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Περίληψη

Η κεντρική ιδέα που αναπτύσσεται σε αυτήν εδώ τη μελέτη, είναι ότι μια νέα διαιρετική

τομή δημιουργείται, που έχει στο επίκεντρό της το εκπαιδευτικό επίπεδο των ψηφοφόρων και η

οποία ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό το συγκρουσιακό χαρακτήρα των θεμάτων που εξετάζονται υπό

το  πρίσμα  της  λεγόμενης  “Νέας  Πολιτικής”  και  ειδικότερα  τη  διάσταση  φιλελευθερισμού  –

αυταρχισμού αυτής. Τα δύο κατεξοχήν δεδομένα που σχετίζονται με το συγκρουσιακό χαρακτήρα

της διάστασης φιλελευθερισμού-αυταρχισμού, είναι το μεταναστευτικό ζήτημα και το ζήτημα της

περιβαλλοντικής  προστασίας  και  είναι  αυτά  τα  δύο  ζητήματα  που  εξωθούν  περαιτέρω  το

συγκρουσιακό χαρακτήρα του διπόλου φιλελευθερισμού-αυταρχισμού.

Η ανάλυση καλύπτει το ευρύτερο φάσμα, τόσο Δυτικών όσο και Ανατολικών Ευρωπαϊκών

χωρών,  παρουσιάζοντας  σε  αυτές  τη  γενικότερη  θέση  που  κατέχουν  τα  ζητήματα  της  Νέας

Πολιτικής και την επίδρασή τους στην εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Ωστόσο, η μελέτη

εστιάζει  κυρίως  στην  Δανία  όσον  αφορά  τη  διαπίστωση  ύπαρξης  της  νέας  εκπαιδευτικής

διαιρετικής  τομής,  επειδή  στη  χώρα  αυτή  τα  θέματα  Νέας  Πολιτικής  τυγχάνουν  ευρύτερης

όσμωσης, κατόπιν πολυετών αντιπαραθέσεων και πολώσεων. Επιπλέον, το πολιτικό σύστημα στη

χώρα  αυτή  είναι  αρκετά  δεκτικό  σε  νέες  εξελίξεις  και  για  αυτό  αποτελεί  κατά  κάποιο  τρόπο

ενδεικτική περίπτωση.

Από  τα  αποτελέσματα  των  σχετικών  ερευνών  προκύπτει  καταρχήν  ότι  η  υπόθεση  της

αύξησης της επίπτωσης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών, πράγματι

υφίσταται.  Επαληθεύεται  επίσης  σε  μεγάλο  βαθμό  η  υπόθεση  ότι  οι  έχοντες  υψηλότερο

εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιάζονται ως περισσότερο φιλελεύθεροι κάνοντας και τις αντίστοιχες

κομματικές επιλογές,  χωρίς  ωστόσο να τεκμηριώνεται  επαρκώς και  το αντίστροφο,  ότι  δηλαδή

εκείνοι  που χαρακτηρίζονται  ως  αυταρχικοί,  θα  επιλέξουν κατ'  ανάγκη  και  δεξιά-ριζοσπαστικά

κόμματα. Τέλος, διαπιστώνεται εμμέσως μια εξασθένηση της ταξικής διαιρετικής τομής, πράγμα το

οποίο συνεπάγεται περαιτέρω αύξηση της σημασίας της νέας διαιρετικής τομής στην ερμηνεία της

εκλογικής συμπεριφοράς. 

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα επομένως, υποδεικνύεται ότι η εκπαιδευτική μεταβλητή

πρέπει  να  καταλαμβάνει  κεντρική  θέση  σε  αναλύσεις  που αφορούν  το  πλαίσιο  φιλελεύθερων-

αυταρχικών  αξιών  και  να  μην  ερμηνεύεται  απλά  ως  μια  νέα  εκδήλωση  της  παλαιότερα

επικρατούσας ταξικής διαιρετικής τομής.
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1. Εισαγωγή
Στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, οι πιο σημαντικές συγκρούσεις πηγάζουν από τις πιο κρίσιμες

κοινωνικοπολιτικές  διαιρετικές  τομές,  με  τις  πιο  σπουδαίες  εξ  αυτών  να  αναφέρονται  στη

βιομηχανική κοινωνία και να προέρχονται από τη θρησκευτική και την ταξική διαιρετική τομή1.

Ήταν αυτού του είδους οι διαιρετικές τομές και ιδίως εκείνες ανάμεσα στις θρησκευτικές και στις

κοσμικές αξίες, που δημιούργησαν τις πιο ομοιόμορφες διαιρέσεις στα δυτικοευρωπαϊκά κομματικά

συστήματα. 

Η Βιομηχανική Επανάσταση ανέδειξε με τη σειρά της το συγκρουσιακό πλαίσιο ανάμεσα

στα διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα τα οποία βρίσκονταν άρρηκτα συνδεδεμένα με ιεραρχικά

τοποθετημένες  κοινωνικοδιαρθρωτικές  μεταβλητές.  Οι  πιο  σημαντικοί  προσανατολισμοί  που

ανέδειξε η Βιομηχανική Επανάσταση και που είχαν να κάνουν με πολιτικές αξίες, ήταν τα υλιστικά

αξιακά πλαίσια αριστεράς-δεξιάς2.

Οι πολιτικές πεποιθήσεις  σήμερα, εμπίπτουν καταρχήν στη παραδοσιακή αυτή διάσταση

δεξιάς-αριστεράς  και  επιπλέον  σε  έναν  νέο  άξονα,  αυτό  των  φιλελεύθερων-αυταρχικών

πεποιθήσεων.  Οι  δύο  αυτές  διαστάσεις  έχουν  αντίστοιχα  επίπεδα  εσωτερικής  συνοχής,  υψηλά

επίπεδα σταθερότητας σε ετήσια βάση καταμέτρησης και γενικά αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στην

πρόβλεψη της υποστήριξης πολιτικών κομμάτων. Με αυτή την έννοια, συγκρίνονται εύκολα και με

άλλους,  συχνά  χρησιμοποιούμενους  δείκτες  πολιτικής  συμπεριφοράς,  όπως  η  ιδεολογία,  η

αυτοτοποθέτηση επί του άξονα δεξιάς-αριστεράς, η στάση απέναντι στις εθνικοποιήσεις και ο μετα-

υλισμός3.

Στην  πορεία  των  ετών,  η  κοινωνία  παρουσιάζει  την  τάση  να  διακατέχεται  ολοένα  και

λιγότερο από στόχους αμιγώς υλιστικούς. Ως εκ τούτου, ο μέσος άνθρωπος γίνεται σε μεγαλύτερο

βαθμό υπόλογος και υπεύθυνος των πολιτικών επιλογών του και είναι πιο πιθανό να εκδηλώνει

πολιτικές  προτιμήσεις  που  αναφέρονται  σε  ζητήματα  μετα-υλισμού,  όπως  για  παράδειγμα  η

ελευθερία έκφρασης, αντί για υλιστικά ζητήματα, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη και ο έλεγχος

του  πληθωρισμού4.  Αυτή  η  θεμελιώδης  αλλαγή  στον  προσανατολισμό  των  αξιών  είναι

1  Lipset, S. M. and Rokkan, S. (1967). Cleavage Structure, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction. In 
Lipset, S. M. and Rokkan, S. (Eds.). Party systems and voter alignments. New York: The Free Press. 

2  Inglehart, R. (1984). The Changing Structure of Political Cleavages in Western Societies. In Dalton, R. J.,  
Flanagan, S. C. & Beck, P. A. (Eds). Electoral Change in Advanced Industrial Democracies, N.J.: Princeton 
University Press, p. 25; Knutsen, O. (1995a). Left-right materialist value orientations. In van Deth, J. W. & 
Scarbrough E. (Eds.). The Impact of Values. Volume 4. Beliefs in Government. European Science Foundation. 
Oxford: Oxford University Press; William, L., Knutsen, O. (1984). Leftist and Rightist Ideology in a Social 
Democratic State: An Analysis of Norway in the Midst of the Conservative Resurgence. British Journal of Political 
Science, 14, 345-367. 

3  Evans, G., Heath, A., Lalljee, M. (1996). Measuring Left-Right and Libertarian-Authoritarian Values in the British 
Electorate. The British Journal of Sociology, 47, 93-112

4 Inglehart, R. (1971). The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-material societies, American 
Political Science Review 65, 991- 1017; Inglehart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society, 

6



κεφαλαιώδους σημασίας όσον αφορά την ορθή πρόβλεψη των μεταβολών της πολιτικής και των

κομμάτων.

Επομένως, είναι πλέον οι αξίες, αυτές που βρίσκονται στο προσκήνιο της ερμηνείας της

εκλογικής συμπεριφοράς των ατόμων, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες διαιρετικές τομές που

επιχειρούσαν  να  ερμηνεύσουν  τις  προτιμήσεις  των  ψηφοφόρων5.  Περαιτέρω,  φαίνεται  πως

αύξουσα  σημασία  έχει  ο  παράγοντας  της  εκπαίδευσης  που  ασκεί  ανεξάρτητη  επίδραση  στην

εκλογική  συμπεριφορά,  ιδίως  σε  κοινωνίες  που  φέρουν  τα  χαρακτηριστικά  των

παγκοσμιοποιημένων οικονομιών γνώσης6.

Παρατηρείται, με άλλα λόγια, μια στενή σχέση ανάμεσα στα επίπεδα εκπαίδευσης από τη

μια και στον άξονα φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών από την άλλη, με την πορεία της σχέσης να

εμφανίζει  την  εξής  μορφή:  οι  ομάδες  που  χαρακτηρίζονται  από  υψηλό  εκπαιδευτικό  επίπεδο,

τείνουν  συστηματικά  προς  τον  φιλελεύθερο  πόλο  ενώ  οι  ομάδες  χαμηλότερου  ή  χαμηλού

εκπαιδευτικού επιπέδου τείνουν προς τον αυταρχικό πόλο. Έτσι δημιουργείται μια αντικειμενική

σύγκρουση ανάμεσα στις δύο ομάδες7.

Η  κεντρική  ιδέα  που  αναπτύσσεται  σε  αυτήν  εδώ  τη  μελέτη,  είναι  ότι  μια  νέα

διαιρετική  τομή  δημιουργείται,  που  έχει  στο  κέντρο  της  την  εκπαίδευση  και  η  οποία

βρίσκεται  πίσω  από  τη  φαινομενικά  ιδεολογική  μόνο  σύγκρουση  γύρω  από  θέματα  της

λεγόμενης  Νέας  Πολιτικής.  Μια  σύγκρουση  που  περιλαμβάνει  τις  καθαυτό  φιλελεύθερες-

αυταρχικές  αξίες,  όπως  αυτές  αντανακλώνται  σε  θεματικές  που  έχουν  να  κάνουν  με  τη

μετανάστευση  και  με  περιβαλλοντικά  ζητήματα.  Αυτά  τα  ζητήματα  ολοένα  και  περισσότερο

βρίσκονται στον κατάλογο ενδιαφερόντων των πολιτικών κομμάτων και αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος  της  θεματολογίας  τους  και  πρόσφορη  δικαιολογία  νέων  αντιπαραθέσεων  με  αντίπαλους

κομματικούς σχηματισμούς.

Η ανάλυση καλύπτει το ευρύτερο ευρωπαϊκό φάσμα, τόσο δυτικών όσο και ανατολικών

χωρών,  παρουσιάζοντας  σε  αυτές  τη  γενικότερη  θέση  που  κατέχουν  τα  ζητήματα  της  Νέας

Princeton: Princeton University Press
5  Dalton, R.J. (2002). Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. 3rd

edn., New York, NY: Chatham House Publishers; Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization. 
Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.

6 Kitschelt, H. (1994). The Transformation of European Social Democracy. Cambridge: Cambridge 33 University 
Press; Kitschelt, H. (1995). The Radical Right in Western Europe. A Comparative Analysis. Ann Arbor, MI: 
University of Michigan Press; Kriesi, H. (1998). The Transformation of Cleavage Politics. The 1997 Stein Rokkan 
Lecture. European Journal of Political Research 33(2): 165-185; Kriesi, H., Grande, E., Lachat, R., Dolezal, M., 
Bornschier, S., & Frey, T. (2006). Globalization and the transformation of the national political space: Six European 
countries compared. European Journal of Political Research 45(6): 921-956.

7  Brooks, C. (2006). Voters, Satisficing, and Policymaking: Recent Directions in the Study of Electoral Politics. 
Annual Review of Sociology ,32: 191-211; Van de Werfhorst, H. & de Graaf, N.D. (2004). The Sources of Political 
Orientations in Post- Industrial Society: Social Class and Education Revisited. The British Journal of Sociology, 
55(2), 211-235; Weakliem, D.L. (2002). The Effects of Education on Political Opinions: An International Study. 
International Journal of Public Opinion Research, 13(2), 141-157.
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Πολιτικής και την επίδρασή τους στην εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Ωστόσο, η μελέτη

εστιάζει  κυρίως  στην  Δανία  όσον  αφορά τη  διαπίστωση ύπαρξης  της  νέας  εκπαιδευτικής

διαιρετικής  τομής,  επειδή  στη  χώρα  αυτή  τα  θέματα  Νέας  Πολιτικής  τυγχάνουν  ευρύτερης

όσμωσης,  κατόπιν  πολυετών  αντιπαραθέσεων  και  πολώσεων  τις  περασμένες  τρεις  δεκαετίες8.

Επιπλέον, το πολιτικό σύστημα στη χώρα αυτή είναι αρκετά δεκτικό σε νέες εξελίξεις και για αυτό

αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ενδεικτική περίπτωση – εάν δεν μπορεί να παρατηρηθεί εδώ η εν λόγω

νέα διαιρετική τομή,  τότε είναι  αρκετά δύσκολο να υποστηριχθεί  η  ύπαρξή της εντός κάποιου

άλλου πλαισίου, το οποίο εκ των πραγμάτων θα χαρακτηρίζεται από αυστηρότερες πολιτικές δομές

και από μικρότερη έκθεση σε θέματα Νέας Πολιτικής.

8  Stubager Ρ. (2007). The Development of the Education Cleavage at the Electoral Level in Denmark: A Dynamic 
Analysis,  Paper presented at workshop on Politicising Socio-Cultural Structures: Elite and Mass Perspectives on 
Cleavages at the 35th ECPR Joint Session of Workshops, Helsinki
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2. Αξιακοί Προσανατολισμοί και Κομματική Επιλογή - 
Συγκριτική διαχρονική μελέτη σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

2.1 Η επίδραση των αξιών9 
Η ηθική διάσταση των αξιών καθώς και το οικονομικό αξιακό πλαίσιο δεξιάς-αριστεράς,

αναφέρονται συχνά ως θέματα “Παλαιάς Πολιτικής” ακριβώς επειδή συλλαμβάνουν την ουσία

των παραδοσιακών συγκρούσεων της βιομηχανικής κοινωνίας. Αντιθέτως, τα θέματα της λεγόμενης

“Νέας Πολιτικής” αναφέρονται σε αξιακές συγκρούσεις που αναδείχτηκαν στη μετα-βιομηχανική

κοινωνία. Τα πιο σύγχρονα θέματα γύρω από τα οποία λαμβάνουν χώρα οι συγκρούσεις αυτές,

είναι θέματα που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντική ποιότητα, εναλλακτικά πρότυπα και στυλ

ζωής,  κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, δικαιώματα μειοψηφιών και κοινωνική ισότητα. Κατά

κάποιους  μελετητές,  η  σχετική  ηρεμία  της  εκλογικής  πολιτικής  της  Δυτικής  Ευρώπης,

διαταράχθηκε από την άνοδο καινούριων κοινωνικών κινημάτων και νέων πολιτικών κομμάτων

Πρασίνων, Νεοαριστεράς, Ριζοσπαστικών και Δεξιών.

Σύμφωνα με τον Ronald Inglehart10, είναι οι αξιακές συγκρούσεις οι σχετικές με αξιακούς

προσανατολισμούς υλισμού – μεταϋλισμού αυτές που αντανακλούν τη διάσταση της σύγκρουσης

ανάμεσα στα θέματα της Νέας Πολιτικής. Οι νέες μεταϋλικές αυτές αξίες είναι βαθιά ριζωμένες και

αντιτίθενται  σταθερά  απέναντι  σε  πιο  παραδοσιακές  υλικές  αξίες.  Πρόκειται  για  μια  αθόρυβη

επανάσταση κατά τη διάρκεια  της  οποίας  λαμβάνει  χώρα μια σταδιακή αλλαγή στις  αξίες  της

διάστασης  υλισμού  –  μεταϋλισμού.  Αυτή  η  διάδοση  αξιών  εξηγείται  τόσο  από  τη  διαδικασία

αντικατάστασης  των  γενεών  (generational  replacement) όσο  και  από  την  αύξηση  της  νέας

μεσοαστικής τάξης αλλά και την εξάπλωση των επιπέδων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης11.

Άλλος  ένας  τρόπος  εννοιολογικής  προσέγγισης  των  θεμάτων  της  Νέας  Πολιτικής,

αντιπροσωπεύεται  από  τη  σύγκρουση  περιβαλλοντικών  αξιών  από  τη  μια  και  ζητημάτων

οικονομικής ανάπτυξης από την άλλη. Σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, από το περιβαλλοντικό

ζήτημα φαίνεται να προκύπτει η κατεξοχήν σύγκρουση της θεματολογίας της Νέας Πολιτικής, με

κυριότερη απόδειξη την εμφάνιση σωρείας Πρασίνων κομμάτων τα οποία μάλιστα έχουν κερδίσει

σημαντική εκλογική υποστήριξη σε πολλές από τις χώρες αυτές.

Εννοιολογικά,  η  νέα  αξιακή  διάσταση  που  εισάγεται  με  τη  θεματολογία  της  Νέας

9  Knutsen, O.,  Kumlin, S. (2003). Value Orientations and Party Choice - A Comparative Longitudinal Study of  Five
Countries, Paper presented at the 2nd ECPR Conference in Marburg, 18 - 21 September 2003, Section No.14: 
Current Issues in Voting Behaviours at Mass Elections, Panel on "Social Cleavages". 

10 Inglehart, (1984)
11  Inglehart, R.(1977). The Silent Revolution - Changing Values and Political Styles among Western Publics. 

Princeton, N.J.: Princeton University Press; Inglehart (1990)
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Πολιτικής,  συνδυάζει  δύο  εκφάνσεις:  μια  υλική-μεταϋλική  διάσταση  και  μια  διάσταση

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού12. Η πρωταρχική έννοια που ενσωματώνεται  στις  φιλελεύθερες

αξίες είναι  η  αυτοπραγμάτωση,  ενώ  οι  κεντρικοί  αξιακοί  προσανατολισμοί  εντός  των

φιλελεύθερων αξιών είναι η αυτονομία, η διαφάνεια, η ειλικρίνεια και τέλος η αυτοβελτίωση. 

Από  την  άλλη  μεριά,  ο  αυταρχικός  αξιακός  προσανατολισμός καθορίζεται  από  μια

ευρύτερη δέσμη αξιών που, εκτός από ανησυχίες για ασφάλεια και τάξη, περιλαμβάνει επιπλέον

και  την  έννοια  του  σεβασμού  απέναντι  στην  εξουσία,  την  έννοια  της  πειθαρχίας  και  της

εκπλήρωσης του καθήκοντος, την έννοια του πατριωτισμού και την έλλειψη ανοχής απέναντι στις

μειονότητες,  την έννοια  της  συμμόρφωσης απέναντι  στα  έθιμα και  τέλος,  την  υποστήριξη  της

παραδοσιακής θρησκείας και των ηθικών αξιών13. 

Όταν εστιάζουμε στις αλλαγές που προκαλούνται από την επίδραση των διαφόρων αξιακών

προσανατολισμών κατά  τη  διάρκεια  των  ετών,  ερευνούμε,  μεταξύ  άλλων  και  εάν  η  ευρύτερη

διαδικασία εκσυγχρονισμού περιλαμβάνει και κάποιες αξίες, τις οποίες οι ψηφοφόροι τις θεωρούν

άλλοτε  περισσότερο  και  άλλοτε  λιγότερο  σημαντικές  στη  διαμόρφωση  της  εκλογικής  τους

επιλογής. Δύο άλλα στοιχεία εγγενή της διαδικασίας εκσυγχρονισμού, η άνοδος και αύξηση τόσο

των  πολιτικών  δεξιοτήτων  όσο  και  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου,  που  συχνά  αναφέρονται  ως

γνωστική  κινητοποίηση  (cognitive  mobilisation),  συμπληρώνουν  με  ουσιαστικό  αλλά  και

περίπλοκο τρόπο την εικόνα. 

Η  πιο  συστηματική  ανάλυση  της  επίδρασης  των  πολιτικών  αξιών  στην  εκλογική

συμπεριφορά  μπορεί  να  βρεθεί  στην  ευρύτερη  βιβλιογραφία  που  αναφέρεται  σε  θέματα  Νέας

Πολιτικής,  με  προεξάρχουσα τη  συνεισφορά  του  Ronald  Inglehart14.  Σύμφωνα  με  το  δικό  του

αναπτυξιακό  μοντέλο,  οι  συγκρουσιακές  μεταβλητές  μπορούν  να  κατηγοριοποιηθούν  σε  τρεις

ευρύτερες ομάδες: 

◦ Μεταβλητές της προ-βιομηχανικής εποχής, που περιλαμβάνουν χοντρικά, μεταξύ άλλων

τη γλώσσα, τη θρησκεία και την εθνικότητα.

◦ Μεταβλητές  της  βιομηχανικής  εποχής,  με  κυριότερες  το  εισόδημα,  το  είδος

απασχόλησης και τη συμμετοχή σε εργατικά σωματεία και τέλος

12  Flanagan, S. C. (1987). Value Changes in Industrial Societies. American Political Science Review, 81, 1303-1319; 
Flanagan, S. C., Lee, A.-R. (1988). Explaining value change and its political implications in eleven advanced 
industrial democracies. Paper presented at the 14th World Congress of the International Political Science 
Association. Washington, August 28 - September 1; Flanagan, S. C., Lee, A.-R. (2003). The new politics, culture 
wars, and the authoritarian-libertarian value change in advanced industrial democracies. Comparative Political 
Studies, 36, 235-270. 

13  Flanagan 1987:1305.
14 Inglehart (1977); Inglehart (1984); Inglehart (1990); Inglehart, R., Klingemann, H.-D. (1976). Party Identification, 

Ideological Preference, and the Left-Right Dimension among Western Mass Publics. in  Budge, I., Crewe, I., Farlie, 
D. (Eds.) Party Identification and Beyond. London: John Wiley. 
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◦ Μεταβιομηχανικές μεταβλητές, οι οποίες αντανακλούν αξιακούς προσανατολισμούς σε

ατομικό  επίπεδο,  κυρίως  εκείνες  που  βασίζονται  σε  μετα-οικονομικές  ανάγκες.

Πρόκειται, με άλλα λόγια για υλικούς και μετα-υλικούς αξιακούς προσανατολισμούς.

Η  τάση  που  παρατηρείται,  είναι  να  σημειώνεται  μια  σταδιακή  στροφή  από  τους  δύο

πρώτους  τύπους  μεταβλητών  προς  τον  τρίτο  και  κυρίως  από  το  δεύτερο  προς  τον  τρίτο.  Η

διαδικασία της αλλαγής στη δομή της διαιρετικής τομής χαρακτηρίζεται με άλλα λόγια ως μια

αλλαγή από ένα ταξικό μοντέλο προς ένα μοντέλο που έχει στη βάση του ένα αξιακό πλαίσιο

πολιτικής πόλωσης15.

Όχι  μόνον  οι  προσανατολισμοί  της  Νέας  Πολιτικής  αλλά και  γενικά  οι  πολιτικές  αξίες

συνολικά, θα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία συν τω χρόνω. Έτσι, τα μεγάλα κόμματα

που  βασίζονταν  στο  θρησκευτικό  παράγοντα  και  στην  ταξική  σύγκρουση,  έχουν  χάσει  την

επιβλητική θέση που κατείχαν κατά τη δεκαετία του 1950 και του 1960 και που οφειλόταν σε

αυτούς τους παράγοντες και σπεύδουν να αναθεωρήσουν πολλές θέσεις τους, εντάσσοντας νέες και

επίκαιρες θεματικές στην ατζέντα τους. Τι θα συμβεί όμως με τους ψηφοφόρους που παραδοσιακά

στήριζαν και εξακολουθούν να στηρίζουν τα κόμματα αυτά; 

2.2 Η σημασία της εκπαίδευσης
Τα χαμηλά εκπαιδευτικά επίπεδα και η χαμηλή πολιτική πληροφόρηση που χαρακτήριζαν

τυπικά την βιομηχανική κοινωνία, σήμαιναν ότι ο μέσος ψηφοφόρος στηριζόταν σε κοινωνικά και

κομματικά συνθήματα, τη λεγόμενη “εξωτερική κινητοποίηση (external mobilization) προκειμένου

να αντεπεξέλθει στην πολυπλοκότητα της πολιτικής16. Με την εξάπλωση της εκπαίδευσης, ιδίως σε

πανεπιστημιακό  επίπεδο,  οι  πολίτες  έχουν  αποκτήσει  εξαιρετικά  αυξημένο  βαθμό  πολιτικής

εκλέπτυνσης,  ενώ  με  την  εξάπλωση  της  πολιτικής  πληροφορίας,  ειδικά  μετά  την  έλευση  της

τηλεόρασης, το πολιτικό κοινό έχει αποκτήσει σαφώς καλύτερη ενημέρωση. 

Επομένως, οι πολίτες ως υποκείμενα που εκλέγουν τους πολιτικούς, είναι πλέον ολοένα και

περισσότερο ανεξάρτητοι απέναντι στα πολιτικά ζητήματα. Θεωρούνται ικανοί να διαμορφώσουν

τις δικές τους απόψεις και κρίσεις για τα πολιτικά ζητήματα και να λάβουν ορθολογικές πολιτικές

αποφάσεις, όπως ποιο κόμμα να ψηφίσουν. Δεν στηρίζονται πλέον για αυτές τους τις αποφάσεις

τόσο πολύ στην κομματική ηγεσία ούτε αισθάνονται την ανάγκη να ακολουθούν απαρέγκλιτα τα

κομματικά  πρότυπα17.  Αυτά τα  συμπεράσματα  βρίσκονται  σε  ευθεία  σχέση  με  το  γεγονός  της

15 Inglehart (1984) 26-33
16  Dalton, R. J. (1988). Citizen Politics in Western Democracies. Chatham, N.J.: Chatham House, p. 18
17  Dalton, R. J., Flanagan, S. C., Beck, P. A.  (Eds.) (1984). Electoral Change in Advanced Industrial Democracies. 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, p. 461
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ανόδου της θεματικής ψήφου18, αλλά και με την οξεία αύξηση της θεματικής διαφοροποίησης19 που

έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970 και 1980. 

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας 

Η παρακάτω έρευνα20 έγινε σε 5 βορειοευρωπαϊκές χώρες, τη Μ. Βρετανία, τη Δανία, την

Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Η κεντρική υπόθεση είναι ότι η κοινωνική διάρθρωση

εξηγεί  σε  ολοένα  μικρότερο  βαθμό  την  κομματική  επιλογή  ενώ  αντίθετα,  οι  αξιακοί

προσανατολισμοί  έχουν  αποκτήσει  σχετικά,  μεγαλύτερη  συνάφεια.  Ας  δούμε  λοιπόν  κάποια

συμπεράσματα ανά χώρα. 

Μεγάλη Βρετανία

Τα  κόμματα  που  εξετάζονται  στην  περίπτωση  της  Μ.  Βρετανίας,  είναι  οι

Συντηρητικοί,  οι  Εργατικοί,  και  οι  Φιλελεύθεροι.  Η  Φιλελεύθερη  παράταξη  συμπεριλαμβάνει

επίσης και τους Κοινωνικούς Δημοκράτες και  τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες,  ενώ η χρονική

περίοδος ανάλυσης ξεκινάει από το 1961 και φτάνει έως το 2001. 

Παρατηρούνται τρεις διαστάσεις. Μια πολύ έντονα σηματοδοτημένη οικονομική διάσταση

δεξιάς-αριστεράς,  μια  διάσταση  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  και  μια  ηθική  διάσταση.  Οι

αντίστοιχοι  δείκτες  για  την  οικονομική  διάσταση  δεξιάς-αριστεράς  είναι  δύο,  η  διαδικασία

εθνικοποιήσεων/ιδιωτικοποιήσεων  και  εκείνη  της  αναδιανομής,  ενώ  όσον  αφορά  τη  διάσταση

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού,  σε  αυτήν  αναφέρεται  η  κατάργηση  ή  διατήρηση της  θανατικής

ποινής για ειδεχθή εγκλήματα.

O αντίκτυπος του φιλελεύθερου-αυταρχικού προσανατολισμού είναι αρκετά μικρός έως το

1997 που αυξάνει και αυτή η αύξηση συνεχίζεται έως το 2001. Ο οικολογικός και αναπτυξιακός

προσανατολισμός αυξάνει από το 1979 έως το 1987 που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αμέσως

μετά  τον  οικονομικό  προσανατολισμό  δεξιάς-αριστεράς.  Όσον  αφορά  τις  ηθικές  αξίες,  αυτές

συσχετίζονται γενικά χαλαρά με την κομματική επιλογή, για όλη τη διάρκεια της ανάλυσης. 

Γενικά,  τα  δεδομένα  από  την  εξέταση  της  Μ.  Βρετανίας  είναι  κάπως  δύσκολο  να

ερμηνευτούν, παρ' όλα αυτά όμως καταδεικνύουν ότι οι αξιακοί προσανατολισμοί δεν εξηγούν τις

μεγάλες διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις εκλογές του 1997 και του 2002. Υπάρχουν ωστόσο

18  Franklin, M. N., Thomas, T. M., Valen, H. et al. Eds. (1992). Electoral Change: Responses to Evolving Social and 
Attitudinal Structures in Western Countries. Cambridge: Cambridge University Press, p. 399-403

19  Eijk, Cees van der et al. (1992). Cleavages, conflict resolution and democracy'. In Franklin, M. N. et al (Eds.). 
Electoral Change: Responses to Evolving Social and Attitudinal Structures in Western Countries. Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 413

20  Knutsen (2003) 9-24
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στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι προσανατολισμοί Νέας Πολιτικής αυξάνουν την επίδρασή τους

σε σχέση με τους προσανατολισμούς Παλαιάς Πολιτικής.  

Συνοπτικά,  μπορούμε  να  ισχυριστούμε  ότι  ο  οικονομικός  προσανατολισμός  δεξιάς-

αριστεράς ήταν και παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας που επεξηγεί την κομματική επιλογή

στη Μ. Βρετανία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, παρατηρείται μια σημαντική

μείωση της επίπτωσης αυτού του προσανατολισμού, ενώ ο προσανατολισμός φιλελευθερισμού-

αυταρχισμού αυξάνει αρκετά σε σημασία21. 

Ολλανδία

Οι  θρησκευτικές  αξίες  είναι  ο  σημαντικότερος  παράγοντας  που  συσχετίζεται  με  την

κομματική επιλογή. Η επίδραση των θρησκευτικών αξιών είναι πολύ σταθερή κατά τη διάρκεια των

ετών  και  δεν  βαίνει  μειούμενη.  Δεύτερος  συνολικά  σε  σημασία,  ακολουθεί  ο  οικονομικός

προσανατολισμός δεξιάς-αριστεράς. Η χώρα γενικά παρουσιάζει αλληλοσυσχέτιση σε όχι αμελητέο

βαθμό, των ζητημάτων της Νέας Πολιτικής και των επιλογών που γίνονται σε εκλογικό επίπεδο,

λόγω  και  της  νομοθέτησης  και  νομιμοποίησης  σε  μεγάλο  βαθμό,  αρκετών  ζητημάτων  που

προσάπτονται σε φιλελεύθερες αξίες, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της ευθανασίας, της χρήσης

ναρκωτικών ουσιών και της πορνείας. 

