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Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση
Βασιλική Γεωργιάδου
O ανά χείρας συλλογικός τόµος πραγµατεύεται το φαινόµενο της νέας
άκρας δεξιάς, όπως αυτό σε ιδεολογικό, κοµµατικό/οργανωτικό και
πολιτικό/προγραµµατικό επίπεδο αποτυπώνεται κατ’ αρχάς σε ώριµες
µεταπολεµικές δηµοκρατίες της Eυρώπης (Γαλλία, Aυστρία, Iταλία, Γερµανία,
Bέλγιο, Oλλανδία, M. Bρετανία, Σκανδιναβικές χώρες) αλλά και στις HΠA.
Eπιπλέον, η νέα άκρα δεξιά εξετάζεται µε επίκεντρο νεότευκτα
µετακοµµουνιστικά καθεστώτα (Pωσία, Pουµανία, Σερβία), τα οποία εισήλθαν σε
µια, συχνά ιδιότυπη, διαδικασία κοινοβουλευτικοποίησης και σταδιακού όσο και
ασταθούς εκδηµοκρατισµού µετά την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού»
στην Kεντρο-ανατολική Eυρώπη και τα Bαλκάνια.
O επιµελητής της αγγλικής έκδοσης και έµπειρος αναλυτής της ακροδεξιάς
Paul Hainsworth (βλ. Hainsworth 1992, 1996, 2005), επιχειρώντας να περιγράψει
το σύνθετο αυτό φαινόµενο και, κυρίως, να αναδείξει τα κοινά γνωρίσµατα αλλά,
επίσης, την ποικιλία των εκφάνσεων όπως και τις διαφορές που διακρίνουν
επιµέρους εκδηλώσεις του όλου φαινοµένου, παροµοιάζει την ακροδεξιά µε «µια
πολύπλοκη αλχηµεία». Aποδίδοντας κάπως διαφορετικά και επεκτείνοντας τη
διατύπωσή του αυτή, θα λέγαµε ότι η ακροδεξιά σε επίπεδο ιδεολογικού λόγου,
θέσεων πολιτικής και προγραµµατικών στοχεύσεων, όπως και σε επίπεδο
(δυνητικής) εκλογικής απήχησης στους ψηφοφόρους, παρουσιάζεται ως ένα

µείγµα ετερόκλιτων στοιχείων. Aυτό δηµιουργεί, ωστόσο, συναιρέσεις ή ακόµη
και συντήξεις των ανόµοιων και ενίοτε αταίριαστων «υλικών» που τη συγκροτούν.
Όπως και στα παρακάτω θα αναπτύξουµε, η αντίληψη περί της νέας άκρας
δεξιάς ως µιας ανορθόδοξης συνάρθρωσης στοιχείων µε διαφορετική ή, ακόµη,
και αντιθετική ιδεολογική, πολιτική και προγραµµατική αφετηρία αποτελεί, κατά
κάποιον τρόπο, γενετικό χαρακτηριστικό του όλου φαινοµένου. Bεβαίως, µε το
πέρασµα του χρόνου αλλά και από περίπτωση σε περίπτωση, είναι εµπειρικά
διαπιστωµένο ότι µεταβάλλεται η ποιότητα και τροποποιούνται οι αναλογίες των
στοιχείων που συναρθρώνονται µεταξύ τους σε έναν ακροδεξιό κορµό. Eπί
παραδείγµατι, εάν κατά τη δεκαετία του 1970 «δεσπόζουσα περίπτωση» (master
case) της νέας άκρας δεξιάς εθεωρείτο εκείνη που σε επίπεδο προγράµµατος και
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λόγου συνδύαζε τον οικονοµικό φιλελευθερισµό µε τον πολιτισµικό αυταρχισµό
(Kitschelt και McGann 1995: 47), µια τέτοια σύσταση και αναλογία υλικών είναι πια
ξεπερασµένη. Iδίως από τη δεκαετία του 1990 δεσπόζουσα προβάλλει πλέον η
περίπτωση µιας άκρας δεξιάς που αναµιγνύει στο λόγο και τις πρακτικές της
αριστερότροπα κοινωνικο-οικονοµικά αιτήµατα µε υπερσυντηρητικά-δεξιότροπα
πολιτικο-πολιτισµικά πρότυπα. Πρόκειται για µια νεότερης εκδοχής άκρα δεξιά:
για µια άκρα δεξιά του «τρίτου κύµατος», όπως την αποκαλούν αρκετοί αναλυτές
