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Πρόλογος 

Η παρούσα μελέτη πραγματώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών στις διεθνείς σπουδές το οποίο και παρακολούθησα στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. Η φοίτηση έγινε στη σχολή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και 

ακολούθησα την ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία. 

Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε τα ακροδεξιά κόμματα κρίνουμε αναγκαίο να 

ασχοληθούμε με τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα. Θεωρώντας τα, ως ένα βαθμό, 

ιδεολογικά συνεχή κόμματα, περιγράφουμε τις παραδοσιακές δεξιές κομματικές 

οικογένειες και στη συνέχεια τα ιδεολογικά περιγράμματα και την εξελικτική πορεία 

των ακροδεξιών κομμάτων, ώστε να είναι σε θέση ο αναγνώστης να κατανοήσει τόσο 

την ύπαρξή, όσο και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν σε κομματικά συστήματα στα 

οποία κυριαρχούσαν τα παραδοσιακά κόμματα. 

Πιο συγκεκριμένα γίνεται μια γενική εισαγωγή σχετικά με την ταξινόμηση των 

κομμάτων σε όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος και την τοποθέτησή τους σε 

ευρύτερους πολιτικούς σχηματισμούς, τις κομματικές οικογένειες. Εν συνεχεία 

κάνουμε μια περιορισμένη ανάλυση στις παραδοσιακές δεξιές οικογένειες. Πιο 

συγκεκριμένα ασχολούμαστε με τους Φιλελεύθερους, τους Συντηρητικούς και τους 

Χριστιανοδημοκράτες. Παραθέτουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για τις οικογένειες 

αυτές και προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε την ιδεολογία τους καθώς και το εκλογικό 

τους ακροατήριο. Στόχος της παραπάνω περιγραφής είναι η αποσαφήνιση των 

ομοιοτήτων και των διαφορών των δεξιών με των ακροδεξιών κομμάτων. Έτσι ο 

αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί ομοιότητες και διαφορές , οι οποίες καθορίζουν 
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τον βαθμό της συνεργασίας σε κυβερνητικό επίπεδο, καθώς και τα όρια της μεταξύ 

τους αλληλεπίδρασης. 

Στην συνέχεια ασχολούμαστε με την άκρα δεξιά.. Καταδεικνύουμε την δυσκολία 

σχηματισμού σαφή ορισμού για το φαινόμενο της άκρας δεξιάς, το οποίο εν πολλοίς 

οφείλεται στην πολυπλοκότητά της, και προσπαθούμε να καταγράψουμε το βασικό 

ιδεολογικό της περίγραμμα. Αναπτύσσουμε την εξελικτική της πορεία δια μέσου 

τριών κυμάτων και κάνουμε μια αναφορά στον πολιτικό αντίκτυπο των ακροδεξιών 

κομμάτων στο πολιτικό γίγνεσθαι της Ευρώπης. 

Στο δεύτερο μέρος προχωρούμε σε μελέτη περιπτώσεων. Αναλύουμε τις περιπτώσεις 

της Ολλανδίας, της Δανίας και της Αυστρίας αναφορικά με την δράση της άκρας 

δεξιάς σε αυτές. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς οι χώρες αυτές 

έχουν πλούσιο πολιτικό παρελθόν συμβίωσης, ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε δεξιά και ακροδεξιά κόμματα. Για τον λόγο αυτό αποτελούν χρήσιμο 

εργαλείο μελέτης, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να επαληθεύσει τους 

ισχυρισμούς μας σχετικά με την εμφάνιση και τη δράση ακροδεξιών κομμάτων. 

Βλέπουμε δηλαδή τους παράγοντες που επιτρέπουν την εμφάνιση τους, τη δράση 

τους, καθώς και τη συμπεριφορά του εκλογικού ακροατηρίου των χωρών αυτών.  

Τέλος κάνουμε μια αναφορά στην μελέτη του Tim Bale σχετικά με τις επιδράσεις της 

συνεργασίας των δεξιών με τα ακροδεξιά κόμματα. Βασιζόμαστε δηλαδή στα όσα 

έχουν λάβει χώρα στις τρείς χώρες που προαναφέραμε και προσπαθούμε να 

επαληθεύσουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη του Bale σχετικά 

με τα διπολικά κομματικά συστήματα.     
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Εισαγωγικά 

Προκειμένου να είναι κανείς σε θέση να διακρίνει τις επιδιώξεις και τις στάσεις των 

κομμάτων θα πρέπει αρχικά να τα κατηγοριοποιήσει. Η πλέον δημοφιλής μέθοδος 

κατηγοριοποίησης πολιτικών ιδεολογιών και κατ’ επέκταση πολιτικών κομμάτων 

είναι η χρησιμοποίηση ενός πολιτικού φάσματος με δεξιό και αριστερό άκρο. 

“Πρόκειται για ένα γραμμικό φάσμα το οποίο τοποθετεί τις πολιτικές πεποιθήσεις σε 

κάποιο σημείο ανάμεσα στα δύο άκρα, το τέρμα αριστερά και το τέρμα δεξιά” 

(Heywood 2007: 57). 

Η παραπάνω διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς έχει τις ρίζες της στην Γαλλική 

Επανάσταση του 1789 και πιο συγκεκριμένα προέκυψε από τις θέσεις που κατέλαβαν 

οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης των 

Τάξεων1. Έτσι ο όρος δεξιά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει αντιδραστικούς και 

υποστηρικτές της μοναρχίας, ενώ ο όρος αριστερά για να περιγράψει επαναστατικές 

τάσεις ή τάσεις για εξίσωση. Στις μέρες μας η διάκριση συνεχίζει να υφίσταται, όμως 

έχει καταστεί δυσχερής και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλά απλά την πάλη 

μεταξύ  επανάστασης και  συντήρησης. Πλέον θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει 

πως το γραμμικό πολιτικό φάσμα συνήθως αποτελεί απεικόνιση των διάφορων 

τρόπων σκέψης σχετικά με την οικονομική πολιτική και την ισότητα. Οι δεξιοί 

θεωρούν την ισότητα ανέφικτη ή ανεπιθύμητη και οι αριστεροί ως εφικτή και την 

επιδιώκουν. Αυτή η διαφορά τους οδηγεί να υιοθετούν διαφορετικές αντιλήψεις 

αναφορικά με την κατανομή του πλούτου (Heywood 2007). 

                                                            
1 “Οι αριστοκράτες που υποστήριζαν τον βασιλιά, κάθισαν δεξιά του, ενώ οι ριζοσπάστες, μέλη της 
Τρίτης Τάξης, κάθισαν στα αριστερά του. Παρόμοια διάταξη θέσεων ακολουθήθηκε  και στις 
επόμενες Γαλλικές Εθνοσυνελεύσεις” (Heywood 2007: 58).  
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Προσεγγίσεις όμως σαν την προαναφερθείσα δεν μπορούν να είναι απόλυτα ορθές 

και να έχουν πλήρη συνέπεια2. “Τα ιδεολογικά περιγράμματα, εξάλλου σπάνια είναι 

απόλυτα σαφή” (Διαμαντόπουλος 1993: 347). Άλλωστε η παραπάνω  άποψη του 

Heywood, η οποία προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τις πολιτικές ιδεολογίες γύρω από 

μόνο μια διάσταση πρακτικά χωλαίνει.   Ο ίδιος μάλιστα το παραδέχεται 

αναφέροντας χαρακτηριστικά “Στην πραγματικότητα όμως, οι πολιτικές ιδεολογίες 

αποτελούν εξαιρετικά πολύπλοκα σύνολα πεποιθήσεων, αξιών και δογμάτων, τα οποία 

και αναγκάζεται να υπεραπλοποιήσει οποιοδήποτε είδος φάσματος” (2007: 60). Η 

έννοια της ιδεολογίας άλλωστε είναι εξαιρετικά δύσκολη να ορισθεί. Όπως 

υποστηρίζει ο McLellan (1995) “Η ιδεολογία είναι η πιο ασαφής έννοια όλων των 

κοινωνικών επιστημών”. 

Για τον παραπάνω λόγο είναι ευκολότερο να ταξινομούμε τα κόμματα εντός 

κομματικών οικογενειών προκειμένου να περιγράφουμε τα κοινά χαρακτηριστικά 

τους. Αν θέλαμε να την ορίσουμε θα μπορούσαμε να πούμε πως μια κομματική 

οικογένεια “είναι πρωταρχικά μια συνείδηση, μια πολιτική «ταυτότητα» που 

προσδιορίζεται από αρκετά σύνθετα και ετερόκλητα ιδεολογικά, κοινωνικά, 

οργανωτικά και γενικότερα πολιτικά στοιχεία (του σήμερα ή/και του χθες…)” 

(Διαμαντόπουλος 1993: 348). Και σε αυτή την ταξινόμηση παρουσιάζονται 

παθογένειες καθώς υφίστανται παραλλαγές κομμάτων εντός της ίδιας οικογένειας, ή 

έχει για παράδειγμα παρατηρηθεί οικογένειες με διαφορετικές αφετηρίες να 

συγκλίνουν σε βαθμό ικανό να μας προβληματίσει για τυχόν συγχώνευση τους (ή/και 

                                                            
2 Για παράδειγμα οι αναρχικοί είναι οπαδοί της απόλυτης ισότητας πράγμα που τους ταξινομεί στο 
αριστερό άκρο του πολιτικού φάσματος και παράλληλα εναντιώνονται απέναντι σε κάθε μορφή 
οικονομικού ελέγχου και διακυβέρνησης, γεγονός που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να τους 
τοποθετήσει στο δεξί άκρο του φάσματος. Παρομοίως έχουν παρατηρηθεί ιστορικά φασιστικά 
καθεστώτα τα οποία έχουν εφαρμόσει οικονομική διαχείριση και κρατικό έλεγχο (Heywood 2007).  
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το αντίθετο)3. Σε κάθε περίπτωση όμως η ταξινόμηση σε κομματικές οικογένειες 

είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος. 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις λεγόμενες παραδοσιακές οικογένειες της δεξιάς 

αφιερώνοντας ένα ξεχωριστό τμήμα στην ανάλυση κάθε μίας. Αυτές είναι οι 

Φιλελεύθεροι, οι Συντηρητικοί και οι Χριστιανοδημοκράτες (Bale 2011, Heywood 

2007). Οι δύο πρώτες οικογένειες προηγήθηκαν των Χριστιανοδημοκρατών. Τόσο η 

Συντηρητική, όσο και η Φιλελεύθερη κομματική οικογένεια εμφανίστηκαν τον 19ο 

αιώνα. Η πρώτη για να εκφράσει τα συμφέροντα των γαιοκτημόνων και η δεύτερη τα 

συμφέροντα εκείνων που ασχολήθηκαν με την βιομηχανία ή με επαγγέλματα που 

απαιτούσαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Η διαιρετική τομή που δικαιολόγησε την 

εμφάνισή τους στα πολιτικά δρώμενα είναι η γη-βιομηχανία. Από την άλλη μεριά οι 

Χριστιανοδημοκράτες εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα ως πολέμιοι της 

εκκοσμίκευσης και των προοδευτικών πολιτικών (ιδιαίτερα της αριστεράς). Εδώ 

καταλυτικό ρόλο έπαιξε η διαιρετική τομή κράτους-εκκλησίας (Bale 2011). 

 

 

 

 
                                                            
3 Όπως άλλωστε παρατηρεί και ο Διαμαντόπουλος “μια κομματική οικογένεια είναι κάτι πολύ πέρα 
από μια συγκροτημένη και θετικά αξιολογημένη πολιτική πρόταση (δηλαδή μια ιδεολογία)” (1993: 
347).  
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Συντηρητική Κομματική Οικογένεια 

Τα κόμματα της συντηρητικής κομματικής οικογένειας κάνουν, όπως προείπαμε, την 

εμφάνισή τους τον 19ο αιώνα κατά το κλείσιμο της Ναπολεόντειας περιόδου. Στην 

Ευρώπη κυριαρχεί το πνεύμα της παλινόρθωσης, καθώς οι πληγές από την πρόσφατη 

επανάσταση είναι ακόμα ανοιχτές. (Heywood 2007). Ο όρος συντηρητικό κόμμα 

όμως αργεί να υιοθετηθεί από τις κομματικές ηγεσίες4. Συνήθεις τίτλοι των υπό 

εξέταση κομμάτων ήταν οι ακόλουθοι: «Λαϊκό Κόμμα», «Κόμμα εθνικοφρόνων», 

«Συμμαχία Μετριοπαθών» κλπ. Όμως ειδικά κατά τον μεσοπόλεμο και μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο ο όρος έγινε ευρύτατα αποδεκτός (Διαμαντόπουλος 1991). 

Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τον συντηρητισμό σε παραδοσιακό («κλασικό») και 

σε μοντέρνο. Στον παραδοσιακό κυρίαρχο στοιχείο είναι ο φιλομοναρχισμός και η 

αγάπη των κομμάτων για τον βασιλιά. “Ο βασιλιάς ήταν γι’ αυτά η επίστεψη και η 

εγγύηση της διατήρησης της «φυσικής» κοινωνικής τάξης και ιεραρχίας” 

(Διαμαντόπουλος 1991: 18). Ακόμη παρατηρείται έντονη επιφυλακτικότητα απέναντι 

στον κυρίαρχο λαό και τη δημοκρατία. (Heywood 2007). Το προηγούμενο στοιχείο 

προκύπτει από τα έντονα φιλοεκκλησιαστικά αισθήματα των συντηρητικών, καθώς οι 

συντηρητικοί ενοχλούνταν από τα αιτήματα της εποχής περί ανεξιθρησκίας. Άλλα 

στοιχεία που διαμορφώνουν την ιδεολογία του «κλασικού» συντηρητισμού είναι η 

αποσυγκέντρωση της εξουσίας και η οργανισμική αντίληψη της ιστορίας5. Τέλος οι 

συντηρητικοί διακρίνονται για την μιλιταριστική νοοτροπία τους και την εκτίμηση 

                                                            
4 Μόλις το 1832 ο Sir Robert Pee τον χρησιμοποιεί για να μετονομάσει τους Τόρηδες 
(Διαμαντόπουλος  1991). 
5 “είναι η κατανόηση των κοινωνιών ως βιολογικών οργανισμών, με ένα κοινό και ενιαίο συντονιστικό 
κέντρο, χωρίς εσωτερικές αντιφάσεις, συγκρούσεις ή συγκρουσιακές προοπτικές” (Διαμαντόπουλος 
1991: 20).   
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προς τον στρατό, καθώς και για την απαισιοδοξία τους για τις κοινωνίες και την 

δυσπιστία τους στον άνθρωπο6 (Διαμαντόπουλος 1991). 

Αναφορικά με τον σύγχρονο συντηρητισμό ο Διαμαντόπουλος (1991) παρατηρεί πως 

τα κόμματα που τον ασπάζονται έχουν ατομοκεντρικά ιδεώδη. Κομβικής σημασίας 

ζητήματα είναι η ατομική ιδιοκτησία, η αύξηση της παραγωγής, η ανάπτυξη της 

οικονομίας και η πτώση του πληθωρισμού, ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος και ο 

περιορισμός των φόρων. Για να λάβουν χώρα όλα τα παραπάνω οι συντηρητικοί δεν 

ενοχλούνται με την ενίσχυση της ανεργίας, την άνιση κατανομή του πλούτου και την 

μείωση των δημόσιων δαπανών. Επιπλέον ενδιαφέρονται για την τήρηση των 

χρηστών ηθών της τάξεως και των εθνικών αξιών και συμφερόντων και δεν 

διστάζουν να επιδείξουν αντικομουνιστικό πρόσωπο. Τέλος οι επιλογές τους 

ταυτίζονται συνήθως  με τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα  και τείνουν να 

υποβαθμίζουν τον ρόλο των συνδικάτων. 

Η εκλογική τους βάση έχει μεγάλο εύρος. Ιδιαίτερα δημοφιλή εμφανίζονται ανάμεσα 

στους εκπροσώπους των μεσαίων και των ανώτερων εισοδηματικών και κοινωνικών 

στρωμάτων. Παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αποδοχής όμως και από τα ανώτατα 

υπαλληλικά στρώματα αλλά και από τον αγροτικό κόσμο. Τέλος αν και οξύμωρο 

φαίνεται πως αποτελούν εκλογική επιλογή και για μερίδα του εργατικού κόσμου και 

ιδιαίτερα ανάμεσα σε αυτούς που δεν ασχολούνται με τον συνδικαλισμό ή που 

ψυχολογικά δεν έχουν αντιληφθεί την ταξική τους κατάσταση (Διαμαντόπουλος 

1991). 

