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ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΞΙΑ
ςτη Μεταψυχροπολεμική Εποχή

Ζηνοβία Λιαλιούτη

Η αφομοίωση του αντιαμερικανικού λόγου από τον δεξιό πολιτικό χώρο εντάσσεται στις 
ιδεολογικές συνέπειες του τέλους του Ψυχρού Πολέμου. Από τα μέσα της δεκαετίας του 
1990 και εξής, σημειώνεται μια ουσιαστική αποδυνάμωσα της φιλοαμερικάνικης παρά
δοσης της Δεξιάς, σε συνδυασμό με την εμπέδωση μιας φοβικής αντίληψης για τη θέση 
της Ελλάδας στο μεταδιπολικό σκηνικό. Η τάση αυτή συμβαδίζει με την προσπάθεια του 
δεξιού χώρου να προσεταιριστεί παραδοσιακά στοιχεία της αριστερής ταυτότητας, όπως 
ο αντπμπεριαλισμός και η αρνητική στάση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, η 
απουσία ενός συγκροτημένου και ενοποιητικού θεωρητικού υποβάθρου οδηγεί συχνά 
σε αντιφάσεις. Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε την «αντανά
κλαση» αυτών των εξελίξεων στο επίπεδο της μαζικής επικοινωνίας και του δημόσιου 
λόγου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και η διεθνής απομό
νωση των ΗΠΑ μετά την εισβολή στο Ιράκ (2003) οδήγησαν, μεταξύ άλλων, 
στην αναζωπύρωση του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος γύρω από τη φύση 
και τα αίτια του αντιαμερικανισμού ανά την υφήλιο.1 Κοινό σημείο ανα
φοράς στις περισσότερες μελέτες του είδους ήταν η συνειδητοποίηση ότι ο 
τρέχων αντιαμερικανισμός είναι σαφώς διαφοροποιημένος σε σχέση με τον 
αντιαμερικανισμό της ψυχροπολεμικής περιόδου (1947-1989), για τον ο-

* Υποψήφια διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Ένα προσχέδιο του άρθρου παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Σύγχρονη Ελληνική 
Πολιτική», που διοργάνωσε το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 
6-7 Δεκεμβρίου 2008.

1. Ενδεικτικά, Ρ. Katzenstein - R.O. Keohane (επιμ.), Anti-Americanisms in World Politics, 
Cornell University Press, Ithaca-Νέα Υόρκη 2006.
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ποίο υπάρχει, εξάλλου, εκτενής βιβλιογραφία.2
Η προβληματική αυτή είναι αλληλένδετη και με μια γενικότερη διερεύνηση 

των βασικότερων ιδεολογικών μεταβολών και εννοιολογικών μετασχηματι
σμών της μεταψυχροπολεμικής περιόδου. Ένα σημείο στο οποίο φαίνεται να 
συγκλίνουν οι μελετητές είναι η αντικατάσταση της ψυχροπολεμικής μονοση- 
μαντότητας από τη μεταψυχροπολεμική πολυπλοκότητα. Είναι ενδεικτική η 
νοσταλγική αναφορά του H.W. Brands οτην «εννοιολογική απλότητα» του 
Ψυχρού Πολέμου.3 Κατεξοχήν πεδίο στο οποίο αποτυπώνεται η απώλεια αυ
τής της απλότητας είναι ο ορισμός και η πρόσληψη εχθρών και φίλων στη διε
θνή σκηνή. Το τέλος του διπολισμού επιφέρει ένα είδος «γνωστικής και ηθι
κής» αμηχανίας.4 Όπως εξάλλου παρατηρεί ο Ronald Steel, η αποσάθρωση 
του ψυχροπολεμικού διεθνούς συστήματος επέφερε την άμβλυνση της επιρ
ροής και του κύρους και των δύο υπερδυνάμεων. Και παρότι η αλλαγή αυτή 
είναι προφανής στην περίπτωση της ΕΣΣΔ, λόγω και της τελικής διάλυσής 
της, ισχύει σε σημαντικό βαθμό και για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Steel, η 
πολιτική επιρροή της Αμερικής πήγαζε, σε μεγάλο βαθμό, από την ψυχροπο
λεμική τάξη πραγμάτων και μοιραία ζημιώθηκε από την εξαφάνισή της.5

Ειδικότερα, όσον αφορά τη Δυτική Ευρώπη, η κατάρρευση του σοσιαλι
στικού στρατοπέδου κατέστησε την αμερικανική στρατιωτική προστασία ένα
ντι της «κομμουνιστικής απειλής» άνευ αντικειμένου. Επιπλέον, η ανάδειξη 
των ΗΠΑ σε μοναδική υπερδύναμη οδήγησε στην ακόλουθη αντίφαση: αφε
νός, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δυσανασχετεί με την αύξηση της ισχύος τους 
και, αφετέρου, τρέφει αυξημένες προσδοκίες για την ανάληψη από τις ΗΠΑ 

μιας σειράς ευθυνών και πρωτοβουλιών στις διεθνείς υποθέσεις.
Παράλληλα, στη μεταψυχροπολεμική εποχή, ο αντιαμερικανισμός λει

τουργεί ως στοιχείο για τη διαμόρφωση και τον προσδιορισμό μιας κοινής 
ταυτότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προβολή

2. Ενδεικτικά, Α. Stephan (επιμ.), The Americanization of Europe. Culture, Diplomacy, 
and Anti-Americanism after 1945, Berghahn Books, Νέα Υόρκη-Οξφόρδη 2007.

3. H.W. Brands, The Devil We Knew: Americans and the Cold War, Oxford University 
Press, Οξφόρδη 1993, σ. 218.

4. Δανειζόμαστε την έννοια της «γνωστικής και ηθικής αμηχανίας» από την ανάλυση του 
Ch. Krauthammer σχετικά με την κατάσταση στην οποία περιήλθε η Αμερική μετά την ήττα 
στο Βιετνάμ και την αποδυνάμωση των προγενέστερων ορισμών και στερεοτύπων περί του 
κομμουνιστικού κινδύνου' Ch. Krauthammer, «Beyond the Cold War», New Republic, 
19/12/1988.

5. R. Steel, «The End and the Beginning», στο MJ. Hogan (επιμ.), The End of the Cold 
War. Its Meaning and Implications, Cambridge University Press, Cambridge 1992, o. 106.
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των διαφορών της τελευταίας με τις ΗΠΑ. Έτσι, ο τρέχων ευρωπαϊκός αντια- 
μερικανισμός μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «όχημα έκφρασης» μιας νέας 
ευρωπαϊκής ταυτότητας.6 Από την πλευρά του, ο Philippe Roger παρατηρεί 
πως μετά την αποδυνάμωση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και το τέλος των 
μεγάλων αφηγήσεων, ο ευρωπαϊκός αντιαμερικανισμός παραμένει ακμαίος 
και λειτουργικός.7 Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου είχε σαν αποτέλεσμα την 
αποσύνδεση του αντιαμερικανισμού από τον κομμουνισμό ο οποίος έθετε, 
κατά μία έννοια, όρια στην απήχηση του πρώτου.8

Στο πλαίσιο της παραπάνω περιόδου, ο ελληνικός αντιαμερικανισμός υπέ- 
στη μια σειρά μετασχηματισμών όσον αφορά τη φυσιογνωμία του ' ο κυριό- 
τερος αφορά τη σημαντική διείσδυσή του στον χώρο της Κεντροδεξιάς και 
της Ακροδεξιάς. Την εξέλιξη αυτής της τάσης αποτυπώνουν οι έρευνες του 
ΕΚΚΕ (1990, 1996, 2004), που μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε ότι ο α- 
ντιαμερικανισμός, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά, αποτελεί 
στοιχείο της ιδεολογικής ταυτότητας μιας μεγάλης μερίδας οπαδών της Ν.Δ. 

και, πιο πρόσφατα, του ΛΑΟΣ.9

Η εξέλιξη αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης προκειμένου να αποσαφη
νιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταψυχροπολεμικού αντιαμερικανι- 
σμού της ελληνικής Δεξιάς και να ενταχθούν σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο. 
Εξάλλου, η ακαδημαϊκή έρευνα σε ό,τι αφορά την ιδεολογία και τον λόγο 
της ελληνικής Δεξιάς υπολείπεται σε όγκο συγκριτικά με εκείνη που αφορά 
την Αριστερά. Ειδικότερα, τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν εδώ εί
ναι τα ακόλουθα: κατά πόσο το τέλος του Ψυχρού Πολέμου συνιστά ένα ο
ρόσημο για την αποδυνάμωση του μετεμφυλιακού φιλοαμερικανισμού της

6. R.A. Berman, Anti-Americanism in Europe: A Cultural Problem, Hoover Institution 
Press, Stanford, California 2004, o. xi-xii, 9-10 και P. Hollander, «Introduction: The New 
Virulence and Popularity», στο, xou ιδίου (επιμ.), Understanding Anti-Americanism. 1rs 
Origins and Impact at Horn e and Abroad, Ivan R. Dee, Σικάγο 2004, σ. 12-14.

7. Ph. Roger, L’Ennemi Américain. Genealogie de l’Antiamericanisme Français, Seuil, Πα
ρίσι 2002, σ. 584. Αλλά και ο J. Ceaser παρατηρεί ότι η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλι
σμού ήρθε να αναδείξει το «αληθινό βάθος» και τη «δύναμη» του αντιαμερικανισμού' J. 
Ceaser, «The Philosophical Origins of Anti-Americanism in Europe», στο P. Hollander (επιμ.), 
Understanding Anti-Americanism. Its Origins and Impact at Home and Abroad, ό.π., σ. 59.

8. J. Ceaser, «The Philosophical Origins of Anti-Americanism in Europe», ό.π., σ. 59.
9. Z. Λιαλιούτη, «Διαστάσεις του ελληνικού αντιαμερικανισμού, 1985-2004. Ιδεολογικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του φαινομένου», στο Γ. Κάλλας - Δ. Κονδύλη - Γ. 
Καραγιάννης (επιμ.), Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επι
στημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ποταμός, Αθήνα 2008, σ. 137-139.
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ελληνικής Δεξιάς και για χην αφομοίωση του αντιαμερικανικού λόγου από 
τον δεξιό χώρο; τι είδους συγκλίσεις ή αποκλίσεις καταγράφονται μεταξύ 
της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς στο πεδίο αυτό; αν υφίσταται διαφορά 
στο επίπεδο των ελίτ και της κοινής γνώμης στην έκφραση του αντιαμερικα- 
νισμού; και τέλος, ποιες λειτουργίες επιτελεί η ανάδυση του αντιαμερικανι- 
σμού στην παράταξη της Δεξιάς;

Αφετηρία αυτής της μελέτης συνιστά το 1996 και η ελληνοτουρκική κρίση 
των Ιμίων. Το συμβατικό αυτό ορόσημο μας επιτρέπει να καταγράψουμε τις 
μεταβολές που έχουν επέλθει στον τρόπο με τον οποίο ο δεξιός πολιτικός 
χώρος προσλαμβάνει τον ρόλο των ΗΠΑ στον μεταδιπολικό κόσμο, λίγα μό
λις χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Καταληκτικό σημείο, επίσης 
συμβατικό, είναι η πρόσφατη κρίση στον Καύκασο (Αύγουστος 2008), η ο
ποία συμπίπτει ουσιαστικά και με το τέλος της προεδρίας Μπους, μιας προε
δρίας που συνδέθηκε με στιγμές έξαρσης του αντιαμερικανισμοά, όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.10

Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε την «αντανάκλα
ση» αυτής της τάσης στο επίπεδο του δημόσιου λόγου,11 όπως αυτή εκφρά
ζεται, κατά κύριο λόγο μέσα από έντυπα προσκείμενα στον δέξιο χώρο. Για 
τον σκοπό αυτόν, επιλέξαμε τη συστηματική αποδελτίωση υλικού προερχό
μενου από κομματικές περιοδικές εκδόσεις της Νέας Δημοκρατίας: τη Μετε
ξέλιξη, τη Φιλελεύθερη Έμφαση και τα Επίκεντρα, καθώς και από δύο σημα
ντικές εφημερίδες της κεντροδεξιάς παράταξης, σημαντικές τόσο λόγω της 
αναγνωσιμότητάς τους όσο και λόγω του ειδικού βάρους που κατέχουν: την 
Καθημερινή και τον Ελεύθερο Τύπο. Η πρώτη αντιπροσωπεύει μια ελιτίστι
κη παράδοση στο πλαίσιο του συντηρητικού χώρου, ενώ η δεύτερη έχει πε
ρισσότερο λαϊκιστική φυσιογνωμία. Όσον αφορά τον ΛΑΟΣ, χρησιμοποιού
με τα δημοσιεύματα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Άλφα 1. Παράλληλα, το 
υλικό συμπληρώνεται από ομιλίες και δηλώσεις στελεχών της Ν.Δ. και του

10. Pew Research Centre, A Year After Iraq War. Mistrust of America in Europe Ever 
Higher, Muslim Anger Persists, 16/3/2004' του ίδιου, Views of a Changing World 2003. War 
With Iraq Further Divides Global Publics, 3/612003' του ίδιου, America’s Image Further 
Erodes, Europeans Want Weaker Ties But Post-War Iraq Will Be Better Off, Most Say, 
18/3/2003.

11. Εδώ εστιάζουμε στα κόμματα του δεξιού χώρου που εκπροσωπούνται στη Βουλή την 
περίοδο 1996-2008, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και τον ΛΑΟΣ. Ο ΛΑΟΣ ιδρύθηκε το 2000 από 
τον τότε βουλευτή της Ν.Δ., Γ. Καρατζαφέρη. Μετά την εκλογική αναμέτρηση του 2007 κατά 
την οποία απέσπασε το 3,8% των ψήφων, ο ΛΑΟΣ εκπροσωπούνταν στη Βουλή με δέκα βου
λευτές.
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ΛΑΟΣ, όπως καταγράφονται σπς επίσημες ιστοσελίδες των δύο κομμάτων. 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε έντυπο ή κάθε αρθρο- 
γράφος που μελετάται εδώ δεν έχει απαραίτητα συγκροτημένη αντιαμερικα- 
νική ταυτότητα, αλλά οι επιμέρους αντιαμερικανικές αναφορές λειτουργούν 
σωρευτικά σε ένα δεδομένο πλαίσιο.

Η αποδελτίωση του υλικού από τον Τύπο πραγματοποιήθηκε με άξονα 
μια σειρά γεγονότων που αφορούν είτε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΓΊΑ είτε αυτές 
καθεαυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα 
γεγονότα: ελληνοτουρκική κρίση των Ιμίων, σύλληψη Οτσαλάν, νατοϊκή ε
πέμβαση στη Γιουγκοσλαβία, τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύρ
γους και η αποτίμησή της, αμερικανική επίθεση στο Ιράκ, επανεκλογή του 
προέδρου Μπους και αναγνώριση της ΠΓΔΜ με το όνομα Μακεδονία, τυ
φώνας Κατρίνα και σύγκρουση Ρωσίας-Γεωργίας. Ο κατάλογος αυτός δεν 
παραπέμπει σε μια γεγονοτολογική οργάνωση της αφήγησης. Τα γεγονότα 
είναι το έναυσμα προκειμένου να αναδειχθούν οι έννοιες και τα σύμβολα τα 
οποία συγκροτούν την εικόνα της Αμερικής στη μεταψυχροπολεμική εποχή.

2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΑΣ

Η σχέση του δεξιού πολιτικού χώρου με το φαινόμενο του αντιαμερικανι- 
σμού στην Ελλάδα μπορεί να διακριθεί σχηματικά σε τρεις φάσεις: (α) περίο
δος 1947-1967, (β) περίοδος 1974-1990, (γ) περίοδος 1990 και εξής.

α Μετεμφυλιακή περίοδος

Η θεώρηση της Αμερικής από τη μεταπολεμική Δεξιά εντάσσεται στις ιδεολογι
κές συνέπειες του ελληνικού Εμφυλίου. Η αποδοχή των ΗΠΑ ως ηγέτιδας 
του ελευθέρου κόσμου αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την ιδεολογία της ε- 
θνικοφροσύνης.12 Είναι ενδεικτική η ακόλουθη αναφορά της Απογευματινής:

«Η Ελλάδα ανήκει εις την Δύσιν, είναι μέλος του ΝΑΤΟ και συνδέεται διά 
συμμαχίας με τας Ηνωμένας Πολιτείας. Τούτο αποτελεί τον ακροχωνιαίον 
λίθον της εξωτερικής μας πολιτικής, η δε τοιαύτη τοποθέτησίς μας απορ

12. Δ. Παπαδημηχρίου, Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. 
Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα, Σαββάλας, Αθήνα 2007, σ. 178-182.
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ρέει από την θέλησίν μας να υπάρξωμεν ως ανεξάρτητον και ελεύθερον έ
θνος...».13

Ωστόσο, στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, ο φιλοαμερικανισμός είναι συχνά η 
άλλη όψη του αντικομμουνισμού, χωρίς βαθύτερο έρεισμα. Για πολλούς εκ
προσώπους της εθνικοφροσύνης, η επίκληση της Αμερικής ως θετικού συμ
βόλου είναι επιφανειακή, καθώς εντάσσεται στους προπαγανδιστικούς και 
ρητορικούς σκοπούς του αντικομμουνισμού. Η τάση αυτή συνυπάρχει με έ
ναν συντηρητικό και παραδοσιοκεντρικό λόγο που απορρίπτει την Αμερική 
ως έκφραση της νεωτερικότητας και τοποθετείται αμυντικά απέναντι στον λε
γόμενο «αμερικάνικο τρόπο ζωής»}4

Ωστόσο, η κυριότερη υπονόμευση του φιλοαμερικανισμού προέρχεται από 
τον εθνικισμό. Το Κυπριακό ζήτημα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, στα μέσα 
της δεκαετίας του 1950, οδηγούν σε αντιαμερικανικές εξάρσεις ακόμη και τα 
πλέον έγκυρα έντυπα της Δεξιάς, ενώ φέρνουν την εθνικοφροσύνη αντιμέ
τωπη με τις αντιφάσεις της μέσα από τη σύγκρουση εθνικισμού και φιλοαμε- 
ρικανισμού ή φιλοατλαντισμού.15 Για τον τρόπο και την έκταση που παίρνει 
η έκφραση αυτών των συγκρούσεων και αντιφάσεων δεν πρέπει να αγνοεί
ται και ο αυταρχικός χαρακτήρας της μετεμφυλιακής δημόσιας σφαίρας.16

13. Απογευματινή, 12/9/1957.
14. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης αποτελεί η συστηματική καταγγελία του 

«δυτικού» τρόπου ζωής από το περιοδικό Εκκλησία, επίσημο δελτίο της Ιεράς Συνόδου. 
Ενδεικτικά, Εκκλησία, αρ. 15, 1/8/1956, σ. 284' αρ. 6, 1/4/1957, σ. 98' αρ. 10, 1/5/1957, σ. 
207-208' αρ. 5, 1/3/1958, σ. 107' αρ. 8, 15/4/1958, σ. 178' αρ. 9, 1/5/1958, σ. 209' αρ. 2, 
16/3/1964, σ. 46' αρ 3, 1/2/1964, σ. 76' αρ. 5, 1/3/1964, σ. 123. Επίσης, Ζ. Lialiouti, «Chal
lenging Americanism: the public debate about the “American way of life” in Cold War and 
Post Cold War Greece», στο A. Mania - L. Wordliczek (επιμ.), The United States and the 
World: from Imitation to Challenge, Jagiellonian University Press (υπό έκδοση).