(βλ. ενδεικτικά S. Backer στον παρόντα τόµο). Έτσι, τη διακρίνουν κατ’ αρχάς από
τη συγχρωτισµένη µε τα διάφορα φασιστοειδή κατάλοιπα από τη δεκαετία του
1920 και του 1930 άκρα δεξιά της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου («πρώτο
κύµα»). Tη διακρίνουν, επίσης, από την άκρα δεξιά της περιόδου του
µεταβιοµηχανισµού («δεύτερο κύµα»), η εµφάνιση της οποίας στις αρχές της
δεκαετίας του 1970, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνδέθηκε µε τα
διακυβεύµατα «νέας πολιτικής» που ανέδειξε την εποχή εκείνη η ανερχόµενη νέα
αριστερά. H άκρα δεξιά του «τρίτου κύµατος» προωθεί µεν αιτήµατα υπέρ της
διαφάνειας στο δηµόσιο βίο, υπέρ της (άµεσης ή/και δηµοψηφισµατικής)
πολιτικής συµµετοχής και τάσσεται επίσης υπέρ του κοινωνικού
προστατευτισµού, ταυτοχρόνως όµως υπερασπίζεται µια –βάσει
εθνοθρησκευτικών και γενικότερα εθνοπολιτισµικών κριτηρίων– επιλεκτική
κοινωνική φροντίδα. Eπιπλέον, προβάλλει ιδιαιτέρως την ανάγκη ενίσχυσης της
δηµόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας, εξαίροντας παράλληλα τη σηµασία
όχι µόνο των «εξωτερικών» αλλά, ιδίως, των «εσωτερικών κινδύνων», οι οποίοι
σε µια εποχή παγκοσµιοποίησης και περιορισµού της σηµασίας των εθνικών
ορίων έχουν διεισδύσει και «απειλούν» τα συγκαιρινά εθνικά κράτη (για τα
παραπάνω βλ. και Παπαδόπουλος 2004).
O ιδεολογικο-πολιτικός και, γενικότερα, ο προγραµµατικός
προσανατολισµός του φαινοµένου της νέας άκρας δεξιάς είναι αρκετά
ανοµοιογενής και µεταβαλλόµενος στο πέρασµα του χρόνου.


Mορφώµατα της νέας άκρας δεξιάς εµφανίζονται, λοιπόν, να είναι άλλοτε
υπέρ της ελεύθερης οικονοµικής αγοράς και εναντίον των πολιτικών
κοινωνικής αναδιανοµής, ταυτοχρόνως όµως υπέρ του «νόµου και της τάξης»,
υπέρ εν γένει της εθνο-κρατικής ισχύος και µιας αυταρχικής αντίληψης για
την πολιτική και την κοινωνική τάξη, όπως και κατά της πολιτισµικής ποικιλίας
των σύγχρονων κρατών. Oι Kitschelt και McGann (όπ.π.) έχουν χαρακτηρίσει
ως «δεξιό-αυταρχικό» (right-authoritarian) ένα ακροδεξιό φαινόµενο που
προσλαµβάνει τέτοιες εκφράσεις.
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Άλλοτε πάλι µορφώµατα της νέας άκρας δεξιάς παίρνουν θέση κατά της
ελεύθερης αγοράς και υπέρ των κρατικών πολιτικών προστασίας του
εισοδήµατος, όπως και των πολιτικών κοινωνικής αναδιανοµής προς όφελος
των ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων, εξαιρουµένων όµως των
αλλοδαπών (µεταναστών και προσφύγων). Oι τελευταίοι αντιµετωπίζονται ως
αθέµιτοι ανταγωνιστές των «γηγενών πολιτών του έθνους-κράτους»
(nationale Staatsbürger) όσον αφορά τη θέση τους στην αγορά εργασίας και τη
σχέση τους µε το κράτος πρόνοιας. «Προνοιακός σοβινισµός» (welfare/welfare
state chauvinism) έχει αποκληθεί ένα ακροδεξιό φαινόµενο που φέρει τα
παραπάνω χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά Betz 1994: 173-74, Παπαδόπουλος
2004, ακόµα Klär κ.ά. 1989).



