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Βίοι & Πολιτείες
√ ËÁ¤ÙË˜ ÙË˜
·ÍÈˆÌ·ÙÈÎ‹˜
·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜
Î·È ÚÒËÓ
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜,
µ›ÎÙÔÚ OÚÌ·Ó
(·ÚÈÛÙÂÚ¿),
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ﬁÙÈ
ı· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ
¿ÓÂÙ· ¤Ó·ÓÙÈ
ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘
ÙÔ˘ ÛÙÈ˜
‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘
∞ÚÈÏ›Ô˘, ∞Ù›Ï·
ªÂÛÙÂÚ¯¿˙È
(‰ÂÍÈ¿), Ô ÔÔ›Ô˜
Â›Ó·È Ô
˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘
Î˘‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜
™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡
∫ﬁÌÌ·ÙÔ˜

ρία είχε χάσει τα δύο τρίτα των εδαφών
της. Αυτό ήταν ένα τεράστιο τραύµα για
τους Ούγγρους. Και αυτό το µεγάλο
τραύµα απαντήθηκε από τη δεξιά στη
βάση του ακραίου εθνικισµού και του
ιστορικού αναθεωρητισµού. Κι έπειτα
ήρθε το κοµµουνιστικό καθεστώς κι έσπρωξε το παρελθόν κάτω από το χαλί.
Hταν αδύνατο να κάνουµε µια συζήτηση στη βάση της λογικής. Ούτε για το
Ολοκαύτωµα συζητήσαµε. Κι έτσι, επειδή τόσα ζητήµατα είχαν αποσιωπηθεί για πολύ καιρό, επειδή είχαν µείνει
να σαπίζουν κάτω από το χαλί, όταν άρχισαν να αναδύονται στην επιφάνεια
ήταν πια αργά για να αποφύγουµε τις
στρεβλώσεις. Γιατί η συζήτηση για το
παρελθόν ξεκίνησε µε στρεβλό τρόπο,
από την ακροδεξιά. Η οποία και εκµεταλλεύεται την οργή των ανθρώπων για
τη σιωπή τόσων χρόνων».
∞˘Ùﬁ ÂÍËÁÂ› Î·È ÙË
‰ËÌÔÙÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ Jobbik
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ;
√ ·Ú¯ËÁﬁ˜ ÙÔ˘ ÎﬁÌÌ·ÙÔ˜,
Ô °Î¿ÌÔÚ µﬁÓ·, Â›Ó·È ÌﬁÏÈ˜
32 ÂÙÒÓ.
«Οι νέοι έλκονται πολύ από την άκρα δεξιά. Γιατί οι νέοι πάντα έλκονται
από τα άκρα. Στην Ουγγαρία δεν έχουµε άκρα αριστερά και οι νέοι στρέφονται στο κόµµα της άκρας δεξιάς γιατί
το βλέπουν ως κόµµα διαµαρτυρίας –εναντιώνονται στο κατεστηµένο, το κατεστηµένο έχει πάντα άδικο, αδιαφορούν για τις οργανώσεις που προάγουν
τη δηµοκρατία, εναντιώνονται στη δηµοκρατία γιατί την ταυτίζουν µε το κατεστηµένο. Eτσι σκέφτονται οι νέοι.
Βεβαίως, τα δηµοκρατικά κόµµατα της
χώρας έχουν παραµελήσει τη νεολαία,
δεν έχουν εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον για τις ανησυχίες τους, ούτε επιδίωξαν να τους εκπαιδεύσουν στους
δηµοκρατικούς θεσµούς. Είναι εντελώς παραµεληµένοι οι νέοι άνθρωποι.
Αυτός λοιπόν είναι ένας ακόµη παράγοντας που εξηγεί την άνοδο της άκρας
δεξιάς. Και υπάρχει κι ένας τρίτος λό-

