
στον Νέο Κόσµο, ντανιασµένους σε 
λογιών πλεούµενα, όπως ντανιάζουµε 
παλέτες; Πώς να πιστέψει κανείς ότι 
εκείνο το φορτίο δούλων δηλωνόταν 
«εµπόρευµα» και κατά τη διάρκεια του 
πλου, ο άρρωστος, ο αφυδατωµένος, ο 
πεινασµένος δούλος πετιόταν στη θά-
λασσα και ο ναυλωτής προσέφευγε στα 
δικαστήρια και πετύχαινε αποζηµίωση 
για όποια απώλεια του «εµπορεύµατός» 
του; Οσο για τους αφρικανούς ηγεµό-
νες, δεν αµείβονταν για τον κόπο τους 
µε µπιχλιµπίδια, αλλά µε βαµβακερά 
υφάσµατα σε συγκεκριµένες ποσότητες 
και ποιότητες ανά δούλο, καθώς και σε 
συγκεκριµένα χρώµατα, µε βεβαιωµένη 
προέλευση από την Ινδία.

Οι Ελληνες
Στην αυτοκρατορία του βαµβακιού, οι 
Ελληνες έπαιξαν από πολύ νωρίς ρόλο 
µεσάζοντα κατά την οθωµανική περί-
οδο και ως τα µέσα του 19ου αιώνα. Η 
Σµύρνη και η Θεσσαλονίκη ήταν κέντρα 
συγκέντρωσης πρώτης ύλης, η επεξερ-
γασία της οποίας γινόταν σε πόλεις και 
χωριά της Μικράς Ασίας και των Ανατο-
λικών Βαλκανίων, αλλά και παραγωγής 
υφασµάτων, που βάφονταν επιτόπου 
για τη µεγάλη αγορά της οθωµανικής 
επικράτειας ή έφευγαν σε ρολά µε πλοία 
και καραβάνια προς την Ευρώπη. Η 
συνεργασία µε τις βαµβακουπόλεις 
Μάντσεστερ και Λίβερπουλ ήταν δε-
δοµένη. Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, 
το εµπόριο και η χρηµατοδότησή του 
γινόταν από την εβραϊκή κοινότητα 
της πόλης. Υποστηρίζεται πως οι εκεί 
Εβραίοι, πάντοτε ευαίσθητοι σχετικά µε 
τις δραστηριότητές τους, διακινούσαν 
µέσω ενός ευρύτατου δικτύου «αδελ-
φών», κάθε είδους βαµβακερά σε διά-
φορες ποιότητες, ανάλογα µε τη χώρα 
παράδοσης. Ας µην ξεχνάµε πως, στην 

Τ α τελευταία χρόνια, όλο και συχνότε-
ρα γίνεται λόγος περί του λαϊκισµού, 
καθώς και περί του εθνικισµού, η 
αναβίωση του οποίου φαίνεται να 

έχει ξαφνιάσει αρκετούς που θεωρούσαν την 
εξαφάνισή του αναπότρεπτη. Ακριβώς αυτή 
την απροσδόκητη «αναγέννη-
ση» του εθνικισµού, µε λαϊκι-
στική µορφή, πραγµατεύεται 
το βιβλίο του γνωστού γάλλου 
πολιτειολόγου Pierre-André 
Taguieff, ο οποίος παροµοιάζει 
τον εθνικισµό µε τον φοίνικα 
που αναγεννάται µέσα από τις 
στάχτες του. Το βιβλίο είναι κάτι 
περισσότερο από αιχµηρό. Είναι 
καυστικό. Λαϊκισµός, µας λέει ο 
Taguieff, σηµαίνει πρωτίστως 
«είµαι αντί». Πάντως, ένας ελά-
χιστος ορισµός του λαϊκισµού, 
εξηγεί, δεν µπορεί παρά να 
περιλαµβάνει τρία απαραίτητα 
στοιχεία: την κλήση του λαού, 
την επιδεικτική λατρεία του, 
καθώς και την καταγγελία των 
ελίτ. Είναι γνωστό ότι τείνουµε 
να συγχέουµε την έννοια του 
λαϊκισµού µε αυτή της δηµα-
γωγίας. Στην πραγµατικότητα, 
έχει προ πολλού δειχθεί πως 
ο λαϊκισµός αποτελεί µια αβα-
θή ιδεολογία (thin-centered 
ideology), η οποία λαµβάνει το περιεχόµενό 
της από την (ευρύτερη) ιδεολογία στην οποία 
προσκολλάται. Εχοντας αυτά υπόψη του και 
προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, ο γάλλος ερευ-
νητής ορίζει τον λαϊκισµό ως:

«πολιτικό ύφος, που χαρακτηρίζει την κλήση 
στον λαό, που προϋποθέτει τη λατρεία, ακόµα 
και τον µυστικισµό του λαού, όπου σε σχέση 
µε αυτόν διαµορφώνονται οι αµφισβητήσεις, οι 
διαµαρτυρίες και οι διεκδικήσεις, µε τρόπο που 
να συγκροτούν κατηγορητήριο για τις κατεστη-
µένες ελίτ» (σελ. 141).

Κατόπιν, τον διαιρεί σε δύο βασικές κατη-
γορίες: τον «ταυτοτικό» και τον «λαϊκισµό της 
διαµαρτυρίας», τονίζοντας ότι τα περισσότε-
ρα λαϊκιστικά κινήµατα καταλήγουν από την 
πρώτη µορφή στη δεύτερη. Ως «υπόδειγµα» 
στο βιβλίο χρησιµοποιείται το γνωστό γαλ-
λικό ακροδεξιό κόµµα Εθνικό Μέτωπο, που 
επανέφερε τον λαϊκισµό στον ευρωπαϊκό πολι-
τικό χώρο στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 
Παράλληλα, αυτός ο λαϊκισµός είχε εµφανή 
εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Ηδη από τότε, 
εκείνος πρότεινε τον όρο «εθνικολαϊκισµός», 
για να τα περιγράψει. Οι εξής βασικές ιδιό-
τητες του Εθνικού Μετώπου είναι κοινές στα 

Τ ο βιβλίο των ιστορικών (µητέρας 
και γιου) Αϊρις και Αλαν Μακ-
φερλέιν, που κυκλοφόρησε το 
2009, είχε τον τίτλο Η αυτοκρα-

