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Συντάκτης 
 

 Ο δρ Σωτήρης Μητραλέξης γεννόθηκε 
το 1988 ςτην Αθόνα. Εύναι διδϊκτωρ 
φιλοςοφύασ τησ Freie Universitat Berlin 
μετϊ από ςπουδϋσ φιλολογύασ και 
φιλοςοφύασ ςτο Εθνικό και Καπο-
διςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών και 
ςτην Freie Universitat Berlin. Έχει 
διατελϋςει αντιπρόεδροσ τησ Ελληνικόσ 
Κοινότητασ Βερολύνου και πρόεδροσ του 
υλλόγου Ελλόνων Υοιτητών Βερολύνου. 

Τπηρϋτηςε την ςτρατιωτικό του θητεύα ςτα τεθωρακιςμϋνα, ςτον Λαγό 
Διδυμοτεύχου. Εύναι ςυνεργϊτησ του περιοδικού πολιτικόσ και 
πολιτιςμού Manifesto και αρθρογραφεύ ςε ϋντυπα και διαδικτυακϊ 
περιοδικϊ. Έχει εκδώςει δύο ςυλλογϋσ πολιτικών δοκιμύων (Πολιτική 
Αδολεςχία Ι, εκδ. Manifesto 2011 & Πολιτική Αδολεςχία ΙΙ, εκδ. 
Manifesto 2012) και ϋχει επιμεληθεύ μύα ϋρευνα για τισ ςχϋςεισ 
Εκκληςύασ-Κρϊτουσ (Απελευθέρωςη τησ Εκκληςίασ από το Κράτοσ, εκδ. 
Manifesto 2015). Κατϊ τα ϋτη τησ διδακτορικόσ του διατριβόσ υπόρξε 
υπότροφοσ του γερμανικού ιδρύματοσ ακαδημαώκών ανταλλαγών 
(DAAD). Εύναι διευθύνων εταύροσ του ΙΝΠΟΛ. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτούτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

3 

  

ΜΑΝΟΥΒΡΕΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

«πιο Δεξιά», «ςτον Μεςαίο Χώρο», και άλλα 

pastime νεκροζώντανων κεντριοδεξιών 

 

Αν κϊτι πιςτοποιεύ ότι ϋνασ κομματικόσ 

οργανιςμόσ εύναι πολιτικϊ νεκρόσ, αυτό εύναι η παντελόσ 

αδυναμύα «ανϊγνωςησ» τησ πολιτικόσ ςυγκυρύασ, η 

αποτυχύα ςτην διϊγνωςη ακόμα και των πιο φανερών 

ςυμπεραςμϊτων. Η βϊςη, το θεμϋλιο κϊθε οργανωμϋνου 

πολιτικού χώρου εύναι το πώσ αντιλαμβϊνεται την 

πολιτικό κατϊςταςη, ποιϊ αφόγηςη διατυπώνει—ϊρα, 

και κατ’ αντιςτοιχύαν, το ποιϋσ εναλλακτικϋσ προοπτικϋσ 

προτϊςςει. Όταν η αντύληψη τησ πολιτικόσ 

καταςτϊςεωσ εύναι «ϊλλα λόγια ν’ αγαπιόμαςτε», τότε 

δεν μιλϊμε για πολιτικό χώρο, αλλϊ για λϋςχη 

φιλολογικών ςυζητόςεων, ενδεχομϋνωσ ευφραντικών. 

ε μια τϋτοιου εύδουσ λϋςχη μετεξελύςςεται 

ταχύτατα το κόμμα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ, που καλώσ ό 

κακώσ παραμϋνει ο πλϋον εγκαθιδρυμϋνοσ 

κοινοβουλευτικϊ κομματικόσ φορϋασ τησ 

(κεντρο)Δεξιϊσ—όςο κι αν αυτό δεν αποτελεύ και τόςο 

καλϊ νϋα για την (κεντρο)Δεξιϊ... Μετϊ από την όττα 

των εθνικών εκλογών τησ 25ησ Ιανουαρύου 2015, την 

ξεκϊθαρη αποδοκιμαςύα του κόμματοσ από τουσ 

πολύτεσ, ςειρϊ εύχε ο δημοςκοπικόσ καταποντιςμόσ 
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(δημοςκόπηςη Marc 13/2/15: Ν.Δ. 18,4% , Τ.ΡΙΖ.Α. 

