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Η 
πρόσφατη έξαρση των 
κρουσµάτων βίας έχει 
εντείνει τον δηµόσιο δι-

άλογο σχετικά µε τα χαρακτηριστι-
κά της νέας τροµοκρατίας και την 
αντιµετώπισή της από την Πολι-
τεία. Η τροµοκρατία ασφαλώς δεν 
αποτελεί καινούργιο φαινόµενο 
και έχει συγκεκριµένες ιστορικές 
και κοινωνικές ρίζες. Με τον όρο 
«νέα τροµοκρατία» αναφερόµαστε 
στη δράση τροµοκρατικών οργα-
νώσεων που εµφανίστηκαν µετά 
την εξάρθρωση της 17 Νοέµβρη το 
2002 και ειδικά µετά το χτύπηµα 
του Επαναστατικού Αγώνα κατά 
της αµερικανικής πρεσβείας τον 
Ιανουάριο του 2007. 

Η νέα τροµοκρατία βρίσκεται 
στην κορυφή ενός επιχειρησιακού 
τριγώνου στη βάση του οποίου 
είναι τόσο ο αντιεξουσιαστικός 
χώρος, που λειτουργεί ως δε-
ξαµενή στρατολόγησης µελών, 
όσο και το οργανωµένο έγκληµα, 
που παρέχει τα λειτουργικά µέ-
σα (χρήµατα, όπλα κ.λπ.). Οπως 
προκύπτει από τα ευρήµατα των 
πρόσφατων ερευνών, το ανθρώ-
πινο δυναµικό των οργανώσεων 
αυτών είναι αρκετά πιο πολυµελές 
και ανατροφοδοτούµενο από ό,τι 
ίσως ήταν αρχικά αντιληπτό. Πρό-
κειται για ένα σχεδόν οµοσπονδι-
ακό σύµπλεγµα συγκοινωνούντων 
δοχείων που διατηρούν σχέσεις 
και µε αντίστοιχες οργανώσεις 
του εξωτερικού, όπως η ιταλική 
FAI (Ανεπίσηµη Αναρχική Οµο-
σπονδία). 

Οι εξελίξεις των τελευταίων 
ηµερών επιβεβαιώνουν ότι τα γε-
γονότα του ∆εκεµβρίου του 2008 
αποτελούν κοµβικό σηµείο για την 
ανάπτυξη της νέας τροµοκρατίας 
στην Ελλάδα. Η κατάρρευση ενός 
πολιτικού συστήµατος το οποίο 
ήδη είχε πληγεί από σκάνδαλα και 
κακοδιαχείριση δηµιούργησε ένα 
κενό εξουσίας, θεσµικού πλαισί-
ου και πολιτικής κουλτούρας το 
οποίο εκµεταλλεύθηκαν οι εξτρε-
µιστές. Η αδυναµία του κράτους 
να προστατεύσει πολίτες, δηµό-
σιο χώρο και ιδιωτική περιουσία 
άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Κάθε 
περιστατικό αστυνοµικής βίας, 
επεισοδίων και λαϊκής αγανάκτη-
σης χρησιµοποιείται ως ευκαιρία 
στρατολόγησης νέων µελών.

