστε να μην αποχωρήσει.
Άλλωστε και τα δύο αυτά κόμματα έχουν δηλώσει πως βλέπουν με συμπάθεια την προσπάθεια της
Marine Le Pen να ενώσει τα ευρωπαϊκά εθνικιστικά πατριωτικά κινήματα, αλλά προτιμούν μια ομάδα
ανάμεσα στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR) και στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία
για την Ελευθερία (EAF). Όσον αφορά το UKIP έχει δύο επιλογές: είτε θα συγκεντρώσει τον απαραίτητο
αριθμό κομμάτων είτε τελικά θα κάμψει τις επιφυλάξεις του προς το FN και θα προσχωρήσει στην EAF.
Το τελευταίο βέβαια είναι δύσκολο, αλλά αν γίνει θα τροφοδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις και περαιτέρω
ενίσχυση του EAF, με μικρότερα κόμματα. Το κόμμα φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, παρουσιάζει να
έχει σταθερή θέση αλλά στην ουσία περιμένει να δει τις εξελίξεις και μετά να δράσει –απόδειξη οι
εσωτερικές πιέσεις που δέχεται. Χαρακτηριστική η δήλωση της Marine Le Pen στο Reuters στην οποία
κατηγορεί τον Nigel Farage, για τακτικισμό (sordid tactics), όσον αφορά την στάση του τον τελευταίο
καιρό ως προς το Εθνικό Μέτωπο (FN).
Τέλος, όσον αφορά τα άλλα δεξιά ή λαϊκιστικά ευρωκεπτικιστκά κόμματα, κρίνω απαραίτητο να

στη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού κομμάτων για την δημιουργία μιας πολιτικής ομάδας. Δεν
σημαίνει ότι θα ειναι υποχείρια. Απλώς, τα κόμματα που δεν συμμετέχουν σε Ευρωκοινοβουλευτικές
ομάδες έχουν μικρότερη πολιτική δύναμη και χρόνο ομιλίας, κάτι που θα αποτελέσει επιπλέον κίνητρο
ώστε να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις πιθανόν έχουν. Μερικά από αυτά είναι: το Κίνημα 5 Αστέρων
με 22.5% και το Fratelli d’Italia 4%,έχουν ήδη προσκληθεί από το EAF. Το Βουλγαρικό κόμμα των
Ρεφορμιστών με 7% και οι Γερμανοί Εναλλακτικοί (AfD) με 6%, παραμένουν ακόμα αβέβαια κόμματα.
Υπάρχουν και κόμματα που θα μείνουν αναγκαστικά στο περιθώριο, καθώς έχει αποκλειστεί από όλες
τις ομάδες η πιθανότητα συμμαχίας μαζί τους. Αυτά είναι: το Ουγγρικό φασιστικό κόμμα Jobbiκ 20.5%
(για τις εθνικές εκλογές), η φασιστική Χρυσή Αυγή με 7.7% , το Βρετανικό ΒΝΡ και το Γερμανικό Εθνικό
Δημοκρατικό Κόμμα (NDP).
Η εικόνα που παρουσιάζεται, μέσα πάντα από τις δημοσκοπήσεις, είναι ενός Ευρωκοινοβουλίου στο
οποίο η δύναμη των Ευρωσκεπτικιστών έχει σημαντικά αυξηθεί: από 113 έδρες σε 175 έδρες. Δηλαδή οι
Ευρωσκεπτικιστές, από την Δεξιά μέχρι την Ακροδεξιά και τα νεοφασιστικά κόμματα, θα αποτελούν
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πλέον το 23.3% των βουλευτών. Ως προς αυτό, διατυπώνονται δύο απόψεις για το πώς θα είναι η
πολιτική «καθημερινότητα» στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο.
Α) Oι Ευρωσκεπτικιστές θα «συνθλίψουν» το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα προσπαθήσουν να
συμμετάσχουν στις Ευρωκοινοβουλευτικές ή νομοθετικές διαδικασίες, αλλά θα προσπαθούν πάντοτε να
πυροδοτούν την ένταση με γενικές πολιτικές δηλώσεις.
Β) Οι ανησυχίες είναι υπερβολικές, παρά την αυξημένη δύναμή τους. Οι Ευρωσκεπτικιστές δεν πρόκειται
να έχουν τη δύναμη που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με το παράδειγμα της EFD και τον χαμηλό
δείκτη κομματικής συνοχής, αλλά και την παθητική στάση ιδιαίτερα των μη εγγεγραμμένων, θα
απομονωθούν.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη πάνω στο ζήτημα αυτό. Τα υπό εξέταση
κόμματα θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν ιδεολογική και πολιτική συνοχή, αποφεύγοντας τις μεταξύ
τους εθνικιστικές διαφοροποιήσεις και συγκρούσεις. Θα προσπαθήσουν να συνδέουν τις εθνικιστικές
αρχές τους, όπως δηλώνουν, με τις κοινές Ευρωπαϊκές παραδόσεις και αξίες. Έτσι η πολιτική τους δεν θα
είναι τόσο μια «πολιτική της έντασης» σε ευρωκοινοβουλευτικό επίπεδο, όσο η διαμόρφωση πολιτικού
ρεύματος αμφισβήτησης της υπάρχουσας ευρωπαϊκής πολιτικής σε κοινωνικό επίπεδο. Θα προτείνουν
λύσεις δίνοντας έμφαση στα ζητήματα μετανάστευσης, οικονομικής πολιτικής, και διεθνών σχέσεων.
Όσον αφορά το τελευταίο, υπάρχει σύγκλιση απόψεων μεταξύ Nigel Farage- Marine Le Pen, για το
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και συγκλίνουν με την Ρωσία. Το FN, το Jobbik, το Ataka είναι μόνο μερικά από τα ακροδεξιά κόμματα
της Ευρώπης, που σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο διατηρούν καλές σχέσεις με την
Μόσχα, αλλά και χρηματοδοτούνται από αυτήν.
Οι εκλογές στις 22-25/5, πέρα από το γεγονός της μεγάλης ή μικρής αύξησης των εκλογικών
αποτελεσμάτων των Ευρωσκεπτικιστών, θα θέσει τις βάσεις για την διαμόρφωση της μελλοντικής
Ευρωπαϊκής πολιτικής - ήδη μερικά χριστιανοδημοκρατικά κόμματα υιοθετούν συνθήματα των
Ευρωσκεπτικιστών. Εφόσον ισχύει τούτο, ενδεχομένως να απειληθούν οι βάσεις και οι όροι ύπαρξης της
Ενωμένης Ευρώπης, τουλάχιστον έτσι όπως την γνωρίζουμε.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
εκλογές και διακρίσεις, ρατσισμός και ξενοφοβία
ανά εβδομάδα από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2014
24/02 – 2/03/20104
1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
1.1. «Κόλαφος» και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα
1.2. Δίκη Λουκμάν: Ζήτησαν συγγνώμη αλλά “μας έβρισε και μας επιτέθηκε πρώτος” υποστήριξαν οι
κατηγορούμενοι. Αρνήθηκαν σχέση με τη Χ.Α.
1.3. Δέκα μήνες φυλακή σε οδηγό του ΟΑΣΘ για ρατσιστική συμπεριφορά Με τριετή αναστολή, και
χρηματικό πρόστιμο 1000 ευρώ
1.4. Αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ για τις διώξεις κατά της ΧΑ
1.5. Κέρκυρα: Απειλούν με απέλαση 14χρονο από ορφανοτροφείο
1.6. Ρατσιστικό ντελίριο σε βίντεο
1.7. «Φαρμακονήσια» και στα χερσαία σύνορα (ηχητικό)

1.9. Μετανάστες: Πληρώνουν φόρους, αλλά δεν μπορούν να ψηφίζουν

3. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
3.1. Κρήτη: Ανακοίνωση των υποψηφίων της ΧΑ με ναζιστικούς χαιρετισμούς
3.2. Εκλέγειν και εκλέγεσθαι μόνο για Έλληνες στις δημοτικές…
3.3. Δένδιας: Διαφωνούμε με τα «Δουβλίνα» στη διαχείριση της μετανάστευσης-«Τραγική η ποιότητα
των μεταναστών μας»
3.4. Νέα ομοφοβική επίθεση του Σεραφείμ Πειραιώς κατά ελλήνων ευρωβουλευτών
3.5. Χρυσαυγίτικες κορώνες, παρατράγουδα και «καραγκιοζιλίκια»
3.6. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τη χώρα ξέφραγο αμπέλι»

4. Άρθρα αρχισυνταξίας
4.1. Η εκπαίδευση της ΕΛ.ΑΣ. αναγνωρίζει μόνο ένα «άκρο»
4.2. Χτύπησε η πανκ του ΣΥΡΙΖΑ. Να νομιμοποιηθούν όλοι οι λαθρομετανάστες!!!
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5. Θέματα δημοκρατίας
6.1. Νοσοκομείο-αποθήκη ψυχών – Οροθετικοί, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς και άλλοι ασθενείς
απευθύνουν δημόσια έκκληση για τη βελτίωση των συνθηκών παραμονής τους στο νοσοκομείο των
φυλακών του Κορυδαλλού
6.2. Πολιτικά παιχνίδια με τον σταυρό προτίμησης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
6.3. Με το «Ποτάμι» στον χώρο της πολιτικής ο Σταύρος Θεοδωράκης
6.4. "Όχι στη συγκάλυψη του εγκλήματος" στο Φαρμακονήσι

