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Kεφάλαιο 1

Σύντομη γενεαλογία του λαϊκιστικού φαινομένου 

Εν αντιθέσει με ό,τι πιστεύεται γενικά, ο λαϊκισμός δεν είναι 
ένα καινοφανές φαινόμενο. Μετράει ήδη, λίγο πολύ στη σημε-
ρινή μορφή του, μια ιστορία που διατρέχει τους δύο περίπου 
τελευταίους αιώνες. Αναφερόμαστε βέβαια σε περιόδους που 
συνδέονται με τη γενεαλογία της ίδιας της κατηγορίας «λαϊκισμός». 
Γιατί ανισοκατανομές στον πλούτο και στη νομή της εξουσίας που 
πυροδότησαν λαϊκές και δημοκρατικές διαμαρτυρίες και διεκδι-
κήσεις οιονεί λαϊκιστικού τύπου υπήρξαν βέβαια σε όλες σχεδόν 
τις κοινωνίες, ακόμα και πριν από την εμφάνιση της εν λόγω έν-
νοιας, που συνοδεύει τη νομιμοποίηση της «λαϊκής κυριαρχίας» 
και την άνοδο της αντιπροσώπευσης. Οι νεωτερικές απαρχές του 
εντοπίζονται πάντως στην τσαρική Ρωσία και στις ΗΠΑ. Δύο χώ-
ρες όπου, για διαφορετικούς βέβαια λόγους, το τέλος του 19ου 
αιώνα σηματοδότησε την προσδοκία μιας δημοκρατικής εξέλι-
ξης απέναντι στον αυταρχισμό του τσαρικού καθεστώτος –στην 
πρώτη– ή την εξισωτική αντίδραση σε έναν αντιδημοκρατικό και 
βίαιο καπιταλιστικό εκσυγχρονισμό – στη δεύτερη. Επανεμφανί-
στηκε αργότερα –στα μέσα του 20ού αιώνα και στις απαρχές του 
21ου– στη Λατινική Αμερική και ενδιάμεσα στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα (σποραδικές λαϊκιστικές κινητοποιήσεις έχουν, ασφαλώς, 
εμφανιστεί και σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας κ.λπ.).
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Το κίνημα των Ναρόντνικων στην προεπαναστατική Ρωσία: 
Επιστροφή στον λαό;
Η πνευματική και πολιτική κίνηση των Ναρόντνικων (από το narod 
που σημαίνει πρωτίστως «λαός») εμφανίστηκε στη Ρωσία κατά το 
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Ενέπνευσε μια ομάδα διανοου-
μένων οι οποίοι διεκδίκησαν την επιστροφή στον απλό λαό –κυρίως 
στα αγροτικά στρώματα της επαρχίας– ως πηγή έμπνευσης και 
ριζοσπαστικής αναβάπτισης που θα μπορούσε να κινητοποιήσει 
την ανατροπή του αντιδημοκρατικού τσαρικού καθεστώτος και της 
κυρίαρχης αριστοκρατικής ελίτ.8

Πρόκειται για ετερογενές κίνημα που τροφοδοτούνταν από ποι-
κίλες παραδόσεις του ριζοσπαστισμού (αναρχικές, σοσιαλιστικές, 
ρομαντικές κ.λπ.), αλλά, σε κάθε περίπτωση, απέρριπτε την ιδέα 
της κλασικής κομματικής πρωτοπορίας και θεωρούσε πως προϋ-
πόθεση επαναστατικής αλλαγής ήταν η στροφή στον ίδιο τον λαό 
και η υιοθέτηση των αιτημάτων και των προσδοκιών του σε μια 
μάλλον αμεσοδημοκρατική κατεύθυνση. Τα τελευταία θεωρούνταν 
εκ των προτέρων ικανά να χειραφετήσουν ολόκληρη τη ρωσική 
κοινωνία. Με άλλα λόγια, οι Ναρόντνικοι διαπνέονταν από μια 
γνήσια «πίστη» στον λαϊκό χαρακτήρα στον οποίο αναγνώριζαν 
εγγενή, μάλλον εξισωτικά γνωρίσματα. 

Το κίνημα παρέμεινε κατακερματισμένο, χωρίς να αναδείξει από 
τις τάξεις του κάποιον χαρισματικό ηγέτη, δομήθηκε γύρω από την 
πρόταξη της ρωσικής παραδοσιακής αγροτικής κοινότητας, στην οποία 
απέδιδε αντι-ιεραρχικά και πρωτο-σοσιαλιστικά θεσμικά χαρακτηριστι-
κά. Η «επιστροφή στον λαό» που ενορχήστρωσαν αυτές οι ομάδες 
ριζοσπαστών διανοουμένων (1874-1875) αποσκοπούσε ακριβώς 
στην επιστράτευση των κοινοτικών θεσμών που προϋπήρχαν στην 
πυροδότηση της επαναστατικής δυναμικής ενάντια στο απολυταρχικό 
καθεστώς της εποχής. Με αυτό το μέσο θεωρούσαν πως θα πετύχουν 
ευκολότερα την καθολική λαϊκή αφύπνιση στην πορεία μιας ευρύτερης 
χειραφέτησης για την επίτευξη της αυτοκυβέρνησης της κοινωνίας τους.

Δύο στοιχεία σημάδεψαν τη σύντομη εξέλιξη και τη διιστορική κλη-
ρονομιά του εν λόγω κινήματος. Το πρώτο είναι η σχετική εξιδανίκευση 

8.  Anne Pedler, «Going to the People. The Russian Narodniki in 1874-5», The 
Slavonic Review, 6(16), 1927, σ. 130-141.
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της αγροτικής ζωής. Πολλοί από τους λαϊκιστές αυτούς κατευθύνθηκαν 
προς την επαρχία, όχι μόνο για να εντείνουν τις ιδεολογικές ζυμώσεις 
και να διασπείρουν την προπαγάνδα τους περισσότερο αποτελεσμα-
τικά, αλλά και για να ενταχθούν οι ίδιοι στις αγροτικές κοινότητες και 
να γονιμοποιήσουν την επαναστατική θέληση και δράση τους από 
τη βιωμένη δημοκρατική συμμετοχή σε θεσμούς κοινοτικής αυτοορ-
γάνωσης. Η επαφή, όμως, με τον αγροτικό κόσμο δεν αποδείχθηκε 
πάντα εύκολη. Οι Ναρόντνικοι αντιμετώπισαν συχνά την εχθρότητα 
των χωρικών, την αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν στις 
ιδεαλιστικές προσδοκίες των θαυμαστών τους και, ακόμα, τον συ-
ντηρητισμό της ρωσικής επαρχίας. Υπήρξαν περιπτώσεις που οι ίδιοι 
οι αγρότες κατέδωσαν τους πρώιμους αυτούς λαϊκιστές στο τσαρικό 
καθεστώς, που δεν άργησε να συντρίψει τη ριζοσπαστική αυτή κίνηση.