Η 
ιδεολογία της νέας τρο-
µοκρατίας τρέφεται και 
ταυτίζεται, έως ένα βαθ-

µό, µε τον λαϊκιστικό λόγο των 
πολιτικών άκρων. Η αποποίηση 
κάθε ευθύνης («εµείς οι πολίτες 
είµαστε τα θύµατα») και η από-
δοση των ευθυνών αυτών στις 
ελίτ («αυτοί οι διεφθαρµένοι είναι 
οι θύτες») είναι το θεµελιώδες 
συστατικό του λαϊκισµού. Η σχε-
δόν µοιρολατρική αποδοχή της 
ιδιότητας του αδύναµου θύµατος 
αφαιρεί κάθε έννοια ατοµικής 
ευθύνης, καθήκοντος ή ενεργού 
συµµετοχής στην κοινωνία των 
πολιτών. Η λογική αυτή απονο-
µιµοποιεί πλήρως τους θεσµούς 
της αντιπροσωπευτικής δηµο-
κρατίας, οι οποίοι ταυτίζονται µε 
τα φθαρµένα πρόσωπα που τους 
διοικούν. Ετσι οι τροµοκράτες 
αυθαίρετα αναλαµβάνουν έναν 
µεσσιανικό ρόλο εκπροσώπησης 
της κοινωνίας, καλώντας τους 
πολίτες σε εκδίκηση για τα δεινά 
στα οποία µας υποβάλλει η ελίτ 
(προσθέστε εδώ ένα µείγµα διε-
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Αρωµα 
Ακροδεξιάς 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ, η Ελλάδα είχε 
δέκα χρόνια καθυστέρηση από τον προηγµένο 
κόσµο. Εξού και θα επιβίωνε για µια δεκαετία 
µετά την καταστροφή του! Αυτά, φυσικά, µέχρι 
τον Μάιο του 2010. Πηγαίνοντας στο ∆ΝΤ, το 
σαραβαλάκι πήρε φόρα στον κατήφορο και έδειξε 
στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο ποιο θα είναι 
το µέλλον του εντός ευρωζώνης. Γίναµε, όπως 
είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, «πειραµατόζωο 
της Ευρώπης». 
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ΩΣΤΟΣΟ, σε πολλά ζητήµατα πρέπει να κοιτά-
ξουµε σε άλλες χώρες για να δούµε πώς µπορεί 
να εξελιχθούµε εµείς. Ενα από αυτά είναι τα 
ακροδεξιά κόµµατα. Μια δηµοσκοπική έρευνα 
που γίνεται σταθερά από το 1984 στη Γαλλία – 
της TNS-Sofres – αποτυπώνει το 47% της κοινής 
γνώµης να θεωρεί ότι το Εθνικό Μέτωπο δεν 
αποτελεί απειλή για τη ∆ηµοκρατία. Είναι το 
κόµµα του πρώην αλεξιπτωτιστή και σκληρού 
ακροδεξιού – από εποχής πολέµου της Αλγερίας – 
Ζαν Μαρί Λεπέν. Το έχει αναλάβει η ξανθιά κόρη 
του Μαρίν και, κατά τα φαινόµενα, το οδηγεί 
σταθερά από το πολιτικό περιθώριο προς τον 
µεσαίο χώρο. Οι συµπαθούντες τις ιδέες του 
Εθνικού Μετώπου είναι δυνητικά στο 32%, ενώ 
στη ∆εξιά ανεβαίνουν στο 54%. Με απλά λόγια, 
όπως επισηµαίνει η εφηµερίδα «Monde» που 
δηµοσιεύει την έρευνα, τα φράγµατα µεταξύ 
∆εξιάς και Ακροδεξιάς έχουν αδυνατίσει. 
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ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ όλα αυτά έχουν γίνει σε είκοσι 
πέντε χρόνια, µε το Εθνικό Μέτωπο να έχει πε-
ράσει στην επόµενη γενιά στελεχών και, βέβαια, 
ηγεσίας. Εµείς κλείνουµε µια δεκαετία µετά την 
πολιτική εκτίναξη του ΛΑΟΣ στις δηµοτικές και 
νοµαρχιακές εκλογές του 2002. Εγινε στην πλάτη 
της Ν∆ µε τις πλάτες του τότε Αρχιεπισκόπου µα-
καριστού Χριστοδούλου και εκδηλώθηκε κυρίως 
στη Θεσσαλονίκη. Ο Καρατζαφέρης απειλούσε 
µε αγωγή όποιον θα χαρακτήριζε το κόµµα του 
ακροδεξιό. Πού να ‘ξερε ότι δέκα χρόνια αργό-
τερα θα έµπαινε σε κυβέρνηση συνεργασίας 
για να τον καταπιεί η Χρυσή Αυγή. Είναι µια 
πολιτική µετεξέλιξη των πολιτικών υπολειµµά-
των των Απριλιανών, µε το Μεταναστευτικό να 
έχει λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής. Το ίδιο 
συµβαίνει και στη Γαλλία. Από τις θεµατικές τής 
Μαρίν Λεπέν ούτε η έξοδος από το ευρώ ούτε η 
επαναφορά της θανατικής ποινής συγκινούν την 
κοινή γνώµη που όµως ανταποκρίνεται πλήρως 
στο – κατά βάση ξενοφοβικό – αίτηµα για επα-
ναβεβαίωση της γαλλικής εθνικής ταυτότητας. 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ να περιµένουµε στα καθ’ ηµάς; Μια 
Χρυσή Αυγή όχι µόνο ενισχυµένη – αφού τα 
ποσοστά της είναι ήδη ανοδικά – αλλά αποδε-
κτή µεταξύ των άλλων πολιτικών κοµµάτων. Το 
ερώτηµα είναι πόσο θα αντέξει η Ν∆ στην πίεση. 
Ο Αντώνης Σαµαράς την έχει οδηγήσει προς το 
Κέντρο, αλλά υπάρχει τόσο στην κυβέρνηση 
όσο και στην Συγγρού µια πολιτική αµηχανία 
ως προς την αντιµετώπιση της Χρυσής Αυγής. 
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ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕι ήδη στη Γαλλία είναι 
το σενάριο-εφιάλτης για την Ελλάδα. 

θνών συνωµοσιών ανάλογα µε τις 
περιστάσεις). Αµεσο αποτέλεσµα 
και λογική κατάληξη αυτής της 
ιδεολογίας είναι η βία, η οποία 
πάντοτε νοµιµοποιείται από την 
«κρατική καταστολή».

Ωστόσο, σε αντίθεση µε πα-
λαιότερες µορφές τόσο εγχώριας 
όσο και διεθνούς τροµοκρατίας, η 
ιδεολογία της νέας τροµοκρατίας 
εξαντλείται στην απόρριψη και 
καταγγελία του υπαρκτού συστή-
µατος χωρίς να αντιπροτείνει ένα 
έστω υποτυπωδώς συγκροτηµένο 
πλαίσιο αξιών – χωρίς καν µία 
εναλλακτική πραγµατικότητα 
ή «ουτοπία» στην πραγµάτωση 
της οποίας να προσβλέπει. Η 
ιδεολογία της είναι κατά βάση 
µηδενιστική και αποσκοπεί στη 
µεγιστοποίηση του χάους. 