2/03 – 9/03/20104
2. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
2.1. «Δεν διεκδίκησαν ποτέ και τίποτε!» [πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]
«Η Ελλάδα δεν παραιτήθηκε ποτέ» [πρόσβαση 7 Μαρτίου 2014].
2.2. Νοσταλγός του Χίτλερ νευρολόγος στη Νέα Μηχανιώνα [πρόσβαση 6 Μαρτίου 2014]
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3.1. ΠΑΣΟΚ: «Αιφνιδιαστική και βεβιασμένη» η επιβολή των 5 ευρώ για επίσκεψη στα πολυΐατρεία
Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ για την αντίδραση στο θέμα του εισιτηρίου στα ιατρεία του ΠΕΔΥ [πρόσβαση 4
Μαρτίου 2014]
3.2. Προσωρινή Αναβολή. Το... ΠΕΔΥ χωρίς 5 ευρώ [πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]
3.3. Μία πρόταση για τη ρύθμιση του χρέους [πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]
3.4. Μήνυσε τον Πάχτα η βουλευτής Χρ. Γιαταγάνα βασισμένο σε ανακοινώσης του ίδιου του Πάχτα
στις 20/02/2014 Πάχτας: Ή θα με ψηφίσετε ή θα έχουμε ανθρώπινα θύματα” [πρόσβαση 4 Μαρτίου
2014]
3.5. Βουλευτής και επιφανή στελέχη της Χ.Α. στην επίθεση στο Κερατσίνι [πρόσβαση 5 Μαρτίου 2014]
3.6. Ούτε μία φιλελεύθερη ιδέα! [πρόσβαση 6 Μαρτίου 2014]
3.7. Διακήρυξη αρχών και υπογραφές στήριξης της ΔΗΜΑΡ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [πρόσβαση 6
Μαρτίου 2014]

3.8. Το ομοφοβικό και ρατσιστικό παραλήρημα του Δ. Βερύκιου εναντίον Α. Κορτώ: "Η κυρά
Αυγουστίνα και η δικτατορία των γκέι" [πρόσβαση 8 Μαρτίου 2014].

4. Άρθρα αρχισυνταξίας
4.1. Δημοκρατία 2.0 [πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]
4.2. Ζαπ – ζαπ [πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]
4.3. Προσοχή στο κενό μεταξύ Ευρωπαϊκών Αξιών... και Ναζισμού [πρόσβαση 7 Μαρτίου 2014]

5. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο
5.1. Η Ελλάδα σήμερα. Έλληνες για τους έλληνες [πρόσβαση 6 Μαρτίου 2014]

6. Θέματα δημοκρατίας
6.1. Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ σε 13 περιφέρειες [πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]
6.2. Επίθεση με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στο γραφείο του Φ. Κρανιδιώτη
[πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]
6.3. Συνεχίζεται η ανάπτυξη. Της ανεργίας [πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]
6.4. Ο καλός πρόσκοπος [πρόσβαση 4 Μαρτίου 2014]

6.6. Άκαρπη απέβη η συνάντηση της τρόικας με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας [πρόσβαση 5
Μαρτίου 2014]
6.7. Αποσύρθηκε τροπολογία που προέβλεπε ασυλία δημάρχων και περιφερειαρχών [πρόσβαση 5
Μαρτίου 2014]
6.8. Ανακοινώθηκε ο «τρίτος πόλος» της ΔΗΜΑΡ [πρόσβαση 6 Μαρτίου 2014]
6.9. Τρέμουν το ενδεχόμενο μέτρων πριν από τις ευρωεκλογές
[πρόσβαση 6 Μαρτίου 2014]
6.10. Αυτό είναι το νησί που αποφάσισε να απέχει από τις Ευρωεκλογές! [πρόσβαση 6 Μαρτίου 2014]
6.11. Μειώνεται στον έναν μήνα η προεκλογική περίοδος [πρόσβαση 6 Μαρτίου 2014]
6.12. Ο Ζόρο διέκοψε το Άρης – Όφη λόγω ρατσιστικών κραυγών [πρόσβαση 6 Μαρτίου 2014]
ΠΣΑΠ: Κόκκινη κάρτα στον ρατσισμό [πρόσβαση 8 Μαρτίου 2014]
6.13. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι n βία [πρόσβαση 8 Μαρτίου 2014]
6.14. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας [πρόσβαση 8 Μαρτίου 2014]
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10/03 – 16/03/2014
2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
2.1. Ο χαιρετισμός του Χρήστου Παππά από τα κελιά της Τιμής
2.2. Κυνική Ομολογία: “Νομικά ακροβατικά”- Το μήνυμα του Ν. Γ. Μιχαλολιάκου
2.3. Τις «πέντε προτεραιότητες» και τις πολιτικές του θέσεις παρουσίασε «Το Ποτάμι»

3. Άρθρα αρχισυνταξίας
3.1. Ο φιλοϊσλαμιστής δήμαρχος Καμίνης

4. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο
4.1. Ο … «Αντιφασισμός» δεν έχει θέση στην Ουκρανία και στη Βενεζουέλα
4.2. Δεν ξανάγινε πορεία αναρχοκομμουνιστών στο Τούρκικο Προξενείο!

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. «Παγώνει» η απέλαση του Αλβανού μαθητή
5.2. Οινούσσες: Η Ελλάδα-Φρούριο δολοφονεί πρόσφυγες
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5.5. Η κοινωνία των πολιτών στην κρίση φαίνεται
5.6. Στον... Καιάδα της Ιστορίας η Χρυσή Αυγή
5.7. Κοινωνικές αντιστάσεις και εκλογές
5.8. Η ΔΗΜΑΡ εστιάζει στα ευρωπαϊκά
5.9. "Η φωνή της Νεολαίας" στα ΜΜΕ: Πόσο δυνατή είναι τελικά;
5.10. Βουλή: Πρόταση για άρση ασυλίας τεσσάρων βουλευτών της Χ.Α.
5.11. Το δημοψήφισμα της Θεσσαλονίκης
5.12. Αποχωρεί από τη Χρυσή Αυγή ο βουλευτής Χ. Αλέξοπουλος
5.13. Υποχρεωτικά αντιρατσιστές

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης
6.1. E.K.: Ενέκρινε κονδύλια για το άσυλο, τη μετανάστευση και την επιτήρηση των συνόρων
6.2. One dies, three missing after immigrants' boat sinks off Symi
6.3. Immunity Lifted for Three Golden Dawn MPs

24/03-30/03/2014
1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
1.1. Διεθνής έκκληση: όχι στην ψήφιση της ρατσιστικής διάταξης [πρόσβαση 25 Μαρτίου 2014].
Greece: Human rights commissioner urges law-makers to reject change to draft immigration code
[πρόσβαση 29 Μαρτίου 2014].
Rights Group Blasts Greece Immigrant Law [πρόσβαση 29 Μαρτίου 2014].
1.2. Σεμινάρια για τον Χίτλερ και τον εθνικοσοσιαλισμό από την ΧΑ [πρόσβαση 27 Μαρτίου 2014].
Σχετικά [πρόσβαση 29 Μαρτίου 2014].
Νέα βίντεο ακροδεξιάς ιδεολογικής κατήχησης [πρόσβαση 28 Μαρτίου 2014].
1.3. Δεν επενέβησαν στη δολοφονία του πατέρα μου γιατί «νόμιζαν ότι ήταν Πακιστανός» [πρόσβαση
27 Μαρτίου 2014].

2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
2.1. Η Ελλάδα και το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης [πρόσβαση 30 Μαρτίου 2014].

4. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. Υπό δρακόντεια μέτρα η παρέλαση στην Αθήνα [πρόσβαση 25 Μαρτίου 2014].
5.2. Να αποσυρθεί αμέσως η απαράδεκτη τροπολογία. Να κατοχυρωθεί η προστασία των θυμάτων
ρατσιστικής βίας [πρόσβαση 25 Μαρτίου 2014].
Διεθνής Καμπάνια «Η ατιμωρησία της ρατσιστικής βίας και η τιμωρία των θυμάτων διά νόμου γυρνά
την Ευρώπη σε σκοτεινά χρόνια" [πρόσβαση 25 Μαρτίου 2014].
Migrants must be protected from police violence, rights groups say [πρόσβαση 28 Μαρτίου 2014].
5.3. Έρευνα Videogames και ρατσισμός [πρόσβαση 28 Μαρτίου 2014].
5.4. Το δικαίωμα να βγω βόλτα μόνη μου [πρόσβαση 28 Μαρτίου 2014].
5.5. Πώς θα διανεμηθεί το κοινωνικό μέρισμα [πρόσβαση 28 Μαρτίου 2014].

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης
6.1. Eurostat Αύξηση των αιτήσεων ασύλου το 2013 στην Ε.Ε. [πρόσβαση 25 Μαρτίου 2014].

Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις | Μάιος 2014

4.1. Η Ελλάδα ανήκει στους… [πρόσβαση 29 Μαρτίου 2014].
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6.2. Greece Human Rights Watch Submission to the United Nations Committee against Torture
[πρόσβαση 29 Μαρτίου 2014].
6.3. Greece wants to detain migrants now more than 18 months [πρόσβαση 29 Μαρτίου 2014].
6.4. Escape from Greece [πρόσβαση 29 Μαρτίου 2014].

07/04 – 13/04/2014
1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
1.1. Racism in Greek police, Amnesty says [πρόσβαση 8 Απριλίου 2014].
1.2. Golden Dawn Using Children to Achieve Goals [πρόσβαση 8 Απριλίου 2014].
1.3. Διεθνής Αμνηστία Ευρωπαίοι ηγέτες ενθαρρύνουν προκαταλήψεις εναντίον των Ρομά [πρόσβαση 9
Απριλίου 2014].
Έκθεση για τη βία κατά των Ρομά [πρόσβαση 9 Απριλίου 2014].
End anti-Roma racism German Amnesty boss [πρόσβαση 9 Απριλίου 2014].

2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
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2.1. Ακροδεξιές κορόνες Σπηλιωτόπουλου με φόντο το τζαμί [πρόσβαση 9 Απριλίου 2014].

75

2.2. New dangerous SMS were added to the file of the Golden Dawn [πρόσβαση 11 Απριλίου 2014].

3. Άρθρα αρχισυνταξίας
3.1. Oι κρίσιμες ευρωεκλογές [πρόσβαση 9 Απριλίου 2014].
3.2. Χτίζουν το φόβο, γκρεμίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα [πρόσβαση 9 Απριλίου 2014].
3.3. Το ρατσιστόμετρο [πρόσβαση 11 Απριλίου 2014].
3.4. Greek Anti-Racism Bill Back On Track [πρόσβαση 12 Απριλίου 2014].