Η πίστη αυτή των λαϊκιστών, που έμελλε μάλλον να διαψευ-
σθεί πικρά, αποτυπώνεται με έναν εύγλωττο τρόπο ακόμα και 
στα μεγάλα κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας. Για παράδειγμα, 
έχει αναδειχθεί προ πολλού η συμπάθεια και ίσως μάλιστα και 
η ταύτιση του Τολστόι με τη λαϊκιστική στάση. Προς το τέλος της 
ζωής του έφτασε να ντύνεται και να ζει όπως ένας απλός γεωρ-
γός, ενώ είχε εκμυστηρευθεί στον Γκόρκι, «την αγάπη του για 
τον ρωσικό λαό και για τον χαρακτήρα του ρωσικού λαού»9 ως 
σημείο συνάντησης με τον Αλεξάντερ Χέρτσεν, μία από τις βασικές 
αναφορές των λαϊκιστών. Ο Ντοστογιέφσκι μάς προσφέρει μια 
άλλη –λογοτεχνική– αποτύπωση της πίστης στον λαό, την οποία 
συνδέει με μια σαφή θρησκευτική διάσταση, συναφή με τη δική 
του κοσμοθεωρία. Ο λαός ενδιαφέρει πολύ τον Ντοστογιέφσκι που, 
στους Δαιμονισμένους, μας παρέχει έμμεσα τη δική του λαϊκιστική 
οπτική, καταδεικνύοντας πόσο πολύ είχε επηρεάσει τη ρωσική 
κουλτούρα εν γένει το κίνημα των Ναρόντνικων: 

Η λογική και η επιστήμη στη ζωή των λαών, πάντα, τώρα, κι 
από αιώνες, έπαιζαν μόνο δευτερεύοντα ρόλο και βοηθητικό. 
Αυτόν θα παίζουν εις τον αιώνα των αιώνων. Οι λαοί διαμορ-
φώνονται και εξελίσσονται από άλλη δύναμη, επιτακτική και 

9.  Janko Lavrin, «Populists and Slavophiles», The Russian Review, 21(4), 1962, 
σ. 316.
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κυρίαρχη, η προέλευση της οποίας όμως είναι άγνωστη και 
ανεξήγητη. Η δύναμη αυτή είναι η άσβεστη επιθυμία να φτάσεις 
στο τέλος και την ίδια στιγμή είναι αυτή που αρνείται το τέλος. 
Είναι η δύναμη της διαρκούς και ακούραστης επιβεβαίωσης 
της ύπαρξης και αρνητής του θανάτου. Το ζωοποιόν πνεύμα, 
όπως λέει η Αγία Γραφή, είναι «ποταμοί ζώντος ύδατος», με 
το στέρεμα των οποίων μας τρομοκρατεί τόσο η Αποκάλυψη.10 

 
Εν κατακλείδι, για τον Ντοστογιέφσκι, ο ίδιος ο Θεός αποτελεί 

επιτομή, εγγύηση και προβολή της λαϊκής ταυτότητας: «Ο Θεός 
είναι η σύνθετη προσωπικότητα όλου του λαού, από καταβολής της 
ύπαρξής του ως το τέλος» (στο ίδιο, σ. 419). Δεν είναι σαφές σε ποιον 
βαθμό οι θέσεις του Ντοστογιέφσκι εντάσσονται σε ένα ετερόδοξο 
λαϊκιστικό ρεύμα ή μάλλον εκφράζουν μια περισσότερο συντηρητική 
–αντιδυτική, σλαβόφιλη ή ορθόδοξη– προσπάθεια οικειοποίησης 
ορισμένων λαϊκιστικών μοτίβων. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η ενασχόλησή του με το εν λόγω ζήτημα καταδεικνύει 
τη δύναμη της έκρηξης του λαϊκού ζητήματος στην τσαρική Ρωσία, 
που υπήρξε το δεύτερο χαρακτηριστικό του γνώρισμα.

Εν τέλει, παρά την πρόωρη σχετικά συντριβή του κινήματος, 
οι ιδέες των Ναρόντνικων και το επαναστατικό δυναμικό που ανα-
πτύχθηκε στους κόλπους τους επηρέασαν σημαντικά την κατοπινή 
περίοδο, που σημαδεύτηκε από μια πολυτάραχη και βίαιη πολιτική 
χορογραφία, με κατάληξη τη νικηφόρα επανάσταση του 1917. Παρά 
το γεγονός ότι συναντά κανείς τόσο σημαντικές συνέχειες όσο και 
σημαντικές τομές με όσα ακολούθησαν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 
λαϊκιστικό κίνημα αποτέλεσε μία από τις σημαντικές παρακαταθήκες 
της μετέπειτα επαναστατικής δυναμικής. Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε 
κίνημα σαφώς χειραφετικό, θέτοντας τα θεμέλια όλων σχεδόν των 
ιστορικών λαϊκισμών του 19ου και του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. 

Ο βορειοαμερικανικός λαϊκισμός: Από το κίνημα στο κόμμα;
Αν στην προεπαναστατική ρωσική πολιτική κουλτούρα μπορεί να 
πιστωθεί η εμφάνιση του πρώτου μάλλον λαϊκιστικού κινήματος, 

10.  Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Οι δαιμονισμένοι, μτφρ. Ελένη Μπακοπούλου, 
Ίνδικτος, 2018, σ. 418-419. 
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οι ΗΠΑ προσέφεραν το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε το πρώτο 
λαϊκιστικό κόμμα, και μάλιστα ένας κομματικός σχηματισμός που 
διεκδίκησε για τον εαυτό του τόσο την επίκληση του «λαϊκού» 
(People’s Party) όσο και, εναλλακτικά, εκείνη του «λαϊκιστικού» 
(εναλλακτικά αποκαλούμενο και Populist Party). 

Ειδικότερα, ο βορειοαμερικανικός λαϊκισμός αναπτύχθηκε κατά 
τις δεκαετίες του 1880 και του 1890 ως μια προσπάθεια διεμβό-
λισης του παραδοσιακού αμερικανικού δικομματισμού, ο οποίος 
δεν απείχε και πολύ από τον σημερινό, καθώς το Δημοκρατικό 
και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κυριαρχούσαν ήδη στο πολιτικό 
πεδίο. Ωστόσο, τα δύο εν λόγω κόμματα αδυνατούσαν να εκπρο-
σωπήσουν τα πολυπληθή στρώματα των γεωργών και κάποιων 
εργατών, τα οποία είχαν τεθεί μάλλον στο περιθώριο από έναν 
ιδιαίτερα επιθετικό καπιταλιστικό εκσυγχρονισμό, που σάρωνε τα 
πάντα στο πέρασμά του.

Ιδίως τα αγροτικά στρώματα, τα οποία είχαν κατά το παρελθόν 
κατακτήσει σημαντική θέση στο αμερικανικό δημοκρατικό φαντασι-
ακό, αισθάνονταν ότι είχαν πλέον τεθεί στο περιθώριο και ότι, στο 
πλαίσιο του δικομματικού πολιτικού συστήματος, προτεραιότητα 
δινόταν στις τράπεζες και τα μεγάλα καπιταλιστικά συμφέροντα. Τα 
ανικανοποίητα και ματαιωμένα αιτήματά τους ήρθε να εκφράσει 
το Κόμμα του Λαού, που αποτέλεσε μετεξέλιξη συνεταιριστικών 
πρωτοβουλιών της εποχής (Farmer’s Alliance κ.λπ.) και παρουσίασε 
για πρώτη φορά εκλογική πλατφόρμα με υποψήφιο πρόεδρο και 
αντιπρόεδρο στις προεδρικές εκλογές του 1892, με το λαϊκιστικό 
ψηφοδέλτιο να προσελκύει το 8,5% των ψήφων.11