 
                                                            
6 “Η ανθρώπινη ορθολογικότητα είναι αναξιόπιστη, και η ηθική κατάπτωση λανθάνει μέσα σε κάθε 
άτομο” (Heywood 2007: 155). 
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Φιλελεύθερη κομματική οικογένεια 

Ο όρος «φιλελεύθερος» χρησιμοποιείται από τον 14ο αιώνα7. Ως έννοια όμως ικανή 

να περιγράψει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, όπως προαναφέραμε, 

χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα (Heywood 2007). Προήλθε ως προϊόν 

πολιτικής παρέμβασης της νεόκοπης αστικής τάξης, προκειμένου να προασπίσει τα 

συμφέροντά της και να αξιώσει σημαντικότερο ρόλο στην πολιτική ζωή 

(Διαμαντόπουλος 1991). Γενικά σαν πολιτική θεωρία έκανε επίθεση στα 

απολυταρχικά και φεουδαρχικά προνόμια και αξίωσε συνταγματική αρχικά, και στην 

συνέχεια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση (Heywood 2006). 

Τα βασικά στοιχεία του φιλελευθερισμού κατέγραψε ο Heywood (2006). Το 

κυριότερο κατ’ αυτόν είναι ο ατομικισμός, που περιγράφει την υπέρτατη σημασία του 

ατόμου έναντι οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας. Εξίσου σημαντικά στοιχεία είναι ο 

λόγος (υπό το πρίσμα πως ο κόσμος διέπεται από ορθολογική δομή και έτσι τα άτομα 

είναι ικανά να κρίνουν με σύνεση για τον εαυτό τους), η συναίνεση ( καθώς οι 

κοινωνικές σχέσεις αποτελούν οικειοθελή συμφωνία) και ο συνταγματισμός. 

Επιπλέον εξέχουσα είναι η σημασία της ισότητας όχι μόνο σε ηθικό, πολιτικό και 

νομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο δικαιωμάτων και ευκαιριών. Ακόμη κομβικής 

σημασίας για όλες τις εκφάνσεις του φιλελευθερισμού θεωρείται και η ανοχή των 

ατόμων σε άλλα άτομα που εκφράζουν ιδέες και πιστεύω διαφορετικά από τα δικά 

τους, και δρουν διαφορετικά από τους ίδιους. 

Και εντός των κόλπων αυτής της κομματικής οικογένειας υφίσταται διάκριση 

ανάμεσα σε κλασικό και σύγχρονο φιλελευθερισμό. Στην πρώτη περίπτωση 

                                                            
7 Η λατινική λέξη liber εξυπηρετούσε την περιγραφή των ελεύθερων ανθρώπων (Heywood 2007).  
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δεσπόζουν ιδέες όπως η θεωρία των φυσικών δικαιωμάτων (αυτά που σήμερα 

θεωρούμε γενικά ανθρώπινα δικαιώματα), ο ωφελιμισμός (υπό την έννοια πως τα 

άτομα παρακινούνται από το προσωπικό τους συμφέρον), ο οικονομικός 

φιλελευθερισμός (αξιώνει πως η οικονομία λειτουργεί καλύτερα όσο μικρότερη είναι 

η κρατική παρέμβαση σε αυτή ) καθώς και ο κοινωνικός δαρβινισμός8. 

Από την άλλη μεριά ο σύγχρονος φιλελευθερισμός, που έχει  ύπαρξη και στην 

σύγχρονη πολιτική ζωή, φαίνεται να διαφέρει σε ορισμένες πτυχές του από τον 

κλασικό. Και εδώ προκρίνεται η ατομικότητα θεωρώντας τα ανθρώπινα όντα ως 

διακριτές και μοναδικές οντότητες. Ακόμη χρησιμοποιείται η έννοια της θετικής 

ελευθερίας ως αντιστάθμισμα στον αχαλίνωτο καπιταλισμό9. Τέλος εισάγεται η 

έννοια του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Μέσω αυτής προάγεται η θεμελίωση του 

κοινωνικού κράτους. Αξιώνεται δηλαδή μια μορφή κοινωνικής πρόνοιας για όλα τα 

άτομα μιας κοινωνίας (Heywood 2007). 

Εξετάζοντας  την κοινωνική τους απήχηση θα περίμενε κανείς να έχουν απορροφηθεί 

από τα καθαρά αστικά συντηρητικά κόμματα, καθώς η κοινωνική εξέλιξη εξάλειψε 

τα κατάλοιπα της φεουδαρχικής κοινωνικής δομής. Ο Διαμαντόπουλος υποστηρίζει 

πως “οφείλουν, με εξαίρεση την Μ. Βρετανία, την κοινωνική τους επιβίωση στην απλή 

αναλογική, που επιτρέπει την προέκταση μέσα στο χρόνο συγκρούσεων του 

παρελθόντος.[…] Είναι ο πολιτικός χώρος με τις μικρότερες οργανικές διασυνδέσεις με 

την κοινωνία” (1991: 49). Όμως παρά την έλλειψη κοινωνικών διασυνδέσεων 

παρουσιάζουν παρεμφερή κοινωνική απήχηση με αυτή των συντηρητικών κομμάτων. 

Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχει μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα στα 

                                                            
8 Καθώς τα άτομα δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες και δεν παρουσιάζουν την ίδια εργατικότητα, θα 
προοδεύσουν μόνο οι ικανοί και οι πρόθυμοι (Heywood 2007) 
9 Με δεδομένο πως η αγορά δεν κατάφερε να αυτορυθμιστεί ποτέ και η υπερβολική συγκέντρωση 
πλούτου από λίγους λειτουργούσε αρνητικά ως προς τις ίσες ευκαιρίες για τους πολλούς. 
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σύγχρονα συντηρητικά και φιλελεύθερα ευρωπαϊκά κόμματα, ιδιαίτερα σε 

αντιπαραβολή με “τις ιδεολογικές οργανωτικές και κοινωνικές διαφορές που χωρίζουν 

και τα μεν και τα δε από την τρίτη πολιτική οικογένεια του μη αριστερού χώρου, τη 

χριστιανοδημοκρατική” (Διαμαντόπουλος 1991: 52). 
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Η κομματική οικογένεια των 

χριστιανοδημοκρατών  

Όπως προείπαμε η χριστιανοδημοκρατική κομματική οικογένεια εμφανίστηκε στα 

πολιτικά δρώμενα αρκετά αργότερα από τις άλλες δυο κομματικές οικογένειες 

(φιλελεύθεροι - συντηρητικοί) που συνδυάζουμε για να περιγράψουμε τον 

παραδοσιακό δεξιό χώρο του πολιτικού φάσματος. Αρχικά η χρήση του όρου 

χριστιανική δημοκρατία έγινε με σκοπό να δηλωθεί η αποδοχή, από μέρος των 

καθολικών, των δημοκρατικών αξιών καθώς και η αναγνώριση της λαϊκής εξουσίας. 

Ειδικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η χριστιανοδημοκρατία περιγράφηκε και ως 

πολιτικός καθολικισμός (Διαμαντόπουλος 1991). 

Τα περισσότερα κόμματα της συγκεκριμένης οικογένειας στην Ευρώπη, έστω και σε 

μικρό βαθμό, υιοθετούν πολιτικές θέσεις που καλύπτουν εξαιρετικά ευρύ μέρος του 

πολιτικού φάσματος. Για τον συγκεκριμένο λόγο άλλωστε ο Hanley (1994) τα 

αντιμετωπίζει, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον ως πολυσυλλεκτικά. Από την άλλη 

μεριά όμως ο Διαμαντόπουλος (1991) θεωρεί πως αν κανείς τα μελετούσε 

προσεκτικότερα θα έπρεπε να τοποθετήσει το ιδεολογικό τους κέντρο βάρους κοντά 

στον πολιτικό χώρο του κέντρου10.Λόγω λοιπόν της ευρύτητας που προαναφέραμε τα 

κόμματα αυτά καθίστανται ικανά να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο σε συμμαχικά 

κυβερνητικά σχήματα. Πρόκειται δηλαδή για “κόμματα διαταξικά, πολυφωνικά, 

φατριοκυριαρχούμενα και μη (ευρέως τουλάχιστον) εντοπίσιμα σε κάποιο σημείο του 

ιδεολογικού φάσματος αριστερά - δεξιά [ … ]. Ο κοινός -στο βαθμό που υπάρχει- 

                                                            
10 Με σαφή ροπή προς τις δεξιότερες θέσεις του πολιτικού φάσματος. 
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ιδεολογικός τους πυρήνας αντιμετωπίζεται περισσότερο στην αντιμετώπιση ηθικών 

ζητημάτων και των σχέσεων της εκκλησίας με την κοινωνία [ … ] ” (Διαμαντόπουλος 

1991: 64). 

Πιο συγκεκριμένα οι χριστιανοδημοκράτες αποδέχονται την λαϊκή κυριαρχία σαν 

πηγή προσδιορισμού των εγκόσμιων πολιτικών πραγμάτων, αλλά κατά παραχώρηση 

και με αρκετό δισταγμό. Δεν μιλάμε δηλαδή για απόλυτη κυριαρχία αλλά για 

συμβιβασμό με τη Θεία. Ακόμη διακηρύσσουν έντονα την αταξικότητά τους, την 

άρνηση δηλαδή να ταυτιστούν με οποιαδήποτε ταξικά συμφέροντα. Αντιθέτως 

προβάλλουν θέσεις υπέρ των ηθικών αρχών και της οικογένειας11.  (Hanley 1994).  

Στο ζήτημα της οικονομίας διαφοροποιούνται από τα άλλα δυο μέλη της 

παραδοσιακής δεξιάς. Πιστεύουν δηλαδή στον οικονομικό φιλελευθερισμό, αρκεί 

αυτός να μην είναι άκρατος. Για τον λόγο αυτό τείνουν να επιζητούν κρατικές 

παρεμβάσεις και ρυθμίσεις με σαφή φιλολαϊκό προσανατολισμό. Από την άλλη μεριά 

όμως υποστηρίζουν με σθένος την ύπαρξη κρατικά ανεξάρτητων ιδεολογικών 

μηχανισμών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, σχολείων, πολιτιστικών συλλόγων κλπ. 

Για όλα τα παραπάνω θεωρούν πως η κρατική εξάρτηση θα πρέπει να αντικατασταθεί 

από τον εκκλησιαστικό έλεγχο (Διαμαντόπουλος 1991). 

Το εκλογικό τους ακροατήριο συνήθως ταυτίζεται με αυτό των φιλελεύθερων και των 

συντηρητικών, αλλά η διαφορά είναι πως οι ψήφοι αποσπώνται από τα παραδοσιακά 

δεξιά κόμματα που δεν έχουν σαφή χριστιανικό προσανατολισμό. Αυτό συμβαίνει, 

διότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένης τάξης, αλλά    επικαλούνται την 

αναζήτηση μιας “ «τρίτης λύσης» ανάμεσα στον αθεϊστικό μαρξισμό και τον 

                                                            
11 Για παράδειγμα είναι αντίθετοι με τις  αμβλώσεις, την πορνογραφία, τα διαζύγια κ.ο.κ. 
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πλουτοκρατικό και υλιστικό φιλελευθερισμό, που να βασίζεται στην κοινωνική 

αλληλεγγύη και τη σφυρηλάτηση της διαταξικής συνοχής” (Διαμαντόπουλος 1991: 65). 
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Περί νέων δεξιών κομμάτων 

 Όπως υποστηρίξαμε και στην αρχή της παρούσας μελέτης κατά γενική ομολογία η 

κατάταξη των κομμάτων εντός ενός φάσματος διευκολύνει τόσο την περιληπτική 

περιγραφή των πολιτικών τους θέσεων, όσο και τον προσανατολισμό των ατόμων 

εντός του πολιτικού στίβου. Για τον λόγο αυτό γίνεται χρήση του δίπολου 

«αριστεράς» και «δεξιάς» και οι κομματικοί σχηματισμοί κατατάσσονται σε όλες τις 

πιθανές θέσεις που μπορούν να λάβουν εντός αυτού του φάσματος (Knutsen, 1998). 

Σε αυτό το στάδιο της μελέτης μας θα ασχοληθούμε μόνο με τα κόμματα που 

λαμβάνουν τις δεξιότερες θέσεις του προαναφερθέντος φάσματός, έχοντας ως 

χρονική αφετηρία την δεκαετία του 1980. Για τις ανάγκες της ανάλυσής μας θα 

αναφερόμαστε σε αυτά και με τον χαρακτηρισμό νέα δεξιά κόμματα12.  

Η άποψη πως η πολιτική κυριαρχείται από κομματικούς σχηματισμούς που έχουν 

μεγαλύτερη ηλικία από αυτή του μέσου όρου των εκλογέων τους αξιολογείται ως 

ορθή για το μεγαλύτερο μέρος της γηραιάς ηπείρου (Mudde, 2011)13. Πέρα από αυτή 

την παραδοχή όμως η ενδυνάμωση των προαναφερθέντων κομμάτων δεν μπορεί να 

περάσει απαρατήρητη. Τα κόμματα αυτά μάλιστα έλαβαν τέτοια εκλογική αποδοχή 

από το 1980 και έπειτα, που μας επιτρέπει να καταδείξουμε μια σαφή ροπή των 

κομματικών συστημάτων της δυτικής Ευρώπης προς τα δεξιά. Επιπλέον τα 

συγκεκριμένα κόμματα κατέλαβαν την δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος 

υιοθετώντας δεξιότερες τοποθετήσεις σε σχέσεις με αυτές που είχαν οι προκάτοχοί 

                                                            
12 Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός χρησιμοποιήθηκε για να τα περιγράψει και από τον Knutsen 
(1998). 
13 “ ’Έστω και αν τα κομματικά συστήματα φαίνονται να είναι πιο ρευστά στον 21ο αιώνα, όχι μόνο 
στο ανατολικό τμήμα της ηπείρου, αυτά ελέγχονται, ακόμη, ευρέως, από μέλη των παραδοσιακών 
οικογενειών κομμάτων, όπως είναι οι συντηρητικοί και οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές, οι 
σοσιαλδημοκράτες και οι φιλελεύθεροι” (Mudde 2011: 71).  
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τους (Knutsen, 1998)14. Η θέση που εκθέσαμε προηγουμένως περί αναδιάρθρωσης 

των κομματικών συστημάτων υποστηρίζεται και από τον Betz (1994: 3) ο οποίος 

αναφέρει χαρακτηριστικά πως τα σημαντικά εκλογικά κέρδη των νέων δεξιών 

κομμάτων καταδεικνύουν “μια βασική μεταμόρφωση της πολιτικής στις προηγμένες 

δημοκρατίες της δύσεως”. Με την σειρά τους οι Meijelink et al (1998: 165) 

σημειώνουν πως αυτή η αλλαγή των πολιτικών συστημάτων αποτελεί “ένα από τα πιο 

αξιοσημείωτα πολιτικά φαινόμενα”. Η ανάδυση και εδραίωση των νέων δεξιών 

κομμάτων είναι ήσσονος σημασίας για τον Betz ο οποίος θεωρεί πως είναι ικανή να 

αποτελέσει “την σημαντικότερη πρόκληση για την καθεστηκυία και την πολιτική σκηνή 

της Δυτικοευρωπαϊκής Δημοκρατίας” (1994: 3)15.  

Όπως είναι λοιπόν σε θέση να αντιληφθεί κανείς, είκοσι και πλέον χρόνια από την 

αρχική ενασχόληση της επιστημονικής κοινότητας με τα νέα δεξιά κόμματα, οι 

αρχικές παρατηρήσεις τείνουν να επαληθευθούν. Η εκλογική και ιδεολογική αποδοχή 

των κομμάτων δεν αποτέλεσε πολιτικό φαινόμενο ικανό να χαρακτηρισθεί ως 

«διάττοντας αστέρας», αλλά η δράση τους είχε όντως καταφέρει να αλλάξει τον ρου 

των πολιτικών πραγμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τους Minkenberg και Schain 

“η νέα ριζοσπαστική δεξιά δεν είναι απλά η επέκταση του συντηρητισμού προς την άκρα 

δεξιά, αλλά το προϊόν της αναδιάρθρωσης του πολιτικού φάσματος και της 

επανομαδοποίησης του κομματικού συστήματος” (2003: 164). Η θέση που 

υποστηρίζουμε στην αρχή της παραγράφου αυτής ενισχύεται από τα ευρήματα 

πολλών επιστημονικών μελετών που δεν μπορούν να αναφερθούν στο σύνολό τους 

για την οικονομία της εργασίας. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες απόψεις: “τα νέα 

                                                            
14 Η παρατήρηση αυτή οδήγησε τον Knutsen (1998)  στο συμπέρασμα πως η παρουσία και οι θέσεις 
τους αποτέλεσαν την αιτία για την αύξηση της πόλωσης του πολιτικού σκηνικού. 
15 Η άποψη του Betz φαίνεται πως έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο καθώς περίπου δέκα χρόνια μετά 
από την αρχική διατύπωσή της παρατηρεί πως “ακόμα και εκεί που τα κόμματα αυτά είχαν λιγότερο 
εντυπωσιακά αποτελέσματα, το αποτέλεσμα ήταν παρ’ ολ’ αυτά συχνά ένας μικρός πολιτικός 
σεισμός” (Betz 2003: 74).    
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αυτά πολιτικά κινήματα έχουν νομιμοποιηθεί στην πολιτισμική και κοινωνική 

εκπροσώπηση της δεξιάς” (Poirier 2001: 3), “έχουν αποκτήσει μια σημαντική και 

διαρκή παρουσία στην πολιτική σκηνή και δείχνουν μια αυξανόμενη δυνατότητα να 

διαμορφώνουν τη γνώμη των ψηφοφόρων και να επηρεάζουν την χάραξη πολιτικής” 

(Schain et al 2002: 3), “Πράγματι μόνο, δύο νέες οικογένειες κομμάτων έχουν 

καταφέρει να καθιερωθούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες από το Δεύτερο Παγκόσμιο 

πόλεμο: Οι Πράσινοι (ή Νέα Πολιτική) και η Λαϊκιστική Ριζοσπαστική Δεξιά. Μόνο δε 

η τελευταία κατόρθωσε να έχει θετικά αποτελέσματα και στις δύο πλευρές της 

Ευρώπης” (Mudde 2011: 39). 

