Ήττα
του
«μαυροκόκκινου»
μετώπου, αλλά και Ευρωπαϊστών
στις ευρωεκλογές
Μετά από αρκετά χρόνια-και για πρώτη φορά μέσα στην κρίσημπορούμε να πούμε πως κάποια εκλογικά αποτελέσματα αφήνουν
μια σχετική, αν και όχι απόλυτη, ικανοποίηση στο σχετικά πιο
δημοκρατικό κομμάτι του Ελληνικού λαού που μάχεται τα άκρα
και τους φαύλους της πολιτικής.
Πρωτίστως λοιπόν είχαμε μια ήττα του «μαυροκόκκινου» μετώπου
με τη σφαλιάρα που έφαγαν οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ που
ανάγκασαν και τον Τσίπρα να προκηρύξει εσπευσμένα εκλογές
! Αλλά και οι μέχρι πρότινος συγκυβερνώντες του ΑΝ.ΕΛ.,
έπαθαν ακόμα μεγαλύτερη ήττα και οι οποίοι σχεδόν
εξαφανίστηκαν από τον χάρτη !
Βλέπετε όσο «ταχυδακτυλουργός» της πολιτικής και να είναι ο
Τσίπρας, και όσο πολιτικός απατεώνας ο Καμμένος, δεν θα
μπορούσαν- με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην πενταετία και
με μια χώρα άνω, κάτω- να κάνουν και αυτή την υπέρβαση και
να πετύχουν και πάλι θετικό εκλογικό αποτέλεσμα !
Θετικό λοιπόν το ότι τιμωρήθηκε ο τυχοδιωκτισμός, η
αλαζονεία, ο αυταρχισμός και η κυνικότητα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
παρότι φυσικά δεν μου γεμίζει καθόλουτο μάτι ή και με
φοβίζει και η σημερινή Νέα Δημοκρατία των, γενικά στραμμένων
προς τη Ρωσία, πατριδοκάπηλων…
Ωστόσο εκτιμώ ότι θα ήταν καλύτερα μια μελλοντική αυτοδύναμη
κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, παρά σε συνεργασία με το κίνημα
αλλαγής το οποίο μάλιστα θεωρεί μεγαλύτερο αντίπαλό του τον
νεοφιλελευθερισμό, περισσότερο από τον κρατικοφασισμό που
πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το ίδιο βέβαια θα προτιμούσα, ως λιγότερο κακή, και μια

κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με
οποιουσδήποτε κυβερνητικούς εταίρους, ζυγίζοντας τα θετικά
και τα αρνητικά του καθενός…
Ήττα του φασιστικού μετώπου θεωρώ πως είναι σαφώς και η
εκλογική σφαλιάρα της εγκληματικής Χρυσής Αυγής η οποία
έχασε σχεδόν το μισό της εκλογικής της δύναμης σε σχέση με
της προηγούμενες ευρωεκλογές και τελικά ξεπεράστηκε από
Κίνημα Αλλαγής και ΚΚΕ !

Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων της Χ.Α. πήγε
στον γραφικό Πουτινικό φασίστα Βελόπουλο, στέλνοντάς τον στο
ευρωκοινοβούλιο, εκτιμώ ότι είναι καλύτερα οι δυνάμεις της
πιο σκληρής φασιστικής δεξιάς να είναι διασπασμένες, παρά
ενωμένες σε ένα κόμμα που θα πιάνει μεγάλα ποσοστά και θα
είναι τρίτο κόμμα στη Βουλή.
Να μην νομίσει όμως κανένας ότι η ακροδεξιά στο σύνολό της
συρρικνώνεται εν Ελλάδι, αλλά αντίθετα είναι πλέον εκ των
κυρίαρχων ιδεολογικών ρευμάτων στην Ελλάδα.
Και αυτό γιατί αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά όλων των
ακροδεξιών κομμάτων που κατέβηκαν στις ευρωεκλογές (11 τον
αριθμό που αποτελεί ρεκόρ !) φτάνουν κοντά στο 16 % και
χωρίς να υπολογίζουμε το σημαντικό ακροδεξιό-εθνικιστικό
κομμάτι ψηφοφόρων που έχει προσελκύσει τελευταία η Νέα
Δημοκρατία με την πατριδοκαπηλία και τον εθνικολαϊκισμό
της….