Tέλος, µορφώµατα της νέας άκρας δεξιάς τοποθετούνται σαφώς κατά ενός
εκτεταµένου δηµόσιου τοµέα, ο οποίος ελέγχεται είτε από µια ευρεία
κυβέρνηση συνασπισµού κοµµάτων που συνεργάζονται µεταξύ τους στο
πλαίσιο ενός –λιγότερο ή περισσότερο– άτυπου «καρτέλ των κοµµάτων» είτε
από µια ισχυρή µονοκοµµατική κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός
νεοκορπορατιστικού συστήµατος διακυβέρνησης. Όµως, αυτή η εχθρότητα
απέναντι στο κράτος, που επιπλέον εκδηλώνεται ως αποστροφή για την
πολιτική ηγεσία και το πολιτικό προσωπικό («πολιτική τάξη») και συνοδεύεται
τόσο από αντι-φιλελεύθερες όσο και από αντι-κοµµουνιστικές στάσεις,
εµφανίζει επιλεκτική αποδοχή σε µεταϋλιστικά διακυβεύµατα (προστασία
περιβάλλοντος, ελευθερία και ανοχή σε ιδιωτικές επιλογές µε βάση το φύλο,
διευρυµένη πολιτική συµµετοχή κ.λπ.) – πρόκειται για διακυβεύµατα την
πολιτική σηµασία των οποίων έχει αναδείξει από τη δεκαετία του 1960 µια
«σε κοινωνικό επίπεδο ριζοσπαστικά φιλελεύθερη αριστερά» (libertarian left).
Aν και έχει χαρακτηριστεί «οριακή» µια τέτοια περίπτωση, θεωρείται παρ’ όλα
αυτά µια µορφή ακροδεξιάς απόχρωσης «λαϊκιστικού αντικρατισµού»
(Kitschelt και McGann 1995: 21-22, 42).
Όπως προκύπτει από την ποικιλία στον ιδεολογικο-πολιτικό προσανατολισµό

της νέας άκρας δεξιάς, αυτή εµφανιζόµενη άλλοτε µε τα µορφολογικά
γνωρίσµατα του δεξιού αυταρχισµού, άλλοτε πάλι µε εκείνα του προνοιακού

σοβινισµού και άλλοτε του λαϊκιστικού αντικρατισµού, παρουσιάζεται διαρκώς ως
το αποτέλεσµα της ανάµειξης και της συγχώνευσης σε έναν ενιαίο κορµό µεταξύ
τους αντιφατικών ή και αντιθετικών κοινωνικών αιτηµάτων και πολιτικών
ρευµάτων. Aποδίδοντας στη νέα άκρα δεξιά τον χαρακτηρισµό «πολύπλοκη
αλχηµεία», ο Hainsworth, πέρα από τα όποια ειδικά γνωρίσµατα της προσάπτει,
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αναδεικνύει κατ’ ουσίαν ως κυρίαρχο στοιχείο της τη λειτουργία της σύντηξης και

συναίρεσης που, ως δυνατότητα, εντοπίζεται στη µήτρα του φαινοµένου της νέας
ακροδεξιάς. Kατά τη γνώµη µας, η λειτουργία αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου
να αρθεί η πολιτική χασµωδία που εµφανίζεται από τη συνάντηση αντιφατικών και
αντιθετικών πολιτικο-ιδεολογικών ρευµάτων, αλλά και προκειµένου να
µετατραπεί αυτή η χασµωδία σε πολυσυλλεκτικότητα (ή, τουλάχιστον, σε
πολυσυλλεκτική διαθεσιµότητα) όσον αφορά τη διεισδυτικότητα της νέας άκρας
δεξιάς στο εκλογικό σώµα. Mια τέτοια λειτουργία, η οποία θα συναιρεί ή και θα
συντήκει στην ιδεολογία και τον πολιτικό/προγραµµατικό λόγο της νέας άκρας
δεξιάς ιδέες και αντιλήψεις µιας υπερσυντηρητικής και αυταρχικής δεξιάς, µαζί
µε ορισµένες οικονοµικές αντιλήψεις του πολιτικού κέντρου ή, ακόµη, και µε
ορισµένες ριζοσπαστικές κοινωνικές αντιλήψεις των άκρων στα αριστερά του
πολιτικού κέντρου, χρειάζεται ένα ειδικό µέσον που θα προσανατολίζει και θα
κινητοποιεί προς µια συγκεκριµένη ιδεολογικο-πολιτική κατεύθυνση το µείγµα
που προκύπτει. H σαφής κλίση προς την ακροδεξιά που προσλαµβάνει το
συνηρηµένο µείγµα, αυτή η ακροδεξιά σύντηξη, αναδεικνύεται µέσα από την
προβολή και την υπεράσπιση οργανικών αντιλήψεων για το λαό και την κοινωνία,
καθώς και εθνοτικών προσδιορισµών για το έθνος και την εθνική ταυτότητα,
επικρατούσα παραλλαγή των οποίων αποτελεί η ξενοφοβία και ο διαφορικός

ρατσισµός. Eίναι ενδεικτικό ότι σαφή στοιχεία τέτοιων αντιλήψεων, τα οποία
οδηγούν σε µια ποικιλία προκαταλήψεων, απροκάλυπτα εντοπίζονται ή, έστω,
ελλοχεύουν σε επιµέρους πολιτικά ρεύµατα που συναντώνται στην ιδεολογία και
στην πολιτική και προγραµµατική παρουσία της νέας ακροδεξιάς.
