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Η πολική Δεξιά
ετοιμάζεται να κυβερνήσει

Εκτός 

συγκλονιστικού απρόοπτου, ο δεξιός συνασπισμός 

των πρώην νεοφασιστών της Τζόρτζα Μελόνι,
της λεπενικής Λέγκας του Ματέο Σαλβίνι και του
παρηκμασμένου Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερ-
λουσκόνι θα κερδίσει τις εκλογές της Κυριακής 25
Σεπτεμβρίου στην Ιταλία., Ολα δείχνουν ότι η νίκη της ιταλικής Δεξιάς θα
είναι καθαρή. Οι πολιτικοί επιστήμονες χρησιμοποιούν 

τον όρο «bandwagon effect» για να περιγράψουν τη στοίχιση
των αναποφάσιστων (ή των αδιάφορων ή των απληροφόρητων) πίσω 

από το άρμα εκείνου που παίρνει αέρα νίκης. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, αυτό ενισχύεται από την πελατειακή συναλλαγή: ομάδες
συμφερόντων, στη νόμιμη οικονομία ή και όχι, στον Νότο αλλά όχι
μόνο, προσφέρουν στον διαφαινόμενο νικητή τα πακέτα ψήφων που
διατείνονται ότι ελέγχουν, με αντάλλαγμα κάποια χαριστική σύμβαση
ή ευνοϊκή ρύθμιση μετά τις εκλογές.

Το προβάδισμα της Δεξιάς οριστικοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου,
όταν η συμφωνία του Ενρίκο Αέτα, ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος,
και του Κάρλο Καλέντα, επικεφαλής ενός κεντρώου σχηματισμού, να
συνεργαστούν στις μονοεδρικές περιφέρειες κατέρρευσε μετά την
ξαφνική αποχώρηση του τελευταίου. Είχε προηγηθεί η άρνηση του Αέτα
να συνεργαστεί με τον Ματέο Ρέντσι, πρώην ηγέτη του Δημοκρατικού
Κόμματος και νυν επικεφαλής άλλου κεντρώου κόμματος, επειδή το
20 1 4 ο δεύτερος είχε ανατρέψει τον πρώτο για να γίνει πρωθυπουργός
στη θέση του. Επιβεβαιώθηκε ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται
υπερβολικά συχνά σε διάφορες χώρες για να είναι τυχαίο: στα δεξιά
του πολιτικού φάσματος ακόμη και οι βαρύτερες προσβολές παραμερίζονται 

προκειμένου οι πρώην αντίδικοι να συνεργαστούν προς το
κοινό τους συμφέρον (την κατάληψη της εξουσίας), ενώ αντίθετα στα
αριστερά οι πολιτικές στρατηγικές επικαθορίζονται από προσωπικές
αντιπάθειες.

Βρισκόμαστε λοιπόν στα πρόθυρα της φασιστικής παλινόρθωσης;
Οχι ακριβώς - παρά την ανατριχιαστική σύμπτωση της συμπλήρωσης
ενός αιώνα από την Πορεία στη Ρώμη και την άνοδο του Μουσολίνι
στην εξουσία (28 Οκτωβρίου 1922). Η Μελόνι (που προαλείφεται για
πρωθυπουργός) και το κόμμα της (που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις
προηγείται με 25%) δεν είναι φασίστες, δεν ετοιμάζονται να βάλουν
λουκέτο στο κοινοβούλιο, ούτε να στείλουν τους αντιφρονούντες στα
ξερονήσια. Δεν θα κάνουν χωριστή συμφωνία αγοράς αερίου από τη
Ρωσία, παρότι ο Πούτιν είναι παλιός φίλος του Μπερλουσκόνι (και έχει
φιλοξενηθεί επανειλημμένως στη βίλα του στη Σαρδηνία), ενώ ο Σαλβίνι
είναι φανατικός οπαδός του ρώσου δικτάτορα (και μεγάλου χορηγού
της Αέγκας, σύμφωνα με αρκετές ενδείξεις). Δεν θα βγάλουν καν την
Ιταλία από την EE, αντίθετα θα καταπιούν γρήγορα τις ανοησίες περί
«ανάγκης αποκατάστασης της πρωτοκαθεδρίας των εθνικών έναντι
των κοινοτικών κανόνων δικαίου», στις οποίες δείχνουν να πιστεύουν,
τουλάχιστον μέχρι το 2026 που θα εισπραχθεί το τελευταίο από τα
191,5 δισ. ευρώ που αναλογούν στην Ιταλία από επιχορηγήσεις και
δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με 
τι θα ασχοληθεί λοιπόν μια πιθανή κυβέρνηση Μελόνι;