Πολύ θετική ήταν επίσης για εμάς και η εκλογική ήττα του ΚΚΕ
(το οποίο είναι κάτι σαν ιερή αγελάδα για τους Έλληνες
πολιτικούς και τα ΜΜΕ) που όχι μόνο αποτυγχάνει να αυξήσει
τα ποσοστά του-και μάλιστα μετά από μια δεκαετία οικονομικής
κρίσης και μνημονίων- αλλά συρρικνώνεται κιόλας.

Μάλιστα το ΚΚΕ δεν απέσπασε σχεδόν τίποτα από το ποσοστό των
πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, δείγμα του ότι έχει πλέον σοβαρό
πρόβλημα να αποσπάσει ψήφους πέρα από τον σκληρό πυρήνα του.
Τέλος θετικό γεγονός είναι για εμένα και ο καταποντισμός του
Λεβέντη ο οποίος από κεντρώος μετατράπηκε σε εθνοφασίστα
θρησκόληπτο, όπως και ρωσοκίνητων πρακτόρικων κομμάτων όπως
του Λαφαζάνη και της Κωνσταντοπούλου.
Στα αρνητικά υπολογίζουμε την αποτυχία πραγματικά
φιλοευρωπαϊκών κομμάτων όπως το Ποτάμι και η Φιλελέυθερη
Συμμαχία, κάτι που σημαίνει ότι στις προσεχείς βουλευτικές
εκλογές πιθανότατα να μην υπάρχουν καθόλου φιλοευρωπαϊκά
κόμματα (τέτοιο δεν είναι πλέον ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε
φυσικά το κόμμα του Βαρουφάκη).
Από την άλλη όμως προσωπικά ικανοποιούμαι για την άνοδο των
δύο μειονοτικών κομμάτων (Τούρκικο «Κόμμα ισότητας, ειρήνης
και φιλίας) στη Θράκη και Σλαβομακεδονικό «Ουράνιο Τόξο» στη
Μακεδονία) διότι είναι και φιλοευρωπαϊκά και φιλειρηνικά,
όσο και να προκαλεί μήνη, σε μια μισαλλόδοξη χώρα σαν την
Ελλάδα, αυτή η άποψη.

Κυρίως όμως είναι ότι η στήριξη σε αυτά τα κόμματα αποτελεί
δημοκρατική πράξη και αντίδραση σε μια σκοτεινή εποχή όπου
ένα υπερκομματικό βαθύ κράτος φαίνεται να θέτει σε αμφιβολία
στο μέλλον στοιχειώδη δημοκρατικά ανθρώπινα δικαιώματα και
δημοκρατική λειτουργία του κράτους μας.
Βεβαίως για να γίνει ένα πιο εξονυχιστικό και πιο
συγκεκριμένο πολιτικό σχόλιο θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα
έναν μήνα για τις βουλευτικές εκλογές όπου θα πρέπει να
δούμε ποια από τα κόμματα θα ξανακατέβουν, ποια όχι, ποια θα
ανασυγκροτηθούν, ποια θα διατηρήσουν ή θα χάσουν τις
δυνάμεις τους.
Μπορούμε ωστόσο να διαπιστώσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές
κόμματα με μονοθεματικό λόγο (πχ. για τη Μακεδονία και τα
εθνικά θέματα) και κυρίως χωρίς πρόγραμμα, λύσεις και
προτάσεις για την καθημερινότητα (πχ. ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή) ,
έπαθαν ζημιά και αντίθετα επιβραβεύτηκαν άλλα που είχαν
προτάσεις και πρόγραμμα, ακόμα και αν αυτές οι προτάσεις
είναι λανθασμένες, ανεπαρκείς ή και ακραίες)
Όπως και να γίνει πάντως θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα
συνεχίσουν να έρχονται δύσκολες μέρες και, με την παρούσα
πολιτική κατάσταση, δεν μπορούμε ούτε να επαναπαυτούμε, ούτε
να ελπίζουμε σε θεαματικές αλλαγές με μια νέα κυβέρνηση.
Οπότε χρειάζονται συνεχείς πολιτικές ζυμώσεις, ελευθερία του
λόγου και έκφραση πραγματικά προοδευτικών και δημοκρατικών
απόψεων με παρρησία, ώστε να πετύχουμε μελλοντικά κάτι τοόσο μπορεί να είναι δυνατόν-καλύτερο για αυτόν τον τόπο.
Τέλος θετικά μπορούμε να αποτιμήσουμε και τα αποτελέσματα
των ευρωεκλογών και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαίκής
Ένωσης, αν εξαιρέσεις τη Βρετανία (που δεν μας ενδιαφέρει
πολύ γιατί φεύγει από την Ε.Ε.) και τη Γαλλία, με την
φασίστρια ΛεΠεν, αφού οι ακραίες ρωσόφιλες δυνάμεις
παρουσίασαν πτώση στα ποσοστά τους.
Αυτό βέβαια από μόνο του δεν θα σημαίνει κάτι, αν η Ευρώπη