H επιστηµονική έρευνα και η συγκριτική πολιτικο-κοινωνιολογική µελέτη της
ακροδεξιάς προϋποθέτει την αποσαφήνιση (το ίδιο όπως και την ανάδειξη της
αµφισηµίας ή, τουλάχιστον, την αιτιολόγηση της ασάφειας) ορισµένων κεντρικών
ορισµών. Kατ’ αρχάς, η αναφορά στην ακροδεξιά παραπέµπει συχνά σε
ιδεολογίες, σχέδια πολιτικής δράσης, πολιτικά ρεύµατα και κοµµατικές
οργανώσεις που χωρικά είναι εγκατεστηµένες δεξιότερα της καθεστυκυίας
δεξιάς επί του οριζόντιου άξονα Aριστεράς-Δεξιάς. Άλλοτε πάλι µια τέτοια
αναφορά χαρακτηρίζει ιδεολογίες, σχέδια πολιτικής δράσης και (κοµµατικές ή
κοµµατοειδείς) οργανώσεις και ρεύµατα που στρέφονται εναντίον των
ατοµοκεντρικών, των ελευθεριακών και των πλουραλιστικών γνωρισµάτων της
φιλελεύθερης δηµοκρατίας συνολικά. Όταν συµβαίνει το πρώτο, έχουµε να
κάνουµε µε ένα φαινόµενο της άκρας ή ριζοσπαστικής δεξιάς (far/radical right),
ενώ όταν συµβαίνει το δεύτερο, το φαινόµενο µε το οποίο ερχόµαστε
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αντιµέτωποι είναι εκείνο της ακραίας ή εξτρεµιστικής δεξιάς (extreme right).
Παρότι, βέβαια, οι τυπολογίες και οι ταξινοµήσεις συχνά υπάρχουν για να
διαψεύδονται από τις «απείθαρχες πραγµατικότητες», όπως εύστοχα παρατηρεί ο
Blinkhorn (1990: 1-2), η ύπαρξή τους (αλλά και η διάψευσή τους) όσον αφορά
στην περιγραφή της νέας άκρας δεξιάς καταδεικνύει την ποικιλία του
φαινοµένου, καθώς και το ετερόκλιτο των ιδεών και των ρευµάτων που το
συγκροτούν. H απουσία τέτοιων τυπολογιών και ταξινοµήσεων µε το επιχείρηµα
της αναλυτικής τους ανεπάρκειας συντείνει τελικώς στην υπαγωγή των
επιµέρους διαφορετικών εκδηλώσεων της νέας άκρας δεξιάς σε µια γενικευτική
και γι’ αυτό συχνά διαστρεβλωτική της όντως «απείθαρχης πραγµατικότητας»
ετικέτα-εννοιολογική κατηγορία. Mε άλλα λόγια, αν για τον ένα ή τον άλλο λόγο
υπερβούµε τις τυπολογίες και ταξινοµήσεις της ακροδεξιάς, όχι µόνο
υποβαθµίζουµε τις διαφορετικές εκφράσεις που εντοπίζονται στο εσωτερικό της
αλλά –ευθέως ή εµµέσως– συνηγορούµε υπέρ των εννοιολογικών γενικεύσεων
που συσκοτίζουν το περιεχόµενο αυτής της «πολύπλοκης αλχηµείας». H
παρατήρηση του Betz (1998: 3), ότι «η εννοιολογική κατηγορία του δεξιού
εξτρεµισµού –ή ακόµη χειρότερα του νεο-φασισµού– ελάχιστα µπορεί να
συλλάβει τη φύση της σύγχρονης δεξιάς», ενώ αντιθέτως «ο προγραµµατικός
ριζοσπαστισµός και η προσφυγή στο λαϊκισµό» είναι σε θέση να περιγράψουν τις
εκδηλώσεις της νέας άκρας δεξιάς σε πολλές σύγχρονες αντιπροσωπευτικές
δηµοκρατίες, στηρίζει την άποψη ότι η εννοιολογική διαφοροποίηση, ακόµη και
όταν διαψεύδεται από την κοινωνική πραγµατικότητα, είναι προσφορότερη για
την κατανόηση των κοινωνικών φαινοµένων από ό,τι µια εννοιολογική γενίκευση.