Οι Αμερικανοί Λαϊκιστές θεωρούσαν ότι το πολιτικό σύστημα είχε 
απομακρυνθεί από τις δημοκρατικές αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, 
της δικαιοσύνης, της κοινωνικής πρόνοιας, κ.λπ., και υπηρετούσε 
μονοσήμαντα τα συμφέροντα ενός αναδυόμενου «πλουτοκρατικού» 
στρώματος. Απέναντι στα «διαπλεκόμενα» κατεστημένα κόμματα, 
οι Λαϊκιστές έθεταν αιτήματα τόσο οικονομικού όσο και πολιτικού 
ενδιαφέροντος, όπως ο έλεγχος της κερδοσκοπίας, η εθνικοποίηση 
των σιδηροδρόμων, η φορολογική μεταρρύθμιση, η ρύθμιση του 
τραπεζικού τομέα και η ίδρυση κρατικού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου 

11.  Michael Kazin, The Populist Persuasion, Basic Books, 1995, σ. 42. 
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που θα περιόριζε την εξάρτηση από το τραπεζικό σύστημα, η μείω-
ση του ωραρίου εργασίας, η μυστική ψηφοφορία και οι ελεύθερες 
εκλογές, η εκλογή της γερουσίας απευθείας από τον λαό καθώς 
και άλλα μέτρα αμεσοδημοκρατικού τύπου (λαϊκή πρωτοβουλία 
για τη διενέργεια δημοψηφισμάτων κ.λπ.).

Ο πολιτικός λόγος του Κόμματος του Λαού καλούσε σε ξε-
σηκωμό τον ανώνυμο Αμερικανό βιοπαλαιστή –κυρίως από τα 
αγροτικά αλλά και τα εργατικά στρώματα–, ο οποίος, κατά τη 
δεκαετία του 1880, βρέθηκε με λιγότερη ή και χωρίς καθόλου 
δουλειά, σε αδυναμία να αποπληρώσει τα χρέη του και, τέλος, 
ανίκανος να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφά-
σεων. Ήρθαν, με άλλα λόγια, να εκφράσουν τη δυσανεξία και 
την πολιτική αποξένωση που έπληττε αυξανόμενα στρώματα του 
αμερικανικού πληθυσμού και να θέσουν σε πολιτικό επίπεδο 
τα ζητήματα της αυξανόμενης ανισότητας και κερδοσκοπίας, της 
ανάγκης αποκατάστασης της πρόσβασης του απλού λαού στους 
δημοκρατικούς θεσμούς και της προσδοκίας απευθείας ελέγχου 
τους προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων.

Το 1896 οι Λαϊκιστές υποστήριξαν τελικά τον προεδρικό υπο-
ψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, πράγμα που σηματοδότησε τη 
σταδιακή υποστολή της λαϊκιστικής σημαίας και την τελική υποχώ-
ρηση του κομματικού αυτού φαινομένου ως αυτόνομης πολιτικής 
δύναμης. Ωστόσο, πολλές από τις μεταρρυθμιστικές ιδέες και τα 
αιτήματα των Κόμματος του Λαού ικανοποιήθηκαν προοδευτικά 
στο αμερικανικό πλαίσιο, ενώ η λαϊκιστική κινητοποίηση θεωρείται 
από πολλούς μελετητές προδρομικό φαινόμενο του New Deal 
που προώθησε ο Δημοκρατικός πρόεδρος Ρούζβελτ (Franklin 
D. Roosevelt) τη δεκαετία του 1930. Όλα τούτα σηματοδοτούν 
την αναγνώριση του αμερικανικού λαϊκισμού ως προοδευτικής, 
μεταρρυθμιστικής δύναμης στην κατεύθυνση ενός εξισωτικού 
εκδημοκρατισμού, πράγμα που εξηγεί γιατί η λέξη «λαϊκισμός» 
διαθέτει στην αμερικανική ήπειρο μάλλον θετική χροιά. Η λαϊκι-
στική κίνηση βρήκε και άλλους μιμητές στο τέλος του 20ού αιώνα.  
Ο διεθνώς γνωστός παιδίατρος Μπέντζαμιν Σποκ (Benjamin Spock) 
τέθηκε το 1972 και το 1976 επικεφαλής του ψηφοδελτίου ενός 
αναβιωμένου λαϊκιστικού κόμματος, μαζί με άλλες προοδευτικές 
προσωπικότητες, όπως ο συγγραφέας Γκορ Βιντάλ (Gore Vidal) 
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κ.ά. Εξάλλου, μια παρόμοια διεκδικητική και εξισωτική πλατφόρ-
μα με εκείνην που έφεραν στο προσκήνιο οι Λαϊκιστές του 1890 
προέβαλλε το κίνημα Occupy Wall Street στις αρχές του 21ου 
αιώνα, διεκδικώντας τα συμφέροντα του παραγκωνισμένου 99% 
απέναντι στο 1% των υπερ-πλουσίων. Πιο πρόσφατα, ακόμα και 
ο πρόεδρος Ομπάμα (Barack Obama) διεκδίκησε τον τίτλο του 
λαϊκιστή για τον Μπέρνι Σάντερς και το Δημοκρατικό Κόμμα ενα-
ντίον του κίβδηλου ψευδο-λαϊκισμού του Ντόναλντ Τραμπ. Με τα 
λόγια του ίδιου του Ομπάμα: 

Δεν είμαι διατεθειμένος να δεχθώ την ιδέα ότι ένα μέρος της 
ρητορικής που έχει έρθει στο προσκήνιο είναι λαϊκιστική [εννοεί 
τον Τραμπ]... Ο λόγος για τον οποίο έθεσα υποψηφιότητα 
το 2008, και μετά πάλι το 2012, και ο λόγος για τον οποίο, 
αφήνοντας τούτο το αξίωμα, θα συνεχίσω να προσφέρω 
κάποια δημόσια υπηρεσία, είναι γιατί νοιάζομαι για τον λαό 
και θέλω να διασφαλίσω ότι κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα έχει τις 
ίδιες ευκαιρίες που είχα και εγώ... Και γιατί νοιάζομαι για τους 
φτωχούς ανθρώπους, που μοχθούν σκληρά αλλά δεν τους 
δίνεται η ευκαιρία να προοδεύσουν... και γιατί νοιάζομαι οι 
εργαζόμενοι να διαθέτουν μια συλλογική φωνή στο εργασιακό 
τους περιβάλλον για να εξασφαλίσουν ένα δίκαιο κομμάτι 
της πίτας. και θέλω να διασφαλίσω ότι όλα τα παιδιά θα 
λαμβάνουν μια αξιοπρεπή εκπαίδευση [...] και πιστεύω ότι 
πρέπει να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα [...] και ότι 
πρέπει να μπουν όρια στις υπερβολές του χρηματοπιστωτικού 
τομέα [...] πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο πώς 
λειτουργεί το σύστημα, ώστε να μην μπορούν κάποιοι να 
φοροδιαφεύγουν μέσα από λογαριασμούς off-shore, απο-
φεύγοντας τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους συμπολίτες 
τους που δεν διαθέτουν διάσημους δικηγόρους και λογιστές. 
[…] Υποθέτω ότι όλα αυτά με καθιστούν λαϊκιστή! Κάποιος 
άλλος που δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον για τους εργα-
ζομένους, που δεν πολέμησε ποτέ για ζητήματα κοινωνικής 
δικαιοσύνης […] που, στην πραγματικότητα, αντιτάχθηκε στη 
δυνατότητα να έχουν οικονομικές ευκαιρίες οι εργαζόμενοι και 
οι απλοί άνθρωποι… δεν έγινε ξαφνικά λαϊκιστής επειδή λέει 
κάτι αμφιλεγόμενο για να κερδίσει ψήφους, δεν είναι αυτό το 
μέτρο του λαϊκισμού, αυτό είναι αυτοχθονισμός (nativism) ή 
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ξενοφοβία ή κάτι χειρότερο κι από αυτό ή απλός κυνισμός. 
Θα συμβούλευα όλους, λοιπόν, να είναι προσεκτικοί όταν 
αποδίδουν την ετικέτα «λαϊκιστής» σε οποιονδήποτε ξεπηδάει 
σε μια εποχή οικονομικής ανασφάλειας. Πού ήταν όλοι αυτοί; 
Ήταν στην πρώτη γραμμή δουλεύοντας για τους εργαζομέ-
νους; [...] Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Μπέρνι Σάντερς που 
αυθεντικά αξίζουν αυτόν τον τίτλο.12 