Είναι όμως τόσο μεγάλη η δυναμική των κομμάτων της νέας άκρας δεξιάς ώστε να 

μπορεί κανείς να μιλά για ένα φάντασμα που πλανάται πάνω από την Ευρώπη16, που 

έχει τη μορφή των ακροδεξιών κομματικών σχηματισμών και την δυνατότητα να 

αποτελέσει κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες; Η απάντηση στο παραπάνω 

ερώτημα είναι μάλλον αρνητική. Θεωρούμε πως η ακροδεξιά “δεν εξαπολύει μια 

γενική επίθεση κατά των κοινοβουλίων της Ευρώπης” (Fromm και Kerbach 1994: 9). 

Άλλωστε όπως υποστηρίζουν οι Wilcox et al “φαίνεται ότι η υποστήριξη των 

ακροδεξιών κομμάτων διευρύνθηκε ουσιωδώς στη δεκαετία του 1980, αλλά σε πιο 

πρόσφατα χρόνια, τείνει να επιβραδύνεται, πάλι, με λίγες εξαιρέσεις” (2003: 129).  

Ειδικότερα, έπειτα από μελέτη που διενεργήθηκε σε δεκατέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, 

τα νέα δεξιά κόμματα έλαβαν κατά μέσο όρο 6,5% την δεκαετία του 1980 και 8,3% 

την δεκαετία του 1990 (Wilcox et al 2003). Παρόμοια θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε την κατάσταση και στην μετακομμουνιστική Ανατολική Ευρώπη, 

αγνοώντας τις απόψεις που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου στη δεκαετία του 1990 

(Mudde 2011). 

                                                            
16 Στο σημείο αυτό παραφράζουμε την διάσημη ρήση των Marx και Engels (1848). 
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Εξαιρέσεις φυσικά υπάρχουν σχετικά με την δυναμική που καταδείξαμε στην 

προηγούμενη παράγραφο. Σε χώρες όπως η Σερβία και το Βέλγιο17 τα ακροδεξιά 

κόμματα διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, 

αφού λαμβάνουν εκλογικά αποτελέσματα ικανά να τους επιτρέπουν να 

πρωταγωνιστούν. Ακόμη αν εξετάσουμε το παράδειγμα της Αυστρίας ή της 

Σλοβακίας θα δούμε πως εκεί έχουν διαδραματίσει και ρόλο στην εθνική κυβέρνηση 

(Mudde 2011). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
17 Συγκεκριμένα στην περιοχή της Φλάνδρας. 
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Δυσκολία ορισμού του φαινομένου 

και αναζήτηση ιδεολογίας των 

ακροδεξιών κομμάτων 

Όσα έχουν αναφερθεί έως αυτό το σημείο μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα νέα 

δεξιά κόμματα διαδραματίζουν άξιο προσοχής ρόλο στον πολιτικό χάρτη της Δυτικής 

Ευρώπης. Δεν θα ήταν μάλιστα υπερβολή να συνταχθεί κανείς με την άποψη πως η 

πορεία τους αποτελεί “μια  από τις πιο σημαντικές πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων 

χρόνων” (Betz 1998: 6). Άλλωστε “έχουν αποκτήσει μια σημαντική και διαρκή 

παρουσία στην πολιτική σκηνή και δείχνουν μια αυξανόμενη δυνατότητα να 

διαμορφώνουν τη γνώμη των ψηφοφόρων και να επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής” 

(Schain et al 2002: 164). Η αυξημένη παρουσία των κομμάτων της άκρας δεξιάς μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως υπήρξε διαιρετική τομή (ή τομές) ικανή να την 

δικαιολογήσει, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και κάποιον βαθμό κοινωνικής 

αποδοχής18. 

Η πορεία μάλιστα των κομμάτων αυτών οδήγησε την επιστημονική κοινότητα να 

ασχοληθεί σε βάθος με την προσπάθεια αρχικά να ορισθεί το φαινόμενο και εν 

συνεχεία να γίνει σαφής η ιδεολογία που πρεσβεύει (Κολοβός 2005). Όμως παρά το 

επιστημονικό ενδιαφέρον, το προαναφερθέν εγχείρημα αποδείχθηκε εξαιρετικά 

                                                            
18 Μάλιστα όπως παρατηρεί ο Poirier “τα νέα αυτά πολιτικά κινήματα έχουν νομιμοποιηθεί στην 
πολιτισμική και κοινωνική εκπροσώπηση της δεξιάς” (2001: 3). 
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δύσκολο19. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως ο Hainsworth (2004) αποκαλεί 

το φαινόμενο “πολύπλοκη αλχημεία” ενώ η Γεωργιάδου χαρακτηριστικά αναφέρει: 

“το φαινόμενο της μεταπολεμικής άκρας δεξιάς δεν είναι μόνο ως προς την οντολογία 

του σύνθετο και πολύπλοκο, αλλά και ως προς τις στοχεύσεις του, καθώς και τον λόγο 

που διατυπώνει και τα μέσα που χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει τις στοχεύσεις 

αυτές” (2008: 31). 

Για τους λόγους που προαναφέραμε θα μπορούσε να πει κανείς πως θα ήταν συνετό 

αρχικά να γίνει μια προσπάθεια χρήσης ορισμού κοινής αποδοχής για την περιγραφή 

του φαινομένου, ώστε να αρχίσει να σκιαγραφείται το ιδεολογικό του πλαίσιο. Αυτό 

όμως στην πράξη αποδεικνύεται ανέφικτο καθώς στα ίδια αντικείμενα εξέτασης 

αποδίδονται από τους μελετητές διαφορετικά επίθετα για την περιγραφή τους 

(Κολοβός 2005). Χωρίς να θεωρούμε πως έχουμε βρει το σύνολο των όρων που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το φαινόμενο, παραθέτουμε στη συνέχεια τους 

πιο δημοφιλείς οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: νέα δεξιά, άκρα δεξιά, ακροδεξιά, υπέρ-

δεξιά, ριζοσπαστική δεξιά, νέα ριζοσπαστική δεξιά, λαϊκισμός, ριζοσπαστικός δεξιός 

λαϊκισμός, δεξιός λαϊκισμός, εθνικός λαϊκισμός, νέος λαϊκισμός, νεολαϊκισμός, 

λαϊκισμός του αποκλεισμού, ξενοφοβικός λαϊκισμός, λαϊκιστικός εθνικισμός, εθνο-

εθνικισμός, κατά των μεταναστών, νατιβισμός, ρατσισμός, φυλετικός εξτρεμισμός, 

φασισμός, νεοφασισμός, μετα-φασισμός, αντιδραστικός φυλετισμός, εθνικισμός της 

ενσωμάτωσης, απόρριψη των πολιτικών κομμάτων, κατά του πολιτικού κατεστημένου 

(Κολοβός 2005, Mudde 2011). 

Στην προσπάθεια ορισμού του φαινομένου ανακύπτουν δυο σοβαρά προβλήματα. 

Αρχικά ο κάθε ερευνητής έχει την δική του θεωρητική αφετηρία, η οποία τον οδηγεί 

                                                            
19 “Η σοβαρή συγκριτική επιστημονική μελέτη για την ριζοσπαστική δεξιά είναι ακόμα σε βρεφικό 
στάδιο” (Minkenberg 2000: 170). 
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να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη ορολογία, να εστιάσει την έρευνά του σε 

διαφορετικά σημεία και να δώσει διαφορικές αιτίες που ερμηνεύουν την εκλογική 

επιτυχία ή αποτυχία των κομμάτων της άκρας δεξιάς (Mudde 1996 α)20. Το δεύτερο 

πρόβλημα που εντοπίζουμε είναι αυτό που περιέγραψε ο Mudde (2011) ως πρόβλημα 

της κυκλικότητας. Λόγω του προβλήματος αυτού “υποχρεωνόμαστε να αποφασίσουμε 

με βάση ποια post facto κριτήρια θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να ορίσουμε τα 

διάφορα κόμματα, ενώ χρειαζόμαστε a priori κριτήρια για να επιλέξουμε τα κόμματα 

που θέλουμε να ορίσουμε” (Mudde 2011: 53). Ως λύση ο Mudde (2011) προτείνει τη 

χρήση είτε ενός ελάχιστου ορισμού είτε ενός μέγιστου, οι οποίοι όπως αναφέρει δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως διαφορετικοί σε περίπτωση ύπαρξης επικαλυπτόμενων κομματικών οικογενειών21. 

Έτσι ο ελάχιστος ορισμός θα μπορούσε “να περιγράψει τα χαρακτηριστικά του 

ιδεολογικού πυρήνα όλων των κομμάτων που συμπεριλαμβάνονται, γενικά, στην 

κομματική οικογένεια” (Mudde 2011: 56)22. Από την άλλη μεριά ο μέγιστος ορισμός 

επιδιώκει να βρει το μέγιστο κοινό παρονομαστή ανάμεσα σε παρεμφερή κόμματα 

της οικογένειας, δηλαδή “το μέγιστο δυνατό αριθμό ομοιοτήτων εντός (τμήματος) της 

οικογένειας” (Mudde 2011: 55)23. 

Ας μας επιτραπεί να θεωρήσουμε ως ορθότερο ορισμό του φαινομένου αυτόν που 

προτείνει ο Mudde (2011), που το περιγράφει ως λαϊκιστική ριζοσπαστική δεξιά. 

                                                            
20 “Η μελέτη της άκρας δεξιάς έχει συνήθως αποτελέσει αντικείμενο ορκισμένων εχθρών της, και έχει 
εν πολλοίς οδηγήσει σε αδιάλλακτες, αναπόδεικτες, συναισθηματικές και ακραία  πολιτικοποιημένες 
μελέτες στον χώρο” (Mudde 1996 : 226).  
21 Αναφέρει όμως στην μελέτη του τις λύσεις σχετικά με την αντιμετώπιση όλων των κομμάτων ως 
μέρη μιας ευρύτερης κομματικής οικογένειας εντός της οποίας τα μέλη δεν ομοιάζουν απόλυτα, 
αλλά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα. Την άποψη μάλιστα περί κομματικής 
οικογένειας ενισχύει και ο Hainsworth  ο οποίος  αναφέρει πως “Μάλλον, μπορεί να απεικονιστεί ως 
πολιτική οικογένεια, τα συστατικά μέρη της οποίας εμφανίζουν ορισμένα κοινά στοιχεία, τα οποία 
μπορούν, επίσης να διαιρεθούν σε υπο‐τύπους” (2004: 49). 
22 Βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο ορισμό είναι ο εθνικισμός και ο νατιβισμός 
(Mudde 2011). 
23Εδώ ο Mudde (2011) προκρίνει τα στοιχεία του νατιβισμού, του αυταρχισμού και του λαϊκισμού. 

[24] 
 



Φυσικά θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις. Παραδοσιακά ο όρος 

ριζοσπαστικός χρησιμοποιήθηκε για τους υποστηρικτές της Γαλλικής επανάστασης, 

δηλαδή για την αριστερά (Ignazi 2003). Τα δεξιά κόμματα θεωρούνται ριζοσπαστικά 

καθώς ενέχουν αντισυστημική διάσταση24. Άρα για τον Mudde “το ριζοσπαστικό 

ορίζεται ως αντίθεση σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας, κυρίως, προς τον πολιτικό πλουραλισμό και την συνταγματική 

πλειοψηφία των μειονοτήτων” (2011: 67).  Ακόμα ο Mudde χρησιμοποιώντας τον όρο 

δεξιά εννοεί  “πίστη σε μια φυσική τάξη με ανισότητες” (2011: 68).  Τέλος η επιλογή 

της τοποθέτησης του όρου λαϊκισμού πριν από τον ριζοσπαστισμό γίνεται καθώς 

πρωταρχικό ρόλο στην ιδεολογία των κομμάτων αυτών έχει ο νατιβισμός και όχι ο 

λαϊκισμός, οπότε αποφεύγεται η σύγχυση. Η άκρα δεξιά είναι πρωτίστως 

ριζοσπαστική και στη συνέχεια λαϊκιστική. Οπότε το ορθό είναι να κάνουμε  λόγο για 

λαϊκιστική ριζοσπαστική δεξιά και όχι για ριζοσπαστικό δεξιό λαϊκισμό.    

Οι περισσότεροι από τους μελετητές της άκρας δεξιάς εντοπίζουν ως κυρίαρχο 

συστατικό της ιδεολογίας της τον εθνοκεντρισμό και τον εθνικισμό. ( Hainsworth 

2004, Γεωργιάδου 2008 κ.α). Ο Mudde μάλιστα (2011)  προκρίνει το στοιχείο του 

εθνικισμού-νατιβισμού τόσο στον ελάχιστο όσο και στον μέγιστο ορισμό του, όπως 

προαναφέραμε25. “Έθνος, εθνική ταυτότητα και εθνοκεντρισμός είναι κεντρικά 

συστατικά στο σύστημα αξιών της ακροδεξίας” (Hainsworth 2004: 62). 

                                                            
24 “Τα ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα είναι ριζοσπαστικά τόσο όσον αφορά στη γλώσσα που 
χρησιμοποιούν στην αντιμετώπιση των πολιτικών τους αντιπάλων όσο και σε ό,τι αφορά στο πολιτικό 
σχέδιο που προωθούν και υπερασπίζονται” (Betz και Johnson 2003: 302). 
25 “Ο νατιβισμός  [ … ]  ορίζεται ως ισχυρή αντιπαλότητα απέναντι σε μια εσωτερική μειονότητα 
εξαιτίας των ξένων της […] δεσμών” (Higham 1955: 4).  
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Ακόμη στοιχείο που προσδιορίζει την ιδεολογία της άκρας δεξιάς είναι ο 

αντικομουνισμός  ( Hainsworth 2004)26.  Άλλωστε όπως έχει υποστηρίξει ο Eatwell η 

ακροδεξιά έχει εκφράσει “μια έντονα επικριτική άποψη για την αριστερά, ειδικά για τις 

διεθνιστικές και ταξικές όψεις της” (1989: 71). Επιπλέον, όπως θα περίμενε κανείς, 

διακρίνονται και από έντονη αντιδημοκρατικότητα (Billig 1989, Mudde 1995, 

Fennema 1997, Ebata 1997, κ.α). Όπως μάλιστα υποστηρίζει ο Mudde (1995) το 

στοιχείο της αντιδημοκρατικότητας είναι αποφασιστικής σημασίας για την κατάταξη 

ενός κόμματος στην άκρα δεξιά. 

Κομβικής σημασίας ζήτημα για την άκρα δεξιά φαίνεται πως είναι και το 

μεταναστευτικό ζήτημα (Ebata 1997, Hainsworth 2004 κ.α). Άλλωστε “η 

μετανάστευση αποδείχτηκε το ιδεώδες θέμα για την κινητοποίηση της ριζοσπαστικής 

δεξιάς καθώς προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επίθεσης” (Betz 1998: 6). Μέσω της 

“μεταναστευτικής πολιτικής και της ξενοφοβίας, η ακροδεξία μετατρέπει σε εξιλαστήριο 

θύμα τον «Άλλον» [ … ]” (Hainsworth 2004: 60).  Οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως 

εξωτερικός εχθρός του έθνους και εν δυνάμει ανταγωνιστές των γηγενών πληθυσμών 

στην αγορά εργασίας (Mudde 1999). Έχοντας αφορμή την παραπάνω θέση 

προωθούνται η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία. Η ανοχή προς το 

διαφορετικό είναι μηδενική και θεωρείται επικίνδυνη για την εθνική ταυτότητα 

(Hainsworth 2004). Επιπλέον τίθεται ζήτημα σωβινισμού της κρατικής πρόνοιας 

(Mudde 2000, Hainsworth 2004).  “Τα αγαθά και τα επιδόματα που παρέχει το κράτος 

[ … ] πρέπει να διαφυλάσσονται για τους ντόπιους ή να παρέχονται κατά 

προτεραιότητα σ’ αυτούς [ ... ]” (Hainsworth 2004: 59).  