Mόνο που συχνά η εννοιολογική (υπερ-)γενίκευση αποδεικνύεται ένα σαφώς
ελκυστικότερο µιντιακό προϊόν αλλά και ένα προϊόν που ενίοτε προσφέρεται
περισσότερο στην πολιτική διαµάχη και τον εκλογικό ανταγωνισµό από ό,τι η
εννοιολογική διαφοροποίηση. Παρά τις όποιες, λιγότερο ή περισσότερο εύλογες,
αντιρρήσεις και χωρίς «να ενδώσουµε σε µια πραγµατιστική προσέγγιση» του
φαινοµένου, αποδίδοντας στη νέα άκρα δεξιά έναν αµετάβλητο «κοινό πυρήνα
χαρακτηριστικών» (βλ. σχ. Hainsworth στον παρόντα τόµο), θα εµµείνουµε σε
ορισµένες βασικές διακρίσεις που –κατά τη γνώµη µας και κατά τη γνώµη
αρκετών έµπειρων ερευνητών της άκρας δεξιάς– βοηθούν στην αναλυτική
προσέγγιση του φαινοµένου.
H άκρα/ριζοσπαστική δεξιά της ύστερης µεταπολεµικής εποχής κάνει την
εµφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960/αρχές του 1970. Πρόκειται για µια

νέα άκρα ή νέα ριζοσπαστική δεξιά, η οποία δεν αποτελεί συνέχεια των πολιτικών
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ρευµάτων και των πολιτικών κοµµάτων που συστάθηκαν αµέσως µετά τον B’
Παγκόσµιο Πόλεµο και ήταν διαποτισµένα από το ολοκληρωτικό πνεύµα της
δεκαετίας του 1920 και 1930. Παρότι δεν θα πρέπει να υποβαθµιστεί το γεγονός,
ότι ιδίως σε επίπεδο στελεχικού δυναµικού η νέα άκρα δεξιά αρκετές φορές
(καλυµµένα ή και απροκάλυπτα) ενισχύθηκε µετά από διασταύρωσή της µε την
παλιά άκρα δεξιά της προπολεµικής και, ιδίως, της πρώτης µεταπολεµικής
περιόδου, δεν είναι η πολιτική/προγραµµατική ούτε η ιδεολογική συνέχεια µε τον
φασισµό που δηµιουργεί το κατάλληλο υπόστρωµα για την ανάδειξή της.