τορία του τσαγιού (The Empire of Tea). 
Ηταν η πρώτη πραγµατεία για τη σηµα-
σία ενός ταπεινού φυτού, τα αποξηρα-
µένα φύλλα του οποίου οι βουδιστές της 
Κίνας του 4ου π.Χ. αιώνα βουτούσαν σε 
ζεστό νερό κατά τη διάρκεια τελετουρ-
γιών διαλογισµού, τα άφηναν εκεί να 
κατακαθίσουν και κατόπιν έπιναν, όπως 
έλεγαν, «τον χυµό» τους. Ονόµαζαν 
το φυτό «τσάι». Σήµερα, οι ποσότητες 
νερού που απαιτούνται για να πίνουν 
µια ηµέρα τσάι οι άνθρωποι στα µήκη 
και πλάτη της Γης είναι λίγο µικρότερες 
από τις καθηµερινές ποσότητες πάσας 
χρήσης σκέτου νερού. Χρειάστηκαν δύο 
και πλέον χιλιετίες για να µετατραπεί 
ένα τελετουργικό τοπικό ρόφηµα σε µία 
πλανητική αγορά, που διαµορφώθηκε 
περνώντας από την Κίνα στην Ινδία, 
στον µουσουλµανικό κόσµο, στην Ευ-
ρώπη και στις άλλες ηπείρους. 

Αυτό υπήρξε το έργο της Ευρώπης 
των περιηγήσεων, των ανακαλύψεων, 
της µεταφοράς τεχνογνωσίας από την 
Ασία στη ∆ύση, της κατάκτησης και εκ-
µετάλλευσης τεράστιων γεωγραφικών 
περιοχών, της βίαιης και πολεµικής πο-
λιτικής εις βάρος των παραγωγών, αλλά 
και ταυτόχρονα ένα από τα αίτια της 
ανάπτυξης της πρώτης Βιοµηχανικής 
Επανάστασης (1750), οι µηχανές της 
οποίας έσπευδαν να ικανοποιήσουν τη 
διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση, δηµιουρ-
γώντας ταυτοχρόνως δίκτυα υποδοµών, 
µεταφορών, εµπόρων και µεσαζόντων, 
οικονοµικών προνοµίων και προστα-
σίας στο πλαίσιο ενός ανταγωνισµού 
που έβλαπτε µέχρις εξοντώσεως τις 
ντόπιες κοινότητες, ανίσχυρες να δια-
τηρήσουν πατροπαράδοτες δοµές για 
την επιβίωσή τους. Ο Andrew B. Liu, 
στη µελέτη του Πόλεµος του τσαγιού: 
Μια ιστορία του καπιταλισµού στην Κί-
να και στην Ινδία (Τea War: A History 
of Capitalism in China and India, Yale 
University Press, 2020) τεκµηριώνει 
πως ο πολυδιάστατος καπιταλισµός, 
µε ειδικότερη ροπή χρήσης «πολεµικού 
καπιταλισµού», είναι το παράδειγµα της 
ολοκληρωτικής οικονοµικο-πολιτικής 
κυριαρχίας στον κόσµο, αρχής γενο-
µένης από την Κίνα και την Ινδία, που 
συνεχίζουν πάντως την ιστορία του 
τσαγιού. Οσο για τον όρο «πολεµικός 
καπιταλισµός», πρόκειται για την άµεση 
ή µέσω τρίτων παρουσία ντόπιων ή και 
ξένων ενόπλων, οι οποίοι είτε απευ-
θείας, είτε µέσω τρίτων δηµιουργούν 
οικονοµικο-πολιτικές σταθερότητες σε 
περιοχές αστάθειας σε συνεργασία µε 
κυβερνήσεις και κεφαλαιούχους. 

Ο όρος εµφανίζεται για πρώτη φορά 
στο βιβλίο Η Αυτοκρατορία του Βαµβα-
κιού (2014) του καθηγητή Αµερικανικής 
Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ 
Σβεν Μπέκερτ και αποτελεί τον άξονα 
της πολυσέλιδης µελέτης του, όπου 
οι πρωτογενείς πηγές δεν αφήνουν 
περιθώρια αµφισβήτησης των ενδιά-
µεσων και τελικών συµπερασµάτων. 
Πρόκειται κατ’ ουσία για την ολοκλή-
ρωση της «Παλαιάς και Καινής ∆ιαθή-
κης» του βαµβακιού: γένεση, έξοδος 
από τον Παράδεισο, φυγές και πληγές 
φαραώ, προφήτες, µεσσίες, σταυρω-
τές, ιούδες, λόγοι αποστόλων. Βέβαιο 
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Βαµβάκι: µια ιστορία 
της παγκοσµιοποίησης

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΥΡΩΝ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

άλλη άκρη της Ευρώπης, στην Αγγλία, 
η δυναστεία Ρότσιλντ ξεκίνησε από 
έναν εβραίο υφασµατέµπορο, ο οποίος 
καθόριζε την παραγωγή των αγγλικών 
βαµβακουπόλεων.

Επανερχόµενοι στους Ελληνες, ας 
θυµηθούµε ότι ως πριν µερικές δεκα-
ετίες, τα καλά βαµβακερά χαρακτηρί-
ζονταν «Μέγκλα» και ήταν επιχείρηµα 
πώλησης, αλλά και κοινωνικής αξίας 
όποιου φορούσε τέτοια ευδιάκριτης και 
ασύγκριτης ποιότητας πουκάµισα, πα-
νταλόνια, γιλέκα. Το «Μέγκλα» δεν ήταν 
τίποτε άλλο εκτός από την ελληνοποίη-
ση του Made in England. Εννοείται πως 
εκείνα τα υφάσµατα εισάγονταν από τη 
Μεγάλη Βρετανία. Μια όµως ποσότητα 
εισαγόταν από την Αίγυπτο, τη χώρα 
η οποία από την εποχή του Μωχάµετ 
Αλι (απαρχές του 19ου αι.), είχε αρχί-
σει την καλλιέργεια τοπικής ποικιλίας 
βαµβακιού, ύστερα από έρευνες και 
µελέτες γάλλου ειδικού, ο οποίος είχε 
διακρίνει την εξαιρετική ποιότητα της 
πρώτης ύλης. Η βαµβακοπαραγωγή, 
βαµβακουργία και υφασµατουργία ήταν 
κρατική υπόθεση: το κράτος προσδιόρι-
ζε τις σπορές, υποχρέωνε τον πληθυσµό 
(σε κατάσταση δουλείας) να φροντίζει 
την καλλιέργεια, τη συγκοµιδή και τη 
µεταφορά στις βαµβακουργίες, καθό-
ριζε τη φορολογία από την πρώτη ύλη 
ως το τελικό προϊόν, προσδιόριζε τις 
εξαγωγές. 