Βραχυπρόθεσμα, με αυτά που αρέσουν στους απανταχού
δεξιούς: επαναπροωθήσεις γυναικόπαιδων, διακρίσεις κατά

μεταναστών, περιορισμούς στην πρόσβαση των γυναικών σε αντισύλληψη 

και εκτρώσεις, άρνηση αναγνώρισης αστικών δικαιωμάτων σε
ζευγάρια ομοφύλων. Μεσοπρόθεσμα, με την πολιτειακή αλλαγή από
την Προεδρευομένη στην Προεδρική Δημοκρατία, ώστε να εκλέγεται
απευθείας ο ισχυρός ανήρ (ή η ισχυρά γυνή), έτσι ώστε να κυβερνά
με πυγμή, χωρίς τις περιττές δεσμεύσεις των ασφαλιστικών δικλίδων
και των θεσμικών αντίβαρων του κοινοβουλευτισμού. Το μέλλον θα
έχει ενδιαφέρον - και πολλή ξηρασία.

Ο Mävos MaToavyävns είναι καθηγητήδ Anpoaias ΟικονομικήΞ στο Πολυτεχνείο του
Μιλάνου και επικεφαλήδ του Παρατηρητηρίου EMnviKrïs και Ευρωηαίκήδ OiKovopias του
ΕΛΙΑΜΕΠ

Τζόρτζια Μελόνι

Η σημασία
του να έχει
κανείς εχθρούς
«Αν κερδίσω, για την Ευρώπη η διασκέδαση τελείωσε», διακήρυξε
πρόσφατα η 45χρονη που ετοιμάζεται να γίνει, συμφωνά με
Tis δημοσκοπήσει, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργοί ms xoopas

Ησυνοικία Γκαρμπατέλα της Ρώμης στέγαζε
αρχικά, από το 1920 και εξής, βιομηχανικούς
εργάτες. Κατόπιν επεκτάθηκε ώστε να χωρέσουν 

οι Ρωμαίοι που είχαν εκτοπιστεί λόγω της
ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης από τον

Μπενίτο Μουσολίνι. 

Παραμένει σταθερά 

έκτοτε οχυρό
της Αριστεράς. Ενα
αφιλόξενο για την
Τζόρτζια Μελόνι
έδαφος, κι εντούτοις 

εκεί έγινε στα
15 της, το 1992,
ακτιβίστρια για το

Fronte délia Gioventù, τη νεολαία του MSI. Οπου MSI,
το Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα που είχαν ιδρύσει το
1946, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια χούφτα
αμετανόητων συνεργατών του Μουσολίνι.

Σε εκείνη την εποχή, στις αρχές της δεκαετίας του
1990, χρονολογείται το βίντεο που κυκλοφόρησε το
καλοκαίρι στα σόσιαλ μίντια, απεικονίζοντας μια
έφηβη Μελόνι να εγκωμιάζει τον ιταλό δικτάτορα.