H νέα άκρα/ριζοσπαστική δεξιά, σύµφωνα µε µια πολυσυζητηµένη ανάλυση των
Scheuch και Klingemann (1967: 11-29), εµφανίζεται ως µια «κανονική παθολογία
των σύγχρονων βιοµηχανικών κοινωνιών». Παρουσιάζεται, µε άλλα λόγια, ως ένα
λίγο-πολύ αναµενόµενο και επαναλαµβανόµενο αποτέλεσµα, το οποίο
αναδεικνύεται από τις ακραίες κοινωνικές αντιδράσεις –εκείνες που δεν
στοιχίζονται στις ‘κανονικές’ αντιδράσεις των δυνάµεων του πολιτικού κέντρου–
απέναντι στις άνισες συνέπειες του οικονοµικού εκσυγχρονισµού και του
µεταβιοµηχανισµού που αφήνουν πίσω τους αρκετούς «χαµένους». Nα σηµειωθεί
στο σηµείο αυτό, ότι παρότι η νέα άκρα δεξιά εµφανίζεται µε φόντο τη
δυσαρέσκεια και διαµαρτυρία των εκάστοτε «χαµένων», παρότι επίσης προβάλλει
συστηµατικά, µεγεθύνει και επενδύει στα κάθε είδους αρνητικά –ενίοτε και
εκδικητικά και µισαλλόδοξα– συναισθήµατά τους, η ίδια δεν αποτελεί µια
αντανάκλαση και µόνο των διαθέσεων που καταγράφονται µεταξύ των «θυµάτων
του εκσυχρονισµού». Aκόµη κι αν τα (σε ενεστώτα χρόνο, πραγµατικά ή εν
δυνάµει) «θύµατα του εκσυγχρονισµού» (χειρώνακτες, ελεύθεροι
µικροεπαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι, χαµηλά υπαλληλικά στρώµατα,
συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι), συγκρινόµενα µε τους «κερδισµένους του
εκσυγχρονισµού» (ανώτερα υπαλληλικά στρώµατα, επιχειρηµατίες, εργαζόµενοι
του δηµοσίου τοµέα, άτοµα υψηλού µορφωτικού/εκπαιδευτικού επιπέδου),
παρουσιάζουν µια σαφώς µεγαλύτερη πολιτική και εκλογική διαθεσιµότητα για τη
νέα άκρα δεξιά, η πολιτική και εκλογική της στήριξη είναι συνάρτηση της όλης
διάταξης των πολιτικών δυνάµεων µέσα στην πολιτική αγορά, καθώς και της
ποιότητας του κοµµατικού ανταγωνισµού συνολικά (Kitschelt και McGann 1995:
10-11, 14-17). Yπ’ αυτήν την έννοια, η πολιτική και εκλογική στήριξη της νέας
άκρας δεξιάς δεν συναρτάται µονοµερώς µε τις συνέπειες του εκσυγχρονισµού.
Eπιπλέον, η δύναµή της θα εξαρτηθεί από το εάν «οι εκλογείς είναι επαρκώς
δυσαρεστηµένοι από τα υπάρχοντα µετριοπαθή συντηρητικά και µετριοπαθή
αριστερά ή σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα» (όπ.π., 14), τα οποία καλούνται να
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αντιµετωπίσουν τις προαναφερθείσες συνέπειες. Eφόσον οι εκλογείς κρίνουν,
λοιπόν, ότι η σύγκλιση σε επίπεδο κοµµατικού ανταγωνισµού έχει προχωρήσει σε
τέτοιο βαθµό, ώστε τα κόµµατα να είναι µεταξύ τους «δυνητικώς µηδιακρινόµενα» και, άρα, πρωτίστως ενδιαφερόµενα να «µεγιστοποιούν τις
ψήφους» τους αλλά, στην πραγµατικότητα, αδιάφορα για την επίλυση των
προβληµάτων της κοινωνίας, είναι ιδιαιτέρως πιθανό µια υφιστάµενη ακροδεξιά
διαθεσιµότητα στο εκλογικό σώµα, που υπό κανονικές συνθήκες εκτονώνεται
διαχεόµενη στα κατεστηµένα κόµµατα, να µετατραπεί σε ακροδεξιά ψήφο (όπ.π.,
17).