Εν  ολίγοις,  οι  δύο  παλιοί  πολιτικοί  προσανατολισμοί  κυριαρχούν  στην  Ολλανδική

πολιτική σκηνή και είναι αρκετά σταθεροί στην πάροδο του χρόνου, παρόλο που παρατηρείται

μια περιοδική αυξομείωση του οικονομικού προσανατολισμού δεξιάς-αριστεράς. Οι νέοι πολιτικοί

προσανατολισμοί της Νέας Πολιτικής είναι λιγότερο σημαντικοί στην περίπτωση της Ολλανδίας,

αν και σε απόλυτους όρους σημειώνουν, όχι αμελητέα αύξηση σημασίας. Η επίδραση του αξιακού

πλαισίου  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  παρουσιάζει  σημαντική  διακύμανση  αλλά  δεν

σημειώνεται  μακροπρόθεσμη  αλλαγή,  ενώ  ο  συνολικός  αντίκτυπος  των  ζητημάτων  Νέας

Πολιτικής  αυξάνεται  σημαντικά  έως  το  1985  και  έπειτα  μειώνεται,  εξαιτίας  της  φθίνουσας

επίδρασης  του  οικολογικού  και  του  αναπτυξιακού  προσανατολισμού.  Γενικά,  η  επίδραση  των

θεμάτων Νέας Πολιτικής αυξάνει σημαντικά ανάμεσα στα έτη 1977-1986.

Δανία

Οι οικονομικές αξίες δεξιάς-αριστεράς κυριαρχούσαν κατά τη δεκαετία του 1970 και του

1980 στην επεξήγηση της κομματικής επιλογής. Έπειτα, παρατηρείται μια πολύ μεγάλη αύξηση

στην επίδραση του αξιακού πλαισίου φιλελευθερισμού-αυταρχισμού, ήδη από το 1981, η οποία

21  Kitschelt (1994); Kitschelt (1995)
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κορυφώνεται το 1987 και επανεμφανίζεται στο δεύτερο μισό του 1990. Από το 1998 για πρώτη

φορά,  ο  δείκτης  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  πλησιάζει  και  ακόμη  ξεπερνάει  εκείνον  της

οικονομικής διάστασης δεξιάς-αριστεράς.

Τα ζητήματα Παλαιάς  Πολιτικής,  κινούμενα σταθερά,  κορυφώνονται  κατά τις  δεκαετίες

1980  και  1990  και  έκτοτε  σχετικά  φθίνουν.  Οι  προσανατολισμοί  Νέας  Πολιτικής  αυξάνουν

σημαντικά την επίδρασή τους συγκεκριμένα από το 1994 έως το 1998 και προς το τέλος αυτής της

δεκαετίας έχουν πλέον μεγαλύτερη επίδραση από τους προσανατολισμούς της Παλαιάς Πολιτικής.

Πρόκειται  για τη μόνη χώρα στην οποία,  παρ'  όλες  τις  αυξομειώσεις,  δεν  υπάρχει  τελική

μείωση της επίδρασης του αξιακού πλαισίου. 

Το άλλο αξιοσημείωτο στην περίπτωση της Δανίας είναι ότι εδώ έχουμε τόσο το φαινόμενο

της  συμπλήρωσης,  με  άλλα  λόγια  οι  νέοι  προσανατολισμοί  προστίθενται  στην  ερμηνευτική

δυνατότητα των παλαιών, όσο και το φαινόμενο της υποσκέλισης, όπου οι νέοι προσανατολισμοί

αντικαθιστούν  την  επίδραση  των  παλαιών.  Αυτές  οι  παρατηρήσεις  επιβεβαιώνουν  απόλυτα  τη

θεωρία  του  Inglehart  αναφορικά  με  τη  μεταμόρφωση  των  διαιρετικών  τομών,  από  ζητήματα

Παλαιάς Πολιτικής σε ζητήματα Νέας Πολιτικής.  

Νορβηγία

Υπάρχουν  λίγα  ξεκάθαρα  παραδείγματα  στοιχείων  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  στις

νορβηγικές έρευνες, που έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα μετανάστευσης και ανθρωπιστικής

βοήθειας.  Παρομοίως  με  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις,  ο οικονομικός  προσανατολισμός  δεξιάς-

αριστεράς είναι σχετικά κυρίαρχος στη Νορβηγία αλλά βαίνει συρρικνούμενος με την πάροδο

του χρόνου, σημειώνοντας τις μέγιστες τιμές του κατά τη διάρκεια των ετών 1969-1981.

Γενικά και σε αυτή την περίπτωση, τα ζητήματα της Παλαιάς Πολιτικής είναι πιο στενά

συνδεδεμένα με την κομματική επιλογή ανάμεσα στους Νορβηγούς ψηφοφόρους. Ο αντίκτυπος του

προσανατολισμού δεξιάς-αριστεράς φθίνει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, αλλά παρόλα

αυτά παραμένουν οι  αξίες  αυτές  οι  πιο ισχυρά αλληλένδετες  με την κομματική επιλογή.  Όσον

αφορά τους προσανατολισμούς της Νέας Πολιτικής, αυτοί διατηρούν αυξημένη σημασία, σχεδόν

στο ίδιο εύρος όπως και οι ηθικοί προσανατολισμοί. Αν και αυτοί οι προσανατολισμοί δεν έχουν

αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς, μάλιστα μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990,

ωστόσο σε σχετικούς όρους έχει εμφανώς αυξηθεί η σημασία τους αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες,

κυρίως εξαιτίας της φθίνουσας επίδρασης των προσανατολισμών της Παλαιάς Πολιτικής.

Γενικά, οι προσανατολισμοί Νέας Πολιτικής στη Νορβηγία, δείχνουν την τάση να αυξήσουν

την επίδρασή τους στην κομματική επιλογή μακροπρόθεσμα, αλλά σημειώνουν σταθερή επίδραση
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από το 1981. Συγκρινόμενοι με τους προσανατολισμούς της Παλαιάς Πολιτικής, οι πρώτοι σαφώς

αυξάνουν την επίδρασή τους με την πάροδο του χρόνου.  

Σουηδία

Η οικονομική διάσταση δεξιάς-αριστεράς αποκαλύπτεται ως η πιο σημαντική και κυρίαρχη

διάσταση,  όπως  φαίνεται  από  ένα  πλήθος  σταθερών  ευρημάτων.  Η  αύξηση  στη  σημασία  των

οικονομικών παραγόντων,  έλαβε χώρα από το 1964 έως το 1979 με παρατηρούμενη φθίνουσα

αλληλοσυσχέτιση  των  χριστιανικών  αξιών  και  της  κομματικής  επιλογής,  σε  σχέση  με  την

αλληλοσυσχέτιση οικονομικών αξιών δεξιάς-αριστεράς και κομματικής επιλογής. 

Και σε αυτή την περίπτωση επομένως, παρατηρούμε ότι το γενικό συμπέρασμα είναι πως

ο οικονομικός προσανατολισμός δεξιάς-αριστεράς είναι κυρίαρχος, όσον αφορά την ερμηνεία

της  κομματικής  επιλογής  στη  Σουηδία.  Η  επίδραση  οικολογικών  αξιών  και  του  παράγοντα

ανάπτυξης,  σχεδόν  ισοσταθμίζει  την  επίδραση  του  οικονομικού  προσανατολισμού  δεξιάς-

αριστεράς γύρω στο 1990, αλλά έπειτα μειώνεται σε σχέση με τον τελευταίο. Η επίδραση των

χριστιανικών αξιών και του πλαισίου φιλελευθερισμού-αυταρχισμού ακολουθεί την ίδια πορεία,

βαίνοντας μειούμενη μέσα στη δεκαετία του 1990. 

2.3 Συμπεράσματα
Γενικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι  αφενός, η πιο σημαντική αξιακή διάσταση στα

πολιτικά  συστήματα  της  Δυτικής  Ευρώπης  παραμένει  η  οικονομική  διάσταση  δεξιάς-

αριστεράς και αφετέρου, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 αυξάνει και ο αντίκτυπος του

αξιακού  πλαισίου  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού.  Κρίσιμο  στοιχείο  της  δεύτερης  διάστασης

παραμένει  αναμφισβήτητα  η  ικανότητα  των  κομμάτων  να  μεταδώσουν  με  επιτυχία  προς  τους

ψηφοφόρους τις μεγάλες ιδεολογικές διαφορές που υφίστανται στο πλήρες εύρος τους, εντός των

διαφόρων πολιτικών πλαισίων.

Τα  παραπάνω  συμπεράσματα  μπορούν  να  τεκμηριωθούν  και  κάνοντας  μια  σύντομη

ιστορική αναφορά στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της Δυτικής Ευρώπης. Το αξιακό πλαίσιο και οι

ιδεολογίες  ξεκίνησαν  να  παίζουν  ένα  πιο  σημαντικό  ρόλο  εντός  του  κλίματος  ευρύτερης

απογοήτευσης και πόλωσης που επικρατούσε μεταξύ των κομμάτων και των ψηφοφόρων τους,

κατά  τα  τέλη  του  1960  και  στις  αρχές  του  197022.  Αυτή  η  περίοδος  μπορεί  να  ιδωθεί  σε

αντιπαραβολή με τις πρώτες δύο δεκαετίες μετά τη λήξη του Β΄ ΠΠ, που χαρακτηρίζονται ως μια

περίοδος  σχετικής  πολιτικής  ηρεμίας  και  οικονομικής  ευημερίας.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της

22  Nie, N. H., Verba, S., Petrocik, J. R. (1976). The Changing American Voter. Enl. edition. Cambridge: Harvard 
University Press. 
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περιόδου, δεν σημειώθηκαν σημαντικές ιδεολογικές  διαφορές  ανάμεσα στα κόμματα και  στους

υποψηφίους  τους  και  γενικά  τότε,  πρωταρχικές  πολιτικές  αξίες  σπάνια  χρησιμοποιούνταν  ως

οδηγοί στις πολιτικές αποφάσεις, σε σχέση με αργότερα. 

Η  φθίνουσα  επίδραση  του  προσανατολισμού  δεξιάς-αριστεράς,  ξεκινώντας  ήδη  από  τη

δεκαετία του 1980 και συνεχιζόμενη μέχρι τις αρχές του 2000, παρατηρήθηκε σε όλες σχεδόν τις

περιπτώσεις κρατών που εξετάστηκαν. Παράλληλα, αυτή η φθίνουσα πορεία συμπαρέσυρε και τη

διαιρετική τομή της κοινωνικής τάξης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη νέα διαιρετική τομή που

έχει στο κέντρο της το ευρύτερο αξιακό πλαίσιο φιλελευθερισμού-αυταρχισμού και το οποίο εξηγεί

πλέον καλύτερα την κομματική επιλογή. 

Η  πιο  σημαντική  φθίνουσα  πορεία  των  αξιών  της  Παλαιάς  πολιτικής  παρατηρήθηκε

πρωτίστως στη Μ. Βρετανία, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία αλλά γενικά ήταν εμφανής σε όλες

τις υπόλοιπες χώρες. Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με τη γενικότερη υπόθεση περί εξασθένησης του

αντίκτυπου των αξιών που αναφέρονται σε ζητήματα Παλαιάς πολιτικής και αντίστοιχα με την

ενίσχυση των  αξιών  που  αναφέρονται  σε  ζητήματα Νέας  πολιτικής  και  που  επηρεάζουν,  αυτά

πρωτίστως, πλέον την εκλογική συμπεριφορά μακροπρόθεσμα.

Τα  συγκεκριμένα  παραδείγματα  χωρών  που  επιβεβαίωσαν  τον  παραπάνω  κανόνα  ήταν

κυρίως η Δανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία ενώ η Μ. Βρετανία κινήθηκε στις παραπάνω γραμμές

κυρίως όσον αφορά θέματα οικολογικού προσανατολισμού και ανάπτυξης. Από τις παραπάνω,  η

Δανία  έχει  σημειώσει  σαφώς  δραματική  αύξηση  στη  σχετική  σημασία  ζητημάτων  Νέας

Πολιτικής, για αυτό και αφιερώνεται ξεχωριστό κεφάλαιο για τη χώρα αυτή. 

Ας διευκρινιστεί ωστόσο, ότι τα ζητήματα Παλαιάς Πολιτικής εξακολουθούν να παίζουν

σημαίνοντα ρόλο γενικά στην πολιτική ζωή, αλλά είναι τα ζητήματα Νέας Πολιτικής εκείνα που

έχουν  αυξήσει  τη  σημασία  τους  σε  μεγάλο  βαθμό,  σε  σχέση  με  τα  πρώτα.  Σε  κάποιες  χώρες

μάλιστα, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία, τα θέματα Νέας Πολιτικής εξηγούν σχεδόν

τα μισά από τα ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, με τα υπόλοιπα μισά να ανήκουν

ακόμη στο πλαίσιο των ζητημάτων Παλαιάς Πολιτικής. 

Σε  αυτό  το  σημείο  χρήσιμο  είναι  να  γίνει  μια  διευκρίνηση.  Καθώς  ο  αντίκτυπος  του

ευρύτερου  αξιακού  πλαισίου  γίνεται  καλύτερα  αντιληπτός  μακροπρόθεσμα,  οφείλουμε,

προκειμένου να συνάγουμε πιο ορθά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των αξιών εν γένει,

να  λάβουμε  υπόψη  και  το  ευρύτερο  πολιτικό  περιβάλλον  που  χαρακτηρίζεται  ενίοτε  ως

ευμετάβλητο  και  ως  ένα  βαθμό  απρόβλεπτο,  εντός  του  οποίου  ωστόσο,  λαμβάνει  χώρα  η

διαδικασία  εκσυγχρονισμού.  Με άλλα λόγια,  πρέπει  να  συνυπολογίζεται  σε  κάθε  περίπτωση η
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έκταση στην οποία  πετυχαίνουν οι  συγκεκριμένοι  πολιτικοί  παράγοντες  να  δραστηριοποιήσουν

τους ψηφοφόρους και να φέρουν στην προσοχή των τελευταίων τις λεπτές ιδεολογικές διαφορές

που διαφοροποιούν τις  διάφορες θέσεις  των κομμάτων. Αυτό το τελευταίο σημείο συνιστά την

ειδοποιό διαφορά που προσδιορίζει το βαθμό πρόσληψης εκ μέρους των πολιτών, των διαφόρων

πολιτικών συνθημάτων, των ιδεολογικών θέσεων και απόψεων και κυρίως την έκταση στην οποία

παίζουν όλα αυτά ρόλο στην εκλογική επιλογή, στην βάση πάντοτε των εν λόγω αξιών.

Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του ευρωπαϊκού κομμουνισμού και του τείχους του Βερολίνου,

φαίνεται  να  συγκράτησαν αρκετά  την επίδραση  της  αριστερής  πτέρυγας  στο  δυτικοευρωπαϊκό

κομματικό  σύστημα.  Οι  σοσιαλιστικές  λύσεις  και  πρακτικές  απέναντι  σε  επίκαιρα  πολιτικά

προβλήματα,  φαίνεται  να  θεωρούνταν  ως  λιγότερο  βιώσιμες  και  αποτελεσματικές,  καθώς  οι

δεκαετίες περνούσαν και πλησίαζε η στροφή του αιώνα. Έτσι προέκυψαν έννοιες όπως οι Νέοι

Εργατικοί (“New Labour”) , το Νέο Κέντρο (die neue Mitte) ή το Τρίτος Δρόμος (“the third way of

Social Democracy”)23.

Γενικότερα,  παρατηρείται  μια  μακροπρόθεσμη ελάττωση της  κομματικής  πόλωσης στον

άξονα  δεξιάς-αριστεράς,  στις  Δυτικές  Δημοκρατίες.  Η τάση  αυτή  παρατηρείται  κυρίως  ως  μια

προσπάθεια  απο-ριζοσπαστικοποίησης  της  δυτικοευρωπαϊκής  αριστεράς,  πιο  καθαρά

εμφανιζόμενης σε σχέση με τη δεκαετία του 1950 και του 1960. 

23  Caul, M. L., Gray, M. M. (2000). From Platform Declarations to Policy Outcomes. Changing Party Profiles and 
Partisan Influence over Policy'. In Dalton, R. J., Wattenberg, M. P. (Eds.). Parties without Partisans. Political 
Change in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press, p. 211-5
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3. Δανία

3.1 Γιατί η Δανία;
Στην  εν  λόγω  ανάλυση  επιλέγεται  η  Δανία,  επειδή  στη  χώρα  αυτή  τα  θέματα  Νέας

Πολιτικής τυγχάνουν ευρύτερης όσμωσης κατόπιν πολυετών αντιπαραθέσεων και πολώσεων

τις περασμένες τρεις δεκαετίες24. Δύο στοιχεία πρέπει να παρατεθούν σε αυτό το σημείο. Από τη

μια, το σημαντικά αναπτυγμένο δημοκρατικό κοινωνικό κράτος και κράτος πρόνοιας της χώρας

αμβλύνει σημαντικά τη σύγκρουση που προκύπτει από ζητήματα και διαφορές που αναφύονται από

τις  γενικότερες  επιπτώσεις  της  παγκοσμιοποίησης,  με  συνέπεια  να  μην  είναι  εύκολα  εφικτή  η

διαμόρφωση και  ανάπτυξη μιας  νέας,  πολιτιστικού προσανατολισμού,  διαιρετικής  τομής.  Προς

αυτή  την  κατεύθυνση  συνδράμουν  και  οι  ήδη  υπάρχουσες  και  σημαντικά  εξασθενημένες

πολιτιστικές διαιρετικές τομές, όπως αυτή κέντρου - περιφέρειας25. 

Από την άλλη μεριά ωστόσο, το υψηλό επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με το

χαμηλό  ποσοστιαίο  όριο  εισόδου  στη  Βουλή,  μόλις  2%,  δημιουργούν  τις  προϋποθέσεις  για

ανάπτυξη  πολλών  και  διαφορετικών  κοινωνικοπολιτικών  επιδράσεων26.  Επιπλέον,  το  πολιτικό

σύστημα, στη χώρα αυτή είναι αρκετά δεκτικό σε νέες εξελίξεις. Με δεδομένα τα παραπάνω, η

Δανία αποτελεί κρίσιμη και ενδεικτική περίπτωση όσον αφορά την ύπαρξη ή μη της νέας αυτής

εκπαιδευτικής διαιρετικής τομής, από την άποψη ότι, εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί σε αυτή τη

χώρα η νέα τομή, τότε δύσκολα θα μπορούσε να υποστηριχθεί η ύπαρξή της εντός κάποιου άλλου

πλαισίου, το οποίο εκ των πραγμάτων θα χαρακτηρίζεται από αυστηρότερες πολιτικές δομές και

από μικρότερη έκθεση σε θέματα Νέας Πολιτικής. 

Παρακάτω  θα  εξετάσουμε  καταρχήν,  τη  συμβολή  των  αξιών  της  Νέας  Πολιτικής  στη

Δανέζικη  κοινωνία,  αλλά  πρώτα  θα  αναφερθούμε  γενικά  στη  θεωρία  διαιρετικών  τομών,  σαν

υπόβαθρο που θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με το

αν και κατά πόσον υφίσταται το ενδεχόμενο να παρατηρείται η νέα αυτή εκπαιδευτική διαιρετική

τομή. 

24 Stubager (2007); Stubager, R. (2013). The Changing Basis of Party Competition: Education, Authoritarian–
Libertarian Values and Voting. Government and Opposition, 48, 372-397; Stubager, R. (2009). The Education 
Cleavage: The Socio-Structural Foundations of Culture Wars, Prepared for presentation at IPSA’s 21st World 
Congress of Political Science, Santiago, July 12-16; Stubager,, R. (2006). The Education Cleavage: New Politics in 
Denmark, Denmark: Politica

25  Henjak, A. (2010). Political Cleavages and Socio-economic Context: How Welfare Regimes and Historial Divisions
Shape Political Cleavages. West European Politics, 33, 474–504.

26   Stubager, R. (2010). The Development of the Education Cleavage: Denmark as a Critical Case. West European 
Politics, 33, 505–33.
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3.2 Θεωρία Διαιρετικών Τομών 
Όσον αφορά τη θεωρία των διαιρετικών τομών,  κεντρικής  αναφοράς είναι  το έργο των

Lipset & Rokkan (1967) 27 αλλά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πιο σύγχρονες ερμηνείες

των Bartolini & Mair (1990)28. Σύντομα και σύμφωνα με τους παραπάνω, οι διαιρετικές τομές που

συναντιούνται παραδοσιακά στη Δυτική Ευρώπη, παρουσιάζονται ως άμεσα απότοκα δύο βασικών

διαδικασιών, της Γαλλικής και της Βιομηχανικής Επανάστασης και πιστώνονται την αποφασιστική

διαμόρφωση των κομματικών συστημάτων σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Η περίοδος της

Αναγέννησης  πρωτύτερα,  δημιουργεί  τη  διαιρετική  τομή  κέντρου-περιφέρειας,  ενώ  η  Γαλλική

Επανάσταση πυροδοτεί τη διάκριση ανάμεσα σε εκκλησία και πολιτεία. Τέλος, στη Βιομηχανική

Επανάσταση οφείλεται  η  διαιρετική  τομή πρωτογενούς-δευτερογενούς  παραγωγής  καθώς  και  η

τομή εργατών-εργοδοτών, η οποία προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τη γενίκευση και επέκταση του

δικαιώματος της ψήφου στην εργατική τάξη. 

Τι είναι όμως οι διαιρετικές τομές; Σύμφωνα με ένα σύντομο ορισμό29,  οι  διαιρετικές

τομές χαρακτηρίζονται  ως ένας  δεσμός ανάμεσα στην κοινωνική δομή και  στην πολιτική τάξη

(ιεραρχία).  Εξειδικεύοντας  λίγο  περισσότερο  θα  λέγαμε  ότι  φαίνεται  πως  είναι  δομές  που

εμπεριέχουν  έντονο  το  χαρακτηριστικό  της  σύγκρουσης,  ότι  πηγάζουν  εκτός  του  πολιτικού

συστήματος  και  ότι  αντλούν  την προέλευσή τους  από αντιθέσεις  κοινωνικού και  πολιτισμικού

χαρακτήρα. Είναι γενικά δύσκολο να είμαστε πιο ακριβείς χωρίς παράλληλα να συνδέουμε την

έννοια των διαιρετικών τομών με τα συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα της κάθε μελέτης. 

Ένας  άλλος  περιεκτικός  ορισμός  προσδιορίζει  τις  διαιρετικές  τομές  ως  θεμελιώδεις

αντιθέσεις εντός ενός χωρικού πληθυσμού, οι οποίες είναι διακριτές από την πολλαπλότητα των

συγκρούσεων  της  κοινωνικής  δομής.  Ωστόσο,  πρέπει  να  παρατηρήσουμε  ότι  η  έννοια  της

διαιρετικής  τομής  δεν  αναφέρεται  σε  όλους  τους  τύπους  σύγκρουσης.  Μόνο  διαιρέσεις  που

συνδυάζουν τρεις προϋποθέσεις, το στοιχείο της κοινωνικής δομής, τον ψυχολογικό παράγοντα

και το στοιχείο της  οργάνωσης, εμπίπτουν στην κατηγορία της διαιρετικής τομής. Τα τρία αυτά

στοιχεία-προϋποθέσεις, μπορούν να ποικίλουν σε ένταση και σε βαθμό και υφίστανται ανεξάρτητα

το καθένα από τα υπόλοιπα, ωστόσο μόνο παρουσία και των τριών, μπορούμε να μιλούμε για

ύπαρξη διαιρετικών τομών30. Μάλιστα, εξειδικεύοντας περαιτέρω, θα λέγαμε ότι δεν είναι η απλή

ύπαρξη των τριών προϋποθέσεων που συγκροτούν και απαρτίζουν μια διαιρετική τομή αλλά είναι η

μεταξύ τους σχέση αυτή που προσδιορίζει την ύπαρξη και το είδος της τομής.

27  Lipset, & Rokkan (1967), 1-64.
28  Bartolini, S.,  Mair, P. (1990). Identity, Competition and Electoral Availability. Cambridge: Cambridge University 

Press; βλ. και Knutsen, O. & Scarbrough, E. (1995), 492-523.
29 Zuckerman, A. (1975). Political Cleavage: A Conceptual and Theoretical Analysis. British Journal of Political 

Science 5 (2): 234
30 Bartolini, Mair (1990) 219-220
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Το κάθε στοιχείο έχει ξεχωριστή σημασία και παίζει ιδιαίτερο ρόλο  στη διαμόρφωση της

διαιρετικής τομής: 

◦ το στοιχείο της κοινωνικής δομής έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αποτελεί τη βάση και

παρέχει την πηγή από την οποία αντλείται  το περιεχόμενο που θα διαμορφώσει την

τομή. Κατά βάση και οι τέσσερις διαιρετικές τομές που είδαμε πιο πάνω, βασίζονται στο

στοιχείο της σύγκρουσης που παρατηρείται σε επίπεδο κοινωνικής δομής31.

◦ Αναφορικά με τον ψυχολογικό παράγοντα, η προσοχή μας εστιάζεται στην προσπάθεια

να  εξηγήσουμε  τους  λόγους  εκείνους  που  μπορεί  να  οδηγήσουν  τα  μέλη  μιας

συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας να υποστηρίξουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα,

σε σχέση πάντοτε με τα ενδιαφέροντα και τη συνείδηση των ατόμων.

◦ Το  στοιχείο της οργάνωσης έχει σημασία στο σημείο εκείνο που η διαιρετική τομή

εκδηλώνεται στην πράξη ως πολιτικός ανταγωνισμός και ως σύγκρουση. Σε αυτό το

σημείο απαιτείται εντός του πολιτικού πεδίου η ύπαρξη μιας οργανωτικής αρχής ή ενός

ατόμου που θα εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της διαιρετικής τομής ή τη μεταφορά της

στην πολιτική αρένα.32

Μετά από τα παραπάνω, μπορεί να διατυπωθεί ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε το ζήτημα,

σε συνάρτηση με τις τρεις προϋποθέσεις που προαναφέραμε. Θα μιλήσουμε για διαιρετικές τομές

στις οποίες κοινωνικές ομάδες (το στοιχείο της κοινωνικής δομής) προασπίζονται συγκρουόμενα

συμφέροντα  -υλικά  και  μη-  και  διακατέχονται  από συγκεκριμένη  ομαδική  συνείδηση,  η  οποία

αντανακλά  ακριβώς  αυτή  τη  σύγκρουση  συμφερόντων  (το  ψυχολογικό  στοιχείο).33 Με  την

υποστήριξη κομμάτων που προσδίδουν πολιτική φωνή στα συμφέροντα αυτών των ομάδων (το

στοιχείο της οργάνωσης), πραγματώνεται πολιτικά η διαδικασία και ολοκληρώνεται ο κύκλος34.

Γενικά  συγκρατούμε  τα  τρία  αλληλένδετα  στοιχεία  που  διακρίνουν  την  ύπαρξη  των

διαιρετικών  τομών,  ήτοι  ένα  κοινωνικοδιαρθρωτικό  (sociostructural), ένα  ψυχολογικό  και  ένα

οργανωσιακό στοιχείο, ενώ απαραίτητο είναι να αναφέρουμε και την ύπαρξη του συγκρουσιακού

στοιχείου  ως  θεμελιώδους,  αυτής  της  υπάρξεως  κάθε  διαιρετικής  τομής.  Με  άλλα  λόγια,  οι

διαιρετικές  τομές  δημιουργούνται  ακριβώς  επειδή  κοινωνικοδομικά  προσδιορισμένες  ομάδες

διαφωνούν μεταξύ τους γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Επομένως ένα απαραίτητο στοιχείο που

πρέπει να επιβεβαιωθεί, είναι εάν υφίστανται αντιτιθέμενα συμφέροντα, είτε υλικά ή αξιακά και

31 Eckstein, H. (1966). Division and Cohesion in Democracy. A Study of Norway. Princeton: Princeton University 
Press: 34

32 Aardal, B. (1994). Hva er en politisk skillelinje? En begrepsmessig grenseoppgang. Tidsskrift for samfunnsforskning
35: 227

33 Bartolini, S. (2000). The political mobilization of the European left, 1860-1980 : the class cleavage. Cambridge, 
UK-New York : Cambridge University Press: 14-15

34 Knutsen, Scarbrough (1995), 493-494
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περαιτέρω ότι τα μέλη των αντιτιθέμενων ομάδων υποστηρίζουν τα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα

τα οποία αρθρώνουν, ενσωματώνουν στον πολιτικό λόγο και στον πολιτικό στίβο τα συμφέροντα

αυτά.  Ας αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα παραπάνω.

Η σημασία του στοιχείου της σύγκρουσης

Για τους  περισσότερους συγγραφείς,  οι  διαιρετικές τομές συνδέονται  σαφέστατα με την

έννοια της  σύγκρουσης, με κάποιο είδος σύγκρουσης.  Ποιος όμως είναι ο λόγος για τον οποίον

επιλέγουμε  το  μοντέλο  που  ερμηνεύει  τις  διαιρετικές  τομές  στη  βάση  των  συγκρούσεων;

Πραγματικά, η προσέγγιση που έχει στη βάση της τη σύγκρουση αρμόζει καλύτερα από τη δομική

προσέγγιση και την προσέγγιση του λειτουργισμού που διατείνονται μελετητές όπως οι Rokkan και

Lipset.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  συνήθως  η  κοινωνία  δεν  παρουσιάζει  χαρακτηριστικά  ενός

ενοποιημένου συνεργατικού συστήματος αλλά, στην καλύτερη των περιπτώσεων εμφανίζεται ως

ένα σχετικά ενοποιημένο σύστημα αντικρουόμενων δομικών ενεργειών ή, ακόμη συχνότερα, ως

μια διαρκώς μεταλλασσόμενη δομή ενοποιητικών και διασπαστικών στοιχείων. Έτσι, θεωρούμε ότι

στο επίκεντρο της προσοχής μας οφείλουν να βρίσκονται τα συγκρουσιακά στοιχεία της κοινωνίας,

καθώς μόνο μέσω αυτών θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη.35

Λαμβάνοντας υπόψιν ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει και μάλιστα ως βασική, την

έννοια  της  σύγκρουσης,  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  σχετίζεται  με  το  προαναφερθέν  μοντέλο

διαιρετικών  τομών,  μπορούμε  να  εξετάσουμε  με  επιτυχία  το  κύριο  εμπειρικό  δεδομένο,  τις

φιλελεύθερες και αυταρχικές αξίες.

Το περιεχόμενο των φιλελευθέρων και αυταρχικών αξιών

Τα δύο κατεξοχήν ζητήματα που ανήκουν τελευταία στην παραπάνω κατηγορία είναι το

ζήτημα της  περιβαλλοντικής προστασίας και το ζήτημα της  μετανάστευσης. Και τα δύο έχουν

την αρχή τους στη στασιμότητα και αποτελμάτωση της βιομηχανικής κοινωνίας και στην μετάβαση

σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας. Αυτές οι κρίσιμες περιστάσεις στάθηκαν η

αφορμή  και  αποτέλεσαν  τις  ευνοϊκές  συνθήκες  να  εγκαθιδρυθεί  η  νέα  διαιρετική  τομή

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού που έχει στη βάση της την εκπαίδευση. 

Ειδικότερα, καθένα από τα δύο αυτά ζητήματα αποτέλεσε το κίνητρο για να αναπτυχθεί ο

κάθε  πόλος  της  νέας  διαιρετικής  τομής.  Έτσι,  η  περιβαλλοντική  προστασία οδήγησε  στη

διαμόρφωση του πυρήνα της  φιλελεύθερης πλευράς, επιτρέποντας την κινητοποίηση γύρω από

μια  στάση  και  συμπεριφορά  υπέρ  του  περιβάλλοντος.  Από  τη  στιγμή  που  η  περιβαλλοντική

μόλυνση έγινε εξέχον πρόβλημα, άνοιξε ο δρόμος για τους φιλελεύθερους ώστε να συνασπισθούν

35 Dahrendorf, R. (1959). Class and class conflict in industrial society. Stanford, CA: Stanford University Press: 27, 
113
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και να υπερασπισθούν βασικές περιβαλλοντικές αξίες σε μια κοινή προσπάθεια άμυνας ενάντια

στην ανθρώπινη επικράτηση και εκμετάλλευση της φύσης που έχει σαν αποτέλεσμα τη μόλυνση

του περιβάλλοντος. 