Από τα χρόνια του Μωχάµετ Αλι και 
µετά, οι έλληνες µεσάζοντες, έµποροι, 
επιχειρηµατίες, καταγόµενοι στην πλει-
ονότητά τους από µεγάλες πόλεις της 
Μικράς Ασίας και νησιά του Αιγαίου, 
πέτυχαν να µετατραπούν σε βαµβακοβι-
οµήχανους, ανταγωνιστές των Αγγλων, 
οι οποίοι ενώ είχαν το πλεονέκτηµα 
της αντιβασιλείας τους στην Ινδία, 
κατοχής της Κεϋλάνης και αποικιών 
στην Ανατολική Αφρική (πλεονέκτηµα 
«πολεµικού καπιταλισµού»), δεν είχαν 
εκείνη τη συνολική κρατική και θεσµική 
δύναµη και εξουσία, αδιατάρακτη και 
µετά στην Αίγυπτο του Μωχάµετ Αλι.

Παράδειγµα πρωτεργάτη έλληνα 
επιχειρηµατία στην Αίγυπτο είναι ο 
γεννηµένος στην πόλη της Μυτιλήνης 
το 1854 Ιωάννης Ζερµπίνης, ο οποίος 
έφτασε στο µικρό χωριό Καφρ Ελ Ζαγιάτ 
(«Χωριό του λαδά»), εκεί ίδρυσε την 
υφασµατουργία του, χρησιµοποίησε 
εκλεκτές ποιότητες βαµβακιού και εν 
τέλει µετέτρεψε το άσηµο και χαµένο 
«στο πουθενά» χωριό σε εµπορική κω-
µόπολη µε τέτοια παραγωγή και τέτοια 
εµπορική δραστηριότητα, που έλαβε 
την ονοµασία «Μάντσεστερ της Αιγύ-
πτου». Η συνέχεια είναι γνωστή: µεγάλα 
ελληνικά ονόµατα, µεγάλες ελληνικές 
οικογένειεες, µεγάλοι ευεργέτες, ένας 
ιδιαίτερος αιγυπτιο-ελληνικός πολι-
τισµός άνθησε ως τα µέσα του 20ού 
αιώνα.

Το τσάι και το βαµβάκι συνδέονται: 
τσάι προσφερόταν κατά τις συναντή-
σεις του «πολεµικού καπιταλισµού» για 
την πρόοδο και ανάπτυξη των χρηµα-
τιστηρίων του βαµβακιού (τα πρώτα 
στις ΗΠΑ). «Το τσάι στις πέντε» (five 
o’clock tea) στα βρετανικά σαλόνια απο-
λάµβαναν αστοί και µεγαλουσιάνοι, 
που φορούσαν εκλεκτά βαµβακερά. 
Το απολάµβαναν και οι φτωχοί, που 
φορούσαν παλιόρουχα. Ενας κόσµος 
«συζήτησης και κοινωνικότητας», πα-
ρών και σήµερα, έχει λάβει πλανητικές 
διαστάσεις ισότητας, χάρη στο τσάι. Το 
βαµβάκι είναι άλλη υπόθεση. Ο Σβεν 
Μπέκερτ δεν έχει αφήσει ασχολίαστη 
αυτή την πραγµατικότητα. Είναι µια 
ακόµα αρετή του βιβλίου του. Αξιέπαινη 
η µετάφραση της Πελαγίας Μαρκέτου.
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Η εξιστόρηση για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας βαµβακιού 
ως επιβεβαίωση του όρου «πολεµικός καπιταλισµός»

Το διαφωτιστικό βιβλίο 
του Πιέρ-Αντρέ Ταγκιέφ 
«Η ρεβάνς του εθνικισµού» 
για την Ευρώπη, αλλά 
και την ελληνική σκηνή

Εθνικολαϊκισµός: 
φοίνικας που αναγεννάται; 

ότι ανοίγονται προοπτικές γόνιµων 
αντιρρήσεων, ερµηνειών και σχολι-
ασµών, όχι όµως αµφιβολιών για την 
εξαντλητική πληρότητα του έργου. 
Ο υπότιτλος «Μία παγκόσµια ιστο-
ρία» είναι απολύτως ακριβής: από 
τους προκολοµβιανούς πολιτισµούς 
που καλλιεργούσαν το βαµβάκι για 
ύφανση, στην Ασία (κυρίως στην Ιν-
δία) και µετά τις ανακαλύψεις στη 
Βόρεια και Νότια Αµερική, αλλά και 
στην Ανατολική Αφρική (µε κέντρο 
την Αίγυπτο), η Ευρώπη, παραγωγός 
ελάχιστων ποσοτήτων, µεταβάλλεται 
σε κέντρο εκµετάλλευσης αυτής της 
πρώτης ύλης, καθιστώντας τη Μεγάλη 
Βρετανία (ιδιαιτέρως τις πόλεις Μά-
ντσεστερ και Λίβερπουλ) το κέντρο 
της «αυτοκρατορίας του βαµβακιού», 
πριν αυτό µεταφερθεί στον Νότο των 
ΗΠΑ. Σήµερα, οι βαµβακότοποι έχουν 

νικής Αυτοκρατορίας, τι µπορεί να 
πει κανείς για το ταπεινό βαµβάκι, ο 
καρπός του οποίου, για να φτάσει στον 
τελικό αγοραστή του, έχει ανάγκη 
σποράς και συγκοµιδής, εκκοκκισµού, 
αφαίρεσης οποιουδήποτε σκουπιδιού, 
µάζεµά του σε µπάλες συγκεκριµένου 
λίγο - πολύ βάρους, γνέσιµο, ετοιµασία 
νήµατος και κλωστής συγκεκριµένου 
πάχους, ύφανση, βάψιµο, κόψιµο και 
ράψιµο σε σχήµατα και µεγέθη, παρα-
γωγή σειράς προϊόντων νοικοκυριού 
και ένδυσης, υποκείµενης σε παραδο-
σιακές απαιτήσεις, σε µόδες;

Τι να πει κανείς για καθεµία και για 
όλες τις ανάγκες οργάνωσης, µεταφο-
ράς, επεξεργασίας, χωρίς τις οποίες το 
τελικό προϊόν δεν µπορεί να υπάρξει; 
Πώς να φανταστεί κανείς ότι οι αφρι-
κανοί ηγεµόνες µάζευαν υπηκόους 
τους για να τους στείλουν δούλους 

επιστρέψει στην Ασία. Και η πρόβλεψη 
είναι πως η ζήτηση βαµβακιού θα εξα-
κολουθήσει να αυξάνεται, αφήνοντας 
πίσω της, καθώς έπραξε στο παρελ-
θόν, κατεστραµµένους και έρηµους 
τόπους, όπως η λίµνη Αράλη, που έχει 
πια αποξηραθεί.