Λατινοαμερικανικός λαϊκισμός: Τώρα και στην κυβέρνηση;
Αν, όπως είδαμε, οι απαρχές του λαϊκισμού εντοπίζονται στην 
τσαρική Ρωσία και στις ΗΠΑ του 19ου αιώνα, γνωστότερα ίσως 
στον σημερινό αναγνώστη είναι τα παραδείγματα του λατινοαμε-
ρικανικού λαϊκισμού. Δεν είναι σύμπτωση ότι μία από τις συνη-
θέστερες συνεκδοχές του «λαϊκισμού» στον δημόσιο λόγο είναι 
ο «περονισμός», από το όνομα του Αργεντίνου προέδρου Χουάν 
Περόν (Juan Perόn). Ωστόσο, η περίπτωση του λατινοαμερικανικού 
λαϊκισμού δεν εξαντλείται στον Περόν, καθώς το φαινόμενο έχει 
συνδεθεί και με ηγέτες άλλων χωρών όπως ο Βάργκας (Getúlio 
Vargas) στη Βραζιλία και ο Κάρντενας (Lázaro Cárdenas) στο Μεξικό. 
Εξάλλου, ένα δεύτερο κύμα λατινοαμερικανικών λαϊκισμών –το 
λεγόμενο και ροζ κύμα– σημάδεψε τις εξελίξεις στις χώρες της Λα-
τινικής Αμερικής πολύ πιο πρόσφατα, στις αρχές του 21ου αιώνα 
(με την εκλογή των κυβερνήσεων Κίρσνερ [Néstor και Christina 
Fernádez de Kirchner] στην Αργεντινή, Τσάβες [Hugo Chávez) στη 
Βενεζουέλα, Κορέα [Rafael Correa] στον Ισημερινό και Μοράλες 
[Evo Morales] στη Βολιβία). 

Εκείνο που, καταρχήν, διαφοροποιεί τη λατινοαμερικανική εκδοχή 
από εκείνες του ρωσικού και του βορειοαμερικανικού λαϊκισμού, 
είναι ότι στον πρώτο οι λαϊκιστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να κυ-
ριαρχήσουν (εκλογικά) και να κυβερνήσουν για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Αυτό συνέβη και στο πρώτο κύμα κατά τις δεκαετίες 
του 1940 και του 1950 και στο πρόσφατο δεύτερο κύμα. Η περί-
πτωση του Περόν παραμένει εμβληματική και θα μας απασχολήσει 
περισσότερο.

12.  Μπαράκ Ομπάμα, συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο συνάντησης με τον Μεξικανό 
πρόεδρο και τον Καναδό πρωθυπουργό, 29 Ιουνίου 2016.
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Κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα στην Αργεντι-
νή –αλλά και εν γένει στη Λατινική Αμερική– κυριαρχούσε ένα 
υβρίδιο ολιγαρχικού φιλελευθερισμού το οποίο κέρδιζε κάποια 
νομιμοποίηση από ένα εκτεταμένο πελατειακό σύστημα, αλλά, 
σε κάθε περίπτωση, λειτουργούσε «χωρίς καμία διαφάνεια, πα-
ραβιάζοντας βασικές αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού και 
αφήνοντας στο περιθώριο μεγάλα στρώματα του πληθυσμού».13 
Η οικονομική κρίση, όμως, αποσταθεροποίησε το σύστημα αυτό 
και οδήγησε στο στρατιωτικό πραξικόπημα του 1943. Στη νέα 
στρατιωτική κυβέρνηση ο Περόν ανέλαβε ένα σημαντικό υπουργείο 
(Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), πράγμα που του έδωσε 
την ευκαιρία να θεσμοθετήσει μια σειρά από φιλεργατικά και φι-
λολαϊκά μέτρα μεταξύ των οποίων αυξήσεις μισθών, αναγνώριση 
των συνδικάτων κ.λπ. Η στάση αυτή φιλοτέχνησε μια φιλολαϊκή 
εικόνα για τον Περόν, αλλά οδήγησε στη φυλάκισή του από τους 
στρατιωτικούς πρώην συνεργάτες του. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η 
φυλάκιση σήμανε τη θεμελίωση του περονισμού από τα κάτω, με 
την έννοια ότι κινητοποίησε αυθόρμητα μεγάλες μάζες των λαϊκών 
στρωμάτων, τα οποία οργάνωσαν κινητοποιήσεις που οδήγησαν 
στην απελευθέρωσή του. Η μέρα αυτή εορτάζεται ακόμα και σή-
μερα από τους περονιστές ως η «μέρα της πιστότητας» (dia de la 
lealtad), του πιστού δεσμού δηλαδή ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα 
και τον Περόν. 

Το 1946 πραγματοποιούνται εκλογές στις οποίες ο Περόν λαμβά-
νει ποσοστό 53,7% και εκλέγεται πρόεδρος της Αργεντινής. Η επιτυχής 
εκστρατεία του Περόν εκμεταλλεύεται το φιλολαϊκό προφίλ που είχε 
χτίσει, αλλά επενδύεται ακόμη με ένα αντιιμπεριαλιστικό προφίλ 
και με υποσχέσεις κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Περόν τοποθετεί το 
πολιτικό του εγχείρημα (Justicialismo) πέραν της Αριστεράς και της 
Δεξιάς, πέραν του καπιταλισμού και του κομμουνισμού· ωστόσο, 
είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα ετερόδοξο εξισωτικό εγχείρημα.

Αυτό θα γίνει περισσότερο σαφές από τη θητεία του Περόν 
στην προεδρία της Αργεντινής, από τις πολιτικές που ακολούθησε, 
αλλά και, τέλος, από την επανεκλογή του το 1951 με ποσοστό 
63,5%, αυξημένο από τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Τούτο 

13.  Μαρία Δαμηλάκου, Ιστορία της Λατινικής Αμερικής, Αιώρα, 2014, σ. 79.
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οφείλεται σε ένα ευρύ πρόγραμμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, 
εθνικοποιήσεων και ανασύστασης των υποδομών στην κατεύθυν-
ση υιοθέτησης προνοιακών πολιτικών που έθεσε σε εφαρμογή, 
με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνδικάτων και 
των αποκλεισμένων πληβειακών στρωμάτων (των λεγόμενων 
descamisados). Εντούτοις, οι θητείες του Περόν σημαδεύτηκαν από 
έξαρση του πολιτικού ανταγωνισμού και πόλωση, στο πλαίσιο της 
οποίας αρκετές φορές λειτούργησε με αυταρχικό τρόπο, ανάλογο 
των ολιγαρχικών αντιπάλων του.