Το ζήτημα της  μετανάστευσης από την άλλη, ώθησε στη διαμόρφωση του  αυταρχικού

πόλου της  νέας  διαιρετικής  τομής.  Το  εν  λόγω  ζήτημα  εστιάζει  στον  πυρήνα  της  διάστασης

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού και ειδικότερα στα στοιχεία της ιεραρχικής διαστρωμάτωσης και

της ανοχής/ανεκτικότητας. Ο τρόπος που το ζήτημα της μετανάστευσης συσπειρώνει τους πολίτες

αυταρχικών  τάσεων  σε  ευρύτερες  ομαδοποιήσεις  είναι  ο  εξής:  οι  αυταρχικοί  μπορεί  να

κινητοποιηθούν  να  ενώσουν  τις  δυνάμεις  τους  και  να  υποστηρίξουν  τις  κοινές  τους  αξίες  που

συνίστανται κυρίως σε διατήρηση της ξεκάθαρης ιεραρχικής σχέσης και διαστρωμάτωσης ανάμεσα

στους ιδίους και τους μετανάστες. Η δικαιολογητική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται αυτή η

προσπάθεια,  είναι η πλήρης απώλεια ανοχής και ανεκτικότητας απέναντι στην παρέκκλιση που

εκφράζουν οι μετανάστες. 

Αυτά τα δύο ζητήματα, αν και ουσιώδους σημασίας στη διαμόρφωση της νέας διαιρετικής

τομής,  δεν επαρκούν από μόνα τους  για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη μιας  νέας  διαιρετικής

τομής. Χρειάζεται επιπλέον αυτά να επιλεγούν και να ενσωματωθούν στον κορμό των πολιτικών

διακηρύξεων των πολιτικών κομμάτων, αλλά και να εκφραστούν κατά τρόπο διαφορετικό και από

διαφορετική οπτική γωνία το καθένα τους. Κατά αυτό τον τρόπο θα αποτελέσουν τη βάση για νέες

πολιτικές  εξαγγελίες  και  θα  προσελκύσουν  νέας  φύσεως  υποστήριξη,  ενισχύοντας  τις  ήδη

υπάρχουσες  δομές  των  κομμάτων  και  μεταλλάσσοντας  την  υποκείμενη  κοινωνικοδιαρθρωτική

σύγκρουση  σε  πολιτική  σύγκρουση.  Έτσι  θα  συνεισφέρουν  τα  δύο  ζητήματα  περαιτέρω,  στη

διαμόρφωση,  διαφοροποίηση  και  αποκρυστάλλωση  των  αντιτιθέμενων  απόψεων  σε  πολιτικές

θέσεις, γύρω από τις οποίες οι παλιότεροι αλλά και οι νεοεμφανιζόμενοι ψηφοφόροι θα μπορέσουν

να συσπειρωθούν.  Από αυτό το σημείο και  έπειτα μπορούμε με ασφάλεια να ομιλούμε για τη

δημιουργία της νέας διαιρετικής τομής. 

Ιστορική προσέγγιση

Πραγματικά, ακόμη και ιστορικά μπορεί να υποστηριχθεί η σημασία των δύο ζητημάτων

στη διαμόρφωση της νέας διαιρετικής τομής. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές

της δεκαετίας του 9036, οπότε και η περιβαλλοντική συνείδηση των ψηφοφόρων είχε φτάσει στο

μέγιστο σημείο της, αποτέλεσμα και δύο μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών, του πυρηνικού

ατυχήματος Τσερνομπίλ και του Exxon Valdez, το περιβαλλοντικό ζήτημα παρουσίασε μια μεγάλη

αύξηση στη σημασία που του απέδιδε ο κόσμος. Η στροφή των ΜΜΕ και των πολιτικών προς τα

36  Andersen, G. J. (2003b). Vælgernes nye politiske dagsorden. In: Andersen G. J., Borre, O. (eds.) Politisk 
forandring. Værdipolitik og skillelinjer ved folketingsvalget 2001. Århus: Systime, Academic, pp. 135-149: p. 138
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περιβαλλοντικά  θέματα  ήταν  μάλλον  συνέπεια  της  αυξημένης  οικολογικής  συνείδησης  των

ψηφοφόρων και όχι παράγοντας δημιουργίας αυτής. Οι πολιτικοί με άλλα λόγια προσάρμοσαν τις

εξαγγελίες τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λάβουν στη μέριμνά τους και τις νέες οικολογικές

απαιτήσεις αυτής της νέας και συνεχώς αυξανόμενης μερίδας πολιτών που αναζητούσε πολιτική

έκφραση  και  κατανόηση.  Με  την  προϋπόθεση  λοιπόν,  ότι  τα  κόμματα  επέδειξαν  διάθεση  να

ενσωματώσουν στην ατζέντα τους ζητήματα που είχαν να κάνουν με την περιβαλλοντική μόλυνση,

αυτή η περίοδος ήταν πραγματικά κατάλληλη για την εμφάνιση του φιλελεύθερου σκέλους της

νέας  διαιρετικής  τομής.  Πραγματικά,  ιστορικά  παρατηρείται  μια  στροφή  των  σοσιαλιστών-

φιλελευθέρων  και  των  σοσιαλιστών  προς  την  πιο  φιλελεύθερη  πλευρά  της  διάστασης

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Η απότομη αύξηση της σημασίας του περιβάλλοντος, μετά το 1987 επομένως, άνοιξε την

πόρτα για την ανάπτυξη, σε επίπεδο κομμάτων, νέων θέσεων και ενός νέου εκλογικού προφίλ-του

φιλελεύθερου  εν  προκειμένω-  που  αποσκοπούσε  ακριβώς  στο  να  διεισδύσει  στο  νέο  κοινό

ψηφοφόρων  που  δημιουργούνταν  και  να  το  προσελκύσει  προς  το  μέρος  των  ενδιαφερόμενων

κομμάτων.

Περίπου μια δεκαετία αργότερα, γύρω στο 1998, κάτι αντίστοιχο έλαβε χώρα και από την

μεριά  των  αυταρχικών.  Το  μεταναστευτικό  ζήτημα  φαίνεται  να  είχε  ήδη  σημαντική  απήχηση,

κυρίως στο κόμμα Προόδου (βλ. παρακάτω), το οποίο υιοθετούσε περιστασιακά τα προηγούμενα

χρόνια και σταδιακά έκτοτε, ακραίες θέσεις στον άξονα φιλελευθερισμού-αυταρχισμού, προς τη

μεριά  του  αυταρχισμού.  Εκείνο  που  άλλαξε  μετά  το  τέλος  της  δεκαετίας  του  1980  ήταν  η

πολιτικοποίηση  του  ζητήματος  της  μετανάστευσης.  Σε  αυτό  βοήθησε  σαφώς  και  η  δραματική

αύξηση μεταναστών την ίδια περίοδο,  τόσο προς  τη Δανία όσο και  προς  ολόκληρη τη Δυτική

Ευρώπη. Ασφαλώς εκείνο το οποίο συγκρατείται σε κάθε περίπτωση από τους ψηφοφόρους είναι

το ποσοστό μετανάστευσης και η σημασία που αυτό έχει σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινής

τους  ζωής37.  Το  κόμμα  Προόδου  ήταν  εκείνο  που  αποφάσισε  να  θέσει  πρώτο  το  ζήτημα  της

μετανάστευσης στην κομματική του ατζέντα, ήδη από το 198738.

Έκτοτε,  το  ζήτημα  της  μετανάστευσης  έχανε  και  κέρδιζε  σημασία  ανά  χρονιά,  ως

αποτέλεσμα και αυστηρότερης ή χαλαρότερης νομοθεσίας39. Παρ' όλες αυτές τις αναλαμπές του

ζητήματος της μετανάστευσης, η βασική του επίδραση παρέμενε και μάλιστα έβαινε αυξανόμενη,

τουλάχιστον για το κόμμα Προόδου, προκαλώντας κατ' αυτό τον τρόπο, αύξηση και στη σημασία

του  άξονα  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  όσον  αφορά  το  κόμμα  αυτό  τουλάχιστον.  Η  ουσία

37  Togeby, L. (2003). Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. p. 38-39
38  Gaasholt, Ø., Togeby, L. (1995). I syv sind. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere. Aarhus: Politica, 

p. 29; Togeby, L. (2004). Man har et standpunkt... Om stabilitet og forandringer i befolkningens holdninger. Aarhus:
Aarhus Universitetsforlag, p. 51, 56

39  Gaasholt, Togeby (1995), 133 
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πάντως ήταν,  ότι  αυτός  ο συνδυασμός ενός  νεοεμφανιζόμενου ζητήματος  από τη μια και  ενός

κόμματος με ξεκάθαρα διαμορφωμένες θέσεις επί αυτού από την άλλη, οδηγούσαν, όπως και στην

περίπτωση  του  περιβαλλοντικού  ζητήματος,  στη  διαμόρφωση  μιας  συγκροτημένης  αξιακής

διάστασης  και  στην  αυξανόμενη  σημασία  της  για  την  μελλοντική  κομματική  επιλογή  των

ψηφοφόρων40. 

Κατ'  αυτό  τον  τρόπο  επομένως,  στα  τέλη  του  1990  και  εξαιτίας  της  προεξάρχουσας

σημασίας των ζητημάτων περιβάλλοντος και μετανάστευσης, οι δύο πόλοι της νέας διαιρετικής

τομής είχαν καθιερωθεί, ελκύοντας αντίστοιχα την κομματική υποστήριξη από τους Κοινωνικούς

Φιλελεύθερους και τους Σοσιαλιστές από τη μια και το κόμμα Προόδου από την άλλη (παρακάτω,

στη μεθοδολογία παρουσιάζονται και αναλύονται επακριβώς τα διάφορα κόμματα και οι θέσεις

τους). Με αυτόν τον τρόπο εγκαθιδρύθηκε η σύνδεση ανάμεσα στις θέσεις των ψηφοφόρων εντός

του πλαισίου φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών από τη μια και στις εκλογικές τους προτιμήσεις από

την άλλη, έστω και αν σε αυτό το σημείο υπήρχαν μόνο τρία κόμματα να τις εκφράσουν. Ωστόσο,

κυρίαρχο ρόλο γενικά εξακολουθούσαν να παίζουν οι οικονομικές αξίες, όπως αυτό αποδεικνύεται

από την αυξημένη υποστήριξη που είχαν τα τρία άλλα μεγαλύτερα κόμματα, οι Φιλελεύθεροι, οι

Συντηρητικοί  και  οι  Σοσιαλδημοκράτες,  οι  οποίοι  ανταγωνίζονταν  στη  βάση  της  παλαιότερης

ταξικής διαιρετικής τομής41.

Παρατηρούμε πάντως ότι από το 1994 και έκτοτε, όλα τα ανωτέρω κόμματα υιοθετούν σε

κάποιο  βαθμό  και  με  διαφορετικό  το  καθένα  τρόπο,  θέσεις  που  αναφέρονται  στη  διάσταση

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους να διαφοροποιηθούν

ουσιαστικά με την κομματική τους επιλογή. Το μεγάλο ρήγμα στην διάσταση αξιών σε επίπεδο

ψηφοφόρου, ήρθε με τη μαζική εγκατάσταση μεταναστών, κατόπιν συνεχών αφίξεων ρευμάτων,

καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, θέτοντας το μεταναστευτικό ζήτημα στην κορυφή της

κομματικής ατζέντας. Έτσι, μετά το 1998 μπορούμε ξεκάθαρα να υποστηρίξουμε ότι το πλαίσιο

φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών ξεπέρασε σε  σημασία  τις  οικονομικές  αξίες,  όσον αφορά την

εκλογική  συμπεριφορά  συνολικά.  Με  ακόμη  μεγαλύτερη  αύξηση  της  σημασίας  του

μεταναστευτικού ζητήματος μετά το 2001, επήλθε παγίωση της σημασίας της αξιακής διάστασης.

Σε αρκετές χώρες μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα, το ζήτημα

της μετανάστευσης είναι τόσο σημαντικό ώστε να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων,

40  Carmines, E.G., Stimson, J.A. (1986). On the Structure and Sequence of Issue Evolution. American Political 
Science Review, 80 (3), 901-920; Carmines, E.G., Wagner, M.W. (2006). Political Issues and Party Alignments: 
Assessing the Issue Evolution Perspective. Annual Review of Political Science, 9, 67-81.

41  Borre, O. (1997a). Issue Position and Voting. In: Borre, O.,Andersen, G. J. (Eds.) Voting and Political Attitudes in 
Denmark. Aarhus: Aarhus University Press, pp. 65-85, p. 80; Andersen, G. J. (2003a). Partiernes image: De 
borgerlige bedst til at sikre velfærden. In: Andersen  G. J., Borre, O. (Eds.) Politisk forandring. Værdipolitik og nye 
skillelinjer ved folketingsvalget 2001. Aarhus: Systime Academic, pp. 151-170, p. 158
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αμέσως μετά τα ζητήματα της κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης42.

Μπορεί να υποστηριχθεί επομένως, ότι ήταν το ζήτημα της μετανάστευσης που αποτέλεσε

την  αιχμή  του  δόρατος  όσον  αφορά  την  καθιέρωση  και  επικράτηση  του  αξιακού  πλαισίου

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  σε  κεντρική  θέση  της  εκλογικής  συμπεριφοράς.  Το  αποτέλεσμα

επιβεβαιώθηκε  και  από  την  εξέλιξη  προς  την  αντίθετη  κατεύθυνση,  της  παλαιότερης  ταξικής

διαιρετικής  τομής,  η  οποία  έχανε  σταδιακά  τη  σημασία  της  στη  διαμόρφωση  της  εκλογικής

συμπεριφοράς των Δανών ψηφοφόρων43.  Από αυτό το γεγονός συμπεραίνουμε πως διαφορετικά

θέματα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μπορούν να παγιώσουν σημεία σύγκρουσης και να

αποτελέσουν έτσι αφορμή για τη δημιουργία νέων διαιρετικών τομών. 

Χαρακτηριστικά της νέας διαιρετικής τομής

Και  πάλι  είναι  σημαντικό  να  υπογραμμίσουμε  ότι  δεν  είναι  η  εξέλιξη  ενός  μόνο

απομονωμένου στοιχείου της νέας διαιρετικής τομής που ευθύνεται για την εγκαθίδρυση της νέας

διαιρετικής τομής, αλλά ο συνδυασμός περισσοτέρων εξελίξεων. Ας σκιαγραφήσουμε σύντομα την

πορεία δημιουργίας της νέας διαιρετικής τομής. 

Καταρχάς,  τα  ζητήματα  που  βρίσκονται  πίσω  από  την  παραπάνω  δημιουργία,  είναι

ζητήματα  που  τονίζουν  τη  σύγκρουση  αφενός  ανάμεσα  σε  κοινωνικές  ομάδες  και  αφετέρου

ανάμεσα σε πολιτικές τοποθετήσεις των κομμάτων, σχετικά με τις συγκρούσεις των ομάδων αυτών.

Παράλληλα,  εξαιτίας  του  ανωτέρω  γεγονότος  αλλά  και  λόγω  ευρύτερων  μεταβολών  σε

κοινωνικοδιαρθρωτικό επίπεδο44, παρατηρείται και μια ταυτόχρονη εξασθένηση της παλαιότερης

ταξικής διαιρετικής τομής που ανοίγει περαιτέρω το δρόμο για την εμφάνιση της νέας τομής. 

Επομένως,  οι  διαιρετικές  τομές  εμφανίζονται  εκεί  όπου  νεοεμφανιζόμενα  θέματα  που

σχετίζονται με συμφέροντα κοινωνικών ομάδων, γίνονται αφορμή και αποτελούν πρόσφορο έδαφος

για συγκρουόμενες απόψεις των ομάδων αυτών. Οι συγκρούσεις αναφέρονται στον τρόπο με τον

οποίον θα πρέπει οι ομάδες να απευθυνθούν απέναντι στα νέα αυτά θέματα, στον τρόπο με τον

οποίον θα τα αντιμετωπίσουν.

Ποια μπορεί να είναι η κεντρική ώθηση πίσω από την ανάπτυξη της νέας αυτής διαιρετικής

τομής φιλελευθερισμού-αυταρχισμού; Με άλλα λόγια, ποιοι παράγοντες, με ποιόν τρόπο και γιατί,

βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία και σταδιακή επικράτηση της νέας αυτής διαιρετικής τομής;

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και για να ανιχνεύσουμε την αρχή αυτής της νέας

42  Andersen (2003b) 138
43  Kriesi, H. (1998). The Transformation of Cleavage Politics. The 1997 Stein Rokkan Lecture. European Journal of 

Political Research 33(2): 177
44  Kriesi, H., Grande, E., Lachat, R., Dolezal, M., Bornschier, S., & Frey, T. (2006). Globalization and the 

transformation of the national political space: Six European countries compared. European Journal of Political 
Research 45(6): 921-956
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διαιρετικής τομής, πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες αλλαγές που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια

και αφορούν την αύξηση του μεγέθους του πληθυσμού που έχει λάβει εκπαίδευση ανωτέρου και

ανωτάτου επιπέδου. Εξαιτίας της αύξησης αυτής, στράφηκε η προσοχή των πολιτικών κομμάτων

προς  τις  νέες  αυτές  πολυπληθείς  ομάδες  νέων  ουσιαστικά  ψηφοφόρων,  με  το  διακύβευμα  να

βρίσκεται πλέον στο πως θα γίνουν τα κόμματα ελκυστικά απέναντι τους, ισχυριζόμενα καταρχήν

ότι θα προασπιστούν τα νεοεμφανιζόμενα συμφέροντά τους και υποσχόμενα να οργανώσουν και να

καθοδηγήσουν πολιτικά τους νέους αυτούς σχηματισμούς.

Ένα ακόμη στοιχείο που επίσπευσε τη δημιουργία και την εξάπλωση της νέας διαιρετικής

τομής, είναι το γεγονός ότι από μόνα τους τα μέλη της νέας αυτής ομάδας, λόγω ακριβώς του

γεγονότος ότι χαίρουν υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, έχουν την τάση να ψηφίζουν πιο συχνά

και  γενικότερα  να  είναι  πολιτικά  πιο  ενεργοί  από  εκείνους  που  διακρίνονται  από  χαμηλότερο

εκπαιδευτικό επίπεδο45.

Τέλος, να επαναλάβουμε δύο απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να

μιλάμε  τεκμηριωμένα  για  μετουσίωση  της  νέας  εκπαιδευτικής  πραγματικότητας  σε  πολιτική

πραγματικότητα.  Αφενός,  οι  ψηφοφόροι  πρέπει  να  λαμβάνουν  συνειδητά  υπόψιν  τόσο  τις

εκπαιδευτικές τους θέσεις  όσο και  τις  αντίστοιχες και  άμεσα σχετιζόμενες  αξίες τους,  όταν θα

εκφράζουν τις εκλογικές τους συμπεριφορές. Αφετέρου, τα πολιτικά κόμματα πρέπει και αυτά με τη

σειρά  τους  να  διαφοροποιούν  τις  θέσεις  τους  όσον  αφορά  αυτά  τα  δεδομένα,  τόσο  για  να

διακρίνονται ξεκάθαρα το ένα κόμμα από το άλλο, όσο και για παρέχουν στους νέους ψηφοφόρους

τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στις διαφορετικές θέσεις που διατυπώνονται. 

Σαν  περαιτέρω  παράγοντες  που  πηγάζουν  από  τα  παραπάνω και  αιτιολογούν  αυτή  την

καινοτομία,  τη  δημιουργία  δηλαδή  μιας  νέας  διαιρετικής  τομής,  μπορούν  να  αναφερθούν  οι

αλλαγές στις θέσεις των κομμάτων και οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ανακύψασα σημασία

συγκεκριμένων θεμάτων για αυτά. Και οι δύο αυτές αλλαγές είναι, όπως εύκολα παρατηρείται,

αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως

επέδρασε  το  πλαίσιο  φιλελευθέρων-αυταρχικών  αξιών  στη  διαμόρφωση  της  νέας  διαιρετικής

τομής. 

3.3 Επίδραση των αξιών

Γενικά

Τα  αντικείμενα  έρευνας  της Νέας  Πολιτικής είναι,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,

45  Elklit, J., Møller, B., Svensson, P., Togeby, L. (2005). Gensyn med sofavælgerne. Valgdeltagelse i Danmark. 
Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, p. 72-77
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εκδηλώσεις  μιας  βαθύτερης,  υποκείμενης  μετα-υλικής  διάστασης  συμφερόντων,  τα  οποία

εμφανίζονται  ευρύτερα  εντός  ενός  πλαισίου  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών46.  Ας  εξετάσουμε

σύντομα το ιδεολογικό περιεχόμενο των θεμάτων της Νέας Πολιτικής ή αλλιώς τις φιλελεύθερες-

αυταρχικές αξίες47 που αφορούν άλλωστε και την περίπτωση της δανέζικης κοινωνίας. 

Μία σειρά νέων και ανερχόμενων ζητημάτων όπως οι εκτρώσεις, η νόμιμη και παράνομη

μετανάστευση  και  η  ποινική  δικαιοσύνη,  συνθέτουν  ένα  μέρος  της  διάστασης  φιλελευθέρων-

αυταρχικών  αξιών48 και  γενικότερα  των  θεμάτων  της  Νέας  Πολιτικής.  Οι  νέες  αυτές  αξίες,

αντικαθιστούν σταδιακά, παραδοσιακές διαιρετικές τομές όπως εκείνη της κοινωνικής τάξης και

παίρνουν  αυτές  τη  θέση  των  πρωταρχικών  παραγόντων  που  επηρεάζουν  την  εκλογική

συμπεριφορά49.  Η  προσέγγιση  αυτή  παρουσιάζει  και  ένα  ακόμη  σημαντικό  πλεονέκτημα.

Εστιάζοντας  στην  ανάλυση  μέσα  από  την  προοπτική  των  αξιών,  δίνεται  η  δυνατότητα  να

ενσωματωθούν και να αφομοιωθούν νέες θεματικές που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον, αλλά

και να περιγραφεί η διασύνδεσή τους με ήδη υφιστάμενες και υποκείμενες αξίες. Με αυτό τον

τρόπο ενισχύεται η εμπειρική και η θεωρητική συνάφεια επερχόμενων αναλύσεων. 

Πώς φτάσαμε όμως στις αξίες που κατέχουν κεντρική θέση στα θέματα της Νέας Πολιτικής;

Με άλλα λόγια, πώς έγινε το βήμα από τις υλικές αξίες σε αξίες μετα-υλισμού; Εξαιτίας συνεχώς

αυξανόμενων  επιπέδων  οικονομικής  ευημερίας,  όλο  και  περισσότεροι  άνθρωποι  θέτουν  ως

προτεραιότητά τους την εκπλήρωση μη υλικών αναγκών, όπως είναι η αυτοπεποίθηση του ατόμου,

η δυνατότητα αυτοέκφρασης ή η ικανοποίηση του αισθητικού του κριτηρίου, με την εκπλήρωση

φυσικών αναγκών όπως την ανάγκη συντήρησης ή διατροφής να περνάνε σε δεύτερο επίπεδο. Κατά

αυτό τον τρόπο, συντελείται μια στροφή από υλικές σε μετα-υλικές αξίες, στροφή η οποία ωστόσο

δε συνιστά και αντιστροφή των πόλων, αλλά μια αλλαγή στις προτεραιότητες.50 Οι μετα-υλιστές, με

άλλα λόγια, δεν αποτιμούν αρνητικά την οικονομική και υλική ασφάλεια. Τη βλέπουν θετικά, όπως

και  όλος  ο  υπόλοιπος  κόσμος.  Απλώς,  θέτουν  σε  υψηλότερη  προτεραιότητά  τη  δυνατότητα

αυτοέκφρασης και εν γένει την ποιότητα ζωής. 

Αυτές  οι  αλλαγές  μεταφράζονται  συνήθως,  όσον  αφορά  τον  κόσμο  των  πολιτικών

κομμάτων, ως εξής: δημιουργείται μια νέα διαιρετική τομή πολιτικού μεταμοντερνισμού, η οποία

τοποθετεί  από  τη  μια  μεριά  συντηρητικά,  συχνά  ξενοφοβικά  κόμματα,  τα  οποία  βρίσκουν

υποστήριξη  σε  μεγάλο  βαθμό  μέσα  από  δομές  που  διέπονται  από  υλιστικά  κριτήρια,  σε

46 Feldman, S. (2003). Enforcing Social Conformity: A Theory of Authoritarianism. Political Psychology 24(1): 41-74
47  Flanagan (1987); Flanagan, Lee (2003); Kitschelt (1994)
48  Flanagan (1987); Flanagan, Lee (2003); Kitschelt (1994); Kitschelt (1995); Kriesi, H., Grande, E., Lachat, R., 

Dolezal, M., Bornschier, S. and Frey, T. (2008). Western European Politics in the Age of Globalization. Cambridge: 
Cambridge; Stubager, R. (2008). Education Effects on Authoritarian–Libertarian Values: A Question of 
Socialization. British Journal of Sociology, 59, 327–50

49  Dalton (2002); Inglehart (1997)
50 Inglehart (1971) 33-35
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αντιδιαστολή, απ' την άλλη μεριά, με κόμματα υπέρ της αλλαγής που προσδίδουν έμφαση στην

περιβαλλοντική προστασία και υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από δομές μετα-υλιστικές.51

Από τη μια οι υλιστές εστιάζουν σε οικονομικά ζητήματα και οι μετα-υλιστές απαντούν

αντιπαραθέτοντας τη σημασία αξιών έναντι  οικονομικών ζητημάτων.  Από την άλλη, οι υλιστές

μπορεί  να  διακριθούν  στον  κλασικό  ταξικό  άξονα  δεξιάς-αριστεράς  ενώ  οι  μετα-υλιστές

εντάσσονται στο πλαίσιο αυταρχικών-φιλελεύθερων αξιών.

Πολιτικά χαρακτηριστικά φιλελευθέρων και αυταρχικών

Στον  πυρήνα  του  πλαισίου  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών  βρίσκεται  η  έννοια  της

ιεραρχίας:  οι  αυταρχικοί τάσσονται  υπέρ  της  κοινωνικής  ιεραρχίας,  δηλαδή  της  ιεραρχικής

διάταξης των ατόμων σε ένα σύστημα στο οποίο η διάκριση ανάμεσα σε ανώτερες και κατώτερες

ομάδες  ανθρώπων  είναι  ξεκάθαρη  και  σεβαστή52.  Κατά  τη  γνώμη  των  αυταρχικών,  αυτή  η

ιεράρχηση είναι φυσική και δίκαιη53.  Η σημασία της ιεραρχίας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο

χαρακτηριστικό  της  αυταρχικής  προσωπικότητας54,  όπως  την  προσδιόρισε  ο  Adorno,  στην

περίφημη μελέτη του, The Authoritarian Personality (1950). Οι φιλελεύθεροι από την άλλη μεριά,

αποστρέφονται τις κοινωνικές διακρίσεις και προτιμούν την ελεύθερη και ισότιμη αλληλεπίδραση

των  ανθρώπων  ανεξαρτήτως  κοινωνικής  θέσης  του  καθενός.  Με  άλλα  λόγια,  οι  φιλελεύθεροι

τάσσονται υπέρ της ισοτιμίας της εξουσίας στις κοινωνικές συνδιαλλαγές. 

Το  δεύτερο  στοιχείο το  οποίο  αποτελεί  μέρος  του  στενού  πυρήνα  της  διάστασης

φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών είναι το στοιχείο της ανοχής και ανεκτικότητας απέναντι σε μη

συμβατές  πραγματικότητες.  Από  τη  μεριά  των  φιλελεύθερων,  είναι  βασική  προϋπόθεση  να

υφίσταται  ένα  στοιχειώδες  επίπεδο  σεβασμού  και  ανεκτικότητας  απέναντι  στους  υπολοίπους

ανθρώπους γενικά, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και εκείνων που παρεκκλίνουν από τις αρχές και

τις  κατεστημένες  αξίες  της  κοινωνίας.  Και  ενώ  για  τους  φιλελεύθερους,  η  ποικιλία  που

παρατηρείται  σε  όλες  τις  μορφές  της  ανθρώπινης  έκφρασης  και  ανάμεσα  στους  ανθρώπους,

αντιμετωπίζεται ως κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλάσσεται  για το ευρύτερο κοινωνικό καλό, οι

αυταρχικοί δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη. 

Κατά τη γνώμη των τελευταίων, όσοι παρεκκλίνουν από τις συμβατές κοινωνικές αξίες ή

βρίσκονται εκτός κοινωνικού πλαισίου πρέπει προπάντων να συμμορφωθούν με τους κανόνες και

τα  κατεστημένα  πρότυπα  της  κοινωνίας.  Η  παρέκκλιση  δεν  ενέχει  καμία  αξία  και  η  ποικιλία

51 Inglehart (1997) 237-238
52   Kitschelt (1994) 10; Flanagan, Lee (2003) 237-243
53  Jenssen, A.T. (1993). Verdivalg. Ny Massepolitik i Norge. Oslo: Ad Notam Gyldendal, pp.122
54 Flanagan, Lee (2003) 237-243

28



αντιμετωπίζεται ως κάτι το δυνητικά κακό55, το οποίο δεν αξίζει καμία απολύτως προστασία. 

Αυτές  οι  δύο  έννοιες,  ιεραρχία και  ανοχή,  αποτελούν  τη  βάση  επάνω  στην  οποία

διαμορφώνεται  το  δίπολο  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών.  Αυτή  η  διάκριση  βρίσκεται  στον

πυρήνα  της  σύγκρουσης  ανάμεσα  στις  δύο  έννοιες,  φιλελευθερισμού  και  αυταρχισμού  και

ευθύνεται  για  την  κάθετη  διάκριση  των  ατόμων ανάλογα  με  το  εκπαιδευτικό  τους  επίπεδο:  η

παρατηρούμενη σχέση είναι ότι οι ομάδες που χαίρουν υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου είναι κατά

βάση φιλελεύθερες ενώ οι ομάδες χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου ανήκουν συνήθως στον

αυταρχικό χώρο56. Ο τρόπος με τον οποίον επηρεάζονται τα άτομα από αυτές τις δύο διαδικασίες,

είναι  επίσης  ιδιαίτερος.  Επιπρόσθετα,  ας  σημειωθεί  ότι  ασκείται  επίδραση  στις  επιλογές  των

ατόμων ανάλογα με τη στάση τους και στα δύο ζητήματα, παράλληλα και ταυτόχρονα. Εκτιμάται

δε, ότι η εν λόγω διαιρετική τομή φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών έχει, στην πορεία του χρόνου,

αυξανόμενη σημασία, σε σχέση με τη διαιρετική τομή των τάξεων.