Επιστρέφοντας στο τσάι: αν ένα φυ-
τό, το οποίο δεν απαιτεί πολύπλοκες 
διαδικασίες ώσπου να φτάσει προς 
χρήση στον τελικό αγοραστή του (που 
µε τη σειρά του δεν έχει άλλο να κάνει 
παρά να το ρίξει σε καυτό νερό)· αν, 
λοιπόν, αυτό το φυτό προσανατόλισε 
την οικονοµία στην ταχύτερη δυνατή 
µεγιστοποίηση του θετικού αποτε-
λέσµατος, αρχής γενοµένης από την 
πρώτη Βιοµηχανική Επανάσταση, αν 
µεσολάβησε για την οικοδόµηση των 
πολιτικών αυτοκρατοριών Αγγλίας, 
Γαλλίας, προηγηθείσας της Οθωµα-

ΓΡΑΦΕΙ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

περισσότερα λαϊκιστικά κινήµατα και κόµµατα: 
προσωπική κλήση στον λαό από τον ηγέτη που 
διατείνεται ότι ενσαρκώνει τη βούλησή του, 
την κλήση σε όλον τον λαό εναντίον κάποιων 
απονοµιµοποιηµένων ελίτ, την έµφαση στην 
«απλότητα» και την «αυθεντικότητα» του λαού, 
και τέλος, το κάλεσµα για µια «καθαρτήρια» 
ρήξη µε το παρόν. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία 
είναι ιδιότητες του λαϊκισµού διαµαρτυρίας, 
µε επιπλέον ένα πέµπτο, αυτό του καλέσµατος 
για αποκάθαρση της χώρας από στοιχεία που 
αυτή αδυνατεί να αφοµοιώσει, να θεµελιώνει 
τον ταυτοτικό λαϊκισµό. Ο συγγραφέας (σε 
όλο το δωδέκατο κεφάλαιο) είναι ιδιαίτερα 
επικριτικός απέναντι σε όσους επιµένουν να 
κατανοούν τον σύγχρονο εθνικολαϊκισµό µε 
ιδέες του Μεσοπολέµου (φασισµός κ.λπ.), 
εξηγώντας ότι η λαϊκιστική Ακροδεξιά (ένας 
όρος που επίσης θεωρεί ασαφή, αν και τον απο-
δέχεται) είναι «µεταφασιστική» και οι κύριες 
αιτίες της άνθησής της δεν είναι οικονοµικές, 
όπως συνήθως νοµίζουµε. Κύρια αιτία για την 
επάνοδο του λαϊκισµού στην Ευρώπη είναι όχι 
η οικονοµική (όπως πιστεύεται ευρέως) αλλά η 
ταυτοτική ανασφάλεια. Κύριοι εχθροί τους είναι 
η Ευρωπαϊκή Ενωση µε την παγκοσµιοποίηση, 

αλλά σε πολλές περιπτώσεις και 
ο ισλαµισµός, αφού, µετά την 
11η Σεπτεµβρίου, ο παλιός αντι-
σηµιτισµός έδωσε κατά κάποιον 
τρόπο τη θέση του στην «ισλα-
µοφοβία», µε τους οπαδούς της 
τελευταίας να δηλώνουν συχνά 
«φίλοι» του Ισραήλ. Σύµφωνα µε 
τον Taguieff, είναι αξιοσηµείωτη 
«καινοτοµία» των εθνικολαϊκι-
σµών του καιρού µας το γεγονός 
ότι επιτίθενται στο Ισλάµ στο 
όνοµα της υπεράσπισης των 
ατοµικών δικαιωµάτων και της 
εκκοσµίκευσης της ∆ύσης. Μή-
πως λοιπόν το δίληµµα ανάµεσα 
σε «υπερδηµοκρατία» και σκε-
πτικιστικό πλουραλισµό  τείνει 
να µεταβάλει ή να καταστήσει 
δευτερεύον το γνωστό πολιτικό 
δίπολο Αριστερά - ∆εξιά; Σύµ-
φωνα µε τον Taguieff, χαρακτη-
ριστικό του λαϊκισµού είναι ότι 
(φαίνεται πως) εξουδετερώνει 
τις διαφορές ανάµεσά τους. Ο 
ίδιος επικαλείται το ελληνικό 

παράδειγµα της κυβέρνησης συνεργασίας του 
ΣΥΡΙΖΑ µε  τους Ανεξάρτητους Ελληνες, παρου-
σιάζοντάς το ως αποκάλυψη της «αχρηστίας 
της τοµής ∆εξιά - Αριστερά και την ανάδυση 
µιας νέας “νικηφόρου φόρµουλας”, µείγµα 
λαϊκιστικού ύφους µε εθνικιστικές στάσεις» 
(σελ. 123).

Η πρόκληση
Συµφωνώντας µε άλλους γνωστούς ερευνητές 
(π.χ. Mudde, Kaltwasser), ο Taguieff τονίζει 
πως ο εθνικός λαϊκισµός αποτελεί µια γνήσια 
πρόκληση για τα φιλελεύθερα και δηµοκρατικά 
καθεστώτα µας: µπορεί να τη βλάψει, αλλά δεν 
αποκλείεται και να δράσει ως αφορµή για πε-
ραιτέρω εκδηµοκρατισµό. «Το ζητούµενο» λέει 
«είναι να γνωρίζουµε πώς µπορούµε να βγούµε 
από την περίοδο της ελάχιστης ή µινιµαλι-
στικής δηµοκρατίας η οποία, επικεντρωµένη 
στα συνταγµατικά εµπόδια που θεωρείται ότι 
αποκλείουν την κατάληψη της εξουσίας από 
ολοκληρωτικά κινήµατα, αρκείται σε µια ισχνή 
ιδιότητα του πολίτη» (σελ. 268). 