Θα πρέπει ακόμα να αναφερθεί ο ρόλος της δεύτερης συζύγου 
του Περόν, της Εβίτας (Eva Perón), η οποία αναδείχθηκε σε σύμβολο 
της λαϊκιστικής μέριμνας για τον απλό και κατατρεγμένο άνθρωπο, 
συντονίζοντας έναν γιγαντιαίο προνοιακό μηχανισμό. Η Εβίτα θα 
λειτουργήσει ως προστάτιδα του λαού και, από απλή ηθοποιός, θα 
αποκτήσει σημαντική εξουσία και επιρροή, την οποία θα διακόψει 
μόνο ο πρόωρος θάνατός της. 

Δύο επιμέρους σημεία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής στην εμπειρία 
του περονισμού. Το πρώτο είναι ότι, όπως ήδη επισημάνθηκε, στη 
λατινοαμερικανική παράδοση, τα λαϊκιστικά κινήματα και κόμματα 
έφτασαν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση των χωρών τους και μάλιστα 
να επανεκλεγούν πανηγυρικά, καθώς επέφεραν κοινωνικές τομές 
προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό το γνώρισμα –όπως 
θα δούμε σε λίγο– θα αναπαραχθεί και με το πρόσφατο κύμα λαϊ-
κιστικών κυβερνήσεων της τελευταίας εικοσαετίας. Ο ίδιος ο Περόν, 
μάλιστα, ανατράπηκε τελικά με πραξικόπημα (1955) και αναγκάστηκε 
να εξοριστεί στην Ισπανία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτε-
ρο ιδιαίτερο γνώρισμα του λατινοαμερικανικού λαϊκισμού είναι η 
παρουσία σημαντικών και σαγηνευτικών ή χαρισματικών ηγετικών 
μορφών, όπως ο Περόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές δεκαετίες 
απαγόρευσης του περονισμού και εξορίας του Περόν δεν κατόρθωσαν 
να εξαλείψουν τη μνήμη του, και μάλιστα αύξησαν την απήχησή του, 
με αποτέλεσμα να επανεκλεγεί πρόεδρος της Αργεντινής αμέσως μετά 
την επιστροφή του στη χώρα (1973). Μέχρι και σήμερα παραμένει 
μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που δεν αφήνει αδιάφορο σχεδόν 
κανέναν στη δημόσια σφαίρα της Αργεντινής – και όχι μόνο. 

Η περίπτωση των άλλων λατινοαμερικανικών χωρών που βίωσαν 
ιστορικούς λαϊκισμούς είναι μάλλον περισσότερο σύνθετη, αλλά 



35

ΛΑΪΚΙΣΜΌΣ: ΜΎΘΌΙ, ΣΤΕΡΕΌΤΎΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΌΣΑΝΑΤΌΛΙΣΜΌΙ

ορισμένα χαρακτηριστικά τους συγκλίνουν με εκείνα του περονι-
σμού. Το παράδειγμα της Βραζιλίας είναι ενδεικτικό. Ο λαϊκισμός 
προσέφερε σε έναν άλλον στρατιωτικό (όπως, εξάλλου, ήταν και 
ο Περόν), τον Ζετούλιο Βάργκας, την ευκαιρία να επινοήσει εκ νέου 
τον ρόλο του στην πολιτική ζωή και από πρώην δικτάτορας να 
εκλεγεί πρόεδρος της χώρας με φιλολαϊκό και εξισωτικό προφίλ 
(1951). Ωστόσο, ανίκανος να συγκροτήσει μια στέρεη ηγεμονία, 
αλλά και να υλοποιήσει τα φιλολαϊκά μέτρα που είχε υποσχεθεί, ο 
Βάργκας θα αυτοκτονήσει το 1954 (Μ. Δαμηλάκου, ό.π., σ. 127).

Η κυριαρχία του λαϊκιστικού μοντέλου στην πολιτική κουλτούρα 
της Λατινικής Αμερικής έγινε συνειδητή με την επανεμφάνιση του 
φαινομένου στις αρχές του 21ου αιώνα και την επέκτασή του σε 
ακόμα περισσότερες χώρες. Αυτό συνέβη εξαιτίας των κρίσιμων 
εξαρθρώσεων στο κοινωνικό και το πολιτικό επίπεδο που επέφεραν 
οι οικονομικές κρίσεις της περιόδου. Οι κρίσεις αυτές απονομιμο-
ποίησαν το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που είχε επικρατήσει στο 
σύνολο της περιοχής κατά τη δεκαετία του 1990. Στην Αργεντινή, 
η αποχώρηση του ΔΝΤ βύθισε τη χώρα σε μια βαθιά κρίση που 
οδήγησε σε ένα σπιράλ καθοδικής κοινωνικής κινητικότητας τις 
μεσαίες και κατώτερες τάξεις και σε συνακόλουθη κατάρρευση της 
πολιτικής αντιπροσώπευσης. Η έκρυθμη αυτή κατάσταση οδήγησε 
στην ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών κινημάτων και στην εκλογή του 
Νέστορ Κίρσνερ στην προεδρία της χώρας (2003), ενός outsider που 
ανέδειξε τη συνεχιζόμενη επικαιρότητα του αριστερού περονισμού. Η 
λαϊκιστική διακυβέρνηση Κίρσνερ προέβη σε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη 
αναδιάρθρωση του χρέους και έλαβε σειρά φιλολαϊκών μέτρων, 
θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών. Επίσης, συνεργάστηκε με 
ομάδες και ενώσεις πολιτών που έθεταν ζητήματα δικαιωμάτων, 
ιδίως όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης σε όσους συμμετεί-
χαν σε δικτατορικά καθεστώτα και αναμείχθηκαν σε βασανιστήρια 
και «εξαφανίσεις» των πολιτικών τους αντιπάλων, οι οποίοι είχαν 
μείνει έως τότε ατιμώρητοι. Μέχρι τον θάνατό του (2010), ο Νέστορ 
Κίρσνερ κυριάρχησε στην πολιτική της Αργεντινής, ενώ η σύζυγός 
του, Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρσνερ συνέχισε την πολιτική του. 
Κυβέρνησαν σωρευτικά για πολλά χρόνια, κερδίζοντας συνεχόμενες 
επανεκλογές (η υποψηφιότητα της Κριστίνα Κίρσνερ το 2007 και 
το 2011, τη δεύτερη φορά με ποσοστό 54,1%).
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Οι περιπτώσεις της Βενεζουέλας, της Βολιβίας και του Ισημερινού 
είναι συγκρίσιμες. Σε όλες προηγήθηκε μια κρίση του κατεστημένου 
πολιτικού συστήματος, είτε λόγω μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης 
είτε λόγω της διαφθοράς του πολιτικού προσωπικού είτε λόγω 
ποικίλων αποκλεισμών εθνοτικών ή κοινωνικών ομάδων – είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε πολλές από τις χώρες αυτές το χρώμα του 
δέρματος συχνά προεξοφλεί όχι μόνο την ταξική θέση αλλά και 
τη λαϊκιστική ή αντιλαϊκιστική στάση. Στη Βενεζουέλα, επί παρα-
δείγματι, η κρίση του συστήματος κορυφώθηκε με την κοινωνική 
έκρηξη του Καρακάσο (1989) και σταδιακά έφερε στο προσκή-
νιο έναν νέο στρατιωτικό, τον Ούγκο Τσάβες. Αρχικά ο Τσάβες 
προσπάθησε να εκθρονίσει την απονομιμοποιημένη κυβέρνηση 
μέσω ενός πραξικοπήματος (1992). Το πραξικόπημα θα αποτύχει 
και ο ίδιος θα οδηγηθεί στη φυλακή. Ωστόσο, αυτή η κίνησή του 
θα ερμηνευθεί ως κίνηση αποκατάστασης της λαϊκής κυριαρχίας 
απέναντι σε μια οικονομική και πολιτική ελίτ που είχε χάσει κάθε 
λαϊκή υποστήριξη. Έτσι, στις εκλογές του 1998, ο Τσάβες θα εκλεγεί 
πρόεδρος της Βενεζουέλας με 56,2%. Ο Τσάβες θα προσπαθήσει 
να ανα-θεμελιώσει το πολιτικό σύστημα της Βενεζουέλας μέσω 
μιας συντακτικής διαδικασίας και την έγκριση νέου Συντάγματος. 
Και οι δύο πρωτοβουλίες (η συντακτική εθνοσυνέλευση και το 
νέο Σύνταγμα) θα εγκριθούν με συντριπτικά ποσοστά σε δημο-
ψηφίσματα (με ποσοστό 92,4% και 71,8%, αντίστοιχα). Ο Τσάβες 
ακολούθησε γενικά μια πολιτική ενίσχυσης των λαϊκών στρωμάτων 
μέσα από μια σειρά κοινωνικών προγραμμάτων (τις λεγόμενες 
misiones) που αποσκοπούσαν στη μείωση της ανέχειας, την εξάλειψη 
του αναλφαβητισμού και την αύξηση του λαϊκού εισοδήματος.14  
Οι πολιτικές αυτές προσέφεραν στον Τσάβες συνεχείς επανεκλογές. 