Ας σκιαγραφήσουμε παρακάτω, σύντομα την εικόνα που συνθέτει τόσο το φιλελεύθερο όσο

και το αυταρχικό πολιτικό πρότυπο. Εκκινώντας από τους φιλελεύθερους, αυτοί δίνουν έμφαση

στην προσωπική και πολιτική ελευθερία, στην ισότητα και στην ανοχή απέναντι στις μειονότητες

καθώς και απέναντι σε όσους προασπίζονται διαφορετικές απόψεις. Επίσης χαρακτηρίζονται από

αποδοχή νέων ιδεών και νέων τρόπων ζωής, από ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική προστασία και

για θέματα ποιότητας ζωής. Τέλος ενδιαφέρονται για την αυτοπραγμάτωση και για την προσωπική

τους πρόοδο και ικανοποίηση.57

Εκείνοι που διέπονται από αυταρχικές ιδέες, από την άλλη, δίνουν περισσότερη προσοχή σε

θέματα  όπως  ασφάλεια,  τάξη,  σεβασμός  της  εξουσίας,  πειθαρχία,  έννοια  του  καθήκοντος,

πατριωτισμός, μικρός βαθμός ανοχής απέναντι στις μειονότητες, συμμόρφωση και σεβασμός προς

τα έθιμα και υποστήριξη των παραδοσιακών θρησκευτικών και ηθικών αξιών.

Αυτή  η  διάκριση  που  παρατηρείται  ανάμεσα  στις  τοποθετήσεις  και  στην  προδιάθεση

φιλελεύθερων-αυταρχικών, ίσως είναι κάτι περισσότερο από επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων

από υλικές σε μετα-υλικές αξίες. Ίσως να πρόκειται για πλήρη αναπροσανατολισμό όσον αφορά τις

προτιμήσεις αξιών των ανθρώπων.58 Πάντως το γενικό συμπέρασμα είναι πως, είτε ερμηνεύοντας

με όρους υλισμού - μετα-υλισμού, είτε εξετάζοντας το ζήτημα εντός του πλαισίου φιλελεύθερων-

αυταρχικών  αξιών,  δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  πρόκειται  για  δύο  διακριτές  και  αντιτιθέμενες

ομάδες.

Οι εκφάνσεις αυτών των διακρίσεων ποικίλουν από χώρα σε χώρα, για παράδειγμα στις

55  Adorno, T., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R.N. (1950). The Authoritarian Personality. New York: 
Harper & Row, pp. 232-233

56  Weakliem 2002
57 Flanagan (1987) 1305-1306
58 Flanagan, Lee (2003)
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ΗΠΑ παίρνουν  περισσότερο  τη  μορφή  αντιπαράθεσης  γύρω  από  θρησκευτικά  ζητήματα  που

αφορούν  τον  πολιτικό  στίβο59,  ενώ σε  πιο  κοσμικές  χώρες  όπως  για  παράδειγμα  στην  Βόρεια

Ευρώπη και ειδικότερα στη Δανία, οι  διαφορές αυτές αντανακλούνται σε συζητήσεις γύρω από

θέματα μετανάστευσης, ποινικής δικαιοσύνης και περιβαλλοντικής προστασίας. 

Όσον αφορά το  εκπαιδευτικό  επίπεδο το  οποίο  αναφέρθηκε σύντομα παραπάνω και  θα

αναλυθεί  εκτενώς  στη  συνέχεια,  είναι  καταρχάς  ξεκάθαρο  ότι  παρατηρείται  μια  σταθερή  και

ολοφάνερη αύξηση του  εκπαιδευτικού  επιπέδου και  του μεγέθους  του πληθυσμού που μετέχει

αυτού, τουλάχιστον σε χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης. Αντίστοιχα, παρατηρείται μείωση στα

ποσοστά χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου στις  χώρες αυτές.  Ως εκ τούτου, οι  ομάδες που

ανήκουν  στα  υψηλότερα  εκπαιδευτικά  επίπεδα  έχουν  αποκτήσει  ένα  κρίσιμο  μέγεθος  που  τις

καθιστά  ελκυστικές  απέναντι  στους  υφιστάμενους  κομματικούς  σχηματισμούς.  Με άλλα λόγια,

υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς κομμάτων, να προσελκύσουν τις ομάδες αυτές και για αυτό το

λόγο  φροντίζουν  να  συμπεριλάβουν  στις  πολιτικές  τους  διακηρύξεις,  τα  συμφέροντα  που

επιδιώκουν ή εκφράζουν οι νέες αυτές ομάδες.

3.4 Η σημασία της εκπαίδευσης
Παρατηρούμε ότι, αφενός η βάση της κοινωνικο-διαρθρωτικής δομής σχετίζεται στενά με

τις  αξίες  του διπόλου φιλελευθερισμού-αυταρχισμού,  αφετέρου οι  αξίες  και  συμπεριφορές  που

αποτελούν τη βάση αυτή, πηγάζουν από τον παράγοντα της εκπαίδευσης ή έχουν την προέλευσή

τους σε αυτήν.60 Με άλλα λόγια, οι ρίζες των αξιών που σχετίζονται με το δίπολο φιλελευθερισμού-

αυταρχισμού  βρίσκονται  στο  κοινωνικό  οικοδόμημα  που  στο  κέντρο  του  έχει  το  στοιχείο  της

εκπαίδευσης και από αυτό το σημείο θα εκκινήσουμε ώστε να αναζητήσουμε αυτές τις αξίες. 

Σύμφωνα με  τα  παραπάνω  αναζητούμε  κάποιου  είδους  αιτιώδη  σχέση  ανάμεσα  στο

εκπαιδευτικό  επίπεδο  των  ψηφοφόρων  και  στην  τοποθέτησή  τους  στον  άξονα  φιλελεύθερων-

αυταρχικών αξιών. Περαιτέρω, επιδιώκεται η διαπίστωση σχέσης ανάμεσα σε εκπαίδευση και αξίες

από τη μια και στην κομματική επιλογή από την άλλη. Η προσδοκία είναι να δειχτεί ότι η νέα

εκπαιδευτική τομή ενισχύεται  στο πέρασμα του χρόνου,  σε σχέση με την προηγούμενη ταξική

διαιρετική τομή.

Πλήθος ερευνών έχει επανειλημμένα δείξει ότι ο εκπαιδευτικός παράγοντας αποτελεί τον

πιο  σημαντικό  δείκτη  πρόγνωσης  της  θέσης  και  τοποθέτησης  των  ατόμων  στον  άξονα

59  Smith, T.A., Tatalovich, R. (2003). Cultures at War. Moral Conflicts in Western Democracies. Peterborough, ON: 
Broadview Press.

60 Borre. O., Scarbrough, E. (1995). The Scope Of Government. Oxford.Oxford University Press; Borre 19997b; 
Stubager, R. (2000). Ny politik i Danmark (New Politics In Denmark). Økonomi og Politik ,73(3), 15-30. 
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φιλελευθέρων-αυταρχικών αξιών, με το μεγαλύτερο μέρος των συμπερασμάτων να κατατείνει στο

γεγονός  ότι  τα  υψηλότερα  εκπαιδευτικά  επίπεδα  οδηγούν  στην  υιοθέτηση  περισσότερο

φιλελεύθερων θέσεων και το αντίστροφο61. Ενώ λοιπόν οι περισσότερο μορφωμένοι τείνουν προς

τη φιλελεύθερη μεριά, εκείνοι που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, τείνουν

προς το αυταρχικό άκρο της αξιακής διάστασης62.

Παρατηρείται  επίσης  ότι  η  σύγκρουση  ανάμεσα  σε  φιλελεύθερες  και  αυταρχικές  αξίες

πηγάζει  από αυτή την πλήρως αναπτυγμένη εκπαιδευτική διαιρετική  τομή και  σημειώνεται  ότι

πρόκειται  για  μια  αρκούντως  σταθερή  και  όχι  παροδική  σύγκρουση,  η  οποία  φαίνεται  ότι  θα

απασχολήσει τα Δυτικά κράτη για τα επόμενα χρόνια63, λαμβάνοντας υπόψη και το δεδομένο ότι η

μερίδα  των  ψηφοφόρων  που  χαρακτηρίζεται  από  υψηλότερο  εκπαιδευτικό  επίπεδο,  βαίνει

αυξανόμενη64.  Το κεντρικό συμπέρασμα των παραπάνω αναλύσεων τείνει να είναι ξεκάθαρο: τα

άτομα με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο τείνουν προς το φιλελεύθερο πόλο, ενώ τα άτομα με

χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης τείνουν προς τον αυταρχικό πόλο. 

Παρακάτω εξετάζονται κάποιες ερμηνείες που καταδεικνύουν πως επιδρά η εκπαίδευση στις

θέσεις των ατόμων απέναντι στο ζήτημα φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών, καθιστώντας με αυτό

τον τρόπο την πρώτη, κεντρική  στην ερμηνεία της διαμόρφωσης των δευτέρων. Ερμηνείες σχετικά

με το πώς επιδρά εν προκειμένω η εκπαίδευση.65:

I.   Η ερμηνεία των άμεσων αποτελεσμάτων

II.  Η ερμηνεία της επίδρασης της κατανομής

III. Η ερμηνεία των επίπλαστων επιδράσεων

Η ερμηνεία των άμεσων αποτελεσμάτων εστιάζει στο πώς η εκπαίδευση μεταλλάσσει τις

αξίες των ατόμων, επηρεάζοντας τη γνωστική και ψυχολογική τους ιδιοσυγκρασία.

Η ερμηνεία της επίδρασης της κατανομής στρέφει την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο

διαφορές  στο  εκπαιδευτικό  επίπεδο  μετουσιώνονται  σε  διαφορετικές  ευκαιρίες  και  εμπειρίες

αργότερα στη ζωή.

Η  ερμηνεία τέλος,  των πλαστών επιδράσεων θέτει  το ερώτημα εάν τα  τεκμηριωμένα

αποτελέσματα της εκπαίδευσης οφείλονται πραγματικά σε αυτή-καθ' αυτή την εκπαίδευση ή εάν

61  Bovens, M., Wille, A. (2010). The Education Gap in Participation and its Political Consequences. Acta Politica, 45, 
393–422; Houtman, D., Achterberg, P., Derks, A. (2008), Farewell to the Leftist Working Class. New Brunswick, 
NJ: Transaction Publishers; Stephens, W.N., Long, C.S. (1970). Education and Political Behavior. Political Science 
Annual, 2, 3–33; Stubager (2008); van der Waal (2007); Weakliem (2002); van de Werfhorst, de Graaf (2004)

62  Stephens (1970); Weakliem (2002); Van de Werfhorst (2004); Brooks (2006); van der Waal (2007); Houtman et al. 
(2008); Stubager 2008

63  Be´rtoa, C. F. (2013). Post-Communist Politics: On the Divergence (and/or Convergence) of East and West. 
Government and Opposition, 48(3), 398–433.

64  van Deth, J.W. (1995). A Macro Setting for Micro Politics. In van Deth, J.W., Scarbrough, E. (Eds). The Impact of 
Values. Oxford: Oxford University Press, 48–75.

65 Emler, N., Frazer, E. (1999). Politics: The Education Effect. Oxford Review of Education Vol. 25, No. 1/2, pp. 251-
273
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υπάρχουν κάποιες άλλες μεταβλητές οι οποίες επιδρούν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο πλαίσιο

γενικότερα  των  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών.  Εκ  προοιμίου  παρατηρούμε  ότι  βάσει

αποτελεσμάτων της έρευνας66 μόνον η πρώτη ερμηνεία, των άμεσων αποτελεσμάτων εξηγεί και

αποδεικνύει  τη  σχέση  ανάμεσα  σε  εκπαιδευτικό  επίπεδο  και  τοποθέτηση  στον  άξονα

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα την κάθε περίπτωση.

Οφείλουμε  καταρχήν  να  παρατηρήσουμε  ότι  σε  ελάχιστες  περιπτώσεις  η  εκπαίδευση

καταλαμβάνει τη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής. Συνήθως τη θέση αυτή κατέχει ο παράγοντας

της ανοχής, κυρίως απέναντι στις εθνικές ή πολιτικές μειονότητες. Ασφαλώς η έννοια της ανοχής,

όπως  ήδη  παρουσιάστηκε,  είναι  μια  από  τις  θεμελιώδεις  έννοιες  του  πλαισίου  φιλελεύθερων-

αυταρχικών αξιών.  Υπάρχει  επομένως  μεγάλη αλληλοσυσχέτιση  ανάμεσα στην ανοχή και  στις

φιλελεύθερες-αυταρχικές αξίες67. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, αναμένεται ότι οι θεωρίες που έχουν

αναπτυχθεί για να ερμηνεύσουν την  επίδραση της εκπαίδευσης απέναντι στο φαινόμενο της

ανοχής σε  μειονότητες,  οι  ίδιες  αυτές  θεωρίες  θα  έχουν  και  μια  πιο  γενική  εφαρμογή και  θα

δύνανται να αναφερθούν επαγωγικά και σε μελέτες ή αναλύσεις της επίδρασης της εκπαίδευσης σε

φιλελεύθερες-αυταρχικές αξίες.

I. Άμεσα αποτελέσματα της εκπαίδευσης

Προκύπτουν καταρχήν διάφορες υποκατηγορίες που αποδίδουν τις άμεσες επιδράσεις της

εκπαίδευσης και  επιτρέπουν να  κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία  του φαινομένου αυτού.

Ενδεικτικά αναφέρονται ένα  γνωστικό μοντέλο, ένα μοντέλο ψυχοδυναμικής και ένα μοντέλο

κοινωνικοποίησης.

Γνωστικό μοντέλο

Ας  δούμε  πρώτα  το  γνωστικό  μοντέλο.68 Σύμφωνα  με  αυτό,  η  σχέση  ανάμεσα  σε

εκπαίδευση και ανοχή αιτιολογείται με τρεις βασικούς τρόπους.

1. Όσο  περισσότερο  εκπαιδεύεται  ένα  άτομο,  τόσο  πιθανότερο  είναι  να  αποκτήσει

αυτό  συγκεκριμένες  γνώσεις  σχετικά  με  αστικά  και  πολιτικά  δικαιώματα  και

ελευθερίες, καθώς και την εν γένει δημοκρατική διαδικασία.

2. Με την αυξημένη εκπαίδευση έρχεται  συχνά και  αυξημένη συνειδητοποίηση της

ποικιλίας των ανθρωπίνων εμπειριών, γεγονός που εγκαθιδρύει στη συνείδηση του

ανθρώπου και  νομιμοποιεί  στην αντίληψή του μια αντίστοιχη ευρεία ποικιλία σε

66 Stubager,, R. (2006). The Education Cleavage: New Politics in Denmark. Denmark: Politica, pp. 90-99
67 Gaasholt, Togeby (1995a) 89
68 Nunn, C. Z., Crockett, H. J., Williams,  A. (1978).  Tolerance for nonconformity. San Francisco : Jossey-Bass 

Publishers
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πιστεύω, πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές.

3. Τέλος και ίσως το πιο σημαντικό, όσο μεγαλύτερος ο βαθμός εκπαίδευσης, τόσο

πιθανότερο είναι, η γνωστική αντίληψη ενός ατόμου να διακρίνεται από ευελιξία,

ορθολογισμό και  γενικά  λογικές  και  μεθόδους  σκέψης που ενθαρρύνουν μια  πιο

δημοκρατική νοοτροπία ή τουλάχιστον ωθούν σε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση69.

Ψυχοδυναμικό μοντέλο70

Εστιάζει  στη  σημασία  μιας  πληθώρας  ψυχολογικών  μεταβλητών  που  βοηθούν  να

κατανοήσουμε  τη  διαδικασία  διαμόρφωσης  συμπεριφοράς,  αναφορικά  με  τα  ζητήματα  αυτά.

Περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τη γνωστική εκλέπτυνση που αναφέραμε πιο πάνω και

επιπλέον περιλαμβάνει μεταβλητές όπως ο βαθμός αυτοπεποίθησης και η ανάγκη για ασφάλεια που

αισθάνονται τα άτομα και η οποία συχνά εκδηλώνεται μέσω της σταθερότητας που βιώνεται εντός

του άμεσου περιβάλλοντος και της συμμόρφωσης του ατόμου με το περιβάλλον αυτό71. Η σχέση

των παραγόντων αυτών με το επίπεδο ανοχής αλλά και με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο των

ατόμων φαίνεται παρακάτω:

Οι δύο βασικοί ψυχολογικοί παράγοντες που τονίζονται είναι το αίσθημα ασφάλειας και η

εμπιστοσύνη  που  βιώνεται,  ενώ  η  σύνδεση  των  δύο  με  τον  παράγοντα  της  εκπαίδευσης

παρουσιάζεται  ως  εξής:  η  εκπαίδευση  αυξάνει  τη  βιούμενη  και  αντιλαμβανόμενη  ψυχολογική

ασφάλεια  και  οι  άνθρωποι  που αισθάνονται  πιο ασφαλείς  ψυχολογικά είναι  ικανότεροι  στο να

χειρίζονται αποκλίσεις από το δικό τους τρόπο ζωής, επιδεικνύοντας ως εκ τούτου περισσότερη

ανοχή απέναντι, για παράδειγμα σε μειονότητες72. 

Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις στις οποίες η κοινωνία υφίσταται μεγάλες αλλαγές, όπως για

παράδειγμα αλλαγές  που σχετίζονται  με τη μετάβαση σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της

πληροφορίας,  τα  άτομα  με  υψηλά  επίπεδα  εκπαίδευσης  αναμένεται  να  αισθανθούν  μικρότερη

απειλή  από  τέτοιες  εξελίξεις  από  ότι  τα  άτομα  με  χαμηλότερο  εκπαιδευτικό  επίπεδο.  Αυτό

συμβαίνει συνήθως επειδή η πρώτη κατηγορία ατόμων έχει μια δυνατότερη αίσθηση ελέγχου πάνω

στις  δυνάμεις  που  καθορίζουν  τη  ζωή  τους,  υπό  το  καθεστώς  των  μεγάλων  αλλαγών  που

λαμβάνουν χώρα. Ανταποκρινόμενοι τότε στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και ικανότεροι να τις

αφομοιώσουν, λόγω και υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, αναμένεται να επιδείξουν υψηλότερα

69 Nunn et al. (1978): 61; Phelan, J. C., Bruce G., Tehranifar, P., (1995). Social Conditions as Fundamental Causes of 
Health Inequalities. Theory, Evidence, and Policy Implications. Columbia University, New York: 127-128

70 McCloskey, H.A., Brill, A., (1983). Dimensions of Tolerance. New York: Russel Sage Foundation
71 McClosky and Brill (1983) 336-371
72 Jenssen, A.T. , Engesbak, H. (1994). The Many Faces of Education. Acta Sociologica 39: 257-279,: 36; Lipset, S. 

M., (1981). Party Coalitions in the 1980s. San Francisco, Institute for Contemporary Studies; Weil, F.D. (1985). The
Variable Effects of Education on Liberal Attitudes: A Comparative- Historical Analysis of Anti-Semitism Using 
Public Opinion Survey Data. American Sociological Review, 50, 458–74; 
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επίπεδα ανοχής. 

Όσον αφορά τον παράγοντα της λεγόμενης  κοινωνικής εμπιστοσύνης73, αυτή αποκτάται

κατεξοχήν μέσω της εκπαίδευσης και σχετίζεται άμεσα με την επίδειξη αντίστοιχα, υψηλότερων

επιπέδων  εμπιστοσύνης  απέναντι  στις  μειονότητες.  Ο  αντίκτυπος,  άλλωστε,  της  κοινωνικής

εμπιστοσύνης αντανακλάται εύκολα και πάντα σχεδόν και στο πολιτικό επίπεδο, δημιουργώντας

την πολιτική εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς και ακόμη και

απέναντι στους πολιτικούς άρχοντες... Έτσι επιβεβαιώνεται  ο συσχετισμός ανάμεσα σε αρνητικές

συμπεριφορές  προς  πρόσφυγες  και  μετανάστες  από τη  μια  μεριά  και  σε  αρνητική  προδιάθεση

απέναντι στους πολιτικούς από την άλλη, αφού αυτοί οι τελευταίοι αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι

για υπερβολικά φιλελεύθερες πολιτικές απέναντι στις ανωτέρω κατηγορίες ανθρώπων74. Αλλά και

από διαφορετικό  σημείο  εκκίνησης,  διαπιστώνεται  ότι  χαμηλά επίπεδα πολιτικής  εμπιστοσύνης

έχουν την προέλευσή τους σε εκείνες τις ομάδες που σταθερά σχεδόν διαφωνούν με τις πολιτικές

της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, τις σχετικές με τα θέματα αυτά.

Ωστόσο,  λαμβάνοντας  υπόψιν  ότι  συχνά  αλλαγές  σε  πολιτικές  που  εγκρίνονται  στο

κοινοβούλιο, προκαλούν αλλαγές στη σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης και πολιτικών αξιών, ίσως θα

ήταν σκόπιμο να εξαιρεθεί η πολιτική εμπιστοσύνη από την ανάλυση. Φαίνεται ότι η μεταβλητή

αυτή περισσότερο επηρεάζεται από το αξιακό πλαίσιο φιλελευθερισμού-αυταρχισμού και λιγότερο

αυτή η ίδια το επηρεάζει και το διαμορφώνει. 

Συνοψίζοντας,  φαίνεται  να  δικαιολογείται  η  άποψη ότι  υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης

οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ελέγχου των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την καθημερινή

ζωή  αλλά  οδηγούν  και  σε  υψηλότερα  επίπεδα  κοινωνικής  εμπιστοσύνης,  τα  οποία  επίπεδα,

αμφότερα οδηγούν και αυτά με τη σειρά τους σε φιλελεύθερες αξίες.

Το μοντέλο της κοινωνικοποίησης 

Πρόκειται ίσως για την πιο άμεση επίδραση από τις προηγούμενες. Το σκεπτικό εδώ είναι

απλό.  Μέσω  εκπαίδευσης,  τα  άτομα  εκτίθενται  σε  φιλελεύθερες  αξίες,  τις  οποίες  κατόπιν

αφομοιώνουν. Ο ακριβής μηχανισμός μετάδοσης μπορεί να ποικίλει: από την απευθείας διδασκαλία

φιλελεύθερων αξιών, όπως είναι για παράδειγμα η ανοχή (primary effect)75, έως το αποτέλεσμα που

έχουν άτυπες συνδιαλλαγές μαθητών μεταξύ τους, ή μεταξύ μαθητών-καθηγητών, που συντελείται

με προσαρμογή των αξιών των πρώτων με εκείνες των δεύτερων76. Προϋπόθεση φυσικά είναι η

73 Andersen, Goul, J. (2001). Change without Challenge? Welfare States, Social Construction of Challenge and 
Dynamics of Path Dependency. pp.121-138 in Jochen Clasen, ed., What Future for Social Security? Debates and 
Reforms in National and Cross-national Perspectives. The Hague: Kluwer Law International.

74 Gaasholt, Togeby (1995) 84-87, 95-101
75 Hyman, H. H., Wright. C. R. (1979). Education’s Lasting Influence on Values. Chicago: University of Chicago 

Press; Jenssen (1993); Jenssen and Engesbak, 1994; Gaasholt, Togeby (1995)
76 Pascarella, E.T., Terenzini, P.T. (1991). How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of 
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ύπαρξη φιλελεύθερων πεποιθήσεων ή έστω προδιάθεση και από τις δύο πλευρές. Περισσότερα για

τη διαδικασία αυτή της κοινωνικοποίησης, παρατίθενται και παρακάτω.

Ανεξαρτήτως μεθόδου πάντως, το αποτέλεσμα είναι να εμφυσείται μέσω παιδείας μια σειρά

από φιλελεύθερες αξίες οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σκέψη των μαθητών πολύ καιρό

μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ετών. Αυτή η διαρκής και συνεχιζόμενη επίδραση αξιών,

που ξεκινά κατά τη διάρκεια των πρώτων εκπαιδευτικών ετών και συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωση

σπουδών ανωτάτου επιπέδου, είναι μέρος της βασικής διαδικασίας διαμόρφωσης συμπεριφοράς

κάθε ατόμου. 

Οι  αξίες  που προσλαμβάνονται  σε  αυτά τα  στάδια,  διαμορφώνουν βασικά τμήματα της

δομής  της  ανθρώπινης  προσωπικότητας  η  οποία  τείνει  να  αποκρυσταλλωθεί  καθώς  το  άτομο

πλησιάζει  την  ενηλικίωση,  σημειώνοντας  ελάχιστες  μεταβολές  έκτοτε.77 Οι  αξίες  που

εσωτερικεύονται  στις  ηλικίες  15-25  τείνουν  να  παραμένουν  σχετικά  ανεπηρέαστες  για  την

υπόλοιπη ενήλικη ζωή ενός ατόμου. Επομένως, ο αντίκτυπος της εκπαιδευτικής κοινωνικοποίησης

είναι βαθύτατα διεισδυτικός και διαρκής.78 Ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι αξίες που μεταδίδονται

μέσω εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  δεν  είναι  απαραίτητα  οι  φιλελεύθερες  αξίες.  Μπορεί  να  είναι

επίσης οι κυρίαρχες αξίες της κάθε κοινωνίας, οι οποίες διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία.79

Ένα  άλλο  σημείο  διάκρισης  είναι  εκείνο  που  αναφέρεται  στο  συγκεκριμένο  τομέα

εκπαίδευσης  που  προωθεί  φιλελεύθερες  αξίες  και  που  κατά  κύριο  λόγο  ανευρίσκεται  σε

εκπαιδευτικούς τομείς που εστιάζουν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για τους

εκπαιδευτικούς  τομείς  που  προετοιμάζουν  τους  εκπαιδευόμενους  να  εκτελέσουν  εργασίες  που

χαρακτηρίζονται  από  αλληλοεπίδραση  με  άλλα  άτομα:  κοινωνική  και  προσωπική  φροντίδα,

διδασκαλία,  παραϊατρικά  επαγγέλματα.80 Κεντρική  έννοια  σε  αυτά  τα  επαγγέλματα  κατέχει  η

ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αντιλαμβάνονται

τις απόψεις και θέσεις άλλων ανθρώπων, επεκτείνοντας ως εκ τούτου τους ορίζοντες των μαθητών

και  κοινωνικοποιώντας  τους  προς  την  κατεύθυνση  της  εκτίμησης  και  της  αποδοχής  διαφόρων

απόψεων.81 

Το αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες,

αναπτύσσουν  επικοινωνιακές  δεξιότητες  και  κοινωνικοποιούνται  εντός  ενός  πιο  φιλελεύθερου

Research. San Francisco. Jossey-Bass. 279; Jacobsen, D.I. (2001). Higher Education as an Arena for Political 
Socialisation: Myth or Reality?. Scandinavian Political Studies, 24, 351–68, p. 366; 

77 Inglehart (1997) 34
78 Sears, D. O., Levy. S. (2003). Childhood and Adult Political Development. In D. O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis 

(Eds.). Oxford Handbook of Political Psychology.  New York: Oxford University Press. pp. 60-109.
79 McClosky and Brill, 1983: 371, Phelan et al.,1995; Weakliem (2002) 143
80 Van de Werfhorst, de Graaf (2004) 216
81 Van de Werfhorst, H. G., Kraaykamp. G. (2001). Four Field-Related Educational Resources and Their Impact on 

Labor, Consumption and Sociopolitical Orientation. Sociology of Education 74: 296–317.: 313
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πνεύματος και νοοτροπίας, από ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε τομείς της παραγωγής, των

επιχειρήσεων και της διοίκησης. Σε αυτούς μάλιστα, τους τελευταίους τομείς, το ζητούμενο είναι η

αξιοποίηση ή εκμετάλλευση αντικειμένων ή δεδομένων, έτσι ώστε συχνά οι ίδιοι οι άνθρωποι να

γίνονται αντικείμενο μεταχείρισης με προοπτική τη μεγιστοποίηση κέρδους ή ελέγχου.82

Γενικά ωστόσο, παρατηρούμε ότι εκείνοι που είχαν υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και ως

εκ τούτου μακρύτερες περιόδους έκθεσης σε λεγόμενες φιλελεύθερες αξίες, ευρισκόμενοι εντός

των  εκπαιδευτικών  δομών,  υιοθετούν  και  ασπάζονται-ενστερνίζονται  πιο  φιλελεύθερες  αξίες.

Επίσης,  παρατηρούμε  ότι  όσοι  έλαβαν  εκπαίδευση  σε  τομείς  με  έμφαση  τις  επικοινωνιακές

δεξιότητες,  επιδεικνύουν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό,  φιλελεύθερες  αξίες  από  εκείνους  που

εκπαιδεύτηκαν σε τομείς όπως η παραγωγή, οι επιχειρήσεις και η διοίκηση.

II.  Θεωρίες αποτελέσματος κατανομής

Ας στραφούμε  τώρα  στις  θεωρίες  αποτελέσματος  κατανομής.  Οι  ερμηνείες  που  δίνουν

αυτές οι θεωρίες, βασίζονται στα αποτελέσματα κατανομής που προκύπτουν από την εκπαιδευτική

διαδικασία. Με άλλα λόγια, μέσω της εκπαίδευσης δημιουργούνται ομάδες με διαφορετικές αξίες,

διαφορετικά  υλικά  συμφέροντα  και  διαφορετικές  δυνατότητες.  Κατά  μιαν  έννοια  λοιπόν,  η

εκπαίδευση κατέχει θέση, περισσότερο ταξικής μεταβλητής και όχι τόσο ανεξάρτητης μεταβλητής.

Αυτό το ταξικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης δρα ως ένας μηχανισμός διαλογής, βασιζόμενος σε

μια  υποτιθέμενη διασύνδεση διαπιστευτηρίων των  εκπαιδευόμενων και  των παραγωγικών τους

ικανοτήτων.  Έτσι,  όσοι  τυγχάνουν  υψηλότερου  εκπαιδευτικού  επιπέδου,  χαίρουν  μεγαλύτερων

εισοδημάτων  και  μιας  πιο  σταθερής  θέσης  στην  αγορά  εργασίας,  είτε  επειδή  είναι  ή  επειδή

αναμένεται να είναι πιο αποδοτικοί, σε σχέση με εκείνους με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Έτσι λοιπόν, καθιερώνεται η σύνδεση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων και στην

κατανομή θέσης για αυτούς.

Πως διασυνδέεται αυτή η θέση με αυταρχικές-φιλελεύθερες αξίες; Η διασύνδεση συνήθως

βρίσκεται σε σχέση με την ιδέα της ανοχής απέναντι σε εθνικές μειονότητες και γενικά με την

έννοια της σχετικής στέρησης. Η έλλειψη λοιπόν, ανοχής οφείλεται στην οικονομική ανασφάλεια

που δημιουργείται στα κατώτερα ταξικά στρώματα και στα κατώτερα εισοδήματα. Απ' την άλλη

μεριά,  εκείνοι  που  ανήκουν  σε  ανώτερες  ταξικές  θέσεις  και  έχουν  υψηλότερα  εισοδήματα,

αισθάνονται  ταυτόχρονα και περισσότερο ασφαλείς  οικονομικά και  συνεπώς είναι  και λιγότερο

εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό με εθνικές μειονότητες.83

Ο δεσμός εργατικής τάξης – επιπέδου αυταρχισμού μπορεί να φανεί και στο γνωστό έργο

82 Pascarella and Terenzini, 1991: 310-313; Jenssen (1993) 244-245
83 Jenssen and Engesbak, 1994; Gaasholt, Togeby (1995)
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του Lipset (1981), Political Man84. Εκεί παρουσιάζεται το γνωστό σήμερα επιχείρημα ότι τα μέλη

της εργατικής τάξης επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα αυταρχισμού από ότι τα μέλη άλλων τάξεων.

O Kitcelet παρουσιάζει πιο συνεκτικά τον τρόπο με τον οποίο επιδρά η εκπαίδευση, διαμέσου του

άξονα φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών, στην ταξική θέση του ατόμου.  Σύμφωνα με το συγγραφέα

αυτό, η εκπαίδευση αποτελεί έναν δείκτη του επιπέδου του ελέγχου που το άτομο έχει επάνω στην

εργασία του. Όσοι απολαμβάνουν υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, έχουν περισσότερο έλεγχο

πάνω στη δουλειά τους και για αυτό το λόγο αποκτούν φιλελεύθερες αξίες.