Eπανερχόµενοι, τώρα, στην άποψη των Scheuch και Klingemann περί της
νέας άκρας δεξιάς ως µιας «κανονικής παθολογίας», άποψη που συν τοις άλλοις
σχετίζεται µε τις διεργασίες κατακερµατισµού του υποκειµένου και των
συλλογικών του ταυτοτήτων στο εσωτερικό µιας λειτουργικά διαφοροποιηµένης
και γοργά µεταβαλλόµενης νεωτερικής κοινωνίας. Tη στιγµή, λοιπόν, κατά την
οποία οι νεωτερικές κοινωνίες βιώνουν έναν βαθύ δοµικό µετασχηµατισµό, µια
περαιτέρω λειτουργική διαφοροποίησή τους, αλλά και µια διευρυνόµενη
ιδεολογικο-πολιτική ρευστότητα και εξατοµίκευση (Beck 1999, Beck και Ziegler
2000), η νέα άκρα δεξιά υπερθεµατίζει σε συνεκτικές συλλογικές παραστάσεις
και καλλιεργεί προσδοκίες µιας εθνοτικά και πολιτισµικά οµογενοποιηµένης,
κρατοκεντρικής, αλλά και δηµοψηφισµατικής και προσωποκεντρικής κοινωνίας
(βλ. Minkenberg 1998: 255). Xωρίς να προσβλέπουν σε µια ριζική ανατροπή του
status quo, οι δυνάµεις και τα ρεύµατα της νέας άκρας και ριζοσπαστικής δεξιάς
φλερτάρουν ωστόσο ανοικτά µε την ιδέα ενός status quo ante (Minkenberg 1994:
172). Στον πυρήνα µιας τέτοιας καθεστυκυίας τάξης που αρύεται τις ρίζες της
από ένα πρώιµο ή και προ-νεωτερικό παρελθόν, κεντρική θέση καταλαµβάνει η
κλειστή εθνοπολιτισµική κοινότητα και το ισχυρό κράτος. Tο τελευταίο, στο
καθαρά οικονοµικό πεδίο, προκρίνει πολιτικές της ελεύθερης αγοράς, οι οποίες
συνήθως δεν διαφέρουν από τις οικονοµικές πολιτικές που προτείνουν και
εφαρµόζουν τα κόµµατα και οι κυβερνήσεις της κατεστηµένης δεξιάς. Σε ό,τι
όµως αφορά τη δράση του στα υπόλοιπα πεδία άσκησης πολιτικής, το ισχυρό
κράτος της νέας άκρας δεξιάς είναι επιφορτισµένο να διαφυλάττει τη
δεσπόζουσα θέση της κλειστής εθνοπολιτισµικής κοινότητας, περιορίζοντας αν
χρειαστεί την «ποικιλία και ατοµική αυτονοµία στις πολιτισµικές εκφράσεις» του
πληθυσµού (Kitschelt και McGann 1995: 2). Ένα τέτοιο κράτος προωθεί
πατερναλιστικά το «κοινό καλό» της κλειστής εθνοπολιτισµικής κοινότητας και
όχι το «συλλογικό συµφέρον» των οργανωµένων αλλά εθνοπολιστισµικά
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αδιάφορων κοινωνικο-οικονοµικών συµφερόντων (Birsl 2002: 35). Όµως, ένα
τέτοιο ισχυρό και ιεραρχηµένο κράτος, ει δυνατόν υποστασιοποιηµένο στο
πρόσωπο ενός χαρισµατικού ηγέτη, έρχεται ηθικά να απαξιώσει και εν γένει να
περιορίσει το ρόλο των διαµεσολαβητικών θεσµών (ιδίως των πολιτικών
κοµµάτων), αλλά και των ενδιάµεσων αρχών του δηµοκρατικού συστήµατος
αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης (της πολιτικής ελίτ και της κρατικής
γραφειοκρατίας), προσβλέποντας στην οικοδόµηση µιας άµεσης και απευθείας
σχέσης µε το Λαό.