45,4%)—ο οπούοσ ϋχουμε κϊθε λόγο να πιςτεύουμε πωσ 

θα ϋχει ςυνϋχεια. Πϋρα όμωσ από την απολύτωσ 

δικαιολογημϋνη αμφιςβότηςη τησ ηγεςύασ του κόμματοσ  

(«διεμερίςαντο τὰ ἱμάτιά μου»), η πολιτικό διϊγνωςη που 

ςυνόθωσ επιχειρεύται ϋχει την ελϊχιςτη δυνατό ςχϋςη με 

την πραγματικότητα, ούτωσ ώςτε και να εμπεδώνει την 

ϊρνηςη αντιμετώπιςόσ τησ, και όμωσ να μοιϊζει 

λογικοφανόσ ώςτε να μην παραδύδεται ςτην γενικό 

χλεύη. 

Κϊποιοι λύγοι θεωρούν ότι το κόμμα χρειϊζεται 

«δεξιά ςτροφή», ότι δεν όταν επαρκώσ «δεξιό» με 

αποτϋλεςμα να ϋχει καύριεσ διαρροϋσ προσ αυτόν την 

κατεύθυνςη. Άλλοι ερμηνεύουν το αποτϋλεςμα με μια 

ϊκαμπτη, ςχεδόν απολύτικη χρόςη του ϊξονα μνημόνιο-

αντιμνημόνιο. Και τϋλοσ οι πλϋον απομακρυςμϋνοι από 

την πραγματικότητα διαλαλούν πωσ χρειϊζεται ςτροφό 

προσ τον «μεςαίο χώρο», πωσ ο καταποντιςμόσ τησ Νϋασ 

Δημοκρατύασ οφεύλεται ςτην ελλιπό διαβουκόληςη του 

«μεςαίου χώρου», ςτον οπούο οφεύλει ςόμερα να ςτραφεύ 

για να αναπληρώςει τα ελλεύποντα.  

Σϋταρτη κατηγορύα αποτελούν όςοι λϋνε ςτα 

ςοβαρϊ, και όχι μόνο για το εςωτερικό κομματικό 

ακροατόριο, πωσ η Ν.Δ. ϋχει απομακρυνθεύ από τισ 

«ιδρυτικϋσ αρχϋσ» τησ, και ότι πρϋπει να επιςτρϋψει ςε 

αυτϋσ τισ «ιδρυτικϋσ αρχϋσ». Όπου με το «ιδρυτικϋσ 

αρχϋσ» ενοούνται τα κεύμενα που γρϊφτηκαν ςτο, 
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πολιτικϊ, αςύλληπτα μακρινό 1974, για να ενδύςουν 

πολιτικϊ ϋνα προςωποπαγϋσ κόμμα (με την φωτογραφύα 

του ιδρυτό του ςτο ψηφοδϋλτιο)—και, επιπρόςθετα, 

«προςωποπαγϋσ» επύ μιασ προςωπικότητοσ που ϋχει από 

καιρού αποδημόςει εισ Κύριον. Αυτό η τελευταύα ϊποψη, 

πωσ η επιςτροφό ςε προςχηματικϊ κεύμενα του 1974 θα 

ςώςει από την αφϊνεια, την απύςχνανςη και τον 

καταποντιςμό ϋνα ςυςτημικό κόμμα που δεν κατϊφερε 

να αποφύγει την όττα παρϊ τισ ϋκτοτε μετεξελύξεισ του, 

μόνο με θυμηδύα μπορεύ να αντιμετωπιςθεύ, όχι με 

ςοβαρό ανϊλυςη. 

Απλόσ εύναι και ο αντύλογοσ ςε μια ξύλινη 

ανϊγνωςη ςτον ϊξονα «μνημόνιο-αντιμνημόνιο». Όταν η 

νϋα κυβϋρνηςη δεν επιζητεύ να «ςκύςει τα μνημόνια» που 

οςονούπω ούτωσ ό ϊλλωσ λόγουν, αλλϊ να επιτύχει την 

βϋλτιςτη δυνατό επαναδιαπραγμϊτευςη, με ςύνθημα την 

οπούα εύχε εκλεγεύ η… προηγούμενη κυβϋρνηςη, η οπούα 

ουδϋποτε την επεδύωξε, αντιλαμβανόμαςτε ότι τα 

πρϊγματα εύναι πλϋον αρκετϊ πιο ςύνθετα από το ποιόσ 

εύναι «με» το μνημόνιο και ποιόσ «εναντύον» του. 