γος: η Ουγγαρία δεν έχει θάλασσα. Ξέρω, ακούγεται γελοίο, αλλά οι Ούγγροι
είναι κλειστοφοβικοί. Ζουν σε έναν
περίκλειστο χώρο, δεν έχουν την εµπειρία εκείνης της ελευθερίας που
προσφέρει η φύση, της ελευθερίας που
προσφέρουν ο ανοιχτός ορίζοντας και
οι µεγάλες θάλασσες. Κι έτσι προκύπτει ο επαρχιωτισµός».
¶Ò˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ô Ô˘ÁÁÚÈÎﬁ˜
Â·Ú¯ÈˆÙÈÛÌﬁ˜ Î·È Ò˜ Â˘ÓÔÂ›
ÙËÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿;
«Σε όλες τις γειτονικές χώρες, οι νέοι φεύγουν προς τη ∆ύση. Κυνηγούν
την τύχη τους. Τουλάχιστον µισό εκατοµµύριο Ρουµάνοι βρίσκονται στην
Ιταλία. Σλοβένοι, Σλοβάκοι, Πολωνοί
– όλοι κινούνται. ∆εν περιµένουν από
το κράτος-πατέρα να τους σώσει. Οι
Ούγγροι κάθονται ακίνητοι, παγιδευµένοι στο κλειστοφοβικό σύµπαν τους.
Προτιµούν να επιβιώνουν στοιχειωδώς
µε το ελάχιστο βοήθηµα που παρέχει
το κράτος, παρά να φύγουν. ∆εν κυνηγάµε την τύχη µας. Ποτέ δεν κάνουµε
κάτι µόνοι µας, ποτέ δεν παίρνουµε
πρωτοβουλίες – περιµένουµε πάντα από κάποιους άλλους να µας βοηθήσουν. Κι αν οι άλλοι δεν µας βοηθήσουν, τότε εξοργιζόµαστε. Η οργή ξυπνάει επειδή ούτε οι άλλοι µας βοηθούν ούτε εµείς βοηθάµε τους εαυτούς

µας. Eτσι έχουν τα πράγµατα και γι’ αυτό βρισκόµαστε σήµερα σε αυτή την
κατάσταση. Αυτή η πτυχή της πραγµατικότητας µπορεί να µην αρκεί για να
εξηγήσει την απήχηση της ακροδεξιάς,
αλλά φωτίζει το περιβάλλον µέσα στο
οποίο ακµάζει».
∆Ô ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎﬁ Î‡Ì· ÚÔ˜ ÙË
¢‡ÛË ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È ÌÂ ÙÔ
ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ÙÔ 1989 Ë ¯ÒÚ·
‹Ù·Ó ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÔÏ‡ Î·Ï‡ÙÂÚË
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ﬁ
Ù· ˘ﬁÏÔÈ· ÚÒËÓ
ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎ¿ ÎÚ¿ÙË;
«Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και γι’ αυτό καταλήξαµε έτσι –γιατί είχαµε συνηθίσει στον κρατικό πατερναλισµό.
Το καθεστώς του Γιάνος Καντάρ ήταν
πολύ πατερναλιστικό. Οι πολίτες είχαν
µάθει να ζητούν χάρες από το κράτος
και το κράτος συχνά ανταποκρινόταν.
Μόλις το πατερναλιστικό καθεστώς
κατέρρευσε, οι άνθρωποι έχασαν το
στήριγµα που θεωρούσαν φυσικό. Σήµερα δεν µπορούν να στηρίζονται για
τα πάντα στο κράτος, παρόλο που η κυβέρνηση είναι σοσιαλδηµοκρατική.
Αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να ακολουθήσει
σοσιαλιστικές πολιτικές, οι οποίες ό-

πλειονότητά τους οι Ούγγροι δεν είναι
ρατσιστές – είναι δειλοί. Αποφεύγουν
την αντιπαράθεση. Και δεν έχουν δηµοκρατική παράδοση, δεν έχουν το πολιτικό κουράγιο που θωρακίζει απέναντι στην επιθετικότητα. Oταν έρχονται
αντιµέτωποι µε επιθετικές, παράλογες
συµπεριφορές, τείνουν να αποσυρθούν στη γωνία, προτιµούν να µείνουν
αµέτοχοι. Αυτό ισχύει και για τις δηµοκρατικές πολιτικές δυνάµεις της χώρας – αποφεύγουν την ευθεία σύγκρουση και επιτρέπουν στην ακροδεξιά να γίνεται επιθετική».
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÎÔÛÈ ¯ÚﬁÓÈ· ‰ÂÓ
Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ·ÓÔÈ¯Ù¿ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜
ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡;

µως δεν υποστηρίζονταν από την ίδια
την παραγωγικότητα της χώρας. Eκαναν ό,τι µπορούσαν για τους ανέργους,
αλλά να σας πω κάτι; Στις γειτονικές
χώρες, οι άνεργοι σηκώνονταν κι έφευγαν και πήγαιναν να δουλέψουν
σαν υπηρέτες στη ∆ύση, και έβγαλαν
χρήµατα για τους ίδιους και τα παιδιά
τους».
¶ÚﬁÛÊ·Ù· ÂÈÎ˘ÚÒıËÎÂ
Ô ÓﬁÌÔ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË
ÙÔ˘ √ÏÔÎ·˘ÙÒÌ·ÙÔ˜.
™·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌÊˆÓË
·˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË;
«Κοιτάξτε, σε µια χώρα όπου οι άνθρωποι θα θεωρούσαν αδιανόητο να
φωνάζουν ρατσιστικά συνθήµατα σε
δηµόσιους χώρους, όπου οι ίδιοι οι πολίτες θα καταδίκαζαν ρατσιστικές και
ξενόφοβες συµπεριφορές και θα εµπόδιζαν κάποιον από το να προτρέπει σε
πράξεις ρατσιστικής βίας, εκεί ο νόµος
δεν θα είχε νόηµα. Στις ΗΠΑ, για παράδειγµα, δεν θα ήταν απαραίτητος –
γιατί αν κάποιος µέσα στο µετρό τολµήσει να αρχίσει να φωνάζει συνθήµατα ενάντια στους µαύρους και τους
Εβραίους, οι συνταξιδιώτες του θα τον
πετάξουν έξω. Στην Ουγγαρία µπορεί
και να συµφωνήσουν µαζί του. Ενώ κάποιος πρέπει να πει: σταµατήστε. Στην