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. Judging the judiciary on its stance towards the ultra-right [πρόσβαση 8 Απριλίου 2014].
5.2. Για ρατσιστική επίθεση ενώ εξέταζαν παιδιά καταγγέλουν τη Χρυσή Αυγή οι Γιατροί του Κόσμου
[πρόσβαση 11 Απριλίου 2014].
5.3. Κωστής Μαραβέγιας Είναι θρασύδειλη η βία απέναντι στους πιο αδύναμους [πρόσβαση 11
Απριλίου 2014].

5.4. Αλλαγές στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο [πρόσβαση 11 Απριλίου 2014].

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης
6.1. Επ’ αόριστον κράτηση μια ευθεία προσβολή του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου
[πρόσβαση 8 Απριλίου 2014].
6.2. 633 Immigrants Repatriated by Greece in Μαρτίου [πρόσβαση 8 Απριλίου 2014].
6.3. MSF Denounces Indefinite Detention of Migrants [πρόσβαση 9 Απριλίου 2014].
6.4. ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Η κοινωνία “αγκαλιάζει” τους πρόσφυγες [πρόσβαση 9 Απριλίου
2014].
6.5. Συνέντευξη Τύπου Σύριων Προσφύγων και Βίντεο του πλοιαρίου που τους μετέφερε [πρόσβαση 11
Απριλίου 2014].
6.6. Euronational Border Patrol [πρόσβαση 12 Απριλίου 2014].

14/04 – 20/04/2014
1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων

Απριλίου 2014].
1.2. Φάκελος Χρυσή Αυγή Το μίσος επιστρέφει στο Πέραμα [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].

2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
2.1. Samaras’ Pre-Election Pitch Stability [πρόσβαση 16 Απριλίου 2014].
2.2. Το έγκλημα ήταν ρατσιστικό [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
2.3. Ακροδεξιό κρεσέντο Αρη [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
2.4. Μήνυμα σεβασμού από τον Αρχιεπίσκοπο απέναντι στους ξένους [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
2.5. Χουντής για το μεταναστευτικό «Η κυβέρνηση καταφεύγει σε απάνθρωπες και αναποτελεσματικές
πρακτικές» [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].

3. Άρθρα αρχισυνταξίας
3.1. Ρομά, της Ελλάδας παιδιά [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
3.2. Ρατσισμός στο ψηφοδέλτιο [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
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1.1. Antiracism bill must encourage reporting of racist attacks, human rights group says [πρόσβαση 15
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3.3. Οι 5 τοξικές νόρμες του «φασισμού» μας [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
3.4. Κοινωνικό μέρισμα για «ζαρντινιέρες» [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
3.5. Η Μεγάλη των Φιλανθρώπων Σχολή [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
3.6. Διεργασίες για «νέα κεντροδεξιά» και στα «δεξιά» της Δεξιάς [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].

4. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο
4.1. Παραλήρημα Παναγιώταρου για Χίτλερ και ομοφυλόφιλους [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
Golden Dawn MP praises Hitler as a 'great personality' [πρόσβαση 16 Απριλίου 2014].
Greece's Golden Dawn party describes Hitler as 'great personality' [πρόσβαση 16 Απριλίου 2014].
4.2. Εορταστική διανομή τροφίμων από την Τ.Ο. Θεσσαλονίκης - Μ. Πέμπτη [πρόσβαση 16 Απριλίου
2014].
4.3. Οι αληθινοί εχθροί της ελευθερίας [πρόσβαση 16 Απριλίου 2014].

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. Ετοιμάζοντας το ελληνικό Γκουαντάναμο [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
5.2. Η φαλκίδευση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα ιστορικές «συμπτώσεις» [πρόσβαση 15 Απριλίου
2014].
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5.3. Ισόβια για τη δολοφονία Λουκμάν [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
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Two GD Members Convicted for Murder [πρόσβαση 16 Απριλίου 2014].
5.4. H Ευρώπη πολεμά τον φασισμό στην Αθήνα [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
5.5. Πρωτοβουλίες για τους άστεγους με δωρεές ιδιωτών ανακοίνωσε ο Σαμαράς [πρόσβαση 15
Απριλίου 2014].
Τώρα θυμήθηκαν και τους άστεγους! [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
Σαμαράς Μέτρα υπέρ των αστέγων [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
Τώρα δεν τους βλέπεις; [πρόσβαση 15 Απριλίου 2014].
Πάγκαλος Φιγούρα έκαναν ο Σαμαράς και οι συνεργάτες του με τα μέτρα για τους αστέγους [πρόσβαση
15 Απριλίου 2014].
Φ. Κουβέλης Έλλειμμα κατανόησης δείχνει η πρωτοβουλία στήριξης των αστέγων [πρόσβαση 15
Απριλίου 2014].
5.6. Αύριο ανοίγει τις πόρτες της σε 17 οικογένειες η Κοινωνική Κατοικία της οδού Μπουμπουλίνας
[πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
Προεκλογικό καταφύγιο [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].

5.7. Λάρισα Άστεγος κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
Homeless Engineer Running for Councillor in Larissa [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
5.8. Merkel says “No” to War Reparations for Greece [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
5.9. Greek Judges Send Prosecutors Case on Syrian Chemical Weapons in Med [πρόσβαση 19 Απριλίου
2014].
5.10. Ανοιχτά ΛΟΑΤ υποψηφιότητες στις εκλογές του Μάη [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης
6.1. Ministry announces pilot scheme Greece to use drones to control Immigration [πρόσβαση 15
Απριλίου 2014].
6.2. UNHCR asks the Greek Government to review the measure for prolonged administrative detention
[πρόσβαση 16 Απριλίου 2014].
Η Ύπατη Αρμοστεία ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση την επανεξέταση του μέτρου της παράτασης της
διοικητικής κράτησης [πρόσβαση 17 Απριλίου 2014].
6.3. Καταγγελία Βασανισμοί στα κέντρα κράτησης μεταναστών [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
Βασανισμούς με ηλεκτροσόκ στα κέντρα κράτησης καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ [πρόσβαση 19 Απριλίου
2014].

21/04 – 27/04/2014
1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
1.1. Φασιστική επίθεση στα γραφεία της «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας» [πρόσβαση 22 Απριλίου
2014].
Καταδίκη για την επίθεση στα γραφεία της «Ανταρσίας στις γειτονιές της Αθήνας» [πρόσβαση 22
Απριλίου 2014].
1.2. Η μαρτυρία του μαθητή που μαχαιρώθηκε από χρυσαυγίτες [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
Κατάθεση σοκ του μαθητή από το Π. Φάληρο Ετσι με χαράκωσαν οι Χρυσαυγίτες στο πρόσωπο
[πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
Προμελετημένη η επίθεση των χρυσαυγιτών στον 16χρονο μαθητή [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
Victim Gives Shocking Testimony about Vicious Fascist Attack [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
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6.4. Στον δρόμο οι Σύριοι πρόσφυγες στα Χανιά [πρόσβαση 19 Απριλίου 2014].
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1.3. Στον καιρό των τσιγγάνων... της Σαμπιχά [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].

2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
2.1. Πατριάρχης Βαρθολομαίος Το εθνοφυλετικό μίσος διογκώνεται [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
2.2. Το «ωχριά» και η χούντα μπέρδεψαν τους χρυσαυγίτες [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
Το «ωχριά» και η χούντα μπέρδεψαν τους χρυσαυγίτες [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
2.3. Κ. Παπούλιας «Η Δημοκρατία δεν μας χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε» [πρόσβαση 21 Απριλίου
2014].
Κ. Παπούλιας: Η Δημοκρατία δεν μας χαρίστηκε [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
«Η Δημοκρατία δεν μας χαρίστηκε» [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
2.4. ΑΝΤΑΡΣΥΑ Στα χέρια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ακυρώθηκαν οι δημοκρατικές κατακτήσεις [πρόσβαση 21 Απριλίου
2014].
2.5. Κεδίκογλου Ύψιστο χρέος μας η θωράκιση της Δημοκρατίας [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
2.6. Μηνύματα των πολιτικών για τα 47 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου [πρόσβαση 21
Απριλίου 2014].
Μηνύματα των πολιτικών για τα 47 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου [πρόσβαση 21
Απριλίου 2014].
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2.7. Πάντα επίκαιρος ο αγώνας για τη δημοκρατία [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
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Πάντα επίκαιρος ο αγώνας για τη δημοκρατία [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
2.8. «Τιμάμε τους αγωνιστές, τα θύματα της δικτατορίας» [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
2.9. ΣΥΡΙΖΑ Να μην εκμεταλλεύεται κανείς το ζήτημα της μειονότητας [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
ΣΥΡΙΖΑ Το ζήτημα της μειονότητας στη Θράκη είναι πολύ σοβαρό για να το εκμεταλλεύονται
[πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
2.10. Σ. Σουλεϊμάν Είναι γελοιότητα ο χαρακτηρισμός μιας τσιγγάνας ως ακροδεξιάς [πρόσβαση 22
Απριλίου 2014].
Σαμπιχά «Δεν μετανιώνουμε, δεν μας απογοητεύουν» [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
2.11. ΣΥΡΙΖΑ για δελτίο ειδήσεων του MEGA Σε απόλυτο συντονισμό διαπλοκή, διεφθαρμένο πολιτικό
σύστημα και νεοναζί [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
2.12. Ευ. Βενιζέλος Τα κόμματα πρέπει να αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα τη μουσουλμανική
μειονότητα [πρόσβαση 23 Απριλίου 2014].
2.13. Με καταγγελίες αποσύρει την υποψηφιότητά του ο Βαλλιανάτος [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
Αθήνα Διαμαντόπετρα [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].

Απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
Την απόσυρσή του από τη διεκδίκηση του δήμου Αθηναίων ανακοίνωσε ο Γρ. Βαλλιανάτος [πρόσβαση
27 Απριλίου 2014].
2.14. Πολιτική εκμετάλλευση της μειονότητας καταγγέλλει ο Κουβέλης [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
2.15. Κατά των εθνικισμών δηλώνει ο Οσμάν [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
2.16. Χρυσαυγίτες σε νέα επίδειξη τραμπουκισμού [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].

3. Άρθρα αρχισυνταξίας
3.1. Χούντα δε γνωρίσαμε, για δημοκρατία βλέπουμε [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
3.2. Τα αναστάσιμα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
3.3. Μαλλιά - κουβάρια στον ΣΥΡΙΖΑ για την υποψήφια από τη μειονότητα [πρόσβαση 21 Απριλίου
2014].
Aνακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για το «κόψιμο» Σαμπιχά. Ο Ουμίτ Μεστάν από την Ξάνθη, στο ευρωψηφοδέλτιο
[πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
Παραπολιτική Πολλές απαντήσεις από την απόσυρση Σαμπιχά. Ιστορίες προεκλογικής ηλιθιότητας…
[πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
3.4. Κασιδιάρης Προεκλογική καμπάνια με αφίσα-πρόκληση [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].

«Θέλουν τουρκική συνείδηση» [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
3.6. Με αφορμή τη Σαμπιχά. Και τώρα ας μιλήσουμε ανοιχτά για τις επιλογές και τα συμπεράσματα…
[πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
3.7. Σχέσεις Χρυσής Αυγής και αστυνομίας στο μικροσκόπιο των [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
Εξετάζεται ο ρόλος αστυνομικών στη δράση της Χρυσής [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
3.8. Στοίχημα Γεωργιάδη Αν χάσει η ΝΔ στις ευρωεκλογές παραιτούμαι [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
3.9. Σουλεϊμάν, ένα ελληνικό σίριαλ [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
Η Σαμπιχά και το Wstavac [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
3.10. Προσέχει τα λάθη μέχρι τις ευρωεκλογές [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
3.11. Το (εθνικό) αυτογκόλ του αδύναμου Τσίπρα [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
3.12. Η Τσιγγάνα (της Θράκης) που ύψωσε γαλανόλευκη [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].

4. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο
4.1. Ρομά, Πακιστανοί και Αλβανοί σπεύδουν για το κοινωνικό μέρισμα! [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
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3.5. Γιατί σωστά κόπηκε η Σαμπιχά Σουλεϊμάν από τον ΣΥΡΙΖΑ [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
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4.2. Η άνοδος του φασισμού και άλλα παραμύθια [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. 21 Απριλίου 1967 Το πραξικόπημα [πρόσβαση 21 Απριλίου 2014].
5.2. Researchers Find Greek Austerity Caused More than 500 Suicides [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
Πάνω από 500 αυτόχειρες τα δυο πρώτα χρόνια της κρίσης [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
Austerity in Greece caused more than 500 male suicides, say researchers [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
Έρευνα-κόλαφος για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Μέσα σε ένα χρόνο 551 αυτόχειρες λόγω κρίσης
[πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
5.3. April 21 The Day of The Colonels and The Junta [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
5.5. FEMEN κατά Λε Πέν και φασισμού [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
5.6. Στη Βουλή η δικογραφία για τον Ηλία Κασιδιάρη [πρόσβαση 22 Απριλίου 2014].
5.7. #MyELAS [πρόσβαση 23 Απριλίου 2014].
5.8. Εκλογομαχίες [πρόσβαση 23 Απριλίου 2014].
5.9. “Ο Kανόνας των εσωρούχων” είναι η καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά της παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης [πρόσβαση 23 Απριλίου 2014].
5.10. Η ελληνική προεδρία στην Ε.Ε. χρειάζεται να σεβαστεί πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα
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5.11. Πάνω από 20.000 πορείες και διαδηλώσεις στα τέσσερα χρόνια του Μνημονίου [πρόσβαση 26
Απριλίου 2014].
5.12. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομη κράτηση δύο αλλοδαπών
[πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
ECtHR Convicts Greece on Human Rights Violations [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
5.13. Νέα επιχείρηση «Ξένιος Δίας» στην Αθήνα με πέντε συλλήψεις και 359 [πρόσβαση 26 Απριλίου
2014].
Σε 37 ανέρχονται οι συλληφθέντες από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
5.14. Τον αποκλεισμό της Χ.Α. από τα ΜΜΕ ζήτησε το ΚΚΕ [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
5.15. Πλωτή αλυσίδα για τα χημικά της Συρίας [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
5.16. Στις 30 Απριλίου η απόφαση για άρση ασυλίας βουλευτών της Χρυσής Αυγής [πρόσβαση 26
Απριλίου 2014].
Στον ανακριτή τέσσερις βουλευτές της Χρ. Αυγής [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
5.17. Εκρυθμη η κατάσταση στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].

Inmates in Korydallos Prison Hospital Protest Against Poor Conditions [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
5.18. Κοινό ψηφοδέλτιο Οικολόγων - Πράσινων και Πειρατών στις ευρωεκλογές [πρόσβαση 26
Απριλίου 2014].
5.19. Συνεργασία που θα συνεχιστεί και στις εθνικές εκλογές ανακοίνωσαν Δημιουργία Ξανά και Δράση
[πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
5.20. Ευρωβαρόμετρο Έντονη η δυσαρέσκεια στην Ελλάδα για τις εργασιακές συνθήκες [πρόσβαση 26
Απριλίου 2014].
5.21. Δύσκολη επικράτηση της Δεξιάς στις ευρωεκλογές προβλέπει δημοσκόπηση του «PollWatch»
[πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
5.22. Να Σώσουμε το Νερό! [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].
5.23. Ανοιχτή επιστολή από τον πατέρα ενός εγκαίρως αποχωρήσαντα χρυσαυγίτη [πρόσβαση 27
Απριλίου 2014].
Ανοιχτή επιστολή από τον πατέρα ενός εγκαίρως αποχωρήσαντα χρυσαυγίτη
[πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
Ανοιχτή επιστολή από τον πατέρα ενός εγκαίρως αποχωρήσαντα χρυσαυγίτη
[πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
5.24. Ηχηρό «όχι» στα χημικά της Συρίας [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].

Ημέρα δράσης στα Σφακιά για τα χημικά της Συρίας [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
5.25. Επίθεση σε γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Γλυφάδα [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
5.26. "Συννεφιασμένη Κυριακή" Σαν σήμερα οι ναζί μπαίνουν στην Αθήνα [πρόσβαση 27 Απριλίου
2014].
5.27. EU Says No More Greek Worker Firings [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
5.28. Health Insurance a Victim of Austerity in Greece [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης
6.1. Greece The murky moat of fortress Europe [πρόσβαση 26 Απριλίου 2014].

28/04 – 04/05/2014
1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
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Πλωτή αλυσίδα για τα χημικά της Συρίας [πρόσβαση 27 Απριλίου 2014].
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1.1. ΑΡΚΕΤΑ! [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
Πάνω από 75 κρούσματα ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα μέσα σε έναν χρόνο [πρόσβαση 1 Μαΐου
2014].
Πάνω από 75 κρούσματα ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].
1.2. Ο Μουταφίδης υπόσχεται νεκροταφεία μουσουλμάνων και τζαμιά στη Θεσσαλονίκη [πρόσβαση 29
Απριλίου 2014].
1.3. Αντιρατσιστική μάχη η δίκη της «Εργατικής Αλληγγύης» [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
2.1. Να σταματήσουμε τώρα το μετεμφυλιακό κλίμα [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
2.2. Άρθηκε η ασυλία 4 βουλευτών της Χ.Α [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
Αρθηκε η ασυλία των τεσσάρων βουλευτών της Χρυσής Αυγής [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
Greek Parliament Lifts Immunity of Four More Golden Dawn MPs [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].
2.3. Επίθεση από χρυσαυγίτες στον Κολωνό καταγγέλλουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - τι λένε τα κόμματα
[πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
Επίθεση μελών της ΧΑ σε υποψηφίους του, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
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3. Άρθρα αρχισυνταξίας
3.1. Ένας ακόμη ανώτατος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού αποφάσισε να γίνει... Χρυσαυγόπουλο
[πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
3.2. Κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα το θέμα της μετανάστευσης [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
3.3. Εμπρηστική επίθεση ναζιστών εναντίον αριστερών στο Χαϊδάρι [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
3.4. Αδιαφορία στην κοινωνία για τις εκλογές [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].
3.5. Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά και οι μεταλλάξεις της [πρόσβαση 4 Μαΐου 2014].
3.6. Οι Ευρωπαίοι και πάλι ενώπιον της Ιστορίας [πρόσβαση 4 Μαΐου 2014].
3.7. Κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική... είμαστε σίγουροι; [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].
3.8. Η Ευρώπη μπροστά σε νέες προκλήσεις [πρόσβαση 4 Μαΐου 2014].

4. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο
4.1. Συγγένειες Αριστεράς - Σκοπιανών σοβινιστών [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. Πώς ο Ντάνι Άλβες... έφαγε το ρατσισμό [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
Είμαστε όλοι μαϊμούδες -#WeAreAllMonkeys [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
Το κίνημα της μπανάνας [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
5.2. Σφακιά-Κρήτη 27/4/2014 [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
5.3. Prosecutors summon four Golden Dawn MPs for questioning [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
5.4. Κατηγορούμενοι στις Σκουριές Μας στερούν το νερό μας, δεν θα τους αφήσουμε να μας
στερήσουν τον τόπο μας [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
5.5. Στον Αρειο Πάγο 15 αιτήσεις κομμάτων [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
5.6. Συνωστισμός για μία σακούλα τρόφιμα [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
5.7. Cato Institute Greece World’s Tenth Most Miserable Country [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
Δέκατη πιο δυστυχισμένη χώρα διεθνώς η Ελλάδα [πρόσβαση 30 Απριλίου 2014].
5.8. Greek denial of vote to targets of racism increases Golden Dawn's EP chances [πρόσβαση 1 Μαΐου
2014].
5.9. Greece accused of unlawful refugee deportations [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].
5.10. Προεκλογικός αγώνας χωρίς ρητορική μίσους [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].
5.11. Οι Σύγχρονες «Σκλάβες» της Αθήνας [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

•

H ελληνική Εργατική Πρωτομαγιά και ο αγώνας για το οκτάωρο [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

•

Ο ξεσηκωμός των εργατών στο Σικάγο και η Εργατική [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

•

Πρωτομαγιά 1944-2014 70 χρόνια από την εκτέλεση των «200» στην Καισαριανή [πρόσβαση 1

Μαΐου 2014].
•

Πρωτομαγιά στη σκιά του νέου Μνημόνιου [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

•

Ποτέ ξανά άνεργη Πρωτομαγιά [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

•

Εκατοντάδες διαδηλωτές στη Βουλή [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

•

Ολοκληρώθηκαν τα συλλαλητήρια για την Εργατική Πρωτομαγιά [πρόσβαση 1 Μαΐου 2014].

5.13. Golden Dawn supporters clash with anti-fascists in Brisbane [πρόσβαση 2 Μαΐου 2014].
5.14. Greek denial of vote to targets of racism increases Golden Dawn’s EP chances [πρόσβαση 2 Μαΐου
2014].
5.15. «Σοκάρομαι για το ρατσισμό σας» [πρόσβαση 2 Μαΐου 2014].
5.16. Ουραγός η Ελλάδα στην ισότητα των φύλων [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].
5.17. Τι να ψηφίσουμε στις εκλογές [πρόσβαση 4 Μαΐου 2014].
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5.18. Πολιτικός πολιτισμός:
•

Θεσσαλονίκη Βόμβα μολότοφ σε εκλογικό κέντρο του ΚΚΕ [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].

•

Σύλληψη για φθορές στο προεκλογικό περίπτερο της Ρ. Δούρου [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].

•

Επίθεση Σαμαρά σε ΣΥΡΙΖΑ Θα εξαφανιστούν μαζί με την κρίση [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].

•

Φόβοι και ελπίδες για την αποχή [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].

•

Ευρωεκλογές Η μάχη φουντώνει και η πόλωση επανέρχεται [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].

5.19. H παιδική φτώχεια καλπάζει στην Ελλάδα [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].
Greece Failing to Protect Children from Poverty [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].
5.20. Χωρίς δουλειά και εισόδημα [πρόσβαση 4 Μαΐου 2014].
5.21. Record Greek Candidiacy for European Parliament Election [πρόσβαση 4 Μαΐου 2014].
5.22. Το Υπουργείο Υγείας Αδιαφορεί Για τους Ανασφάλιστους με Ηπατίτιδα στο Ελληνικό [πρόσβαση 4
Μαΐου 2014].

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης
6.1. Για τις απωθήσεις μεταναστών καταγγέλλει την Ελλάδα η Διεθνής Αμνηστία [πρόσβαση 29
Απριλίου 2014].
Amnesty International report on unlawful expulsions (pdf)
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Amnesty International report on unlawful expulsions [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
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Amnesty condemns Greek state violence against migrants at borders [πρόσβαση 29 Απριλίου 2014].
6.2. Amnesty slams Greece for refugees treatment [πρόσβαση 2 Μαΐου 2014].
6.3. Greek Authorities Also Push Back Refugees – Report [πρόσβαση 2 Μαΐου 2014].
6.4. Χωρίς περίθαλψη και φάρμακα το κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα [πρόσβαση 2
Μαΐου 2014].
6.5. Ραδιομαραθώνιος για τα κέντρα κράτησης [πρόσβαση 3 Μαΐου 2014].

05/05 - 11/05/2014
1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
1.1. Διαμαρτυρία μεταναστών εμπόρων για ρατσιστικές επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ [πρόσβαση 9 Μαΐου
2014].
1.2. Ρατσιστική επίθεση στο γήπεδο [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].

1.3. Το χρυσαυγίτικο πογκρόμ τον Μάη του 2011 μετά τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη [πρόσβαση
10 Μαΐου 2014].

2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
2.1. Κοινή στάση της Ε.Ε. για τη μετανάστευση ζήτησε ο Βαρβιτσιώτης [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
2.2. Δ. Κουτσούμπας Στην Ελλάδα αρκετοί «δούλεψαν» για την ενίσχυση της Χρυσής Αυγής [πρόσβαση
10 Μαΐου 2014].
2.3. Αδ. Γεωργιάδης Πλήρης πρόσβαση στη φαρμακευτική δαπάνη για όλους τους Έλληνες [πρόσβαση
10 Μαΐου 2014].
2.4. First Greek Muslim Candidate Standing in EU Elections [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].

3. Άρθρα αρχισυνταξίας
3.1. Το διαρκές ναυάγιο της μεταναστευτικής πολιτικής [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
«Το διαρκές ναυάγιο της μεταναστευτικής πολιτικής» [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
3.2. Το δίλημμα και ο στρουθοκαμηλισμός [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
3.3. Φασιστες πήγαν να πυρπολήσουν το αμάξι υποψήφιας του Μ-Λ ΚΚΕ για τις Ευρωεκλογές
[πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].

4. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο
4.1. «Έφυγα όταν ανακάλυψα ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζί» [πρόσβαση 11 Μαΐου 2014].

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. Racism in Europe at its worst since the 1980s – claim [πρόσβαση 8 Μαΐου 2014].
5.2. Το πλεόνασμα, το κοινωνικό μέρισμα και η κλοπή της απόλαυσης [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
5.3. Αντιφασιστική συγκέντρωση κατά την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου της ΧΑ [πρόσβαση 9
Μαΐου 2014].
5.4. «Εργασία υποσχόταν η Χρυσή Αυγή» για να στρατολογήσει νέα μέλη [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
5.5. Μεταναστευτικές ροές Αύξηση κατά 142% των συλλήψεων του Λιμενικού [πρόσβαση 9 Μαΐου
2014].
Coast Guard Data Show Increase of Immigrant Arrivals [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].
5.5. Νέες αποκαλύψεις για τη δράση της Χρυσής Αυγής [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
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5.6. Op-Ed In parts of Europe, the far right rises again [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
5.7. Minister urged to stop detention of migrants beyond 18 months [πρόσβαση 9 Μαΐου 2014].
5.8. Διεθνές Παρατηρητήριο Δημοσιογράφων για τον φασισμό και το ρατσισμό [πρόσβαση 9 Μαΐου
2014].
5.9. Ισλαμοφοβία Η δύσκολη ζωή και ο ρατσισμός που βιώνουν οι μουσουλμάνοι στη Δύση [πρόσβαση
9 Μαΐου 2014].
5.10. Ευρωεκλογές 43 κόμματα και συνασπισμοί θα λάβουν μέρος [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].
5.11. Καταγγελία για βία και απειλές εισπράκτορα του ΟΣΕ ότι θα σκοτώσει άστεγο [πρόσβαση 10
Μαΐου 2014].
5.12. Οι Ευρωεκλογές και η πολιτική σας προτίμηση με μια ματιά! [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].
5.13. Τα πολιτικά κόμματα και οι θέσεις τους για τις ευρωεκλογές:


Ένωση Κεντρώων [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014]. Ευρωεκλογες 2014-Προεκλογικό spot Ενωσης
Κεντρωων(1)



ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή) [πρόσβαση 10 Μαΐου
2014].



Ο.Κ.Δ.Ε. (Οργάνωση Κουμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014] ΟΚΔΕ -
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Α.Σ.Κ.Ε. (Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κίνημα Ελλάδος) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Κοινωνία [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



ΚΕΑΝ (Κίνημα Εθνικής Αντίστασης) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014] Πρόσκληση για εκλογή νέων
μελών



Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



ΛΑΟΣ (Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Εθνική Αυγή [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



ΚΚΕ [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Το Ποτάμι [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα
Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές,
Σώζω τα Πλούτη των Ελλήνων, Πανεργατικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ-Ε.Κ.Ε.) - [πρόσβαση
10 Μαΐου 2014].



Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Λευκό [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Δημοσθένης Βεργής Έλληνες Οικολόγοι [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



ΟΑΚΚΕ (Οργανισμός για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Δημοκρατική Αριστερά – Προοδευτική Συνεργασία [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014] 1o τηλεοπτικό
σποτ της ΔΗΜΑΡ



Εθνικό Μέτωπο [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Ελιά [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Πράσινοι- Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



ΜΛ ΚΚΕ (Μαρξιστικό – Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Νέα Δημοκρατία [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Ελπίδα Πολιτείας [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Παναθηναϊκό Κίνημα [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014] Παναθηναϊκό Κίνημα.Νίκος Αβραμίδης,
υποψήφιος Δήμαρχος Αθηνών



Δραχμή (συνασπισμός των κομμάτων Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και Πατριωτικό Κοινωνικό



Οικολόγοι πράσινοι και κόμμα πειρατών [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Σχέδιο Β' [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Σοσιαλιστικό Κόμμα [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Συνασπισμός Ριζοσπαστική Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Κοινωνία Αξιών [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].



Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ευρωπαικό Αντιμνημονιακό Μέτωπο, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών,
Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας, Ανεξάρτητοι Έλληνες [πρόσβαση
10 Μαΐου 2014].



Δράση – Δημιουργία Ξανά, μαζί στον συνδυασμό «Γέφυρες» [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].

Κόμματα που συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές και «ξεχωρίζουν» [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].
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Κίνημα) [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014]. Video
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5.14. Survey Finds Greece’s Education System the Worst in Europe [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].
5.15. Αύξηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].
5.16. Election campaigning heats up in Greece [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].
5.17. Στο έλεος της τύχης ανασφάλιστοι πολίτες με ηπατίτιδα [πρόσβαση 11 Μαΐου 2014].