Κοντολογίς, η υπόθεση που προκύπτει είναι ότι η εκπαίδευση οδηγεί σε πιο φιλελεύθερες

αξίες, αφού δημιουργεί μεγαλύτερα εισοδήματα και ωθεί προς ανώτερες ταξικά θέσεις, εκείνους

που  απολαμβάνουν  υψηλότερα  εκπαιδευτικά  επίπεδα.  Πρακτικά,  αυτό  αντικατοπτρίζεται  στην

εργασία καθενός,  ειδικότερα στο βαθμό ελέγχου που αισθάνεται ότι  έχει ο καθένας επάνω στη

δουλειά του. 

Προφανώς,  η  ερμηνεία  αυτή  αφενός  εστιάζει  στην  ύπαρξη  και  διαιώνιση  ταξικών

μεταβλητών, τις οποίες επιχειρούμε να αποδείξουμε ότι αντικαθιστά η νέα εκπαιδευτική διαιρετική

τομή. Αφετέρου το κριτήριο σύνδεσης με τον άξονα φιλελευθερισμού-αυταρχισμού δεν είναι το

στοιχείο της ανοχής αλλά ο βαθμός ελέγχου που ασκεί το άτομο στο εργασιακό του περιβάλλον Σε

κάθε περίπτωση λοιπόν, η αξίωση της απόδειξης περί υπάρξεως καινοτομίας της εκπαιδευτικής

διαιρετικής τομής καθίσταται, εξαιτίας των ανωτέρω, αβάσιμη και άτοπη. Επομένως και καθώς το

πλαίσιο  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών  δεν  αποτελεί  απλώς  ιδεολογική  εκδήλωση  της

προηγούμενης  κυρίαρχης  ταξικής  διαιρετικής  τομής,  αλλά  μια  καινοτόμα  διαιρετική  τομή  που

βασίζεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο,  η ερμηνεία αποτελέσματος κατανομής δεν επαρκεί ώστε να

εξηγήσει τη διασύνδεση ανάμεσα σε εκπαίδευση και τοποθέτηση στον άξονα φιλελευθερισμού-

αυταρχισμού.  

III. Επίπλαστα αποτελέσματα

Για  ένα  μεγάλο μέρος  συγγραφέων,  τα αποτελέσματα της  εκπαιδευτικής  επίδρασης στο

πλαίσιο φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών υφίστανται χωρίς ωστόσο να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια.

Η σύνδεση ανάμεσα στα δύο οφείλεται σε μια τρίτη μεταβλητή, η οποία εκ των προτέρων επιδρά

τόσο πάνω στον παράγοντα εκπαίδευση όσο και στον παράγοντα αξίες.85

Η σύνδεση λοιπόν, ανάμεσα σε εκπαίδευση και γενικά σε υλικές – μεταϋλικές αξίες (το

γενικότερο δηλαδή σύνολο αξιών που συνδέεται στενά με το υπό εξέταση πλαίσιο φιλελεύθερων-

84  Lipset,1981; 
85  Inglehart (1990) 1997
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αυταρχικών αξιών), οφείλεται στην εμφανιζόμενη αρχική ασφάλεια (formative security) που βιώνει

το άτομο κατά τη διάρκεια της νεότητάς του και που συνεχίζει  να υφίσταται κατά τα επόμενα

χρόνια της διαμόρφωσής του. Είναι αυτή ακριβώς η διαμορφωτική ασφάλεια που επιτρέπει ή δεν

επιτρέπει στο άτομο να επιδιώξει ένα υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο για τον εαυτό του. Είναι

επίσης αυτή η υλική σιγουριά που θα τονίσει ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση των παιδιών

τις μετα-υλικές έναντι των υλικών αξιών.86 

Παρατηρείται  λοιπόν από τους  υποστηρικτές  της  τρίτης αυτής άποψης ότι  η μεταβλητή

αυτή  της  διαμορφωτικής  ασφάλειας,  έχει  υψηλότερη  επεξηγηματική  ισχύ  από  εκείνη  της

εκπαίδευσης. Συναφές με το παραπάνω είναι και το επιχείρημα της αυτο-επιλογής, της διαδικασίας

δηλαδή  εκείνης,  σύμφωνα  με  την  οποία  τα  άτομα  που  επιδιώκουν  ανώτερη  και  ανώτατη

εκπαίδευση,  διακατέχονται  ήδη  από  φιλελεύθερες  αξίες,  προτού  εγγραφούν  στα  αντίστοιχα

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η εκπαιδευτική τους επιλογή γίνεται στη βάση των ήδη διαμορφωμένων

αξιών τους. Εκείνοι, με άλλα λόγια, που διακατέχονται από φιλελεύθερες αξίες, επιλέγουν ανώτερα

επίπεδα εκπαίδευσης αναμένοντας αυτό να συνάδει με τις αξίες τους, αναζητώντας κατά μια έννοια

περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες να βιώσουν αυτές τις αξίες.87 

Η  συζήτηση  περί  επίπλαστων  αποτελεσμάτων  άνοιξε  το  δρόμο  και  για  άλλες,

ανταγωνιστικές ερμηνείες της σχέσης εκπαίδευσης-αξιών, που άλλοτε επικεντρωνόταν στο πλαίσιο

του  οικογενειακού  περίγυρου  και  άλλοτε  είχαν  διαφορετική  προέλευση.  Επίσης,  πέρα  από  τη

μεταβλητή της εκπαίδευσης, προτάθηκαν και άλλες μεταβλητές που εκτιμήθηκε ότι ασκούν και

αυτές ισχυρή επίδραση στο πλαίσιο φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών. Τέσσερις βασικές, οι οποίες

αναφέρονται καθαρά για λόγους πληρότητας εικόνας, είναι: ο τομέας της εργασίας, το γένος, η

ηλικία και ο τόπος κατοικίας.

Προκειμένου  να  αποδειχτεί  ότι  η  εκπαίδευση  διαμορφώνει  την  κοινωνικο-διαρθρωτική

βάση της διαιρετικής τομής φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών οφείλουμε προφανώς να μη λάβουμε

υπόψιν και να απορρίψουμε αποφασιστικά την ερμηνεία των επίπλαστων αποτελεσμάτων όσο και

τις λοιπές ανταγωνιστικές ερμηνείες. Επιπρόσθετα, προκειμένου να δικαιολογήσουμε ότι πρόκειται

για  ένα  καινούριο  σύνολο  αξιών,  θα  πρέπει  να  εστιάσουμε  αποκλειστικά  στην  ερμηνεία  των

άμεσων  αποτελεσμάτων  που  παρουσιάστηκε  πρώτη  και  που  βρίσκεται  σε  συμφωνία  με  τη

διατύπωση της διαιρετικής τομής φιλελευθερισμού-αυταρχισμού. 

Η εκπαίδευση ως βασικό στοιχείο της νέας διαιρετικής τομής

Η εκπαίδευση, σε κάθε περίπτωση λειτουργεί μέσω της απόκτησης γνώσης και μέσω της

86  Inglehart (1997) 153-156
87  Nunn et al., 1978: 71-74
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γνωστικής εκλέπτυνσης (cognitive  sophistication)  και  ωθεί  τα  άτομα που μετέχουν αυτής,  να

επιδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό ανοχής,  ακριβώς επειδή είχαν την ευκαιρία  να γνωρίσουν την

ποικιλία  του  ανθρώπινου  είδους  και  να  δύνανται  να  προσαρμόζουν  τη  σκέψη  τους  σε

νεοεμφανιζόμενες καταστάσεις. Ένα επιπλέον στοιχείο που κερδίζουν οι άνθρωποι μέσω γνωστικής

εκλέπτυνσης, είναι μια αυξημένη ικανότητα να εφαρμόζουν ή να προσαρμόζουν γενικές αρχές σε

συγκεκριμένες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αντιτιθέμενες αντιλήψεις. Με άλλα

λόγια,  αποκτούν την ικανότητα να  ανταπεξέρχονται  σε προκλήσεις,  ακόμη και  υπό καθεστώτα

πίεσης και ασύμβατων αντιλήψεων.88

Η λειτουργία αυτή, στην πράξη συνέχεται στενά με το μοντέλο της κοινωνικοποίησης που

αναπτύχθηκε  παραπάνω.  Οι  μαθητές  στα  σχολεία  γίνονται  πιο  ευρυμαθείς,  γνώστες  των

πραγμάτων,  εντρυφούν  στη  γνώση,  έρχονται  σε  διαλεκτική  συγχρονισμένη  σχέση  με  τον  έξω

κόσμο. Έτσι γίνονται πιο φιλελεύθεροι, απελευθερώνουν το πνεύμα τους, αποκτούν μεγαλύτερη

πολιτική συνείδηση, κατά μια έννοια 'διαφωτίζονται'. Η εκπαίδευση επομένως, προωθεί αυτό τον

'διαφωτισμό' του ατόμου και αυτός με τη σειρά του οδηγεί στο φιλελευθερισμό 89. Αποδεικνύεται

λοιπόν ότι, εκπαίδευση και γνώση-γνωστική εκλέπτυνση συνδέονται.

Μένει  να  απαντήσουμε  στο  ερώτημα,  με  ποιους  μηχανισμούς  συνενώνονται  οι  τρεις

παράγοντες, ο κοινωνικοδιαρθρωτικός, ο ψυχολογικός και ο οργανωτικός, ώστε να επιτευχθεί η

μετάδοση των αξιών της νέας διαιρετικής τομής. Σε επίπεδο κοινωνικής δομής παρατηρούμε ότι

αρχικά, οι παραπάνω αξίες μεταδίδονται κατά κύριο λόγο μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης,

που αναφέρθηκε παραπάνω και η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της νέας διαιρετικής τομής 90. Αυτή

όπως σημειώσαμε, λαμβάνει χώρα από τη στιγμή που οι μαθητές και φοιτητές εντάσσονται σε ένα

θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, εντός του οποίου και παράλληλα με τη λήψη εκπαιδευτικής αγωγής,

ανταλλάσσουν εμπειρίες και ιδέες μέσω μιας διαδικασίας αποδοχής των αξιών που επικρατούν στο

εν λόγω ίδρυμα ή θεσμό (είτε πρόκειται για πανεπιστημιακό θεσμό ή για κάτι άλλο). 

Αυτή η διαδικασία δεν πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος σπουδών,

αλλά και μέσω άτυπης αλληλεπίδρασης με τους υπολοίπους συμφοιτητές και με τους καθηγητές,

ίσως μάλιστα και σε μεγαλύτερο βαθμό με αυτό τον τρόπο. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο που μέσω

κοινωνικοποίησης  μεταδίδεται,  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τις  κυρίαρχες  αξίες  που

επικρατούν στο καθένα ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης91.

88  Jenssen and Engesbak, 1994: 35-36
89  Stephens, Long (1970) 17
90  Franklin, M.N. (2010). Cleavage Research: A Critical Appraisal. West European Politics, 33, 648–58.
91  Weil, F., D. (1985). The Variable Effects of Education on Liberal Attitudes: A Comparative- Historical Analysis of 

Anti-Semitism Using Public Opinion Survey Data. American Sociological Review, 50, 458–74; Brooks, C. (2013). 
Nations, Classes, and the Politics of Professors: A Comparative Perspective. unpublished manuscript, Department of
Sociology, Indiana University; Gross, N., Fosse, E. (2012). Why are Professors Liberal?. Theory and Society, 41, 
127–68, p. 160; Jacobsen, D.I. (2001). Higher Education as an Arena for Political Socialisation: Myth or Reality?. 
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Η  ευρύτερη  τάση  όσον  αφορά  τις  αξίες  που  επικρατούν  στα  διάφορα  εκπαιδευτικά

ιδρύματα, είναι οι αξίες αυτές να τείνουν προς το φιλελεύθερο άξονα του διπόλου92. Η τάση αυτή

παρατηρείται  γενικά  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ιδρυμάτων  της  Δυτικής  Ευρώπης,  με

αποτέλεσμα  να  συνάγεται  το  συμπέρασμα  ότι  όσο  μεγαλύτερο  διάστημα  πέρασαν  κάποιοι  σε

εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερου και  ανώτατου επιπέδου,  τόσο περισσότερο ενστερνίζονται  τις

φιλελεύθερες  ιδέες,  σε  σύγκριση  με  εκείνους  που  δεν  μετέχουν  τόσο  υψηλών  εκπαιδευτικών

επιπέδων93. 

Όσον  αφορά  το  ψυχολογικό  συστατικό  στοιχείο της  διαιρετικής  τομής,  αυτό

συναποτελείται από την εμπέδωση ταυτότητας του ατόμου και τη συνεπακόλουθη διαμόρφωση

συνείδησης εντός της ομάδας στην οποία ανήκει. Παράλληλα με τη διαδικασία κοινωνικοποίησης

του ατόμου που προαναφέρθηκε,  το  άτομο υποβάλλεται  σε μια  κατάσταση συνταύτισης  με  τα

υπόλοιπα άτομα του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου. Αυτή η διαδικασία, οδηγεί στη διαμόρφωση και

παγίωση της ταυτότητας του ατόμου94, η οποία σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση κοινής ομαδικής

συνείδησης – δηλαδή αμοιβαίας εκατέρωθεν αναγνώρισης των ατόμων που βρίσκονται στο ίδιο

εκπαιδευτικό  επίπεδο  –  ολοκληρώνουν  το  ψυχολογικό  στοιχείο  της  δημιουργίας  της  νέας

διαιρετικής τομής.

Τέλος, όσον αφορά τη διασύνδεση με το τρίτο συστατικό στοιχείο της διαιρετικής τομής,

αυτό  αναφέρεται  στην  επέκταση  της  σύγκρουσης  από  το  κοινωνικοδομικό  και  το  ψυχολογικό

επίπεδο, στο επίπεδο της  οργανωτικής πολιτικής σύγκρουσης. Αυτό σημαίνει πως η προσδοκία

που δημιουργείται είναι πολύ απλά ότι τα μέλη των συγκρουόμενων εκπαιδευτικών ομάδων θα

ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία αντιπροσωπεύουν τις αξίες τους στην πολιτική αρένα. Εξαιτίας της

διαμόρφωσης αξιών και συνειδήσεων, τα μέλη των ομάδων που χαρακτηρίζονται από υψηλότερα

εκπαιδευτικά επίπεδα, αναμένεται να ψηφίσουν τα κόμματα φιλελεύθερου προσανατολισμού, ενώ

τα  μέλη  των  ομάδων  με  χαμηλότερο  εκπαιδευτικό  επίπεδο,  λόγω  των  δικών  τους  αξιών  και

συνειδήσεων, αναμένεται να στραφούν προς κόμματα τα οποία υιοθετούν περισσότερα αυταρχικές

θέσεις.

3.5 Μεθοδολογία
Τα δεδομένα της ανάλυσης προκύπτουν από συγκριτική μελέτη των Δανέζικων εκλογών από

Scandinavian Political Studies, 24, 351–68, p. 366; Nakhaie, M.R., Brym, R.J. (2011). The Ideological Orientations 
of Canadian University Professors. Canadian Journal of Higher Education, 41, 18–33, p. 23

92  Pascarella, E.T., Terenzini, P.T. (1991). How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of 
Research. San Francisco. Jossey-Bass. 279

93   Stubager 2008; Emler, N., Frazer, E. (1999). Politics: The Education Effect. Oxford Review of Education, 25. 251–
73;  van de Werfhorst, de Graaf (2004)

94  Tajfel, H. (1974). Social Identity and Intergroup Behaviour. Social Science Information, 13, 65–93.
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το  1979  έως  το  2005  και  όσον  αφορά  την  εκπαίδευση,  από  το  δείκτη  κατηγοριοποίησης  της

UNESCO, ISCED (international standard classification of education)95. 

Για την μέτρηση των πολιτικών θέσεων των κομμάτων διαχρονικά, χρησιμοποιείται η βάση

δεδομένων  Comparative  Manifesto  Project96.  Η  λειτουργικότητα  για  τα  δύο  άκρα  του  άξονα

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  περιγράφεται  από  τις  παρακάτω  κατηγορίες.  Όσον  αφορά  τον

φιλελεύθερο  πόλο,  έχουμε  τις  κατηγορίες  Διεθνισμός  (με  θετικό  πρόσημο),  Αντί-αναπτυξιακή

οικονομία, Περιβαλλοντική προστασία, Εθνικός (πατριωτικός) τρόπος ζωής (με αρνητικό πρόσημο)

και  τέλος  Πολυπολιτισμικότητα  (με  θετικό  πρόσημο).  Ο  Αυταρχικός  πόλος  αντίστοιχα

περιγράφεται από τις  κατηγορίες Διεθνισμός (με αρνητικό πρόσημο),  Νόμος και  Τάξη, Εθνικός

(πατριωτικός)  τρόπος  ζωής  (με  θετικό  πρόσημο)  και  τέλος  Πολυπολιτισμικότητα  (με  αρνητικό

πρόσημο)97.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και όσον αφορά τη Δανέζικη περίπτωση, διακρίνουμε τους εξής

κομματικούς  σχηματισμούς98.  Τα  αριστερά  κόμματα  παρουσιάζονται  ως  μια  σύνθεση  των

Αριστερών Σοσιαλιστών - εφεξής Socialists, του Δανέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος - εφεξής

Danish Communist Party και του κόμματος της Κοινής Πορείας - εφεξής Common Course. Επίσης

σε αυτή την πτέρυγα, εντάσσεται και το κόμμα των  Social  Liberals. Η ομάδα των αυταρχικών

αποτελείται (όλως παραδόξως) από τους Φιλελεύθερους - εφεξής  Liberals, τους Συντηρητικούς -

εφεξής  Conservatives και  το  Κόμμα  Προόδου/Λαϊκό  Κόμμα  Δανίας  -  εφεξής the  Progress

Party/Danish  People’s  Party.  Το  τελευταίο  αυτό  κόμμα  αντιστοιχεί  στο  άκρο  της  αυταρχικής

μερίδας ενώ τα άλλα δύο κόμματα, οι  Liberals και οι  Conservatives, κυμαίνονται συνεχώς από

πορείες κοντά στο πρώτο κόμμα (πχ το 1979) έως μετριοπαθείς στάσεις που τους τοποθετούν στο

ιδεολογικό κέντρο αυτού του πόλου (τέλη του 80) και τανάπαλιν (1994). Τέλος, παρόμοια πορεία

και θέση σημειώνει και το κόμμα των Social Democrats, τοποθετούμενο ως εκ τούτου σε αυτή τη

μεριά του ιδεολογικού φάσματος. Η όλη ανάλυση καλύπτει την περίοδο από το 1979 έως το 2005.

Κάποια από αυτά τα κόμματα διακρίνονται ως δείκτες της νέας διαιρετικής τομής που έχει

στη βάση της την εκπαίδευση. Είναι οι Left Socialists (μαζί με την πιο φιλελεύθερη πτέρυγά τους)

από τη μεριά των φιλελευθέρων και το Progress Party/Danish People’s Party από τη μεριά των

αυταρχικών. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι καθένα από τα παραπάνω κόμματα καταλαμβάνει τον ακραίο

95  Braun, M., Mu¨ ller, W. (1997). Measurement of Education in Comparative Research. Comparative Social 
Research, 16, 163–201, 173-174

96  Budge, I., Klingemann, H.-D., Volkens, A., Bara, J., & Tanebaum, E. eds. (2001). Mapping Policy Preferences. 
Estimates for Parties, Electors, and Governments 1945-1998. Oxford. Oxford University Press.

97  Knutsen, O. & Kumlin, S. (2005). Value Orientations and Party Choice. In: Thomassen, J. (ed.). The European 
Voter. Oxford. Oxford University Press, pp. 125-166, p. 159

98  Budge, I. (2001). Theory and Measurement of Party Policy Positions. In: Budge, I., H.-D. Klingemann, A. Volkens, 
J. Bara, & E. Tanenbaum (eds.). Mapping Policy Preferences. Estimates for Parties, Electors, and Governments 
1945-1998. Oxford. Oxford University Press, pp. 75-90, p. 88-89
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χώρο στην  δική  του παράταξη,  με  μικρές  αμφιταλαντεύσεις  κάποιες  χρονιές,  που  ωστόσο δεν

μειώνουν τη σημασία της γενικής αυτής παρατήρησης.

Η παραπάνω παρατήρηση έχει την εξής σημασία. Καταδεικνύει ότι η αυξανόμενη πόλωση

των κομμάτων επί του άξονα φιλελευθερισμού-αυταρχισμού σημαίνει ότι τα κόμματα λαμβάνουν

υπόψιν τους, ολοένα και περισσότερο, τον άξονα αυτό και στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν

ψηφοφόρους επικαλούμενα το εν λόγω αξιακό πλαίσιο, επιλέγουν να διαφοροποιούνται το ένα από

το  άλλο,  με  τον  πλέον  διακριτό  τρόπο  ώστε  να  έχουν  απήχηση  σε  διαφορετικές  ομάδες

ψηφοφόρων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νέα διαιρετική τομή ανοίγει νέους δρόμους ανταγωνισμού για

τα  κόμματα  και  καταλαμβάνει  ολοένα  και  μεγαλύτερη  σπουδαιότητα  στην  επίδραση  της

κομματικής επιλογής. Κατά αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται και η ολοένα αυξανόμενη σημασία της

νέας  διαιρετικής  τομής  συν τω  χρόνω αλλά και  η  ενδυνάμωση της  διασύνδεσης  ανάμεσα στο

εκπαιδευτικό επίπεδο και το αξιακό πλαίσιο φιλελευθερισμού-αυταρχισμού. 

Ανάλυση των μεταβλητών

Περνώντας στις μεταβλητές, διαπιστώνουμε ότι, καθώς υπάρχουν διαφορετικές μεταβλητές

οι  οποίες  επηρεάζουν  το  τελικό αποτέλεσμα  με  διαφορετικό  η  καθεμιά  τους  τρόπο,  πρέπει  να

εισαχθούν αυτές στην ανάλυση με συγκεκριμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη σειρά. Η βασική

αρχή που πρέπει και εδώ να τηρηθεί, είναι η αρχή της αιτιώδους συνάφειας που αντλείται από τη

λογική του funnel of causality, όπως παρουσιάζεται στο κλασικό έργο The American Voter99.

Αυτή η αναλυτική μέθοδος προτάσσει ως γνωστόν, ότι η σειρά ανάλυσης των μεταβλητών

που  επηρεάζουν  τις  φιλελεύθερες-αυταρχικές  αξίες,  θα  συγκλίνει  προς  το  κέντρο  με  αιτιώδη

συνάφεια και σύμφωνα με τη χρονική εμφάνιση κάθε μεταβλητής (από το στόμιο προς το κέντρο

της  χοάνης)100.  Δηλαδή  οι  μεταβλητές  εμφανίζονται  και  εξετάζονται  σύμφωνα  με  τη  χρονική

αλληλουχία των αποτελεσμάτων που παράγουν, που προκαλούν ή που αντιπροσωπεύουν.  Έτσι, για

παράδειγμα,  οι  μεταβλητές  της  ηλικίας  και  του  γένους  πρέπει  να  εξετασθούν  πρώτες,  καθώς

ευθύνονται  για  αποτελέσματα  τα  οποία  λαμβάνουν  χώρα  πριν  από  τα  αποτελέσματα  που

οφείλονται σε παράγοντες όπως η εκπαιδευτική ή η ταξική μεταβλητή. Στην πράξη, ωστόσο είναι

αρκετά δύσκολο και ενίοτε μη αναγκαίο να προσδιοριστεί η ακριβής σειρά όλων των μεταβλητών.

Δημιουργούνται επομένως, τρεις ομάδες μεταβλητών, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά

εμφάνισης. Στην πρώτη ομάδα, συναντούμε μεταβλητές σχετικές με δημογραφικά χαρακτηριστικά,

όπως γένος, ηλικία, τόπος καταγωγής. Εδώ συναντούμε και τις μεταβλητές που σχετίζονται με το

οικογενειακό υπόβαθρο, όπως εκπαιδευτικό επίπεδο και ταξική τοποθέτηση γονέων.

99  Cambell et al. (1960)
100 Cambell et al. (1960) 24
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Επόμενες  στη  χρονική  αλληλουχία,  εμφανίζονται  οι  μεταβλητές  οι  σχετιζόμενες  με  την

εργασιακή εμπειρία, όπως η τάξη, το εισόδημα και ο τομέας απασχόλησης. Τα αποτελέσματα εδώ,

επισυμβαίνουν αφότου έχει επέλθει η επίδραση των μεταβλητών της πρώτης ομάδας και μάλιστα

το τελικό αποτέλεσμα είναι διαμεσολαβητικό και ανάμεικτο για κάποιες ή και όλες τις μεταβλητές

της πρώτης ομάδας, δηλαδή λαμβάνει χώρα πάνω στις αλλαγές που ήδη συνέβησαν στην πρώτη

ομάδα, θεωρώντας αυτές ως δεδομένες.

Στην τελευταία ομάδα εμπεριέχονται οι ψυχολογικές παράμετροι, στοιχεία όπως το αίσθημα

ελέγχου του καθενός επάνω στη ζωή του, η πεποίθηση ότι η κοινωνική ανάπτυξη έχει υπερβολικά

γρήγορους ρυθμούς,  η κοινωνική εμπιστοσύνη κλπ. Καθώς οι μεταβλητές αυτές επιδρούν τόσο

όσον αφορά τον παράγοντα εκπαίδευση όσο και  την αγορά εργασίας,  εμφανίζονται τελευταίες,

μετά από όλες τις προαναφερθείσες. 

Η  κλίμακα  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  δομήθηκε  στη  βάση  Likert η  οποία  έχει

χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για μετρήσεις αντίστοιχου περιεχομένου101.  Οι ερωτήσεις που

χρησιμοποιήθηκαν, προέκυψαν από τις κατωτέρω θεματικές:

◦ η  οικονομική  ανάπτυξη  πρέπει  να  διασφαλίζεται  διαμέσου  της  βιομηχανικής

ενδυνάμωσης  ακόμη  και  όταν  αυτό  βρίσκεται  σε  σύγκρουση  με  περιβαλλοντικά

συμφέροντα.

◦ Η μετανάστευση συνιστά μια σοβαρή απειλή στην εθνική μας κουλτούρα.

◦ τα  βίαια  εγκλήματα  πρέπει  να  τιμωρούνται  με  πολύ  πιο  αυστηρό  τρόπο  από  ότι

τιμωρούνται σήμερα. 

Τα 4 ερωτήματα που τελικά επελέγησαν (βλ. παρακάτω) παρουσιάζουν μεγάλο πλάτος και

εύρος στο περιεχόμενό τους, επομένως το ζητούμενο είναι να αποδειχθεί ότι υπάρχει εσωτερική

συνάφεια μεταξύ τους, ώστε να δικαιολογείται η προοπτική ύπαρξης ενός ευρύτερου ενοποιητικού

αξιακού  πλαισίου.  Ας  αναλύσουμε  καταρχάς  σύντομα  το  περιεχόμενο  της  κάθε  θεματικής  και

έπειτα θα περάσουμε σε παράθεση και σύντομη εξέταση των ερωτημάτων ώστε να διαπιστώσουμε

αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Η έννοια του ανθρώπινου ελέγχου επάνω στη φύση

Το ζήτημα συνδέεται στενά με την έννοια της ιεραρχίας. Είναι ο άνθρωπος ανώτερος και

δικαιωματικά κυρίαρχος της φύσης ή πρέπει να επιδιώκεται  μία σχέση αρμονικής συνύπαρξης;

εκείνοι που βρίσκονται πιο κοντά στην αυταρχική θεώρηση του θέματος, τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ

101 Borre, O. (1997b). Old and New Politics. In: O. Borre & J. Goul Andersen (eds.). Voting and Political Attitudes in 
Denmark, Aarhus Aarhus University Press, pp. 40-64; Stubager, R. (2000). Ny politik i Danmark. Økonomi og 
Politik ,73(3), 15-30.
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της πρώτης άποψης ενώ όσοι έχουν μια πιο φιλελεύθερη θεώρηση στρέφονται προς τη δεύτερη

άποψη. Το περιβαλλοντικό ερώτημα θέτει εμμέσως και το ζήτημα της ανοχής. Άλλοι μελετητές που

συνέδεσαν το περιβαλλοντικό ζήτημα με ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιών ανάμεσα στις οποίες και η

ιεραρχία, είναι οι Cotgrove & Duff 102.

Μετανάστευση ως απειλή της εθνικής κουλτούρας 

Ολοφάνερη  η  σύνδεση  του  ερωτήματος  με  το  στοιχείο  της  ανοχής  που  ενυπάρχει  στο

πλαίσιο φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών. Οι φιλελεύθεροι άνθρωποι ανέχονται και εκτιμούν την

πολιτιστική ποικιλία και ως εκ τούτου δεν την αντιλαμβάνονται ως απειλή. Για τους αυταρχικούς

γίνεται  αντιληπτό  ότι  οι  μετανάστες  απαιτούν  πολιτιστική  ισότητα  και  αυτό  εκλαμβάνεται  ως

απειλή  προς  την  κοινωνική  ιεραρχία.  Κάθε  παρέκκλιση  από  την  παράδοση,  ιδίως  όταν  αυτή

θεωρείται ότι προκαλείται από ξένες κουλτούρες, αντιμετωπίζεται από τους αυταρχικούς ως απειλή

και συνεπώς οι μετανάστες πρέπει να υποχρεώνονται σε συμμόρφωση προς τους παραδοσιακούς

κανόνες και πρότυπα.

Καταπάτηση κανόνων και τιμωρία 

Εκείνοι που διέπονται από φιλελεύθερες αξίες δεν ανησυχούν τόσο για την καταπάτηση των

κανόνων  και  επιδεικνύουν  αυξημένα  επίπεδα  ανοχής  απέναντι  στους  παραβάτες,  εστιάζοντας

περισσότερο στην αναμόρφωσή τους καθώς και στην αποτροπή παρόμοιων δραστηριοτήτων στο

μέλλον. Όσοι διέπονται από αυταρχικές αξίες από την άλλη, αντιλαμβανόμενοι μια απειλή ενάντια

στην κοινωνική τάξη θα στραφούν επιθετικά απέναντί της ώστε να προστατεύσουν την κοινωνική

ιεραρχία και τους κανόνες.103

Ερωτήματα της έρευνας

Όπως φαίνεται  μετά  από τη  σύντομη  εξέταση παραπάνω,  όλες  οι  παραπάνω θεματικές

εκκινούν από μια κοινή θεωρητική διάσταση και ερμηνεύονται κατά παρόμοιο τρόπο.  Επομένως

και τα παρακάτω ερωτήματα που προέκυψαν από τις θεματικές αυτές, συνέχονται στενά μεταξύ

τους. Τα δε τέσσερα στοιχεία της κλίμακας  Likert που τελικά επιλέχθηκαν, ήταν τα εξής: 

◦ η μετανάστευση αποτελεί σημαντική απειλή για την εθνική κουλτούρα

◦ τα  βίαια  εγκλήματα  πρέπει  να  τιμωρούνται  με  πολύ  πιο  σκληρό  τρόπο  από  ότι

τιμωρούνται σήμερα

◦ θα ήταν πολύ λογικό να επιτραπεί σε έναν ισχυρό άντρα να καταλάβει την εξουσία σε

μια περίοδο οικονομικής κρίσης

102 Cotgrove, S., Duff A. (1980). Environmentalism, Middle-Class Radicalism and Politics. The Sociological Review 
28, 2, pp 333–351:341

103 Adorno et al. (1950) 232-233
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◦ το Ισλάμ αποτελεί μια σοβαρή απειλή ενάντια στη Δανέζικη κουλτούρα

Η μορφή των ερωτήσεων ήταν η κάτωθι:

◦ ο Α ισχυρίζεται ότι οι μετανάστες, εάν πρέπει να ζήσουν σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να

συμμορφωθούν με το Δανέζικο τρόπο ζωής και τη Δανέζικη κουλτούρα. Ο Β ισχυρίζεται

ότι  οι  μετανάστες  θα  έπρεπε  να  έχουν  τα  ίδια  δικαιώματα  όπως  και  οι  υπόλοιποι

άνθρωποι, να διατηρήσουν το δικό τους τρόπο ζωής και τη δική τους κουλτούρα. Με

ποιόν συμφωνείτε περισσότερο, με τον Α ή με τον Β;

Όσον αφορά τη διαμορφούμενη εκπαιδευτική ταυτότητα, αυτή προσδιορίστηκε από έναν

τύπο  απλής  ερώτησης,  η  οποία  είχε  την  προέλευσή  της  σε  παραδοσιακές  μεθόδους  μέτρησης

κομματικής συμμετοχής και ταξικής ταυτότητας104. “Πολλοί συχνά ισχυρίζονται ότι υπάρχουν δύο

κατηγορίες ανθρώπων στη Δανέζικη κοινωνία: εκείνοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και οι άλλοι με

χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα λέγατε ότι: 

◦ αισθάνεστε ισχυρό δεσμό με εκείνους με το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

◦ αισθάνεστε πιο κοντά σε εκείνους με το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο;

◦ δεν αισθάνεστε κανενός είδους δεσμό για κάποια από τις δύο ομάδες;

◦ αισθάνεστε πιο κοντά σε εκείνους με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο;

◦ αισθάνεστε ισχυρό δεσμό με εκείνους με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο;”

Εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού εκείνων που αποκριθήκαν ότι ταυτίζονται ισχυρότερα με

την κατηγορία χαμηλής εκπαίδευσης, οι απαντήσεις στα δύο τελευταία ερωτήματα λαμβάνονταν

σαν μια, ενώ η απάντηση που δήλωνε άγνοια εξαιρέθηκε. 

