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H Oυγγαρέζα φιλόσοφος µιλά για την πατρίδα της και την άνοδο της ακροδεξιάς
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§›ÁÔ ÚÈÓ ·ﬁ ÙÈ˜ Ô˘ÁÁÚÈÎ¤˜ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë
ÛÔ˘‰·›· ÊÈÏﬁÛÔÊÔ˜ AÁÎÓÂ˜ Ã¤ÏÂÚ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ ÙË˜,
ÔÚÁ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó·
Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈ¯Ù¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ Î·È ·ÓËÛ˘¯Â› ÔÏ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙË˜ ¿ÎÚ·˜ ‰ÂÍÈ¿˜ – Î·È ÂÍËÁÂ›
ÁÈ·Ù› «Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈﬁ
ÎﬁÌÌ· ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜».

«∂

δώ όλα δείχνουν ότι αποφύγαµε τη χειρότερη εκδοχή,
αλλά βέβαια έχουµε δρόµο
µπροστά µας», λέει η Χέλερ, αναφερόµενη στη δεινή οικονοµική κρίση που
έπληξε την Ουγγαρία το 2008, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της χώρας να
στραφεί στο ∆ΝΤ, που έθεσε αυστηρούς όρους προτού εγκρίνει ένα δάνειο
25 δισ. δολαρίων.
Με την Ουγγαρέζα φιλόσοφο µιλήσαµε µία ηµέρα πριν από την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου στη Βουδαπέστη –ο Eλληνας πρωθυπουργός
και ο Ούγγος οµόλογός του, Γκόρντον
Μπαϊνάι, θα ήταν οι κύριοι οµιλητές
στο «Φόρουµ για τη ∆ιαχείριση της Οικονοµικής Κρίσης». «Παρακολουθώ
τις αληθινά δύσκολες εξελίξεις στη χώρα σας. Ελπίζω ο πρωθυπουργός σας να
έχει εποικοδοµητικές συνοµιλίες και
να πετύχει να θέσει την κατάσταση υπό
έλεγχο» είπε, πριν επιστρέψει στην
πολιτική κατάσταση της Ουγγαρίας –
για την οποία θα µιλούσε και την επόµενη ηµέρα, καλεσµένη σε µια τηλεοπτική εκποµπή. «Σχολιάζετε συχνά
την επικαιρότητα;» τη ρωτάω. «Α, ναι,
πολύ συχνά. Αισθάνοµαι ότι οφείλω να
το κάνω».
Στα 81 της, η Aγκνες Χέλερ παραµένει µια ακµαία δηµόσια διανοούµενη,
που διαπνέεται από πάθος για τα δηµοκρατικά ιδεώδη και την προάσπιση
της προσωπικής ελευθερίας. Αγαπηµένη άλλοτε µαθήτρια του Γκιόργκι
Λούκατς και µετέπειτα συνάδελφός
του στην Ουγγρική Ακαδηµία Επιστηµών, η Χέλερ κατά µία έννοια ενσαρκώνει τη ζωντανή µνήµη του ουγγρικού
20ού αιώνα. Εβραία και γεννηµένη στη
Βουδαπέστη το 1929, επέζησε του Ολοκαυτώµατος αλλά έχασε τα περισσότερα µέλη της οικογένειάς της σε διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συµµετείχε στην επανάσταση του ’56, µε αποτέλεσµα να εκδιωχθεί –όπως και ο
Λούκατς– από το πανεπιστήµιο, για να
ξυπνήσει ξανά την µήνιν του καθεστώτος το ’68, όταν διαµαρτύρηθηκε ανοι-

Aγκνες Χέλερ:
«Eίµαστε παγιδευµένοι
σε ένα κλειστοφοβικό
σύµπαν»
χτά για την εισβολή των σοβιετικών
τανκς στην Πράγα. Το 1977, ύστερα από δύο δεκαετίες διώξεων, έφυγε για
την Αυστραλία και στη συνέχεια για τις
ΗΠΑ. Από το περασµένο φθινόπωρο,
οπότε και σταµάτησε να διδάσκει στο
New School of Social Research της Νέας Υόρκης, περνάει το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου της στη Βουδαπέστη.
Η Χέλερ δεν έχει καµία αµφιβολία
ότι θα επιβεβαιωθούν τα ποσοστά που
δίνουν οι δηµοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου. Oλα
δείχνουν ότι ο δεξιός συνασπισµός του
κόµµατος Fidesz και των Χριστιανοδηµοκρατών θα έχει άνετο προβάδισµα
έναντι του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόµµατος. «Είναι σίγουρο, ο συνασπισµός της Fidesz θα κληθεί να σχηµατίσει κυβέρνηση. Το θέµα είναι κατά
πόσο θα συνεχίσει η επόµενη κυβέρνηση στο δρόµο που έχει χαραχτεί
στην οικονοµία», λέει. Αυτή είναι η µία
πρόκληση της Ουγγαρίας. Η άλλη έχει

’’