Ωστόσο, η στήριξή τους από την παραγωγή πετρελαίου θα 
οδηγήσει σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα όταν η τιμή του 
προϊόντος θα πληγεί διεθνώς. Εξάλλου, η λαϊκιστική επιλογή του 
Τσάβες και του προέδρου Μαδούρο (Nicolás Maduro), που τον 

14.  Βλ. για μια αναλυτική αναδρομή, Yannis Stavrakakis, Alexandros Kioupkiolis, 
Giorgos Katsambekis, Thomas Siomos, Nikos Nikisianis, «Contemporary Left-wing 
Populism in Latin America. Leadership, Horizontalism, and Post-democracy in 
Chávez’s Venezuela», Latin American Politics and Society, 58(3), 2016, σ. 51-76.
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διαδέχθηκε μετά τον θάνατό του, να ενισχύει την πόλωση στην πο-
λιτική ζωή, κάτι που χαρακτήριζε βεβαίως από τα πριν την πολιτική 
ζωή της Βενεζουέλας και ισχύει εξίσου και για την αντιπολίτευση, 
θα οδηγήσει σταδιακά σε μια ρήξη του κοινωνικού δεσμού και 
σε συνθήκες οιονεί εμφύλιου πολέμου. Ωστόσο, δεν θα πρέπει 
να αγνοηθεί ότι η ριζοσπαστικοποίηση του καθεστώτος ήδη από 
την εποχή του προέδρου Τσάβες θα ξεκινήσει ως αντίδραση στην 
προσπάθεια των ολιγαρχικών δυνάμεων και των οικονομικών ελίτ 
να τον ανατρέψουν με πραξικόπημα (2002), το οποίο θα προκαλέσει 
αυθόρμητες λαϊκές συγκεντρώσεις για την επαναφορά του, όπως 
ακριβώς είχε γίνει και στην περίπτωση του Περόν. Αναμφίβολα, 
χρειάζονται δύο πρόθυμοι χορευτές για να χορέψουν τον χορό της 
ακραίας πόλωσης. Ο τελευταίος δεν μπορεί παρά να υποδηλώνει 
τον ακραίο ανταγωνισμό για τον έλεγχο πόρων και εξουσίας σε 
συνθήκες που δεν επιτρέπουν κανέναν συμβιβασμό μεταξύ ελίτ 
και λαϊκών στρωμάτων. Όταν ο ανταγωνισμός αυτός αναβαθμίζε-
ται σε παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, οι δημοκρατικοί θεσμοί 
νομοτελειακά υπονομεύονται.

Στη Βολιβία, ο σύγχρονος εξισωτικός λαϊκισμός θα εκφραστεί 
από την ηγεσία του Έβο Μοράλες και θα λάβει χαρακτηριστικά που 
κυρίως επικαθορίστηκαν από τον μακρόχρονο αποκλεισμό των 
ιθαγενών στρωμάτων από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 
την απόλαυση οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Τόσο δε 
στη Βολιβία όσο και στον Ισημερινό, οι λαϊκιστικές κυβερνήσεις θα 
γνωρίσουν πολλές επανεκλογές, υλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό 
την ανακατανομή εισοδήματος και ισχύος. Παρά τα πισωγυρίσματα 
και την αυξανόμενη πόλωση, η οποία περιστασιακά οδηγεί και σε 
εκτροχιασμό της δημοκρατικής πορείας με ευθύνη όλων των εμπλε-
κομένων δυνάμεων –λαϊκιστικών και αντιλαϊκιστικών– και συνήθως 
με πρωτοβουλία των πληττόμενων ελίτ, πολιτικών και οικονομικών, 
που αρνούνται την αναδιανομή του πλούτου και της ισχύος, 

[η] έντονη κινητοποίηση των Λατινοαμερικανών κατά του 
νεοφιλελευθερισμού, η οποία συνοδεύτηκε από την εμφάνιση 
νέων πολιτικών αιτημάτων για αυτονομία, αυτοδιαχείριση 
και μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, συνέβαλε με άμεσο 
ή έμμεσο τρόπο στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Στο 
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κατώφλι του 20ού αιώνα, ο σχηματισμός κυβερνήσεων με 
αντι-νεοφιλελεύθερο ύφος και δεκτικότητα προς τα αιτήματα 
των κοινωνικών κινημάτων θα συνιστούσε πραγματική καμπή 
στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Λατινικής Αμερικής. 
(Μ. Δαμηλάκου, ό.π., σ. 238).