3.6 Αποτελέσματα της έρευνας
Βάσει  αποτελεσμάτων,  προκύπτει  ότι η  υπόθεση  της  αύξησης  της  επίπτωσης  της

εκπαίδευσης στο πλαίσιο φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών πράγματι υφίσταται και οφείλεται

σε διαφοροποίηση στη σύνθεση του εκλογικού σώματος – ήτοι οι υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις

και οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίζονται προς τη δεξιά και περισσότερο καπιταλιστική μεριά του

άξονα  ενώ  οι  μεσαίες  εισοδηματικές  τάξεις  και  οι  ομάδες  τριτοβάθμιας  και  μακροχρόνιας

εκπαίδευσης εμφανίζονται περισσότερο φιλελεύθερες.  Αυτή η διαπίστωση υποδηλώνει  εμμέσως

μια  εξασθένηση  της  ταξικής  διαιρετικής  τομής,  πράγμα  το  οποίο  συνεπάγεται  περαιτέρω

επιπτώσεις  σε  εκλογικό  επίπεδο.  Έτσι, η  διατύπωση μιας  διαιρετικής  τομής  φιλελεύθερων-

αυταρχικών αξιών που στη βάση της έχει  την εκπαίδευση,  εμφανίζεται ως  ένα σημαντικά

104 Campbell et al. (1960);  Andersen, G.,J. (1997). Changing Class Cleavages. In Voting and Political Attitudes in 
Denmark, (ed). Borre, O., Andersen, G.,J. Aarhus, Aarhus University Press, 114-59.
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αυξανόμενο φαινόμενο, ποιοτικά διαφορετικό από την ταξική διαιρετική τομή. 

Σε  αυτό  το  σημείο  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  έλεγχος  των  βασικών  υποθέσεων,

ξεκινώντας  από  τη  σύνδεση  που  μπορεί  να  υφίσταται  ανάμεσα  στις  αξίες  και  στο

κοινωνικοδιαρθρωτικό προφίλ των ψηφοφόρων από τη μια και στις εκλογικές τους επιλογές από

την άλλη. 

Διαπιστώνουμε με άλλα λόγια, ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ψηφοφόρων έχει αυξημένη

σημασία στις εκλογικές τους συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε αυτά τα αποτελέσματα

κυρίως όσον αφορά τα κόμματα που θεωρούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της νέας διαιρετικής

τομής,  δηλαδή όσον αφορά το κόμμα των  Liberals,  των  Left  Socialists και  το κόμμα Progress

Party/Danish  People’s  Party.  Αντίστοιχα,  παρατηρούμε  και  αύξηση  της  επίδρασης  και  της

διάστασης  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών  συγκεκριμένα  για  τα  κόμματα  αυτά.  Επομένως,  η

επίδραση που ασκεί το εκπαιδευτικό επίπεδο και το αξιακό πλαίσιο φιλελευθερισμού-αυταρχισμού

παρουσιάζεται αυξημένη, σε σχέση και με την επίδραση που ασκεί ο ταξικός παράγοντας και οι

οικονομικές αξίες στα κόμματα.

Ένα  από  τα  πρώτα  συμπεράσματα  που  εξάγεται  είναι  μια  ξεκάθαρη  μετακίνηση  των

ψηφοφόρων της σοσιαλιστικής παράταξης προς το κέντρο. Η εξέλιξη αυτή είναι σταδιακή αλλά

σχεδόν σταθερή από τα μέσα της δεκαετίας  του '80 και  έπειτα.  Επιπρόσθετα, παρατηρείται  εκ

μέρους των  Liberals και των  Conservatives μια προσέλκυση ψηφοφόρων που παρουσιάζουν ένα

ολοένα και μειούμενο καπιταλιστικό προφίλ. Και τα δύο παραπάνω αποτελέσματα κατατείνουν στο

κοινό  συμπέρασμα  ότι  η  πόλωση  όσον  αφορά  την  εκλογική  συμπεριφορά  βαίνει  μειούμενη,

μειωμένη σχεδόν στο ήμισυ. 

Είναι  φανερό  από  την  παραπάνω  τριχοτόμηση  των  ψηφοφόρων,  ότι  οι  εκλογικές  τους

επιλογές επηρεάζονται πλέον και από το αξιακό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν. Αυτό το συμπέρασμα

προκύπτει από τη διακριτή παρουσία μιας αυτούσιας ομάδας αυταρχικού προσανατολισμού -εκείνη

των  ψηφοφόρων  του  κόμματος  Progress  Party/Danish  People’s  Party-  μιας  περισσότερο

μετριοπαθούς  ομάδας  που  καταλαμβάνει  το  κέντρο-οι  ψηφοφόροι  των  Conservatives,   των

Liberals,  και  των Social  Democrats  -  και  τέλος  μιας  περισσότερο  φιλελεύθερης  ομάδα  που

περιλαμβάνει τους ψηφοφόρους των Social Liberals και των Socialists.
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Analysis,   Paper  presented  at  workshop on  Politicising Socio-Cultural  Structures:  Elite  and  Mass  Perspectives  on

Cleavages at the 35th ECPR Joint Session of Workshops, Helsinki

Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν μια σημαντική και εναλλασσόμενη

σχέση ανάμεσα τόσο στην αξιακή διάσταση όσο και στην εκλογική συμπεριφορά. 

Οι  προσδοκίες  λοιπόν  επιβεβαιώνονται  και  από  τα  δεδομένα  της  ανάλυσης  για  την

αυξανόμενη  σημασία  της  νέας  διαιρετικής  τομής  φιλελευθέρων-αυταρχικών  αξιών  και  τη

μειούμενη αντίστοιχα σημασία της παλαιότερης διαιρετικής τομής γύρω από οικονομικές αξίες.

Πράγματι, παρατηρείται ότι ενώ αρχικά η ταξική μεταβλητή έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο σε σχέση με

τα  τρία  παραδοσιακά  μεγάλα  κόμματα  -τους  σοσιαλδημοκράτες,  τους  φιλελεύθερους  και  τους

συντηρητικούς- στην πορεία και έπειτα από τη δεκαετία του '90 έχασε μεγάλο μέρος της επίδρασής

της.

Η απώλεια αυτή, της επίδρασης της ταξικής μεταβλητής και η συνεκδοχική αποδυνάμωσή

της, παίρνει μορφή γενικότερης τάσης που διατρέχει ολόκληρο το κομματικό φάσμα. Όσον αφορά

την εκπαιδευτική μεταβλητή, παρατηρούμε ότι αυτή έχει τη μεγαλύτερη επίδρασή της σε σχέση με

τους  Social Liberals και με τους  Socialists. Τα επίπεδα επίδρασης της εκπαιδευτικής μεταβλητής

είναι παρόμοια με εκείνα της ταξικής μεταβλητής όσον αφορά το κόμμα  Progress  Party/Danish

People’s Party. Τέλος, όσον αφορά τα τρία παραδοσιακά μεγάλα κόμματα της Δανέζικης πολιτικής

σκηνής, εδώ ο εκπαιδευτικός παράγοντας παίζει εμφανώς μικρότερο ρόλο. 

Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας,  όσον  αφορά  τα  κόμματα  Social  Liberals  και  Progress

Party/Danish People’s Party, τεκμηριώνουν το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο, διαμέσου και

της διαμορφούμενης συνείδησης των ψηφοφόρων, παίζει τον αναμενόμενο ρόλο σε σχέση με την

εκλογική συμπεριφορά, καθιερώνοντας με αυτό τον τρόπο και τη σύνδεση μεταξύ του δεδομένου

της  συνείδησης,  που  αναφέρεται  στα  ψυχολογικά  στοιχεία  διαμόρφωσης  της  νέας  διαιρετικής

τομής, από τη μια και στο οργανωτικό στοιχείο της διαιρετικής τομής, από την άλλη. 

Εξετάζοντας  με  μεγαλύτερη λεπτομέρεια  την  επίδραση φιλελευθέρων-αυταρχικών  αξιών

στην  εκλογική  επιλογή,  διαπιστώνουμε  ότι  όσον  αφορά  τα  δύο  παραπάνω  κόμματα,  οι  αξίες

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού βρίσκονται στα δύο αντίστοιχα άκρα. Κανένας άλλος συνδυασμός

των υπό εξέταση κομμάτων δεν παρουσιάζει  τόσο ξεκάθαρα αποτελέσματα,  ούτε  άλλωστε και

μεμονωμένες περιπτώσεις κομμάτων, γεγονός το οποίο ήταν γνωστό και από προηγούμενες έρευνες

αλλά ενισχύει και τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα της έρευνας αυτής.

Όπως  αναμενόταν,  οι  τοποθετήσεις  των κομμάτων επί  της  διάστασης  φιλελευθερισμού-

αυταρχισμού υποδηλώνουν ότι οι αποκριθέντες της έρευνας που χαρακτηρίζονταν από υψηλότερο

εκπαιδευτικό επίπεδο, προτιμούσαν το κόμμα των Social Liberals, ενώ εκείνοι που συμμετείχαν

στην έρευνα και χαρακτηρίζονταν από χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, προτίμησαν το κόμμα
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Danish People’s Party.

Επίσης,  για πρώτη φορά διαπιστώθηκε αδιαμφισβήτητα η επίδραση της ταυτότητας που

προκύπτει από το εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και της αντίστοιχης διαμορφούμενης συνείδησης,

στην εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Το μυστικό της επιτυχίας της παραπάνω έρευνας και

των  επιτυχημένων  αποτελεσμάτων  που  είχε,  ήταν  το  γεγονός  ότι  οι  ερωτήσεις  που

χρησιμοποιήθηκαν δεν έκαναν σε κανένα σημείο, λόγο για φιλελεύθερες ή αυταρχικές αξίες ή για

ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τους δύο αυτούς όρους. Έτσι, αφενός φάνηκε με επιτυχία η

επίδραση,  τόσο των φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών όσο και  του εκπαιδευτικού επιπέδου στη

διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς, αφετέρου επιβεβαιώθηκε αδιαμφισβήτητα ο αυθεντικός

δεσμός ανάμεσα στο ψυχολογικό και στο οργανωτικό στοιχείο, αμφότερα ως δομικά συστατικά της

διαμόρφωσης της νέας εκπαιδευτικής διαιρετικής τομής. 

Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να θιχτεί, προέρχεται από το γεγονός ότι παρόλο που η νέα

εκπαιδευτική διαιρετική τομή πηγάζει σε σταθερές διαδικασίες, μπορεί να ωθήσει σε κάθε άλλο

παρά  σταθερές  πολιτικές  καταστάσεις,  μιας  και  η  σταδιακή  εγκαθίδρυση της  νέας  διαιρετικής

τομής  μπορεί  να  προκαλέσει  ανταγωνισμούς  με  τα  πολιτικά  κόμματα  που  κυριαρχούσαν  στις

προηγούμενες διαιρετικές δομές105. Επίσης και η σημασία και ο αντίκτυπος της νέας εκπαιδευτικής

διαιρετικής τομής δεν είναι δεδομένοι αλλά αυξομειώνονται, ανάλογα με την αντίστοιχη σημασία

των  ζητημάτων  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  που  εκφράζονται  κάθε  φορά.  Εξάλλου,  κατά  τη

διάρκεια σοβαρών οικονομικών κρίσεων, παρομοίων με την τελευταία που σάρωσε μεγάλο αριθμό

Δυτικών κρατών, το ενδεχόμενο να αυξηθεί η σημασία και να επανακτηθεί η ισχύς της οικονομικής

διάστασης είναι πολύ μεγάλο, σε βάρος της εκπαιδευτικής διαιρετικής τομής.

3.7 Συμπεράσματα
Από ότι φαίνεται, οι κομματικές επιλογές παρουσιάζονται κατά συνέπεια σύμφωνες με τα

αποτελέσματα των αναλύσεων, ήτοι οι Social Liberals και οι Socialists προτιμούνται περισσότερο

από τις  ομάδες  με  υψηλότερο  εκπαιδευτικό  επίπεδο  ενώ οι  Social  Democrats και  το  Progress

Party/Danish  People’s  Party προτιμούνται  από  τους  ψηφοφόρους  που  χαρακτηρίζονται  ως

χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι μεταβλητές που σχετίζονται με οικονομικούς

105 Albertazzi, D., Mueller, S. (2013). Populism and Liberal Democracy: Populists in Government in Austria, Italy, 
Poland and Switzerland. Government and Opposition, 48(3), 343–71; Best (2013). How Party System 
Fragmentation has Altered Political Opposition in Western Democracies. Government and Opposition, 48(3), 314–
42;  Kitschelt (1994), (1995)
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παράγοντες  εξακολουθούν  να  παίζουν  το  ρόλο  τους,  τουλάχιστον  όσον  αφορά  την  εκλογική

συμπεριφορά  των  ψηφοφόρων των  Social  Democrats,  των  Liberals και  των  Conservatives και

μάλιστα συχνά παίζουν το ρόλο τους σε βαθμό μεγαλύτερο από εκείνον της νέας διαιρετικής τομής

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού. Η οικονομική διάσταση επομένως είναι εκείνη που καθορίζει τη

συνολική συμπεριφορά για τα εν λόγω κόμματα, παρόλο που παρατηρείται πράγματι και για αυτά,

αύξηση της σημασίας της νέας διαιρετικής τομής φιλελευθερισμού-αυταρχισμού. 

Όσον  αφορά  τα  υπόλοιπα  κόμματα  και  ιδιαίτερα  τους  Social  Liberals και  το  Progress

Party/Danish People’s Party, η επίδραση της νέας διαιρετικής τομής διαπιστώνεται ότι υφίσταται σε

αρκετά μεγάλο βαθμό, ακόμη θα υποστηρίζαμε ότι επιδρούν οι αξίες αυτές κατά θεμελιώδη τρόπο

και έχουν σχεδόν υποκαταστήσει τις παλιότερες οικονομικές αξίες. 

Εξειδικεύοντας περαιτέρω, διαπιστώνουμε ότι οι  Social  Liberals και  οι  Socialists χαίρουν

υποστήριξης από την φιλελεύθερη πλευρά του διπόλου φιλελευθερισμού-αυταρχισμού, ενώ από

την άλλη μεριά,  οι  Conservatives,  οι  Liberals και  ιδίως  οι  υποστηριχτές  οι  κόμματος  Progress

Party/Danish  People’s  Party αντλούν  την  υποστήριξή  τους  από  την  αυταρχική  μερίδα  των

ψηφοφόρων. 

Συνοψίζοντας  τα  συμπεράσματα,  παρατηρούμε  ότι  τρία  από  τα  κόμματα  της  ανάλυσης

υιοθετούν ξεκάθαρα θέσεις που εμπίπτουν στον άξονα φιλελευθερισμού-αυταρχισμού. Πρόκειται

για τους Social Liberals, τους Socialists και το κόμμα Progress Party/Danish People’s Party. Όσον

αφορά  τα  κόμματα  αυτά  επομένως,  το  εκπαιδευτικό  επίπεδο  και  το  αξιακό  πλαίσιο

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  αποδείχτηκαν  οι  πιο  σημαντικές  μεταβλητές,  σε  σχέση  με  τις

παλιότερες επικρατούσες οικονομικές και ταξικές αξίες. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα της

ανάλυσης,  οι  παραπάνω  αξίες  εξακολουθούν  να  ασκούν  κυρίαρχο  ρόλο  αντανακλώντας  την

παραδοσιακή  σχέση  κόμματος  και  ταξικής  διαιρετικής  τομής,  χωρίς  ωστόσο  να  είναι  διόλου

ευκαταφρόνητος ο ρόλος και η αύξουσας σημασίας θέση της νέας διαιρετικής τομής.

Μπορεί επομένως να υποστηριχθεί η διαρκώς αυξανόμενης επίδρασης, εγκαθίδρυση

της νέας διαιρετικής τομής  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού που βασίζεται στην εκπαίδευση

και  να  επιβεβαιωθεί  από  την  άλλη  η  σταθερά  μειούμενη  απήχηση  της  άλλοτε  κραταιάς

ταξικής διαιρετικής τομής.

Όπως αναμενόταν επίσης, τα ευρήματα της έρευνας συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι το

εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την διαμόρφωση

ταυτότητας.  Έτσι,  διαπιστώνεται  ότι  τα μέλη της  ίδιας  εκπαιδευτικής  ομάδας αισθάνονται  ότι

διακατέχονται από ένα είδος κοινής ταυτότητας που προκύπτει από τη σύνδεσή τους στο πλαίσιο

της ίδιας ομάδας. Αυτό το γεγονός έχει πρόσθετη σημασία επειδή η κοινωνική αυτή ταυτότητα που

προκύπτει  από  το  ευρύτερο  εκπαιδευτικό  πλαίσιο  στο  οποίο  ανήκουν  τα  άτομα,  επηρεάζει
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σημαντικά την εκλογική συμπεριφορά των ατόμων, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της έρευνας.  

Επίσης, η έρευνα επαληθεύει τόσο την υπόθεση ότι  οι έχοντες υψηλότερο εκπαιδευτικό

επίπεδο παρουσιάζονται ως  περισσότερο φιλελεύθεροι,  όσο και  την υπόθεση ότι  το πλαίσιο

φιλελευθέρων-αυταρχικών  αξιών  υφίσταται  ανεξάρτητα  από  την  ύπαρξη  είτε  οικονομικών  ή

ταξικών παραγόντων. Αυτό το τελευταίο σημείο επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας νέας ξεχωριστής

διαιρετικής  τομής,  η  οποία  διαμορφώνεται  αποκλειστικά  από  το  πλαίσιο  φιλελευθέρων-

αυταρχικών  αξιών  και  υφίσταται  ανεξάρτητα  από  τις  παλαιότερες  ταξικές  ή  οικονομικές

διαιρετικές τομές.

Πηγή:  Stubager, R. (2013). The Changing Basis of Party Competition: Education, Authoritarian–Libertarian Values and

Voting. Government and Opposition, 48, 384

Τέλος,  ας  μη  λησμονούμε ότι  όλες  οι  παραπάνω διαδικασίες  λαμβάνουν  χώρα κατά τη

διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου της ανθρώπινης ζωής, κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Εκτιμάται

ότι οι αξίες που καθιερώνονται σε αυτό το σημείο της ανθρώπινης ύπαρξης, ασκούν μια συνεχή

επίδραση  στη  ζωή  του  ατόμου,  καθιστώντας,  κατά  μιαν  έννοια,  τα  μετέπειτα  αποτελέσματα

σταθερά, καθώς το άτομο μεγαλώνει.

Είναι προφανές ότι η ερμηνεία των άμεσων αποτελεσμάτων και ειδικότερα το μοντέλο

της κοινωνικοποίησης, αποτελούν τις πιο ισχυρές παραμέτρους της ανάλυσης. Λαμβάνοντας τα

παραπάνω ως δεδομένα, ενισχύεται περαιτέρω η διάσταση της διαιρετικής τομής ως ερμηνευτικός

παράγοντας της σχέσης ανάμεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο από τη μια και στο πλαίσιο αξιών από

την άλλη. 

Έτσι  λοιπόν,  η  σχέση  ανάμεσα  σε  εκπαίδευση  και  φιλελεύθερες-αυταρχικές  αξίες,  σε

συνδυασμό  με  τις  ταυτότητες  και  τις  διαμορφούμενες  συνειδήσεις  που  προκύπτουν  εντός  των
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εκπαιδευτικών  ομάδων,  όλοι  αυτοί  οι  παράγοντες  μαζί  επηρεάζουν  τα  μέλη  των  αντίστοιχων

ομάδων να ψηφίσουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία παρουσιάζονται ως αντιπροσωπευτικά των

συμφερόντων της καθεμιάς πλευράς. Όσον δε, αφορά την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ

παρόμοιο  ρόλο  παίζει  και  η  θρησκεία,  σε  αρκετά  μεγάλο  βαθμό  μάλιστα,  προσδιορίζοντας

συμπεριφορές  αναφορικά  με  ζητήματα  ηθικής.  Στα  πιο  κοσμικά  κράτη  της  Βόρειας  Ευρώπης

ωστόσο, η εκπαίδευση κατέχει ολοκληρωτικά κυρίαρχη θέση και επίδραση αναφορικά με τα εν

λόγω ζητήματα. 
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4. Κεντρική Ευρώπη

Παραδοσιακοί τρόποι επεξήγησης της εκλογικής συμπεριφοράς στις δυτικές δημοκρατίες,

δεν περιγράφουν το ίδιο καλά τα πρότυπα που ισχύουν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης106. Οι

διαφορετικές  συνθήκες  που  επικρατούν  σε  αυτές  τις  χώρες,  απότοκα  μη  δημοκρατικής

διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια των κομμουνιστικών χρόνων, δεν επέτρεψαν τη διεργασία της

αλλαγής των αξιών που συνέβαινε στη Δύση107, να προχωρήσει στην Ανατολή108. Οι σοσιαλιστικές

ιδεολογικές βάσεις αυτών των καθεστώτων, καθιέρωσαν την επικράτηση αξιών συνδεδεμένων με

αυτή  την  κοσμοθεώρηση.  Η  ταχύτατη  πολιτική  και  οικονομική  μετάβαση  και  η  ασταθής  νέα

κατάσταση που προέκυψε από τις  ραγδαίες αυτές αλλαγές,  δυσκόλευαν σε μεγάλο βαθμό τους

ψηφοφόρους να διακρίνουν ανάμεσα στις εναλλακτικές πολιτικές επιλογές που είχαν αλλά και να

εκτιμήσουν την ίδια τους την κοινωνική και πολιτική κατάσταση ορθά109. Έτσι επικράτησαν στις

νέες  αυτές  δημοκρατίες,  μοτίβα  εκλογικής  επιλογής  που  στηρίζονταν  σε  βραχυπρόθεσμης

φύσεως παράγοντες όπως η εικόνα του υποψηφίου ή η θεματική ψήφος (issue positions).  

Κατ' αντιστοιχία, σημειώνεται το διαφορετικό περιεχόμενο που δινόταν στην έννοια δεξιάς-

αριστεράς σε καθιερωμένες μετακομμουνιστικές δημοκρατίες σε σχέση με δυτικά κράτη, στα οποία

η διάσταση δεξιάς-αριστεράς ήταν και είναι κυρίως συνδεδεμένη με κοινωνικοοικονομικές αξίες

ενώ στις ανατολικές χώρες αναφέρεται κυρίως σε φιλελεύθερες-αυταρχικές αξίες. 

Σκοπός αυτού του τμήματος είναι να καταδείξει τη σχέση και τη σύνδεση ανάμεσα σε

πολιτικές αξίες και εκλογική συμπεριφορά, μέσα από τη διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα

στις  διάφορες  Ευρωπαϊκές  χώρες. Οι  επιλεγμένες  για  εξέταση χώρες  είναι  η  Αυστρία  και  η

Δυτική Γερμανία από τη μεριά των Δυτικών Ευρωπαϊκών κρατών και η Ανατολική Γερμανία και οι

χώρες  του  Βίζεγκραντ  (Πολωνία,  Τσεχία,  Σλοβακία,  Ουγγαρία),  από  τη  μεριά  της  Ανατολικής

Ευρώπης.

106 Voda, P. (2013 ). Values and Voting In Central Europe, Paper prepared for the 7th ECPR general conference in 
Bordeaux, 4-7 September, Masaryk University

107Walczak, A., van der Brug, W., de Vries, C. (2010). Values, Ideology and Party Choice in Europe. Paper prepared 
for the UACES conference in Bruges, 6-8 September

108Flanagan, S.C. (1987); Inglehart, R.F. (2008). Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. West 
European Politics, 31 (1–2), 130 – 146; Knutsen, O. (2006). The end of traditional political values. In Ester, P., 
Braun, M., Mohler, P. (eds). Globalization, Value Change and Generations: A Cross-National and Intergenerational
Perspective. Boston. Brill Academic Publishers.

109 Dalton, R. J. (2002). Citizen Attitudes and Political Behavior. Comparative Political studies 33 (6-7), 912-940, pp. 
925-926
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4.1 Επίδραση των αξιών
Σαν αξίες της Παλιάς Πολιτικής,  στην περίπτωση των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης,

αναφέρονται οι θρησκευτικές-χριστιανικές και κοσμικές αξίες καθώς και οι υλιστικές αξίες δεξιάς-

αριστεράς.  Στις  αξίες  της  Νέας  Πολιτικής  συγκαταλέγονται  οι  μετα-υλιστικές  αξίες,

περιβαλλοντικού  χαρακτήρα  και  αειφόρου  ανάπτυξης  όπως  και  το  πλαίσιο  φιλελεύθερων-

αυταρχικών  αξιών.  Υπ'  αυτό  το  πρίσμα,  ο  σοσιαλισμός  χαρακτηρίζεται  από μέριμνα  τόσο  για

ισότητα όσο και για ελευθερία ενώ ο φασισμός περιγράφεται ως έλλειψη των παραπάνω στοιχείων.

Αντίστοιχα,  ο  καπιταλισμός  θέτει  ως  προτεραιότητα  την  αξία  της  ελευθερίας  σε  βάρος  της

ισότητας, ενώ ο κομμουνισμός από την άλλη, δίνει έμφαση στην ισότητα έναντι της ελευθερίας.

Εξειδικεύοντας  περαιτέρω,  η  διάκριση  ανάμεσα  σε  φιλελευθερισμό  και  αυταρχισμό

φανερώνεται από τις αντίστοιχες συμπεριφορές που προκύπτουν από την θέση των ατόμων στην

κοινωνία110.  Από  τη  μια  μεριά  έχουμε  έμφαση  σε  προσωπικές  ελευθερίες,  ισότητα  γυναικών-

αντρών, δικαιώματα σεξουαλικών μειονοτήτων, περισσότερο έλεγχο στην εργασιακή συμπεριφορά

ενώ από την άλλη μεριά επικρατεί αντίθεση με αυτού του είδους τις αυξημένες ελευθερίες και

προκρίνονται  ενίσχυση  των  ενόπλων  δυνάμεων  και  έμφαση  στην  οικονομική  και  την  φυσική

ασφάλεια. 

Περαιτέρω,  οι  φιλελεύθερες  αξίες  εκπροσωπούνται  από  συμπεριφορές  όπως  ελεύθερη

διακίνηση  της  πληροφορίας,  ανοχή  απέναντι  στις  μειονότητες  και  σε  ακραίες  συμπεριφορές,

υποστήριξη του δικαιώματος της διαμαρτυρίας και της άσκησης κριτικής και δέσμευση στην αρχή

ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να λειτουργούν με σεβασμό και υπακοή απέναντι στο νόμο. Όλοι

αυτοί  οι παράγοντες οριοθετούν το πλαίσιο εκδήλωσης των φιλελεύθερων αξιών και το βαθμό

δέσμευσης καθενός με αυτές111.

Η εκλογική επιλογή εξαρτάται από το αξιακό πλαίσιο του ψηφοφόρου, ανάλογα και με τη

χώρα καταγωγής του. Ωστόσο, ο άξονας αριστεράς-δεξιάς αποτελεί ισχυρότερη ένδειξη πρόβλεψης

εκλογικής συμπεριφοράς σε Δυτικές χώρες, ενώ η εκλογική συμπεριφορά στην Ανατολική Ευρώπη

φαίνεται να προσδιορίζεται περισσότερο από τον άξονα φιλελευθερισμού-αυταρχισμού. 

4.2 Μεθοδολογία
Οι χώρες υπό εξέταση είναι η Γερμανία (Ανατολική και Δυτική), η Αυστρία, η Τσεχία, η

Ουγγαρία,  η Πολωνία και η Σλοβακία.  Η μέθοδος που ακολουθείται προκειμένου να εξαχθούν

συμπεράσματα  είναι  η  μέθοδος  cluster.  Από  την  κατηγοριοποίηση  των  κομμάτων  προέκυψαν

110 Inglehart (1977);  Flanagan (1987)
111 Miller, W.L., White, S., Heywood, P. (1998). Political Values Underlying Partisan Cleavages in Former Communist 

Countries. Electoral Studies, 17(2), 197–216
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ευρύτερες ομαδοποιήσεις που περιλαμβάνουν κοινωνικά κόμματα Πρασίνων, κόμματα εθνικιστικά,

ακροδεξιών και εν γένει ριζοσπαστικών στοιχείων, συντηρητικά κόμματα, Χριστιανοδημοκρατικά

και  τέλος  φιλελεύθερα  κόμματα.  Επίσης  μία  κατηγορία  περιλάμβανε  και  τα  κόμματα

μονοθεματικού χαρακτήρα (single issue parties).

Φυσικά, τα προβλήματα από τέτοιες ευρύτερες ομαδοποιήσεις δεν ήταν λίγα. Καταρχάς,

σημαντικές διαφορές παρατηρούνται επιμέρους, καθώς οι ψηφοφόροι στη Γερμανία, στην Αυστρία,

στην Τσεχία και στη Σλοβακία τείνουν να ψηφίζουν κόμματα που αρκετά ξεκάθαρα τοποθετούνται

είτε  δεξιότερα  είτε  αριστερότερα  στον  ιδεολογικό  άξονα  ενώ αντίστροφα,  οι  ψηφοφόροι  στην

Πολωνία και στην Ουγγαρία, κινούνται κυρίως στο χώρο του κέντρου.

Πηγή: Voda, P. (2013 ). Values and Voting In Central Europe, Paper prepared for the 7th ECPR general conference in

Bordeaux, 4-7 September, Masaryk University, p. 11

Αλλά  και  το  είδος  του  κομμουνισμού  που  επικρατούσε  στις  παραπάνω  χώρες

διαφοροποιούνταν σημαντικά. Για παράδειγμα, το κομμουνιστικό καθεστώς που επικρατούσε στην

Πολωνία  και  στην  Ουγγαρία  είχε  χαρακτήρα  περισσότερο  συναινετικό,  ενσωματώνοντας

ασυνήθιστα  σημαντικό  αριθμό  εθνικών  στοιχείων  που  χαρακτηρίζοντας  από  αναπτυγμένες

επίσημες διακυβερνητικές-γραφειοκρατικές δομές. Αντίθετα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως

άλλωστε και στην Κεντρική Ασία, ο χαρακτήρας του καθεστώτος ήταν περισσότερο πατρογονικός-

κληρονομικός (patrimonial)112.