Ο Μύρων Ζαχαράκης είναι υποψήφιος διδάκτωρ 
Φιλοσοφίας
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στον Νέο Κόσµο, ντανιασµένους σε 
λογιών πλεούµενα, όπως ντανιάζουµε 
παλέτες; Πώς να πιστέψει κανείς ότι 
εκείνο το φορτίο δούλων δηλωνόταν 
«εµπόρευµα» και κατά τη διάρκεια του 
πλου, ο άρρωστος, ο αφυδατωµένος, ο 
πεινασµένος δούλος πετιόταν στη θά-
λασσα και ο ναυλωτής προσέφευγε στα 
δικαστήρια και πετύχαινε αποζηµίωση 
για όποια απώλεια του «εµπορεύµατός» 
του; Οσο για τους αφρικανούς ηγεµό-
νες, δεν αµείβονταν για τον κόπο τους 
µε µπιχλιµπίδια, αλλά µε βαµβακερά 
υφάσµατα σε συγκεκριµένες ποσότητες 
και ποιότητες ανά δούλο, καθώς και σε 
συγκεκριµένα χρώµατα, µε βεβαιωµένη 
προέλευση από την Ινδία.

Οι Ελληνες
Στην αυτοκρατορία του βαµβακιού, οι 
Ελληνες έπαιξαν από πολύ νωρίς ρόλο 
µεσάζοντα κατά την οθωµανική περί-
οδο και ως τα µέσα του 19ου αιώνα. Η 
Σµύρνη και η Θεσσαλονίκη ήταν κέντρα 
συγκέντρωσης πρώτης ύλης, η επεξερ-
γασία της οποίας γινόταν σε πόλεις και 
χωριά της Μικράς Ασίας και των Ανατο-
λικών Βαλκανίων, αλλά και παραγωγής 
υφασµάτων, που βάφονταν επιτόπου 
για τη µεγάλη αγορά της οθωµανικής 
επικράτειας ή έφευγαν σε ρολά µε πλοία 
και καραβάνια προς την Ευρώπη. Η 
συνεργασία µε τις βαµβακουπόλεις 
Μάντσεστερ και Λίβερπουλ ήταν δε-
δοµένη. Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, 
το εµπόριο και η χρηµατοδότησή του 
γινόταν από την εβραϊκή κοινότητα 
της πόλης. Υποστηρίζεται πως οι εκεί 
Εβραίοι, πάντοτε ευαίσθητοι σχετικά µε 
τις δραστηριότητές τους, διακινούσαν 
µέσω ενός ευρύτατου δικτύου «αδελ-
φών», κάθε είδους βαµβακερά σε διά-
φορες ποιότητες, ανάλογα µε τη χώρα 
παράδοσης. Ας µην ξεχνάµε πως, στην 

Τ α τελευταία χρόνια, όλο και συχνότε-
ρα γίνεται λόγος περί του λαϊκισµού, 
καθώς και περί του εθνικισµού, η 
αναβίωση του οποίου φαίνεται να 

έχει ξαφνιάσει αρκετούς που θεωρούσαν την 
εξαφάνισή του αναπότρεπτη. Ακριβώς αυτή 
την απροσδόκητη «αναγέννη-
ση» του εθνικισµού, µε λαϊκι-
στική µορφή, πραγµατεύεται 
το βιβλίο του γνωστού γάλλου 
πολιτειολόγου Pierre-André 
Taguieff, ο οποίος παροµοιάζει 
τον εθνικισµό µε τον φοίνικα 
που αναγεννάται µέσα από τις 
στάχτες του. Το βιβλίο είναι κάτι 
περισσότερο από αιχµηρό. Είναι 
καυστικό. Λαϊκισµός, µας λέει ο 
Taguieff, σηµαίνει πρωτίστως 
«είµαι αντί». Πάντως, ένας ελά-
χιστος ορισµός του λαϊκισµού, 
εξηγεί, δεν µπορεί παρά να 
περιλαµβάνει τρία απαραίτητα 
στοιχεία: την κλήση του λαού, 
την επιδεικτική λατρεία του, 
καθώς και την καταγγελία των 
ελίτ. Είναι γνωστό ότι τείνουµε 
να συγχέουµε την έννοια του 
λαϊκισµού µε αυτή της δηµα-
γωγίας. Στην πραγµατικότητα, 
έχει προ πολλού δειχθεί πως 
ο λαϊκισµός αποτελεί µια αβα-
θή ιδεολογία (thin-centered 
ideology), η οποία λαµβάνει το περιεχόµενό 
της από την (ευρύτερη) ιδεολογία στην οποία 
προσκολλάται. Εχοντας αυτά υπόψη του και 
προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, ο γάλλος ερευ-
νητής ορίζει τον λαϊκισµό ως:

«πολιτικό ύφος, που χαρακτηρίζει την κλήση 
στον λαό, που προϋποθέτει τη λατρεία, ακόµα 
και τον µυστικισµό του λαού, όπου σε σχέση 
µε αυτόν διαµορφώνονται οι αµφισβητήσεις, οι 
διαµαρτυρίες και οι διεκδικήσεις, µε τρόπο που 
να συγκροτούν κατηγορητήριο για τις κατεστη-
µένες ελίτ» (σελ. 141).

Κατόπιν, τον διαιρεί σε δύο βασικές κατη-
γορίες: τον «ταυτοτικό» και τον «λαϊκισµό της 
διαµαρτυρίας», τονίζοντας ότι τα περισσότε-
ρα λαϊκιστικά κινήµατα καταλήγουν από την 
πρώτη µορφή στη δεύτερη. Ως «υπόδειγµα» 
στο βιβλίο χρησιµοποιείται το γνωστό γαλ-
λικό ακροδεξιό κόµµα Εθνικό Μέτωπο, που 
επανέφερε τον λαϊκισµό στον ευρωπαϊκό πολι-
τικό χώρο στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 
Παράλληλα, αυτός ο λαϊκισµός είχε εµφανή 
εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Ηδη από τότε, 
εκείνος πρότεινε τον όρο «εθνικολαϊκισµός», 
για να τα περιγράψει. Οι εξής βασικές ιδιό-
τητες του Εθνικού Μετώπου είναι κοινές στα 

Τ ο βιβλίο των ιστορικών (µητέρας 
και γιου) Αϊρις και Αλαν Μακ-
φερλέιν, που κυκλοφόρησε το 
2009, είχε τον τίτλο Η αυτοκρα-