Και η Ευρώπη; Η λαϊκιστική ακροδεξιά στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση
Σε μεγάλο μέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας –αλλά και της δη-
μόσιας συζήτησης–, τα παραπάνω λαϊκιστικά φαινόμενα, τα οποία 
συγκροτούν τον «κανόνα» του νεωτερικού λαϊκισμού, πολλές φορές 
υποβαθμίζονται, αν δεν αγνοούνται ολοκληρωτικά, και η προσοχή 
στρέφεται στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά, όπως μορφοποιήθηκε κυρίως 
από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Σε αυτήν την μάλλον ευρω- 
κεντρική προοπτική, ο λαϊκισμός ταυτίζεται ή ανάγεται εν τέλει σε 
μια σειρά κομμάτων με συχνά φασιστικές ή αυταρχικές καταβολές, 
τα οποία αναπτύχθηκαν σε έδαφος εθνικιστικό και ξενοφοβικό: εδώ 
η επίκληση της «λαϊκής κυριαρχίας» έρχεται να εξυπηρετήσει την 
προστασία του ευρωπαϊκού πολιτισμού –των ευρωπαϊκών εθνών 
ή και του ευρωπαϊκού αίματος– από την παρουσία των μεταναστών 
και τις αυξανόμενες προσφυγικές ροές.15

Η αρχή γίνεται με την εμφάνιση του Εθνικού Μετώπου (Front 
Νational) στη Γαλλία, αρχικά υπό την ηγεσία του Ζαν-Μαρί Λεπέν 
(Jean-Marie Le Pen) και αργότερα υπό την ηγεσία της κόρης του, 
Μαρίν Λεπέν (Marine Le Pen), με την ονομασία πλέον Εθνικός 
Συναγερμός (Rassemblement National). Ακολουθούν αντίστοι-
χες πολιτικές κινήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην 
Αυστρία (Κόμμα της Ελευθερίας, FPO), αρχικά υπό τη ηγεσία του 
Γιεργκ Χάιντερ (Jörg Haider), την Ολλανδία (Λίστα Pim Fortuyn και 
μετά τη δολοφονία του τελευταίου, Κόμμα της Ελευθερίας, PVV, 
υπό τον Γκερτ Βίλντερς [Geert Wilders]), το Βέλγιο (Vlaams Blok 
και μετέπειτα Vlaams Belang) και την Ιταλία (Λίγκα του Βορρά, 

15.  Βλ. Yannis Stavrakakis, Giorgos Katsambekis, Alexandros Kioupkiolis, Thomas 
Siomos, Nikos Nikisianis, «Extreme Right-wing Populism in Europe. Revisiting 
a Reified Association», Critical Discourse Studies, 14(4), 2017, σ. 420-439.
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Lega Nord, σήμερα απλώς Lega, υπό τον Ματέο Σαλβίνι [Matteo 
Salvivi]). Σε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις, οι δυνάμεις αυτές 
θα βρουν τον δρόμο τους προς κυβερνητικές συμμαχίες (Αυστρία, 
Ιταλία) και θα συναντήσουν έτσι τις συντηρητικές και εθνοκεντρικές 
κυβερνήσεις του πρώην Aνατολικού Mπλοκ (Πολωνία, Ουγγαρία). 

Παρά το γεγονός ότι σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις καθορι-
στικό ρόλο έπαιξαν η διακριτή πολιτική κουλτούρα και η διαφορετική 
πολιτική ιστορία της κάθε χώρας, μπορεί κανείς να εντοπίσει ορισμένα 
κοινά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τις περισσότερες εκδοχές του 
φαινομένου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, καταρχάς, η εξάντληση 
του μοντέλου της συναίνεσης στο Κέντρο και της συνακόλουθης 
κυβερνητικής συνεργασίας από σοσιαλδημοκρατικές και κεντροδεξιές 
(χριστιανοδημοκρατικές ή φιλελεύθερες) δυνάμεις, ιδίως μετά την 
υιοθέτηση νεοφιλελεύθερων και μετα-δημοκρατικών πολιτικών από 
τις κεντροαριστερές δυνάμεις, που άφησαν έτσι «ορφανά» τα κατώτε-
ρα στρώματα στο επίπεδο της πολιτικής αντιπροσώπευσής τους, την 
οποία έσπευσε να αναλάβει η ακροδεξιά.16 Η τελευταία κατόρθωσε 
να προτάξει τον εαυτό της ως αποκλεισμένο από τις συναλλαγές 
και τη «διαπλοκή» της κεντρικής πολιτικής σκηνής, μεταφράζοντας 
συγχρόνως την αυξανόμενη καθοδική κοινωνική κινητικότητα –ή 
απλώς την απειλή της– σε απειλή προς την παραδοσιακή οικογένεια, 
τα γηγενή πολιτισμικά πρότυπα και την εθνική ταυτότητα.

Επαναφέροντας το μνημονικό ίχνος της οικονομικής και πολιτι-
κής ισότητας ως κάτι που απορρέει αποκλειστικά από την ιδιότητα 
του πολίτη ενός έθνους-κράτους, κατόρθωσε να συνδέσει την 
απειλή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και της κυριαρχίας 
υπερεθνικών οργανισμών (όπως η ΕΕ) με τις μεταναστευτικές και 
προσφυγικές ροές, τις οποίες παρουσίασε ως μια εξίσου επιβλαβή 
ταυτοτική απειλή, αποκομίζοντας σημαντικά εκλογικά οφέλη, σε 
μια εποχή αυξανόμενης ρευστότητας και ανασφάλειας. 

Ωστόσο, είναι ανάγκη να διαχωρίσουμε τα κόμματα αυτά από τον 
εξισωτικό λαϊκιστικό «κανόνα» που εξετάστηκε παραπάνω, στον βαθ-
μό που η ακροδεξιά διατηρεί στον πυρήνα της την εθνική ταυτότητα, 
την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον αυταρχισμό. Ειδικότερα, κάθε 

16.  Βλ. Chantal Mouffe, Το δημοκρατικό παράδοξο, μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπ-
κιολής, Πόλις, 2004.
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αναφορά της στον «λαό» προϋποθέτει την αναγωγή του τελευταίου 
στο έθνος, τη ράτσα και το αίμα. Στην καλύτερη περίπτωση πρόκειται 
για εθνικιστικά κόμματα που συμπεριλαμβάνουν στην ιδεολογική 
τους ταυτότητα κάποια στοιχεία ρητορικού λαϊκισμού, ικανά να 
προσελκύσουν αποκλεισμένα και πληττόμενα στρώματα, για να τα 
στρέψουν σε έναν ιεραρχικό και φοβικό προσανατολισμό. Γι’ αυτό, 
εξάλλου, ο Κας Μούντε (Cas Mudde) αναφέρεται σε «λαϊκιστικά 
ακροδεξιά πολιτικά κόμματα» και όχι τόσο σε ακροδεξιό λαϊκισμό· 
το λαϊκιστικό στοιχείο δεν είναι πυρηνικό, παραμένει στο επίπεδο 
ενός επιθετικού προσδιορισμού που ονοματίζει την περιφέρεια ενός 
κατεξοχήν εθνικιστικού και ξενοφοβικού φαινομένου.17

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσφατη ευρωπαϊκή κρίση οδήγησε 
σε μια περαιτέρω περιπλοκή. Ιδίως στον ευρωπαϊκό Νότο, που 
αισθάνθηκε τα επακόλουθα της κρίσης και τις συνακόλουθες 
πολιτικές της λιτότητας που επιβλήθηκαν περισσότερο έντονα, το 
δυναμικό της διαμαρτυρίας και της αγανάκτησης που προέκυψε, 
διοχετεύθηκε κατεξοχήν σε αριστερόστροφες πολιτικές δυνάμεις. 
Είτε σε νέα μορφώματα, όπως έγινε στην Ισπανία με τους Podemos, 
είτε σε προϋπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην ελληνική περίπτωση. Ενώ στην Αργεντινή, όπως είδαμε, ο 
αριστερός περονισμός επανέκαμψε και εκπροσώπησε με σχετική 
επιτυχία τα λαϊκά στρώματα σε συνθήκες κρίσης, στο ελληνικό 
πλαίσιο, η καθολική σχεδόν «νεοφιλελευθεροποίηση» του ΠΑΣΟΚ 
οδήγησε στην εκλογική κατάρρευση του τελευταίου και στην ενίσχυ-
ση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενεργοποιήθηκε έτσι και πάλι το αριστερόστροφο 
πολιτικό φαντασιακό που είχε συγκροτηθεί από τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, σε μία από 
τις πρώτες αυθεντικά λαϊκιστικές κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα 
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.18