και οι ελίτ της δεν έχει πάρει το μήνυμα της από τον κόσμο
που δυσανασχετεί για κάποιες καταστάσεις και δεν ασχοληθεί
περισσότερο με την καθημερινότητα του κόσμου, αντί με την
ψυχρή λογική των αριθμών και την υπερβολική υιοθέτηση και
καλλιέργεια της πολιτικής ορθότητας.

Τα αποτελέσματα της μεγάλης
δημοσκόπησης των αιρετικών
Οι ευρωεκλογές φτάνουν και έτσι σήμερα παραμονές εκλογών σας
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκόπησης που
πραγματοποιήσαμε εδώ στα “αιρετικά”
Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε το εξής: Αυτά τα
αποτελέσματα επειδή δεν γίνονται ιντερνετικά και χωρίς
ακριβές στατιστικό δείγμα και μέθοδο, δεν μπορούν να βγάλουν
ακριβή αποτελέσματα, παρά να μας δείξουν τάσεις κομμάτων
(ανόδου και καθόδου) και αυτό τουλάχιστον έχει γίνει με
επιτυχία από εμάς και στο παρελθόν.
Σας παραθέτουμε τα τελικά αποτελέσματα παρακάτω, κάνοντας
την απαραίτητη διευκρίνιση ότι τα κόμματα “Ελλήνων
συνέλευσις” του Αρτέμη Σώρρα και “Δημιουργία Ξανά” του Θάνου
Τζήμερου αποκλείστηκαν από την ψηφοφορία !
Πήραμε αυτήν την απόφαση διότι διαπιστώσαμε ότι επιχειρήθηκε
από αυτά αθέμιτη προσπάθεια επηρεασμού της δημοσκόπησης με
μαζικές και ενδεχομένως αυτόματες ψήφους και αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να προκύψουν υπέρογκα ποσοστά εκτός
πραγματικότητας για τα συγκεκριμένα κόμματα και να αλλοιωθεί
η δημοσκόπηση.

https://poll.fm/10314081/results?msg=voted

Αν μπορούμε να σχολιάσουμε επιγραμματικά τα
δεδομένα μπορούμε να πούμε πως
1. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τη δημοσκόπηση με διαφορά, αλλά είναι

2.

3.

4.

5.

6.

7.