να κάνει µε τη σχετικά υψηλή δηµοτικότητα του ακροδεξιού κόµµατος
Jobbik (Γιόµπικ) –ενός κόµµατος ανοιχτά ρατσιστικού, που βάζοντας για
πρώτη φορά υποψηφιότητα στις τελευταίες ευρωεκλογές, κατάφερε να αποσπάσει ποσοστό 14,8% και να εξασφαλίσει έτσι τρεις έδρες.
À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó·
·ÔÛ¿ÛÂÈ Ë ¿ÎÚ· ‰ÂÍÈ¿ ÂÍ›ÛÔ˘
˘„ËÏﬁ ÔÛÔÛÙﬁ Î·È ÛÙÈ˜
‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜;
«∆εν αποκλείεται να ξεπεράσει το
15%. Ορισµένες δηµοσκοπήσεις κάνουν λόγο για ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 15% και 20%. Ξέρετε, το
Jobbik δεν είναι καν σαν τα ακροδεξιά
κόµµατα της Ολλανδίας ή της Σουηδίας. Είναι πολύ χειρότερο. Είναι ένα
πολύ ακραίο κόµµα, ένα τροµακτικά
ρατσιστικό κόµµα. Είναι το είδος της άκρας δεξιάς που θυµίζει τη δεκαετία
του ’30 στην Ευρώπη».

¶ÔÈ· Â›Ó·È ÂÎÂ›Ó· Ù·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Jobbik Ô˘
·Ó·Î·ÏÔ‡Ó ÂÎÂ›ÓË ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›·
ÙË˜ ·Óﬁ‰Ô˘ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡
Î·È ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡;
«Μπορεί να µην είναι φασίστες ή
ναζιστές, αλλά είναι τροµακτικά ρατσιστές. Κάνουν εκστρατεία εναντίων των
Tσιγγάνων, είναι ανοιχτά αντισηµίτες
και ο λόγος που χρησιµοποιούν είναι
χυδαία και απλοϊκά αντικαπιταλιστικός. Βεβαίως ωρύονται και εναντίον
των ΗΠΑ – βασικά όλα θυµίζουν δεκαετία του ’30. Υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρων Ούγγρος ιστορικός, ο Αντράς
Γκερό, ο οποίος τους ονοµάζει “εθνοµπολσεβίκους”. Και νοµίζω ότι αυτή είναι µια πολύ ακριβής περιγραφή –διότι είναι ακραίοι εθνικιστές, είναι εχθρικά διακείµενοι απέναντι στις γειτονικές χώρες και επίσης είναι µπολσεβίκοι, διότι τέτοιο χυδαίο αντικαπιταλιστικό και αντιµερικανικό λόγο εί-

√È √‡ÁÁÚÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÈ¯ÂÈˆ‰Ò˜
ÌÂ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
·Ú¿ Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó. ¢ÂÓ Î˘ÓËÁ¿ÌÂ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì·˜

χαµε να βιώσουµε από τη δεκαετία του
1950. Και επαναλαµβάνω –το Jobbik
είναι πολύ χειρότερο από όλα τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόµµατα της Ευρώπης. Eπειτα το κόµµα αυτό έχει και παραστρατιωτική οργάνωση (σ.σ. η διαβόητη “Ουγγρική Φρουρά”, που χρησιµοποιεί σύµβολα που ανακαλούν την
περίοδο του φασισµού). Η οργάνωση
κρίθηκε παράνοµη και έπρεπε να έχει
διαλυθεί. Αλλά δεν έχει διαλυθεί.
Σήµερα είναι εθνική γιορτή στην
Ουγγαρία, είναι η επέτειος της επανάστασης του 1848 και έγιναν διάφορες
επετειακές εκδηλώσεις – το Jobbik οργάνωσε µια µεγάλη συγκέντρωση, όπου παραβρίσκονταν και τα µέλη της
παραστρατιωτικής τους οργάνωσης. Είναι εκτός νόµου αλλά πήραν µέρος
στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει άλλο κόµµα της ακροδεξιάς που να διαθέτει οργανωµένους παραστρατιωτικούς. Είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Στα χωριά, και
µόνο µε την παρουσία τους σκορπούν
τον τρόµο στους Tσιγγάνους. Από την
άλλη, έχω µια ελπίδα. Ποτέ δεν µπορεί κανείς να είναι σίγουρος – µπορεί
µέσα στα επόµενα δυο-τρία χρόνια να
περιοριστεί δραστικά ο αριθµός των υποστηρικτών τους».
¶Ô‡ ·Ô‰›‰ÂÙÂ ÙËÓ ˘„ËÏ‹
‰ËÌÔÙÈÎﬁÙËÙ· ÂÓﬁ˜ ÙﬁÛÔ
·ÎÚ·›Ô˘ ÎﬁÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ √‡ÁÁÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ;
«Νοµίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι,
ένας µόνο δεν αρκεί για να εξηγήσει
αυτό το φαινόµενο. Στην Ουγγαρία υπάρχει µια ακροδεξιά παράδοση. Τη
δεκαετία του ’30 είχαµε ένα πολύ ισχυρό ακροδεξιό κίνηµα και οι νέοι ήταν ιδιαίτερα αφοσιωµένοι σ’ αυτό.
Eχουµε λοιπόν µια παράδοση από την
εποχή του καθεστώτος του Χόρτι. Στη
συνέχεια, το κοµµουνιστικό καθεστώς
βασικά απαγόρευσε τη συζήτηση γύρω
από το παρελθόν. Για παράδειγµα, µετά
το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου,
µε τη Συνθήκη του Τριανόν, η Ουγγα-