Project Syndicate

«Ολα όσα έκανε, τα έκανε για την Ιταλία - δεν έχουν
υπάρξει άλλοι πολιτικοί όπως αυτός τα τελευταία 50
χρόνια», εμφανίζεται να λέει. «Η ιταλική Δεξιά έχει
στείλει τον φασισμό στα βιβλία της Ιστορίας εδώ και
πολλές δεκαετίες», αντέτεινε, μετά τον σάλο, στους
επικριτές της η 45χρονη που ετοιμάζεται να γίνει,
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργός της Ιταλίας. Το κόμμα της, βέβαια,
τα Αδέλφια της Ιταλίας, διατηρεί πάντα ως σήμα
την ίδια τρίχρωμη φλόγα με το MSI. «Ενα σύμβολο
για το οποίο είμαστε υπερήφανοι», διαβεβαιώνει η
Μελόνι απορρίπτοντας παράλληλα ως λασπολογία
των αριστερών πολιτικών ελίτ τις καταγγελίες ότι
απειλεί τη δημοκρατία και τη διεθνή σταθερότητα.
Η ίδια έχει μάθει από μικρή τη σημασία τού να έχεις
εχθρούς.

Γεννήθηκε σε μια πλούσια συνοικία της Ρώμης,
ο σαρδήνιος πατέρας της, ωστόσο, εγκατέλειψε
την οικογένεια σαλπάροντας για τα Κανάρια και η
σισιλιάνα μητέρα της μετακόμισε μαζί με τις δύο της
κόρες στην Γκαρμπατέλα: ο παππούς της Μελόνι
είχε ένα διαμέρισμα εκεί, παραχωρημένο από την
κυβέρνηση, χάρη στη δουλειά του στο υπουργείο

Μια σκληρή μάχη ιδεών απειλεί
Η Ιταλία μπορεί σύντομα να κυβερνηθεί, για

πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της,
από ένα κόμμα με ρίζες στα κατάλοιπα του

φασιστικού κινήματος του Μουσολίνι. Εάν οι Αδελφοί
της Ιταλίας καταλήξουν στο τιμόνι του κυβερνητικού
συνασπισμού, όπως φαίνεται πιθανό, η ευρωπαϊκή
πολιτική θα αλλάξει ριζικά. Η Τζόρτζια

Μελόνι, η χαρισματική 

ηγέτις
του ακροδεξιού
κόμματος, έχει
κατηγορηθεί ως
«νεοφασίστρια»,
και τόσο αυτό το
κόμμα όσο και

το δεύτερο μεγαλύτερο μέλος του συνασπισμού
της, η Λέγκα, έχουν χαρακτηριστεί «λαϊκιστικά». Και
οι δύο ετικέτες χάνουν την ουσία. Ναι, αυτά τα κόμματα 

έχουν εκμεταλλευτεί την έντονη δυσαρέσκεια
που νιώθουν ορισμένοι ψηφοφόροι και θα τηρήσουν
σκληρή στάση για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. 

Αλλά οι Αδελφοί της Ιταλίας δεν επιδιώκουν να
ανατρέψουν τη φιλελεύθερη δημοκρατία.

News
analysis

ΤΗΣ LUCREZIA REICHLIN

Οι φιλοδοξίες τους βρίσκονται αλλού. Αναγνωρίζοντας 
ότι το κλειδί για την επιτυχία των δύο μεγάλων

πολιτικών οικογενειών της Ευρώπης, των Χριστιανοδημοκρατών 

και των Σοσιαλδημοκρατών, ήταν η καλά
ανεπτυγμένη πολιτική και ηθική τους κουλτούρα, οι
Αδελφοί επιδιώκουν να θέσουν παρόμοια θεμέλια
για τη Δεξιά, επιτρέποντάς της έτσι να κερδίσει και
να διατηρήσει δύναμη στο μέλλον. Αυτή είναι η
ύπουλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η
προοδευτική σκέψη.