Ωσ προσ τισ ϊλλεσ δύο αναγνώςεισ τώρα, ότι 

χρειϊζεται «δεξιϊ ςτροφό» ό, αντύθετα, «ςτροφό ςτον 

μεςαύο χώρο». Όταν μια ανϊλυςη βαςύζεται ςε 

λανθαςμϋνα δεδομϋνα, ςε λανθαςμϋνη εικόνα τησ 

πραγματικότητασ, τότε μόνο τυχαύα θα καθύςτατο 

εφικτό να μην εύναι λανθαςμϋνα και τα ςυμπερϊςματϊ 

τησ. Εδώ δεν θα επιχειρηθεύ να κατατεθεύ πολιτικό 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτούτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

6 

  

διαφωνύα με την «ςτροφό ςτον μεςαύο χώρο» ό με την 

«δεξιϊ ςτροφό». Θα επιχειρηθεύ να καταδειχθεύ ότι 

αυτϋσ οι αναλύςεισ εδρϊζονται ςε ϋνα λογικό ϊτοπο: ότι 

ςυνιςτούν λογικό ςφϊλμα. Ότι δεν πληρούν καν τισ 

λογικϋσ προώποθϋςεισ για να αποτελούν ςκϋλη μιασ 

ςυζότηςησ. 

Αμφότερεσ οι αντιλόψεισ τησ αναγκαιότητασ 

«δεξιϊσ ςτροφόσ» και «ςτροφόσ ςτον μεςαύο χώρο» 

βαςύζονται ςτην υπόθεςη ότι υφύςταται μια ςταθερό 

πολιτικό γεωγραφύα, απαρϊλλακτη κατϊ τα τελευταύα 

χρόνια, ςυγκεκριμϋνη όςο και οι τεκτονικϋσ πλϊκεσ τησ 

γησ. Ότι η πολιτικό γεωγραφύα εύναι ςυγκεκριμϋνη, ο 

καταμεριςμόσ των πολιτών ςε αυτόν εύναι 

ςυγκεκριμϋνοσ και δεδομϋνοσ, και το μόνο που αλλϊζει 

εύναι οι ςφαύρεσ επιρροόσ των κομμϊτων—οι οπούεσ 

ςυςτϋλλονται και διαςτϋλλονται ούτωσ ώςτε να 

καλύψουν περιςςότερο ό λιγότερο χώρο από την Δεξιϊ, 

από την Αριςτερϊ ό από τον κρύςιμο «μεςαύο χώρο». 

ύμφωνα με το αφόγημα, η Νϋα Δημοκρατύα κϊποτε 

κϊλυπτε εν μϋρει αυτόν τον «μεςαύο χώρο», επύ 

παραδεύγματι το 2004 ό το 2007, αλλϊ εςχϊτωσ απϋτυχε 

να καλύψει ςτρεφόμενη περιςςότερο ςτην Δεξιϊ, οπότε 

και αυτόσ κληροδοτόθηκε ςτον υναςπιςμό 

Ριζοςπαςτικόσ Αριςτερϊσ. Και η Νϋα Δημοκρατύα δεν 

ϋχει παρϊ να εκτεύνει ξανϊ την ςφαύρα επιρροόσ τησ ςε 

αυτόν τον «μεςαύο χώρο», ώςτε να ανακτόςει το αρχαύον 

κϊλλοσ. (Για τουσ λύγουσ που προκρύνουν την «δεξιϊ 
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ςτροφό», απλώσ αντιςτρϋψτε τα πρόςημα: η ΝΔ κϊποτε 

κϊλυπτε ςχεδόν πλόρωσ την Δεξιϊ, εςχϊτωσ ϋδωςε χώρο 

ςε ϊλλουσ να καλύψουν ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ, και λοιπϊ 

και λοιπϊ). 