15. Δ. Παπαδημητρίου, Από τον λαό των νομψοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. 
Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα, ό.π., σ. 219-220. Και, της ιδίας, «Ο εθνικισμός των εθνι- 
κοφρόνων και το Κυπριακό», Σύγχρονα θέματα, τχ. 68-69-70, Ιούλιος 1998-Μάρτιος 1999, 
σ. 228-235. Ενδεικτικά βλ. και Καθημερινή, 10/12/1957. Επίσης, I.D. Stefanidis, Stirring the 
Greek Nation. Political Culture, Irredentism and Anti-Americanism in Post-War Greece, 
1945-1967, Ashgate, Hampshire 2007. Z. Lialiouti - Ph. Muehlenbeck, «Ethnic Nationalism 
in the Cold War Context: The Cyprus issue in the Greek and Greek-American public debate 
1954-1989», στο Ph. Muehlenbeck (επιμ.), Race, Ethnicity and the Cold War: A Global 
Perspective, Vanderbilt University Press (υπό έκδοση).

16. Μ. Κομνηνού, Από την αγορά στο θέαμα: μελέτη για τη συγκρότηση της δημόσιας 
σφαίρας και του κινηματογράφου στη σύγχρονη Ελλάδα, 1950-2000, Παπαζήσης, Αθήνα 
2001,σ.63-67.
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Στο πλαίσιο του μετεμφυλιακού καθεστώτος, ο φιλοαμερικανισμός αποτελεί 
στοιχείο της επίσημης ιδεολογίας και η αμφισβήτησή του επιφέρει δυνητικά 
την απόδοση της ιδιότητας του εσωτερικού εχθρού. Καθώς απομακρυνόμα
στε χρονικά από τον Εμφύλιο και με τη βαθμιαία προσέγγιση του εθνικό- 
φρονος Κέντρου με την Αριστερά, ο αντιαμερικανισμός κάνει αισθητή την 
παρουσία του στη δημόσια σφαίρα.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι για την περίοδο που ορίζεται από το τέλος 
του Εμφυλίου μέχρι την επιβολή της δικτατορίας, η σχέση της Δεξιάς με τον 
αντιαμερικανισμό διαμορφώνεται ως εξής: οι ρητές ή άρρητες διαβεβαιώσεις 
περί ασυμβατότητας αντιαμερικανισμού-Δεξιάς καταστρατηγούνται ενίοτε εκ 
των πραγμάτων.

β. Μεταπολιτευτική περίοδος

Η επτάχρονη δικτατορία και η κυπριακή τραγωδία αποτελούν καταλυτικές ε
μπειρίες για την ανάπτυξη του αντιαμερικανισμού και στον δεξιό πολιτικό 
χώρο. Στην περίοδο της Μεταπολίτευσης, οι αλλαγές που υφίσταται τόσο ο 
αντιαμερικανισμός όσο και η ελληνική κοινωνία συνολικά, επηρεάζουν ανα
πόφευκτα και τη σχέση που έχει η ελληνική Δεξιά με αυτόν. Για τη νεοϊδρυ- 
θείσα Νέα Δημοκρατία,17 η εμπέδωση της ρήξης με την κληρονομιά της μετεμ- 
φυλιακής Δεξιάς είναι βασικό επικοινωνιακό μέλημα. Όσον αφορά τις δυ
σκολίες και τις αντιφάσεις στην οικοδόμηση της κομματικής και ιδεολογικής

17. Σχετικά με τη συγκρότηση, το ιδεολογικό στίγμα και την οργάνωση της Νέας Δημοκρα
τίας, προτείνεται ενδεικτικά η εξής βιβλιογραφία: G. Mavrogordatos, «The Emerging Party 
System», στο R. Clogg (επιμ.), Greece in che 1980s, Macmillan Press, Houndmills, Basing
stoke, Hampshire και Λονδίνο 1985, ο. 74-77' I. Φίλανδρος, «Μετάβαση στη Δημοκρατία, 
1974-1975: ανασυγκρότηση του κράτους και κομματική στρατηγική», στο Κ. Σβολόπουλος - 
Κ.Ε. Μπότσιου - Ευ. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό 
Αιώνα, Τόμος Α', Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, Αθήνα 2008, ο. 295, 301-305- Για 
τα εκλογικά αποτελέσματα του 1974 και την εκλογική συμπεριφορά της Ν.Δ., βλ. J.C. Loulis, 
«New Democracy: The New Face of Conservatism», στο H.R. Penniman (επιμ.), Greece at 
the Polls: The National Elections of 1974 and 1977, Washington: American Enterprise for 
Public Policy Research 1981, σ. 49-83' R Clogg, Parties and Elections in Greece: The Search 
for Legitimacy, Hurst and Co, Λονδίνο 1987, σ. 149-170' II. Nicolakopoulos, «Elections and 
Voters, 1974-2004: Old Cleavages and New Issues», West European Politics, τόμ. 28, τχ. 2, 
Μάρτιος 2005, σ. 260-278' Ευ. Παπαβλασόπουλος, «Η ανασυγκρότηση του ελληνικού συ
ντηρητισμού: Η οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας 1974-1993», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, 
2004.
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ταυτότητάς της, ο Γ. Βούλγαρης επισημαίνει ότι, για προφανείς ιστορικούς και 
πολιτικούς λόγους, η Ν.Δ. ήταν υποχρεωμένη να προχωρήσει στην απόλυτη 
τομή με τις προδικτατορικές κομματικές εκφράσεις του δεξιού χώρου, γεγονός 
που καθιστούσε αναγκαία την «παρασιώπηση της πρόσφατης ιστορίας».18 Η 
προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ελκυστικότερης φυσιογνωμίας επηρεάζει και 
τη σχέση της Κεντροδεξιάς με τον αντιαμερικανισμό, καθώς ο τελευταίος κα
θιερώνεται στο πλαίσιο της μεταπολιτευτικής πολιτικής κουλτούρας ως στοι
χείο προοδευτικότητας. Η απαξίωση του αντικομμουνισμού και, ως έναν 
βαθμό, και του φιλοαμερικανισμού σαν συνέπεια των αδιεξόδων του μετεμ- 
φυλιακού καθεστώτος και της δικτατορίας, η ηθική αίγλη της Αριστερής κα

ί 8. Γ. Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 1974-1990. Σταθερή δημοκρατία σημα
δεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία, Θεμέλιο, Αθήνα 2002, σ. 57. Η προσπάθεια οικοδόμη
σης μιας προοδευτικότερης φυσιογνωμίας αποτυπώνεται στην ενσωμάτωση σε διακηρυκτικό 
και προγραμματικό επίπεδο ακόμη και σοσιαλδημοκρατικών στοιχείων. Εξάλλου, ο λόγος πε
ρί «ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού» εξέφραζε την ανάγκη συγκερασμού ενός φιλελεύθερου 
συντηρητισμού αλλά και την προβολή των φιλελεύθερων και κοινωνικών στοιχείων του κόμ
ματος. Παράλληλα, στο πολιτικό λεξιλόγιο της Ν.Δ. ενσωματώνονται πλέον όροι όπως «εθνι
κή ανεξαρτησία» και «λαϊκή κυριαρχία». Ενδεικτική για την προσπάθεια απόσεισης της ετικέ
τας του συντηρητισμού είναι η ακόλουθη αναφορά της Καθημερινής. «Η “Νέα Δημοκρατία” 
εκπροσωπεί το αναλογικά μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού Λαού, που μπορεί να θεωρήται 
συντηρητικό από όσους στέκονται αριστερώτερα, αλλά που δεν έδειξε τον παραμικρό συντη
ρητισμό στην αντίθεσή του προς την δικτατορία, στους αγώνες του εναντίον της, στα θύματα 
που πρόσφερε, στον πόθο του για δημοκρατία και ομαλότητα. Το τμήμα αυτό είναι -και θέλει 
να είναι- υπερήφανο γιατί έδωσε και στηρίζει την κυβέρνηση που ανέλαβε να επαναφέρη την 
Ελλάδα στον δρόμο της εθνικής υπερηφάνειας και προκοπής», Καθημερινή, 22/12/1974. 
Επιπλέον, η ίδια εφημερίδα, αναπαράγοντας την επιχειρηματολογία του Γ. Ράλλη σύμφωνα με 
την οποία η ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με τη Δεξιά είναι μύθος, χαρακτηρίζει τον όρο 
«Δεξιά» ως «μεταφυσική σύλληψη», Καθημερινή, 23/10/1975 και «Πολιτικοί μύθοι», Καθη
μερινή, 24/10/1975. Την υπέρβαση των ιδεολογικών διαχωρισπκών γραμμών πρεσβεύει και 
η προγραμματική διακήρυξη της Ν.Δ. εν όψει των εκλογών του 1977: «Επειδή, σε κάθε περί
πτωση, ως μοναδικό γνώρισμα της πολιτικής της έχει το συμφέρον του Έθνους, η Νέα Δημο
κρατία τοποθετείται έξω και επάνω από τις δεσμευτικές και παραπλανητικές ετικέττες της Δε
ξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς», Απογευματινή, 13/10/1977. Βλ, επίσης, S. Kalyvas, 
«The Greek Right: between transitions and reform», στο F.L. Wilson (επιμ.), The European 
Center-Right at the End of the Twentieth Century, St Martins Press, Νέα Υόρκη 1998, σ. 
102-103' Σ. Μακρής, Προς ένα φιλελεύθερο πραγματισμό. Η περίπτωση της Νέας Δημο
κρατίας. Ιδεολογικά χαρακτηριστικά στον 21ο αιώνα, Σιδέρης, Αθήνα 2008, σ. 56' Ν. Γεννη- 
ματά, «Η επανεμφάνιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας στην πολιτική μας ζωή. Κοινωνικοπολι- 
τικό έρεισμα της ιδεολογικής επιλογής της “Νέας Δημοκρατίας”», Καθημερινή, 28/10/1980' 
Ιδρυτική Διακήρυξη Νέας Δημοκρατίας, 4/10/1974' αλλά και «Το νόημα του αποτελέσμα
τος», Καθημερινή, 1/4/1975.
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τά τη Μεταπολίτευση, αλλά και η «εθνική τραγωδία» του Κυπριακού ήταν οι 
κυριότεροι παράγοντες νομιμοποίησης του αντιαμερικανισμού.

Σχηματικά, θα λέγαμε ότι στη μεταπολιτευτική περίοδο η σχέση της Δε
ξιάς με τον αντιαμερικανισμό είναι μια σχέση αμήχανης συμπόρευσης. Η έ
κταση και ο τρόπος έκφρασης αυτής της συμπόρευσης επηρεάζεται καθορι
στικά από τις εσωκομματικές εξελίξεις,19 την εγχώρια κομματική αντιπαράθε
ση αλλά και τη συγκυρία. Η αμηχανία που χαρακτηρίζει τις όποιες εκφρά
σεις αντιαμερικανισμού από τη μεταπολιτευτική Δεξιά έγκειται, μεταξύ άλ
λων, στο ότι το στοιχείο του αντικομμουνισμού και του αντισοβιετισμού20 ε
ξακολουθεί να υπάρχει,21 έστω και αν ο μεταπολιτευτικός αντικομμουνισμός 
επιλέγει ηπιότερους και πιο έμμεσους τρόπους έκφρασης.22 Επιπλέον, η ελ
ληνική Δεξιά στη φάση αυτή δεν διαθέτει μια συγκροτημένη, δομική θα μπο
ρούσαμε να πούμε, ερμηνεία βάσει της οποίας να αιτιολογείται η εχθρότητα 
προς τις ΗΠΑ, κατ’ αναλογία προς το αντπμπεριαλιστικό επιχείρημα που έχει 
ενσωματωθεί οτην κουλτούρα της Αριστερός και της Κεντροαριστεράς. Ως 
προς αυτούς τους δύο παράγοντες, η κατάρρευση του σοσιαλιστικού στρα
τοπέδου και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επιδρούν καθοριστικά.

γ. Μεταψυχροπολεμική περίοδος

Στην τρέχουσα περίοδο που εγκαινιάζεται με την πτώση του Τείχους του Βε
ρολίνου, ο δεξιός χώρος, τόσο ως Κεντροδεξιά, στην περίπτωση της Ν.Δ., όσο 
και ως Ακροδεξιά, στην περίπτωση του ΛΑΟΣ, έχει αφομοιώσει τον αντιαμε- 
ρικανισμό στον πολιτικό του λόγο, όπως θα καταδειχθεί και από την ανάλυ
ση που ακολουθεί. Ακόμη περισσότερο, θα λέγαμε ότι έχουμε να κάνουμε με 
έναν νέο αντιαμερικανισμό και μια νέα Δεξιά. Ο δεξιός Τόπος αντιδιαστέλλει

19. Σχετικά με μια αποτίμηση των εσωκομματικών μεταβολών στη φυσιογνωμία και το ι
δεολογικό στίγμα της Ν.Δ., βλ. Γ. Λούλης, Τα είκοσι χρόνια που άλλαξαν την Ελλάδα. Κερδι
σμένοι και χαμένοι, Νέα Σύνορα-Λιβάνης, Αθήνα 2001.

20. Ενδεικτική η αρθρογραφία του δεξιού Τύπου την περίοδο της κατάρριψης του νοτιο- 
κορεατικού τζάμπο το 1983' βλ. Απογευματινή, 2/9/1983 και 3/9/1983.

21. «Η “ΝΔ” ανατίθεται προς όλες τις μορφές ολοκληρωτισμού. Αντιτίθεται στον κομμου
νισμό, γιατί σαν σύστημα αρνείται την ιερότητα της προσωπικότητος του ανθρώπου, αφού 
αρνείται τις πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες του», Οι 6 ιδεολογικές αρχές της ΝΔ, Προ- 
συνέδριο Χαλκιδικής, 2/4/1977.

22. Σχετικά με τον «αμυντικό» και «εσωστρεφή» χαρακτήρα της μεταπολιτευτικής εθνικο- 
φροσύνης, βλ. Ευ. Παπαβλασόπουλος, «Η ανασυγκρότηση του ελληνικού συντηρητισμού: 
Η οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας 1974-1993», ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, ό.π.
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αυτόν τον αντιαμερικανισμό νέου τύπου προς τον ψυχροπολεμικό αντιαμε- 
ρικανισμό, τον οποίο θεωρεί εν πολλοίς δημιούργημα ιδεολογικών προκατα
λήψεων και της σοβιετικής προπαγάνδας. Ο νέος αντιαμερικανισμός προ
βάλλεται ως ποιοτικά ανώτερος σε σχέση με την ψυχροπολεμική εκδοχή του, 
επειδή είναι απαλλαγμένος από τον φιλοσοβιετισμό και, κατά συνέπεια, δεν 
είναι σχετικό μέγεθος αλλά απόλυτο.23 Ο αντιαμερικανισμός της Δεξιάς στην 
περίοδο αυτή έχει μία πολιτική και μία πολιτισμική συνιστώσα, καθώς άλλο
τε επικεντρώνεται σε πτυχές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, ενώ άλλοτε 
εκφράζει συνολικότερη κριτική προς το αμερικανικό κοινωνικοπολιτικό και 
πολιτισμικό μοντέλο, προς ό,τι αντιπροσωπεύει ο λεγόμενος «αμερικανι- 
σμός». Παράλληλα, όμως, εκφράζεται και μια αμηχανία στον δεξιό χώρο για 
τον διαπαραταξιακό χαρακτήρα του σύγχρονου αντιαμερικανικού φαινομέ
νου και για το γεγονός ότι ο τελευταίος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο σε ένα 
«ενιαίο μέτωπο» που εκτείνεται από τη Δεξιά μέχρι την Αριστερά.24

Αν, όπως υποστηρίζεται, ο πολιτικός λόγος της Αριστεράς, στη μεταψυ
χροπολεμική εποχή, χαρακτηρίζεται από τη μετατόπιση από ένα διεθνιστικό 
σε ένα εθνοκεντρικό πλαίσιο αναφοράς,25 από την άλλη πλευρά, ο πολιτικός 
λόγος της Δεξιάς, χαρακτηρίζεται από την αντίστροφη τάση, που συνεπάγε
ται τον εμπλουτισμό της εθνοκεντρικής οπτικής από μια διεθνιστική ρητο
ρεία. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να κατανοηθεί πληρέστερα αφού ληφθεί υπόψη 
και η διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των κομμάτων του δεξιού χώρου στην 
παρούσα συγκυρία.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας καταβάλλεται συστηματική προσπά
θεια αποστασιοποίησης από το αντικομμουνισακό και αυταρχικό παρελθόν26

23. Καθημερινή, 30/3/2003.
24. «Ενιαίο Μέτωπο», Καθημερινή, 22/4/1999.
25. Αν. Στεργίου, «Ο λαϊκισμός στα εθνικά θέματα», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 12, άνοι

ξη 2004, σ. 117.
26. Ενδεικτικά, βλ. ομιλία Κ. Καραμανλή σε εκδήλωση προς τιμήν του Λ. Κύρκου, 

17/4/2008: «Στο πρόσωπο του Λεωνίδα Κύρκου τιμούμε τους πολλούς επώνυμους -αλλά 
και τους πολλούς περισσότερους ανώνυμους-Έλληνες, που με θυσίες, με κόστος μεγάλο για 
τους ίδιους και τις οικογένειές τους, αγωνίστηκαν για αξίες και ιδανικά. Για ελευθερία, για 
δημοκρατία, για αξιοπρέπεια. Τις Ελληνίδες και τους Έλληνες απ’ όλους τους πολιτικούς χώ
ρους που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εθνική συμφιλίωση και την παγίωση της Δημοκρα
τίας». Επίσης, ομιλία Κ. Καραμανλή στα εγκαίνια του Μουσείου Δημοκρατίας στον Αγιο Ευ
στράτιο, 30/11/2007 -πηγή: www.nd.gr. Και Αν. Πανταζόπουλος, «Ο λαϊκισμός της Δεξιάς. 
Το φαινόμενο της αποχής, η Νέα Δημοκρατία και ο ΛΑΟΣ πριν και μετά τις εκλογές», στο X. 
Βερναρδάκης (επιμ.), VPRC: η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004. Εκλογές, κόμματα, ομάδες 
συμφερόντων, χώρος και κοινωνία, Σαββάλας, Αθήνα 2005, σ. 162.

http://www.nd.gr
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και άμβλυνσης των δεξιών χαρακτηριστικών του κόμματος με την υιοθέτη
ση, συχνά, μιας αριστερόστροφης ρητορικής. Οι αλλαγές στη φυσιογνωμία 
της Ν.Δ. συνδέονται και με την προβληματική περί της ανάγκης διεκδίκησης 
των κεντρώων ψηφοφόρων27 ή, αλλιώς, με την προβληματική του περίφη
μου «μεσαίου χώρου».28 Ο Α. Πανταζόπουλος, με αφορμή τις εκλογές του 
2004, υποστηρίζει ότι έχει συντελεστεί μια διαδικασία μεταμόρφωσης που ε
πέτρεψε στο κόμμα της συντηρητικής παράταξης να εμφανίζεται ως το νέο 
ΠΑΣΟΚ, στην παραδοσιακή εκδοχή του, διεκδικώντας μια «νέα κοινωνική 
νομιμοποίηση».29

Παράλληλα, κάνει την εμφάνιση του, ο ΛΑΟΣ, ένα κόμμα με έντονη λαϊκι- 
σπκή φυσιογνωμία,30 το οποίο τοποθετείται στα δεξιά της Ν.Δ. και αποκτά 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στις εκλογές του 2007.31 Ο ΛΑΟΣ επιστρα
τεύει έναν πολιτικό λόγο που συνδυάζει τον εθνικισμό και τον σοβινισμό με 
αντιαμερικανικά και αντιευρωπαϊκά προτάγματα,32 ενώ συχνά διατυπώνει α
ριστερών αποχρώσεων αιτήματα κοινωνικής προστασίας. Η ευρωπαϊκή ε
μπειρία μάς δείχνει, εξάλλου, ότι δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ακροδε
ξιών κομμάτων που προωθούν αιτήματα κρατικού προστατευτισμού εις βά
ρος των νεοφιλελεύθερων προταγμάτων, τάση που σχετίζεται, μεταξύ άλ

27. Ευ. Μεϊμαράκης, «Το πολιτικό κέντρο ως παράγοντας κοινωνικής και πολιτικής μετε
ξέλιξης», Φιλελεύθερη Έμφαση, τχ. 19, Απρίλιος-Ιούνιος 2004, σ. 5-9.