                                                            
26 Το στοιχείο αυτό της ιδεολογίας έχει αρχίσει να υποχωρεί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου 
(Hainsworth 2004). 
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Άλλα ζητήματα που τείνουν να απαρτίζουν την ιδεολογία των ακροδεξιών κομμάτων 

είναι η εύνοια προς τη χρήση βίας (Ebata 1997) και προς τον μιλιταρισμό καθώς και 

η απαίτηση για μια ισχυρή πολιτική ηγεσία. Δίνεται έμφαση στο νόμο και στην τάξη 

(και γενικότερα στην έννοια της ασφάλειας) και έτσι υποβόσκει και η εύνοια προς 

την κρατική καταστολή (Mudde 2000). Ακόμη ο Kitschelt (1995) υποστηρίζει πως η 

νέα ριζοσπαστική δεξιά είναι φιλική προς τον καπιταλισμό, ενώ κάποιοι μελετητές 

κατατάσσουν και το στοιχείο του αντισημιτισμού στην ιδεολογία της (Ebata 1997, 

Hainsworth 2004)27. Σύμφωνα με τον Harris “εάν ο αντισημιτισμός δεν είναι το κύριο 

θέμα της σύγχρονης ακροδεξιάς προπαγάνδας, αυτό οφείλεται στο ότι έχουν εμφανιστεί 

οι μετανάστες ως πιο βολικός στόχος και το μεταναστευτικό ζήτημα δημιουργεί 

περισσότερο ουσιαστική ευκαιρία για κινητοποίηση” (1990: 69). Τα υπόλοιπα κόμματα 

αντιμετωπίζονται από τα ακροδεξιά ως θιασώτες ενός σάπιου κατεστημένου και 

γίνεται προσπάθεια απόρριψής τους, κυρίως με λαϊκίστικη ρητορική. Παρά όμως τη 

λαϊκιστική της στάση η άκρα δεξιά μπορεί να είναι ελιτιστική (Mudde 2011)28. Τέλος 

παρατηρείται ένας έντονος σκεπτικισμός απέναντι στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης , αφού θεωρείται επικίνδυνη  για την εθνική συνείδηση και την 

κρατική κυριαρχία (Hainsworth 2004).  

 

                                                            
27 “Η ιδεολογία του αντισημιτισμού, περιεχόμενη σε μια επεξεργασμένη θεωρία συνομωσίας, είναι 
εγγενής στην άκρα δεξιά” (Ebata 1997: 19). 
28 Ελιτιστική φαίνεται η άκρα δεξιά στις ιδεολογίες του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού 
(Mudde 2011). 

[27] 
 



 

Τα τρία κύματα της άκρας δεξιάς 

Αν κανείς ασχοληθεί με την πορεία των ακροδεξιών κομμάτων μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο θα παρατηρήσει πως αυτή χωρίζεται σε τρείς φάσεις ή, για να 

δανειστούμε τον όρο που έχει χρησιμοποιηθεί από μεγάλο αριθμό μελετητών, σε τρία 

κύματα (Saalfeld 1993, Mudde 2000,  Γεωργιάδου 2008, Τσιράς 2012). Σύμφωνα με 

την Γεωργιάδου η κυματοειδής εξέλιξη της άκρας δεξιάς θα πρέπει να γίνεται 

αντιληπτή “απαγωγικά” καθώς “είναι οι μακρόσυρτες πολιτικο-οικονομικές διεργασίες 

στις πρώιμες και ύστερες μετα(ψυχρο)πολεμικές κοινωνίες (όπως: εκδημοκρατισμός, 

κοινοβουλευτισμός, εκβιομηχάνιση, εκσυγχρονισμός μεταβιομηχανισμός, 

μετακομουνισμός, παγκοσμιοποίηση) που προκαλούν την ανάπτυξη ή/και οδηγούν σε 

ύφεση, και πάντως, ωθούν σε μεταβολές το φαινόμενο της άκρας δεξιάς” (Γεωργιάδου 

2008: 86). 

Η αφετηρία του πρώτου κύματος τοποθετείται χρονικά στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου29. Η διαδικασία οικοδόμησης του κοινοβουλευτισμού και του 

εκδημοκρατισμού στην Δυτική Ευρώπη οδηγεί τους εναπομείναντες υποστηρικτές 

του φασισμού να αναζητήσουν στέγη στην άκρα δεξιά (Γεωργιάδου 2008). Τα πρώτα 

μεταπολεμικά ακροδεξιά πολιτικά μορφώματα επισήμως φέρονται να αποκηρύσσουν 

κάθε ενδεχόμενο επαναφοράς του πολιτικού σκηνικού στην πρότερη κατάσταση 

(Τσιράς 2012). Έφεραν λοιπόν το προσωπείο της νομιμότητας και της πίστης στους 

δημοκρατικούς θεσμούς. Όμως αποσκοπούσαν στην ανατροπή των δημοκρατικών 

                                                            
29 Αν αναλογιστεί κανείς πως προκειμένου να ξεσπάσει ο πόλεμος αυτός, που οδήγησε στην 
καταστροφή της Ευρώπης, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η κατάληψη της εξουσίας από φασιστικές και 
ναζιστικές δυνάμεις στις δεκαετίες του 1920 και 1930, τότε είναι εύλογος ο εκμηδενισμός της 
πολιτικής δύναμης και η περιθωριοποίησή τους μετά την λήξη του πολέμου (Τσιράς 2012). 
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καθεστώτων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό οδηγούνταν 

στην απροκάλυπτη υπονόμευση των ισχυρών πολιτικών δυνάμεων της εποχής, με ή 

χωρίς την χρήση βίας. Απώτερος σκοπός τους ήταν η κατάληψη της εξουσίας “από 

καθεστώτα που εξασφαλίζουν την οργανική ενότητα του λαού, στο πλαίσιο μιας ισχυρής 

εξουσίας του κράτους και του αρχηγού” (Γεωργιάδου 2008: 86). Έχοντας όμως ως 

δεδομένο πως τα ακροδεξιά κόμματα δεν διέθεταν ισχύ ικανή να επιφέρει την 

επίτευξη του στόχου τους, σε συνδυασμό με τις ισχυρές δομές της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας, αντιλαμβάνεται κανείς την ταχεία ανακοπή της πορείας τους. Οπότε η 

μοίρα των κομμάτων της άκρας δεξιάς του πρώτου κύματος είχε τρείς πτυχές. 

Πρώτον καθίστανται έκνομα και οδηγούνται στην διάλυση30. Δεύτερον θεωρούνται 

παρωχημένα από τις εξελίξεις που ακολουθούν το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και τρίτον αναγκάζονται να μπουν σε διαδικασία μετασχηματισμού, ώστε 

να είναι σε θέση να ενταχθούν σταδιακά στο μεταπολεμικό πολιτικό σύστημα 

(Γεωργιάδου 2008). 

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν τον πόλεμο η Δυτική Ευρώπη γνωρίζει κοινωνική 

ειρήνη και ευημερία που όμοιά της δεν είχε βιώσει ποτέ στο παρελθόν. Το γεγονός 

αυτό οδηγεί τα προαναφερθέντα κόμματα του πρώτου κύματος σε ατονία. Θα 

υποστηριχθεί ευρέως η άποψη πως το φαινόμενο της άκρας δεξιάς τείνει να εκλείψει 

από τα ευρωπαϊκά πολιτικά δρώμενα. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που 

επικράτησαν στην Ευρώπη τα χρόνια που ακολούθησαν δεν κατάφεραν να 

επαληθεύσουν την παραπάνω θέση. Η ήπειρος αντιμετώπισε οικονομικές κρίσεις την 

δεκαετία του 1970. Παράλληλα καταγράφηκε μια έντονη διαδικασία μετανάστευσης  

προς την εκβιομηχανισμένη Δυτική Ευρώπη που ξεκίνησε από την δεκαετία του 

                                                            
30 Όμως παρά τις όποιες διαλύσεις “η ακροδεξιά δεν φαίνεται να εξαφανίζεται μετά τον πόλεμο, 
αλλά περνάει από μια διαδικασία εξέλιξης που θα την φέρει και πάλι στο προσκήνιο στις μέρες μας” 
(Τσιράς 2012: 51).  
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1960. Επιπλέον οι κυβερνώντες φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, αδυνατώντας 

να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που μάστιζαν τους 

πολίτες, με αιχμή του δόρατος αυτό της ανεργίας. 

Έτσι οι όποιες εκτιμήσεις που είχαν προηγηθεί και ήθελαν την άκρα δεξιά να 

αποτελεί παρελθόν διαψεύδονται και τα ακροδεξιά πολιτικά κόμματα επιστρέφουν 

στο προσκήνιο ανακτώντας τη θέση τους στο πολιτικό σκηνικό. Η εξέλιξη αυτή 

σηματοδοτεί την εμφάνιση του δεύτερου κύματος της άκρας δεξιάς. Ουσιώδης 

διαφορά με το πρώτο αποτελεί η αλλαγή της ατζέντας των κομμάτων. Παρατηρείται 

ο εμπλουτισμός της με κοινωνικά θέματα, η τήρηση σιγής ως προς το φασιστικό 

παρελθόν τους και η προσπάθεια λήθης, γεγονός που καθιστά ικανά τα κόμματα αυτά 

να αποκομίζουν εκλογικά οφέλη από ψήφους διαμαρτυρίας (Τσιράς 2012)31. Η 

κοινωνική τους λοιπόν ατζέντα φαίνεται να προκρίνεται στην μάχη για την θετική 

έκβαση των εκλογικών αναμετρήσεων. Ασχολούνται με διακυβεύματα όπως η εθνική 

ταυτότητα και η ασφάλεια, διευρύνουν τα όρια της πολιτικής τοποθετώντας 

συγκρούσεις σε αξιακό επίπεδο, εμφανίζονται ως πολέμιοι του κρατικού 

παρεμβατισμού και ως υπέρμαχοι της ελεύθερης αγοράς και της καπιταλιστικής 

κοινωνίας. Επιπλέον “η άκρα δεξιά του «δεύτερου κύματος» απορρίπτει κάθε έννοια 

αμυντικής, στρατιωτικής ή εξοπλιστικής πολιτικής του κράτους και ταυτίζει την 

εξωτερική πολιτική με την πολιτική των εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών. [… ] 

κάθε άλλο παρά υπερασπίζεται έναν ουμανιστικό κοσμοπολιτισμό· αντιθέτως πρεσβεύει 

μια αγοραία αντίληψη των διεθνών σχέσεων [ ... ]” (Γεωργιάδου 2008: 88). 

                                                            
31 Η επιλογή της αποκήρυξης του παρελθόντος τους (σε επίπεδο δηλώσεων τουλάχιστον) είναι 
συνειδητή επιλογή η οποία ισχύει και επί των ημερών μας και αυτό συμβαίνει διότι “η σημερινή 
ακροδεξιά υπήρξε εκλογικά πιο επιτυχής στην Δυτική Ευρώπη όποτε κατόρθωνε να διαχωρίζεται από 
εξτρεμιστικά σχήματα του παρελθόντος, όπως ο ναζισμός και ο φασισμός, και να εμφανίζεται σαν 
λαϊκιστική απόκριση σε σύγχρονες αγωνίες” (Hainsworth et al 2004: 44).  
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Όλα όσα αναφέραμε παραπάνω ήταν χαρακτηριστικά των ακροδεξιών κομμάτων 

μέχρι και την δεκαετία του 1980. Σε αυτή τη χρονική περίοδο παρατηρείται μια 

πτώση της εκλογικής τους απήχησης (Γεωργιάδου 2008). Οι θέσεις των κομμάτων 

της άκρας δεξιάς αδυνατούσαν να εναρμονιστούν με την κοινωνική πραγματικότητα 

της ψυχροπολεμικής εποχής και για το λόγο αυτό αναγκάζονται να προσαρμοστούν 

στα νέα δεδομένα32. Οι προσαρμογές αυτές σηματοδοτούν και το τέλος του δεύτερου 

κύματος, ενώ παράλληλα αποτελούν την αφορμή για την έναρξη του τρίτου. Έτσι στο 

μεταψυχροπολεμικό κόσμο τα ακροδεξιά κόμματα αναγκάζονται να τροποποιήσουν 

την ατζέντα τους για δεύτερη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Όμως τα κόμματα της άκρας δεξιάς του τρίτου κύματος, σε αντίθεση με αυτά των 

προηγούμενων κυμάτων, δεν είναι μεταμφιεσμένα νέο-φασιστικά κινήματα, καθώς 

θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε ως “απόκριση στη νέα μετα-βιομηχανική εποχή και 

στις νέες μετα-υλικές αξίες που αυτή έχει δημιουργήσει” (Ignazi 1997a: 54). Η στάση 

των κομμάτων αυτών είναι αντιφατική αφού “η άκρα δεξιά του «τρίτου κύματος» 

υπερασπίζεται διακυβεύματα της παραδοσιακής και την νέας αριστεράς, θέτει, όμως, 

μεταδημοκρατικές προϋποθέσεις στην πολιτική και προγραμματική εξειδίκευσή τους” ( 

Γεωργιάδου 2008: 89). Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι τα ακροδεξιά κόμματα 

τάσσονται υπέρ της κρατικής πρόνοιας και δικαιοσύνης και αξιώνουν 

αναδιανεμητικές κοινωνικές πολιτικές. Φέρονται να θέλουν να ενισχύσουν τη 

διενέργεια δημοψηφισμάτων καθώς και την άμεση και καθολική συμμετοχή των 

πολιτών στα πολιτικά δρώμενα. Ακόμη τονίζεται η σημασία των εξωτερικών 

παραγόντων ως εν δυνάμει εχθρών του έθνους. 

                                                            
32 Όπως αναφέρει η Γεωργιάδου “άλλοτε μετά από κομματικές διασπάσεις και άλλοτε μετά από 
ηπιότερους ιδεολογικο‐πολιτικούς σχηματισμούς, προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα: 
εγκαταλείπουν, δηλαδή, τον ακραίο αντικρατισμό τους και μετατρέπουν την εθνικο‐κρατική 
εσωστρέφειά τους σε εθνικό‐σοβινισμό” (2008,: 89).  
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Η αντίφαση εντοπίζεται στο γεγονός πως όλες οι παραπάνω θέσεις προωθούνται υπό 

όρους που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα τους ή τις αναιρούν. Έτσι το κράτος δικαίου 

και η κοινωνική φροντίδα δεν ισχύουν για το σύνολο των πολιτών, αλλά μόνο για 

όσους πληρούν εθνικά και πολιτισμικά κριτήρια. Οι προαναφερθείσες θέσεις περί 

ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών αναιρούνται ουσιαστικά καθώς προκρίνονται 

αυταρχικές και ελιτιστικές διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Τέλος ο 

εξωτερικός εχθρός φέρεται να αποκτά ισάξιο ανταγωνιστή που δεν είναι άλλος από 

τον εσωτερικό. Για τα κόμματα αυτά εσωτερικό εχθρό αποτελούν πρόσφυγες και 

μετανάστες, άνθρωποι διαφορετικής θρησκείας και γενικά όσοι θεωρούνται ικανοί να 

φέρουν πλήγμα στην εθνική και πολιτισμική ομοιογένεια33.  

Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να μαρτυρούν πως το τρίτο κύμα έχει σταματήσει να 

υφίσταται οπότε θεωρούμε πως συνεχίζει την εξελικτική του πορεία ως τις μέρες μας. 

Το ιδεολογικό του υπόβαθρο παραμένει το ίδιο και θα μπορούσαμε να το 

συνοψίσουμε ως εξής: εθνικά προσδιορισμένα άτομα υπερασπίζονται το φυσικό 

δικαίωμά τους σε κοινωνικές παροχές και θέσεις εργασίας καθώς και στην πολιτική 

συμμετοχή και γενικότερα σε όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες που 

διαμορφώνονται εντός ενός εθνικού-κρατικού περιβάλλοντος . Πρόκειται δηλαδή για 

δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί θεσμικά και προορίζονται αποκλειστικά ή 

τουλάχιστον κατά προτεραιότητα στους γηγενείς πολίτες του κράτους Γεωργιάδου 

2008). Όπως άλλωστε  παρατήρησε και ο Weinberg “η μορφή του ακροδεξιού 

εξτρεμισμού που σήμερα εκδηλώνεται στις προηγμένες βιομηχανικές δημοκρατίες της 

Δυτικής Ευρώπης είναι μιας πολιτικής δύναμης, ο πολιτικός λόγος της οποίας εστιάζει 

στις καθημερινές αγωνίες των πολλών πολιτών” (1997: 279). 