Αυτό η ανϊγνωςη δεν εύναι απλώσ εςφαλμϋνη, 

αλλϊ λογικϊ ϊτοπη (ςυνιςτϊ λογικό ςφϊλμα) ςε τρύα 

διαφορετικϊ επύπεδα: 

➨ Πρώτον, οι πολύτεσ μόνον ακίνητοι πάνω ςε μια 

δεδομένη πολιτική γεωγραφία δεν είναι, ούτωσ ώςτε να 

μετεωρύζονται αναλόγωσ τα κόμματα πϊνω από την 

ςτατικότητϊ τουσ, καλύπτοντϊσ τουσ, όπωσ θϋλει η 

αφελόσ ανϊγνωςη. Σα τελευταύα χρόνια η πολιτικό και 

εκλογικό ςυμπεριφορϊ των πολιτών δεν ϊλλαξε απλώσ, 

αλλϊ... αντικαταςτϊθηκε με μιαν ϊλλη—μια διαδικαςύα 

που βρύςκεται ακόμα εν εξελύξει. Παραδοςιακϋσ 

εκλογικϋσ ςυμπεριφορϋσ, όχι μόνο ςε επύπεδο επιλογόσ 

κόμματοσ αλλϊ και ςε επύπεδο γενικότερησ πολιτικόσ 

κατεύθυνςησ, μεταμορφώθηκαν ριζικϊ. Δεν ϊλλαξαν 

απλώσ οι «ςυμπεριφορϋσ»: η ύδια η ταξικό (οικονομικό 

και κοινωνικό) διαςτρωμϊτωςη ςτην ελλαδικό κοινωνύα 

ϊλλαξε ϊρδην τα τελευταύα χρόνια. Η ελληνικό κοινωνύα 

του 2007 ϋχει πλϋον… αντικαταςταθεύ με μιαν ϊλλη, 

καινούργια, με νϋεσ ανϊγκεσ, εθιςμούσ, ςυμπεριφορϋσ 

και αφηγόςεισ. Όπωσ ςημειώςαμε όδη, όλο αυτό 

βρύςκεται εν εξελύξει, δεν ϋχει οριςτικϊ «κϊτςει η 

μπύλια». Για ελϊχιςτα πρϊγματα μπορούμε να εύμαςτε 

μετϊ βεβαιότητοσ ςύγουροι. Έ, ϋνα από αυτϊ εύναι ότι το 
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πεδύο και το υπόβαθρο για την πολυθρύλητη «ςτροφό 

ςτον μεςαύο χώρο» (ό: για την «δεξιϊ ςτροφό») απλώσ 

δεν υπϊρχει πλϋον—και δεν προβλϋπεται, φυςικϊ, να 

υπϊρξει ξανϊ με τον τρόπο του 2007... 