28. X. Παυλίδης, «Η ώρα της ανασύνταξης», Επίκεντρα, τχ. 4, σ. 9-10' X. Χατζηεμμα- 
νουήλ, «Ο μεσαίος χώρος», Επίκεντρα, τχ. 5, σ. 17-18' X. Παυλίδης, «Οι ψηφοφόροι και η 
Νέα Δημοκρατία», Επίκεντρα, τχ. 6, σ. 16-17 και Κ. Αρβανιτόπουλος, «Το σύγχρονο πολιτι
κό κέντρο», Μετεξέλιξη, τχ. 25, Ιούλιος-Αύγουστος 2004, σ. 16.

29. Αν. Πανταζόπουλος, «Ο λαϊκισμός της Δεξιάς. Το φαινόμενο της αποχής, η Νέα Δη
μοκρατία και ο ΛΑΟΣ πριν και μετά τις εκλογές», ό.π., σ. 146-152.

30. Για την περίπτωση κομμάτων της άκρας Δεξιάς, όπως το ΛΑΟΣ, έχει προταθεί ο όρος 
«ριζοσπαστικός δεξιός λαϊκισμός»' βλ. Β. Γεωργιάδου, «Το Πολιτικό Κράμα της Ακροδε
ξιάς», στο Ρ. Hainsworth, Η Ακροδεξιά. Ιδεολογία, πολιτική, κόμματα, εισ.-επιμ.: Β. Γεωργιά- 
δου, μτφρ.: Θ. Αθανασίου, Παπαζήσης, Αθήνα 2004, σ. 18.

31. Σχετικά με τη σύνθεση της εκλογικής βάσης του ΛΑΟΣ, βλ. Γ. Κουκουράκης, «Ο Λαϊ
κός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑΟΣ) και ο χώρος της άκρας Δεξιάς στο ελληνικό πολιτικό σύ
στημα», στο X. Βερναρδάκης (επιμ.), VPRC: η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004. Εκλογές, κόμ
ματα, ομάδες συμφερόντων, χώρος και κοινωνία, ό.π., σ. 128-140, και Β. Γεωργιάδου, «Η ε
κλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 12, 2004, σ. 
173-212. Σχετικά με το ιδεολογικο-πολιτικό προφίλ του ΛΑΟΣ και την ταυτότητα των ψηφο
φόρων του, βλ. Β. Γεωργιάδου, «Ψηφίζοντας την άκρα Δεξιά. Η εκλογική επιλογή του 
ΛΑΟΣ», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 19, 2008, σ. 243-255.

32. Β. Γεωργιάδου, «Ψηφίζοντας την άκρα Δεξιά. Η εκλογική επιλογή του ΛΑΟΣ», ό.π., 
ο. 247-249.
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λων, και με τον «λαϊκό χαρακτήρα» της κοινωνικής τους βάσης.33
Εδώ είναι χρήσιμο να αναφερθούμε σε ένα «γενετικό χαρακτηριστικό» 

των κομμάτων της ούγχρονης Άκρας Δεξιάς, έτσι όπως συγκροτούνται από 
τη δεκαετία του 1990 και μετά, το οποίο συνδέεται άμεσα τα παραπάνω. 
Πρόκειται για την ικανότητα και την τάση των κομμάτων αυτών να συναρ
θρώνουν, σε ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό επίπεδο, ετερόκλητα ή 
και αντιθετικά μεταξύ τους στοιχεία34 πραγματώνοντας αυτό που ο Ρ. 
Hainsworth αποκαλεί «πολύπλοκη αλχημεία».35 Ωστόσο, όπως υποστηρίζει 
η Β. Γεωργιάδου, στην περίπτωση του ΛΑΟΣ, η μίξη αντιφατικών ιδεολογι
κών στοιχείων έχει περισσότερο τον χαρακτήρα του πολιτικού καιροσκοπι
σμού παρά μιας γνήσιας ιδεολογικοπολιτικής αμφισημίας.36

Με τα δεδομένα αυτά στη φυσιογνωμία της ελληνικής Κεντροδεξιάς και 
Ακροδεξιάς, μπορούμε να προχωρήσουμε στην παρουσίαση των βασικών 
εννοιών και ρηματικών τρόπων που υποστηρίζουν τον αντιαμερικανικό τους 
λόγο, στο πλαίσιο του μεταδιπολισμού.

3. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

α. Το τέλος του διπολισμού και το αίτημα μιας νέας ισορροπίας

Το 1989 καταγράφεται, στο πλαίσιο του δεξιού χώρου, ως αξιακή, ιδεολογι
κή και πολιτική νίκη της Δύσης. Η νίκη αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο 
στις ΗΠΑ οδηγώντας στη σκιαγράφηση της εικόνας μιας θριαμβεύουσας 
Αμερικής. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αποδεικνύεται εύθραυστη και εφήμερη. 
Ήδη, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η αποτίμηση της μεταψυχροπολε
μικής πραγματικότητας είναι αρνητική. Λίγα μόλις χρόνια μετά το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου, διαπιστώνεται ότι ο μεταδιπολικός κόσμος χαρακτηρίζε
ται από έλλειμμα ορθολογισμού, νομιμότητας και, κυρίως, ισορροπίας.37 

Η τάση αυτή καταγράφεται και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως

33. Γ. Παπαδόπουλος, «Ο συντηρητικός εθνολαϊκισμός στη Δυτική Ευρώπη. Ένα αντιφα
τικό φαινόμενο», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 12, άνοιξη 2004, σ. 11-12.

34. Β. Γεωργιάδου, «Το Πολιτικό Κράμα της Ακροδεξιάς», ό.π., σ. 9.
35. Ρ. Hainsworth, Η Ακροδεξιά. Ιδεολογία, πολιτική, κόμματα, ό.π., σ. 47.
36. Β. Γεωργιάδου, «Ψηφίζοντας την άκρα Δεξιά. Η εκλογική επιλογή του ΛΑΟΣ», ό.π., 

σ. 255.
37. «Ένας “διάλογος” χωρίς κανόνες», Καθημερινή, 1/2/2003' Καθημερινή, 18/3/2003.
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η Γαλλία και η Γερμανία.38 Με αφορμή την αντιαμερικανική στάση της γερμανι
κής κοινής γνώμης κατά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου (1991), ο Dan Diner 
παρατηρεί πως αυτή πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της «δραματικής μετά
βασης από την τάξη του Ψυχρού Πολέμου σε έναν νέο, άγνωστο κόσμο... »,39 
Συμπληρωματικά, αξίζει να αναφερθεί η αρνητική αξιολόγηση από την ευ
ρωπαϊκή κοινή γνώμη του ρόλου των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή σε μια σειρά 
ζητημάτων (π.χ. παγκόσμια ειρήνη, καταπολέμηση διεθνούς τρομοκρατίας, 
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη), όπως καταγράφεται από τις έρευνες του 
Ευρωβαρόμετρου, καθώς και η σαφής βούληση των Ευρωπαίων για μια ι
σχυρότερη και περισσότερο ισότιμη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
διεθνές σύστημα.40

38. Η αντίδραση απέναντι στον διαμορφούμενο μεταψυχροπολεμικό μονοπολισμό αναφέ- 
ρεται οε διαφορετικά γεγονότα, ανάλογα με τη χώρα. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, ο πρώτος 
πόλεμος του Κόλπου (1991 ) πυροδότησε την ανησυχία για την ανεξέλεγκτη αμερικανική ισχύ, 
ενώ έφερε στο προσκήνιο μια ανάγνωση της γερμανικής ιστορίας ως μια ιστορία θυματοποίη- 
σης από τη Δύση, που προωθεί την ταύτιση με τα τρέχοντα «θύματα» του αμερικανικού ιμπερια
λισμού' R.A. Berman, Anti-Americanism in Europe: A Cultural Problem, ό.π., σ. 31-32. Ανά
λογες τάσεις παρατηρούνται και στη Γαλλία, λίγα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ η γαλλική κοινή γνώμη επιδοκίμαζε σε μεγάλο βαθμό τους αμε
ρικανικούς χειρισμούς στην κρίση του Κοσόβου (1999) και τη νατοϊκή επέμβαση στη Γιου
γκοσλαβία, παράλληλα, ο γαλλικός ανπαμερικανισμός βρισκόταν σε ανοδική τροχιά, ενώ τόσο 
η Δεξιά όσο και η Αριστερά αποδοκίμαζαν τον μονομερή τρόπο δράσης των ΗΠΑ στη διεθνή 
σκηνή. Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο σχόλιο του περιοδικού L’Evenement du Jeudi, 1- 
6/4/1999: «Ο Κλίντον σκοπεύει να υπενθυμίσει στην Ευρώπη, που από οικονομική άποψη 
είναι γίγαντας αλλά από στρατιωτική νάνος, ότι η Αμερική παραμένει η μόνη (παγκόσμια) στρα
τιωτική δύναμη. Μια επίδειξη δύναμης που θα έπρεπε να προβληματίσει το Παρίσι, τη Ρώμη 
και τη Βόννη. Από δω και στο εξής, η Αμερική θα επεμβαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με 
την ίδια άνεση που χαρακτήριζε τις εκστρατείες της στη Γρενάδα και τον Παναμά»' παρατίθε
ται στο R.J. Golsan, «From French Anri-Americanism and Americanizarion ro the “American 
Enemy”», στο Al. Stephan (επιμ.), The Americanization of Europe. Culture, Diplomacy, and 
Anti-Americanism after 1945, ό.π., σ. 62. Βλ, επίσης, Ph. Roger, L’ennemi américain, ό.π., σ. 
10, και Ρ. Isernia, «Anti-Americanism in Europe during the Cold War», στο P.J. Katzenstein - 
R.O. Keohane (επιμ.), Anti-Americanisms in World Politics, ό.π., σ. 90.

39. D. Diner, «Preface», στο D. Diner, America in the Eyes of the Germans. An Essay on 
Anti-Americanism, Markus Wiener Publishers, Princeton 1996, σ. ix.

40. Γ. Κωνσταντινίδης, «Το αίτημα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για μια ισοβαρή σχέση 
με τις ΗΠΑ», στο, του ιδίου (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 7-19. Βλ., επίσης, Ζ. Λιαλιούτη, «Δια
στάσεις του ελληνικού αντιαμερικανισμού, 1985-2004. Ιδεολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά του φαινομένου», ό.π., ο. 134-137. Ενδεικτικά, βλ. Ευρωβαρόμετρο 58, φθι
νόπωρο 2002' Ευρωβαρόμετρο 60, φθινόπωρο 2003' Ευρωβαρόμετρο 63, φθινόπωρο 2004.
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Το αίτημα ισορροπίας, έστω και ισορροπίας του τρόμου, παραπέμπει ευ
θέως στις μνήμες του Ψυχρού Πολέμου, οι οποίες αξιολογούνται πλέον θε
τικά, σε επανειλημμένες περιπτώσεις.41 Είναι χαρακτηριστικό ότι συνεπή έ
ντυπα του δεξιού χώρου εκφράζουν τη νοσταλγία τους για την ψυχροπολε
μική ισορροπία σε αντίθεση προς τη μεταψυχροπολεμική ανασφάλεια:

«Όταν τα σοβιετικά στρατεύματα στρατοπέδευαν στο Βερολίνο, μπορεί η
μισή Ευρώπη να γνώρισε την καταπίεση, διαφύλαξαν όμως την ειρήνη.
Τώρα η “μοναχική υπερδύναμη” οδηγεί τους λαούς στον πόλεμο και την
αλληλοσφαγή».42

Εκφράζεται, λοιπόν, μια αγωνιώδης αναζήτηση ενός δεύτερου πόλου 
που θα λειτουργεί εξισορροπητικά για την ισχύ των ΗΠΑ. Η έλλειψη μέ
τρου, που εντοπίζεται κυρίως στην πρωτοφανή συγκέντρωση ισχύος από 
πλευράς ΗΠΑ σε περισσότερους του ενός τομείς -στρατιωτικό, πολιτικό, οι
κονομικό, τεχνολογικό-, αναγνωρίζεται ως η βασική πηγή αβεβαιότητας. Για 
να αποκατασταθεί ένα αίσθημα ασφάλειας θα πρέπει να εξισορροπηθεί η α- 
συμμετρία ισχύος.43 Αυτή η αντίληψη δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη 
μεταψυχροπολεμική εποχή, αλλά είχε ανιχνευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με τις έρευνες κοινής 
γνώμης. Σε μια σειρά δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν από τη δεκαετία 
του 1960 και μέχρι τη δεκαετία του 1980, οι ερωτώμενοι στις χώρες της Δυ
τικής Ευρώπης εξέφραζαν την επιθυμία η ισχύς των ΗΠΑ να είναι ίση με ε
κείνη της ΕΣΣΔ και όχι υπέρτερη.44

41. Καθημερινή, 23/3/2003.
42. «Ενιαίο Μέτωπο», Καθημερινή, 22/4/1999. Ανάλογη τοποθέτηση και στην Al, 

13/4/2008: «Και έτσι, ο θρίαμβος του 1991 ανέτρεφε τη διεθνή ισορροπία (“τρόμου-ξε'τρό- 
μου”, ήταν τελικά ισορροπία...) και οδήγησε την άφρονα Δύση -υποχείριο των ΗΠΑ- στην 
αρχή της ήττας της...».

43. Καθημερινή, 30/3/2003.
44. Β. Russett - D.R. DeLuca, «Theater Nuclear Forces: Public Opinion in Western 

Europe», Political Science Quarterly, τόμ. 98, τχ. 2, καλοκαίρι 1983, ο. 191-192. Η σχετική ε
ρώτηση που αφορούσε σε κάθε χώρα ένα δείγμα από τις ελίτ και ένα δείγμα από την κοινή 
γνώμη είχε ως εξής: «Ανεξάρτητα από τι πραγματικά πιστεύετε ότι θα συμβεί, εσείς προσωπι
κά ποιος θα επιθυμούσατε να είναι πιο ισχυρός σε δέκα χρόνια από τώρα, οι ΗΠΑ, ή η ΕΣΣΔ, 
ή θα προτιμούσατε να είναι ισοδύναμοι;». Ενδεικτικά, στην έρευνα του 1974, τα ποσοστά της 
προτίμησης της ισοδυναμίας ήταν, όσον αφορά τις ελίτ, τα ακόλουθα: Βρετανία, 61%, Γαλλία, 
62%, Γερμανία, 61%, Ιταλία, 60%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την κοινή γνώμη ήταν 47%, 
62%, 51% και 54%. Εξάλλου, ο P. Isernia, υποστηρίζει ότι στην ύστερη φάση του Ψυχρού 
Πολέμου, ο αντιαμερικανισμός στη Δυτική Ευρώπη δεν είναι η άλλη όψη του φιλοσοβιετι-
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Ενδεικτική ιης αρνητικής αξιολόγησης του διεθνούς ρόλου των ΗΠΑ, με
τά την πτώση του Τείχους, είναι η χρήση του όρου «.χαμένη δεκαετία» που 
αναφέρεται οτην αποτυχία των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν την οικονομική και 
κοινωνική ευημερία του πλανήτη και να αποδώσουν δικαιοσύνη στα κατα- 
πιεζόμενα έθνη. Συνοπτικά, υποστηρίζεται ότι η κατάρρευση του αντίπαλου 
δέους αντί να χρησιμεύσει ως αφετηρία για την προώθηση των «παραδοσια
κών αξιών» της Δύσης, έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης προκειμένου η Δύ
ση «να απαλλαγεί από κάθε ηθικό φραγμό».* 45 Επίσης, η απογοήτευση από 
την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσει ανάχωμα απέναντι 
στην αμερικανική ηγεμονία αλλά και απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, η ο
ποία προβάλλει ως μια ζοφερή όσο και ασαφής απειλή, εκφράζεται από πα
ραδοσιακά στελέχη του δεξιού χώρου.46

Παράλληλα, διατυπώνεται συστηματικά ανησυχία για τον τρόπο με τον ο
ποίο οι ΗΙΙΑ διαχειρίζονται την ισχύ τους και για τη διάθεση που επιδεικνύ
ουν να αντικαταστήσουν παραδοσιακές συμμαχικές σχέσεις με σχέσεις υπο- 
τέλειας.47 Η αίσθηση της αστάθειας τροφοδοτείται από αυτό που προσλαμ
βάνεται ως αμερικανική διάθεση για αλλαγές, για ανατροπή των δεδομένων, 
με κατάληξη «έναν καινούργιο κόσμο, με νέες αυμμαχίες και νέες διαιρέ
σεις».48 Ο νέος κόσμος, που επιδιώκουν να δημιουργήσουν οι Αμερικανοί, 
είναι ένας κόσμος όπου παραδοσιακές αξίες και κανόνες ανατρέπονται και ό
που οι ΗΠΑ επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους τον διπλό -και ασυμβίβα
στο- ρόλο του δικαστή και του χωροφύλακα.49 Η αβεβαιότητα για τη μορφή 
αυτού του νέου κόσμου είναι η κυρίαρχη αίσθηση στη μεταψυχροπολεμική 
εποχή: «Παλαιοί σύμμαχοι αισθάνονται, αίφνης, αποξενωμένοι μεταξύ τους

σμού και το αντίστροφο, αλλά τόσο ο αντισοβιετισμός όσο και ο αντιαμερικανισμός εξελίσσο
νται παράλληλα και εκφράζουν από κοινού την ανησυχία της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για 
την ισχύ των δύο υπερδυνάμεων' Ρ. Isernia, «Anti-Americanism in Europe during the Cold 
War», ό.π., a. 90.

45. «Χαμένη δεκαετία», Ελεύθερος Τύπος, 16/9/2001.
46. Τ. Λαμπρίας, Η Ευρώπη φάντασμα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του αμερι

κανικού ηγεμονισμού, Ποταμός, Αθήνα 2000. Ανάλογες αντιλήψεις απηχεί και η βιβλιοκριτι
κή για το έργο αυτό που φιλοξενείται στη Φιλελεύθερη Έμφαση, τχ. 5, καλοκαίρι 2000, ο. 
114: «Η πολιτική ενοποίηση [...] είναι ίσως η μόνη διαφυγή από τον αποπνιχτικό κλοιό της 
παγκοσμιοποίησης και του ηγεμονισμού των ΗΠΑ [...]».

47. «Από την ανατροπή Σαντάμ στην PAX AMERICANA», Καθημερινή, 9/2/2003. «Στρατη
γική προτεκτοράτων», Ελεύθερος Τύπος, 17/3/2003.

48. Καθημερινή, 23/2/2003, 2/3/2003.
49. Καθημερινή, 18/3/2003.
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και εγγύτεροι προς μέχρι πρότινος πολεμίους τους. Πλανητικές βεβαιότητες 
ανατρέπονται».50

Τόσο η νατοϊκή επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία (1999) όσο και η αμερικα
νική εισβολή στο Ιράκ (2003) θεωρήθηκαν εκδηλώσεις που επιβεβαιώνουν 
την επικινδυνότητα του μονοπολικού κόσμου. Και αν, στην πρώτη περίπτω
ση, η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με την πληγείσα περιοχή καθιστά πε
ρισσότερο προφανή την ταύτιση με τα θύματα της επίθεσης, στην περίπτωση 
του Ιράκ παρατηρούμε την ενσωμάτωση στοιχείων διεθνιστικής αλληλεγ
γύης στην επιχειρηματολογία του δεξιού χώρου.

