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ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

οβαρή πολιτική και
πνευματική απειλή
έχει εγείρει η βιομηχα
νία των «λαϊκιστικών»
σπουδών τα τελευ
ταία αρκετά χρόνια για
χάρη της κυρίαρχης τάξης πραγ
μάτων. Την άκρως προβληματι
κή έννοια και τις προσεγγίσεις
της αποδομεί με μεθοδολογική
αυστηρότητα στο «Λαϊκισμός,
Δημοκρατία, Αριστερά: η πρό
κληση της μεθόδου» ο Σεραφείμ
Σεφεριάδης συμβάλλοντας τα
μέγιστα στη διεξοδική αποκά
λυψη κινήτρων καιστοχεύσεων,
παραχαράξεων και χειραγωγήσε
ων, που έχουν επεκταθεί και «αξιοποιηθεί» επικίνδυνα στη δημό
σια σφαίρα και τον δημόσιο λόγο.
Από την παρουσίαση του βιβλίου πριν από λίγες μέρες στον «Κήπο του Μουσείου». Από αριστερά, ο καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών και
Στην πρόσφατη παρουσίαση
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σταύρος Τομπάζος, η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δη
του βιβλίου, το οποίο όπως τόνι
μόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Φιλίππα Χατζησταύρου, ο συγγραφέας και καθηγητής Σεραφείμ Σεφεριάδης, η δημοσιογράφος της «Εφη
σε η συντονίστρια της εκδήλω
μερίδας των Συντακτών» Ντίνα Δασκαλοπούλου, ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης
σης και δημοσιογράφος της «Εφ.
Συν.», Ντίνα Δασκαλοπούλου, εί
ναι σαν να ανάβει το φως μέσα σε
Μιχαλολιάκος είναι λαϊκιστής. Τι
ένα σκοτεινό δωμάτιο, ο συγγρα
φοβερό ξέπλυμα για έναν φασί
φέας απέρριψε τις δύο εκδοχές
στα! Εχουν ξεχαστεί οι όροι φα
του λαϊκισμού, την υπερσυντη
σισμός, νεοφασισμός, ναζισμός
ρητική και την κατ' όνομα αριστε
και εμφανίστηκαν οι δεξιές και
ρόστροφη, ως ακατάλληλες για
αριστερές εκδοχές του ίδιου φαι
έρευνα, καθώς «συνιστούν μια
νομένου. Λαϊκιστές και ο Μελανψευδοκατηγορία που τσουβαλιά
σόν και η Αεπέν... Στον β’ γύρο
ζει εξαιρετικά ανόμοια πράγμα
πάντα θέλεις να βγει η Αεπέν κι
τα, περί των οποίων είναι αδύνα
όχι φυσικά ο Μελανσόν, γιατί με
τον να προκύψει σοβαρή θεωρία
αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να
που να επεξηγεί την πραγματικό
μεταμφιέσεις το Ακραίο Κέντρο
τητα».
ως το λιγότερο κακό» πρόσθεσε
Και θα αναρωτηθεί κανείς: Για
ο Θανάσης Καμπαγιάννης χαι
ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
τί τόσος λαϊκισμός; Γιατί -απάντη
ρετίζοντας την παρέμβαση του
σε ο Σεφεριάδης- είναι άριστος
συγγραφέα, γιατί υπερασπίζεται
ιμάντας μεταβίβασης ιδεολογι
τη συγκρότηση των από τα κάτω
κών πεποιθήσεων και θέσεων,
δευτερεύουσες ομοιότητες για
ντι σε προσχεδιασμένες ερευνη
κι όλο το κεκτημένο των ιδεολο
που παρότι πιστοποιημένα απο
να δημιουργήσουν μια μη έν
τικές δράσεις για την κατασκευή
γικών και πολιτικών συζητήσε
τυχημένες και αδιέξοδες, εξα
νοια με ακαθόριστα όρια, ώστε
της πραγματικότητας, σε ένα ορ
ων των προηγούμενων 150 χρό
κολουθούν να παρουσιάζονται
να ισχύει για τα πάντα, με στό
γανωτικό συμβολικό μοντέλο
νων, που πετιούνται στον κάλαθο
ως κραταιές. «Υποστηρίζεται ότι
χο οποιαδήποτε προσπάθεια με
μιας τεχνητής αντιπαράθεσης
των αχρήστων με τις «λαϊκιστικές
στον κόσμο που ζούμε, της εντειτατροπής των υποτελών τάξεων
των ελίτ και του λαού, με όχη
σπουδές».