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης
6.1. Συμβούλιο της Ευρώπης Να γίνει σε βάθος έρευνα για το ναυάγιο στη Σάμο [πρόσβαση 9 Μαΐου
2014].
6.2. Ποινικοποίηση της Μετανάστευσης στην Ελλάδα [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].
6.3. Watching Them Die In the Aegean Sea When Will It End? [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014].

12/05 - 18/05/2014
1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
1.1. Μεγαλύτεροι αντισημίτες στη Δ. Ευρώπη οι Έλληνες! [πρόσβαση 14 Μαΐου 2014].
Για το ίδιο θέμα Survey Shows High Percentage of Greeks are Anti-semitic [πρόσβαση 15 Μαΐου 2014].
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1.2. Χαμηλά στην κατάταξη για τα ΛΟΑΤ δικαιώματα η Ελλάδα [πρόσβαση 14 Μαΐου 2014].
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1.3. Ένα «ξεχασμένο» χρυσαυγίτικο πογκρόμ με αρχηγό τον Κασιδιάρη [πρόσβαση 14 Μαΐου 2014].
1.4. Οι Έλληνες, ο λαός που δεν θέλει περισσότερο τους μετανάστες [πρόσβαση 15 Μαΐου 2014].

2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
2.1. «Ξέχασε» το Φαρμακονήσι ο Σαμαράς [πρόσβαση 12 Μαΐου 2014].
2.2. Άννα Στάμου Άλλαξε θρησκεία, φόρεσε μαντήλα και πάει ευρωεκλογές [πρόσβαση 12 Μαΐου
2014].
2.3. Candidates for EU Commission presidency lock horns in latest debate [πρόσβαση 15 Μαΐου 2014].
2.4. Το ρατσισμό της Νέας Δημοκρατίας θα τον ζήλευε και η Χρυσή [πρόσβαση 13 Μαΐου 2014].
2.5. Αριστερά και Θράκη [πρόσβαση 15 Μαΐου 2014].
2.6. Μερικές από τις καταγγελίες πολιτικών για αντιπάλους τους:


Δρίτσας Παράνομη προεκλογική δραστηριότητα Μώραλη [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



Στ. Θεοδωράκης Σαμαράς και Τσίπρας δείχνουν τον προεκλογικό τους εαυτό [πρόσβαση 17
Μαΐου 2014].



Καμμένος Συγκαλύπτουν τα όργια των κυβερνήσεων Παπανδρέου [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



Σαμαράς Υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να επιστρέψουμε στην κρίση [πρόσβαση 17 Μαΐου
2014].



Τσίπρας Αυτή την Κυριακή τελειώνουμε με τους εκβιαστές [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



Ο Τσίπρας ως ατζέντης των σεναρίων πολιτικής αποσταθεροποίησης [πρόσβαση 17 Μαΐου
2014].



N. Κακλαμάνης Παράνομη προεκλογική δραστηριότητα του Α. Σπηλιωτόπουλου [πρόσβαση 17
Μαΐου 2014].



Κουτσούμπας Όχι στα δικομματικά εκβιαστικά διλήμματα [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



Ως «επικίνδυνο τζογαδόρο» χαρακτήρισε τον Αλ. Τσίπρα ο Α. Σαμαράς από την Πάτρα
[πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



Πολιτικό παραλογισμό και απύθμενο θράσος καταλογίζει στον Α. Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ [πρόσβαση
17 Μαΐου 2014].



Μήνυμα νίκης του Χρήστου Παππά από τα κελιά της Τιμής [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014]



Η “σταθερότητα” τους καταστρέφει την Ελλάδα. “Αποσταθεροποιήστε” τους με την ψήφο σας!
[πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



Ν. Γ. Μιχαλολιάκος Ψήφο στην Ελληνική Αυγή - Γκρεμίστε την δικτατορία των διεφθαρμένων!



«Τελειώνουμε με τους τρομοκράτες του λαού» [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



Πάγκαλος «Νούμερο» ο Γλέζος, «βρωμερή φάτσα» η Δούρου [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



ΔΗΜΑΡ «Όχι» στη «φίμωση» των πολιτών [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].



Δ. Κουτσούμπας Oι «χαλίφηδες» του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούν να γίνουν ΠΑΣΟΚ [πρόσβαση 17 Μαΐου
2014].



Ευ. Βενιζέλος Μόνο στη Συρία η αντιπολίτευση κάνει μόνη της εξωτερική πολιτική [πρόσβαση
17 Μαΐου 2014].

2.7. Ευρωεκλογές 2014, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].
2.8. Η κρισιμότητα των εκλογών [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].
2.9. Πρώτα Έλληνες, ζωντανοί, ελεύθεροι, αξιοπρεπείς, υπερήφανοι... [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].

3. Άρθρα αρχισυνταξίας
3.1. Greece’s Political Scene Cloudy in View of Elections [πρόσβαση 12 Μαΐου 2014].
3.2. Δυο κιλά στάρι για τον Βαγγέλη [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].
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[πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].
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3.3. Οι εκλογές, η αντίφαση και το εθνικό μέτωπο [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].

4. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο
4.1. Τώρα θα μιλήσουν οι Έλληνες [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].
4.2. A.Γεννατά-Βλαχοπούλου “Η Ελληνική Αυγή θα ξανακάνει την Αθήνα πρωτεύουσα των Ελλήνων”
[πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].
4.3. ΕΛΛΗΝΕΣ, ΓΙΝΕΤΕ ΞΑΝΑ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ! [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].
4.4. Λόγος μίσους από τη Χρυσή Αυγή:


Λόγος μίσους από τη Χρυσή Αυγή [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014]



Λόγος μίσους από τη Χρυσή Αυγή [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014]



Λόγος μίσους από τη Χρυσή Αυγή [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014]

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. Έξι στους 10 Έλληνες φοβούνται… βασανισμό [πρόσβαση 13 Μαΐου 2014].
5.2. Συνελήφθη υποψήφιος δήμαρχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Διαμαρτυρήθηκε για εξευτελιστικό έλεγχο
μεταναστών [πρόσβαση 13 Μαΐου 2014].
5.3. Δίωξη ρεπόρτερ που αποκάλυψε φιλοχρυσαυγίτη υποψήφιο Δήμαρχο [πρόσβαση 15 Μαΐου 2014].
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Για το ίδιο θέμα [πρόσβαση 15 Μαΐου 2014].
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5.4. EU Elections 2014 the rise of the new European Right [πρόσβαση 15 Μαΐου 2014].
5.5. Activists petition Greece over coastline [πρόσβαση 15 Μαΐου 2014].
5.6. Government backed torture is flourishing, says Amnesty [πρόσβαση 13 Μαΐου 2014].
5.7. Chapter 3. Most Support Limiting Immigration [πρόσβαση 14 Μαΐου 2014].
5.8. Thessaloniki residents to vote on water privatization [πρόσβαση 16 Μαΐου 2014].
5.9. Residents of Ierissos expel Golden Dawn candidates [πρόσβαση 16 Μαΐου 2014].
5.10. Ο εγγονός του Ρούντολφ Ες σε σποτ κατά του Ναζισμού [πρόσβαση 16 Μαΐου 2014].
5.11. Φωτορεπορτάζ στη Θράκη [πρόσβαση 16 Μαΐου 2014].
5.12. Στη διάθεση του ΥΠΕΣ για τις εκλογές όλα τα μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων [πρόσβαση 17 Μαΐου
2014].
5.13. The Untouchables [πρόσβαση 17 Μαΐου 2014].

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης

6.1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕΙ – Η «οδύσσεια» του Γιασίν από τη Σομαλία στη Σάμο [πρόσβαση 13
Μαΐου 2014].
6.2. Συναγερμός στη Frontex για τα «κύματα» παράνομων μεταναστών [πρόσβαση 13 Μαΐου 2014].
6.3. Italy returns 63 illegal Syrian immigrants to Greece [πρόσβαση 14 Μαΐου 2014].
6.4. Recent migrant tragedy, another reminder of urgent need for EU-wide action [πρόσβαση 14 Μαΐου
2014].
6.5. Η νέα, φρικιαστική όψη του βυθού της Μεσογείου [πρόσβαση 16 Μαΐου 2014].
6.6. Μετανάστευση ένα «εργαλείο» τρομοκράτησης των ψηφοφόρων [πρόσβαση 16 Μαΐου 2014].

7. Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Ελλάδα
7.1. Τι ψηφίσαμε χθες; [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].
7.2. «Όχι» στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].
7.3. Greek voters spell out their disapproval of austerity [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].
7.4. Editorial Balanced message [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].
7.5. Εκλογές 2014 [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].

1. Λόγος εναντίον των μεταναστών και μειονοτήτων
1.1. The Times of Israel Ο αντισημητισμός τρέχει αχαλίνωτος στην Ελλάδα – Αυξήθηκε λόγω Χρυσής
Αυγής [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].
1.2. Δώστε καμιά ψήφο και σ΄αυτούς του κακομοίρηδες μωρέ [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].
1.3. Εισβολή χρυσαυγιτών σε εκλογικό κέντρο στο Ίλιον [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].
1.4. Racism and nationalism strike again in Europe [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].

2. Λόγοι των πολιτικών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης
2.1. Samaras Blisters Golden Dawn, “Nazi Sympathizers” [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].
2.2. Μέτωπο Μπουτάρη κατά ΧΑ [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].
2.3. Το φάντασμα της ακροδεξιάς [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].
2.4.Οι πολιτικοί μιλούν για τις επερχόμενες εκλογές:
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19/05 - 25/05/2014
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Καμμένος Οι ψηφοφόροι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να ανατρέψουν τις ηγεσίες [πρόσβαση 22 Μαΐου
2014].



Bενιζέλος Ο ΣΥΡΙΖΑ εκβιάζει το αποτέλεσμα των εκλογών [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].



Γλέζος Τις ψήφους της ΧΑ τις χαρίζουμε στην ΝΔ [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].



Τσίπρας Θέμα επιβίωσης να σταματήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά [πρόσβαση 22 Μαΐου
2014].