Το τελεσίγραφο του προέδρου Μπους προς τον Σαντάμ Χουσεϊν εκλαμ
βάνεται ως τελεσίγραφο απέναντι στη διεθνή τάξη συνολικά, όπως αυτή συ
γκροτήθηκε μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και ειδικότερα απέ
ναντι στις αρχές και τα συμφέροντα της Ευρώπης.51 Χαρακτηριστική η ακό
λουθη αναφορά του Ελεύθερου Τύπου: «Η εποχή του καουμπόη καίσαρα 
άρχισε. Παγκόσμιος νόμος, ο νόμος της άγριας Δύσης... Κι αλίμονο αν αυ
τή είναι η εποχή που τελικά θα αντικαταστήσει την εποχή του Ψυχρού Πο
λέμου».52 Η δημοφιλής και εκλαϊκευμένη μεταφορά της παρακμάζουσας και 
αλαζονικής Ρώμης53 θεωρείται κατάλληλη για να περιγράφει τον ρόλο των 
ΗΠΑ στον μονοπολικό κόσμο.54

Στις αναλύσεις του δεξιού Τύπου, ο μεταδιπολικός κόσμος προσλαμβάνε
ται ως ενιαίος, επειδή προσλαμβάνεται ως οικουμενική και η απειλή που εν
σαρκώνουν οι ΗΠΑ. Η έννοια, λοιπόν, της κοινής απειλής στοιχειοθετεί την 
ενότητα του μεταψυχροπολεμικού κόσμου. Ιδωμένη υπ’ αυτό το πρίσμα, η 
παγκοσμιοποίηση είναι παγκοσμιοποίηση του φόβου. Το ακόλουθο από
σπασμα, που αναφέρεται στις παγκόσμιες αντιδράσεις στον πόλεμο του Ιράκ 
είναι χαρακτηριστικό:

«Ένας ολόκληρος κόσμος από την Ινδονησία μέχρι το Μεξικό... και από
την Αργεντινή μέχρι την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα βρίσκεται καθημε-

50. «Ο νέος κόσμος», Καθημερινή, 9/3/2003' Καθημερινή, 16/3/2003' «Η Ελλάδα στον 
νέο κόσμο», Καθημερινή, 29/3/2003.

51. Καθημερινή, 18/3/2003' Ελεύθερος Τύπος, 26/3/2003.
52. Ελεύθερος Τύπος, 19/3/2003.
53. Σχετικά με τη χρήση του παραδείγματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ως μεταφοράς 

από τους θιασώτες του αντιαμερικανισμού, βλ. Εμ. Τοντ, Μετά την αυτοκρατορία. Δοκίμιο 
για την αποσύνθεση του αμερικάνικου συστήματος, μτφρ. Ν. Βουλέλης, Κριτική, Αθήνα 
2003, ο. 89-91.

54. Καθημερινή, 1/2/2003' Μετεξέλιξη, τχ. 19, Μάρτιος-Απρίλιος 2003, ο. 8-9.
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ρίνα στους δρόμους διαδηλώνοντας... Για την αλαζονεία της μοναδικής υ- 
περδύναμης, που νομίζει ότι πλέον έχει το ελεύθερο να επιβάλει την άποψή 
της... Όμως, περισσότερο κι από αυτό, οι διαδηλωτές κατεβαίνουν στους 
δρόμους για να εκφράσουν την πηγαία ανησυχία τους... Όχι μόνον για 
τον πόλεμο... αλλά γενικότερα για τη ζωή τους... Που οήμερα, περισσότε
ρο από ποτέ, φαντάζει αβέβαιη... Το μέλλον είναι ρευστό... Ουδείς μπορεί 
να προβλέψει τις εξελίξεις... Και κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής...».55

Η επίμονη αναζήτηση ενός δεύτερου πόλου ισχύος αποτυπώθηκε στον 
τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η κρίση στον Καύκασο και η σύγκρουση 
Ρωσίας-Γεωργίας. Πίσω από τις σχετικές αφηγήσεις, λανθάνει η ικανοποίηση 
για τη ρωσική επίδειξη ισχύος και για την έλλειψη αποφασιστικότητας εκ μέ
ρους των ΗΠΑ.56 Και παρότι ο δυτικός προσανατολισμός της χώρας δεν αμ
φισβητείται, υποδεικνύεται ότι ο προσεταιρισμός της Ρωσίας είναι αναγκαίος 
για τα εθνικά συμφέροντα.57 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την Κα
θημερινή σχετικά με την επιλογή στρατοπέδου ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ:

«Σε άλλες εποχές η επιλογή θα ήταν αυτονόητη. Όμως, στη δεκαετία των 
αγωγών η συγκυρία είναι πιο πολύπλοκη... Οι Αμερικανοί μπορούν να 
ασκήσουν την επιρροή τους προς τα Σκόπια, για να λυθεί άμεσα το ζήτη
μα του ονόματος, και να εργασθούν για μια πιο ισορροπημένη λύση στην 
Κόπρο. Αν δεν το κάνουν, η Αθήνα δεν μπορεί να αγνοήσει την οικονομι
κή, και όχι μόνο, συνεργασία με τη Μόσχα. Η ελληνική εξωτερική πολιτι
κή βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα και επιλογές με οφέλη και συ
νέπειες για τη χώρα, που ξεπερνούν κόμματα και ιδεολογίες».58

Η τάση αυτή αποτυπώνεται εντονότερα στον λόγο του ΛΑΟΣ ο οποίος, 
στη σύγκρουση Ρωσίας-Γεωργίας, τοποθετείται υπέρ των Ρώσων, ενώ απο
δίδει τις ενέργειες της γεωργιανής κυβέρνησης σε αμερικανική υποκίνηση.59 
Παράλληλα, θέτει με δημαγωγικό τρόπο το ζήτημα του διεθνούς προσανα-

55. Καθημερινή, 30/3/2003.
56. Καθημερινή, 17/8/2008.
57. «Ρωσικός άσος στο πόκερ με τις ΗΠΑ», Ελεύθερος Τύπος, 2/3/2008’ Ελεύθερος Τύ

πος, 3/3/2008’ «Η Οσετία και η Ελλάδα», Καθημερινή, 17/8/2008.
58. Καθημερινή, 24/8/2008.
59. Ομιλία Γ. Καρατζαφέρη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 

και Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα την ενημέρωση των μελών της επιτροπής από την υ
πουργό Εξωτερικών, Ντ. Μπακογιάννη, για τις εξελίξεις στη Γεωργία, 28/8/2008. Και Al, 
17/8/2008,24/8/2008.
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ιολισμού της χώρας, υποστηρίζοντας άλλοτε υπαινικτικά και άλλοτε ξεκάθα
ρα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να στραφεί προς τη Ρωσία, σε αναζήτηση ισχυ
ρού και αξιόπιστου συμμάχου, και να απαγκιστρωθεί οριστικά από την αμε
ρικανική επιρροή, ακόμη και με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ.60 Εξάλλου, ανα- 
φέρεται στο ότι η ένταξη στην Ατλαντική Συμμαχία υπήρξε μια αναγκαιότητα 
του Ψυχρού Πολέμου η οποία στερείται νοήματος μετά το 1990 καθώς και 
στην εχθρική στάση των Αμερικανών προς τα ελληνικά εθνικά συμφέρο
ντα.61 Οι πολιτικοί που δεν συμμερίζονται την επιλογή αυτή χαρακτηρίζο
νται προδότες και υποχείρια των Αμερικανών. Η φιλορωσική ρητορεία του 
ΛΑΟΣ αποτυπώνεται εύγλωττα στην υπόθεση της κατασκευής του ρωσικού 
αγωγού φυσικού αερίου:

«Αυτός ο αγωγός είναι το οξυγόνο για την πατρίδα... η ενέργεια είναι κο
ντά μας, όπως είναι και η προστασία κοντά μας... είναι ένας αγωγός συμ-
μαχίας, συν-λειτουργίας και συν-αντίληψης με τη μεγάλη Ρωσία».62

Η αναγκαιότητα της συμμαχίας με τη Ρωσία προπαγανδίζεται, όπως και 
πλήθος άλλων θέσεων του ΛΑΟΣ, με βάση μια επιλεκτική, αν όχι διαστρε
βλωμένη, και συχνά ανορθολογική επίκληση της ιστορικής εμπειρίας.

Ένα ακόμη σημείο που αναδεικνύει την ασυνέχεια στην πρόσληψη του 
ρόλου των ΗΠΑ και της ιδεολογίας του ατλαντισμού από την ελληνική Δε
ξιά, μετά την πτώση του Τείχους, είναι η απαξίωση που καταγράφεται όσον 
αφορά το ΝΑΤΟ.63 Η τάση αυτή εκδηλώθηκε έντονα την περίοδο της νατοϊ- 
κής επέμβασης στη Γιουγκοσλαβία, η οποία συνέπεσε με τον εορτασμό των 
50 χρόνων από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας και τη διαμόρφωση

60. Ομιλία Γ. Καρατζαφέρη σε εκδήλωση για τα 8 χρόνια λειτουργίας του κόμματος και έ
ναν χρόνο κοινοβουλευτικής δράσης, 15/9/2008. «Το εκκρεμές της Ιστορίας πηγαίνει ανατο
λικά», Al, 26/1/2008.

61. Ομιλία Γ. Καρατζαφέρη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 
και Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα την ενημέρωση των μελών της επιτροπής από την υ
πουργό Εξωτερικών, Ντ. Μπακογιάννη, για τις εξελίξεις στη Γεωργία, 28/8/2008.

62. Ομιλία Γ. Καρατζαφέρη, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα την 
«Κύρωση της Συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας για τη συνεργασία κατά την κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγού φυσικού αε
ρίου στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας», 28/8/2008.

63. «Ελεγείο στην Ατλαντική Συμμαχία», Καθημερινή, 28/3/1999' Καθημερινή, 30/3/1999' 
«Έτσι μας πουλούσατε προστασία;», Ελεύθερος Τόπος, 2/5/1999. Την πεποίθηση ότι η Ατλα
ντική Συμμαχία δεν έχει λόγο ύπαρξης στη μεταψυχροπολεμική εποχή ούτε διασφαλίζει τα 
συμφέροντα της Ελλάδας εκφράζει και ο κομματικός Τύπος του ΛΑΟΣ: Al, 13/4/2008.
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του νέου δόγματος λειτουργίας της. Ο δεξιός Τύπος στηλίτευσε «τη μετα
τροπή του ΝΑΤΟ από αμυντική συμμαχία σε παγκόσμια ιδιωτική αστυνομία 
των μεγάλων και σκοτεινών συμφερόντων...».64

{3. Ο νέος φορέας ίου ολοκληρωτισμού

Μία σημαντική μεταβολή, που καταγράφεται οε σχέση με την ψυχροπολεμι
κή περίοδο, είναι η ουσιαστική αποδυνάμωση της Αμερικής ως θετικού συμ
βόλου στον δεξιό χώρο. Όσοι εξακολουθούν να πρόσκεινται στη φιλοαμερι- 
κανική παράδοση αυτού του χώρου, μιλούν για «προδοσία» της Αμερικής α
πό την ηγεσία της, για προδοσία της «καλής» Αμερικής από μια μη αυθεντική 
εκδοχή της.65

Ενδεικτική του νέου ιδεολογικού κλίματος είναι η χρήση από τα δεξιά έ
ντυπα μιας φορτισμένης στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου έννοιας, εκείνης 
του ολοκληρωτισμού, με κατεξοχήν αντικείμενο αναφοράς τις ΗΠΑ. Στον 
δεξιό λόγο, οι ΗΠΑ εμφανίζονταν ως ο κατεξοχήν πολέμιος του ολοκληρω
τισμού.66 Ωστόσο, στη μεταψυχροπολεμική περίοδο, η ανάμνηση αυτή δεν 
φαίνεται να έχει διασωθεί, τουλάχιστον όχι σε βαθμό τέτοιο ώστε να απαγο
ρεύει την απόδοση χαρακτηριστικών ολοκληρωτικού εχθρού στις ΗΠΑ. Οι 
σχετικές αναφορές δεν είναι αποσπασματικές και τυχαίες, αλλά διακρίνονται 
από συστηματικότητα και συνεκτικότητα. Φυσικά, οι αναφορές αυτές δεν 
παραπέμπουν σε ένα συγκροτημένο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά αξιοποιούν τον 
πολιτικό συμβολισμό και το ιδεολογικό φορτίο της έννοιας.67

64. Ελεύθερος Τύπος, 31/3/1999. Στα σχετικά δημοσιεύματα χρησιμοποιείται στερεοτυπι- 
κά ο όρος «παγκόσμιος χωροφύλακας»' βλ. Καθημερινή, 26/3/1999, 24/4/1999, Επίκεντρα, 
τχ. 3, σ. 52. Επίσης, Ελεύθερος Τύπος, 10-11/4/1999: «Ίσως η κ. Ολμπράιτ θα έπρεπε να το 
σκεφτεί καλύτερα και να βάψει το ευρωατλαντικό αστέρι μαύρο: στο χρώμα της στολής της α
μερικανικής αστυνομίας και των ταγμάτων ασφαλείας των απολυταρχικών καθεστώτων».

65. «Η προδοσία της Αμερικής», Ελεύθερος Τύπος, 17/4/1999.
66. Σχετικά με την προέλευση και τη χρήση της έννοιας ολοκληρωτισμός όσον αφορά την 

ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, βλ. Δ. Παπαδημητρίου, Από τον λαό των νομιμοφρό- 
νων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα, ό.π., σ. 177-207.

67. Μία παρεμφερής τάση εξίσωσης των ΗΠΑ με τον ναζισμό καταγράφεται στη (Δυτική) 
Γερμανία από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και εξής, με ορόσημο τον πόλεμο του Βιετνάμ. 
Φορείς αυτής της τάσης υπήρξαν οι μεταπολεμικές γενιές, που ταύτιζαν τα εγκλήματα της «γε
νιάς των πατέρων» με τις επιπτώσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μία ακόμη εκ
δήλωση αυτής της τάσης υπήρξε η υποκατάσταση του όρου ναζισμός από τον όρο φασισμός 
και η σύνδεση του τελευταίου με τις ΗΠΑ' D. Diner, America in che Eyes of che Germans. An 
Essay on Anti-Americanism, ό.π., σ. 118-130.
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Τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στον νέο «ολοκληρωτικό» εχθρό εί
ναι η συνύπαρξη μιας πρωτόγνωρης ισχύος με τον ανορθολογισμό στη χρή
ση της,68 η έλλειψη ανθρωπισμού και η περιφρόνηση του δικαίου και της 
νομιμότητας στη διεθνή σκηνή69 καθώς και η ύπαρξη σοβαρών δυσλειτουρ
γιών στο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα των ΗΠΑ. Στόχος αυτής της «ολο
κληρωτικής» δύναμης είναι η παγκόσμια κυριαρχία και η οικοδόμηση ενός 
διεθνούς συστήματος αποστερημένου από ηθική70 που θα στηρίζεται στον 
μιλιταρισμό.71 Εξάλλου, μια σειρά αναφορών παραλληλίζουν τις ΗΠΑ με το 
κατεξοχήν ολοκληρωτικό καθεστώς, τη ναζιστική Γερμανία.72 Σε αυτές τις 
συνδηλώσεις παραπέμπουν και οι αρνητικά φορτισμένες αναφορές στη Νέα 
Τάξη Πραγμάτων.73

Ο ΛΑΟΣ, από την πλευρά του, αναπαράγει τη συγκεκριμένη προβληματι
κή, ενσωματώνοντας όμως σε αυτήν και έντονα στοιχεία ρατσισμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, αποτυπώνονται παραδοσιακές τάσεις της Ακροδεξιάς, όπως η 
δαιμονοποίηση των πολιτισμικών διαφορών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
την επιμονή στην αρνητική επίδραση του προτεσταντισμού στην αμερικανική 
ιδεολογία,74 αλλά και ο αντισημιτισμός, αφού ως πραγματικός κυρίαρχος της 
Νέας Τάξης αναφέρεται το ισραηλινό λόμπι των ΗΠΑ.75

Ως κατεξοχήν σύμπτωμα ολοκληρωτισμού παρουσιάζεται η πολεμική τα
κτική των Αμερικανών, τόσο στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας όσο και 
του Ιράκ, ενώ οι σχετικές αναφορές παραπέμπουν ευθέως στον ναζισμό.76 Η 
αμερικανική φονική ισχύς θεωρείται όμως ακόμη πιο προκλητική επειδή δεν 
είναι αναγκαία. Η Αμερική καταφεύγει σε μια περιττή και ανορθολογική βία: 
«σκοτώνει επειδή... μπορεί -χωρίς να το χρειάζεται»77. Με βάση αυτές τις ε
μπειρίες, ο Τύπος κάνει λόγο για εμπέδωση ενός αξιακού «ρήγματος ανάμε
σα στην Αμερική και τη Δόση λόγω του τρόπου με τον οποίο η μοναδική υ-

68. Καθημερινή, 18/4/1999.
69. «Το δίκαιο κατά ΗΠΑ», Καθημερινή, 9/4/1999. Αν. Παπαληγούρας, «Μετά τη Γιου

γκοσλαβία ποιος θα έχει σειρά;», Ελεύθερος Τύπος, 31/3/1999.
70. Καθημερινή, 14/4/1999.
71. Ελεύθερος Tûnos, 26/3/1999, 24/3/2003.
72. «Πίσω στο 1936», Ελεύθερος Tûnos, 29/3/1999. Ελεύθερος Τύπος, 28/5/1999.
73. Ελεύθερος Τύπος, 27/3/1999. Καθημερινή, 18/4/1999. Ελεύθερος Τύπος, 

27/3/1999.
74. Al, 13/4/2008.
75. Al, 8/6/2008.
76. Ελεύθερος Τύπος, 1/4/1999, 27/3/1999, 2/4/1999, 15/5/1999.
77. «Ισχύς άμετρος», Καθημερινή, 23/3/2003.
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περδύναμη μεταχειρίζεται τη βία. Η έννοια της αξιακής ασυμβατότητας78 α- 
ποτυπώνεται στο ακόλουθο απόσπασμα:

«Σοκάρει αυτή η νέα εικόνα της ολοκληρωτικής επιβολής, προσβάλλει τον 
πολιτισμό και την κουλτούρα των σύγχρονων ανθρώπων, καθώς ξεπερνά 
όλα τα όρια. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η μηχανή ολικής κατα
στροφής... Και αυτός ο πόλεμος, ο τρόπος που επιβλήθηκε και τα μέσα 
που χρησιμοποιούνται, προσβάλλουν ακριβώς το κεκτημένο του σύγχρο
νου πολιτισμού, που είναι ασύμβατο με τέτοιες μορφές ολοκληρωτικής 
και μη αντιμετωπίσιμης βίας».79