«Ελάχιστα. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Μέχρι σήµερα δεν έχουν ανοίξει στο κοινό τα αρχεία των µυστικών
υπηρεσιών, οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στους φακέλους που τους αφορούν. Προφανώς έχουµε πει και ξαναπεί ότι το καθεστώς ήταν δικτατορικό,
αλλά πραγµατική σε βάθος συζήτηση
δεν έχει γίνει. Ούτε καν για την περίοδο του Μίκλος Χόρτι δεν έχουµε συζητήσει. Οι ιστορικοί συζητούν µεταξύ
τους, ναι, αλλά οι αναλύσεις τους δεν
φτάνουν στον κόσµο, δεν φτάνουν στα
σχολικά βιβλία. Οι µαθητές και οι φοιτητές είναι εντελώς ανίδεοι, δεν γνωρίζουν τίποτε για την ιστορία της χώρας τους στον 20ό αιώνα».
À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘
ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡;
«Να κάτι πολύ ενδιαφέρον, κατά τη
γνώµη µου: Aπό τη µια οι περισσότεροι διατείνονται ότι µισούν την ιδεολογία, τη µισούν τόσο πολύ και είναι
όλα τόσο µπερδεµένα στο µυαλό τους
ώστε αυτοµάτως βαφτίζουν κοµµουνιστή οποιονδήποτε δεν είναι αρκετά δεξιός ή αρκετά εθνικιστής. Και από την άλλη, νοσταλγούν το καθεστώς· µε την έννοια ότι επιθυµούν το
πατερναλιστικό µοντέλο, θέλουν µεγάλο κράτος, έναν δυνατό ηγέτη.
Αλλά σε ό,τι µε αφορά, δεν θα γύριζα
πίσω το χρόνο µε τίποτε. Hµουν ευτυχής που το σύστηµα κατέρρευσε
και παραµένω ευτυχής τα τελευταία
είκοσι χρόνια».

«O IÌÚÂ ∫¤ÚÙÂ˜ Â›Â ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ï‹ıÂÈÂ˜»
∆ÔÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ô √‡ÁÁÚÔ˜ ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ IÌÚÂ ∫¤ÚÙÂ˜ ¤‰ˆÛÂ ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· «Die Welt», Ô˘ ÍÂÛ‹ÎˆÛÂ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡Ì· ÔÚÁ‹˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ™Â ÂÎÂ›ÓË ÙË Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË, Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ·¤‰È‰Â ÙËÓ ·ﬁÊ·Û‹
ÙÔ˘ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ÛÙÔ ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈÎﬁ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚ÈÎﬁ ÎÏ›Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. ∫·È Ì›ÏËÛÂ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó
Î·È Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ ÙÔ˘˜. ªÔÈ¿˙ÂÙÂ
Ó· Û˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ Ì·˙› ÙÔ˘.
«µ·ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ Â›Â Ù›ÔÙÂ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎﬁ, Â›Â Ú¿ÁÌ·Ù·

ÁÓˆÛÙ¿. ∫·È ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏ‡ ¿Û¯ËÌÂ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜, Â›Ó·È
·Ï‹ıÂÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ·ﬁ Ï›ÁÔ ‰È¿‚·˙· ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÛÙÔ
“Elet es Irodalom” –ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÈıÂÒÚËÛË– Ô˘ ¤ÏÂÁÂ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ﬁÛÔ ‰›ÎÈÔ ¤¯ÂÈ Ô ∫¤ÚÙÂ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó, ÏÔÈﬁÓ, ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÊˆÓ¤˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ›
Ô˘ Í¤ÚÔ˘Ó ﬁÙÈ Ô ∫¤ÚÙÂ˜ Ì›ÏËÛÂ ﬁˆ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·ﬁ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ô˘ ·Á·Ô‡Ó, Ô˘ Ï¤ÓÂ ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ï‹ıÂÈÂ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∫·È ÁÈ·Ù› ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·ﬁÁÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ∞˘Ùﬁ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ﬁÔÈÔ˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÙÔ˘ ∫¤ÚÙÂ˜ ÙÔ Î·Ù·ÓÔÂ›».