➨ Δεύτερον, δεν ϊλλαξαν μόνο οι πολύτεσ, 

πραγματοποιώντασ ριζικϋσ ϋςτω παραλλαγϋσ ςτο μοτύβο 

μιασ κατϊ το μϊλλον ό όττον γνωςτόσ πολιτικόσ 

γεωγραφύασ. Άλλαξε η ίδια η πολιτική γεωγραφία—οι 

ίδιεσ οι «τεκτονικέσ πλάκεσ»! Λόγω τησ κρύςησ και τησ 

κοινωνικόσ/οικονομικόσ αναδιϊταξησ που επϋφερε το 

μνημόνιο, ούτωσ ό ϊλλωσ μετεβλόθη ριζικϊ το τύ εύναι 

«Αριςτερϊ», το τύ εύναι «Δεξιϊ» και, ςυνακολούθωσ, το τύ 

βρύςκεται ανϊμεςϊ τουσ. Κϊποτε, ο  ΛΑ.Ο.. θεωρεύτο 

ακροδεξιϊ, ό τϋλοσ πϊντων «ςκληρό» Δεξιϊ. όμερα, 

ςτα ϊκρα τησ Δεξιϊσ τοποθετεύται ϋνα κόμμα 

θεμελιωδώσ διαφορετικόσ πολιτικόσ νοοτροπύασ, η 

νεοναζιςτικό Φρυςό Αυγό. Και ο ΛΑ.Ο.. θεωρεύται 

περύπου… κεντροδεξιόσ! Κϊποτε, ο υναςπιςμόσ 

Ριζοςπαςτικόσ Αριςτερϊσ όταν ϋνα κόμμα ριζοςπαςτικϊ 

αριςτερό, με ακροαριςτερϋσ τϊςεισ, ευριςκόμενο λύγο 

πιο πϊνω από το όριο ειςόδου ςτην Βουλό. όμερα ϋχει 

ςχηματύςει ςυγκυβϋρνηςη κεντροαριςτερό με ουκ ολύγα 

(κεντρο)Δεξιϊ ςτοιχεύα, όπωσ η κατϊληξη του λόγου του 

Πρωθυπουργού ςτισ προγραμματικϋσ δηλώςεισ τησ νϋασ 

κυβϋρνηςησ. Σο ΠΑ.Ο.Κ. ξεκύνηςε ωσ… πανελλόνιο 

ςοςιαλιςτικό κύνημα, για να καταλόξει κυβερνώςα 

κεντροαριςτερϊ και, ςτα τελευταύα του, το πλϋον 
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κεντρώο κόμμα του κοινοβουλύου. Η ύδια η πολιτικό 

γεωγραφύα, το τύ θεωρεύται «δεξιό», τύ «αριςτερό» και τύ 

«κεντρώο» ϊλλαξε ούτωσ ό ϊλλωσ λόγω τησ κρύςησ τα 

τελευταύα χρόνια. Πόςω δε μϊλλον ςτην εντελώσ 

καινούργια εποχό μετϊ την 26η Ιανουαρύου 2015, όπου—

για καλό ό για κακό, θα το δούμε—η ςυνολικό αλλαγή 

ςελίδασ (νοοτροπύασ, αιςθητικόσ, λόγου και πρϊξησ) 

εύναι περιςςότερο από αιςθητό, ανϊγλυφα ψηλαφητό. 

Οι «ακύνητεσ τεκτονικϋσ πλϊκεσ» που προώποθϋτουν οι 

θεωρύεσ των διαφόρων «ςτροφών» μοιϊζει να υπϊρχουν 

πλϋον μόνο ςε φανταςύεσ κολλημϋνεσ ςτο 2004 και ςτο 

2007, ςτην νοςταλγικό εποχό τησ παντοδυναμύασ τουσ. 

Μολαταύτα, κϊποιοι επιμϋνουν να ςκϋφτονται 

ακόμα με όρουσ «επιςτροφόσ ςτον μεςαύο χώρο» (ό, 

δύδυμη αφϋλεια, «δεξιϊσ ςτροφόσ»), με όρουσ του 2004 

ό του 2007 ςτην Ελλϊδα, την κοινωνύα και την πολιτικό 

γεωγραφύα του 2015. Δηλαδό: να εμφανύζονται ςτα πεδύα 

του Β΄ Παγκοςμύου Πολϋμου με ςτολό φυλϊρχου και 

μπούμερανγκ ςτο χϋρι, ενώ οι υπόλοιποι μϊχονται με 

αεροπλϊνα, βαπόρια, τανκσ και ϊλλα τινϊ... 

➨ Σρύτον: ϋνασ επόμενοσ και πληρϋςτεροσ 

αναβαθμόσ αφϋλειασ φανερώνεται ςτο τύ θα ςυνιςτούςε 

«ςτροφό ςτο μεςαύο χώρο» ό «δεξιϊ ςτροφό». Όςοι 

υιοθετούν την φανταςύωςη, υποθϋτουν την ύπαρξη ενόσ 

αποκλειςτικϊ οριζοντύου ϊξονα, όπου οι μετατοπύςεισ 

εύναι εύτε «από τη μια» εύτε «από την ϊλλη». Σα κριτόριϊ 

τουσ εύναι ποςοτικϊ, όχι ποιοτικϊ. Δηλαδό, φαντϊζονται 
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την «δεξιϊ ςτροφό» ωσ ςτροφό προσ πιο ςκληρό 

πολιτικό ςτην μετανϊςτευςη,  πιο ςκληρό πολιτικό ςτην 

δημόςια τϊξη,  πιο ςκληρό πολιτικό ςε αξιακϊ ζητόματα 

κοινωνικού ςυντηρητιςμού. Και την ςτροφό ςτον 

«μεςαύο χώρο» ωσ ροπό προσ την αντύθετη κατεύθυνςη. 