τορία του τσαγιού (The Empire of Tea). 
Ηταν η πρώτη πραγµατεία για τη σηµα-
σία ενός ταπεινού φυτού, τα αποξηρα-
µένα φύλλα του οποίου οι βουδιστές της 
Κίνας του 4ου π.Χ. αιώνα βουτούσαν σε 
ζεστό νερό κατά τη διάρκεια τελετουρ-
γιών διαλογισµού, τα άφηναν εκεί να 
κατακαθίσουν και κατόπιν έπιναν, όπως 
έλεγαν, «τον χυµό» τους. Ονόµαζαν 
το φυτό «τσάι». Σήµερα, οι ποσότητες 
νερού που απαιτούνται για να πίνουν 
µια ηµέρα τσάι οι άνθρωποι στα µήκη 
και πλάτη της Γης είναι λίγο µικρότερες 
από τις καθηµερινές ποσότητες πάσας 
χρήσης σκέτου νερού. Χρειάστηκαν δύο 
και πλέον χιλιετίες για να µετατραπεί 
ένα τελετουργικό τοπικό ρόφηµα σε µία 
πλανητική αγορά, που διαµορφώθηκε 
περνώντας από την Κίνα στην Ινδία, 
στον µουσουλµανικό κόσµο, στην Ευ-
ρώπη και στις άλλες ηπείρους. 

Αυτό υπήρξε το έργο της Ευρώπης 
των περιηγήσεων, των ανακαλύψεων, 
της µεταφοράς τεχνογνωσίας από την 
Ασία στη ∆ύση, της κατάκτησης και εκ-
µετάλλευσης τεράστιων γεωγραφικών 
περιοχών, της βίαιης και πολεµικής πο-
λιτικής εις βάρος των παραγωγών, αλλά 
και ταυτόχρονα ένα από τα αίτια της 
ανάπτυξης της πρώτης Βιοµηχανικής 
Επανάστασης (1750), οι µηχανές της 
οποίας έσπευδαν να ικανοποιήσουν τη 
διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση, δηµιουρ-
γώντας ταυτοχρόνως δίκτυα υποδοµών, 
µεταφορών, εµπόρων και µεσαζόντων, 
οικονοµικών προνοµίων και προστα-
σίας στο πλαίσιο ενός ανταγωνισµού 
που έβλαπτε µέχρις εξοντώσεως τις 
ντόπιες κοινότητες, ανίσχυρες να δια-
τηρήσουν πατροπαράδοτες δοµές για 
την επιβίωσή τους. Ο Andrew B. Liu, 
στη µελέτη του Πόλεµος του τσαγιού: 
Μια ιστορία του καπιταλισµού στην Κί-
να και στην Ινδία (Τea War: A History 
of Capitalism in China and India, Yale 
University Press, 2020) τεκµηριώνει 
πως ο πολυδιάστατος καπιταλισµός, 
µε ειδικότερη ροπή χρήσης «πολεµικού 
καπιταλισµού», είναι το παράδειγµα της 
ολοκληρωτικής οικονοµικο-πολιτικής 
κυριαρχίας στον κόσµο, αρχής γενο-
µένης από την Κίνα και την Ινδία, που 
συνεχίζουν πάντως την ιστορία του 
τσαγιού. Οσο για τον όρο «πολεµικός 
καπιταλισµός», πρόκειται για την άµεση 
ή µέσω τρίτων παρουσία ντόπιων ή και 
ξένων ενόπλων, οι οποίοι είτε απευ-
θείας, είτε µέσω τρίτων δηµιουργούν 
οικονοµικο-πολιτικές σταθερότητες σε 
περιοχές αστάθειας σε συνεργασία µε 
κυβερνήσεις και κεφαλαιούχους. 

Ο όρος εµφανίζεται για πρώτη φορά 
στο βιβλίο Η Αυτοκρατορία του Βαµβα-
κιού (2014) του καθηγητή Αµερικανικής 
Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ 
Σβεν Μπέκερτ και αποτελεί τον άξονα 
της πολυσέλιδης µελέτης του, όπου 
οι πρωτογενείς πηγές δεν αφήνουν 
περιθώρια αµφισβήτησης των ενδιά-
µεσων και τελικών συµπερασµάτων. 
Πρόκειται κατ’ ουσία για την ολοκλή-
ρωση της «Παλαιάς και Καινής ∆ιαθή-
κης» του βαµβακιού: γένεση, έξοδος 
από τον Παράδεισο, φυγές και πληγές 
φαραώ, προφήτες, µεσσίες, σταυρω-
τές, ιούδες, λόγοι αποστόλων. Βέβαιο 
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Βαµβάκι: µια ιστορία 
της παγκοσµιοποίησης

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΥΡΩΝ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

άλλη άκρη της Ευρώπης, στην Αγγλία, 
η δυναστεία Ρότσιλντ ξεκίνησε από 
έναν εβραίο υφασµατέµπορο, ο οποίος 
καθόριζε την παραγωγή των αγγλικών 
βαµβακουπόλεων.

Επανερχόµενοι στους Ελληνες, ας 
θυµηθούµε ότι ως πριν µερικές δεκα-
ετίες, τα καλά βαµβακερά χαρακτηρί-
ζονταν «Μέγκλα» και ήταν επιχείρηµα 
πώλησης, αλλά και κοινωνικής αξίας 
όποιου φορούσε τέτοια ευδιάκριτης και 
ασύγκριτης ποιότητας πουκάµισα, πα-
νταλόνια, γιλέκα. Το «Μέγκλα» δεν ήταν 
τίποτε άλλο εκτός από την ελληνοποίη-
ση του Made in England. Εννοείται πως 
εκείνα τα υφάσµατα εισάγονταν από τη 
Μεγάλη Βρετανία. Μια όµως ποσότητα 
εισαγόταν από την Αίγυπτο, τη χώρα 
η οποία από την εποχή του Μωχάµετ 
Αλι (απαρχές του 19ου αι.), είχε αρχί-
σει την καλλιέργεια τοπικής ποικιλίας 
βαµβακιού, ύστερα από έρευνες και 
µελέτες γάλλου ειδικού, ο οποίος είχε 
διακρίνει την εξαιρετική ποιότητα της 
πρώτης ύλης. Η βαµβακοπαραγωγή, 
βαµβακουργία και υφασµατουργία ήταν 
κρατική υπόθεση: το κράτος προσδιόρι-
ζε τις σπορές, υποχρέωνε τον πληθυσµό 
(σε κατάσταση δουλείας) να φροντίζει 
την καλλιέργεια, τη συγκοµιδή και τη 
µεταφορά στις βαµβακουργίες, καθό-
ριζε τη φορολογία από την πρώτη ύλη 
ως το τελικό προϊόν, προσδιόριζε τις 
εξαγωγές. 