                                                            
33 Το ζήτημα αυτών που ορίσαμε ως εσωτερικούς εχθρούς έχει τέτοια βαρύτητα ώστε να μπορούμε 
να θεωρήσουμε πως “στην ακροδεξιά του «τρίτου κύματος», το διακύβευμα «μετανάστες»‐
«αλλοδαποί»‐«πρόσφυγες»‐«αιτούντες άσυλο» αποκτά πυρηνική σημασία” (Γεωργιάδου 2008: 90).    
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Προσπάθεια ερμηνείας της ανόδου 

της άκρας δεξιάς στον ευρωπαϊκό 

χώρο 

Αν προσπαθήσει κανείς να ερμηνεύσει την άνοδο της άκρας δεξιάς σε όλο τον 

ευρωπαϊκό χώρο αναμφίβολα θα οδηγηθεί σε μια διττή προσέγγιση. Από την μια 

πλευρά θα πρέπει να εξετάσει τις πολιτικές συνθήκες και από την άλλη τις 

κοινωνικές. 

Σε πολιτικό επίπεδο οι συνθήκες που επικράτησαν στην Ευρώπη μεταπολεμικά 

ευνοούν την άνοδο της άκρας δεξιάς. Σύμφωνα με τη Γεωργιάδου (2008) υφίσταται 

εκτεταμένη αποδυνάμωση της ταύτισης των εκλογέων με τα κόμματα. Παράλληλα η 

πολιτική ατζέντα εμπλουτίζεται με νέα θέματα που αξιολογούνται ως ιδιαιτέρως 

σημαντικά από μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος. Επί παραδείγματι η αυξημένη 

μεταναστευτική ροή προς της Ευρώπη κάνουν τους Ευρωπαίους σοβινιστές και 

ξενοφοβικούς, ενώ η τρομοκρατική απειλή τους καθιστά ικανούς να αποδεχθούν 

θυσίες στις προσωπικές τους ελευθερίες στον βωμό της ασφάλειας. Έτσι οι πολιτικές 

θέσεις των ακροδεξιών κομμάτων γίνονται πιο θελκτικές. Παρατηρείται έντονη λαϊκή 

δυσαρέσκεια για τα παλιά κόμματα, ενώ ακόμα και σε χώρες με ναζιστικό παρελθόν 

η άκρα δεξιά καταφέρνει να επιβιώνει πολιτικά καθώς αποτελεί καταφύγιο για τους 

απανταχού υποστηρικτές του δεξιού εξτρεμισμού.  Επιπλέον η άκρα δεξιά 

[33] 
 



καταφέρνει να εξασφαλίζει σημαντικά εκλογικά οφέλη συνδυάζοντας αντιφατικά 

στοιχεία τόσο από τον δεξιό, όσο και από τον αριστερό ιδεολογικό χώρο34. 

Σε κοινωνικό επίπεδο η άκρα δεξιά έχει καταφέρει να διευρύνει σημαντικά την 

εκλογική της βάση, ακόμα και σε κοινωνικές ομάδες που στο παρελθόν δεν γνώριζε 

απήχηση. Δεν απευθύνεται λοιπόν όπως στο παρελθόν σε νοσταλγούς του τρίτου 

ράιχ, αλλά “η επιτυχία των κομμάτων της άκρας δεξιάς είναι αντιστρόφως ανάλογη με 

την εγγύτητά τους σε νεοφασιστικά πρότυπα. Η επιτυχημένη Νέα Δεξιά δεν συνδυάζει 

αυταρχισμό, εθνικισμό και συντεχνιακά οικονομικά οράματα, αλλά αυταρχισμό, εθνική 

ιδιαιτερότητα και φιλελευθερισμό της αγοράς” (Kitschelt 1995: 227).  Εμφανίζεται, 

λοιπόν ως πολυσυλλεκτική και στοχεύει σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Πιο 

συγκεκριμένα καταφέρνει να συγκεντρώσει ψήφους από το σύνολο του πολιτικού 

φάσματος. Όπως παρατηρεί ο Κολοβός (2005) τα κόμματα της άκρας δεξιάς χαίρουν 

σπουδαίας εκπροσώπησης ανάμεσα σε μη θρησκευόμενους ψηφοφόρους. 

Παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία και η μόρφωση φαίνεται πως δεν είναι ικανοί να 

στερήσουν ψήφους από τα ακροδεξιά κόμματα. Λαμβάνει ψήφους τόσο από 

εργαζομένους, όσο και από ανέργους και πολλές φορές καταφέρνει να κινητοποιεί 

ακόμα και άτομα που παραδοσιακά απέχουν από την εκλογική διαδικασία. Όμως 

είναι λογικό να περιμένει κανείς άνεργοι και λιγότερο μορφωμένοι, μη 

θρησκευόμενοι άνδρες νεαρής ηλικίας να υπερ-εκπροσωπούνται μεταξύ των 

ψηφοφόρων της άκρας δεξιάς (Lubbers et al 2002). Ακόμα εκλογική διαθεσιμότητα 

φαίνεται πως υπάρχει για την άκρα δεξιά και από άτομα που θεωρούν πως 

εκφράζονται έστω και από ένα τμήμα της ιδεολογίας του. Για παράδειγμα στάση για 

το μεταναστευτικό, αξίωση για ισχυρό κράτος κλπ.  

                                                            
34 Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο κάνει χρήση αυτής της αντίφασης είναι το αυστριακό FPO, 
στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς στην συνέχεια της ανάλυσής μας. 
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¨Όλα τα προαναφερθέντα εκλογικά οφέλη για την άκρα δεξιά επιτυγχάνονται με την 

χρήση λαϊκιστικής ρητορικής, η οποία φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα αποδεκτή από τα 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Τα ακροδεξιά κόμματα μέσω της “αδίστακτης 

χρήσης και της εργαλειοποίησης των διάχυτων συναισθημάτων αγωνίας και 

απογοήτευσης, αλλά και της απήχησης τους στο μέσο άνθρωπο και στην κατά 

ισχυρισμόν υπέρτατη κοινή λογική τους” καρπώνονται ψήφους από τα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα (Ignazi 2003: 29). Επιπλέον η απογοήτευση από τα κόμματα και 

η αγωνία σχετικά με την εργασιακή ανασφάλεια κάνει στους ψηφοφόρους αρεστά 

πολλά ιδεολογικά στοιχεία της άκρας δεξιάς όπως ο σωβινισμός της κοινωνικής 

πρόνοιας, ο εθνικισμός κλπ .  Έτσι “η άνοδος και η επιτυχία του ριζοσπαστικού δεξιού 

λαϊκισμού στην δυτική Ευρώπη επομένως μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα του 

αυξανόμενου κοινωνικού και πολιτισμικού θρυμματισμού και διαφοροποίησης των 

προηγμένων δυτικών κοινωνιών” (Betz 1993: 424). Ο Κολοβός (2005) στο 

συμπέρασμά του καταδεικνύει το σύνολο των κοινωνικών παραγόντων που 

εντοπίσαμε στην παρούσα ανάλυση και είναι ικανοί να ερμηνεύσουν την άνοδο της 

άκρας δεξιάς. Όπως αναφέρει  “η ριζοσπαστική δεξιά δεν περιορίζεται στο αυταρχικό-

δεξιό τμήμα του πολιτικού φάσματος καθώς αυτή είναι ευπροσάρμοστη στις 

οικονομικές προτάσεις της. Ο σωβινισμός κοινωνικής πρόνοιας είναι καλύτερη 

εκλογική στρατηγική για τα κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς από τον φιλελευθερισμό. 

Έτσι τα κόμματα αυτά, μέσω του λαϊκισμού και του σωβινισμού κρατικής πρόνοιας, 

επιτυγχάνουν την μεγιστοποίηση της εκλογικής τους απήχησης” (Κολοβός 2005: 171-

172).    

Πέρα από την γενική αποτύπωση των κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που 

επηρέασαν την άνοδο της άκρας δεξιάς στην μεταπολεμική Ευρώπη, κρίνουμε 
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απαραίτητο να αναφέρουμε και δυο θεωρίες που απεικονίζουν τους λόγους της 

εκλογικής της ανόδου πιο συστηματοποιημένα.  

Η πρώτη διαμορφώθηκε από τον Betz (1994) και επικεντρώνεται σε τρία σημεία. 

Αρχικά στην απογοήτευση και  στην έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό 

κατεστημένο. Παράγοντες όπως η διαφθορά και το κομματικό κράτος κάνουν τους 

εκλογείς να αναζητούν νέες «καθαρές» λύσεις. Το δεύτερο σημείο στο οποίο στάθηκε 

ο Betz και όπως αποτυπώθηκε με τον πλέον εύστοχο τρόπο από τον Κολοβό (2005: 

169) ήταν “οι ευρύτερες δομικές αλλαγές λόγω της μετάβασης από τον βιομηχανικό 

καπιταλισμό του κράτους πρόνοιας στον μεταβιομηχανικό ατομικιστικό καπιταλισμό 

και ιδίως ο κοινωνικός θρυμματισμός, ο ατομικισμός και η διάβρωση των 

παραδοσιακών δεσμών”. Το τρίτο σημείο στο οποίο εστιάζει ο Betz είναι η αύξηση 

της ξενοφοβίας, η οποία ήταν συνάρτηση της αυξημένης κινητικότητας των 

πληθυσμών στα πλαίσια της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Συνοψίζοντας την 

θεωρία του η οποία ερμηνεύει την άνοδο της άκρας δεξιάς στην δυτική Ευρώπη 

αναφέρει χαρακτηριστικά “αν τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα καταφέρουν να 

προωθήσουν τους εαυτούς τους επιτυχώς ως υπέρμαχους ενός πολιτισμικού και 

οικονομικού «φρουρίου Ευρώπη» προστατεύοντας την πολιτισμική ταυτότητα και την 

οικονομική ευμάρεια της Δυτικής Ευρώπης ως προς τον υπόλοιπο κόσμο, μπορεί 

πράγματι να επιτύχουν στο να εξασφαλίσουν ένα μόνιμο μερίδιο της αναδυόμενης 

πολιτικής αγοράς της Δυτικής Ευρώπης” (Betz 1994: 189). 

Από την μεριά του και ο Kitschelt θεωρεί πως η εκλογική επιτυχία της άκρας δεξιάς 

στην Δυτική Ευρώπη προέρχεται από τον συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτος 

παράγοντας για αυτόν είναι η κοινωνική δομή. Θεωρεί πως οι προηγμένες 

μεταβιομηχανικές καπιταλιστικές κοινωνίες αυξάνουν την σημασία της αντίθεσης 

μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πλευράς του πολιτικού φάσματος. Δεύτερος παράγοντας 
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είναι η συνεχής σύγκλιση των μεγάλων κομμάτων της αριστεράς, αλλά και της 

δεξιάς. Τα κόμματα είτε εναλλάσσονται στην κυβέρνηση, είτε σχηματίζουν 

κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο τρίτος παράγοντας είναι η ακροδεξιά να είναι σε θέση 

να συνδυάζει μια φιλελεύθερη στάση ως προς την οικονομία με  μια αυταρχική 

στάση σε θέματα δημοκρατίας, υπηκοότητας και πολιτισμικών καταβολών ατομικού 

τρόπου ζωής κπλ. Έτσι όταν υπάρχουν αυτοί οι τρείς παράγοντες ο Kitschelt θεωρεί 

πως η άκρα δεξιά θα είναι σε θέση να έχει σημαντική εκλογική απήχηση. Η θεωρία 

του Kitschelt έγινε αντικείμενο κριτικής από τον Ivarsflaten (2002). Αυτός συμφωνεί 

με τον συνδυασμό αυταρχισμού, εθνικής ιδιαιτερότητας και φιλελευθερισμό της 

αγοράς που προτείνει ο πρώτος, αλλά τον επικρίνει γιατί αφήνει εκτός ανάλυσης την 

λαϊκιστική απήχηση των ακροδεξιών κομμάτων από τους δυσαρεστημένους πολίτες. 

Στο συμπέρασμά του μάλιστα ο Ivarsflaten αξιολογεί ως κομβικής σημασίας τα 

ακροδεξιά κόμματα να δημιουργήσουν μια εικόνα αντιμέτωπη τόσο με την 

κατεστημένη δεξιά όσο και με την κατεστημένη αριστερά ώστε να καρπωθούν την 

δυσαρέσκεια από όλη την έκταση του πολιτικού φάσματός. 
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Μέρος Δεύτερο 
 

Η άκρα δεξιά στο ολλανδικό 

κομματικό σύστημα 

Η περίπτωση της Ολλανδίας δικαίως θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ιδιάζουσα σε 

σύγκριση με την πολιτική στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η διαφοροποίηση της έγκειται στο 

γεγονός πως στο εσωτερικό της υφίστανται στυλωμένα υποπολιτισμικά στρατόπεδα. 

Έχουμε αυτό των Χριστιανών (το οποίο υποδιαιρείται σε Καθολικούς, Προτεστάντες 

και Καλβινιστές), αυτό των Σοσιαλιστών/Εργατικών και αυτό των Φιλελεύθερων35 

(Γεωργιάδου 2008). Ήταν τόσο δυνατή η διαιρετική τομή ανάμεσα στα 

προαναφερθέντα στρατόπεδα, ώστε να δημιουργήσει μια συμβιωτική δημοκρατία, 

αλλά και να καλλιεργήσει μια κουλτούρα διευθέτησης από πολιτικές ελίτ (Lijphart 

1975). Θα μπορούσε λοιπόν να ισχυρισθεί κανείς πως η προαναφερθείσα συναίνεση 

ήταν αναγκαία καθώς παρείχε οφέλη για όλα τα στρατόπεδα. “Όπως η περίπτωση της 

Ολλανδίας καταδεικνύει, η επιλογή της συμβιωτικής τεχνικής της διακυβέρνησης έγινε 

προκειμένου να διευθετηθούν συναινετικά οι υπάρχουσες κοινωνικο-πολιτισμικές 

σχάσεις” (Γεωργιάδου 2008: 350). Επιπλέον η ίδια πάει την σκέψη μας ένα βήμα 

                                                            
35 Τα συμφέροντα του χριστιανικού στρατοπέδου εκφράστηκαν κομματικά από το Καθολικό Λαϊκό 
Κόμμα (KVP), την Χριστιανική Ιστορική Ένωση (CHU) και το Αντεπαναστατικό Κόμμα (ARP). Οι 
Σοσιαλιστές εξέφρασαν τα συμφέροντά τους με το Κόμμα της Εργασίας (PvdA) και οι Φιλελεύθεροι 
από το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και την Δημοκρατία (VVD). 

[38] 
 



παραπέρα λέγοντας πως “όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα και το κομματικό σύστημα, 

αλλά και το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης συνολικά ήταν προσαρμοσμένο 

στην λογική της στυλοειδούς διαίρεσης της κοινωνίας και του συμβιωτισμού, 

εξυπηρετώντας το στιλ της πολιτικής των διευθετήσεων των αντιθετικών συμφερόντων, 

που ήταν κυρίαρχο στο ολλανδικό μοντέλο” (Γεωργιάδου 2008:351). 

Το κομματικό σύστημα της Ολλανδίας έχει πολυκομματικό χαρακτήρα, ο οποίος 

ενισχύεται από το αναλογικό εκλογικό σύστημα. Παρατηρείται υψηλός 

κατακερματισμός, ο οποίος υποδεικνύει ιδεολογική πολιτική πόλωση (Sani και 

Sartori 1983). Όμως δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει την ύπαρξη μιας 

κεντρομόλου δύναμης, καθώς τα κόμματα των zuilen δεν επιθυμούν να επεκταθούν 

πέρα των ορίων των περιβαλλόντων που εκπροσωπούν. “Άλλωστε ο κομματικός 

ανταγωνισμός στην Ολλανδία [ … ] διαθέτει εν γένει κεντρομόλο τάση και δεν αποκτά, 

παρά μόνο περιστασιακά, κεντρόφυγα χαρακτηριστικά” (Γεωργιάδου 2008: 350). 

Η συμβιωτική δημοκρατία που περιγράψαμε διατηρήθηκε αναλλοίωτη μέχρι και την 

δεκαετία του 1970.  Εκεί φαίνεται να φθάνει στα όριά της καθώς αναδύθηκαν νέοι  

κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες  στην ολλανδική κοινωνία. Το προγενέστερο 

εξαιρετικά υψηλό θρησκευτικό φρόνημα των Ολλανδών φάνηκε να αποδυναμώνεται. 