Σε ποιους πυλώνες θα στέκεται το νέο πνευματικό
οικοδόμημα της Δεξιάς; Σε πρόσφατη συνέντευξή
της, η Μελόνι εξέφρασε θαυμασμό για τον αείμνηστο
βρετανό φιλόσοφο Ρότζερ Σκράτον, έναν συντηρητικό 

που δεν ήταν ούτε φασίστας ούτε λαϊκιοτής και
του οποίου οι απόψεις - όπως αυτές της Μελόνι - δεν
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν καθαρά ως υπέρ
του κράτους ή υπέρ της αγοράς. Και για τους δύο,
η ελεύθερη αγορά είναι ένας απαραίτητος θεσμός,
αλλά η μονοπωλιακή εξουσία πρέπει να περιοριστεί
με ρυθμίσεις. Ούτε ο Σκράτον αντιτάχθηκε ουσιαστικά 

στην EE. Πίστευε ότι ένα σύστημα διευρωπαϊκής
συνεργασίας ήταν απαραίτητο, αλλά δεν θα έπρεπε
να έχει το κόστος της εθνικής κυριαρχίας στους το-
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Ναυτιλίας Στην αυτοβιογραφία της Είμαι η Τζόρ
τζια η Μελόνι γράφει πως αποφάσισε να ενταχθεί
στη Νεολαία του MSI μετά τη δολοφονία του αντι
μαφιάζου δικαστή Πάολο Μπορσελίνο το 1992 και
την ταυτόχρονη κατάρρευση του ιταλικού μεταπολεμικού

κατεστημένου λόγω της Επιχείρησης
Καθαρά Χέρια Καταδικασμένο για δεκαετίες
στο περιθώριο της ιταλικής πολιτικής το
MSI έμεινε λίγο πολύ αλώβητο από το
σκάνδαλο Οσο για τη Μελόνι αυτή
μπήκε από την Γκαρμπατέλα σε έναν
κόσμο άγριου ανταγωνισμού ανάμεσα
σε αριστερούς και δεξιούς φοιτητές
που ενίοτε μεταφραζόταν σε καβγάδες
στους δρόμους στα σχολεία και στα πανεπιστήμια

Είχε το θάρρος λέαινας δεν
άφηνε να της πάρουν το μικρόφωνο από
τα χέρια θυμάται μιλώντας στους F inancial
Times ο σύμμαχος και φίλος της Μάρκο Μαρσί
λιο Η βία και οι επιθέσεις δεν την τρόμαζαν Ενας
ακόμα λόγος να ορθώσει το ανάστημά της

Με τον καιρό οι ηγέτες του MS1 θέλησαν να το
απομακρύνουν από τις φασιστικές του ρίζες το
μετουσίωσαν λοιπόν στη διάδοχη Εθνική Συμμαχία

η οποία εντάχθηκε το Ι 994 υπό τον Τζανφράνκο
Φίνι τότε στον κυβερνητικό συνασπισμό του Σίλβιο
Μπερλουσκόνι Ολο και πιο γνωστή χάρη στις πύρινες

ομιλίες της η Μελόνι εξελέγη βουλευτής το 2006
και δύο χρόνια αργότερα στα 31 της διορίστηκε από
τον Μπερλουσκόνι υπουργός Νεολαίας Τα Αδέλφια
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Η ακροδεξιά ηγέτιδα των Αδελφών
Tns Ιταλίαβ κατά τη διάρκεια
ηροεκλογικήβ Tns ομιλίαβ στην
πλατεία του Ντουόμο στο Μιλάνο

της Ιταλίας τα συνίδρυσε με δύο μεγαλύτερους πολιτικούς

το 2012 μετά την πτώση του Μπερλουσκόνι
Εξι χρόνια αργότερα στις εκλογές του 201 8 το κόμμα
έλαβε μόλις 4,8 των ψήφαιν έναντι 1 7,4 υπέρ της
Αέγκας του Ματέο Σαλβίνι και 1 4 υπέρ του μπερ
λουσκονικού Φόρτσα Ιταλία Σύμφωνα ωστόσο με τη
δημοσκόπηση των δημοοκοπήσεων του Politico

στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου τα Αδέλφια
αναμένεται να αποσπάσουν ένα 25 των ψήφων
έναντι 1 3 υπέρ της Αέγκας και 7 υπέρ του Φόρτσα
Ιταλία Δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη αναμένεται να
αναδειχθεί το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα
PD ο κατακερματισμός της Αριστεράς ωστόσο του

φράζει ουσιαστικά τον δρόμο
Ακόμη και οι αντίπαλοι της Μελόνι αναγνωρίζουν

την ευφυΐα της στρατηγικής της ως το μοναδικό
κόμμα που έμεινε εκτός της κυβέρνησης εθνικής
ενότητας υπό τον Μάριο Ντράγκι μονοπώλησε τον
χώρο της αντιπολίτευσης προσελκύοντας όλους τους
δυσαρεστημένους ψηφοφόρους Δεν γοητεύει τόσο
η ιδεολογία της όσο το άγνωστο το αουτσάιντερ
δεν έχει κυβερνήσει και άρα διαθέτει ακόμη κάποια
αξιοπιστία επισημαίνει ο δημοσκόπος Αορέντσο
Πρελιάσκο Η ίδια καλλιεργεί την εικόνα της νέας
δυναμικής γυναίκας μιας ανύπαντρης μητέρας που
εργάζεται 1 4 ώρες την ημέρα Παράλληλα ξιφουλκεί

κατά της παράτυπης μετανάστευσης της ιδεολογίας

woke της παγκοσμιοποιημένης Αριστεράς
του ΑΟΑΤ λόμπι Μετά την υιοθέτηση του

ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης των
750 δισεκατομμυρίων ευρώ ωστόσο

έριξε τους ευρωσκεπτικιστικούς της
τόνους Και εν μέσω του πολέμου
στην Ουκρανία απέφυγε τις παγίδες
στις οποίες έπεσαν πολλοί άλλοι
ευρωπαίοι εθνικιστές στηρίζοντας
απαρέγκλιτα τη σκληρή στάση του

Ντράγκι έναντι της Μόσχας
Με δεδομένες βέβαια τις στενές

σχέσεις που διατηρούσαν για χρόνια
με τον Πούτιν ο Σαλβίνι και ο Μπερλουσκόνι

καθώς και τις κρίσεις της ενέργειας
και του κόστους ζωής που δοκιμάζουν τις αντοχές
των ευρωπαίων πολιτών πολλοί ανησυχούν για τη
μετεκλογική πορεία της Ιταλίας Αν κερδίσω για
την Ευρώπη η διασκέδαση τελείωσε διακήρυξε
πρόσφατα η Μελόνι λέγοντας πως η Ευρώπη πρέπει
να είναι ένας πολιτικός και όχι γραφειοκρατικός
γίγαντας και να διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα
αφήνοντας στα κράτη μέλη τα ζητήματα εγγύτερα
στις ζωές των πολιτών Αν κυβερνήσει η Κεντροδεξιά

αντέδρασε ο επικεφαλής του PD Ενρίκο Αέτα
φοβάμαι πως θα τελειώσει η Ιταλία
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την Ευρωπαϊκή Ενωση
μείς που έχουν σημασία Ομοίως ένας συνασπισμός
υπό την ηγεσία των Αδελφών της Ιταλίας δεν θα
επιδιώκει την έξοδο από την EE ή την ευρωζώνη
καθώς οραματίζονται την EE περισσότερο ως μια
χαλαρή συνομοσπονδία κυρίαρχων κρατών παρά
ως μια ολοένα στενότερη ένωση με φιλοδοξίες
να γίνει ένα ημιομοσπονδιακό κράτος Εθνικισμός
και συντηρητισμός πάνε χέρι χέρι

Οι νέοι συντηρητικοί έχουν καταλάβει κάτι σημαντικό

χωρίς μια ευρωπαϊκή κοινωνία το σχέδιο
της ολοένα και στενότερης ένωσης στηρίζεται σε
εύθραυστα θεμέλια Οι συντηρητικές δυνάμεις όπως
οι Αδελφοί της Ιταλίας προσπαθούν να συντηρήσουν