μάλλον απίθανο να κερδίσει και τις ευρωεκλογές. Το
αποτέλεσμα που προέκυψε εδώ δείχνει σαφώς μια ανοδική
του τάση, αλλά και το ότι είναι πιο μαχητικοί
ιντερνετικά από τους Νεοδημοκράτες όταν βλέπουν
δημοσκοπήσεις.
Η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνεται πως είναι σε μια τάση
στασιμότητας των ποσοστών της, έχοντας μόνο ένα
συγκεκριμένο ποσοστό στο οποίο απευθύνεται.
Η Χρυσή Αυγή αντέχει στην τρίτη θέση, ενώ το ΚΙΝ.ΑΛ.
μοιάζει να έχει πτωτικές τάσεις και να μην είναι
μαχητικό ιντερνετικά.
Έκπληξη ίσως μπορεί να είναι το ΜΕΡΑ 25 του Βαρουφάκη
ή Ελληνική Λύση του Βελόπουλου που φαίνεται να κόβει
ψήφους από τη Χρυσή Αυγή.
Σε γενικά ρηχά νερά φαίνεται να κινούνται ΚΚΕ, Ποτάμι
και Ένωση Κεντρώων και θα είναι έκπληξη για τα δύο
τελευταία αν μπουν στην ευρωβουλή.
Τέλος καταποντίζονται οι ΑΝ.ΕΛ. και οι Οικολόγοι
Πράσινοι, δύο κόμματα που φαίνεται να πληρώνουν τη
συνεργασία τους με τον ΣΥΡΙΖΑ…
Ούτε μια ψήφο δεν συγκέντρωσαν τα εξής κόμματα: Όρθια
Ελλάδα του Αλ. Μητρόπουλου, ΟΚΔΕ, Λευκό, Νέα Ελληνική
Ορμή της Παπακώστα, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών του Δημαρά
και το Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και φιλίας που όμως
είναι μειονοτικό και απευθύνεται μόνο στη Θράκη.

Ευρωεκλογές: Οι Ευρωπαίοι προ
των ευθυνών τους !
Οφείλω να επισημάνω- για όσους δεν το καταλαβαίνουν- ότι
ειδικά οι φετινές ευρωεκλογές μόνο ασήμαντες και
προσφερόμενες για πειραματική και αμφιλεγόμενη ψήφο που δεν
προσφέρονται και στη δική μας χώρα και στις άλλες χώρες.
Αντίθετα θα λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει πλέον
σε ένα κρισιμότατο σημείο, σε βαθμό που να απειλείται η ίδια
η ύπαρξή, η ασφάλεια, η ειρήνη και η δημοκρατία της, κάτι
που ομολογουμένως δεν το περίμενε κανένας να συμβεί μέσα σε
λίγα χρόνια.
H E.E. ιδρύθηκε κατά τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του β’
παγκοσμίου πολέμου για να ενώσει- πάντα σε εθελοντική βάσηπολιτικά και οικονομικά τα κράτη της Ευρώπης ώστε να
σταματήσουν οι συνεχείς πόλεμοι και οι διχόνοιες που την
ταλαιπωρούσαν μέχρι τότε.
Ταυτόχρονα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το «σιδηρούν
παραπέτασμα» δηλαδή η Σοβιετική-κομμουνιστική απειλή που
καλοέβλεπε, σε βάθος χώρου, περαιτέρω εξάπλωση στην Ευρώπη
και αυτό συνέβη αποτελεσματικά.
Ειδικά λοιπόν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και
τη συμφωνία του Μάαστριχτ (1992) ,το πείραμα είχε γενικά
πολύ καλά αποτελέσματα και σε επίπεδο ειρήνης και
συνεργασίας και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και στον τομέα
της πολιτικής δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
του πολιτισμού.
Γι’αυτό και σήμερα ο αριθμός των κρατών της έχει φτάσει τα
28- και ενδεχομένως και να αυξηθεί κι’άλλο- με τη συμμετοχή

και χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ. Γι’αυτό και σήμερα η
Ευρώπη της Ε.Ε. θεωρείται η πιο ευημερούσα και δημοκρατική
περιοχή στον κόσμο (με όλα τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις
της).
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές και γεωπολιτικές
μεταβολές, συγκυρίες και ζυμώσεις είναι τόσες πολλές που
έχουν φτάσει το οικοδόμημα της Ε.Ε. να «τρίζει» και να
κινδυνεύει ακόμα και με αποσύνθεση ή και διάλυση ,όπως λέμε
και παραπάνω.
Και βεβαίως κάτι τέτοιο θα σήμαινε αργά ή γρήγορα τη βύθιση
της ηπείρου μας ξανά στο χάος των εθνικισμών, των
αυταρχισμών και των πολέμων !
Τι συνέβη λοιπόν άραγε και φτάσαμε σήμερα σε σημείο μηδέν
και στο σημείο να θεωρούμε κάθε εκλογική αναμέτρηση (εν
προκειμένω ευρωεκλογές) και γεωπολιτική εξέλιξη κομβικά
γεγονότα για το μέλλον της Ε.Ε. και της Ευρώπης γενικότερα ;
Το βασικότερο πιστεύω πως είναι ότι ,όλα αυτά τα χρόνια,
υποτιμήθηκε ο κίνδυνος της Ρωσίας, της μοναδικής Ευρωπαϊκής
μεγάλης δύναμης που δεν εκδημοκρατίστηκε ποτέ και που δεν
έχει παραιτηθεί από τις τρελές ιμπεριαλιστικές βλέψεις της.
Όσο η Ρωσία παρίστανε, στη δεκαετία του 90’, τον «ψόφιο
κοριό», αναδιοργανωνόταν γεωπολιτικά, στρατιωτικά και
διπλωματικά με στόχο τη διάλυση της δημοκρατικής Ε.Ε. και εν
συνεχεία τη φασιστική κυριαρχία της, με κάθε μέσο, στην
Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Κυρίως όμως εξάρτησε ενεργειακά το μεγαλύτερο κομμάτι της
αφελούς Ευρώπης που πίστεψε πως η Ρωσία έγινε σύμμαχος χώρα
και έπαψε να είναι κίνδυνος.
Επιπλέον η “αρκούδα”κατάπιε
και εκμεταλλεύτηκε
αποικιοκρατικά της περισσότερες από τις πρώην Σοβιετικές
δημοκρατίες και- ακόμα χειρότερα-γέμισε με πολιτικούς
πράκτορές της ή έστω φιλικούς προς αυτήν όλη σχεδόν την

Ευρώπη (κυρίως ακροδεξιούς και ακροαριστερούς, αλλά και
μερικούς άλλους τυχοδιώκτες τύπου Σρέντερ στη Γερμανία και
Καραμανλή τον Β’ στην Ελλάδα) ,αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης
!
Κατά το 2008 όπου ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση και
διαφαίνεται και η σημαντική γεωπολιτική ενδυνάμωση της
Ρωσίας, άρχισαν οι πρώτοι τριγμοί και ανησυχίες για την Ε.Ε.
και όταν η Ελλάδα χρεοκοπεί τον επόμενο χρόνο, συμπαρασύρει
στην κρίση Ιταλία και Ισπανία και η ευρωζώνη φτάνει σε
σημείο κινδυνεύει άμεσα με διάλυση.
Η Ευρωζώνη θα παραμείνει ωστόσο ζωντανή χάρις στους
εξαιρετικούς χειρισμούς των Μέρκελ-Σόιμπλε και του
επιτελείου τους και μάλιστα και με την «μαύρη τρύπα» της
Ελλάδας μέσα της…
Ωστόσο αυτή η οικονομική αστάθεια και κινδυνολογία θα
κλονίσει πολλούς ευρωπαίους και την ίδια στιγμή αρχίζει να
εξαπλώνεται και το σοβαρόταο πρόβλημα της ισλαμοφασιστικής
τρομοκρατίας, αλλά και το, ακόμα άλυτο, προσφυγικό και ο
συνδυασμός τους…
Την ίδια στιγμή η Ρωσία του Πούτιν, έχοντας «καταπιεί»
Ουκρανία, Γεωργία και άλλες χώρες και έχοντας μακελέψει τη
Συρία, δυναμώνει και άλλο τις θέσεις της μέσα στην,
ενεργειακά εξαρτημένη Ευρώπη και με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. στην
Ελλάδα και με ακροδεξιά κόμματα που όλο και ανεβαίνουν.
Φτάνουμε έτσι στο τυχοδιωκτικό-και σε μεγάλο βαθμό
ρωσοκίνητο- Brexit που είναι μεγάλη «μαχαιριά» στην καρδιά
της Ε.Ε. και γεωστρατηγική αποδυνάμωση και φυσικά και στην
βρώμικη εκλογή του Ρωσόφιλου αντιευρωπαίου Ντοναλντ Τραμπ
στις ΗΠΑ, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει γεωστρατηγικά, με
στοχευμένες προβοκατόρικες
διεθνείς πολιτικές, τη Ρωσία
κατά της Ε.Ε.
Πέραν αυτών όμως ένα πρόβλημα είναι και η θεωρία της
πολιτικής ορθότητας (δηλαδή ιδεών, πράξεων και διατύπωσης