Ο αριθμός των ατόμων που δεν προσδιορίζονταν ως μέλη κάποιας συγκεκριμένης 

θρησκείας μεγάλωσε, και αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που είχαν μεν 

θρησκευτική ένταξη, αλλά παράλληλα διατηρούσαν και χαλαρούς δεσμούς με τις 

εκκλησίες. Για το λόγο αυτό εμφανίστηκε μια μεγάλη μερίδα του ολλανδικού 

εκλογικού σώματος ως ικανή να δεχθεί επιρροή από όλα τα κόμματα πέραν των 

παλαιών θρησκευτικών. Επιπλέον παρατηρήθηκε και εδώ έντονη υποδοχή 

μεταναστών οι οποίοι μετέβαλαν το πολιτισμικό προφίλ της χώρας και την 

μετέτρεψαν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Τέλος παρατηρήθηκε έντονη άνθηση 
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του τριτογενούς τομέα παραγωγής η όποια ήταν ικανή να μετριάσει τον αριθμό των 

εκλογέων του σοσιαλιστικού στρατοπέδου.  Η κρίση της συμβιωτικής δημοκρατίας 

συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες, συμπίπτοντας με την ανάδειξη νέων 

κομματικών σχηματισμών και οδήγησε σε απορρύθμιση του κομματικού συστήματος 

η οποία έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της από την δεκαετία του 1990 και 

μετά, όπου και παρατηρείται ενίσχυση των άκρων του κομματικού συστήματος. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην ανάδυση του κόμματος του Pim Fortuyn 

(Γεωργιάδου 2008). 

Τι πραγματικά όμως ήταν η Λίστα του Pim Fortuyn (LFP);  Πρόκειται για ένα 

κατεξοχήν προσωποπαγές και ακροδεξιό πολιτικό μόρφωμα. Ο Fortuyn 

εκμεταλλευόμενος την δεινή ρητορική του ικανότητα κατόρθωνε να γίνει εξαιρετικά 

αρεστός στους εκλογείς. “Έκανε τους αντιπάλους του να φαίνονται  πληκτικοί και 

κατανικήσιμοι στην αναμέτρηση μαζί του” (Lucardie και Voerman 2003: 5). Αρχικά 

δεν διέφερε αρκετά από τους υπόλοιπους ηγέτες της άκρας δεξιάς. Είχε θέσεις 

εναντίον του Ισλάμ και των μεταναστών που το ασπάζονταν. Υπήρξε δεδηλωμένα 

ομοφυλόφιλος, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε να μην είναι ανεκτικός απέναντι σε όλα 

τα είδη των μειονοτήτων. Γενικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παράδοξος και 

αντιφατικός, αλλά και λαϊκιστής (Buruma 2007). Ο αρχικός αντικρατισμος του 

μετατράπηκε σε αξίωση για ένα πολιτισμικά συνεκτικό κράτος κυβερνούμενο από 

έναν ισχυρό ηγέτη. Για την Γεωργιάδου ο Fortuyn “ήταν εστέτ, φαντεζί και κιτς 

συγχρόνως, μοντέρνος και παραδοσιακός, αντικοινοβουλευτικός/αντικομματικός και 

οπαδός της δημοκρατίας της βάσης, περιθωριακός και ισχυρός ως μέλος της πολιτικής 

τάξης” (2008: 366-367). Το πολιτικό του άστρο έδυσε με την βάναυση δολοφονία του 

λίγο πριν τις εκλογές του 2002. 
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Στις εκλογές του 2002 που ακολούθησαν το κόμμα του Fortuyn  κατέφερε ένα 

αποφασιστικό πλήγμα στα κυβερνητικά κόμματα. Κατάφερε να τερματίσει δεύτερο 

αποσπώντας ποσοστό της τάξεως του 17% και εκλέγοντας 26 βουλευτές.  Οι 

συγκεκριμένες εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το Ολλανδικό πολιτικό 

σύστημα καθώς παρουσιάστηκε μεγαλύτερη εκλογική μεταβλητότητα από κάθε άλλη 

φορά. Τα παραδοσιακά κόμματα αποδυναμώθηκαν σημαντικά, ενώ αυξήθηκε ο 

αριθμός των ιδεολογικά ουδέτερων ψηφοφόρων. Πλέον όλο αυτό το εκλογικό 

δυναμικό βρίσκεται στην διάθεση κομμάτων ικανών να αφουγκραστούν το ρεύμα της 

εποχής (van Holsteyn και Irwin 2003).   

Αναμφίβολα το κόμμα του Fortuyn αποτέλεσε μια τεράστια εκλογική έκπληξη και 

διαμόρφωσε τάσεις στο πολιτικό σύστημα της Ολλανδίας. “Ο «φορτουινισμός» είναι 

παρών, ενώ οι προϋποθέσεις του ήταν παρούσες ήδη πριν τον Fortuyn. Το ‘φαινόμενο 

Fortuyn’ υπήρξε αποτέλεσμα των δευτερογενών συνεπειών του ολλανδικού 

συμβιωτισμού – οι παράγοντες της συμβιωτικής δημοκρατίας λειτουργούσαν 

ικανοποιητικά σε επίπεδο διακυβέρνησης, αγνοούσαν όμως το περιεχόμενο και τις 

διακυμάνσεις της κοινωνικής συζήτησης” (Γεωργιάδου 2008: 368). Όσο γρήγορη ήταν 

όμως η εκλογική του άνοδος, άλλο τόσο ήταν και η εκλογική του πτώση. Κατάφερε 

σε διάστημα εννέα μηνών να χάσει το 70% της εκλογικής του δύναμης, αλλά και την 

θέση του στον κυβερνητικό συνασπισμό, ώσπου το 2006 εξαφανίστηκε. 

Το διαδέχθηκε το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV)  καθώς στις εκλογές του 2006 

στηριζόμενο σε παρόμοια ατζέντα έλαβε το 5,9%. Όπως και ο προκάτοχός του 

συμπεριφέρεται καιροσκοπικά και προσπαθεί να αποσπάσει ψήφους 

προσαρμοζόμενο στις συγκυριακές κοινωνικές ανησυχίες.  Όμως όλοι οι 

καιροσκοπικοί κομματικοί σχηματισμοί είναι βραχύβιοι. Τα παραδοσιακά κόμματα 

ασπάζονται παρόμοιες θέσεις και τακτικές και περιορίζουν την κερδοφορία τους. 
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Μάλιστα ειδικά για την Ολλανδία τα παραδοσιακά συμβιωτικά κόμματα ήρθαν τόσο 

κοντά στις θέσεις των καιροσκόπων αντιπάλων τους που κατάφεραν όχι μόνο να τους 

εξαφανίσουν, αλλά να μας εξασφαλίσουν και την πεποίθηση πως κάτι τέτοιο θα 

πράξουν και σε ενδεχόμενη μελλοντική περίσταση. Το όποιο καιροσκοπικό κόμμα, 

δηλαδή εμφανισθεί αναμένεται να είναι βραχύβιο (Γεωργιάδου 2008).              
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Η άκρα δεξιά στο κομματικό 

σύστημα της Δανίας 

Το κόμμα που αρχικά εκπροσώπησε τους ψηφοφόρους της ακροδεξιάς στην Δανία 

ιδρύθηκε το 1972. Είναι το Κόμμα της Προόδου, το οποίο και θα αναφέρουμε ως FrP 

από εδώ και στο εξής36. Αρχικά το FrP εμφανίστηκε με τα γνωρίσματα ενός 

νεοφιλελεύθερου κόμματος. Και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε και ως 

“αντικρατικό κόμμα” (Kitschelt και McGann 1995: 34). Αξίωνε δραστικό περιορισμό 

του δημοσίου και γενικότερα την ελάχιστη δυνατή  κρατική παρέμβαση σε όλες τις 

πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας (Γεωργιάδου 2008)37.  Η επαγγελματική 

ενασχόληση του ιδρυτή του με το φορολογικό δίκαιο και το δίκαιο σχετικά με τις 

ανώνυμες εταιρείες ήταν αρκετή για να διαμορφώσει την κομβικής σημασίας θέση 

του για τη φορολογία. Υποστήριζε δηλαδή πως η μη καταβολή φόρων πέρα από 

νόμιμη πράξη ήταν και ηθική (Betz 1994). Σε μια χώρα όπως η Δανία, η οποία είχε 

εξαιρετικά υψηλή φορολογία η παραπάνω πολιτική θέση έλαβε μεγάλη αποδοχή από 

το εκλογικό σώμα. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του φορολογικού 

                                                            
36 ¨Μιλώντας για το FrP πρέπει να γνωρίζουμε πως αναφερόμαστε σε ένα προσωποπαγές κόμμα το 
οποίο πολλές φορές αποκαλείται απλά και Κόμμα του Glistrup. Οφείλει την ονομασία του αυτή στον 
πολιτικά πρωτόπειρο και στο επάγγελμα δικηγόρο ιδρυτή του Morgens Glistrup (Betz 1993).  
37 Όμως  μπορεί κανείς να διακρίνει μια αντίφαση καθώς “από την άλλη μεριά [ … ] παραδεχόταν ότι 
ο ρόλος του κράτους περιορίζεται μεν στην προστασία των ατομικών ελευθεριών, αλλά η ισχύς του 
αποτελεί συνάρτηση της ανάγκης για την προστασία των ελευθεριών αυτών – όσο περισσότερο 
απειλούνται οι «διευρυμένες ατομικές ελευθερίες» (και σε ένα παρεμβατικό κράτος η απειλή αυτή 
είναι μεγάλη) τόσο πιο ισχυρό πρέπει να είναι το μικρό κράτος υποστήριζε το FrP” (Γεωργιάδου 2008: 
314). 
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προβλήματος, αρκεί να αναλογισθεί πως μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ η Δανία είχε 

την υψηλότερη φορολογία καθώς “οι φόροι αποτελούσαν το 33% του ΑΕΠ στα μέσα 

της δεκαετίας του 1960 και εκτοξεύθηκαν στο 44% κατά την διάρκεια της συντηρητικο-

φιλελεύθερης κυβέρνησης των ετών 1968-1971” (Γεωργιάδου 2008: 308). 

Εκμεταλλευόμενος την προαναφερθείσα κατάσταση ο Glistrup παρουσίασε το FrP ως 

“κόμμα διαμαρτυρίας εναντίον των άλλων κομμάτων, που εκμεταλλεύονται και 

εξαπατούν το λαό” και ακόμα ως  “ένα είδος δημοκρατικής επανάστασης που βγαίνει 

μέσα από την καρδιά του λαού” (Betz 1994: 42).  Έτσι η δικαιολογημένη λαϊκή 

δυσαρέσκεια προς την υφιστάμενη κατάσταση σε συνδυασμό με τις πολιτικές θέσεις 

του FrP κατάφερε να του εξασφαλίσει μεγάλη εκλογική απήχηση. Το πρόγραμμα του 

κόμματος ήταν εστιασμένο κυρίως σε τρία σημεία. Στην επίθεση προς τα 

προϋπάρχοντα κόμματα, στη θέση σχετικά με τον περιορισμό της κρατικής 

παρέμβασης και της μείωσης της γραφειοκρατίας και φυσικά στη θέση σχετικά με τη 

γενική μείωση των φόρων, αλλά και την κατάργηση κάποιων εξ αυτών. Το παραπάνω 

τρίπτυχο εμπλουτίσθηκε και από θέσεις που αξίωναν την πώληση ορισμένων 

δανέζικων αποικιών, ώστε να περικοπούν οι δημόσιες δαπάνες, αλλά και την παντελή 

κατάργηση των ενόπλων δυνάμεων. Όλα τα στοιχεία που επισημάναμε οδήγησαν το 

FrP στο να λάβει ποσοστό της τάξεως του 15,9% στην παρθενική του εκλογική 

εμφάνιση το 1973. Το ποσοστό αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να εκλέξει 28 

βουλευτές από τους συνολικά 179 (Γεωργιάδου 2008). 

Η εκλογική αναμέτρηση του 1973 έδωσε στο δανέζικο ακροδεξιό κόμμα την 

δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τη διάθεση  για “εξέγερση των εκλογέων” (Eysell και 

Henningsen 1992: 10). Δικαίως θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως “εκλογές σεισμός” 

και “κατολίσθηση”. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλος ο εκλογικός αντίκτυπος που οδήγησε 

σε παρατεταμένη πολιτική αστάθεια τη Δανία (Γεωργιάδου 2008). Η παραπάνω θέση 
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θεμελιώνεται από μια σειρά παρατηρήσεων. Αρχικά βλέπουμε τον αριθμό των 

κομμάτων εντός του κοινοβουλίου να αυξάνεται και το προϋπάρχον δικομματικό 

σύστημα να μετατρέπεται σε πολυκομματικό, με ένα κεντρικό και ένα περιφερειακό 

κομμάτι. Περιφερειακό κομμάτι νοείται  το τμήμα που αποτελείται από κομματικούς 

σχηματισμούς οι οποίοι αποκλείουν τη συμμετοχή τους σε κυβερνητικούς 

συνασπισμούς (Pedersen 1987). Επιπλέον οι εκλογείς εμφανίζουν μια αρκετά μεγάλη 

κινητικότητα προς κόμματα διαφορετικά από αυτά που είχαν επιλέξει στην 

προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση (Γεωργιάδου 2008). Οι υφιστάμενες κυβερνήσεις 

μειοψηφίας αποδυναμώνονται περαιτέρω, ενώ παράλληλα παρατηρείται και μια 

πρωτοφανής μείωση της εκλογικής συσπείρωσης των “κομμάτων κεντρώας τάξης που 

μετείχαν στην διακυβέρνηση [ … ]” (Γεωργιάδου 2008: 310). 

Η αρχική εκλογική επιτυχία του κόμματος του Glistrup στις δεκαετίες του 1980 και 

του 1990 περιορίζεται. Ειδικότερα το ποσοστό που λαμβάνει είναι πλέον μονοψήφιο 

και το χαμηλότερο καταγεγραμμένο παρατηρείται στις εκλογικές αναμετρήσεις του 

1984 (3,6%) και του 1987 (4,8%). Η αυξανόμενη ανεργία το ενδυναμώνει πάλι το 

1988 (9%), αλλά η άνοδος αυτή φαίνεται να είναι παροδική καθώς το 1990 λαμβάνει 

μόλις το 6,4%. (Andersen και Bjorklund 1990). Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο 

γεγονός πως για τους Δανούς εκλογείς η πτώση της ανεργίας σε συνδυασμό με την 

βελτίωση των δημοσίων οικονομικών ήταν αρκετή για να περιορίσει τα 

αντικομματικά αισθήματα και να τους κάνει πιο ορθολογικούς. Τα παραπάνω 

στοιχεία οδήγησαν το FrP να αναθεωρήσει τις αρχικές αντικρατικές και φιλελεύθερες 

θέσεις και να προσαρμοστεί στα δεδομένα του εκλογικού ακροατήριου.  Έτσι από 

“ένα «νεοφιλελεύθερο» και «αντικρατικό» κόμμα [ … ] μετατράπηκε χωρίς εσωτερικές 

συγκρούσεις και αντιδράσεις των οπαδών του, σε ένα «εθνικιστικό», 
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«αντιμεταναστευτικό» και «ξενοφοβικό» μόρφωμα” με αποκορύφωμα την διάσπαση 

του και την δημιουργία του Λαϊκού Κόμματος. (Γεωργιάδου 2008: 318). 

Το Λαϊκό Κόμμα ( Dansk Folkeparti) ιδρύθηκε από πρώην μέλη του FrP. Έχει, με 

εξαίρεση το μεταναστευτικό και το Ισλάμ, συνολικά πιο μετριοπαθείς θέσεις από τον 

πρόγονό του και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει 

αντισυστημικό38. Σταδιακά φαίνεται πως κατάφερε να απορροφήσει το FrP σχεδόν 

στο σύνολό του39. Χαρακτηρίζεται και ως “αντιμεταναστευτικό” (Andersen και 

Bjorklund 2004), αλλά στην πραγματικότητα η διάκρισή του από το FrP καθίσταται 

δύσκολη. Κύρια στοιχεία του είναι τα αντιισλαμικά και τα ξενοφοβικά αισθήματα και 

αυτό φαίνεται και από την έκβαση των εκλογικών αναμετρήσεων. Έτσι από το 7,4 

του 1998 η ανησυχία του δανέζικου λαού για τα στοιχεία αυτά το οδηγεί στο 12% 

2001, ενώ το 2005 και αφού έχει προηγηθεί η επίθεση στους δίδυμους πύργους, 

λαμβάνει ποσοστό της τάξεως του 13,2%. 