τα υπάρχοντα συστήματα και να ορίσουν τις
ταυτότητες με βάση την εθνικότητα και τη θρησκεία
αντί για ευρύτερες πολιτικές ή πολιτιστικές σχέσεις
Ο συντηρητισμός παίζει με τους φόβους των ανθρώπων

και τους χωρίζει παρά τους ενώνει Θεωρούν
ότι η πολιτιστική και πολιτική ολοκλήρωση πρέπει
να αντικατασταθεί από πολιτικές που επιδεινώνουν
την περιθωριοποίηση των ευάλωτων ομάδων και
αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις

Αν είναι αλήθεια όπως υποστηρίζουν οι
συντηρητικοί ότι μια λειτουργική άποψη για την EE

είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει είναι επίσης αλήθεια ότι
η λειτουργική και η πολιτική αλληλεπιδρούν βοηθώντας

στον επαναπροσδιορισμό των περιγραμμάτων
της πολιτείας Σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο
μια αμυντική στατική κατανόηση της κοινότητας
θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε οικονομική αποτυχία
και μπορεί να καλλιεργήσει τον ρατσισμό και τις
κοινωνικές συγκρούσεις

Ωστόσο αυτή ακριβώς η κατανόηση φαίνεται
πιθανό να διαμορφώσει τη διακυβέρνηση στην τρίτη
μεγαλύτερη χώρα μέλος της EE Μια σκληρή μάχη
ιδεών απειλεί την EE με δυνητικά σοβαρές συνέπειες
για τη διαδικασία ολοκλήρωσης Για να κερδίσουν
τον αγώνα οι υποστηρικτές της Ενωσης δεν πρέπει
να δαιμονοποιούν συντηρητικούς όπως η Μελόνι και
να παραποιούν τις απόψεις τους Αντίθετα πρέπει
να αντιμετωπίσουν την κριτική κατά μέτωπο και να
επινοήσουν αξιόπιστους τρόπους για να στηρίξουν
την ευρωπαϊκή πολιτική που πρέπει να υπάρχει
προκειμένου να πετύχει το ευρωπαϊκό εγχείρημα

Η Λουκρέτσια Λάιχλιν πρώην διευθύντρια Ερευναε στην Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα είναι καθηγήτρια Οικονομικών στη
London Business School

ΤΟΥ ΠΑΝΝΗ ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Δεν περνάει
ο φασισμός

Είναι

δυνατόν να σβήστηκε μέσα σε 80 χρόνια η φρικτή
μνήμη της φασιστικής θηριωδίας Γίνεται να ξεχαστούν

οι εκατόμβες των νεκρών σε όλη την Ευρώπη
Μπορεί η ανθρωπότητα να διαγράψει το ολοκαύτωμα
από την Ιστορία Φανταζόταν ποτέ κανείς ότι θα
ξανα)εμφανίζονταν θαυμαστές του Χίτλερ και του

Μουσολίνι ότι νεοναζιστικά κόμματα θα αύξαναν
την εκλογική τους επιρροή σε χώρες που αντιστάθηκαν

ηρωικά στους ναζί θρηνώντας εκατομμύρια συμπατριώτες τους
Ποιος ευθύνεται για τη σταδιακή αδρανοποίηση των αντιφασιστικών
κοινωνικών και πολιτικών αντανακλαστικών

Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι καινούργια Εχουν ήδη τεθεί με πολλούς
τρόπους και με διαφορετικές αφορμές σε πολλά σημεία του πλανήτη
Ωστόσο η απάντησή τους γίνεται επιτακτική καθώς το φάντασμα
του αυταρχισμού απλώνεται στον κόσμο ολοένα και πιο απειλητικό
H επελαύνουσα κλιματική αλλαγή οι μεταναστευτικές ροές και η
αδυναμία κοινωνικής ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας καθώς
και η εκρηκτική οικονομική και ενεργειακή κρίση δημιουργούν το
κατάλληλο πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο για την επικράτηση
λαϊκιστικών σεναρίων και ολοκληρωτικών πεποιθήσεων Η εκλογική
ήττα του Τραμπ στις ΗΠΑ και η διαφαινόμενη ήττα του Πούτιν στην
Ουκρανία δεν πρέπει να καθησυχάζουν κανέναν