Τέλος, ο τύπος του κομμουνιστικού καθεστώτος που απαντούσε τόσο στην Τσεχία όσο και

στην πρώην Ανατολική Γερμανία, χαρακτηριζόταν από υψηλό και εκλογικευμένο γραφειοκρατικό-

θεσμικό  επίπεδο,  μοναδικό  και  αυτό  στη  συνολική  εικόνα  της  εποχής113.  Επομένως,  διαφορές

112Kitschelt, H., Mansfeldova, Z., Markowski, R., Tóka, G. (1999). Post-Communist Party Systems: Competition, 
Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 21

113 Kitschelt, H. (1995b). Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies, Party Politics, roč. 1, č. 4, 
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ανάμεσα στις προαναφερθείσες χώρες εξηγούνται κατά ένα μέρος και από τα διαφορετικά είδη

κομμουνιστικής διακυβέρνησης που είχε η καθεμιά.

Πέρα από τις διαφορές στο περιεχόμενο του πλαισίου που προσδίδει κάθε ένας μελετητής

(πχ ο  Knutsen (2006) δίνει έμφαση στις Αρχές, ενώ οι Flanagan & Lee (2000) συμπεριλαμβάνουν

και  θρησκευτικές  καθώς  και  μετά-υλιστικές  αξίες  στην  διάσταση  φιλελεύθερων-αυταρχικών

αξιών114),  η  λειτουργικότητα  της  διάστασης  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών  μπορεί  να  φανεί

καλύτερα  από  τις  διαφορετικές  ερωτήσεις  που  κάθε  φορά  καλούνται  να  απαντήσουν  οι

ερωτηθέντες115. Ας δούμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις ερωτήσεων που ανταποκρίνονται

στα παραπάνω.

Ερωτήσεις

◦ Επικρατούν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την εκτέλεση οδηγιών που δίνονται εν

ώρα  εργασίας.  Κάποιοι  υποστηρίζουν  ότι  ο  εργαζόμενος  οφείλει  να  ακολουθεί  τις

οδηγίες του προϊσταμένου του ακόμη και όταν δεν είναι απόλυτα σύμφωνος με αυτές.

Άλλοι πάλι, υποστηρίζουν ότι ο εργαζόμενος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες, μόνον

όταν  είναι  πεπεισμένος  ότι  αυτές  είναι  σωστές.  Συμφωνείτε  με  την  πρώτη ή  με  τη

δεύτερη άποψη ή εξαρτάται.

◦ Ανεξάρτητα από τις αρετές και τις αδυναμίες των γονιών μας, οφείλουμε πάντοτε να

τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε.  Κανείς  δεν έχει υποχρέωση να αγαπά και  να

σέβεται γονείς που δεν έχουν κερδίσει αυτή τη συμπεριφορά με τις πράξεις και τη στάση

τους. Συμφωνείτε με την πρώτη ή με τη δεύτερη άποψη;

◦ Ποιες από τις παρακάτω αξίες, κατά σειρά σημαντικότητας, πρέπει να ενθαρρύνονται να

μαθαίνουν τα παιδιά στο σπίτι;

▪ καλούς τρόπους

▪ ανεξαρτησία

▪ φαντασία

▪ υπακοή

◦ από τις  παρακάτω αλλαγές που μπορεί  να λάβουν χώρα στη ζωή μας στο προσεχές

μέλλον, ποιες θα χαρακτηρίζατε καλές, ποιες κακές και ποιες δεν θα σας ένοιαζε πολύ

αν συνέβαιναν;

Αλλαγές που αναφέρονταν σε φιλελεύθερες αξίες:

447-472, pp. 452-453; Kitschlet et al. (1999) 23-28 
114 Flanagan, S.C., Lee, A. (2003)
115 Knutsen (2006)
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▪ προστασία της ελευθερίας του λόγου

▪ περισσότερη ανάμειξη του κόσμου στις κυβερνητικές αποφάσεις

▪ εκμάθηση στα παιδιά αξιών όπως η ανεξαρτησία και ή φαντασία

▪ προτίμηση στις εργασίες που ευνοούν την ανάληψη πρωτοβουλίας

▪ οι γονείς θα πρέπει να έχουν τη δική τους ζωή

▪ τα διαζύγια και οι εκτρώσεις ορισμένες φορές δικαιολογούνται

▪ παρομοίως και η πορνεία και οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις

Αλλαγές που αναφέρονταν σε αυταρχικές θέσεις:

▪ σεβασμός των αρχών

▪ διατήρηση εθνικής τάξης

▪ εκμάθηση στα παιδιά αξιών όπως η υπακοή και οι καλοί τρόποι

▪ υποχρέωση να ακολουθούνται οι οδηγίες των προϊσταμένων

▪ υποχρέωση ανεξαρτήτως, αγάπης και σεβασμού απέναντι στους γονείς μας

▪ πίστη στο Θεό 

▪ παντελής απουσία δικαιολογητικής βάσης αντίστασης ενάντια στην αστυνομία116

Στις μετακομουνιστικές χώρες, ωστόσο, τα στοιχεία που κατεξοχήν ανταποκρίνονται στη

διάσταση υλισμού-μεταϋλισμού είναι η διατήρηση της εθνικής τάξης και η άρνηση εκτεταμένων

εξουσιών και αρμοδιοτήτων του λαού απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές. 

4.3 Αποτελέσματα της έρευνας
Οι έρευνες επιτρέπουν να επεξηγήσουμε σε σημαντικό βαθμό την πολιτική επιλογή των

ψηφοφόρων  στον  άξονα  δεξιάς-αριστεράς,  με  γνώμονα  τις  πολιτικές  τους  αξίες.  Αυτό  που

προκύπτει  είναι  το  αναμενόμενο  αποτέλεσμα,  οι  τείνοντες  προς  την  αριστερά  ψηφοφόροι  να

επιλέγουν αριστερά κόμματα με ένα ποσοστό κατά 1/3 μεγαλύτερο από τους δεξιούς ψηφοφόρους

να επιλέξουν να ψηφίσουν αριστερά κόμματα. Από την άλλη μεριά, οι ψηφοφόροι που εμφορούνται

από αυταρχικές αξίες και κυρίως εκείνοι που διακατέχονται από θρησκευτικές και υλιστικές αξίες,

έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα να ψηφίσουν αριστερά κόμματα. 

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για κεντρώα κόμματα, χωρίς ωστόσο εδώ να παρατηρείται στον

ίδιο βαθμό η επίδραση των θρησκευτικών αξιών. Γενικά, θα συμπεραίναμε ότι όσον αφορά τα

116 Evans, G., Heath, A., Martin, J. (1994). The Measurement of Core Beliefs and Values: The Development of 
Balanced Socialist/Laissez Faire and Libertarian/Authoritarian. British Journal of Political Science, 24 (1), 115-132;
Evans et al. (1996)

57



κεντρώα κόμματα και  την  εκλογική  συμπεριφορά των ψηφοφόρων απέναντι  σε  αυτά,  είναι  σε

μεγαλύτερο βαθμό κατάλληλος  ο άξονας φιλελευθερισμού-αυταρχισμού για  να  ερμηνεύσει  την

εκλογική επιλογή.

Μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση που προκύπτει από τα ευρήματα των ερευνών είναι ότι

ενώ  γενικά  οι  υλιστές  ψηφοφόροι  προτιμούν  δεξιά  κόμματα,  αυτή  η  αναλογία  είναι  σχετικά

περιορισμένη στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Εκείνο που ισχύει με μεγαλύτερη βεβαιότητα

είναι ότι οι πιθανότητες ένας ψηφοφόρος με αριστερές αξίες να ψηφίσει κόμματα της αριστεράς,

είναι πολύ μεγάλες. Αν και αυτές οι διακρίσεις ανάμεσα σε κράτη της Δυτικής και της Ανατολικής

Ευρώπης ήταν ιδιαίτερα εμφανείς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 και εξακολουθούν να

ισχύουν, σε πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια και σήμερα, δεν θα έπρεπε φυσικά σε καμία περίπτωση

να θεωρηθούν υπεύθυνες και ενδεικτικές διαμόρφωσης των υφισταμένων συνόρων ανάμεσα σε

Δύση και Ανατολή. Σε καμία περίπτωση δηλαδή, οι διαφορές της εκλογικής συμπεριφοράς που

παρατηρούνται ανάμεσα σε κράτη της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης, δεν αντανακλούν και

ιδεατές συνοριακές γραμμές ανάμεσα στα κράτη αυτά.

Εξειδικεύοντας κάπως περισσότερο στα αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι τόσο στην Τσεχία

όσο και στην Αυστρία ισχύει το γενικό συμπέρασμα ότι οι αριστεροί ψηφοφόροι έχουν μεγαλύτερη

πιθανότητα να προτιμήσουν αριστερά κόμματα. 

Σύμφωνα  με  κάποιες  γενικότερες  επισημάνσεις  πάνω  στα  ευρήματα  της  έρευνας,  θα

υποστηρίζαμε επίσης ότι ο άξονας δεξιάς-αριστεράς προέβλεπε σε μεγαλύτερο βαθμό τις εκλογικές

επιλογές στις Δυτικές χώρες ενώ αντίστοιχα για τις Ανατολικές, πιο σημαντική ήταν η διάσταση

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού.  Το αξιακό πλαίσιο υλισμού-μεταϋλισμού παίζει  σημαντικό ρόλο

τόσο  στις  Δυτικές  όσο  και  στις  μετακομουνιστικές  χώρες,  αλλά  εντός  Δυτικού  πλαισίου

εμφανίζονται  πιο  σημαντικές  οι  μεταϋλικές  αξίες  ενώ  η  εκλογική  συμπεριφορά  σε

μετακομουνιστικές χώρες φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από υλιστικές αξίες, χωρίς ωστόσο

να αποκλείεται η αύξηση της σημασίας και των μεταϋλιστικών αξιών.

Οι  αριστεροί  ψηφοφόροι  είναι  πιο  πιθανό  να  ψηφίσουν  αριστερά  κόμματα  ενώ  οι

ψηφοφόροι που διακατέχονται από αυταρχικές, θρησκευτικές και υλιστικές αξίες είναι λιγότερο

πιθανό να ψηφίσουν αριστερά κόμματα και πιο πιθανό να ψηφίσουν κόμματα της δεξιάς πτέρυγας.

Όσον αφορά τα κεντρώα κόμματα, θα παρατηρούσαμε ότι ο άξονας φιλελευθερισμού-αυταρχισμού

ερμηνεύει καλύτερα από τον άξονα δεξιάς-αριστεράς την εκλογική συμπεριφορά αυτών.

4.4 Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, το αξιακό πλαίσιο φαίνεται να έχει περισσότερη σημασία όταν αναφέρεται
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στην εκλογική συμπεριφορά των κομμάτων δεξιάς πτέρυγας σε Δυτικές δημοκρατίες, ενώ όσον

αφορά την προτίμηση των ανωτέρω κομμάτων σε χώρες του πρώην κομμουνιστικού καθεστώτος,

το παραπάνω αξιακό πλαίσιο παρουσιάζεται  σε πιο δραστήρια μορφή προς το τέλος του 20ου

αιώνα. Όσον αφορά την ερμηνεία εκλογικής επιλογής αριστερών κομμάτων, το αξιακό πλαίσιο

ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά και στις δύο περιπτώσεις, τόσο δηλαδή για τα Δυτικά κράτη όσο

και για τα Ανατολικά, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Ωστόσο, η σημασία του ανωτέρω

αξιακού  πλαισίου,  βαίνει  σταθερά  μειούμενη  όσον  αφορά  την  τελευταία  αυτή  περίπτωση,

εκλογικής επιλογής αριστερών κομμάτων και για τις δύο περιπτώσεις. 

Σε ατομικό επίπεδο τα μόνα ασφαλή ειδικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι

ότι οι θρησκευόμενοι πολίτες προτιμούν περισσότερο να ψηφίζουν κόμματα της δεξιάς παράταξης

και αυτό το φαινόμενο είναι ακόμη πιο ισχυρό και σταθερό στις δυτικές δημοκρατίες από ότι στις

μετακομμουνιστικές χώρες. Περαιτέρω, όσον αφορά τους υλιστές ψηφοφόρους και αυτοί τείνουν

να επιλέγουν κόμματα της δεξιάς παράταξης αλλά αυτή η σχέση τείνει να φθίνει γενικά, ενώ στις

Ανατολικές χώρες σχεδόν έχει εκλείψει. Και πάλι εδώ ο γενικός κανόνας φαίνεται να είναι ότι οι

πιθανότητες  να  ψηφίσει  ένα  κόμμα  της  αριστεράς  ένας  ψηφοφόρος,  αυξάνουν  εάν  αυτός

διακατέχεται από αριστερές πεποιθήσεις.
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5. Γενικά όσον αφορά το πολιτικό προφίλ εκείνων που 
διέπονται από φιλελεύθερες ή αυταρχικές αξίες και τις 
εκλογικές τους επιλογές

Από μια διαφορετική οπτική γωνία117, διακρίνεται η διάσταση μεταβολής των αξιών από τον

αυταρχικό προς το φιλελεύθερο πόλο, η οποία περιγράφεται ως μια συνεχόμενη γραμμική κίνηση

που ξεκινά από τη μονοθεΐα και κατευθύνεται προς το μοντερνισμό, για να πορευτεί στη συνέχεια

προς το μετα-μοντερνισμό. Σε αυτή τη γραμμική αντίληψη, οι ανήκοντες στην αυταρχική πλευρά

του άξονα, τείνουν να έχουν μια πιο μονοθεϊκή κοσμοαντίληψη, ενώ όσοι βρίσκονται στην άλλη, τη

φιλελεύθερη  άκρη,  υιοθετούν  μια  μετα-μοντερνική  κοσμοθεωρία.  Οι  μοντερνιστές  τέλος,

βρίσκονται κάπου στη μέση αυτού του άξονα118.

Σε  αυτή  την  έρευνα,  επιλέχθηκαν  12  πολυπληθείς  Δυτικές  χώρες  που  εκπλήρωναν  τα

κριτήρια και οι οποίες είναι: οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ο

Καναδάς, η Ολλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Δανία. Κάποια κοινά χαρακτηριστικά

όλων  των  ανωτέρω  είναι  ο  εν  γένει  χαρακτήρας  ανάπτυξης  που  επικρατεί,  τα  αυξημένα

εκπαιδευτικά  και  εισοδηματικά  επίπεδα  και  οι  συχνές  αλλαγές  στο  πεδίο  της  επαγγελματικής

κατάστασης.  Επιπρόσθετα,  στις  χώρες  αυτές,  οι  νεότερες  γενιές  κοινωνικοποιήθηκαν  σε  ένα

τελείως διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον από ότι οι παλιότεροι. Στο βαθμό που αυτοί

οι  παράγοντες  συσχετίζονται  με  την  ευρύτερη  αξιακή  διάσταση,  μπορούμε  με  σιγουριά  να

συμπεράνουμε ότι οι αξιακές διαφοροποιήσεις έχουν την αρχή τους στις αλλαγές που τελούνται

στο πλαίσιο αξιών. 

5.1 Επίδραση των αξιών – γενικότερα χαρακτηριστικά των δύο άκρων
Γενικά θα λέγαμε ότι η αξιακή διάσταση αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση από την ιεραρχική

εξουσία  στην αυτονομία.  Εξειδικεύοντας,  θα  προσθέταμε  ότι  η  αυταρχική πλευρά του  άξονα

προσδιορίζεται  εννοιολογικά  ως  ένα  σύνολο  από αξίες  που στο  επίκεντρό  τους  έχουν υψηλού

βαθμού  σεβασμό  για  την  εξουσία,  την  πίστη  και  την  υπακοή,  την  αίσθηση  του  χρέους,  την

αυταπάρνηση,  την  τάξη και  τον  έλεγχο της  κοινωνίας,  τον  πατριωτισμό,  την αναζήτηση τέλος

ασφάλειας, μέσω της εθνικής στρατιωτικής ισχύος. 

Από την άλλη μεριά, η φιλελεύθερη πλευρά του άξονα περιλαμβάνει αξίες που εκθειάζουν

την ανεξαρτησία και τον αυτο-προσδιορισμό, την ισότητα και την ελευθερία,   την ενσυνείδητη

117 Flanagan S., Lee A. (2003)
118 Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society. New York: Basic Books.
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συμμετοχή σε προκλητικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τέλος το δικαίωμα της μη συμμόρφωσης

σε κοινωνικές αξίες και κανόνες καθώς και σε νόμιμους φορείς της εξουσίας119.

Όσον αφορά την εσώτερη γνωστική περιοχή του κάθε άκρου, ξεκινώντας και πάλι από την

αυταρχική μεριά, διακρίνουμε χαρακτηριστικά όπως κονφορμισμός και στενότερο αλλά εσωτερικά

συνεκτικό σύστημα αξιών, ενώ οι φιλελεύθεροι από την άλλη παρουσιάζονται ως αντικονφορμιστές

και  διαθέτοντες  ευρύτερους  ορίζοντες  αλλά  και  συνάμα  περισσότερο  ανολοκλήρωτα  και

κατακερματισμένα συστήματα πεποιθήσεων.

Περαιτέρω, εκείνοι που τοποθετούνται στην αυταρχική άκρη, τείνουν να συμμορφώνονται

προς  την  ομαδική  συμπεριφορά  και  τα  παραδοσιακά  έθιμα  και  πεποιθήσεις,  παρουσιάζονται

δύσπιστοι  απέναντι  σε  νέες  ιδέες  και  μη  ανεκτικοί  απέναντι  σε  διαφορετικές  εθνικές  και

θρησκευτικές ομάδες, παραμένοντας πιστοί στην απόλυτη αλήθεια. 

Εκείνοι,  από  την  άλλη  μεριά  που  βρίσκονται  στο  φιλελεύθερο  άκρο,  φέρονται  ως

εικονοκλάστες αντικονφορμιστές, ανοιχτοί και ανεκτικοί απέναντι σε μια πληθώρα διαφορετικών

ομάδων,  ιδεών  και  τρόπων  ζωής.  Η  βιοθεωρία  τους  χαρακτηρίζεται  ως  ανθρωποκεντρική  και

πιστεύουν ότι η αλήθεια είναι σχετική έννοια. Χαρακτηρίζονται τέλος από αεικίνητες και διαρκώς

μεταβαλλόμενες αντιλήψεις του εαυτού τους και της πραγματικότητας120. 

Όσον αφορά, τέλος την ανθρώπινη συναισθηματική διάσταση και τον τρόπο με τον οποίο οι

άνθρωποι δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους, ιδίως με κοντινούς τους ανθρώπους, παρατηρούμε ότι

οι αυταρχικοί τονίζουν στις μεταξύ τους σχέσεις τις αξίες της αυταπάρνησης, της ισχυρής ομαδικής

πίστης, της προσφοράς προς τους άλλους, με λίγα λόγια της πρόταξης του συμφέροντος της ομάδας

προ  του  ατομικού  συμφέροντος  καθενός.  Επιπλέον,  θεωρούν  ότι  η  προσωπική  ολοκλήρωση

βρίσκεται  στην  εργασία  και  στην  ορθή  πραγματοποίηση  του  κάθε  ζητήματος  με  παράλληλη

προσκόλληση σε αυστηρούς ηθικούς κώδικες. 

Οι φιλελεύθεροι από την άλλη, αναζητούν την προσωπική ικανοποίηση, τις απολαύσεις εν

γένει, στοχεύουν στην μέγιστη προσωπική ανάπτυξη και στην αυτοπραγμάτωση, χρησιμοποιώντας

την εργασία ως ένα μέσο με το οποίο θα επιτύχουν τους σκοπούς τους. Τέλος, δεν διακατέχονται

από  ισχυρές  ομαδικές  πεποιθήσεις  και  τοποθετούν  τα  προσωπικά  τους  συμφέροντα  πάνω από

εκείνα των υπολοίπων.

5.2 Μεθοδολογία
Μια καλύτερη  εικόνα  όλων  των  παραπάνω,  μας  δίνουν  οι  σχετικές  με  κάθε  διάσταση,

ερωτήσεις που περιλάμβανε η έρευνα:

119 Adorno et al.(1950)
120 Rokeach, M. (1960). The open and closed mind. New York: Basic Books.
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Ερωτήσεις

Όσον αφορά τους αυταρχικούς, η πρώτη δέσμη ερωτήσεων αφορούσε:

◦ το σεβασμό προς τις αρχές

◦ τη διατήρηση της τάξης και την καταπολέμηση του εγκλήματος

◦ την εκμάθηση υπακοής και καλών τρόπων στα παιδιά

◦ την υποχρέωση να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των ανωτέρων

Η δεύτερη δέσμη ερωτήσεων για τους αυταρχικούς αφορούσε:

◦ το γεγονός ότι ο Θεός είναι αληθινός και πολύ σημαντικός

◦ την πίστη στην αμαρτία, στην κόλαση και στο Διάβολο

◦ την επιφύλαξη απέναντι στην αλλαγή

Τέλος, η τρίτη δέσμη ερωτήσεων είχε να κάνει με:

◦ τη σημασία της συζυγικής εμπιστοσύνης και πίστης

◦ την αγάπη απέναντι στους γονείς

◦ την  προτεραιότητα  που  πρέπει  να  δίνεται  στο  κοινό  καλό  έναντι  του  προσωπικού

συμφέροντος

Όσον αφορά τις θεματικές των ερωτήσεων που προσδιόριζαν το φιλελεύθερο άκρο, στην

πρώτη διάσταση αυτές είχαν να κάνουν με:

◦ προστασία της ελευθερίας του λόγου

◦ περισσότερη ανάμειξη στα κυβερνητικά ζητήματα και στην εργασιακή κοινότητα

◦ εκμάθηση πρώτιστα της ανεξαρτησίας στα παιδιά

◦ προτίμηση εργασιών στις οποίες προκρίνεται η χρήση της ατομικής πρωτοβουλίας

Η δεύτερη δέσμη είχε να κάνει με αντιλήψεις όπως:

◦ το καλό και το κακό δεν είναι ξεκάθαρες έννοιες

◦ εκμάθηση της φαντασίας στα παιδιά

◦ οι νέες ιδέες είναι καλύτερες

Τέλος, όσον αφορά την τρίτη δέσμη ερωτήσεων, αυτές αναφέρονταν:

◦ σε απόλυτη σεξουαλική ελευθερία

◦ στο γεγονός ότι οι γονείς θα έπρεπε να έχουν τη δική τους ζωή

◦ στο μη μεμπτό της επιδίωξης της προσωπικής ικανοποίησης σε βάρος άλλων ανθρώπων.
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5.3 Αποτελέσματα της έρευνας
Ενδιαφέρον έχει  να παρατηρήσουμε πως επιδρούν τα παραπάνω πρότυπα στην πολιτική

συμπεριφορά των ατόμων που φέρουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 

Προφίλ φιλελευθέρων

Εκείνοι  που  βρίσκονται  πιο  κοντά  στο  φιλελεύθερο  άκρο,  είναι  επόμενο  να  είναι

περισσότερο δυσαρεστημένοι από την πολιτική ζωή εν γένει, σε σχέση με όσους βρίσκονται στο

άλλο άκρο, το αυταρχικό. Αυτή η στάση δεν έχει να κάνει τόσο με το ποιοι νόμοι έχουν ψηφιστεί ή

ποια πλευρά επικρατεί στο κοινοβούλιο και στους υπόλοιπους πολιτικούς θεσμούς. Περισσότερο

έχει να κάνει με την κοσμοαντίληψη των δύο αξιακών τύπων που αναλύθηκαν. Οι προσδοκίες των

φιλελευθέρων είναι πολύ μεγάλες αναφορικά με τα προσωπικά τους δικαιώματα και την ευθύνη

των εκάστοτε κυβερνήσεων να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους και να απομακρύνουν κάθε πιθανό

εμπόδιο  από  την  ελεύθερη  άσκηση  της  προσωπικής  αυτονομίας  τους.  Κατά  τη  γνώμη  των

φιλελευθέρων, δεν υπάρχει ουσιαστικά πολιτικό σύστημα που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές

τις προσδοκίες και ως εκ τούτου είναι γενικά απογοητευμένοι από την πολιτική ζωή και αναμένουν

πάντα περισσότερα από τις κυβερνήσεις, σε σχέση με τους αυταρχικούς. Το τελικό αποτέλεσμα

ωστόσο,  είναι  ένα  αρκετά  μεγάλο  επίπεδο  αλλοτρίωσης  από  κάθε  είδους  πολιτικές  αρχές  και

θεσμούς.

Προφίλ αυταρχικών

Εκείνο που παρατηρείται ευθύς εξαρχής όσον αφορά τους αυταρχικούς, είναι η μικρότερη

πολιτική  συμμετοχή που αυτοί  παρουσιάζουν.  Ο λόγος  για  τον οποίο φαίνεται  ότι  εκείνοι  που

συμμερίζονται  αυταρχικές  αξίες  αναμειγνύονται  λιγότερο  στα  πολιτικά  ζητήματα  και  δει  στα

ζητήματα Νέας Πολιτικής που τους διχάζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό από τους φιλελεύθερους, δεν

είναι ότι οι πρώτοι δεν ενδιαφέρονται τόσο έντονα για τα σημαντικά αυτά ζητήματα. Μάλλον θα

υποστηρίζαμε ότι ο λόγος που δεν αναμειγνύονται ενεργά είναι το γεγονός ότι αυτά τα ζητήματα

δεν έχουν ακόμη γίνει αντικείμενο νομοθεσίας, δεν έχουν νομοθετηθεί και δεν τυγχάνουν σε όλες

τις περιπτώσεις, ευρείας εφαρμογής ώστε να επιδράσουν άμεσα στις ζωές και στην καθημερινότητα

των αυταρχικών. Τούτων λεχθέντων, διαπιστώνουμε ότι το 83% των σθεναρά εμφανιζόμενων ως

αυταρχικών τείνει προς την πλευρά της Νέας Δεξιάς του άξονα ενώ το 86% εκείνων που φέρονται

ξεκάθαρα ως φιλελεύθεροι, τείνει σαφώς προς τη Νέα Αριστερά του άξονα. Ωστόσο, όσον αφορά

τον εν γένει προσανατολισμό των αυταρχικών, αυτός εξετάζεται ειδικά στο επόμενο, τελευταίο

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας και για αυτό το λόγο δεν χρήζει περαιτέρω επέκτασης εδώ. 
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5.4 Η σημασία της εκπαίδευσης
Η  δυσπιστία  των  φιλελευθέρων  απέναντι  σε  κοινωνικά  και  κυβερνητικά  όργανα  και

θεσμούς  είναι  μια  γενικότερη  διαπίστωση.  Απέναντι  σε  πέντε  θεσμούς  που  επελέγησαν  ως

ερωτήσεις  και  ήταν  η  εκκλησία,  μεγάλες  εταιρείες,  το  εκπαιδευτικό  σύστημα,  ο  τύπος  και  τα

σωματεία,  οι  φιλελεύθεροι  δεν  έδειχναν  σχεδόν  καμία  εμπιστοσύνη  παρά  μόνον  απέναντι  στο

εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα η σχέση με τον τελευταίο αυτό παράγοντα είναι τόσο ισχυρή,

ώστε ο πιο σίγουρος τρόπος πρόβλεψης των φιλελεύθερων αξιών μετά την νεανική ηλικία είναι η

ανώτερη εκπαίδευση121. Οι φιλελεύθεροι χαίρουν γενικά, υψηλότερων εκπαιδευτικών επιπέδων από

τους  αυταρχικούς  και  συνεπώς  εκτιμούν  γενικά  την  εκπαίδευση.  Επίσης  και  οι  εκπαιδευτικοί

βρίσκονται  στην  πλειοψηφία  τους  προς  την  φιλελεύθερη  μεριά  και  συνεπώς  διαμέσου  της

εκπαίδευσης που παρέχουν αντανακλούν αυτές τους τις αξίες. Και πάλι να διευκρινιστεί ότι το

πρόβλημα των φιλελευθέρων δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο των θεσμών και το μήνυμα που

αυτοί θέλουν να περάσουν, αλλά με τους θεσμούς καθαυτούς και κυρίως με το μέγεθος και την

εξουσία που ασκούν.  

Η γενικότερη δυσπιστία που αισθάνονται οι φιλελεύθεροι απέναντι σε όλους σχεδόν τους

κυβερνητικούς θεσμούς και τα κρατικά όργανα, δεν είναι απλά μια αντανάκλαση της δυσπιστίας

τους απέναντι στις αρχές αλλά είναι κυρίως ένα αίσθημα απώλειας της αυτονομίας τους απέναντι

σε μεγάλους και απρόσωπους θεσμούς και σχηματισμούς. Είναι δύσπιστοι απέναντι σε οτιδήποτε

δεν μπορούν να ελέγξουν, απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την ελεύθερη άσκηση της αυτονομίας

τους.  Δεν  θεωρούν  ότι  οι  μεγάλοι  αυτοί  θεσμοί  μπορούν  να  προωθήσουν  αποτελεσματικά  τα

προσωπικά τους συμφέροντα. Απεναντίας, πιστεύουν ότι αυτοί οι θεσμοί πιθανόν θα δράσουν με

τρόπο επιζήμιο απέναντι στην ελευθερία τους και στην περιβαλλοντική και οικονομική ασφάλειά

τους. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των παραπάνω και της έκτασης στην οποία είναι ικανοί να

φτάσουν  οι  φιλελεύθεροι  προκειμένου  να  υπερασπιστούν  τις  αντιλήψεις  τους,  είναι  αφενός  οι

αιματηρές  ταραχές  που  έγιναν  το  καλοκαίρι  του  2000  στο  Seattle  ενάντια  στη  σύνοδο  του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αφετέρου οι διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου των

Δημοκρατικών στο Los Angeles, την ίδια χρονιά.

5.5 Συμπεράσματα

Κομματική επιλογή

Όσον αφορά την κομματική επιλογή, επικρατεί μια αντίληψη που για αρκετούς αποτελεί και

121 Flanagan, S. C., Lee, A.-R. (2002). Shifting worldviews and the authoritarianlibertarian value change in advanced 
industrial democracies: A twelve-nation study. Manuscript submitted for publication.
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προκατάληψη, ότι η φιλελεύθερη πλευρά του άξονα ταυτίζεται με τις αντιλήψεις ή περιλαμβάνει τις

θέσεις της νέας αριστεράς. Πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις ως προς αυτό το σημείο. Η

παραπάνω πρόταση δεν είναι ακριβής εάν θεωρήσουμε ότι το περιεχόμενο που αποδίδεται στη

διάσταση δεξιάς-αριστεράς, παραμένει εκείνο που αναφέρεται στις αξίες της Παλαιάς Πολιτικής

και ειδικότερα, ως προς τον εν λόγω άξονα, εάν είναι εκείνο της οικονομικής αναδιανομής. Εάν

επομένως, η δεξιά και η αριστερά προσδιορίζονται ακόμη, αποκλειστικά με οικονομικούς όρους,

τότε δεν αναμένεται να εντοπίσουμε σημαντική συσχέτιση φιλελεύθερων και αριστερών αξιών. 

Ο λόγος για τον οποίο ενδεχομένως παρατηρείται μια δυνατή σχέση ανάμεσα σε ιδεολογίες

που βρίσκονται πιο κοντά στον αριστερό άξονα και σε φιλελεύθερες αξίες, είναι το γεγονός ότι

τόσο η πολιτική δεξιά όσο και η αριστερά, διαρκώς επαναπροσδιορίζονται και αναδιαμορφώνονται

από τα αναπτυσσόμενα ζητήματα της Νέας Πολιτικής και χάνουν παράλληλα το σημείο επαφής

τους  με  τα  ζητήματα  οικονομικής  αναδιανομής  της  Παλαιάς  Πολιτικής.  Η έρευνα  σε  αυτό  το

σημείο  ξεκάθαρα  δείχνει  ότι  το  49%  εκείνων  που  φέρονται  ξεκάθαρα  ως  φιλελεύθεροι,

προσδιορίζουν εαυτούς ως αριστερούς, σε αντιδιαστολή με μόλις 16% όσων διέπονται από ισχυρές

αυταρχικές αξίες.