 

 

 

 
                                                            
38 Σε αντίθεση με το κόμμα του Glistrup το οποίο παρέμεινε αντισυστημικό μέχρι το τέλος 
(Γεωργιάδου 2008). 
39 Εξαίρεση αποτελεί ο Glistrup και ένας στενός κύκλος ανθρώπων δίπλα του, που πάντως δύσκολα 
γίνεται εκλογικά ανιχνεύσιμο (Γεωργιάδου 2008). 
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Η ακροδεξιά στο κομματικό 

σύστημα της Αυστρίας 

Εξετάζοντας την περίπτωση της Αυστρίας και τους κομματικούς σχηματισμούς της 

που τοποθετούνται στον άκρο δεξιό χώρο του πολιτικού φάσματος, δεν θα 

μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε εκτενώς με το Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας 

(Freihertliche Partei Osterreichs) το οποίο και θα αναφέρουμε από εδώ και στο εξής 

ως FPO. Είναι το κόμμα που χάρισε στον Jorg Haider την μετέπειτα πολιτική 

δυναμική του , το οποίο συστάθηκε την δεκαετία του 1950 υπό την ηγεσία ενός 

πρώην αξιωματικού των SS, του Anton Reinthaller40. Ο Haider προερχόταν από τη 

φοιτητική ένωση RFS (Ring Freiheitlicher Stundenten), η οποία τροφοδότησε με 

επιτυχία τα περισσότερα εκ των ακροδεξιών μορφωμάτων που σχηματίστηκαν τις 

δεκαετίες που ακολούθησαν (Morrow 2004). 

Η Γεωργιάδου (2008) αποδίδει μια διττή διάσταση στο FPO. Το θεωρεί τόσο κόμμα 

συγκυρίας, όσο και κόμμα ιστορίας. Συγκυρίας εξαιτίας της δημιουργίας του από 

δυνάμεις που στελέχωναν τον διαλυθέντα Σύνδεσμο των Ανεξάρτητων (VdU). Αλλά 

                                                            
40 Η άνοδος του νέου δεξιού λαϊκισμού στην Αυστρία υπήρξε η ταχύτατη και πλέον επιτυχής σε όλη 
την Ευρώπη και αυτό αναμφίβολα αποδίδεται στην προσωπικότητα και τις δυνατότητες του Haider 
(Morrow 2004). 
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πέρα από την πολιτική συγκυρία που οδήγησε στην δημιουργία του ,είναι ένα κόμμα 

με “μακρά παράδοση και αδιάσπαστη συνέχεια” (Pelinka 2005: 142). Πρόκειται 

δηλαδή για ένα “‘μίγμα’ μιας μεταβαλλόμενης σύνθεσης, αποτελούμενης κυρίως από 

στοιχεία της ιστορίας και της εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας” (Γεωργιάδου 2008: 412).  

Ακόμα θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως “ένα προσανατολισμένο προς τη 

διαμαρτυρία δεξιό-λαϊκιστικό κόμμα της εργατικής τάξης” (Plasser και Ulram 2000: 

36).  Παράλληλα όμως έχει αποδοθεί σε αυτό και ο χαρακτηρισμός “αντι-εξισωτικό” 

κόμμα με “σοσιαλιστική ποιότητα” (από τον ίδιο ερευνητή). Υπάρχει δηλαδή μια 

έντονη αντίφαση καθώς πρόκειται για κόμμα τόσο υπέρ των λαϊκών επιδιώξεων, όσο 

και εναντίον του λαού (Γεωργιάδου 2008). 

Αναφερόμενοι σε ένα κόμμα με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη του μισού αιώνα, είναι 

λογικό να περιμένει κανείς μεταβολές τόσο στις πολιτικές του θέσεις όσο και στην 

εκλογική του βάση και απήχηση. Έτσι μέχρι περίπου το τέλος της δεκαετίας του 1970 

το κόμμα αποτέλεσε πολιτική στέγη για πρώην ναζί, αλλά και νοσταλγών του 

εθνικοσοσιαλισμού. Ένα εμπόδιο δηλαδή προς το κοινοβουλευτικό σύστημα της 

Αυστρίας με έντονα αντικομουνιστική φυσιογνωμία. Βασικά στοιχεία του ήταν η 

“αντίθεση στις κυβερνήσεις «μεγάλου συνασπισμού», στο κορπορατιστικό σύστημα των 

«κοινωνικών εταίρων» και στο μοντέλο της «δημοκρατίας του κονκορδάτου»” 

(Γεωργιάδου 2008: 415). 

Οι ηγεσίες που ακολούθησαν ήθελαν το κόμμα κεντρικό παίκτη στην πολιτική 

κοινοβουλευτική αρένα. Την ουσιαστική μετατροπή του από κόμμα συλλέκτη 

φασιστών και εμπόδιο στον κοινοβουλευτισμό, σε κόμμα κοινωνικά και οικονομικά 

φιλελεύθερο. Έτσι για να υλοποιηθούν οι στόχοι του κόμματος, έπρεπε να δειχθεί μια 

ανοχή απέναντι στις αντιθέσεις του παρελθόντος. Πιο συγκεκριμένα ανέχθηκε το 

σύστημα των κοινωνικών εταίρων, χωρίς όμως να συμβεί το ίδιο για τις υπόλοιπες 
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δυο αντιθέσεις. Η προαναφερθείσα ανοχή όμως οδήγησε σε αναταραχές στο 

εσωτερικό του και σε απογοήτευση των σκληροπυρηνικών του ψηφοφόρων (Decker 

1997). 

Η τρίτη ουσιαστική μεταβολή του FPO ήταν αποτέλεσμα της ανέλιξης του Haider 

στην αρχηγία του κόμματος. Διέφερε από τις προηγούμενες εκδοχές του FPO “όχι 

γιατί τις ξεπερνούσε, αλλά επειδή τις διαπερνούσε και τις συναιρούσε” (Γεωργιάδου 

2008: 416). Αρχικά αναπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερο κόμμα, αλλά παράλληλα 

αξιώνει την ύπαρξη μικρού ισχυρού και αυταρχικού κράτους. Τίθεται πολέμιος των 

συμμαχικών κυβερνήσεων αλλά θέλει να λαμβάνει μέρος στη διακυβέρνηση και 

μοιραία συμμετέχει σε τέτοιες κυβερνήσεις . Επιπλέον εξαιτίας της συγκυρίας 

(πάροδος μεγάλου χρονικού διαστήματος) το FPO σταμάτησε να είναι συλλέκτης 

πρώην ναζί, αλλά παράλληλα διακρίνοντας ευκαιρία για εκλογικά οφέλη, φρόντιζε να 

αποκομίζει την εύνοια από υπέρμαχους της παλαιάς ιδεολογίας. Για να το πετύχει 

αυτό κομβικό ρόλο έπαιξε η χρησιμοποιούμενη ρητορική. Εκμεταλλεύτηκε δηλαδή 

τις ιστορικές καταβολές του FPO ισχυροποιώντας την προαναφερθείσα άποψη της 

Γεωργιάδου (2008) περί συνδυασμού ιστορίας και συγκυρίας41. Με τον τρόπο αυτό 

κατάφερε να λάβει ψήφους από εκλογείς γενικότερα δεξιών αντιλήψεων και 

παράλληλα απεκδύθηκε, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, τον ναζιστικό του 

μανδύα προκειμένου να καρπωθεί εκλογικά οφέλη από διαμαρτυρόμενους 

ψηφοφόρους. Έτσι το FPO χρησιμοποιεί την πρόκληση, χωρίς να παρουσιάζει 

πολιτική ορθότητα και θεωρείται από μερίδα των εκλογέων ως αντισυμβατικό κόμμα 

                                                            
41 “Καθώς, όμως, ένας «νέος δεξιός‐αυταρχισμός», με περιεχόμενό του την ξενοφοβία, τον εθνικισμό, 
την ιδεολογία του «νόμου και της τάξης» και την ισχυρή ηγεσία εγκατοικεί στις αντιλήψεις του, κατά 
μέσο όρο, 10% των αυστριακών εκλογέων και του 15% των εκλογέων του FPO o Haider έβρισκε 
τρόπο, άλλοτε με αναθεωρητικές απόψεις για το καθεστώς των ναζί [ … ] και άλλοτε με τον θετικό 
χρωματισμό των πτυχών του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος [ … ] να εξάπτει τις αντιλήψεις αυτές” 
(Γεωργιάδου 2008: 417). 
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ή/και κόμμα απέναντι στο κατεστημένο42. O προσδιορισμός του FPO στην αντίληψη 

του κόσμου ως διωκόμενο, αποτελεί συνειδητή επιλογή της ηγεσίας του προκειμένου 

να καρπωθεί την συμπαράσταση των απογοητευμένων από τους διώκτες του 

ψηφοφόρων. Καταλήγοντας αν θέλαμε να περιγράψουμε σε μια πρόταση την τρίτη 

εκδοχή του FPO θα μπορούσαμε να πούμε πως “με υπόβαθρο τη διαμαρτυρία 

σημαντικού τμήματος της κοινωνίας απέναντι στα κόμματα, τους πολιτικούς και το 

σύστημα διακυβέρνησης, οικειοποιούμενο τη θέση του διωκόμενου, το FPO επιδιώκει 

να μετατραπεί σε συλλέκτη διαμαρτυρίας και καταφύγιο των πάσης φύσεως 

διαμαρτυρόμενων” (Γεωργιάδου 2008: 418). 

Συνοψίζοντας αναφορικά με τις τρείς εκδοχές του FPO θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε πως όλες είτε ευθέως είτε έμμεσα αντλούν τα κεντρικά ιδεολογικά 

χαρακτηριστικά τους από τον εθνικοσοσιαλισμό (Grillmayer 2006), όμως με την 

πάροδο του χρόνου καταφέρνουν να αποκτήσουν ευρεία πολυσυλλεκτικότητα 

προσαρμόζοντας τα μηνύματά τους στα μεταβαλλόμενα πιστεύω της κοινής γνώμης. 

Παρουσιάζουν δηλαδή στρατηγική ευελιξία (Plasser και Ulram 2000). 

Εκλογικά το FPO ήταν το μόνο από τα διάφορα ακροδεξιά μορφώματα που 

προέκυψαν στην Αυστρία, από τη δεκαετία του 1950 και μετά, που κατάφερνε 

παραδοσιακά να εντοπίζεται δημοσκοπικά. Στην δεκαετία του 1960 κατάφερε να 

σταθεροποιήσει την εκλογική του δύναμη γύρω στο 5%  (Morrow 2004).  Στα ίδια 

επίπεδα κινήθηκε και στην επόμενη δεκαετία, ενώ η πορεία του είναι αλματώδης από 

τα μέσα στης δεκαετίας του 1980 όταν συνειδητά προωθεί μια ιδεολογική αμφισημία 

(Γεωργιάδου 2008). Έτσι η αρχική αδιαφορία για την περίπτωση του Haider έδωσε 

την θέση της στον πανικό τη δεκαετία του 1990, καθώς υπήρχε μια γενικότερη 

                                                            
42 Στους εκλογείς που διαμαρτύρονται έχει παρατηρηθεί φιλική στάση απέναντι στην πρόκληση 
μέσω συμπεριφοράς . 

[50] 
 



ανησυχία των πολιτικών του αντιπάλων σχετικά με τη δέσμευσή του στις αρχές της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας (Morrow 2004)43. Μάλιστα στις εκλογές του 1999 για την 

Εθνική Συνέλευση καταφέρνει να ξεπεράσει , έστω και οριακά, για πρώτη φορά ένα 

κόμμα της διακυβέρνησης (OVP) (Γεωργιάδου 2008).  

Τον Απρίλιο του 2005 ο Haider μαζί με μια μερίδα ηγετικών στελεχών του FPO 

αποχωρούν σχηματίζοντας την Ένωση (για το) Μέλλον της Αυστρίας (BZO), το 

οποίο στις εκλογές του 2006 οριακά έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 4% και 

κατάφερε να μπει στη βουλή. Οι διαφορές του από το FPO είναι δυσδιάκριτες. Θα 

λέγαμε πως ο βασικός ιδεολογικός πυρήνας παραμένει ο ίδιος και πως οι διαφορές 

περιορίζονται στο πιο φιλοευρωπαϊκό πρόσωπο, στις οικολογικές αναφορές, στις 

επιδιώξεις ενός εγγυημένου εισοδήματος και στο πιο κοινωνικό πρόσωπο του FPO. 

Σε κάθε περίπτωση η δημιουργία του BZO διευρύνει κομματικά το δεξιό πόλο, αλλά 

η δεξιά κομματική σκηνή δεν παρουσιάζει δραματικές μεταβολές (Γεωργιάδου 2008).                             

                 

 

 

 

                                                            
43 “Πάντως, ένα πολιτικό κίνημα που παρουσιάζεται να κατευθύνεται από τον αυταρχισμό, την 
ξενοφοβία, την προσωπολατρεία και μια ακαθόριστη σχέση με το αυταρχικό παρελθόν προκαλεί 
τεράστιες υποψίες” (Hainsworth et al 2004: 109).  

[51] 
 



 

Διπολικά κομματικά συστήματα και 

άκρα δεξιά 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να εξετάσουμε την στάση των κομμάτων σε 

διπολικά συστήματα σε σχέση με την άκρα δεξιά. Υφίσταται πληθώρα περιπτώσεων 

εντός τέτοιων συστημάτων, στις οποίες η άκρα δεξιά διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο 

στο πολιτικό γίγνεσθαι. Έχοντας ήδη ασχοληθεί με τις παραπάνω χώρες, 

παραθέτουμε την έρευνα του Tim Bale η οποία θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε 

αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με όσα αναλύσαμε και θα βοηθήσουν τον 

αναγνώστη να αποκομίσει άποψη, σχετικά με τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 

εντός διπολικών συστημάτων, καθώς και για τον τρόπο που λειτουργούν δεξιά και 

ακροδεξιά κόμματα εντός αυτών. Θα μπορούσαμε να πούμε πως προσπαθούμε να 

δώσουμε μια κανονιστική διάσταση στην μελέτη μας, τα συμπεράσματα της οποίας 

θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο για την μελέτη όλων των διπολικών 

συστημάτων, εντός των οποίων δραστηριοποιούνται ακροδεξιά κόμματα.  

O Tim Bale το 2003 επιχείρησε σε μια δημοσίευσή του να περιγράψει την πολιτική 

κατάσταση σε διπολικά κομματικά συστήματα στην Ευρώπη. Ξεκινώντας στην 

ανάλυσή του αποσαφηνίζει πως είναι αποδεδειγμένα πλέον λάθος να θεωρεί κανείς 

τα κόμματα της άκρας δεξιάς ως πολιτική παθογένεια ή ακόμα και ως παράσιτα. Τα 

κόμματα αυτά δεν πρόκειται να είναι βραχύβια και σε κάθε περίπτωση 

αποδεικνύονται ισχυροί πολιτικοί παίκτες. Αυτό γίνεται σαφές τόσο από την 
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πληθώρα αφοσιωμένων ψηφοφόρων που διαθέτουν, όσο και από τις εκλογικές τους 

επιδόσεις44. Οπότε η ακολουθούμενη από τα περισσότερα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης τακτική να προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουν δια 

παντός ως μη έχοντα θέση σε αξιοπρεπή δημοκρατικά συστήματα αποδεικνύεται 

λανθασμένη. Αυτό γίνεται κυρίως, γιατί έχουν μια τάση να μην αντιλαμβάνονται την 

στροφή των Ευρωπαίων ψηφοφόρων από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας προς το 

χώρο της κεντροδεξιάς. Η προαναφερθείσα στροφή όμως θα πρέπει να 

αντιμετωπισθεί από τον επιστημονικό κόσμο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στην 

ουσία πρόκειται για επανάληψη ενός φαινομένου που είχε αρχικά παρατηρηθεί στο 

χώρο της αριστεράς. 