Οι αιτίες των κινδύνων που διατρέχει η φιλελεύθερη δημοκρατία
πρέπει να αναζητηθούν στην πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων
δεκαετιών Η ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία δεν μπόρεσε να δώσει
σύγχρονες και πειστικές απαντήσεις στις νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα

μια σειρά από σοσιαλιστικά κόμματα να κινδυνεύσουν ακόμα και
με εξαΰλωση Η Αριστερά παρέμεινε προσδεδεμένη στη θεωρία αν η
πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τις θεωρίες μας τόσο το χειρότερο
για αυτήν Ταυτόχρονα ορισμένες συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις
που απέκλειαν μέχρι τώρα κάθε ιδέα συνεργασίας με την Ακροδεξιά
προχώρησαν σε συνασπισμό μαζί της υιοθετώντας πολλές από τις
θέσεις και τις πρακτικές της για να επωφεληθούν οι ίδιες εκλογικά
Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί η Ακροδεξιά

Η σειρήνα του δημοκρατικού συναγερμού ήχησε εκκωφαντικά στη
Γαλλία πριν από 20 χρόνια Το γεγονός ότι η Μαρίν Λεπέν δεν κατάφερε

ακόμη να εγκατασταθεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων οφείλεται
κυρίως στη χαρισματική παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στο πολιτικό

σκηνικό Η λήξη της δεύτερης θητείας του σε συνδυασμό με το
τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα δεν ευνοούν αισιόδοξες προβλέψεις
Το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σουηδία χώρα-προπυργιο της Σοσιαλδημοκρατίας

που αναδεικνύουν τους φιλοναζιστές σε πρώτο κόμμα
του δεξιού συνασπισμού είναι χαρακτηριστικό Το ίδιο συμβαίνει και
στην Ιταλία όπου το κόμμα της θαυμάστριας του Μουσολίνι Τζόρτζια
Μελόνι έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις λίγο πριν από τις εκλογές
Κι ας μην ξεχνάμε τα αυταρχικά καθεστώτα τύπου Ορμπαν καθώς και
τα φιλοπουτινικά κινήματα που έχουν την πολύπλευρη στήριξη του
ρώσου μονάρχη

Στη
χώρα μας η φυλάκιση της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης

Χρυσή Αυγή ήταν το αποτέλεσμα της καθολικής
αντίδρασης του δημοκρατικού κινήματος Ωστόσο ο λαϊκισμός

που ανέδειξε το αβγό του φιδιού στην τρίτη δύναμη της ελληνικής
Βουλής εξακολουθεί να υφέρπει στην κοινωνία και να εκφράζεται
ανοιχτά από τις πιο διαφορετικές πλευρές Καμιά επανάπαυση δεν
δικαιολογείται στο θέμα αυτό ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι δυσμενείς

οικονομικές συνθήκες οξύνουν τις κοινωνικές ανισότητες Δεν
υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο για πολιτική νομιμοποίηση
κομμάτων και μορφωμάτων που περιφρονούν και απαξιώνουν τους
θεσμούς Από την άποψη αυτή η κομματική κυβερνητική ή αντιπολιτευτική

εργαλειοποίηση των ευαίσθητων ζητημάτων που αφορούν
στην προστασία προσωπικών δεδομένων μόνο ζημιά προκαλούν στη
δημοκρατία και τη χώρα

Ο Tiàwns Μεϊμάρογλου είναι εκδότηβ του ηλεκτρονικού περιοδικού metarithmisi.gr
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