Εκπαίδευση και κομματική επιλογή

Το αποτέλεσμα της  ανάδειξης  αυτών των ζητημάτων Νέας Πολιτικής  ήταν ένας  ριζικός

αναπροσανατολισμός και στη στάση των ψηφοφόρων. Έτσι παρατηρήθηκε, από τη μια εκείνοι που

διακρίνονταν για το ανώτερο εκπαιδευτικό τους επίπεδο, να ενστερνίζονται σταδιακά πιο αριστερές

ιδέες εξαιτίας της ισχυροποίησης των φιλελεύθερων θέσεών τους, ενώ στο παρελθόν υποστήριζαν

παραδοσιακά την πολιτική δεξιά για οικονομικούς λόγους. Αντιστρόφως, οι λιγότερο μορφωμένοι

που στο παρελθόν υποστήριζαν κόμματα της αριστεράς για οικονομικούς λόγους, διέρρηξαν την

ιστορική τους αυτή τοποθέτηση και υιοθέτησαν σταδιακά περισσότερο δεξιές ιδέες, πάνω στη βάση

της  συντηρητικής  τους  αντιμετώπισης  των  νέων  κοινωνικών  και  πολιτικών  θεμάτων  που

προέκυψαν ως ζητήματα της Νέας Πολιτικής122. 

122 Aberbach, J. D., Putnam, R., Rockman, B. A. (1981). Bureaucrats and politicians in Western democracies. 
Cambridge, MA: Harvard University Press; Betz, H.-G., Immerfall, S. (1998). The new politics of the right: Neo-
populist parties and movements in established democracies. New York: St. Martin’s Press; Dalton, R. (1994). The 
green rainbow. New Haven, CT: Yale University Press; Dalton, R. (1996). Citizen politics inWestern democracies. 
Chatham, NJ: Chatham House; Dalton et al. (1984); Kitschelt, H. (1994); Kitschelt, H. (1995); Muller-Rommel, F. 
(Ed.). (1990). New politics in Western Europe: The rise and the success of green parties and alternative lists. 
Boulder: Westview Press; Rohrschneider, R. (1993). Newparty versus old left realignments: Environmental 
attitudes, party policies, and partisan affiliations in four Western European countries. Journal of Politics, 55(3), 682-
701.
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Τελικά συμπεράσματα

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι τα ζητήματα της Νέας Πολιτικής είναι τόσο βαθιά ριζωμένα

στη  διαιρετική  τομή  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού  και  οι  αντίστοιχες  κοσμοαντιλήψεις  που

συνοδεύουν αυτά τα ζητήματα,  υποστηρίζουν αντίστοιχες  πλευρές του άξονα φιλελευθερισμού-

αυταρχισμού, διαπιστώνουμε ότι εντοπίζονται ιδιαίτερα ισχυροί συσχετισμοί ανάμεσα στις αξίες

φιλελευθερισμού-αυταρχισμού και στα ζητήματα Νέας Πολιτικής123

πηγή: Flanagan S., Lee A., (2003). The New Politics, Culture Wars, and The Authoritarian-Libertarian Value Change in

Advanced Industrial Democracies, Comparative Political Studies, 36; p. 254

 

123 Abramson, P. R., Inglehart, R. (1995). Value change in global perspective. Ann Arbor: University of Michigan 
Press; Flanagan, S. C. (1987); Inglehart, R. (1997); Knutsen, O. (1989). Cleavage dimensions in ten west European 
countries: A comparative empirical analysis. Comparative Political Studies, 21(4), 495-534; Knutsen, O. (1995). 
Party choice. In van Deth, JanW., Scarbrough, E. (Eds.). The impact of values (pp. 461-91). Oxford, UK: Oxford 
University Press.
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6. Το πολιτικό προφίλ των αυταρχικών και η σχέση τους με τον
άξονα φιλελευθέρων-αυταρχικών αξιών. Σχέση αυταρχισμού 
με κομματική επιλογή.

6.1 Διάκριση από συντηρητικούς124 

Αν και κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι μπορεί να ανευρεθεί ένας αναγνωρίσιμος τύπος

αυταρχικής  προσωπικότητας  τόσο  στη  δεξιά  όσο  και  στην  αριστερή  πλευρά  του  άξονα125,  το

μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας αναγνωρίζει  την αυταρχική μορφή ως ένα φαινόμενο της

συντηρητικής δεξιάς, διακριτό εντούτοις από τον συντηρητισμό126.

Φαινομενικά, οι προτιμήσεις αυταρχικών και συντηρητικών συχνά αλληλοεπικαλύπτονται,

ωστόσο είναι σφάλμα να τις συγχέουμε127. Ετούτο διότι ο μεν συντηρητισμός προσδιορίζεται ως η

εκδήλωση της προτίμησης αποφυγής της αλλαγής, ο δε αυταρχισμός περιγράφεται καλύτερα ως

προσκόλληση και εμμονή με την ομοιομορφία και αποστροφή προς την ποικιλομορφία. Εξάλλου,

είναι οι αυταρχικοί εκείνοι οι οποίοι κατεξοχήν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ηθικής, πολιτικής

και εθνοτικής μισαλλοδοξίας και δυσανεξίας128. 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

Ξεκινώντας  από  το  γεγονός  της  εκδήλωσης  αντιπάθειας  των  αυταρχικών  απέναντι  σε

συγκεκριμένες υπο-ομάδες πληθυσμών και φτάνοντας στον γενικότερο εθνοκεντρικό χαρακτήρα

τους, μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα πλήθος στοιχείων τα οποία περιγράφουν τη συμπεριφορά

και τις προτιμήσεις τους. Αναφερόμαστε κυρίως στην επιδίωξη διαφοροποίησης των αυταρχικών

από  τους  υπολοίπους,  που  στηρίζεται  σε  βάση  φυλετική  και  θρησκευτική  αλλά  και  εξαιτίας

γεγονότων  όπως  ότι  κάποιοι  είναι  μετανάστες,  έχουν  διαφορετική  εθνικότητα  ή  διαφορετικές

σεξουαλικές προτιμήσεις129. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία από μόνα τους δεν έχουν μεγάλη αξία από

πολιτικής απόψεως. Ίσως από κοινωνιολογικής απόψεως να σημαίνουν πολλά, αλλά για να έχουν

124 Hetherington, M. J.,  Weiler, J. ( 2005). Authoritarian Disposition and Political Choice. Paper prepared for 
presentation at the 2005 Midwest Political Science Association’s Annual Meeting, April 7-10, Chicago

125 Shils, E. (1954). Authoritarianism: Right or Left. In Christie and Jahoda eds.,  Studies in the Scope and Method of 
“The Authoritarian Personality.” Glencoe, Illinois: The Free Press; Rokeach (1960)

126 Jost, J. T., Kruglanski, A., Glaser, J., Sulloway, F. (2003). Political Conservatism as Motivated Social Cognition. 
Psychological Bulletin, 129(3), 339-375. 

127 Zandonella, M., Zeglovits, E. (2012). Young men and their vote for the radical right in Austria. Politics, Culture 
and Socialization, 3, 63-80

128  Stenner, K. (2005). The Authoritarian Dynamic. Cambridge University Press
129 Adorno et al. 1950; De Figueiredo, Rui J. P. and Zachary Elkins. (2003). Are Patriots Bigots? An Inquiry into the 

Vices of In-Group Pride. American Journal of Political Science 47 (1), 171- 188; Sniderman, P. and  Piazza, T.,. 
(1993). The Scar of Race. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University; Hurwitz, J. and  Peffley, M. 
(1992). Traditional versus Social Values as Antecedents of Racial Stereotyping and Policy Conservatism. Political 
Behavior 14 , 395-421. 

67



κάποιου είδους πολιτική σημασία, πρέπει να επιφέρουν πολιτικές επιπτώσεις και πιο συγκεκριμένα,

πρέπει να αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης δημόσιας πολιτικής ατζέντας και να στοιχειοθετούν

σημαντικές, διακριτές και διαφοροποιημένες θέσεις και αντιλήψεις από τα λοιπά μεγάλα κόμματα,

όσον αφορά τα ζητήματα παράδοσης, διαφορετικότητας, κονφορμισμού και ισχύος130.

Από τα παραπάνω, προκύπτει η ατζέντα των κομμάτων τα οποία τυγχάνουν υποστήριξης

από  τη  μερίδα  εκείνη  των  ψηφοφόρων  που  βρίσκονται  πιο  κοντά  στην  αυταρχική  μεριά  του

διπόλου.  Πρόκειται  προφανώς για κόμματα του χώρου της  άκρας δεξιάς  και  για  κόμματα που

υιοθετούν κυρίως ακραίες θέσεις για τα παραπάνω ζητήματα, χωρίς να έχουν κατά τα άλλα και

απαραίτητα, ολοκληρωμένη ατζέντα για το σύνολο των υπολοίπων θεμάτων που απασχολούν τον

τόπο. Χαρακτηρίζονται λοιπόν, από ακραίες και συνήθως συντηρητικές θέσεις για συγκεκριμένα

μόνο ζητήματα στα οποία τοποθετούνται  ομοιόμορφα και  σταθερά,  ενώ όσον αφορά ειδικά τη

στάση τους απέναντι στην πορεία της ΕΕ, τα παραπάνω κόμματα είναι κατά κύριο λόγο αρνητικά

και αντιδραστικά. 

Χρήσιμο είναι να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι είναι η αντίληψη της απειλής131, εκείνη η

οποία ενεργοποιεί πολιτικά τον αυταρχισμό και από απλή κοσμοαντίληψη και συμπεριφορά τον

μετατρέπει σε πολιτική στάση και τον εντάσσει στον πολιτικό κόσμο, αναβαθμίζοντας στη συνέχεια

την αυταρχική τάση σε έναν από τα κύριους και προεξέχοντες τρόπους πολιτικής συμπεριφοράς132.

Εάν  με  άλλα  λόγια,  τα  διάφορα  προβλήματα  δεν  προκαλούν  το  αίσθημα  της  απειλής,  η

οποιαδήποτε τάση και συμπεριφορά προς τη μεριά του αυταρχισμού, ελάχιστη σημασία έχει από

πολιτικής απόψεως. Και πάλι είναι εμφανές από τα παραπάνω, από ποια κόμματα ικανοποιούνται οι

πολιτικές προτιμήσεις εκείνων που χαρακτηρίζονται ως αυταρχικοί. Είναι κατεξοχήν τα κόμματα τα

οποία  διατυμπανίζουν  συνεχώς  τον  κίνδυνο  από  φαινόμενα  όπως  η  λαθρομετανάστευση,  η

ομοφυλοφιλία και από άλλα συναφή, με αποκλειστικό σκοπό να ενεργοποιήσουν τα αισθήματα

απειλής στους ψηφοφόρους τους και να παγιώσουν με αυτό τον τρόπο τη θέση τους. 

6.2 Μεθοδολογία 
Όσον αφορά τη μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του επιπέδου

αυταρχισμού που παρατηρείται,  σημειώνονται  γενικά  τα  παρακάτω.  Καταρχήν,  η  αυθεντική  F-

κλίμακα του Adorno έπεσε σε ανυποληψία, μόλις μια δεκαετία από την πρώτη χρησιμοποίησή της,

όσον αφορά τις παραπάνω μετρήσεις. Αρκετοί λόγοι συνηγόρησαν προς αυτό:

130 Lakoff, G. (1996). Moral Politics. Chicago: University of Chicago Press 
131 Feldman, S., Stenner., K. (1997). Perceived Threat and Authoritarianism. Political Psychology 18 (4): 741-770. 
132 Sales, S. M. (1973). Threat as a Factor in Authoritarianism: An Analysis of Archival Data. Journal of Personality 

and Social Psychology. 28:44-57; Doty, R., Peterson, B., Winter, D. (1991). Threat and Authoritarianism in the 
United States, 1978-1987. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4): 629-640. 
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◦ δεν διασφαλίζονταν η τυχαία δειγματοληψία

◦ οι  απαντήσεις  του  ερωτηματολογίου  που  απευθύνονταν  στα  ερωτήματα  για  τον

αυταρχισμό, βρίσκονταν όλες προς την ίδια μεριά της κλίμακας, ενθαρρύνοντας με αυτό

τον τρόπο συνεχώς απαντήσεις είτε υπέρ ή κατά του αυταρχισμού. 

◦ πολλές από τις ερωτήσεις δεν είχαν καθορισμένο τέλος (open-ended questions) και δεν

είχε ληφθεί μέριμνα για τη συστηματική κωδικοποίηση των απαντήσεων που δίδονταν

για τις εν λόγω ερωτήσεις133.

◦ τελικά  η  F-κλίμακα  αποδείχτηκε  αναξιόπιστη  και  μονοδιάστατη,  καταφέροντας  σε

τελική  ανάλυση  να  μετρήσει  μερικούς  ελάχιστα  συνδεδεμένους  παράγοντες  μεταξύ

τους134.

Μετέπειτα μετρήσεις του αυταρχισμού που χρησιμοποιήθηκαν σε πολιτικές έρευνες, συχνά

περιείχαν  βαρυσήμαντες  λέξεις  και  φράσεις,  σε  μια  προσπάθεια  να  καταστούν  λειτουργικά

διακριτές από άλλες πολιτικές έννοιες όπως ο κομματισμός και η ιδεολογία135.

6.3 Αποτελέσματα της έρευνας – κομματική επιλογή αυταρχικών
Γενικά, τα ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα αρκετά συχνά χαίρουν σημαντικής  υποστήριξης

από  νεότερους  σε  ηλικία  ψηφοφόρους.  Η  άνοδος,  συνακόλουθα  της  δεξιάς  στην  Ευρώπη,

περιγράφεται στη βιβλιογραφία με μια ιδιαίτερη προτίμηση στην τάση ψήφισης ριζοσπαστικών

δεξιών  κομμάτων136.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  ερευνών  που  έχει  πραγματοποιηθεί  σχετικά,

συγκλίνει στο συμπέρασμα ότι η στήριξη αυτών των κομμάτων προέρχεται συχνότερα από πολίτες

χαμηλότερου  εκπαιδευτικού  επιπέδου,  ανειδίκευτους  ως  προς  το  επάγγελμα  που  ασκούν,  ή

εκτελούντες  χειρωνακτικές  εργασίες  (blue  collar  workers)  και  τέλος  από  ανθρώπους  χαμηλού

εισοδήματος137.

Καταρχήν, ας σημειωθεί ότι η στήριξη προς τα κόμματα αυτού του είδους παρουσιάζεται ως

133 Hyman, H. H., Sheatsley, P. B. (1954). The Authoritarian Personality’– A Methodological Critique in R. Christie 
and M. Jahoda (Eds.), Studies in the Scope and Method of the Authoritarian Personality. Glencoe, IL: Free Press. 

134 Altemeyer, R. A. (1981). Right-wing Authoritarianism. Winnipeg, Manitoba, Canada: University of Manitoba Press.
135 Duckitt, J. (2003). Prejudice and Intergroup Hostility. In Oxford Handbook of Political Psychology. David O. 

Sears, Leonie Huddy and Robert Jervis, eds. New York: Oxford University Press; Stenner 2005. 
136 Kitschelt, H. (2007). Growth and Persistence of the Radical Right in Postindustrial Democracies: Advances and 

Challenges in Comparative Research. In West European Politics, 30, pp. 1176-1206; Van Der Brug, W. and 
Fennema, M. (2007). What Causes People to Vote for a Radical-Right Party? A Review of Recent Work. In 
International Journal of Public Opinion Research, 19, pp. 474-487.

137 Mcgann, A.J. and Kitschelt, H. (2005). The Radical Right in the Alps: Evolution aof Support for the Swiss SVP and
Austrian FPÖ. In Party Politics, 11, pp. 147-171; Oesch, D. (2008). Explaining Workers’ Support for Right-Wing 
Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway, and Switzerland. In 
International Political Science Review, 29, pp. 349–373; Rydgren, J. (2007). The Sociology of the Radical Right. In 
Annual Review of Sociology, 33, pp. 241-62.
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αντιστρόφως ανάλογη της αύξησης της ηλικίας των ψηφοφόρων138. Συνεπώς, εξηγείται το γεγονός

ότι τα κόμματα αυτά έλκουν ιδιαίτερα νεαρούς ψηφοφόρους και η απήχησή τους μειώνεται, με την

αύξηση της ηλικίας των ψηφοφόρων139.

Αρχικά λοιπόν, σημειώνουμε ότι οι στάσεις και συμπεριφορές ενάντια στους μετανάστες, ο

ευρωσκεπτικισμός  και  γενικά  η  πολιτική  δυσαρέσκεια,  αποτελούν  συχνά  παράγοντες  που

ερμηνεύουν την επιλογή δεξιών ριζοσπαστικών κομμάτων140.

Περαιτέρω, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα δύο στοιχεία-κλειδιά της σύλληψης και της

ουσίας των ριζοσπαστικών και δεξιών κομμάτων, είναι ο αυταρχισμός και η ξενοφοβία141. Όσον

αφορά την ξενοφοβία, αυτή εκδηλώνεται κυρίως ως στάση ενάντια στη μετανάστευση142, αλλά και

ως  μια  τάση  προτίμησης  της  διατήρησης  ιεραρχικής  δομής  εντός  του  κοινωνικού  ιστού,  με

διάκριση μάλιστα κάποιων πιο στενών ομάδων που βρίσκονται, κατά τη γνώμη των υποστηρικτών

αυταρχικών ιδεών, πιο κοντά στην έννοια της πατρίδας και εκδηλώνουν με περισσότερο έμπρακτο

τρόπο την εκτίμησή τους προς αυτή143. 

Συνεκτιμώντας  όλα τα ανωτέρω,  θα συνοψίζαμε τον  ορισμό ενός  ριζοσπαστικού δεξιού

κόμματος,  ως  ενός  κόμματος  το  οποίο  συνδυάζει  τον  εθνικισμό  με  την  ξενοφοβία  και  τον

αυταρχισμό144. Ξεφεύγοντας από τη στενότερη και ειδικότερη αυτή διατύπωση που αφορά τα δεξιά

ριζοσπαστικά κόμματα, σκόπιμο θα ήταν να αναφέρουμε και την ευρύτερη έννοια του αυταρχισμού

της  πολιτικής  δεξιάς  (right-wing  authoritarianism).  Αυτός  περιλαμβάνει  την  καθυπόταξη  στις

νόμιμες αρχές, την εκδήλωση επιθετικότητας προς υποστήριξη των αρχών αυτών και έναν υψηλό

βαθμό προσκόλλησης σε παραδοσιακές κοινωνικές αρχές. Όσοι βρίσκονται σε αυτή τη μεριά του

πολιτικού τόξου και ενστερνίζονται την αξία αυτή του αυταρχισμού, θεωρούν ότι η εξουσία είναι

138 Lubbers, M., Gijsberts, M. and Scheepers, P. (2002). Extreme right-wing voting in Western Europe. In European 
Journal of Political Research, 41, pp. 345-378; Lucassen, G. and Lubbers, M. (2012). Who Fears What? Explaining 
Far-Right-Wing Preference in Europe by Distinguishing Perceived Cultural and Economic Ethnic Threats. In 
Comparative Political Studies, 45, pp. 547-574; Kessler, A.E. and Freeman, G.P. (2005). Support for Extreme Right-
Wing Parties in Western Europe: Individual Attributes, Political Attitudes, and National Context. In Comparative 
European Politics, 3, pp. 261-288; 

139 Arzheimer, K. and Carter, E. (2006). Political opportunity structures and right-wing extremist party success. In 
European Journal of Political Research, 45, pp. 419-443.

140 Van Der Brug, W., Fennema, M. and Tillie, J. (2000). Anti-immigrant parties in Europe: Ideological or protest vote?
In European Journal of Political Research, 37, pp. 77-102; Van Der Brug, W. and Fennema, M. (2009). The Support
Base of Radical Right Parties in the Enlarged European Union. In Journal of European Integration, 31, pp. 589-608;
Norris, P. (2005). Radical Right. Voters and Parties in the Electoral Market. Cambridge, NY: Cambridge University 
Press; Rydgren, J. (2008). Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West 
European countries. In European Journal of Political Research, 47, pp. 737-765.

141 Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press;  Rydgren, 
2007

142 Lubbers, M. and Scheepers, P. (2000). Individual and contextual characteristics of the German extremeright vote in 
the 1990's. A test of complementory theories. In European Journal of Political Research, 38, pp. 63-94;  Norris, 
2005; Rydgren, 2008

143 Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L.M. and Malle, B.F. (1994). Social dominance orientation: A personality 
variable predicting social and political attitudes. In Journal of Personality and Social Psychology, 67, pp. 741-763.

144 Mudde’s (2007) p.24
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σε μεγάλο βαθμό άξια της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της υπακοής τους145. Νεότερες έρευνες

προσθέτουν  επιπλέον  στην  έννοια  του  αυταρχισμού  της  πολιτικής  δεξιάς  και  τις  έννοιες  του

συντηρητισμού  και  της  παραδοσιοκρατίας,  δηλαδή  της  εμμονής  στην  προσκόλληση  σε

παραδοσιακές αξίες146, με όποιες επιφυλάξεις αυτό συνεπάγεται, όπως προαναφέρθηκε.

Τα αποτελέσματα των ερευνών που αποδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στην υιοθέτηση

αυταρχικών  αξιών  από τη  μια  και  την  επιλογή δεξιών-ριζοσπαστικών  κομμάτων  από  την

άλλη, δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται κάποια σχέση ανάμεσα σε ενός

είδους  αυταρχικού εθνοκεντρισμού και  στην ψήφιση δεξιών-ριζοσπαστικών κομμάτων όπως το

Front National στις Γαλλικές Προεδρικές εκλογές του 2002147. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, πιο

γενικές  έρευνες  που  αφορούσαν  περισσότερες  χώρες,  συγκεκριμένα  πέντε  Δυτικοευρωπαϊκές

χώρες, έδειξαν ότι η εργατική τάξη που διαπνέονταν από αυταρχικές αξίες, παρουσίαζε ενισχυμένα

ποσοστά ψήφισης κομμάτων της ριζοσπαστικής δεξιάς148.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε,  τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Ορισμένες φορές το

μέγεθος  της  πόλωσης  είναι  τέτοιο,  που  ψηφοφόροι  τασσόμενοι  στη  δεξιά  αυταρχική  πολιτική

πτέρυγα,  επιδεικνύουν  σχεδόν  απέχθεια  προς  το  πολιτικό  σύστημα,  με  αποτέλεσμα  να  μην

ψηφίζουν κανένα κόμμα149. Πράγματι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που πλέον είναι παράγοντες

όπως  ο  εθνικισμός,  που  προσδιορίζουν  αποκλειστικά  την  εκλογική  προτίμηση  σε  μεγαλύτερο

βαθμό και πιο συχνά από οποιαδήποτε αυταρχική τάση, με αποτέλεσμα είτε να προτιμάται ένα

ριζοσπαστικό δεξιό κόμμα ή και κανένα150. 

6.4 Συμπεράσματα
Το γενικό συμπέρασμα πάντως φαίνεται να είναι πως τα άτομα που βρίσκονται πιο κοντά

στην δεξιά πτέρυγα του αυταρχισμού, παρουσιάζονται πιο υποστηρικτικά των δεξιών κομμάτων και

των θέσεων και πολιτικών τους151. Το κοινό συνεκτικό και συσπειρωτικό στοιχείο των κομμάτων

αυτών είναι ο υψηλός βαθμός προκατάληψης152 που επιδεικνύουν απέναντι σε διάφορες εθνικές και

145 Altemeyer. (1988)
146 Duckitt, J., Bizumic, B., Krauss, S.W. and Heled, E. (2010). A Tripartite Approach to Right-Wing-Authoritarianism:

The Authoritarianism-Conservatism-Traditionalism Model. In Political Psychology, 31, pp. 685-715.
147 Mayer, N. (2003). Le Pen’s Comeback: The 2002 French Presidential Election. In International Journal of Urban 

and Regional Research, 27, pp. 455-459.
148 Scheuregger, D. and Spier, T. (2007). Working-Class Authoritarianism und die Wahl rechtspopulistischer Parteien. 

Eine empirische Untersuchung für fünf westeuropäische Staaten. In Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, 59, pp. 59-80.

149 Altemeyer (1988)
150 Dunn, K. (2012). Preference for Radical Right-Wing Populist Parties among Exclusive- Nationalists and 

Authoritarians. In Party Politics.
151 Duckitt, J. and Sibley, C.G. (2010). Personality, Ideology, Prejudice, and Politics: A Dual-Process Motivational 

Model. In Journal of Personality, 78, pp. 1861-1893, p. 1877
152 Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M. and Zakrisson, I. (2004). What matters most to prejudice: Big Five 
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μειονοτικές  ομάδες  και  η  ευρύτερη  αντιμεταναστευτική  τους  στάση153.  Η  αντιμεταναστευτική

πολιτική  μάλιστα,  βρίσκεται  στην  κορυφή  της  πολιτικής  ατζέντας,  σχεδόν  για  όλα  τα  δεξιά-

ριζοσπαστικά κόμματα154.

Ωστόσο, να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών δεν

κατατείνουν πάντα προς τα ίδια συμπεράσματα155. Ο κύριος λόγος για αυτό, είναι ότι προσδίδεται

κάθε  φορά διαφορετικό  περιεχόμενο στην έννοια  του αυταρχισμού.  Άλλοι  λόγοι  είναι  ότι  στις

εκάστοτε μελέτες το δείγμα που χρησιμοποιείται δεν είναι αντιπροσωπευτικό ή είναι πολύ μικρό, ή

οι έρευνες είναι πολύ μεμονωμένες και αφορούν για παράδειγμα μία μόνο χώρα ή ένα μόνο δεξιό

κόμμα ή ένα μόνο μέρος του συνόλου των ψηφοφόρων που στηρίζουν το εν λόγω κόμμα156.

Pesonality, Social Dominance Orientation, or Right-Wing Authoritarianism. In European Journal of Personality, 18,
pp. 463-482.

153 Akrami, N., Ekehammar, B. and Araya, T. (2000). Classical and modern racial prejudice: a study of attitudes toward
immigrants in Sweden. In European Journal of Social Psychology, 30, pp. 521- 532; Sidanius, J. and Pratto, F. 
(1999). Social Dominance. Cambrigde: University Press.

154 Van der Brug and Fennema, 2009; Rydgren, 2008, Van der Brug et al., 2000
155 Mayer, 2003; Scheuregger and Spier, 2007
156 Zandonellaa., Zeglovits. 2012
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7. Επίλογος
Η καρδιά της νέας διαιρετικής τομής φαίνεται να βρίσκεται στην εξήγηση που ξεκινάει από

την κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσω εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην αφομοίωση συγκεκριμένων

αξιών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ετών και  καταλήγοντας  στην παραμονή των αξιών

αυτών κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ενήλικης ζωής. Από όλη αυτή τη διαδικασία προκύπτει ή

προκαλείται  η  τοποθέτηση  του  ατόμου  εντός  ενός  πλαισίου  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών.

Πρόκειται λοιπόν για τη μεταβίβαση στο άτομο, ενός συγκεκριμένου συνόλου αξιών, διαμέσου της

συμμετοχής του ατόμου σε διάφορες, κοινωνικής φύσεως, διαδικασίες και σχέσεις.

Η ερμηνεία της κοινωνικοποίησης στρέφει και κατευθύνει την προσοχή στον τρόπο με τον

οποίο  ο  κοινωνικός  παράγοντας,  δηλαδή  ο  κοινωνικός  τόπος  εντός  του  οποίου  υλοποιείται  η

εκπαιδευτική  διαδικασία,  επηρεάζει  το  αξιακό  περιεχόμενο  του  ατόμου.  Επομένως,  ένα  ακόμη

σημαντικό συστατικό της εγκαθίδρυσης μιας νέας διαιρετικής τομής, είναι η κοινωνικοποίηση που

λαμβάνει  χώρα  πάνω  στη  βάση  της  εκπαιδευτικής  λειτουργίας  ή  διαμέσου  των  υπολοίπων

παραγόντων που επισημάνθηκαν στο πρότυπο της ερμηνείας των άμεσων αποτελεσμάτων.

Μπορούμε επομένως να αποφανθούμε ότι πράγματι η εκπαίδευση συγκροτεί ένα σημαντικό

κοινωνικό θεμέλιο στη δομή των φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών και ότι η μοναδική διαφορά που

φαίνεται να υπάρχει, είναι εκείνη ανάμεσα σε μια ομάδα ατόμων χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου

με αυταρχικές αξίες και σε μια ομάδα ατόμων υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου με φιλελεύθερες

αξίες. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνον εξακριβώνουμε την ύπαρξη δύο δομικών κοινωνικών ομάδων

με αντιτιθέμενες απόψεις στη διάσταση φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών, αλλά και αποδεικνύουμε

την ύπαρξη και παρουσία γνήσιου δεσμού στο μοντέλο της νέας διαιρετικής τομής, του δεσμού

ανάμεσα σε μια κοινωνική δομή από τη μια και σε συγκρουόμενα συμφέροντα εντός αυτής από την

άλλη. 

Συνοψίζοντας,  αποδείχτηκε η αυτόνομη ύπαρξη του πλαισίου φιλελεύθερων-αυταρχικών

αξιών,  ανεξάρτητα από το  ευρύτερο πλαίσιο  οικονομικών αξιών.  Επίσης  αναγνωρίστηκε ο  πιο

ευέλικτος  χαρακτήρας  του  πλαισίου  φιλελεύθερων-αυταρχικών  αξιών,  που  επιτρέπει  πιο

αποτελεσματικά  την  αφομοίωση  μελλοντικών  θεμάτων  φιλελεύθερου-αυταρχικού  χαρακτήρα,

σχετικών με την θεματική προσέγγιση της Νέας Πολιτικής.

Επιπλέον αποδείχθηκε ότι οι δύο άξονες της διάστασης φιλελευθερισμού-αυταρχισμού είναι

ξεκάθαρα  αντιτιθέμενοι  μεταξύ  τους  και  επιπλέον  περιλαμβάνουν  και  την  προοπτική  της

σύγκρουσης.  Τα δύο κατεξοχήν δεδομένα που σχετίζονται  με το συγκρουσιακό χαρακτήρα της

διάστασης  φιλελευθερισμού-αυταρχισμού,  είναι  το  μεταναστευτικό  ζήτημα  και  το  ζήτημα  της

περιβαλλοντικής  προστασίας  και  είναι  αυτά  τα  δύο  ζητήματα  που  εξωθούν  περαιτέρω  το
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συγκρουσιακό χαρακτήρα του διπόλου φιλελευθερισμού-αυταρχισμού.

Τέλος, αποδείχθηκε η διασύνδεση ανάμεσα σε θέματα Νέας Πολιτικής και σε θεμελιώδη,

συγκρουσιακού χαρακτήρα συμφέροντα τα οποία ενδεχομένως να οδηγούν στη δημιουργία μιας

νέας διαιρετικής τομής, εν προκειμένω αυτής των φιλελεύθερων-αυταρχικών αξιών που έχει στη

βάση της το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα επομένως, υποδεικνύεται ότι η εκπαιδευτική μεταβλητή

πρέπει  να  καταλαμβάνει  κεντρική  θέση σε  αναλύσεις  που  αφορούν  το  πλαίσιο  φιλελεύθερων-

αυταρχικών αξιών, ενώ ταυτόχρονα απορρίπτεται η άποψη ότι η διάσταση που αφορά αυτές τις

αξίες πρέπει να ερμηνεύεται απλά ως μια νέα εκδήλωση της παλαιότερα επικρατούσας ταξικής

διαιρετικής τομής157.

157 Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από την αντίστοιχη έρευνα του Hillygus που αφορα τις διάφορες μορφές
πολιτικής συμμετοχής, βλ. Hillygus, D. S., (2005). Campaign Effects and the Dynamics of Turnout Intention in 
Election 2000. Journal of Politics 67,1, pp 50–68
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