Το επιχείρημα περί αμερικάνικου ολοκληρωτισμού περιλαμβάνει και μια 
εσωτερική συνιστώσα, καθώς στηρίζεται σε μια συστηματική κριτική του α
μερικανικού συστήματος, με έμφαση στα τρωτά σημεία της αμερικάνικης 
κοινωνίας, πολιτικής και κουλτούρας. Ο δεξιός Τόπος επισημαίνει ως μειο
νεκτήματα της αμερικάνικης δημοκρατίας την έλλειψη πλουραλισμού, την 
κυριαρχία των MME,80 τα υψηλά ποσοστά αποχής από τις εκλογές, καθώς 
και την έλλειψη πολιτικοποίησης των αμερικανών πολιτών.81 Συνολικά, υπο
στηρίζεται ότι η αμερικάνικη δημοκρατία έχει διολισθήσει στον αυταρχι- 
σμό.82 Ειδικότερα, όσον αφορά τα αμερικάνικα MME, δίνεται ιδιαίτερη φάση 
στον προπαγανδιστικό και εξουσιαστικό τους ρόλο και θεωρούνται αναπό
σπαστο κομμάτι του αμερικάνικου ολοκληρωτισμού τόσο σε ό,τι αφορά το 
εσωτερικό των ΗΠΑ83 όσο και ως όχημα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 
στο εξωτερικό.84

«Φοβόμασταν τον “Μεγάλο Αδελφό” του υπαρκτού σοσιαλισμού, όμως 
ο ολοκληρωτικός έλεγχος των MME πραγματοποιείται στις ΗΠΑ... βρί
σκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής επιχείρηση αστυνόμευσης της αμερικα
νικής κοινής γνώμης... έχει κινητοποιήσει φοβερούς μηχανισμούς πλύ
σης εγκεφάλου».85

78. «Για τις χαμένες αξίες», Καθημερινή, 16/3/2003. Καθημερινή, 19/3/2003.
79. Καθημερινή, 23/3/2003.
80. Ελεύθερος Τύπος, 1/4/1999.
81. Καθημερινή, 7/4/1999. «Το τέλος της ηθικής», Ελεύθερος Τύπος, 16/2/1999.
82. Ελεύθερος Τύποςε, 28/3/1999.
83. Ελεύθερος Τύπος, 14/4/1999.
84. Ελεύθερος Τύπος, 27/3/1999, 18/4/1999.
85. Ελεύθερος Τύπος, 29/3/1999.
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Παράλληλα, σκιαγραφείχαι μια παρακμιακή και βαθιά αλλοτριωμένη εικό
να της αμερικανικής κοινωνίας, με έμφαση στην κυριαρχία του εγκλήματος, 
της βίας86 και του ανορθολογισμού.87 Υποστηρίζεται ότι υπάρχει άμεση συ- 
σχέτιση ανάμεσα στις επιλογές της αμερικάνικης κυβέρνησης στην εξωτερική 
της πολιτική και τη λεγάμενη «κουλτούρα των όπλων» που χαρακτηρίζει την 
αμερικάνικη κοινωνία.88 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης απο- 
τέλεσε η ειδησεογραφική κάλυψη ενός τραγικού περιστατικού στο Κολορά- 
ντο, την περίοδο της νατοϊκής επέμβασης στη Γιουγκοσλαβία, όπου δύο έ
φηβοι μαθητές άνοιξαν πυρ στο σχολείο τους σκοτώνοντας δασκάλους και 
συμμαθητές χωρίς προφανή αιτία (Μάιος 1999). Η συμπεριφορά των νεα
ρών δολοφόνων καταγράφηκε ως τυπική εκδήλωση του αμερικάνικου τρό
που ζωής,89 που αναγορεύει την τρομοκρατία στη μόνη αληθινά εθνική ιδε
ολογία των ΗΠΑ.90 Σύμφωνα με την οπτική αυτή, η διεθνής συμπεριφορά 
των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, δεν 
αποτελεί αντίφαση προς την παράδοση της αμερικάνικης δημοκρατίας αλλά 
λογική συνέπειά της.91

Με βάση τα παραπάνω, εξαπολύεται σφοδρή κριτική στην ιμπεριαλιστική 
πολιτική των ΗΠΑ, με αναφορές που παραπέμπουν σε ανάλογου τύπου μαρ- 
ξίζουσες κριτικές. Ωστόσο, η πρόσληψη της αμερικανικής επιθετικότητας α
πό τον δεξιό Τύπο δεν ακολουθεί πάντα ένα ορθολογικό πρότυπο ανάλυσης 
και αποκτά μεταφυσικές αποχρώσεις, καθώς αναπαρίσταται ως δύναμη του 
κακού.92 Επιπλέον, προβάλλεται ως βεβαιότητα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 
σχέδιο επιβολής της αμερικάνικης ηγεμονίας, το οποίο συνδέεται και με τα 
μέτρα προώθησης της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.93

γ. Απόρριψη της παγκοσμιοποίησης

Στην περίοδο που εξετάζουμε, σε ορισμένες συνιστώσες του δεξιού χώρου 
αναπτύσσεται ένας έντονα καταγγελτικός λόγος που απορρίπτει τις μεταβο
λές σε μια σειρά πεδίων τα οποία συνδέονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,

86. «Βία και Τρόμος», Καθημερινή, 23/4/1999.
87. «1999 ή 1984;», Καθημερινή, 23/4/1999.
88. «Η τραγωδία του πολιτισμού», Ελεύθερος Τύπος, 2/4/1999.
89. Ελεύθερος Τύπος, 22/4/1999.
90. «Βία και Τρόμος», Καθημερινή, 23/4/1999.
91. Στο ίδιο, και «Κατά παράδοση», Καθημερινή, 28/4/1999.
92. Ελεύθερος Τύπος, 27/3/1999, 30/4/1999.
93. «Οι επικυρίαρχοι», Καθημερινή, 25/4/1999.
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με την παγκοσμιοποίηση, όπως το οικονομικό, ίο πολιτικό, το ιδεολογικό. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο συντηρητισμός τροφοδοτεί έναν λόγο αντίστασης απέ
ναντι στην παγκοσμιοποίηση, η οποία εκλαμβάνεται εν πολλοίς ως ταυτόση
μη με τις επιδιώξεις των ΗΠΑ:

«Η παγκοσμιοποίηση απειλεί να λειτουργήσει ισοπεδωτικά σε οικονομι
κό, πολιτικό, αλλά και πολιτιστικό επίπεδο, αλλοτριώνοντας την ελληνική
και άλλες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες προς δόξαν του αμερικανικού μο
ντέλου».94

Ανάλογες αντιλήψεις απηχεί και το σχόλιο της Al περί «μαύρη[ς] τρυπα[ς] 
του αμερικανισμου» σχετικά με τις αλλοτριωτικές επιδράσεις του αμερικανι
κού μοντέλου και της παγκοσμιοποίησης.95 Με βάση τις σχετικές αναφορές, 
η «πατρίδα» συντρίβεται στο «μεγάλο καζάνι της παγκοσμιοποίησης» σύμ
φωνα με τις επιταγές της «Νέας Τάξης Πραγμάτων»,96 αν και εκφράζεται η 
πεποίθηση ότι οι Έλληνες, χάρη στις ιδιαίτερες αρετές τους, «θα ξεφύγουν 
από την κρεατομηχανή της Νέας Τάξης».97

Έτσι, ο δεξιός αντιαμερικανισμός τροφοδοτείται και από μια φοβική στάση 
απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, η οποία όμως δεν είναι ενιαία, αλλά διακρίνε- 
ται από αντιφάσεις. Σημαντική συνιστώσα της αρνητικής στάσης απέναντι στην 
παγκοσμιοποίηση αφορά το πεδίο της οικονομίας και, ειδικότερα, την απε
λευθέρωση των αγορών σε βαθμό ώστε να υπονομεύονται, όπως υποστηρί
ζεται, τα θεμέλια του έθνους-κράτους. Τα κεντροαριστερά κόμματα στηλιτεύ
ονται για τις μεταλλάξεις που υπέστησαν και που τους επέτρεψαν να εξελι
χθούν σε «πιστά όργανα της “παγκοσμιοποίησης”», ενώ εκφράζεται διάθεση

94. Άγγ. Συρίγος, «Εθνικά συμφέροντα και η πολιτική του μεσαίου χώρου στον 21ο αι.», 
Επίκεντρα, τχ.4, Ιανουάριος 2000, σ. 63' Π. Νούτσος, «Ποια είναι η Νέα Δεξιά», Το Βήμα, 
23/7/2000, ο. Β4-Β5. Επίσης, Δ. Σκιαδάς, «Η ιδεολογική πρόκληση για τον κεντροδεξιό πο
λιτικό χώρο», Φιλελεύθερη Έμφαση, τχ. 6, χειμώνας 2001, σ. 81. Και Αν. Πανταζόπουλος, 
«Ο λαϊκισμός της Δεξιάς. Το φαινόμενο της αποχής, η Νέα Δημοκρατία και ο ΛΑΟΣ πριν και 
μετά τις εκλογές», ό.π., σ. 153. Σχετικά με την ενσωμάτωση αιτημάτων κοινωνικής προστα
σίας στον λόγο της νέας Δεξιάς, ενδεικτικά παραθέτουμε το ακόλουθο απόσπασμα άρθρου 
του Κ. Καραμανλή περί της αναγκαιότητας μιας «“κοινωνικής οικονομίας της αγοράς”, που 
συνδυάζει την ελεύθερη ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία με την κοινωνική μέριμνα, την 
κοινωνική ευαισθησία και την κοινωνική αποτελεσματικότητα»' Κ. Καραμανλής, «Περί φιλε
λευθερισμού», Φάελεύθερη Έμφαση, τχ. 10, χειμώνας 2001-2002, σ. 8.

95. Al, 13/4/2008.
96. «Η “Ελλάδα στους Έλληνες”! Τι απόμεινε όμως από Ελλάδα;», Ελεύθερος Τύπος, 

24/3/1999' και Al, 6/7/2008.
97. Ελεύθερος Τύπος, 17/9/2001.
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αποστασιοποίησης από τον νεοφιλελευθερισμό.98 Εκτός των άλλων, αυτού 
του είδους η επιχειρηματολογία συνιστούσε μέσο αντιπολίτευσης προς την 
τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές λειτουργίες του 
αντιαμερικανικού φαινομένου. Ανάλογη κριτική εξαπολύεται και από τον 
ΛΑΟΣ στο όνομα μιας αντικαπιταλιστικής ρητορικής.99 Στο σημείο αυτό, έχει 
ενδιαφέρον η παρατήρηση του Russell Berman, σύμφωνα με την οποία η κα
ταγγελία της παγκοσμιοποίησης έχει αναδειχθεί στην «“πλέον εξέχουσα μορ
φή αντικαπιταλισμοΰ” μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού».100

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με αφορμή τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, ο 
δεξιός Τύπος στηλιτεύει την ευρωπαϊκή και εγχώρια Κεντροαριστερά και αμ
φισβητεί τη γνησιότητα της ιδεολογικής της ταυτότητας επικαλούμενος την 
έλλειψη διαφοροποίησης απέναντι στους αμερικανικούς χειρισμούς στο θέ
μα του Κοσόβου, αλλά και την υιοθέτηση των προταγμάτων της παγκοσμιο
ποίησης στον οικονομικό τομέα. Τα δύο αυτά σημεία κριτικής ενοποιούνται 
και προβάλλονται ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος:

«Οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές μετέχουν εδώ και μια δεκαετία περίπου στην 
υπόθεση της “συναίνεσης”, που βρίσκεται στη βάση της υπόθεσης “πα- 
γκοσμιοποιημένη” (με δυτικούς όρους) οικονομία... υπηρετούν την “πα
γκοσμιοποίηση” με πολιτικές τυπικώς “κεντροδεξιές” για κάποιες κυβερ
νήσεις, ουσιαστικούς δεξιές φιλελεύθερες. Και προϊστάμενοι σε αυτές τις 
πολιτικές είναι οι ισχυρότεροι μέτοχοι, δηλαδή οι ΗΠΑ. Πώς και γιατί 
λοιπόν να αρνηθεί σήμερα η κάποτε ευρωπαϊκή “Αριστερά” τον πόλεμο 
του ΝΑΤΟ (της) στη Γιουγκοσλαβία;».101

98. Π. Λειβαδάς, «Χαμένες ευκαιρίες, νέες προοπτικές», Επίκεντρα, ιχ. 4, 1/2000, σ. 32.
99. «Η παγκόσμια ηγεσία των καπιταλιστών παγίδευσε και την ελληνική Αριστερά», Al, 

20/4/2008. «Νεοφιλελευθερισμός και νεοταξική “αριστερά”: παιδιά της ίδιας μήτρας, του 
“ψυχρού” διαφωτισμού», Al, 4/5/2008. Ο Ρ. Hainsworth επισημαίνει ότι ορισμένα ακροδε
ξιά κόμματα, όπως το Εθνικό Μέτωπο (FN) στη Γαλλία, αν και σε καμία περίπτωση δεν μπο
ρούν να χαρακτηριστούν αντικαπιταλιστικά, ωστόσο, εμφανίζονται να ανατίθενται στο πα- 
γκοσμιοποιημένο ελεύθερο εμπόριο, στον βαθμό που αυτό θα μπορούσε να υπονομεύει την 
υπόσταση του έθνους-κράτους και προτάσσουν έναν αμυντικό πατριωτικό λόγο απέναντι στις 
οικονομικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης' P. Hainsworth, «Το Εθνικό Μέτωπο: από την 
άνοδο στον κατακερματισμό της γαλλικής Ακροδεξιάς», στο, του ιδίου, Η Ακροδεξιά. Ιδεολο
γία, πολιτική, κόμματα, ό.π., σ. 62, 78.

100. R. A. Berman, Anü-Americanism in Europe: A Cuhural Problem, ό.π., σ. xvi.
101. «Μια “Αριστερά” που δεν υπάρχει», Καθημερινή, 15/4/1999. Και «Οι υπάλληλοι της 

Νέας Τάξης. Η στάση των πλαστικών ηγετών της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς», Ελεύθερος 
Τύπος, 27/3/1999.
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Η αντίσταση απέναντι στη νέα τάξη πραγμάτων θεμελιώνει, μεταξύ άλ
λων, την ηθική και πολιτική υπεροχή, όπως αναφέρεται, της Κεντροδεξιάς έ
ναντι της Κεντροαριστεράς. Η υπεροχή της Κεντροδεξιάς αποδίδεται στη 
«μεγαλύτερη πατριωτική ευαισθησία και την επιλογή μιας ευρωπαϊκής στρα
τηγικής, που θα είναι απαλλαγμένη από την ατλαντική υπονόμευση».102 Στο 
πλαίσιο αυτό, οι κινηματικές πρακτικές, όπως για παράδειγμα οι αντιαμερι- 
κανικές αντιπολεμικές διαδηλώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτούν θετικό 
αξιακό φορτίο και η λεγάμενη «νέα συλλογική ευαισθησία» αντιπαρατίθεται 
στη «μονοδιάστατη σκέψη» του μεταψυχροπολεμικού κόσμου.103

Αλλά και στον ακροδεξιό λόγο, η καταγγελία της νέας τάξης πραγμάτων 
και η ανάγκη αντίστασης στις μεθοδεύσεις της αποτελεί προσφιλές θέμα με ρη
τορικά σχήματα που στηρίζονται σε ανορθολογικές αναφορές, όπως λ.χ. η ταύ
τιση της παγκοσμιοποίησης με τις «δυνάμεις του κακού».104 Ο αντιαμερικα- 
νισμός επενδυμένος με εθνικιστική, αλλά και διεθνιστική ρητορεία, λειτουρ
γεί ως πρόσχημα για τη διατύπωση ρατσιστικών και ξενοφοβικών θέσεων:

«Αυτή είναι η πλεκτάνη σε βάρος του Ελληνισμού που έχουν σχεδιάσει οι 
κοσμοκράτορες... Οι Έλληνες καλούνται στα πλαίσια του πολυπολιτι- 
σμού να σβήσουν την εθνική τους συνείδηση και να γίνουν δημογραφι- 
κά, πολιτισμικά και πολιτικά θλιβερή μειονότητα άνευ δικαιωμάτων και 
αυτονόητων προνομίων στην ίδια τους τη χώρα! Η απάντηση είναι μονό
δρομος: Ο εθνικός και ο διεθνιστικός αλληλέγγυος αγώνας των λαών ε
νάντια στην ιμπεριαλιστική παγκοσμιοποίηση και την νέα τάξη πραγμά
των. Να επιστρέφουν οι μετανάστες στην χώρα καταγωγής τους και να α
νατρέψουν τους δυνάστες που τους έδιωξαν από αυτές...».105

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα ιδιαίτερα δημοφιλή και στην Ελλάδα, πολιτι
στικά και καταναλωτικά αγαθά αμερικάνικης προέλευσης συνιστούν μέρος του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και αντιμετωπίζονται ως απειλή.106 Ο δεξιός λό
γος ενσωματώνει τα επιχειρήματα περί πολιτιστικού ιμπεριαλισμού, που α
ποτελούσε προνομιακό πεδίο για τον αντπμπεριαλιστικό λόγο της Αριστερός,

102. «Η χαμένη τιμή της Κεντροαριστεράς», Ελεύθερος Τύπος, 4/4/1999.
103. Ελεύθερος Τύπος, 28/3/2003.
104. Ομιλία Γ. Καρατζαφέρη σε εκδήλωση για τα 8 χρόνια λειτουργίας του κόμματος και 

ένα χρόνο κοινοβουλευτικής δράσης, 15/9/2008.
105. «Για τους “εισαγόμενους” εποίκους. Μειονοτικός εθνικισμός!», Al, 6/7/2008.
106. «Επικυρίαρχος πολιτισμός», Ελεύθερος Τύπος, 16/4/1999. Ελεύθερος Τύπος, 

10/6/1999, 25/4/1999.
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στο όνομα της διαφύλαξης της ελληνικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας.107 
Το συντηρητικό αυτό επιχείρημα επενδύεται με ένα πρόταγμα αντίστασης 
στην επέλαση της παγκοσμιοποίησης και της αμερικάνικης ηγεμονίας.108

4. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΚΗΝΗ

Ο μεταψυχροπολεμικός αντιαμερικανισμός τον οποίο επικαλείται η Δεξιά 
παρουσιάζεται ως μια «δικαιολογημένη» αντίδραση, μια αναπόφευκτη συνέ
πεια της πολιτικής των ΗΠΑ, σε τελική ανάλυση ένα «υγιές φαινόμενο»,109 
Σύμφωνα με μια άλλη διατύπωση, ο αντιαμερικανισμός εμφανίζεται ως νομι
μοποιημένη και αναπόφευκτη απάντηση στον αμερικάνικο ολοκληρωτισμό: 
«Σήμερα... δεν μιλάμε πια για απλό ηγεμονισμό, αλλά για ολοκληρωτισμό. 
Ένα ολοκληρωτισμό που ωθεί, πλατιά στρώματα πλέον, σε έναν κατάφωρο 
αντιαμερικανισμό».110 Από τις σχετικές αναφορές πολιτικών προσώπων και 
εντύπων, είμαστε σε θέση να σκιαγραφήσουμε την έννοια του «αμερικανού 
εχθρού», όπως παγιώνεται στον δεξιό πολιτικό χώρο. Πρόκειται για μια έν
νοια που στηρίζεται τόσο σε εθνικές όσο και σε διεθνικές αναφορές.

α. Η περίπτωση του Κοσόβου: οι εχθροί και τα θύματα της νέας εποχής

Η νατοϊκή επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία σηματοδοτεί μια περίοδο έξαρσης 
του ελληνικού αντιαμερικανσμού.111 Ο δεξιός Τύπος αναγνωρίζει την επέμ-. 
βάση αυτή ως το τέλος της μεταβατικής πρώτης μεταψυχροπολεμικής περιό-

107. Ενδεικτικά, Β. Πολύδωρας, «Σκέψεις για τον πολιτισμό», Επίκεντρα, χχ. 6, Μάρτιος 
2000, ο. 64: «Στους καιρούς μας, ο πολιτισμός είναι το έσχατο ανάχωμα για την σωτηρία του 
έθνους-κράτους. Προπαντός του παλαιού έθνους-κράτους, που είναι το ελληνικό».