Από τα χρόνια του Μωχάµετ Αλι και 
µετά, οι έλληνες µεσάζοντες, έµποροι, 
επιχειρηµατίες, καταγόµενοι στην πλει-
ονότητά τους από µεγάλες πόλεις της 
Μικράς Ασίας και νησιά του Αιγαίου, 
πέτυχαν να µετατραπούν σε βαµβακοβι-
οµήχανους, ανταγωνιστές των Αγγλων, 
οι οποίοι ενώ είχαν το πλεονέκτηµα 
της αντιβασιλείας τους στην Ινδία, 
κατοχής της Κεϋλάνης και αποικιών 
στην Ανατολική Αφρική (πλεονέκτηµα 
«πολεµικού καπιταλισµού»), δεν είχαν 
εκείνη τη συνολική κρατική και θεσµική 
δύναµη και εξουσία, αδιατάρακτη και 
µετά στην Αίγυπτο του Μωχάµετ Αλι.

Παράδειγµα πρωτεργάτη έλληνα 
επιχειρηµατία στην Αίγυπτο είναι ο 
γεννηµένος στην πόλη της Μυτιλήνης 
το 1854 Ιωάννης Ζερµπίνης, ο οποίος 
έφτασε στο µικρό χωριό Καφρ Ελ Ζαγιάτ 
(«Χωριό του λαδά»), εκεί ίδρυσε την 
υφασµατουργία του, χρησιµοποίησε 
εκλεκτές ποιότητες βαµβακιού και εν 
τέλει µετέτρεψε το άσηµο και χαµένο 
«στο πουθενά» χωριό σε εµπορική κω-
µόπολη µε τέτοια παραγωγή και τέτοια 
εµπορική δραστηριότητα, που έλαβε 
την ονοµασία «Μάντσεστερ της Αιγύ-
πτου». Η συνέχεια είναι γνωστή: µεγάλα 
ελληνικά ονόµατα, µεγάλες ελληνικές 
οικογένειεες, µεγάλοι ευεργέτες, ένας 
ιδιαίτερος αιγυπτιο-ελληνικός πολι-
τισµός άνθησε ως τα µέσα του 20ού 
αιώνα.

Το τσάι και το βαµβάκι συνδέονται: 
τσάι προσφερόταν κατά τις συναντή-
σεις του «πολεµικού καπιταλισµού» για 
την πρόοδο και ανάπτυξη των χρηµα-
τιστηρίων του βαµβακιού (τα πρώτα 
στις ΗΠΑ). «Το τσάι στις πέντε» (five 
o’clock tea) στα βρετανικά σαλόνια απο-
λάµβαναν αστοί και µεγαλουσιάνοι, 
που φορούσαν εκλεκτά βαµβακερά. 
Το απολάµβαναν και οι φτωχοί, που 
φορούσαν παλιόρουχα. Ενας κόσµος 
«συζήτησης και κοινωνικότητας», πα-
ρών και σήµερα, έχει λάβει πλανητικές 
διαστάσεις ισότητας, χάρη στο τσάι. Το 
βαµβάκι είναι άλλη υπόθεση. Ο Σβεν 
Μπέκερτ δεν έχει αφήσει ασχολίαστη 
αυτή την πραγµατικότητα. Είναι µια 
ακόµα αρετή του βιβλίου του. Αξιέπαινη 
η µετάφραση της Πελαγίας Μαρκέτου.

ΓΡΑΦΕΙ 
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Sven Beckert

Η εξιστόρηση για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας βαµβακιού 
ως επιβεβαίωση του όρου «πολεµικός καπιταλισµός»

Το διαφωτιστικό βιβλίο 
του Πιέρ-Αντρέ Ταγκιέφ 
«Η ρεβάνς του εθνικισµού» 
για την Ευρώπη, αλλά 
και την ελληνική σκηνή

Εθνικολαϊκισµός: 
φοίνικας που αναγεννάται; 

ότι ανοίγονται προοπτικές γόνιµων 
αντιρρήσεων, ερµηνειών και σχολι-
ασµών, όχι όµως αµφιβολιών για την 
εξαντλητική πληρότητα του έργου. 
Ο υπότιτλος «Μία παγκόσµια ιστο-
ρία» είναι απολύτως ακριβής: από 
τους προκολοµβιανούς πολιτισµούς 
που καλλιεργούσαν το βαµβάκι για 
ύφανση, στην Ασία (κυρίως στην Ιν-
δία) και µετά τις ανακαλύψεις στη 
Βόρεια και Νότια Αµερική, αλλά και 
στην Ανατολική Αφρική (µε κέντρο 
την Αίγυπτο), η Ευρώπη, παραγωγός 
ελάχιστων ποσοτήτων, µεταβάλλεται 
σε κέντρο εκµετάλλευσης αυτής της 
πρώτης ύλης, καθιστώντας τη Μεγάλη 
Βρετανία (ιδιαιτέρως τις πόλεις Μά-
ντσεστερ και Λίβερπουλ) το κέντρο 
της «αυτοκρατορίας του βαµβακιού», 
πριν αυτό µεταφερθεί στον Νότο των 
ΗΠΑ. Σήµερα, οι βαµβακότοποι έχουν 

νικής Αυτοκρατορίας, τι µπορεί να 
πει κανείς για το ταπεινό βαµβάκι, ο 
καρπός του οποίου, για να φτάσει στον 
τελικό αγοραστή του, έχει ανάγκη 
σποράς και συγκοµιδής, εκκοκκισµού, 
αφαίρεσης οποιουδήποτε σκουπιδιού, 
µάζεµά του σε µπάλες συγκεκριµένου 
λίγο - πολύ βάρους, γνέσιµο, ετοιµασία 
νήµατος και κλωστής συγκεκριµένου 
πάχους, ύφανση, βάψιµο, κόψιµο και 
ράψιµο σε σχήµατα και µεγέθη, παρα-
γωγή σειράς προϊόντων νοικοκυριού 
και ένδυσης, υποκείµενης σε παραδο-
σιακές απαιτήσεις, σε µόδες;

Τι να πει κανείς για καθεµία και για 
όλες τις ανάγκες οργάνωσης, µεταφο-
ράς, επεξεργασίας, χωρίς τις οποίες το 
τελικό προϊόν δεν µπορεί να υπάρξει; 
Πώς να φανταστεί κανείς ότι οι αφρι-
κανοί ηγεµόνες µάζευαν υπηκόους 
τους για να τους στείλουν δούλους 

επιστρέψει στην Ασία. Και η πρόβλεψη 
είναι πως η ζήτηση βαµβακιού θα εξα-
κολουθήσει να αυξάνεται, αφήνοντας 
πίσω της, καθώς έπραξε στο παρελ-
θόν, κατεστραµµένους και έρηµους 
τόπους, όπως η λίµνη Αράλη, που έχει 
πια αποξηραθεί.