Π
αρά το αστικό προφίλ των 
φορέων της, σκοπός της 
καταστροφής δεν είναι 

η δηµιουργία ενός καλύτερου 
µέλλοντος αλλά η ικανοποίηση 
µιας µικροαστικής µνησικακίας 
έναντι αυτών που η ζωή τους έχει 
κάποιο νόηµα. Οντας προϊόν µιας 
µεταµοντέρνας εποχής κατανα-
λωτισµού και ιδιώτευσης χωρίς 
δηµόσια ιδανικά, οι πράξεις και ο 

λόγος της συγκεκριµένης γενιάς 
τροµοκρατών αναδεικνύουν την 
πνευµατική και ανθρωπιστική 
τους ένδεια. Χωρίς πρότυπα, αξί-
ες ή ιστορική µνήµη, στρέφονται 
ενάντια στις έννοιες της σταθερό-
τητας, της προόδου, της εργασίας 
και της τάξης ακριβώς επειδή η 
κοινωνία απέτυχε επανειληµµένα 
στο να εµπεδώσει αυτές τις έννοι-
ες. Παρά τον βερµπαλισµό και την 
άτσαλη συρραφή θεωριών, η νέα 
τροµοκρατία λίγο διαφέρει από 
τη µαζική διάπραξη εγκληµάτων 
του κοινού ποινικού δικαίου και 
την ανορθόδοξη αναζήτηση της 
αυτοπροβολής µέσω των ΜΜΕ.

Σ
το σηµείο αυτό αποκα-
λύπτεται µία σηµαντική 
αντίφαση του ιδεολογικού 

οικοδοµήµατος της νέας τροµο-
κρατίας. Αφενός µεν καταδικάζει 
την κοινωνία στο σύνολό της και 
επιθυµεί την καταστροφή της 
χωρίς να ενδιαφέρεται για την 
κάθαρση ή τη «λύτρωση» της. Ταυ-
τόχρονα όµως και µόνο το γεγονός 
ότι οι φορείς της εµπλέκονται σε 
ένα τέτοιο εγχείρηµα κοινωνικής 
παρέµβασης (αντί να επιλέξουν 
π.χ. τον αναχωρητισµό) σηµαίνει 
ότι έχουν την επιθυµία να προκα-
λέσουν κοινωνική αλλαγή, δηλαδή 
να κατακτήσουν πολιτική εξουσία.

Είναι ξεκάθαρο ότι η τροµοκρα-
τία αποτελεί σοβαρή, άµεση και 
ασύµµετρη απειλή για τη δηµόσια 
ασφάλεια, την κοινωνική ειρήνη, 
την ανάπτυξη και την ευηµερία της 
χώρας. Η οριστική εξάρθρωσή της 
προφανώς απαιτεί συστηµατική 
και οργανωµένη αντιµετώπιση 
από την Πολιτεία, η οποία έχει να 
επιδείξει σηµαντικές επιτυχίες στο 
ερευνητικό κοµµάτι – αν και αυτές 
συχνά ακυρώνονται από τα συνεχή 
κρούσµατα αστυνοµικής βίας και 
από τα συστηµικά προβλήµατα 
του δικαστικού συστήµατος. Χωρίς 
αποτελεσµατική κάθαρση στον 
χώρο αυτό δεν είναι δυνατόν να 
εµπεδωθεί αίσθηµα δικαιοσύνης 
και ασφάλειας, που είναι απαραί-
τητα για την πάταξη της βίας.

Ω
στόσο, η τροµοκρατία 
είναι ταυτόχρονα σύ-
µπτωµα ευρύτερων προ-

βληµάτων που χαρακτηρίζουν την 
κοινωνία µας και φτάνουν µέχρι 
και τις παθογένειες της ελληνικής 
οικογένειας. Η συµπεριφορά και 
η ιδεολογία των τροµοκρατών 
αποπνέουν µια νοσηρή σχέση 
µίσους και εξάρτησης µε το κρά-
τος-πατερούλη, το οποίο απέτυχε 
να µας παράσχει όλα όσα έχουµε 
συνηθίσει, ενώ αυτό, εκµεταλλευ-
όµενο την ισχύ του, ασκεί πάνω 
µας διαφορετικές µορφές βίας. 

Η κοινωνική αποµόνωση των 
φορέων της βίας – και η καθολική 
καταδίκη της βίας από όπου και αν 
προέρχεται – είναι ο µόνος τρόπος 
απόρριψης της κουλτούρας του 
συµψηφισµού, της εκδίκησης και 
της µνησικακίας που µας ταλαι-
πωρεί εδώ και χρόνια. Η αξιοπρέ-
πεια και η συνύπαρξη µπορούν να 
εξουδετερώσουν το µείγµα αυτο-
λύπησης και θυµατοποίησης που 
αποτελούν το οξυγόνο της βίας.
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