108. Ελεύθερος Τύπος, 27/3/1999.
109. «Ο νέος αντιαμερικανισμός», Ελεύθερος Τύπος, 28/3/1999. Καθημερινή, 16/4/1999.
110. Καθημερινή, 2/4/1999.
111. Οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται την περίοδο αυτή καταγράφουν την αντίθεση 

της ελληνικής κοινής γνώμης στη νατοϊκή επέμβαση και τους αμερικανικούς χειρισμούς. 
Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνα της Alco το 98,6% ήταν αντίθετο στον βομβαρδισμό της Γι
ουγκοσλαβίας, Ελεύθερος Τύπος, 18/4/1999. Ανάλογο ποσοστό προέκυπτε και από έρευνα 
της VPRC (96,2%), Τα Νέα, 17/4/1999. Σχετικά με μια βιβλιογραφική αποτίμηση της νατοϊ- 
κής επέμβασης στο Κόσοβο, βλ. Σ. Πεσμαζόγλου, Κόσοβο: Η διττή ύβρις. Επιτήρηση και τι
μωρία, Πατάκης, Αθήνα 2000' X. Γιαλλουρίδης - Β. Κεφαλά - Δ. Τσάτσος, Κόσοβο: Η εικό
να του πολέμου. Όψεις σύγχρονου μιλιταριστικού ανθρωπισμού, Σιδέρης, Αθήνα 2001.
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δου, που εγκαινιάστηκε με την πτώση του Τείχους το 1989. Αυτό που δια
φοροποιεί τη νέα φάση που εγκαινιάζεται με την επέμβαση είναι το τέλος της 
«ανοχής για τη μονομερή επιβολή της ισχύος των ΗΓΙΑ.112 Όσον αφορά την 
υπόθεση του Κοσόβου καθεαυτή, το επιχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών 
περί ανάγκης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απορρίπτεται ως 
προσχηματικό,113 ενώ ασκείται συστηματική κριτική στο έλλειμμα νομιμότη
τας της συγκεκριμένης επέμβασης.114

Η ηγεσία της Ν.Δ., παρά τις κατά καιρούς επιθέσεις στην κυβέρνηση Ση
μίτη για υποχωρητικότητα έναντι των ΗΠΑ,115 τήρησε μετριοπαθή στάση και 
υπήρξε προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις της.116 Από την πλευρά του, 
ο δεξιός Τύπος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για υποτέλεια έ
ναντι των Αμερικανών,117 κάνοντας λόγο για καθεστώς «περιορισμένης κυ
ριαρχίας».118 Επιπλέον, ζητούσε εντονότερη διαφοροποίηση από τους κυ
βερνητικούς και νατοϊκούς χειρισμούς και την υιοθέτηση ενός αντιαμερικα- 
νικού λόγου.119 Η ένταση που προέκυπτε και από τις προσδοκίες των ψη
φοφόρων του κόμματος120 οδήγησε σε μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση, η 
οποία εκφράστηκε ως επί το πλείστον από στελέχη του κόμματος και όχι τό

112. Καθημερινή, 26/3/1999, 10-11/4/1999.
113. «Τα “ανθρώπινα δικαιώματα”», Καθημερινή, 30/3/1999. Αυτό το πνεύμα απηχεί και 

το ειρωνικό σχόλιο του τότε προέδρου της Δημοκρατίας, Κ. Στεφανόπουλου: «Με ικανοποί
ησε η δήλωση των ισχυρών της Γης, ότι ένας από τους στόχους που κίνησαν την επιχείρηση 
αυτή ήταν ο ανθρωπιστικός στόχος -θα υπενθυμίσω μόνο ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές 
της γης, όπου ενδεχομένως χρειάζεται αυτοί οι ανθρωπιστικοί στόχοι να επιτευχθούν και να 
υπηρετηθούν έστω και με άλλες μεθόδους- δεν ισχυρίζομαι με τις ίδιες»' παρατίθεται στην 
Καθημερινή, 26/3/1999.

114. Π. Παυλόπουλος, «Ισχύς και Δίκαιο μιας υπερδύναμης», Καθημερινή, ΙΟ
Ι 1/4/1999. Για έλλειψη ηθικής και νομικής νομιμοποίησης των βομβαρδισμών της Γιουγκο
σλαβίας κάνει λόγο και η Ντ. Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στον Ελεύθερο Τύπο, ΙΟ
Ι 1/4/1999. Επίσης, βλ. Ηλ. Κουσκουβέλης, «Ο πόλεμος της “νέας τάξης”», Φιλελεύθερη 
Έμφαση, τχ. 4, Οκτώβρης-Δεκέμβρης 1999, ο. 71-80.

115. Ενδεικτική η δήλωση του τότε εκπροσώπου της Ν.Δ., Α. Σπηλιωτόπουλου, για από
λυτη ταύτιση της ελληνικής κυβέρνησης με την πολιτική των ΗΠΑ παρά τον κίνδυνο αποστα
θεροποίησης της ευρύτερης περιοχής' Ελεύθερος Τύπος, 27/5/1999.

116. Σχετικά με τις δυσκολίες όσον αφορά την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης του 
Κοσόβου από τη Ν.Δ., βλ. Γ. Λούλης, Τα είκοσι χρόνια που άλλαξαν την Ελλάδα. Κερδισμέ
νοι και χαμένοι, ό.π., σ. 326-327.

117. Ελεύθερος Τύπος, 27/3/1999, 19/4/1999.
118. Ελεύθερος Τύπος, 31/3/1999.
119. Ελεύθερος Τύπος, 4/4/1999.
120. «Η ΝΔ βρίσκει την... αριστερή ταυτότητά της», Καθημερινή, 25/4/1999.



116 ΖΗΝΟΒΙΑ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ

σο από τον ίδιο τον πρόεδρο Κ. Καραμανλή,121 και κυρίως από τα στελέχη 
της λεγάμενης λαϊκής Δεξιάς.

Επιπλέον, τα έντυπα αυτά και, κυρίως, όσα πρόσκεινται στη λαϊκή Δεξιά 
επιφύλαξαν ιδιαίτερα θετική προβολή σας δημόσιες παρεμβάσεις του αρχιε
πισκόπου Χριστόδουλου με τις οποίες καταδίκαζε τη νατοϊκή επέμβαση.122 
Η προβολή αυτή φθάνει μέχρι την αναγόρευση του τότε Αρχιεπισκόπου σε 
γνήσιο εκφραστή της λαϊκής βούλησης και στη νομιμοποίηση της άσκησης 
πολιτικής από πλευράς του:123

«...Ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την αγωνία του α
πλού πολίτη και παρουσιάζει το ηθικό αδιέξοδο του σύγχρονου “πολιτι
σμού”... για πολλούς είναι και θα παραμείνει ο εκφραστής μιας ηθικής 
και πνευματικής ανάτασης και κοινωνικών και πατριωτικών ευαισθησιών 
που κάνουν τους κυρίαρχους της πολιτικής να αισθάνονται απελπιστικά 
μονοί».

Ο Αρχιεπίσκοπος ενσωμάτωνε στις συχνές δημόσιες παρεμβάσεις του έ
ντονα εθνικιστικά και λαϊκισπκά στοιχεία125 ερμηνεύοντας τη νατοϊκή επέμ
βαση στη Γιουγκοσλαβία ως συνωμοσία με απώτερο στόχο την Ορθοδοξία:

«Ακούνε ορθόδοξος και τους σηκώνεται η τρίχα ... Μισούν την ορθοδο-

121. Ο Κ. Καραμανλής προτιμά να υποδεικνύει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον ενδεδειγ- 
μένο προσανατολισμό για την εξωτερική πολιτική της χώρας αντί για μια σαφή αντιαμερικανι- 
κή τοποθέτηση. Ωστόσο, υιοθετεί τις κατηγορίες περί υποτέλειας της κυβέρνησης Σημίτη 
στους Αμερικανούς. Σε ομιλία του στις Σέρρες αναφέρει: «Να έχουμε σωστές θέσεις κι ας ε
νοχληθεί το ΝΑΤΟ» -παρατίθεται στον Ελεύθερο Τύπο, 19/4/1999, ενώ σε συνεδρίαση της 
Βουλής για την εξωτερική πολιτική κατηγορεί τον Κ. Σημίτη για ενδοτικότητα: «Πρέπει να ε
ξηγήσει ο πρωθυπουργός γιατί είναι τόσο φλονατοϊκός. Είπαμε, αλλά εσείς το παρακάνετε! 
Να λέμε και κανένα όχι! Ή είμαστε “γιες μαν” ή “πάμε σε ρήξη”!», Ελεύθερος Τύπος, 
4/5/1999. Σε ομιλία του στον Εύοσμο κάνει λόγο για απερίσκεπτη εμπλοκή της Ατλαντικής 
Συμμαχίας στον πόλεμο κατά της Γιουγκοσλαβίας και για επιλεκτικό σεβασμό των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων, βλ Ελεύθερος Τύπος, 5/5/1999.

122. Ελεύθερος Τύπος, 26/3/1999, 29/3/1999.
123. «Επικίνδυνο κενό», Ελεύθερος Τύπος, 13/4/1999: «Η Εκκλησία καλύπτει με τις πα

ρεμβάσεις της το επικίνδυνο κενό που δημιουργούν η πλήρης προσαρμογή της κυβέρνησης 
στις αμερικανονατοϊκές υποδείξεις και η χλιαρή αντιπολίτευση που ασκεί η ΝΔ».

124. «Η δύναμη του Χριστόδουλου», Ελεύθερος Τύπος, 23/4/1999.
125. Σχετικά με τον λαϊκισμό στον λόγο του αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, με αφορμή 

την υπόθεση των ταυτοτήτων, και με θεωρητικό υπόβαθρο το έργο του Laclau, βλ. Γ. Σταυρα- 
κάκης, «Αντινομίες του φορμαλισμού: η κατά Laclau θεώρηση του λαϊκισμού και ο ελληνικός 
θρησκευτικός λαϊκισμός», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 12, άνοιξη 2004, ο. 159-163.
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ξία... Γιατί εμείς, οι ορθόδοξοι, δεν είμαστε εύκολοι στο να υποτασσόμα
στε σε ξένες κυβερνήσεις και δυνάμεις».126

Ωστόσο, παρά την έκφραση εθνικιστικών και φιλοσερβικών αντανακλα
στικών, ο φόβος της θυματοποίησης και ο αντιαμερικανισμός φαίνεται να υ
περτερούν στις σχετικές αναλύσεις σε σχέση με τον φιλοσερβισμό.127 Εξάλ
λου, μερίδα των αρθρογράφων του δεξιού Τύπου αρνείται να συστηματικά 
να αναγνωρίσει την ορθοδοξία ως στοιχείο ταύτισης με τη Σερβία,128 καθώς 
και τους ιστορικούς, πολιτιστικούς δεσμούς με αυτή.129

Η αρθρογραφία του δεξιού χώρου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το δια- 
κύβευμα του πολέμου στο Κόσοβο είναι η επιβολή της αμερικανικής η
γεμονίας,130 ενώ δηλώνεται ότι μετά την εξαφάνιση της κομμουνιστικής α
πειλής, οι αλλοτινοί σύμμαχοι εξελίσσονται σε εχθρούς.131 Ακόμη, διατυπώ
νονται φόβοι ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρύτερο σχέδιο αποσταθε
ροποίησης των Βαλκανίων και ότι η Ελλάδα δεν θα είναι από τους ευνοη
μένους αυτού του σχεδίου,132 καθώς θεωρείται δεδομένο ότι οι ΗΠΑ ευνο-

126. Ελεύθερος Τύπος, 29/3/1999. Σε ανάλογες δηλώσεις προέβη ο αρχιεπίσκοπος καθό- 
λη τη διάρκεια των νατοϊκών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, Ελεύθερος Τύπος, 15/4/1999, 
17/4/1999, 20/4/1999.

127. Καθημερινή, 30/4/1999, 16/4/1999. «Στο πλευρό της Νέας Γιουγκοσλαβίας», Ελεύθε
ρος Τύπος, 31/3/1999: «Δίκαιος είναι ο αγώνας της Νέας Γιουγκοσλαβίας, παρά τις απαράδε
κτες επιλογές της ηγεσίας της [...] αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Γιουγκοσλαβία θεωρούνται 
από τους Έλληνες μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τα Βαλκάνια, το οποίο θα είναι προσαρ
μοσμένο στις στρατηγικές επιδιώξεις των ΗΠΑ [...] οι Έλληνες δεν δέχονται τη μετατροπή της 
μετακομμουνιστικής Νέας Τάξης σε παράδεισο των επιχειρηματικών “λόμπι” και της βιομη
χανίας οπλικών συστημάτων [...] Η συμπαράσταση της ελληνικής κοινής γνώμης προς τη δο
κιμαζόμενη Νέα Γιουγκοσλαβία είναι πράξη δημοκρατικής αλληλεγγύης και πολιτική διαμαρ
τυρία για όσα σχεδιάζει η Νέα Τάξη στα Βαλκάνια!». Επίσης, Ελεύθερος Τύπος, 21/4/1999' 
«Η Σερβία γονατίζει μαρτυρικά, έρχεται μήπως η σειρά μας;», Ελεύθερος Τύπος, 4/6/1999.

128. «Περί Ορθοδοξίας», Καθημερινή, 3/4/1999.
129. Καθημερινή, 8/4/1999: «[...] Κραυγάζουμε για τους αδερφικούς μας δεσμούς με 

τους Σέρβους, χωρίς να έχουμε σκεφτεί, από το τέλος του Εμφυλίου έως σήμερα σε τι (και 
αν) μας έχουν χρησιμεύσει [...]». Ανάλογο επιχείρημα επιστρατεύει ο Ελεύθερος Τύπος, 
18/5/1999, επικαλούμενος το γεγονός ότι οι «συμμορίτες» την περίοδο του Εμφυλίου είχαν 
ορμητήριο τη Γιουγκοσλαβία: «Όλοι εναντίον των Σέρβων. Και απέλιπε μόνο η Ελλάδα, η ο
ποία στο κάτω-κάτω είναι και η μόνη που την έχουν βλάψει οι Σέρβοι. Ναι, την έχουν βλά
ψει. Και μην ακούω τις ανοησίες περί ομοδόξου έθνους και δεν συμμαζεύεται [...]».

130. Καθημερινή, 25/4/1999.
131. Καθημερινή, 25/3/1999.
132. Στο ίδιο' Ελεύθερος Τύπος, 1/4/1999' «Επόμενος στόχος η Θράκη», Ελεύθερος 

Τύπος, 28/3/1999.
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ούν τον αλβανικό και τον τουρκικό εθνικισμό.133
Εξάλλου, και οι ακαδημαϊκοί αναλυτές του χώρου επισημαίνουν ότι η ε

μπλοκή των ΗΠΑ στον χώρο των Βαλκανίων εντάσσεται στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου γεωπολιτικού σχεδιασμού για τον έλεγχο της «Ευρασίας» με όχη
μα το δόγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο θεωρείται ότι θα έχει 
αποσταθεροποιητικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.134 Αρνητικά αξιο
λογείται η προώθηση του δόγματος αυτού στην περίπτωση εθνοτικών ομά
δων όσον αφορά τη σταθερότητα της περιοχής. Εξίσου αποσταθεροποιητι
κός θεωρείται και ο ρόλος του ΝΑΤΟ ως του «κυρίαρχου εργαλείου επιβο
λής των αμερικανικών στόχων».135 Τέλος, το νέο διεθνές σύστημα το οποίο 
προωθούν οι ΗΠΑ επικρίνεται τόσο για το διαφαινόμενο έλλειμμα νομιμότη
τας όσο και για τα μέσα με τα οποία ζητά να επιβληθεί.136

Επιπλέον, σαν αποτέλεσμα της εκλαΐκευσης της θεωρίας του Huntington πε
ρί σύγκρουσης των πολιτισμών, εκφράζεται ο φόβος ότι στην επιλογή της Σερ
βίας ως στόχου από πλευράς ΗΠΑ ενυπάρχει το πολιτιστικό στοιχείο, γεγονός 
που εγκυμονεί κινδύνους και για την Ελλάδα. Η Σερβία θεωρείται πολιτιστικός 
στόχος λόγω του θρησκεύματος της, του καθεστώτος της και των ιστορικών δε
σμών της με τη Ρωσία.137 Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτισμικές διαφορές απολυτο- 
ποιούνται και επιστρατεύονται ως στοιχείο ερμηνείας. Η ποιοτική διαφορά των 
βαλκανικών λαών τεκμηριώνεται με το επιχείρημα ότι είναι «λαοί με ψυχή και 
παρελθόν» και η «Ιστορία είναι καταγεγραμμένη στο DNA» τους, και άρα εί
ναι σαφώς ανώτεροι από τους Αμερικανούς που δεν διαθέτουν ανάλογες ιστο
ρικές περγαμηνές, και γι’ αυτό εν τέλει αποτελούν και στόχο τους.138 Με βάση 
τα παραπάνω, εμπεδώνεται μια διάχυτη αίσθηση απειλής.139 Η απειλή αυτή 
δεν προκύπτει ορθολογικά, αλλά τροφοδοτείται από την ανασφάλεια, καθώς 
δεν είναι σαφή τα κριτήρια με τα οποία οι ΗΠΑ επιλέγουν τα θύματά τους.140

133. Καθημερινή, 15/4/1999. Ελεύθερος Τύπος, 24/3/1999, 3/6/1999.
134. Κ. Αρβανιτόπουλος, «Η αμερικανική πολιτική οτα Βαλκάνια», Φιλελεύθερη Έμφαση, 

τχ. 34, Ιανουάριος-Μάρτιος 2008, σ. 6-8.
135. Στο ίδιο.
136. Ηλ. Κουσκουβέλης, «Ο πόλεμος της “νέας τάξης”», Φιλελεύθερη Έμφαση, τχ. 4, 

Οκτώβρης-Δεκέμβρης 1999, σ. 80. Είναι χαρακτηριοτικό ότι η κριτική οτη λεγάμενη «νέα τά
ξη πραγμάτων» από τον δεξιό χώρο θυμίζει εν πολλοίς την αντίστοιχη επιχειρηματολογία του 
ΚΚΕτην επαύριο της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ. Ενδεικτικά, Ριζοσπάστης, 28/12/1991.

137. Καθημερινή, 26/3/1999,10-11/4/1999, 14/4/1999.
138. Ελεύθερος Τύπος, 28/3/1999.
139. Καθημερινή, 17/4/1999.
140. Καθημερινή, 26/3/1999.
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β. ΗΠΑ και «εθνικά θέματα»

Η ανιιαμερικανική στροφή της δεξιάς παράταξης συμπίπτει με μια περίοδο 
κατά την οποία ασκεί τον ρόλο της αντιπολίτευσης (1996-2004). Η περίοδος 
αυτή είναι ενδεικτική της λειτουργικότητας και της προσαρμοστικότητας του 
αντιαμερικανισμού στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι αντιαμερι- 
κανικές αιχμές και η κριτική προς τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για έλλειψη 
ανεξαρτησίας έναντι των ΗΠΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής 
τακτικής, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της προεδρίας του Μιλτιάδη Έβερτ. Για 
την αντιπολιτευόμενη Νέα Δημοκρατία, ο αντιαμερικανισμός είναι ένα πρό
σφορο πεδίο άσκησης καταγγελτικού λόγου έναντι της κυβέρνησης Σημίτη.