Η λογικό και των μεν και των δε εύναι αμιγώσ οριζόντια 

και ποςοτικό, θυμύζει το μπακϊλικο «να τ’ αφήςω;». 

Αδυνατούν να αντιληφθούν ότι αυτόσ ο οριζόντιοσ 

ϊξονασ, όδη εκ γενετόσ κοντόθωροσ, ϋχει ανατιναχθεύ. 

Και οι αλλαγϋσ ςτο τύ εύναι (κεντρο)Δεξιϊ και ποιϊ η 

εκπροςώπηςό τησ μπορούν να νοηθούν μόνον ςτον 

κάθετο ϊξονα: ςτο τύ θα μπορούςε να εύναι μια άλλη 

(κεντρο)Δεξιϊ, δομημϋνη με ϊλλουσ όρουσ και ϊλλη 

γλώςςα. 

Υυςικϊ, δεν μπορούμε να γνωρύζουμε ακόμη 

μετϊ βεβαιότητοσ και ακριβεύασ το ποιϊ θα εύναι 

ςυγκεκριμϋνα η φύςη των νϋων πολιτικών αξόνων τησ 

μεταβαλλόμενησ εποχόσ που ϋχει όδη ξεκινόςει. Σο μόνο 

που γνωρύζουμε εύναι το ποιού δεν θα εύναι αυτού οι 

ϊξονεσ, το μόνο που μπορούμε να γνωρύζουμε εύναι ότι η 

γλώςςα μιασ εποχόσ που ϋχει παρϋλθει ανεπιςτρεπτύ δεν 

μπορεύ παρϊ να εύναι αυτιςτικϊ παρωχημϋνη. 

Οφεύλουμε να αντιληφθούμε ότι οι λογικϊ 

ϊτοπεσ πολιτικϋσ διαγνώςεισ των προβεβλημϋνων 

ςτελεχών τησ Νϋασ Δημοκρατύασ δεν οφεύλονται απλώσ 

ςε μια «λϊθοσ ανϊγνωςη», που διορθώνεται δια τησ 

αντικαταςτϊςεώσ τησ από μιαν ορθότερη. Η λογικϊ 
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ϊτοπεσ διαγνώςεισ ϋχουν αιτιώδη ςχϋςη με την 

χρεωκοπύα αυτόσ τησ πολιτικόσ τϊξησ και γενιϊσ. Οι 

ϊνθρωποι του κομματικού ςωλόνα, των παχϋων 

αγελϊδων και τησ πελατειακόσ ανταλλαγόσ ψηγμϊτων 

του Δημοςύου με ψόφουσ δεν ϋχουν τα προςόντα, την 

προετοιμαςία, την εκπαίδευςη ό το ταλέντο για να 

ανταπεξϋλθουν ςτα νϋα δεδομϋνα, για να ϋχουν λόγο 

ύπαρξησ και ρόλο δρϊςησ ςε μια πολιτικό γεωγραφύα 

διαφορετικό από αυτόν που ϋχουν ςυνηθύςει—και που 

ϋχει παρϋλθει ανεπιςτρεπτύ. 

Ωσ εκ τούτων, όλεσ αυτϋσ οι ϊτοπεσ αναγνώςεισ, 

ςτροφϋσ και αναςτροφϋσ, δεν αποτελούν κϊτι ϊλλο από 

μανούβρεσ ςτο προαύλιο του νεκροταφεύου των 

κομμϊτων που δεν ϋχουν πλϋον λόγο ύπαρξησ. Και οι 

αλλαλαγμού για ςτροφό «πιο δεξιά» ό «ςτον μεςαίο 

χώρο» δεν μπορεύ να εύναι κϊτι περιςςότερο από pastime 

αναψυχόσ νεκροζώντανων κεντριοδεξιών, ςκόρπιων 

ςτελεχών ενόσ οριςτικϊ διαμελιςμϋνου ςώματοσ. Σο 

τϋλμα εύναι τϋλμα, και εκδικεύται τουσ πολιτικούσ που το 

διακονούν._ 

 