 Ειδικότερα ο Mair είχε παρατηρήσει το 2000 πως η εκλογική επιτυχία των 

οικολογικών κομμάτων (τα λεγόμενα green parties) είχε συνεισφέρει δραστικά στην 

γενικότερη αποδοχή ενός διευρυμένου αριστερού πολιτικού χώρου, σε όλη την 

ευρωπαϊκή ήπειρο. Η δυναμική  των αριστερών κομμάτων φαινόταν να έχει την 

δυνατότητα να επιφέρει αναδιάρθρωση στα πολιτικά συστήματα. Ορμώμενος από την 

παρατήρηση αυτή οδηγήθηκε σε δυο συμπεράσματα. Αρχικά θεώρησε πως κάτι 

τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει και από τη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος και 

οι αριστερές δυνάμεις θα διατηρούσαν το πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Οι κεντροδεξιές δυνάμεις δηλαδή δεν θα μπορούσαν να κάνουν άνοιγμα δεξιότερα 

από αυτές καθώς εκεί βρίσκονταν, ας μας επιτραπεί η έκφραση,  «περιθωριακά» 

κόμματα. Κόμματα δηλαδή, οι πολιτικές θέσεις των οποίων απείχαν κατά τον Mair 

τόσο πολύ από τα παραδοσιακά κόμματα που δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει σημείο 

επαφής. Η θέση αυτή όμως κατά τον Bale είναι εντελώς λανθασμένη καθώς τα 

κόμματα «παρίες» όπως τα χαρακτηρίζει τείνουν να εκλείψουν. Τα ακροδεξιά 
                                                            
44 Με την παρούσα άποψη άλλωστε είχαμε συνταχθεί και εμείς, αναλύοντας τους λόγους σε 
προγενέστερο τμήμα της ανάλυσής μας. 
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κόμματα προσαρμόζουν τις θέσεις τους στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, 

αποκηρύσσουν το «σκοτεινό» παρελθόν τους και με τον τρόπο αυτό αποκτούν 

νομιμοποίηση στα μάτια των εκλογέων.  Επιπλέον όπως αναφέρει ο Downs (2001) 

υπάρχουν πέντε ενδεδειγμένες τακτικές αντιμετώπισης των ακροδεξιών κομμάτων 

από τα ιδεολογικά συνεχή τους προς το κέντρο κόμματα. Είτε τα αγνοούν, είτε τα 

απομονώνουν, είτε υιοθετούν πολιτικές θέσεις τους  ώστε να καρπωθούν την 

κοινωνική απήχηση γι’ αυτές, ή ακόμα και να είναι σε θέση να τα απορροφήσουν, 

είτε συνεργάζονται μαζί τους, είτε τέλος τα καθιστούν έκνομα ή τα περιορίζουν με 

νομοθετικές ρυθμίσεις45. Η επιλογή της κάθε τακτικής προκύπτει ως συνάρτηση δυο 

μεταβλητών: αυτή της εκλογικής φιλοδοξίας και αυτή της αντίληψης περί 

δημοκρατίας. Αυτές πολλές φορές δρουν ανταγωνιστικά και πρακτικά αποδεικνύεται 

πως στις περισσότερες χώρες η πρώτη υπονομεύει τη δεύτερη.   

 Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Mair ήταν πως όλο αυτό θα είχε ως 

επακόλουθο την ενίσχυση του διπολισμού. Γεγονός που προσυπογράφει και ο Bale. 

Όπως μάλιστα αναφέρει “πόλωση λαμβάνει χώρα παράλληλα με μια τάση προς τον 

εκλογικό ανταγωνισμό των δύο μπλοκ” (Bale 2003: 69).  Έχουμε είδη πει για τη 

συμβολή των οικολογικών κομμάτων στην ενίσχυση του αριστερού πόλου. Στον 

αντίποδα τα ακροδεξιά κόμματα φέρνουν στην επιφάνεια ξεχασμένα ζητήματα ή 

ασχολούνται με καινούρια προκειμένου να ενισχύσουν την εκλογική τους απήχηση. 

Τα παραδοσιακά δεξιά λόγω της διαρροής των ψηφοφόρων προς αυτά, και αφού 

όπως προείπαμε η φιλοδοξία για το εκλογικό αποτέλεσμα υπερτερεί,  είτε υιοθετούν 

μέρος της ατζέντας των ακροδεξιών, είτε σχηματίζουν ευρύτερες συμμαχίες με αυτά. 

Έτσι διευρύνεται το αντίστοιχο δεξιό μπλοκ και μπορούμε να μιλάμε για έντονα 

πολωμένη ατμόσφαιρα ανάμεσα στις διευρυμένες αριστερές και δεξιές εκφάνσεις του 
                                                            
45 Στην πράξη η σαφής διάκριση της ακολουθούμενης στρατηγικής αντιμετώπισης αποδεικνύεται 
δύσκολη.   
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πολιτικού φάσματος. Πρόκειται μάλιστα για μια κατάσταση η οποία προσφέρει 

οφέλη και για τα δυο μέρη της ευρύτερης δεξιάς συμμαχίας. Η άκρα δεξιά αποκτά 

κοινωνική αποδοχή, ιδίως μέσω της εμφάνισής της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

καθώς και της κοινοβουλευτικής, αλλά και κυβερνητικής της αντιπροσώπευσης. Από 

την άλλη τα παραδοσιακά κόμματα μπορούν να αναφέρονται ευκολότερα σε θέματα 

που θεωρούνταν ταμπού, όπως το μεταναστευτικό, ο σοβινισμός  κλπ, και έτσι να 

διευρύνει το εκλογικό της ακροατήριο. 

Ο Bale συνεχίζει την ανάλυσή του διατυπώνοντας, ελέγχοντας και τελικά 

επιβεβαιώνοντας τρεις υποθέσεις εργασίας, τις οποίες και απλά θα αναφέρουμε. Η 

πρώτη απαιτεί ένα πολιτικό κόμμα της άκρας δεξιάς, το οποίο θα είναι ικανό να 

αποκομίσει εκλογικά οφέλη από ψήφους που διαφορετικά θα διοχετεύονταν προς την 

αριστερά ή θα πήγαιναν σε κόμματα παρίες. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα κόμμα με τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τότε το δεξιό μπλόκ θα επεκταθεί προς τη μεριά του 

και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια κυβέρνηση συνεργασίας, υπό την ηγεσία 

του κεντροδεξιού χώρου του πολιτικού φάσματος46. 

Σύμφωνα με την δεύτερη υπόθεση του Bale απαιτούνται χώρες, όπου τα δεξιά 

κόμματα απλά συνεργάζονται ή έχουν σχηματίσει κυβερνήσεις συνεργασίας με 

κυβερνητικούς εταίρους τα ακροδεξιά κόμματα. Εκεί λοιπόν παρατηρείται η τάση 

από τα πρώτα, για εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές, να υιοθετούν την 

ατζέντα των δεύτερων σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά και το σοβινισμό 

της κοινωνικής πρόνοιας. Μάλιστα πολλές φορές η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα 

ακόμα και σε χώρες χωρίς το χαρακτηριστικό της συνεργασίας ή/και της 

                                                            
46 Όπως αναφέρει ο Bale (2003) η υπόθεσή του επαληθεύτηκε στην Ιταλία όπου στις εκλογές του 
2001 ενισχύθηκε περαιτέρω η διπολική τάση. Στην Δανία οι εκλογικές αποτυχίες των κεντρώων 
κομμάτων ωθούν το πολιτικό σύστημα πιο κοντά στην λογική του διπολισμού μεταξύ ευρύτερων 
συνασπισμών. Στην Αυστρία οι εκλογές του 2002 έκαναν ορατή την δυνατότητα για μια ευρύτερη 
συμμαχία κ.ο.κ 
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συγκυβέρνησης47. Έτσι προκειμένου να αποκομίσουν εκλογικά οφέλη τα δεξιά 

κόμματα νομιμοποιούν στη συνείδηση των εκλογέων την ακροδεξιά όπως 

προαναφέραμε. Με τη θέση μας συντάσσεται και ο Eatwell (2000) ο οποίος θεωρεί 

πως η άκρα δεξιά είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί, όταν στον πολιτικό λόγο των 

υπολοίπων κομμάτων και ιδιαίτερα αυτών της κεντροδεξιάς, εντάσσονται 

προβληματικές της άκρας δεξιάς και ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τη 

μετανάστευση. 

Η τελευταία υπόθεση του Bale επαληθεύεται όταν παρατηρείται συνεργασία δεξιάς 

και άκρας δεξιάς σε επίπεδο συγκυβέρνησης. Εδώ λοιπόν μετά τις εκλογές οι 

κυβερνήσεις ακολουθούν ουσιαστικά πολιτικές οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές 

που είχε προεκλογικά προτείνει η άκρα δεξιά. Όπως όμως διευκρινίζεται, αυτό 

συμβαίνει περισσότερο στο μεταναστευτικό κομμάτι και όχι στο κομμάτι της 

οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής48. Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει το γεγονός 

πως το αντίστοιχο δεν συμβαίνει σε περιπτώσεις χωρών που τέτοιες συνεργασίες δεν 

υφίστανται. 

Τα παραδείγματα που προκύπτουν από την Ολλανδία, την Δανία και Αυστρία 

χρησιμοποιούνται από τον Bale όχι μόνο για να επαληθεύσουν τις υποθέσεις του, 

αλλά και  για να καταδείξουν την άποψή  του σχετικά με το διευρυμένο δεξιό χώρο. 

Την δεκαετία του 1990 στην Ολλανδία ο Frits Bolkestein του VVD κατάφερε να 

αποκομίσει αξιοθαύμαστη προβολή από τα ΜΜΕ θέτοντας το στερεότυπο του 

μετανάστη κλέφτη – εγκληματία. Παράλληλα το κόμμα του υιοθέτησε αυστηρότερη 

μεταναστευτική πολιτική. Η συγκεκριμένη τακτική φαίνεται πως ήταν ικανή να του 

εξασφαλίσει εκλογικά οφέλη και να μειώσει συνολικά την ανοχή της ολλανδικής 

                                                            
47 Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό της Αυστρίας το 1995. 
48 Και πάλι ο Bale στηρίζει την θέση του στα παραδείγματα της Ιταλίας, την Δανίας, της Αυστρίας, της 
Ολλανδίας και σε μια πληθώρα άλλων χωρών. 
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κοινωνίας ως προς το μεταναστευτικό. Παρόμοια αντέδρασε και ο κυβερνητικός 

συνασπισμός στην Δανία (γύρω στα τέλη του 1990). Οι μετανάστες 

αντιμετωπίστηκαν ως συνδεόμενοι και την εγκληματικότητα και παράλληλα ως κύρια 

αιτία της ανεργίας για τους ντόπιους. Παράλληλα τέθηκαν ζητήματα αναφορικά με 

την εθνική υπερηφάνεια των Δανών και έγινε εθνοκεντρική – πατριωτική στροφή. 

Στην Αυστρία, τέλος, την ίδια περίοδο υιοθετήθηκαν τόσο από το OVP, όσο και από 

το SPO θέσεις που είχαν εκφραστεί από το FPO (ιδιαίτερα μετά τη συμμετοχή του 

τελευταίου στην κυβέρνηση το 1999). Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως ο Haider 

προσπαθώντας να απεκδυθεί τον μανδύα του ακροδεξιού απέτυχε.  

Σύμφωνα, λοιπόν  με την μελέτη του Bale ο χώρος αυτός μπορεί να διατηρηθεί, αλλά 

τα οφέλη είναι κυρίως μονόπλευρα. Πηγαίνουν ως επί το πλείστον στο κεντροδεξιό 

κομμάτι της συμμαχίας, ενώ η άκρα δεξιά προσπορίζεται ελάχιστο μερίδιο των 

εκλογικών κερδών. Άλλωστε όπως αναφέρει ο Bale “μπορεί οι άσχημες αδερφές να 

μπήκαν στο παιχνίδι, αλλά είναι πιθανότερο η Σταχτοπούτα να ζήσει καλύτερα στο 

εξής” (2003: 85)49.  

Πιο συγκεκριμένα στα διπολικά κομματικά συστήματα τα παραδοσιακά δεξιά 

κόμματα χρησιμοποιούν τα ακροδεξιά κόμματα, είτε σε επίπεδο κυβερνητικής 

συνεργασίας, είτε απορροφώντας τα. Έτσι καθίσταται δυνατή η ανακοπή των 

διαρροών (που προέρχονται από ακροδεξιούς ψηφοφόρους ή/και από 

αναποφάσιστους) προς κόμματα που ανήκουν στον άλλο πόλο ή δεξιότερα από τα 

παραδοσιακά δεξιά. Για τον λόγο αυτό εισάγονται στην ατζέντα θέματα σχετικά με 

την μετανάστευση, την διατήρηση της τάξης, την σωτηρία της εθνικής ταυτότητας 

κ.α. Παράλληλα τα ακροδεξιά κόμματα παύουν να αντιμετωπίζονται ως παρίες και 

                                                            
49 Το άρθρο του Bale τιτλοφορείται η Σταχτοπούτα και οι άσχημες αδελφές της και ως σταχτοπούτα 
παρομοιάζεται η κεντροδεξιά και ως άσχημες αδελφές τα ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα. 
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αποκτούν νομιμοποίηση στα μάτια των εκλογέων. Στόχος είναι η επίτευξη υψηλής 

κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, η οποία είναι ικανή να ανακόψει την επικράτηση 

του αριστερού πόλου.  

Συνοψίζοντας τόσο τα δεξιά, όσο και τα ακροδεξιά κόμματα αποκομίζουν οφέλη από 

την προαναφερθείσα τακτική, αλλά σίγουρα η πλάστιγγα γέρνει προς τη μεριά των 

πρώτων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο διπολικός ανταγωνισμός και κανένας από 

τους δυο κραταιούς πόλους δεν είναι ικανός να κυριαρχήσει. Οπότε το κομματικό 

σύστημα οδηγείται σε σταθερότητα, καθώς οι αντικρουόμενοι πόλοι δρουν επί ίσοις 

όροις Bale( 2003) . 
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Επίλογος 

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυσή μας σκοπεύουμε να εστιάσουμε σε ορισμένα 

σημεία που προέκυψαν από αυτή. Η άκρα δεξιά συμπορεύεται με την ευρωπαϊκή 

ιστορία από την γέννησή της. Όσοι, ειδικά μεταπολεμικά, πίστεψαν πως θα 

εξαφανιστεί διαψεύσθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, αφού όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, 

αλλά υπήρξαν και περιπτώσεις κρατών που γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση. 

Οι λόγοι της άνθισης αυτής είναι τόσο κοινωνικοί, όσο και πολιτικοί. Τα παλαιά 

κόμματα αδυνατούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 

του εκλογικού σώματος και η δυσαρέσκεια γι’ αυτά και τις πελατειακές τους σχέσεις 

τόσο με το κράτος όσο και με ορισμένες οικονομικές ελίτ, είναι ιδιαίτερα έντονη. Οι 

μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη είναι οι πιο έντονες που έχει γνωρίσει η 

γηραιά ήπειρος και αυτό έχει ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας των Ευρωπαίων. Η 

ανησυχία εκδηλώνεται κυρίως για τα εργασιακά θέματα, καθώς και την απειλούμενη 

κοινωνική συνοχή. Έτσι στηριζόμενες σε όλα τα παραπάνω οι ακροδεξιές δυνάμεις 

καρπώνονται ψήφους διαμαρτυρίας και επενδύουν στο φόβο. 

Από τη μεριά τους τα παλιά κόμματα επενδύουν σε αυτό που θα μπορούσαμε να 

περιγράψουμε ως διευρυμένο δεξιό πολιτικό χώρο. Αυτό γίνεται είτε μέσω 

συνεργασίας (ακόμα και κυβερνητικής), είτε απλά υιοθετώντας την ατζέντα των νέων 

δεξιών κομμάτων. Έτσι τα τελευταία είτε γίνονται κυβερνητικοί εταίροι, είτε 

απορροφώνται. Σε κάθε περίπτωση όμως η στάση της παραδοσιακής δεξιάς πολιτικής 

σκέψης παρέχει νομιμοποίηση για την άκρα δεξιά και βλέπουμε πως τα κομματικά 
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συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών μεταβάλλονται, καθώς υπάρχει νέος ισχυρός 

παίκτης στην πολιτική αρένα. 

Το ελληνικό παράδειγμα μας έχει αποδείξει (και ιστορικά) πως χώρος για τα 

ακροδεξιά κόμματα υπάρχει και μάλιστα αρκετός. Ο ΛΑ.Ο.Σ κατάφερε να γίνει μέχρι 

και κυβερνητικός εταίρος, ενώ η Χρυσή Αυγή είναι ακόμα αρεστή σε μεγάλη μερίδα 

του ελληνικού λαού. Και τα δυο κόμματα ακολουθούν την αντιφατική στρατηγική 

όπως την περιγράψαμε πιο πάνω και η ρητορική τους μας ξυπνά δυσάρεστες μνήμες 

του παρελθόντος.  Θεωρούμε λοιπόν πως και στην χώρα μας το φαινόμενο θα έχει 

διάρκεια, ας μας επιτραπεί να πούμε δυστυχώς, και πως οι πολιτικοί επιστήμονες του 

μέλλοντος θα έχουν ως πεδίο μελέτης την ελληνική ακροδεξιά και την πορεία της. 

Συνοψίζοντας, το φαινόμενο της άκρας δεξιάς θα πρέπει να πούμε ότι  δεν είναι ούτε 

σύγχρονο ούτε παροδικό και για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι δημοκρατικοί θεσμοί να 

φανούν ικανοί να το αντιμετωπίσουν θωρακίζοντας το πολίτευμα. 
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