Επιστρέφοντας στο τσάι: αν ένα φυ-
τό, το οποίο δεν απαιτεί πολύπλοκες 
διαδικασίες ώσπου να φτάσει προς 
χρήση στον τελικό αγοραστή του (που 
µε τη σειρά του δεν έχει άλλο να κάνει 
παρά να το ρίξει σε καυτό νερό)· αν, 
λοιπόν, αυτό το φυτό προσανατόλισε 
την οικονοµία στην ταχύτερη δυνατή 
µεγιστοποίηση του θετικού αποτε-
λέσµατος, αρχής γενοµένης από την 
πρώτη Βιοµηχανική Επανάσταση, αν 
µεσολάβησε για την οικοδόµηση των 
πολιτικών αυτοκρατοριών Αγγλίας, 
Γαλλίας, προηγηθείσας της Οθωµα-

ΓΡΑΦΕΙ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

περισσότερα λαϊκιστικά κινήµατα και κόµµατα: 
προσωπική κλήση στον λαό από τον ηγέτη που 
διατείνεται ότι ενσαρκώνει τη βούλησή του, 
την κλήση σε όλον τον λαό εναντίον κάποιων 
απονοµιµοποιηµένων ελίτ, την έµφαση στην 
«απλότητα» και την «αυθεντικότητα» του λαού, 
και τέλος, το κάλεσµα για µια «καθαρτήρια» 
ρήξη µε το παρόν. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία 
είναι ιδιότητες του λαϊκισµού διαµαρτυρίας, 
µε επιπλέον ένα πέµπτο, αυτό του καλέσµατος 
για αποκάθαρση της χώρας από στοιχεία που 
αυτή αδυνατεί να αφοµοιώσει, να θεµελιώνει 
τον ταυτοτικό λαϊκισµό. Ο συγγραφέας (σε 
όλο το δωδέκατο κεφάλαιο) είναι ιδιαίτερα 
επικριτικός απέναντι σε όσους επιµένουν να 
κατανοούν τον σύγχρονο εθνικολαϊκισµό µε 
ιδέες του Μεσοπολέµου (φασισµός κ.λπ.), 
εξηγώντας ότι η λαϊκιστική Ακροδεξιά (ένας 
όρος που επίσης θεωρεί ασαφή, αν και τον απο-
δέχεται) είναι «µεταφασιστική» και οι κύριες 
αιτίες της άνθησής της δεν είναι οικονοµικές, 
όπως συνήθως νοµίζουµε. Κύρια αιτία για την 
επάνοδο του λαϊκισµού στην Ευρώπη είναι όχι 
η οικονοµική (όπως πιστεύεται ευρέως) αλλά η 
ταυτοτική ανασφάλεια. Κύριοι εχθροί τους είναι 
η Ευρωπαϊκή Ενωση µε την παγκοσµιοποίηση, 

αλλά σε πολλές περιπτώσεις και 
ο ισλαµισµός, αφού, µετά την 
11η Σεπτεµβρίου, ο παλιός αντι-
σηµιτισµός έδωσε κατά κάποιον 
τρόπο τη θέση του στην «ισλα-
µοφοβία», µε τους οπαδούς της 
τελευταίας να δηλώνουν συχνά 
«φίλοι» του Ισραήλ. Σύµφωνα µε 
τον Taguieff, είναι αξιοσηµείωτη 
«καινοτοµία» των εθνικολαϊκι-
σµών του καιρού µας το γεγονός 
ότι επιτίθενται στο Ισλάµ στο 
όνοµα της υπεράσπισης των 
ατοµικών δικαιωµάτων και της 
εκκοσµίκευσης της ∆ύσης. Μή-
πως λοιπόν το δίληµµα ανάµεσα 
σε «υπερδηµοκρατία» και σκε-
πτικιστικό πλουραλισµό  τείνει 
να µεταβάλει ή να καταστήσει 
δευτερεύον το γνωστό πολιτικό 
δίπολο Αριστερά - ∆εξιά; Σύµ-
φωνα µε τον Taguieff, χαρακτη-
ριστικό του λαϊκισµού είναι ότι 
(φαίνεται πως) εξουδετερώνει 
τις διαφορές ανάµεσά τους. Ο 
ίδιος επικαλείται το ελληνικό 

παράδειγµα της κυβέρνησης συνεργασίας του 
ΣΥΡΙΖΑ µε  τους Ανεξάρτητους Ελληνες, παρου-
σιάζοντάς το ως αποκάλυψη της «αχρηστίας 
της τοµής ∆εξιά - Αριστερά και την ανάδυση 
µιας νέας “νικηφόρου φόρµουλας”, µείγµα 
λαϊκιστικού ύφους µε εθνικιστικές στάσεις» 
(σελ. 123).

Η πρόκληση
Συµφωνώντας µε άλλους γνωστούς ερευνητές 
(π.χ. Mudde, Kaltwasser), ο Taguieff τονίζει 
πως ο εθνικός λαϊκισµός αποτελεί µια γνήσια 
πρόκληση για τα φιλελεύθερα και δηµοκρατικά 
καθεστώτα µας: µπορεί να τη βλάψει, αλλά δεν 
αποκλείεται και να δράσει ως αφορµή για πε-
ραιτέρω εκδηµοκρατισµό. «Το ζητούµενο» λέει 
«είναι να γνωρίζουµε πώς µπορούµε να βγούµε 
από την περίοδο της ελάχιστης ή µινιµαλι-
στικής δηµοκρατίας η οποία, επικεντρωµένη 
στα συνταγµατικά εµπόδια που θεωρείται ότι 
αποκλείουν την κατάληψη της εξουσίας από 
ολοκληρωτικά κινήµατα, αρκείται σε µια ισχνή 
ιδιότητα του πολίτη» (σελ. 268). 

Ο Μύρων Ζαχαράκης είναι υποψήφιος διδάκτωρ 
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