λόγου που υποτίθεται
ανθρώπων) η οποία έχει
κόσμο και φτάνει σε
ελευθερία έκφρασης ή

πως προστατεύουν ευάλωτες ομάδες
πάει στα άκρα της σε όλο το δυτικό
σημείο να απειλεί ακόμα και την
και τον κοινωνικό ιστό.

Σε αυτή την political correct λογική, ιδεολογήματα όπως ο
πολυπολιτισμός (κυρίως) ή ακόμα και η ομοφυλοφιλία και ο
φεμινισμός (και συχνά και ο ανορθολογικός και ασύμβατος
συνδυασμός και των τριών) αρχίζουν να φτάνουν στην υπερβολή
και ενοχλούν και να τρομάζουν μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων,
κάτι που η ακροδεξιά επίσης εκμεταλλεύεται μαεστρικά με τη
δημαγωγία της.
Να λοιπόν πως φτάσαμε-με όλα αυτά- στους ρωσόφιλους ή
ρωσόδουλους Όρμπαν, Σαλβίνι, Κουρτς, Λεπεν, Φάρατζ, Τσίπρες
και λοιπούς που γιγαντώθηκαν ή γιγαντώνονται εκλογικά, στους
φαιοκόκκινους φασίστες των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία και
να πως και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται ανοιχτά και
πλέον έχει φτάσει στην κρισιμότερη καμπή της.
Εδώ που έχουμε φτάσει οφείλουν όλοι οι Ευρωπαίοι (πολιτικοί,
λαοί, ΜΜΕ και αστικές τάξεις) να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων, να πράττουν ορθολογικά και να αναθεωρήσουν
κάποιες πολιτικές και λογικές που αποδεδειγμένα ζημιώνουν
την Ευρώπη. Αλλιώς το μέλλον προβλέπεται ζοφερό και
ταραγμένο…
Όσο για τα της Ελλάδας, τι να πούμε ; Και μόνο ακούγοντας
την προπαγάνδα των 40 κομμάτων που κατεβαίνουν σ’αυτές τις
ευρωεκλογές, διαπιστώνει κανείς πως η μεγάλη πλειοψηφία τους
διατυπώνει είτε soft, είτε σκληροπυρηνικό αντιευρωπαϊκό
λόγο. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι σάπιο
υπάρχει πολιτικά σε αυτή τη χώρα !
Άλλωστε είναι γεγονός πως η Ρωσία χρησιμοποιεί τακτικά την
Ελλάδα για να δοκιμάζει πρώτα πρακτικές βίας, πολιτικής
ανωμαλίας και προβοκάτσιας, αλλά και να στήνει ακραία
κόμματα και οργανώσεις που ταυτίζονται με αυτήν (βλέπε Χρυσή

Αυγή, ΚΚΕ, Βελόπουλο, Ρουβίκωνα, παλιότερα 17 Νοέμβρη) και
άλλους πολλούς.