Αιχμή αποτελούν τα λεγάμενα εθνικά θέματα, και κυρίως αυτά που άπτο- 
νται των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παρουσιάζεται μια αλυσίδα γεγονότων η 
οποία στοιχειοθετεί την ενδοτικότητα της κυβέρνησης Σημίτη στις μεθοδεύ
σεις των ΗΠΑ:141 τα Ίμια, η υπογραφή της ελληνοτουρκικής συμφωνίας στη 
Μαδρίτη, η υπόθεση της εγκατάστασης των πυραύλων S-300 και η σύλληψη 
του Οτσαλάν είναι τα ορατά κομβικά σημεία του αμερικάνικου σχεδιασμού.142

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 1996, η κρίση των Ιμίων μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας, συνιστά γλαφυρό παράδειγμα για τη «νέα» αντίληψη του ρό
λου των Αμερικανών στα εθνικά θέματα. Σε μια θυελλώδη συζήτηση στη 
Βουλή, οι ευχαριστίες του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη προς την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ για τη μεσολάβησή τους προκαλοάν την οργισμένη αντίδραση των 
βουλευτών της Ν.Δ. και της Πολιτικής Άνοιξης.143 Ο παραταξιακός Τύπος 
αποκηρύσσει αυτό το «ευχαριστώ» ως πλήγμα κατά της εθνικής φιλοτιμίας:

«Σε καμία περίπτωση ευχαριστιών -ακόμα κι εκείνης του Θ. Σοφούλη- 
δεν υπήρξε τόσο μεγάλη αντίθεση με τα αισθήματα του ελληνικού λαού 
και της Βουλής. Με συνέπεια να διαμαρτυρηθεί ακόμα και η συντηρητι- 
κή-φιλελεύθερη παράταξη, όπως συνέβη προχθές με τη ΝΔ για τους λιβα-

141. Π. Μολυβιάτης, «Οι συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά», 
Φιλελεύθερη Έμφαση, τχ. 10, χειμώνας 2001-2002, σ. 38-39. Δ. Σιούφας, «Οι διαφορές που 
μετρούν», Επίκεντρα, τχ. 1, σ. 10. Αγγ. Φιλιππίδης, «Το “καλό παιδί”», Επίκεντρα, τχ. 3, σ. 4.

142. Ελεύθερος Τύπος, 21/2/1999, 25/2/1999.
143. Η σχετική αποστροφή της ομιλίας Σημίτη συνοδεύεται από τις κραυγές «αίσχος», ε

νώ οι Μ. Έβερτ και Α. Σαμαράς απέσυραν τους βουλευτές τους από τη συζήτηση των προ
γραμματικών δηλώσεων' Ελεύθερος Τύπος, 1/2/1996. Το επόμενο διάστημα, μέλη της 
ΠΟΛΑΝ πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αμερικανικό προξενείο στη 
Θεσσαλονίκη όπου επέδωσαν ψήφισμα καταδικάζοντας τη «φιλοτουρκική» στάση των ΗΠΑ' 
Ελεύθερος Τύπος, 3/2/1996.
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νωτούς αυτούς του κ. Σημίτη ... Πρόκειται για νοοτροπία “εποχής Πιου-
ριφόΓ, που δεν είναι μόνο ανιστόρητη, αλλά και εθνικά βλαπτική».144

Παράλληλα, καταγγέλλει την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για υποταγή στην 
αμερικανική κηδεμονία και εγκατάλειψη της καραμανλικής στρατηγικής, η ο
ποία συνίστατο στην περιφρούρηση της εθνικής ανεξαρτησίας έναντι των 
ΗΠΑ και στην επιλογή του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.145 Πέρα όμως α
πό τις ευθύνες που καταλογίζονται στην κυβέρνηση Σημίτη, η «εθνική ταπεί
νωση» των Ιμίων αποδίδεται κατεξοχήν σας Ηνωμένες Πολιτείες.146

Ανάλογος είναι και ο αντίκτυπος της υπόθεσης Οτοαλάν. Η ελληνική κυ
βέρνηση εμφανίζεται ως έρμαιο των αμερικανικών μεθοδεύσεων, οι οποίες 
στρέφονται συστηματικά όχι μόνο κατά των ελληνικών θέσεων, αλλά και κα
τά του δικαίου, στην αφηρημένη ελληνοκεντρική εκδοχή του.147 Και στις 
δύο αυτές αφηγήσεις, παγιώνεται στον δεξιό λόγο η εικόνα των ΗΠΑ ως πα
ντοδύναμου, κυνικού εχθρού.

Αυτή η αντιαμερικανική ρητορική δημιουργεί ένα είδος «κληρονομιάς» για 
το κόμμα της Ν.Δ., η οποία διατηρείται και κατά τη μετάβασή του από την α
ξιωματική αντιπολίτευση στη διακυβέρνηση της χώρας. Ως κυβερνών κόμμα, 
η Νέα Δημοκρατία καταφεύγει σε έναν λαϊκιστικό αντιαμερικανισμό στο πλαί
σιο της κομματικής αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ εγκαλώντας το για αλλοίωση 
της φυσιογνωμίας του όσον αφορά τη συνιστώσα του αντιαμερικανισμού. Ο 
φιλικός προς τη Ν.Δ. Τύπος κατηγορεί τον Γ. Παπανδρέου, ως αρχηγό του 
ΠΑΣΟΚ, για «ένοχη σιωπή και απαράδεκτο ενδοτισμό» όσον αφορά τον διε
θνή ρόλο των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπους. Στο πλαίσιο αυτό, αναρωτιέται αν 
το προσφιλές στο ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 σύνθημα «φονιάδες των 
λαών Αμερικάνοι» αποτελούσε «κάλπικη» ρητορεία όπως και άλλες ιδρυτικές 
διακηρύξεις του.148 Αν και σε ηγετικό επίπεδο αποφεύγονται αντιαμερικανι- 
κές εξάρσεις, επισημαίνεται έμμεσα η αμερικανική εχθρότητα σε επιμέρους 
ελληνικές ενέργειες και υποδεικνύεται μια ανεξάρτητη στάση της ελληνικής 
κυβέρνησης. Η τακτική αυτή θυμίζει εν πολλοίς τη χρήση του αντιαμερικα-

144. Ελεύθερος Τύπος, 2/2/1996.
145. Ελεύθερος Τύπος, 4/2/1996, 24/2/1999.
146. Ελεύθερος Τύπος, 5/2/1996.
147. Ελεύθερος Τύπος, 17/2/1999, 18/2/1999, 28/2/1999.
148. Ελεύθερος Τύπος, 12/9/2005. Ανάλογες κριτικές για την άμβλυνση των αντιαμερικανι- 

κών αντανακλαστικών του ΠΑΣΟΚ είχαν διατυ πωθεί και κατά την περίοδο του πολέμου στο Ιράκ. 
Βλ., ενδεικτικά, Γ. Σούρλας, «Ο πόλεμος και τα πολλά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ», Ελεύθερος Τύ
πος, 29/3/2003 και «Οι “οβιδιακές” μεταλλάξεις του ΠΑΣΟΚ», Ελεύθερος Τύπος, 30/3/2003.
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νισμού ano τον Α. Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ κατά τη δεκαετία του 1980.
Εξάλλου, υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηοη ανάμεσα στο διεθνές επίπε

δο και το εθνικό. Γεγονότα εθνικού ενδιαφέροντος φορτίζουν το κλίμα και 
αντανακλούν στην εικόνα των ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ανα
γνώριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της FYROM με το όνομα «Δημοκρατία 
της Μακεδονίας», αμέσως μετά την επανεκλογή Μπους, η οποία ούτως ή 
άλλως είχε αξιολογηθεί αρνητικά.149 Η αντίδραση των στελεχών της Ν.Δ. υ
πήρξε έντονη. Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έκανε λόγο για «άστοχη, α
τυχή και εσφαλμένη ενέργεια» τονίζοντας ότι διαφωνεί «τόσο με την ουσία 
όσο και με τον τρόπο που εκδηλώθηκε»150 ενώ με μια ελευθεριάζουσα διατύ
πωση ο Μ. Έβερτ μίλησε για «καουμπόηδες που θέλουν να πουλήσουν ντα- 
βατζιλίκι στον κόσμο».151 Με αυτήν την αφορμή, η Ελλάδα εμφανίζεται άμε
σος στόχος των ζοφερών σχεδιασμών της κυβέρνησης Μπους στη νέα της 
θητεία και ως θύμα της αμερικανικής εκδικητικότητας μετά την απόρριψη 
του σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά.152 Ο δεξιός Τύπος κά
νει λόγο για αμερικανική προδοσία,153 ενώ υποστηρίζει ότι η αμερικανική ε
χθρότητα προκλήθηκε από την επίδειξη ανεξαρτησίας της κυβέρνησης Κα
ραμανλή έναντι των ΗΠΑ, σε σχέση με την προκάτοχό της.154 Παράλληλα, ε
πισημαίνει ότι τέτοιου τύπου ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης εντεί
νουν τον αντιαμερικανισμό της Δεξιάς.155

Αρνητικά σκιαγραφήθηκε η στάση των ΗΠΑ στο Μακεδονικό και κατά τη 
σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι (Μάρτιος 2005), ενώ εγκω
μιαστικές αναφορές έγιναν στη στάση του Κ. Καραμανλή και την επιλογή της 
άσκησης βέτο.156 Εξάλλου, και σε προγενέστερη φάση, οι επαφές του Κ. 
Καραμανλή με τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν157 και η υπογραφή της συμφωνίας

149. Ελεύθερος Τύπος, 4/11/2004.
150. Ελεύθερος Τύπος, 6/11/2004.
151. Καθημερινή, 7/11/2004. Ελεύθερος Τύπος, 5/11/2004.
152. Ελεύθερος Τύπος, 5/11/2004, 7/11/2004.
153. Ελεύθερος Τύπος, 5/11/2004.
154. Ελεύθερος Τύπος, 7/11/2004.
155. Στο ίδιο.
156. Καθημερινή, 2/3/2008. Για επιβεβλημένη ενέργεια, όσον αφορά το βέτο, λόγω της 

«ξεδιάντροπης» πολιτικής των ΗΠΑ στο Μακεδονικό έκανε λόγο η Al, 6/4/2008.
157. «Σύμμαχος η Ρωσία στο Κυπριακό. Τάχθηκε υπέρ των ελληνικών θέσεων κατά τη συνά

ντηση με Καραμανλή», Ελεύθερος Τύπος, 9/9/2005. Σχετικά με την επιθυμία ενδυνάμωσης των 
ελληνορωσικών σχέσεων ενδεικτική είναι και η τοποθέτηση του Κ. Καραμανλή στην προ ημερή
σιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, 2/11/2006, πηγή: www.nd.gr

http://www.nd.gr
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για τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream (29/4/2008) είχαν παρουσια
στεί ως κινήσεις προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας της χώρας έναντι 
τωνΗΠΑ.158

«Η αυτονομία πολιτικής της κυβέρνησης Καραμανλή όντως τους ξάφνια
σε κάπως (τους Αμερικανούς) ... Δεν είναι τίποτε, θα συνηθίσουμε κι ε
μείς κι εκείνοι. Κι αν νιώθουν ότι “χάνουν λίγο”, στο χέρι τους είναι να 
μας ξανακερδίσουν. Όχι με φοβέρες. Αλλά με περισσότερη κατανόηση 
στις ανάγκες και τις ευαισθησίες μας. Που τις είχαν γράψει στα παλαιότε- 
ρα των υποδημάτων τους».159

Ιδιαίτερα επικριτική για τον ρόλο των ΗΠΑ στα εθνικά θέματα, όπως οι ε
ξελίξεις στο Μακεδονικό, το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εί
ναι και η στάση του ΛΑΟΣ.160 Μάλιστα, επιστρατεύει τον αντιαμερικανισμό 
ως μέσο αντιπολίτευσης προς τη Ν.Δ., κατηγορώντας τη για έλλειψη πατριω
τισμού και υποτέλεια έναντι των ΗΠΑ,161 αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ και τα 
κόμματα της Αριστερός διεκδικώντας για τον εαυτό του τον ρόλο του γνήσι
ου εκφραστή αντιαμερικανικών αισθημάτων.162 Επιχειρεί επίσης να εμφανί
σει τον αντιαμερικανισμό ως κομμάτι της γνήσιας δεξιάς παράδοσης, την ο
ποία υποτίθεται ότι συνεχίζει πλέον το ίδιο, υποστηρίζοντας ότι ο Κων/νος 
Καραμανλής ήταν «σφόδρα αντιαμερικανός».163 Επιπλέον, η Ελλάδα παρου
σιάζεται σταθερά ως επικείμενο θύμα του σχεδιασμού των ΗΠΑ για την ε- 
δραίωση της ηγεμονίας τους στα Βαλκάνια, του λεγάμενου «αμερικανικού 
Ράιχ», μέσα από την ενίσχυση της επιθετικότητας Αλβανών και Τούρκων.164 
Τα εθνικά θέματα και η απειλή της θυματοποίησης προσφέρουν ένα προνο
μιακό πεδίο για τη διατύπωση πλήθους συνωμοσιολογικών θεωριών, με κοι
νό παρονομαστή τον ανθελληνικό τους χαρακτήρα.

158. Καθημερινή, 30/4/2008, 2/5/2008, 4/5/2008. Ελεύθερος Τύπος, 30/4/2008.
159. «Ενηλικίωση - όχι “στροφή”», Ελεύθερος Τύπος, 2/5/2008.
160. Al, 13/4/2008, 8/6/2008.
161. Al, 30/3/2008.
162. Al, 20/4/2008.
163. Al, 22/6/2008.
164. Al, 20/4/2008, 20/7/2008.
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5. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΠΟΥΣ

α Η Αμερική της 11ης Σεπτεμβρίου: θύτης ή θύμα;

Παρά χην καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης από ηγετικά στελέχη της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης και προσκείμενα στη Νέα Δημοκρατία έντυπα, 
στο εσωτερικό του κόμματος, όπως και στην κοινή γνώμη, διατυπώνονται α
κραίες σκέψεις που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμφανίζουν την επίθεση ως 
δικαιολογημένη.165 Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστική, η αρχική τοποθέτηση 
του αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου για τους «ισχυρούς που επέσυραν την 
οργή του Θεού»,166 έστω και αν η στάση του τροποποιήθηκε στη συνέχεια. 
Ακόμα και η «πολιτικά ορθή» Καθημερινή επισημαίνει τις παλαιότερες δια
συνδέσεις των ΗΠΑ με τον Μπιν Λάντεν χαρακτηρίζοντας τις ως «κανονική 
φωλιά, κανονικό “αυγό των φιδιών”».167 Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες 
στην αμερικανική βιομηχανία του θεάματος γιατί δημιούργησε τις προϋπο
θέσεις για τη «σκηνοθεσία» της επίθεσης, αλλά και για τον εθισμό του κοινού 
σε τέτοιες ακραίες εικόνες βίας.168 Εξάλλου, η πρόσληψη της τρομοκρατικής 
επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους ως δικαιολογημένης ενέργειας δεν είναι 
κάτι που χαρακτηρίζει μόνο τον δεξιό πολιτικό χώρο, αλλά αποτελεί πεποί
θηση που τέμνει το ιδεολογικό φάσμα.169

Παράλληλα, λοιπόν, με την καταδίκη της επίθεσης, διατυπώνεται και η ε
πιθυμία το τραγικό αυτό περιστατικό να αποτελέσει αφετηρία ευαισθητοποί- 
ησης για τους Αμερικανούς στη βάση πλέον μιας νέας εμπειρίας, κοινής για

165. Καθημερινή, 15/9/2001. Η δήλωση του επιτίμου προέδρου της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκη 
που επαναλάμβανε την εμβληματική διατύπωση της Le Monde «Είμαστε όλοι Αμερικανοί», 
Ελεύθερος Τύπος, 16/9/2001, μάλλον εξέφραζε μια μειοψηφική τάση.

166. Καθημερινή, 15/9/2001.
167. Στο ίδιο.
168. Στο ίδιο.
169. Σύμφωνα με έρευνα της Opinion που διενεργήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, 30% 

των ερωτώμενων θεωρεί την τρομοκρατική επίθεση ως «πράξη αντίδρασης στην πολιτική της 
Αμερικής», ενώ 1 στους 4 απαντά ότι ένιωσε «δικαίωση» ή «ικανοποίηση». Είναι χαρακτηρι
στικό ότι τελευταία αυτή κατηγορία απαντήσεων προέρχεται από ολόκληρο το κομματικό φά
σμα: 19,2%τωνψηφοφόρωντηςΝ.Δ.,25,2%του ΠΑΣΟΚ, 34,6% του Συνασπισμού και 36,5% 
του ΚΚΕ’ Τ. Καφέτζης, «Οργή αλλά με σκέψη», Ελευθεροτυπία, 16/9/2001. Παρά τη διατυπω- 
θείσα άποψη ότι η έκφραση ικανοποίησης για την επίθεση της 11/9 παραπέμπει σε αντιαμερικα- 
νισμό ισλαμικού-φονταμενταλιστικού τύπου, ανάλογες αντιδράσεις καταγράφονται και στον 
ευρωπαϊκό χώρο, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία: An. Levy-Willard, «Paris, le 11 septembre 
2001», South Central Review, τόμ. 19, αρ. 2/3, καλοκαιρι-φθινόπωρο 2002, ο. 73-74.
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τους άλλους λαούς, πρωτόγνωρης όμως για τους ίδιους, της φρίκης και του 
φόβου.170 Εξάλλου, το γεγονός της επίθεσης καθεαυτό, εγείρει προβληματι
σμούς για την πραγματική ισχύ των ΗΠΑ, αλλά και για τη «δραματική αστά
θεια» του μεταψυχροπολεμικού κόσμου.171

Μπορούμε επίσης να πούμε ότι, παρά την πολιτική ορθότητα -περισσότε
ρο ή λιγότερο ειλικρινή- που διακρίνει τις περισσότερες διατυπώσεις, λαν
θάνει σαφέστατα η πεποίθηση ότι η τρομοκρατική επίθεση συνιστά ένα είδος 
δικαιοσύνης. Αυτή η έννοια της δικαιοσύνης δεν αναφέρεται μόνο σας συ
νέπειες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού,172 αλλά και στην εξισωτική λει
τουργία της τρομοκρατίας, που αναιρεί την αμερικανική μακαριότητα. Έτσι, 
η Αμερική «γνωρίζει κι αυτή τον πόνο που προκαλεί το θέαμα των αθώων 
θυμάτων», αλλά και ο αμερικανικός λαός που έχει συνηθίσει «στους ρυθ
μούς της οικονομικής και υπερκαταναλωτικής ευδαιμονίας, βέβαιος ότι αυτό 
δεν θα τέλειωνε ποτέ, γιατί αυτός ήταν ο εκλεκτός του Θεού» μπορεί πλέον 
να συνειδητοποιήσει ότι «οι πάντες είναι ευάλωτοι και όλοι κινδυνεύουν -α
κόμη κι αν πίνουν μπίρες και τρώνε χάμπουργκερ σε κάποιο απομακρυσμένο 
βενζινάδικο κάποιας αμερικανικής ερήμου».173

Η 11 η Σεπτεμβρίου δίνει επίσης την ευκαιρία για να αναδειχθούν οι αδυ
ναμίες της αμερικάνικης δημοκρατίας, με έμφαση στο λεγόμενο ηθικό και 
δημοκρατικό έλλειμμα. Σε αυτό το έλλειμμα εντοπίζεται η αχίλλειος πτέρνα 
που καθιστά ευάλωτες τις ΗΠΑ.174 Παράλληλα, υποδεικνύονται τα λάθη της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ως υπαίτια για την ανάπτυξη της μαζικής 
τρομοκρατίας,175 ενώ η συγκεκριμένη επίθεση εκλαμβάνεται ως απόδειξη της 
αποτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών να διαχειριστούν τη μεταψυχροπολεμι
κή τάξη πραγμάτων.176 Εξάλλου, ως γενεσιουργός αιτία της τρομοκρατίας, 
που έπληξε και τις ΗΠΑ, υποδεικνύονται ρητά η φτώχεια και η εξαθλίωση 
σε πλανητικό επίπεδο.177 Η κριτική αυτή επιτρέπει τη ρητορική συνύπαρξη 
παραδοσιακών προοδευτικών αιτημάτων κατά του ιμπεριαλισμού και της εκ
μετάλλευσης του Τρίτου Κόσμου, αλλά και την προβολή κλασικών συντηρη-

170. Καθημερινή, 13/9/2001.
171. Καθημερινή, 12/9/2001.
172. Ελεύθερος Τύπος, 12/9/2001.
173. Στο ίδιο.
174. Ελεύθερος Τύπος, 13/9/2001.
175- Ελεύθερος Τύπος, 12/9/2001,13/9/2001. «Η εκδίκηση της Ιστορίας», Ελεύθερος Τύ

πος, 17/9/2001.
176. Ελεύθερος Τύπος, 16/9/2001, 13/9/2001, 23/9/2001.
177. Ελεύθερος Τύπος, 16/9/2001.
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τικών προταγμάτων, όπως ο σεβασμός των παραδοσιακών αξιών και της ιδι
αιτερότητας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας των λαών.