νόμενης συστημικής κρίσης, της
σε πολιτικό υποκείμενο και της
μα την επανάκαμψη της έννοιας
Ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφε
κλιματικής κρίσης και του πολέ
υπέρβασης της πρωτόλειας ταυ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
του λαϊκισμού ως έωλης από τις
ρε ότι μεγάλες κρίσεις του καπι
μου, όλα είναι καλώς καμωμέ
τότητας του ανθρώπου σε κοι
ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
αρχές του 2ΐου αιώνα, σε αντίθε
ταλισμού φέρνουν νέους λαϊκι
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
να κι ότι όποιος αντιδρά πρέπει
νωνικό υποκείμενο, διά μέσου
ση με προηγούμενες περιόδους
σμούς, όπως το 1929, το 1971 και
H ηρόκίηοη κκ («βοδον
να καταγγέλλεται ως λαϊκιστής,
της πολιτικής διαμεσολάβησης.
κατά τις οποίες ο λαϊκισμός μπο
το 2008. «Ο νεοφιλελεύθερος
με βασική επιδίωξη την αποδο
Αναφερόμενος στην προσέγγι
ρούσε να αποτελεί μια στρατηγι
λαϊκισμός υπόσχεται "εύκολες
χή του υφιστάμενου και τη συμ
ση του αριστερόστροφου λαϊκι
κή προσέλκυσης του λαού ή ένα
λύσεις σε σύνθετα προβλήματα",
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
μόρφωσή του, ή ότι η μόνη δυ
σμού και την άποψη για την ελ
εργαλείο οργάνωσης των ελίτ
ο -λιγότερο αισιόδοξος- μνημονιΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
νατή αντιμετώπιση της κρίσης
ληνική εμπειρία της υποταγής
με τους λαούς. Εξήγησε δε πως
ακός λαϊκισμός λέει "δεχόμενοι
Λαϊκισμός,
είναι μια στάση που αρνείται να
του ΣΥΡΙΖΑ λόγω συνειδητοποίη προσπάθεια ισοπέδωσης της
το μνημόνιο θα είμαστε καλύ
εξετάσει την αναγκαιότητα της
ησης της δύναμης του αντιπά
Δημοκρατία,
ιδεολογικής σύγκρουσης μέσω
τερα απ’ ό,τι αν δεν το δεχόμαρήξης συναινώντας στο δόγμα
λου, ο Τομπάζος αντέτεινε πως
των «λαϊκιστικών σπουδών» και
σταν”... Η άρνηση ρήξης σε μια
Αριστερά
ότι ενώ όλοι παράγουμε, μια μι
αυτή έγινε λόγω της μη συνειδηΗ πρόκληση
η τεράστια παραγωγή κι αναπα
ιστορική στιγμή κατά την οποία
κρή κι ολοένα συρρικνούμενη
τοποίησης ότι η σύγκρουση με
της μεθόδου
ραγωγή εμπειρικών δεδομένων
ήταν εφικτή και αναγκαία μετέ
μειοψηφία πρέπει να αποφασί
το ντόπιο και το ευρωπαϊκό κα
στη σχετική βιβλιογραφία, σε
τρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ σε νεκροθά
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ζει πού και πώς θα γίνει η παρα
τεστημένο εμπεριείχε έναν βαθ
ΤΟΠΟΣ
βάσεις δεδομένων και πλατφόρ
φτη των κινημάτων. Θα χρειαζό
γωγή, ποιος θα αποκομίσει τους
μό διακινδύνευσης, τον οποίο
μες, που χρηματοδοτούνται από
μασταν κινήματα αλληλεγγύης
καρπούς της», σημείωσε ο καθη
όφειλε να γνώριζε ειδικά όποιος
Πανεπιστήμια και τις Βρυξέλλες,
τους πρώτους μήνες. Η ρήξη θα
γητής Πολιτικής Επιστήμης του
αναλαμβάνει μια πολιτική εκ
συστηματοποιείται και διαχέεται
επέτρεπε στον ΣΥΡΙΖΑ να μη διΠαντείου.
στρατεία για την υπέρβαση των
σε ΜΜΕ επηρεάζοντας τον πολι
ολισθήσει στον αριστερό λαϊκι
Κεντρικές διαπιστώσεις του
μνημονιακών επιταγών.
τικό και τον δημόσιο λόγο.
σμό απ' τον ψευδοαριστερό με
έθιξε ο Σταύρος Τομπάζος στην
Η Φιλίππα Χατζησταύρου
«Οτιδήποτε διαφοροποιεί
το Πρόγραμμα της Θεσσαλονί
τοποθέτησή του. Μίλησε για
έκανε λόγο για μια αριστοτεχνι
ται από τον δημοσιονομικό κα
κης το 2014, όταν υποσχόταν τα
τους πατέρες του νεοσυντηρηκή προσπάθεια αφύπνισης των
νόνα του Σόιμπλε και του Ακραί
πάντα αν και γνώριζε ότι δεν γί
τικού λαϊκισμού, που βρίσκουν
πολιτικών επιστημόνων απένα
ου Κέντρου είναι λαϊκίστικο. Ο
νεται».
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