Είναι αλήθεια ότι η δημοκρατική ιστορία της Ελλάδας έχει ση-
μαδευτεί από λαϊκιστικές κινητοποιήσεις, αλλά και από περιόδους 

17.  Βλ. Cas Mudde, Λαϊκιστικά ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα στην Ευρώπη, μτφρ. 
Θανάσης Αθανασίου, Επίκεντρο, 2011.
18.  Bλ. Yannis Stavrakakis, Giorgos Katsambekis, «Left-wing Populism in 
the European Periphery: The Case of SYRIZA», Journal of Political Ideologies, 
19(2), 2014, σ. 119-142.
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κατά τις οποίες αντιλαϊκιστικοί φορείς και λόγοι κυριάρχησαν στη 
δημόσια σφαίρα. Αρχικά, η μεταπολιτευτική δημοκρατία εδραιώ-
θηκε στα συμφραζόμενα ενός πολωμένου πολιτικού συστήματος 
στο οποίο οι αριστερές (λαϊκιστικές/προοδευτικές) και οι δεξιές 
(αντιλαϊκιστικές/συντηρητικές) δυνάμεις, που εκπροσωπούνταν από 
το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ), αντίστοιχα, υποστήριζαν 
ανταγωνιστικά προγράμματα, οικοδομώντας και προωθώντας με 
αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικές συλλογικές ταυτότητες. 

Αρχικά, η πατερναλιστική μορφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή 
κατάφερε να εξασφαλίσει για το νεοσύστατο κόμμα του, τη ΝΔ, δύο 
σχετικά αδιατάρακτες κυβερνητικές θητείες (1974-1981). Προς τα 
τέλη της δεκαετίας του 1970, όμως, και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1980, κυριάρχησε στο πολιτικό σκηνικό ένα αντι- 
ηγεμονικό πρόταγμα: ο αρχετυπικός λαϊκισμός του ΠΑΣΟΚ και ο χα-
ρισματικός του ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ προώθησε 
το αίτημα των μη προνομιούχων για κοινωνική δικαιοσύνη, λαϊκή 
κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία, κόντρα σε ένα «κατεστημένο» 
που κατηγορήθηκε ότι μονοπωλούσε ποικιλοτρόπως την πολιτική 
πρόσβαση και τα οικονομικά προνόμια ήδη από τα τέλη του Εμφύλιου 
Πολέμου. Στις εθνικές εκλογές του 1981 το ΠΑΣΟΚ εξασφάλισε άνετα 
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με πάνω από 48% των ψήφων.

Η εικόνα αυτή άρχισε σιγά-σιγά να αλλάζει μεταξύ 1985 και 2004, 
ιδίως καθώς η νέα ηγεμονία του παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ βυθίστηκε στο 
τέλμα του σκανδάλου Κοσκωτά και στη νόθευση των προοδευτικών 
μεταρρυθμίσεων της εποχής (στην παιδεία, την υγεία, το οικογενειακό 
δίκαιο κ.λπ.) με την άρθρωση ενός νέου πελατειακού συστήματος. 
Γενική τάση υπήρξε η μεταστροφή ή μετατόπιση των δύο μεγάλων 
κομμάτων και των ψηφοφόρων τους προς το Κέντρο, παρότι αυτό 
συνέβη εντονότερα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ (υπό την ηγεσία 
του αντιλαϊκιστή Κώστα Σημίτη) και ίσως αντανακλά τις παγκόσμιες 
τάσεις των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. 

Όλα αυτά άλλαξαν κατά την περίοδο της κρίσης, ιδίως μετά 
το 2010. Όπως είδαμε, σε πολλά διεθνή συμφραζόμενα, οι 
οικονομικές και κοινωνικές εξαρθρώσεις (από την εξέγερση του 
Καρακάσο στη Βενεζουέλα και τη χρεοκοπία της Αργεντινής στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 έως την ελληνική κρίση χρέους των 
τελευταίων ετών) πυροδότησαν μια κρίση αντιπροσώπευσης που 
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λειτούργησε ως εφαλτήριο για την εμφάνιση διεκδικητικών (λαϊκιστι-
κών) λόγων και την αναζωπύρωση της πόλωσης. Επιπλέον, όπως 
ήταν αναμενόμενο, δημιουργήθηκαν αντιλαϊκιστικές αντιδράσεις 
που ενίσχυσαν την πόλωση και έδωσαν ώθηση προς ένα δυνητικά 
κακόηθες αποτέλεσμα. Ιδίως σε καιρούς κρίσης, όταν οι κυρίαρχες 
ελίτ αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική ματαίωση 
και την κοινωνική εξάρθρωση, επιτρέποντας έτσι στις συστημικές 
αντιφάσεις να εξελιχθούν σε βαθιά κρίση αντιπροσώπευσης, οι 
εκκλήσεις για πολιτική ριζοσπαστικοποίηση καταγγέλλονται συχνά 
και με συνοπτικές διαδικασίες ως «λαϊκιστικές», εγκαθιδρύοντας 
βαθιές πολωτικές τομές μεταξύ λαϊκισμού/αντιλαϊκισμού.

Η μετεωρική άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη σύγχρονη πολιτική σκηνή 
της Ελλάδας, η ανύψωσή του από τη θέση του πολιτικού outsider 
(που προσέλκυσε μόνο το 4,60% των ψήφων στις εκλογές του 2009) 
σε κόμμα εξουσίας (που έλαβε ποσοστό 36,34% στις εκλογές του 
Ιανουαρίου 2015 και σχεδόν επανέλαβε το αποτέλεσμα αυτό τον 
Σεπτέμβριο του 2015) αποτελεί καλό παράδειγμα. Τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά του ηγεμονικού λόγου του κόμματος μεταξύ 2012 
και 2015 περιλάμβαναν, πρώτον, την προώθηση μιας ανταγωνι-
στικής αναπαράστασης του κοινωνικοπολιτικού πεδίου στη βάση 
της διχοτόμησης Εμείς/Αυτοί και, δεύτερον, την εξύψωση «του 
λαού» στη θέση του προνομιακού σημαίνοντος που εκπροσωπεί το 
στρατόπεδο «Εμείς» με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει σε ποικίλες 
ομάδες και υποκείμενα, χτυπημένα από την κρίση, να ταυτιστούν 
με αυτήν τη θέση. Περιττό να επισημάνουμε ότι αυτή η λαϊκιστική 
έκφραση έγινε στόχος ποικίλων αντιλαϊκιστικών λόγων στη σφαίρα 
της πολιτικής και στη σφαίρα των μέσων ενημέρωσης, που απο-
μόνωσαν τον λαϊκισμό –προβάλλοντάς τον πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ ως 
συνεκδοχή του πολιτικού κακού– ως την πηγή της κρίσης και της 
ανικανότητας αποτελεσματικής αντιμετώπισής της. 