Επιπλέον, η αποτίμηση των συνεπειών της 11ης Σεπτεμβρίου τροφοδοτεί 
και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες η τρομοκρατική ε
πίθεση διευκόλυνε την αμερικανική ηγεσία, η οποία ίσως την ανέμενε ή την 
επιθυμούσε, προκειμένου να υλοποιήσει την «κρυφή επιθυμία της Νέας Τά
ξης Πραγμάτων», που είναι η περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών σε πλανητικό επίπεδο.178

Τέλος, το όποιο κεφάλαιο συμπάθειας που προκαλείται από τις επιθέσεις 
αυτές εξανεμίζεται γρήγορα, καθώς οι αντιδράσεις της κυβέρνησης Μπους 
αξιολογούνται αρνητικά. Ως σημείο καμπής προβάλλεται το διάγγελμά του 
με τον περίφημο αφορισμό «ή μαζί μας ή εναντίον μας». Ο Τύπος κάνει λό
γο για νεομακαρθρισμό και για μια μορφή τρομοκρατίας «πολύ πιο απειλητι
κής και επικίνδυνης απ’ ό,τι του γραφικού Μπιν Λάντεν».179 Οι επιπτώσεις 
αυτών των πολιτικών επιλογών στο εσωτερικό των ΗΠΑ εντείνουν την κριτι
κή προς την αμερικανική δημοκρατία.180 Τελικά, η 11η Σεπτεμβρίου αντιμε
τωπίζεται πολύ λιγότερο ως τραγωδία και περισσότερο ως άλλοθι για τις με
θοδεύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης,181 ενώ ιδιαίτερα αρνητικά αξιολο
γείται η κληρονομιά της τόσο όσον αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας 
στο εσωτερικό των ΗΠΑ182 όσο και στις διεθνείς εξελίξεις.183 Δύο χρόνια με
τά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο δεξιός Τύπος αποφαίνεται ότι 
«δεν είμαστε όλοι Αμερικανοί».184 Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η 
πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση δεν στάθηκε επαρκής ώστε να τροποποιη
θεί η εικόνα των ΗΠΑ ως θύτη.185 Ακόμη και όταν, πρόσκαιρα, σκιαγραφεί- 
ται ως θύμα, επισημαίνεται ότι πρόκειται για ένα ένοχο θύμα.

178. Ελεύθερος Τύπος, 16/9/2001, 23/9/2001, 11/9/2002.
179. «Ανάμεσα στην τρομοκρατία και τον νεομακαρθρισμό», Καθημερινή, 23/9/2001. 

Ελεύθερος Τύπος, 23/9/2001.
180. «Δεν είναι άσπρο-μαύρο», Καθημερινή, 23/9/2001.
181. «Από την ανατροπή Σαντάμ στην PAX AMERICANA», Καθημερινή, 23/2/2003.
182. Καθημερινή, 12/9/2003.
183. «Ένας κόσμος πιο ζοφερός και πιο επικίνδυνος», Καθημερινή, 12/9/2004. Μετεξέλι

ξη, Μάιος 2006, σ. 3 και Σεπτέμβριος 2006, σ. 8.
184. «Απομεινάρια μιας μέρας», Ελεύθερος Τύπος, 12/9/2003. Καθημερινή, 16/3/2003, 

19/3/2003.
185. Σχετικά με τη μετάπτωση των ΗΠΑ από την εικόνα του θύματος στην εικόνα του θύ

τη σε διεθνές επίπεδο, είναι χαρακτηριστικό το σχετικό αφιέρωμα της Le Monde στις 
25/11/2001 -ενδεικτικά, βλ. Al. Frachon, «L’Amérique mal aimée», Le Monde, 25/11/2001.
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β. Η προεδρία Μπους ως σημείο αναφοράς του αντιαμερικανικού λόγου

Η συστηματική και έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μπους συμπυκνώνει έ
να μεγάλο μέρος του δεξιού αντιαμερικανικού λόγου. Εξάλλου, η προεδρία 
αυτή αποτέλεσε στόχο εντονότατης κριτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα 
και από τον συντηρητικό χώρο.186 Σημαντικός δε παράγοντας αυτής της κρι
τικής αναδεικνύεται η ιδεολογία. Το σύστημα Μπους θεωρείται η πιο αρνη
τική όψη της Αμερικής, ενώ οι υγιείς της δυνάμεις είναι όσες ανατίθενται σε 
αυτό.187 Η συγκεκριμένη προεδρία εκλαμβάνεται ως φορέας ακραίων τάσε
ων στο επίπεδο της ιδεολογίας, αλλά και των θρησκευτικών πεποιθήσεων188 
και περιγράφεται ως ο «πιο εκτρωματικό(ς) συνασπισμό(ς) στην ιστορία της 
αμερικανικής Δεξιάς».189 Ο Γ. Δούλης, στη μελέτη του για την «επικίνδυνη 
υπερδύναμη», χαρακτηρίζει «εκρηκτικό μείγμα» τη συνύπαρξη αλαζονείας, 
μεσσιανισμού και μιας ασυναγώνιστης ισχύος.190 ενώ και ο Τύπος εμμένει 
στον συνδυασμό επιθετικότητας προς το εξωτερικό και αυταρχικότητας στο 
εσωτερικό τον οποίο εκφράζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση.191

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι και οι ελίτ του χώρου αυτού εκφράζουν 
επανειλημμένα τον προβληματισμό τους για τον ρόλο των ΗΠΑ βάσει των ε
πιλογών της κυβέρνησης Μπους. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι η τάση 
«ηγεμονισμού» από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα μετά την

186. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις έρευνες κοινής γνώμης του Pew Research Center που κα
ταγράφουν τη σημαντική μείωση του φιλοαμερικανισμού στην Ευρώπη, ενώ καταδεικνύουν 
ότι η πολιτική του Μπους συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των αρνητικών στάσεων έναντι 
των ΗΠΑ. Π.χ. η θετική στάση έναντι των ΗΠΑ στη Γερμανία μειώνεται από 61% το 2002 σε 
25% το 2003, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Γαλλία μεταβάλλονται από 63 σε 31%' Pew 
Research Center, A Year After Iraq War, March 16, 2004' του ιδίου, Bush Unpopular in 
Europe Seen as Unilateralist, August 15, 2001. Βλ, επίσης, P. Katzenstein - R.O. Keohane, 
«Varieties of Anti-Americanism: A framework for analysis», στο P. Katzenstein - R.O. Keohane 
(επιμ.), Anti-Americanisms in World Politics, ό.π., o. 24-28.

187. «Το Δόγμα του προέδρου Μπους», Καθημερινή, 2/3/2003. «Ο θρίαμβος των συντη
ρητικών», Καθημερινή, 4/11/2004. Μετεξέλιξη, Σεπτέμβριος 2006, σ. 8.

188. «Φονταμενταλισμός Prime Time», Καθημερινή, 9/3/2003. «Οι φονταμενταλιστές του 
“Καλού” στον Λ. Οίκο», Καθημερινή, 30/3/2003.

189. Στο ίδιο. Και Καθημερινή, 1/4/2003. Είναι ενδεικτική η δήλωση του τότε βουλευτή 
της Ν.Δ., Αλ. Λυκουρέζου, σύμφωνα με την οποία «πρέπει καθημερινά να καταγράφουμε την 
αντίθεσή μας προς το νεοσυντηρητικό, φονταμενταλιστικό και αλαζονικό παραλήρημα της η
γεσίας των ΗΠΑ» -παρατίθεται στον Ελεύθερο Τύπο, 1/4/2003.

190. Γ. Λούλης, Η επικίνδυνη υπερδύναμη: η Αμερική του Bush και ο πόλεμος στο Ιράκ, 
Λιβάνης, Αθήνα 2003, σ. 23-24.

191. Ελεύθερος Τύπος, 12/9/2005.
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11η Σεπτεμβρίου, αποτελεί δυνάμει πηγή αποσταθεροποίησης για το διεθνές 
σύστημα. Οι τάσεις αυτές αποδίδονται στη λεγάμενη «χομπσιανή» Αμερική, 
που προκρίνει τη στρατιωτική ισχύ ως μέσο επίλυσης των διεθνών διαφο
ρών, σε αντιδιαστολή προς την «καντιανή» Ευρώπη, που δίνει έμφαση στο 
διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό του θεσμικού πλαισίου.192 Ιδιαίτερη κριτική 
ασκείται στο δόγμα του «προληπτικού πολέμου» στο πλαίσιο της εκστρατείας 
της αμερικανικής κυβέρνησης κατά της τρομοκρατίας.193 Οι επιλογές αυτές 
του Λευκού Οίκου θεωρείται ότι σηματοδοτούν «το τέλος της ηρωικής και 
υπερβολικά αισιόδοξης φάσης της μεταψυχροπολεμικής εποχής».194

Η κριτική γίνεται σφοδρότερη μετά την απόφαση της κυβέρνησης Μπους 
για εισβολή στο Ιράκ.195 Ο ίδιος ο Κ. Καραμανλής επέλεξε μια ήπια κριτική 
των αμερικανικών χειρισμών δίνοντας έμφαση στην επιλεκτική εφαρμογή 
της νομιμότητας και υποστήριξε την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης απέ
ναντι στην κρίση επικρίνοντας έμμεσα τη διαφοροποίηση Ισπανίας και Βρε
τανίας.196 Ωστόσο, στο επίπεδο της μαζικής επικοινωνίας, ο πόλεμος στο 
Ιράκ εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη βήμα στο σχέδιο για αμερικανική ηγεμονία 
και ως διέξοδος για τα προβλήματα της αμερικανικής οικονομίας,197 ενώ τα 
αμερικανικά επιχειρήματα για τη δικαιολόγηση αυτής της επιλογής απορρί
πτονται συνολικά.198

Εξάλλου, η Αμερική ως σύμβολο δημοκρατίας, όπως λειτούργησε κατά 
κόρον στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, έχει πλέον αποδυναμωθεί σημα
ντικά και στον δεξιό χώρο. Το παρακάτω απόσπασμα κάνει λόγο για «την 
πλήρη απομυθοποίηση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, την περίοδο της υ
ποτιθέμενης παντοδυναμίας της». Και προσθέτει: «Μια χώρα στην οποία το 
ποσοστό συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές είναι σταθερά κάτω από 50% 
και η κοινή γνώμη μετατρέπεται σκόπιμα σε απολιτική... δεν μπορεί να χα

192. Κ. Αρβανιτόπουλος, «Το μέλλον των ευρωαμερικανικών σχέσεων», Φιλελεύθερη 
Έμφαση, τχ. 15, Απρίλος-Ιούνιος 2003, σ. 20-22.

193. Κ. Αρβανιτόπουλος, «Από το δόγμα της ανάσχεσης στο δόγμα του προληπτικού πο
λέμου», Φιλελεύθερη Έμφαση, τχ. 14, Ιανουάριος-Μάρτιος 2003, σ. 6. Και Μ. Γιαννάκου, 
«Τα δύο επίπεδα του πολέμου», Ελεύθερος Τύπος, 241312003.

194. Σ. Μακρύς, «Οι εθνικές ιδεολογικές κοινότητες και η αμερικανική θεωρητική ηγεμο
νία», Φιλελεύθερη Έμφαση, τχ. 17, Οκτώβρης-Νοέμβρης 2003, σ. 152.

195. Ελεύθερος Τύπος, 17/3/2003, 23/3/2003, 29/3/2003.
196. Καθημερινή, 18/3/2003.
197. Καθημερινή, 2/2/2003. Ελεύθερος Τύπος, 19/3/2003. Μετεξέλιξη, τχ. 19, Μάρτιος- 

Απρίλιος 2003, σ. 3 και τχ. 22, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, σ. 10.
198. Καθημερινή, 9/2/2003, 18/3/2003.
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ρακτηριστεί δημοκρατική».199 Παράλληλα, αποδυναμωμένη εμφανίζεται και 
η αίγλη του «αμερικάνικου ονείρου»,200 του αμερικάνικου κοινωνικοοικονο
μικού μοντέλου συνολικά. Ενδεικτική αυτών των τάσεων υπήρξε η ειδησεο- 
γραφική κάλυψη του τυφώνα Κατρίνα. Ο τρόπος με τον οποίο ο κρατικός 
μηχανισμός των ΗΓΙΑ αντιμετώπισε το φαινόμενο χαρακτηρίστηκε τριτοκο
σμικός.201 Η τραγωδία της Νέας Ορλεάνης παραλληλίζεται με την τραγωδία 
της Νέας Υόρκης, με κοινό παρονομαστή την κατάρρευση των ψευδαισθήσε
ων όσον αφορά την παντοδυναμία και την ηθική ανωτερότητα της υπερδύ- 
ναμης, καθώς αδυνατεί να προστατεύσει τους πολίτες της ακόμα και ενός 
των συνόρων της.202

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τις αρχικές υποθέσεις εργασίας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου συνιστά ένα σημείο καμπής για τη σχέση της 
ελληνικής Δεξιάς με τον αντιαμερικανισμό. Ειδικότερα, κάνοντας μια ιστορι
κή αναδρομή από το τέλος του Εμφυλίου μέχρι τις μέρες μας, παρατηρούμε 
τη σταδιακή αποδυνάμωση του φιλοαμερικανισμού στον δεξιό χώρο. Ωστό
σο, το 1989 αποτελεί ορόσημο για μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών μετα
βολών όσον αφορά τη διείσδυση του ανπαμερικανισμού στην πολιτική 
κουλτούρα του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Σχηματικά, μπορούμε να 
πούμε ότι αν ο φιλοαμερικανισμός της ελληνικής Δεξιάς εντάσσεται στις ιδε
ολογικές συνέπειες του Εμφυλίου και, κατ’ επέκταση, του Ψυχρού Πολέ
μου, ο αντιαμερικανισμός της εντάσσεται στις ιδεολογικές συνέπειες του τέ
λους του.

Παράλληλα, διαπιστώνουμε την εμπέδωση μιας φοβικής αντίληψης για τη 
θέση της Ελλάδας στο μεταδιπολικό σκηνικό και μια αμυντική στάση απένα
ντι στις διεργασίες της παγκοσμιοποίησης. Κάτω από την επίδραση του λαϊ
κισμού της λεγάμενης νέας Δεξιάς και την παράλληλη εκδήλωση συντηρητι
κών και εθνικιστικών αντανακλαστικών, ο δεξιός λόγος τείνει να παρουσιά
ζει την Ελλάδα ως δυνάμει θύμα των αμερικανικών μεθοδεύσεων.

199. «Το τέλος της ηθικής», Ελεύθερος Τύπος, 16/2/1999.
200. Καθημερινή, 18/3/2003.
201. Καθημερινή, 4/9/2005. Ελεύθερος Τύπος, 5/9/2005, 8/9/2005.
202. «Η παντοδυναμία στις λάσπες», Ελεύθερος Τύπος, 11/9/2005- Μετεξέλιξη, τχ. 31, 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005, σ. 22-23.



ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 129

Η έκφραση του αντιαμερικανισμού από τον δεξιό χώρο εντάσσεται, αφε
νός, στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής του στρατηγικής ενώ, αφετέρου, είναι 
αποτέλεσμα των μετασχηματισμών στην ιδεολογική του ταυτότητα μετά το 
1989 και το τέλος της αντιπαράθεσης του δυτικού με το σοσιαλιστικό μοντέ
λο. Μέσα από την ενσωμάτωση του αντιαμερικανισμού στον δεξιό λόγο, α- 
νιχνεύουμε την προσπάθεια της Κεντροδεξιάς να προσεταιριστεί παραδοσια
κά χαρακτηριστικά του αριστερού πολιτικού λόγου διεκδικώντας μάλιστα 
την ιδιότητα του γνήσιου εκφραστή τους. Τέτοια στοιχεία είναι ο αντιιμπε- 
ριαλισμός και η κριτική στην επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Ωστόσο, 
η απουσία ενός συγκροτημένου και ενοποιητικού θεωρητικού υποβάθρου 
οδηγεί συχνά σε αντιφάσεις.

Επίσης, διαπιστώνουμε ότι η πρόσληψη της Αμερικής από την Κεντροδε
ξιά, όπως αυτή εκφράζεται από τη Ν.Δ., και από την Ακροδεξιά, στον βαθμό 
που αυτή εκπροσωπείται από τον ΛΑΟΣ, διακρίνεται μάλλον από συνέχειες 
και ομοιότητες, παρά από διαφορές. Εν ολίγοις, ο αντιαμερικανισμός της Κε
ντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία.203 
Ωστόσο, η σύγκλιση αυτή δεν αφορά τις ηγεσίες των δύο κομμάτων, αλλά 
τα προσκείμενα σε αυτές έντυπα καθώς και μια μερίδα στελεχών τους. Παρα
τηρούμε επίσης ότι ο αντιαμερικανισμός στην Κεντροδεξιά εκφράζεται σαφέ
στερα και συχνότερα στο επίπεδο της μαζικής επικοινωνίας και λιγότερο στο 
επίπεδο των ελίτ. Ωστόσο, παραμένει μια πραγματικότητα που οι ελίτ δεν 
μπορούν να αγνοήσουν και την οποία καλούνται να διαχειριστούν. Μία επι
πλέον διαφοροποίηση εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο αντιαμερικανισμός της 
Κεντροδεξιάς συνδυάζει την πολιτική συνιστώσα με την πολιτισμική, ενώ 
στην περίπτωση της Ακροδεξιάς η πολιτισμική διάσταση φαίνεται να υπερτε
ρεί της πολιτικής.

203. Με αυτήν την παρατήρηση σχετίζεται άμεσα και το επιχείρημα του Α. Πανταζόπου- 
λου ότι, όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, τα όρια μεταξύ δεξιού και ακροδεξιού 
λαϊκισμού είναι ρευστά' Α. Πανταζόπουλος, «Ο λαϊκισμός της Δεξιάς. Το φαινόμενο της α
ποχής, η Νέα Δημοκρατία και ο ΛΑΟΣ πριν και μετά τις εκλογές», ό.π., σ. 162. Σχετικά με το 
ενδεχόμενο εκλογικής συγγένειας ΛΑΟΣ και Ν.Δ., βλ. Κ. Ζαφειρόπουλος, «Ν.Δ.-ΛΑΟΣ: Αλλη
λεξάρτηση και ποικιλομορφία της εκλογικής τους απήχησης», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτι
κής Επιστήμης, τχ. 31, Μάιος 2008, σ. 82-99.