Σαμαράς Ο Τσίπρας δεν είναι απειλή, είναι [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].



Τσίπρας «Την Κυριακή γράφουμε ιστορία» [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].



Πυρά Αδ. Γεωργιάδη κατά ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές [πρόσβαση 22
Μαΐου 2014].



«Επαχθής πράξη» οποιοδήποτε φλερτ με τη Χρυσή Αυγή, ανέφερε ο Ευ. Βενιζέλος [πρόσβαση
23 Μαΐου 2014].



Μετά τις ευρωεκλογές θα αρχίσει η κουβέντα για την επόμενη μέρα», εκτίμησε ο Γ.
Καρατζαφέρης [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].



Δ. Κουτσούμπας ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ θέτουν εκβιαστικά διλήμματα για τις ευρωεκλογές [πρόσβαση
23 Μαΐου 2014].



Ψηφίζουμε για να μπει τέλος στον Σαμαρά και τον Βενιζέλο», είπε ο Αλ. Τσίπρας [πρόσβαση 23
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Μαΐου 2014].

93



Κ. Καραμανλής Ισχυρή ΝΔ σημαίνει σταθερότητα στη [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].



Samaras says Tsipras playing with fire over snap polls [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].



The Golden Dawn factor should not be underestimated [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].



Η δήλωση του Σταύρου Θεοδωράκη για τις ευρωεκλογές 2014 [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].



Ευρωεκλογές 2014-Κασιδιάρης Η X.A. διεκδικεί μία πολύ υψηλή θέση [πρόσβαση 25 Μαΐου
2014].



Δηλώσεις Α. Σαμαρά για τις εκλογές 2014 [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].



Τι δήλωσαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων αφού άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα
[πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].



Δηλώσεις Δ.Κουτσούμπα για τις ευρωεκλογές 2014 [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].



Βενιζέλος Η ψήφος δεν είναι χαλαρή [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].



Σε αποδοκιμασία του ΣΥΡΙΖΑ καλεί ο Σαμαράς [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].

3. Άρθρα αρχισυνταξίας
3.1. Golden Dawn’s showing in elections worries Greek government [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].
3.2. Greece's Golden Dawn seeks allies in EP [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].
3.3. Alarming rise of Golden Dawn in Athens [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].
3.4. Golden Dawn Election Showing Vexes Government [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].
3.5. Polls’ lost credibility [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].
3.6. Ευρωεκλογές και προκλήσεις [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].
3.7. Ευρωεκλογές Διευρύνεται το προβάδισμα της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη [πρόσβαση 20 Μαΐου
2014].
3.8. Δεν είναι εξωγήινοι οι ψηφοφόροι της Χρ. Αυγής [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].
3.9. Η Ιστορία ως φάρσα [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].
3.10. Ανησυχία στα αμερικάνικα ΜΜΕ για τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].
3.11. Why do we vote in Euro elections? [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].
3.12. Η μάχη ευρωπαϊκή, τα κριτήρια της ψήφου εθνικά [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].

4. Άρθρα που άκριτα αναπαράγουν τον ξενοφοβικό λόγο
4.1. Νικήσαμε στις 18 Μαΐου - Θέσεις Μάχης για την Κυριακή! [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].

4.3. ΣΥΡΙΖΑ Ιδού οι υπόγειες διαδρομές ΝΔ - Χρυσής Αυγής [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].

5. Θέματα δημοκρατίας
5.1. Voter abstention in first round reaches 38.4 pct nationwide; 50 pct in Athens [πρόσβαση 20 Μαΐου
2014].
5.2. Η UEFA «κλωτσάει» τον ρατσισμό [πρόσβαση 21 Μαΐου 2014].
5.3. Στην ατζέντα η παράνομη μετανάστευση [πρόσβαση 21 Μαΐου 2014].
5.4. Venizelos Says Protesting Bondholders “Fascist-Like” [πρόσβαση 21 Μαΐου 2014].
5.5. Greece Ranks Low on Workers Rights [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].
5.6. Η Μαύρη Βίβλος της Ντροπής [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].
5.7. Δράσε. Αντίδρασε. Επηρέασε [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].
5.8. Γαύδος Αποχή από τις ευρωεκλογές, λόγω των χημικών της Συρίας [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].

6. Η Ελλάδα στα σύνορα της Ευρώπης
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6.1. Bulgaria Closes Borders to Syrian Refugees [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].
6.2. Europe shuns Syria refugees [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].
6.3. International legal team condemns Crete courtroom racism [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].
6.4. Migrants’ voting ban aids Greece’s far-right in Euro elections – claim [πρόσβαση 19 Μαΐου 2014].
6.5. No limits to brutality deaths at the Greece-Turkey borders [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].
6.6. “Επείγον ζήτημα η απεγνωσμένη μετανάστευση” [πρόσβαση 20 Μαΐου 2014].
6.7. Death toll of refugees in the Mediterranean continues to rise [πρόσβαση 21 Μαΐου 2014].
6.8. ‘The EU lacks a migration policy’ [πρόσβαση 21 Μαΐου 2014].
6.9. Europe is at a crossroads – with respect for human dignity at stake [πρόσβαση 21 Μαΐου 2014].
6.10. «Ελευθερία όχι Frontex» [πρόσβαση 22 Μαΐου 2014].
6.11. Less Europe, less immigration? [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].

7. Ευρωεκλογές
7.1. Προεκλογικές αντιπαραθέσεις ακόμη και για... σποτάκια [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].
7.2. Κάποια από τα πολιτικά κόμματα και οι θέσεις τους για τις ευρωεκλογές:


Ένωση Κεντρώων [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014] YouTube NERIT



ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή) [πρόσβαση 23
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Μαΐου 2014]. YouTube
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Ο.Κ.Δ.Ε. (Οργάνωση Κουμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος) [πρόσβαση 23 Μαΐου 2014].
Διακαναλική συνέντευξη της ΟΚΔΕ για τις ευρωεκλογές, YouTube



Α.Σ.Κ.Ε. (Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κίνημα Ελλάδος [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014].



Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014]. YouTube, YouTube, YouTube,
YouTube, YouTube, YouTube, NERIT



Κοινωνία [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014] YouTube, YouTube, YouTube



ΚΕΑΝ (Κίνημα Εθνικής Αντίστασης) [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014]. YouTube, PDF



Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014] YouTube



ΛΑΟΣ (Λαικός Ορθόδοξος Συναγερμός) [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014]. NERIT



Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014] YouTube



Εθνική Αυγή [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014] Χιλιάδες Έλληνες στην συγκέντρωση της Χρυσής
Αυγής - Η μεγάλη Νίκη πλησιάζει, Οι τέσσερις άξονες της εθνικιστικής πολιτικής στην Ευρώπη



ΚΚΕ [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014] YouTube



Το Ποτάμι [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014]. Η πρώτη φορά, Το «Μανιφέστο για μια Δίκαιη Ευρώπη
και στην Υγεία» από Το Ποτάμι . Διακαναλική συνέντευξη τύπου του Σταύρου Θεοδωράκη .



Δημοκρατική Αριστερά – Προοδευτική Συνεργασία [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], YouTube,
YouTube, NERIT, Φ.Κουβέλης στο ΒΗΜΑ FM: «Δεν θέλω τις ψήφους της Χρυσής Αυγής», NERIT



Εθνικό Μέτωπο [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], YouTube, Βίντεο διακαναλικής συνέντευξης



Ελιά [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], YouTube, YouTube



Πράσινοι- Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], «Η αποχή τους
κάνει πιο δυνατούς. Θα τους αφήσεις;», YouTube, YouTube, YouTube, YouTube



ΜΛ ΚΚΕ (Μαρξιστικό – Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος) [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014],
YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, NERIT



Νέα Δημοκρατία [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], YouTube, YouTube, YouTube, ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ, NERIT



Οικολόγοι πράσινοι και κόμμα πειρατών [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014]. YouTube, YouTube,



Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], YouTube, NERIT



Σχέδιο Β' [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], NERIT



Σοσιαλιστικό Κόμμα [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], NERIT



Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες [πρόσβαση 10 Μαΐου 2014], NERIT



Συνασπισμός Ριζοσπαστική Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ) [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], neaellada.gr,
YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube .



Κοινωνία Αξιών [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], YouTube, YouTube



Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], NERIT



Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ευρωπαικό Αντιμνημονιακό Μέτωπο, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών,
Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας, Ανεξάρτητοι Έλληνες [πρόσβαση
24 Μαΐου 2014], NERIT, YouTube



Δράση – Δημιουργία Ξανά, μαζί στον συνδυασμό «Γέφυρες» [πρόσβαση 24 Μαΐου 2014], NERIT

8. Εκλογές
8.1. Όλες οι εξελίξεις μετά τις κάλπες [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].
8.2. Ευρωεκλογές Μαΐου 2014 [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].
8.3. Δημοτικές εκλογές Μαΐου 2014 [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].
8.4. Αυτοδιοικητικές εκλογές Μαΐου 2014 [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].
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9. Δημοτικές εκλογές
9.1. Δημοτικές εκλογές Κερδίζει έδαφος η Χρυσή Αυγή. Εντυπωσιακό ποσοστό Κασιδιάρη [πρόσβαση
19 Μαΐου 2014].
9.2. Ποιους στηρίζουμε στο δεύτερο μέρος [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].
9.3.Αυτοδιοικητικές εκλογές Ο δεύτερος γύρος [πρόσβαση 25 Μαΐου 2014].

Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις | Μάιος 2014

Ενδεικτικές Πηγές στο Διαδίκτυο

97

www.charta.gr
www.protagon.gr
www.tvxs.gr
www.efsyn.gr
www.unfollow.com.gr
www.left.gr
www.pitsirikos.net
www.unhcr.gr/1againstracism
www.antinews.gr
www.newsbomb.gr
www.taxalia.blogspot.gr
www.protothema.gr
www.eklogika.gr/news
www.thepressproject.gr
www.avgi.gr
www.dimokratianews.gr
www.e-typos.com

www.enet.gr
www.ethnos.gr
www.kathimerini.gr
www.naftemporiki.gr
www.newspile.gr
www.paron.gr
www.real.gr
www.rizospastis.gr
www.tanea.gr
www.tovima.gr
www.toxwni.gr
www.xanthipress.gr
www.greece.greekreporter.com
www.jungle-report.blogspot.gr
www.news247.gr
www.e-go.gr
www.express.co.uk

www.euobserver.com
www.neurope.eu
www.amnesty.org.gr
www.pandiera.gr
www.thegueardian.com/uk
www.euronews.com
www.ksm.gr
www.dimokratikiaristera.gr
www.eliadimokratikiparataxi.gr
www.syriza.gr
www.capital.gr
www.ecogreens-gr.org
www.antarsya.gr
www.anexartitoiellines.gr

Διημερίδα για τις Ευρωπαϊκές εκλογές,
τη δημοκρατία και τις διακρίσεις
5-6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη
Διοργανώνεται από τη Συμβίωση
με την υποστήριξη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης
Στρατηγού Καλλάρη 5

Σάββατο, 5 Απριλίου: Το σημερινό τοπίο
11.30-12.00

Καλωσόρισμα

12.00-13.30 Το πλαίσιο σήμερα στην Ευρώπη
Συντονισμός, Δέσποινα Συρρή, Συμβίωση
Διακρίσεις και η άνοδος του ξενοφοβικού εξτρεμισμού στην Ευρώπη, Ανδρέας Τάκης, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Επιστημών ΑΠΘ
Συζήτηση
14.30-16.00 Πολιτικές διεργασίες στα κράτη-μέλη εν όψει των ευρωεκλογών 2014
Συντονισμός Γιάννης Παπαγεωργίου
Συγκριτική παρουσίαση πολιτικών κρατών της ΕΕ από ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης ΑΠΘ
Συζήτηση
16.00-17.45 Διακρίσεις στον δημόσιο λόγο των ευρωπαϊκών χωρών
Συντονισμός Αντώνης Γαζάκης, Οδυσσέας Σχολείο Αλληλεγγύης
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16.00-16.15 Ρατσιστική ρητορεία και λόγο στην Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία, Λιούμπισα Βρέντσεφ,
Συμβίωση
16.15-17.45 Ρατσιστική ρητορεία και ξενοφοβικός λόγος στην Ελλάδα: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
Γιάννης Σιδηρόπουλος, δημοσιογράφος, ΕΣΗΕΜ-Θ, Ξάνθη
Σαμή Καραπουγιούκογλου, δημοσιογράφος, ΕΣΗΕΜ-Θ, Κομοτηνή
Φίλιος Στάγκος, δημοσιογράφος, διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Θεάματος
Θεσσαλονίκης
Χρήστος Ηλιάδης, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Συζήτηση
18.00-18.45 Συζήτηση σε ομάδες σχετικά με τα κοινά ζητήματα στις χώρες της ΕΕ και ενδεχόμενες
ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης
18.45-20.15 Κάτι τρέχει στη γειτονιά μας: καταγραφή και εκτίμηση των εξελίξεων

Ευρωπαϊκές εκλογές, δημοκρατία και διακρίσεις | Μάιος 2014

Τι συμβαίνει με τις αιτήσεις για άδεια παραμονής; Αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από αναγραφή

99

τοπωνυμίων; Ποιο είναι το μέλλον της κοινωνικής ένταξης μετά την κατάργηση της συμμετοχής
αλλοδαπών στις αυτοδιοικητικές εκλογές; Ποιες είναι οι συνέπειες για τους “άλλους” από τον
υποβιβασμό εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων μέσα στην κρίση; Πόσο προσιτή είναι πλέον η
ιθαγένεια; Λειτουργούν οι νέες δομές ασύλου; Πού οδεύει η κατάσταση με τη γενίκευση του εγκλεισμού
των “χωρίς χαρτιά”;
Συντονισμός: Ανδρέας Τάκης
Άριαν Τσάρα/Έβρη Μπάτσου, Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Μητέρα Τερέζα
Χαμίντ Χασανί, κοινότητα Αφγανών
Γουόλι Ντουρ, Ένωση Σενεγαλέζων και άλλων Αφρικανών
Έφη Γελαστοπούλου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

PRIDE Θεσσαλονίκη
Αντώνης Σπάθης, ΕΕΔΑ
Παρουσίαση από τις ομάδες και συζήτηση

Κυριακή, 6 Απριλίου Εκστρατείες, θέσεις και δράσεις πολιτικών φορέων και συλλογικοτήτων.
Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις;
Συντονισμός: Ανδρέας Τάκης
10.00-12.00

Αντι-ρατσιστικές εκστρατείες, κινητοποιήσεις, δράσεις

ΝΑΦΘΑ, Nazi-Free Thessaloniki Assembly, Ορέστης Σκανδάλης, Ομάδα δικηγόρων Στεκιού
Γιώργος Τσαρμπόπουλος, 1 Against Racism, Δίκτυο καταγραφής περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, UNHCR
Νίκος Νικήσιανης, Αντιρατσιστική Θεσσαλονίκης

Έφη Τελλή, γραφείο δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστος Νασιόπουλος, Κοινωνικό Εργαστήρι
Συζήτηση
12.15-13.15 Συζήτηση μεταξύ συλλογικοτήτων για την διατύπωση κοινών μηνυμάτων, συλλογή και
ανταλλαγή πληροφόρησης και στοιχείων
13.15-13.45 Παρουσίαση των προτάσεων για κοινά μηνύματα και δράσεις
Επικοινωνώντας μηνύματα, κοινωνικά μέσα, δικτύωση με εκστρατείες, δράσεις, πρωτοβουλίες
13.45-14.30 Προβολή ντοκιμαντέρ “Dreaming of Democracy” του σκηνοθέτη Μορτέζα Τζαφαρί, Ιρανού
πρόσφυγα
Συζήτηση
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100

15.30-16.45 Ματιές από έξω
Πάνος Χριστοδούλου, Migrant and Refugee Communities Forum, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και συγγραφέας παιδικών βιβλίων (skype από το Λονδίνο)
Σμαρώ Καμπουρέλη, Avie Bennett Chair in Canadian Literature, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, συγγραφέας
(skype)
Δημήτρης Δαλάκογλου, ανθρωπολόγος, The City at the Time of Crisis (skype από την Αθήνα)
Άκης Γαβριηλίδης, Κοινωνικό Εργαστήριο, (skype από τις Βρυξέλες)
Συζήτηση
17.00-19.00 Forum των Πολιτικών
Συντονισμός Δέσποινα Συρρή
Ελεάνα Ιωαννίδου, υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης Α’, Οικολόγοι-Πράσινοι
Νικόδημος Μάινα, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος «Δικαίωμα στην Πόλη», Αθήνα και ASANTE
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Τριαντάφυλλος Μυταφίδης, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη
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Χρήστος Γιαρένης, υποψήφιος δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Αυτόνομη Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση στον
Δήμο Νεάπολης Συκεών
Φώτης Μπίμπασης, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη Πράσινη
Πόλη, πρόεδρος σωματείου εμποδιζομένων ατόμων Αναπηρία Σήμερα
Κώστας Γούναρης, πρώην Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης - Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ξάνθης
Αντώνης Καρούμπης, αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
Πρωτοβουλία
ΣυζήτησηΟι δημ
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Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Ελλάδα, αλλά και, πάνω απ' όλα, οι εκλογές σε ολόκληρη
την Ευρώπη για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσαν με τον πιο
σαφή τρόπο τις προβλέψεις και ανησυχίες που διατυπώθηκαν στη διημερίδα που διοργάνωσε η
Συμβίωση στη Θεσσαλονίκη στις 5 και 6 Απριλίου του 2014. H καθήλωση που παράγει η ανησυχία για
τις εξελίξεις δεν αποτελεί καλό οιωνό. Αντίδοτο στην ακινησία αυτή πιστεύουμε ότι προσφέρει το
υλικό που παρουσιάζεται εδώ, καθώς οι πολλές πρακτικές του απολήξεις και συμπεράσματα
καθιστούν σαφές ότι μια αντιρατσιστική στρατηγική δεν μπορεί να αναλίσκεται σε αφ' υψηλού
μεγαλοστομίες, ακόμη και συνοδευόμενες από νομοθεσία και χρηματοδοτήσεις, αλλά απαιτεί πάνω
και πριν απ' όλα τη σε καθημερινή βάση υποστηρικτική παρουσία και έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης
στον καθένα, πέρα από διαχωρισμούς εθνικότητας και φυλής, εκεί ακριβώς όπου χτίζονται οι
γκρεμίζονται οι δεσμοί της κοινωνικής συνοχής, στο δρόμο, στη δουλειά, στο σχολείο. Ταυτόχρονα η
επιτυχία της στρατηγικής αυτής αξιώνει επίσης μια ευρύτατη δομή συντονισμού που θα πρέπει να
υποκινεί πρωτοβουλίες και σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και κρατικής διοίκησης. Τόσο στις
δημοτικές περιφερειακές και Ευρωπαϊκές εκλογές, όσο και σε μελλοντικές βουλευτικές, κοινωνικά
κινήματα και δράσεις σε χώρους γίνονται για να ενισχύσουν και όχι να υποκαταστήσουν τις πολιτικές
και κοινωνικές δράσεις των κοινωνικών πλειοψηφιών. Ακόμη προσπάθειες γίνονται να ανοίξουν
ρωγμές στο χώρο της αντιπροσώπευσης, σε μηχανές παραγωγής λόγου, όπως είναι η τηλεόραση, το
ραδιόφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα, και στους θεσμούς, μέσα από μια δουλειά παρέμβασης στον
κόσμο των καθημερινών ανθρώπινων πραγματικοτήτων, συχνά παρακολουθώντας μια κοινωνική
πλειοψηφία που αντιστέκεται. Ο κόσμος των διακρίσεων είναι κατεξοχήν ο τόπος τέτοιων
παρεμβάσεων.
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