Eίναι, άραγε, λαϊκιστική (και αν ναι, γιατί) µια τέτοια νέα άκρα και
ριζοσπαστική δεξιά; Kατά τη γνώµη µας, το ερώτηµα θα πρέπει να απαντηθεί
καταφατικά, αν και όχι (µόνο και κυρίως) για τους λόγους που συνήθως
επισηµαίνονται. Συχνά στη βιβλιογραφία, για την περιγραφή της νέας
άκρας/ριζοσπαστικής δεξιάς υιοθετείται ο όρος «ριζοσπαστικός δεξιός

λαϊκισµός» (radical right-wing populism) και τα κόµµατα ή κινήµατα της νέας άκρας
δεξιάς χαρακτηρίζονται ως «νεο-λαϊκιστικά» (neo-populist) (ενδεικτικά βλ. Betz
1994, Betz και Immerfall 1998, Mény και Surel 2002). Nα σηµειωθεί, βέβαια, ότι
αρκετοί από εκείνους που αποδίδουν στην ακροδεξιά λαϊκισµό έχουν µια µάλλον
µερική, ενίοτε και απλουστευµένη αντίληψη για το λαϊκιστικό φαινόµενο
συνολικά: ορίζουν κατ’ αρχάς ως λαϊκισµό κάθε κοινωνική αντίδραση που
στρέφεται εναντίον των αντιπροσωπευτικών θεσµών και των πολιτικών αλλά και
των πνευµατικών ελίτ, αντίδραση που όντως εντοπίζεται σε ποικίλες εκφράσεις
και εκδηλώσεις της νέας άκρας δεξιάς· κατά δεύτερον (και σηµαντικότερο),
εξαντλούν το λαϊκισµό στις ιδεολογικές και, προ πάντων, στις εκφραστικές του
συνιστώσες. Λαϊκισµός και ακροδεξιά, παρά τις όποιες εκλεκτικές συγγένειές
τους, είναι κατά βάση φαινόµενα διακριτά. Eφόσον ο λαϊκισµός εκληφθεί ως
«αντίδραση στις δοµές κυριαρχίας» στρεφόµενος άλλοτε εναντίον της αγοράς
και άλλοτε εναντίον του κράτους (Canovan 1999: 4), µπορεί εξίσου να
χαρακτηρίζει µορφώµατα και εκδηλώσεις δεξιόστροφης και αριστερόστροφης
ιδεολογικο-πολιτικής προέλευσης. Όσον αφορά την ακροδεξιά, προ πάντων στην
εξτρεµιστική εκδοχή της (extreme right, βλ. παρακάτω), αυτή αποτελεί µια
«αντινεωτερική µορφή διαµαρτυρίας» (Jaschke 1994: 31), καθώς στρέφεται
εναντίον των πλουραλιστικών, ισονοµιστικών και ατοµοκεντρικών αξιών της
φιλελεύθερης δηµοκρατίας υπερασπιζόµενη, µε κάθε µέσον, ένα «µονιστικό»
καθεστώς: δηλαδή «κλειστό στο δηµοκρατικό ανταγωνισµό στο πλαίσιο της
πολιτικής αγοράς, είτε από µια ογκώδη πλειοψηφία είτε από µια µειοψηφία που
αποκλείει τους αντιπάλους» (Lipset και Raab 1978: 428).
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Παρά την όποια εκλεκτική συγγένεια αλλά και τις διαφορές λαϊκισµού και
ακροδεξιάς, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ακροδεξιές εκδηλώσεις και µορφώµατα
πιθανώς να καθίστανται σε µερίδα της κοινής γνώµης πολιτικώς πιο αποδεκτά ή,
τουλάχιστον, όχι περισσότερο κακόφηµα από ό,τι άλλες παρεµφερείς
εκδηλώσεις και µορφώµατα, ωστόσο επί της ουσίας εξεταζόµενα δεν
µετακινούνται εγγύτερα του πολιτικού κέντρου εάν αποδοθεί σε αυτά η
ιδιοπροσωπία του λαϊκισµού.
Aναλυόµενα από τη σκοπιά του πολιτικού τους στυλ και περιεχοµένου
(policy style – policy content) καθώς και του πολιτικού τους λόγου (political
discourse) (καταγγελία των ελίτ, υπέρ του νόµου και της τάξης, κατά της ισότιµης
συµµετοχής των µεταναστών στην αγορά εργασίας και το κοινωνικό κράτος,
υπέρ της διαφάνειας αλλά και της διαδικαστικής αµεσότητας –σε αντίθεση προς
την αντιπροσωπευτικότητα– στην επιλογή κατάλληλων λύσεων για τα διάφορα
προβλήµατα), τα µορφώµατα της νέας άκρας δεξιάς που, εκφραστικώς, συχνά
υπερασπίζονται τα παραπάνω, ανταποκρίνονται σηµαντικά στα προαπαιτούµενα
της λαϊκιστικής ιδεολογίας και των πολιτικών στοχεύσεων του λαϊκισµού. Για να
διατυπώσουµε διαφορετικά τη φράση που προηγήθηκε: ο καταγγελτικός λόγος
της νέας άκρας δεξιάς, ο οποίος στοχεύει να ‘ξεµπροστιάσει’ τους ανταγωνιστές
και υπονοµευτές ‘του Λαού’ (την ελίτ, τους µετανάστες, τους εγχώριους και
ξένους σελέµηδες) και να επιτιµήσει όλα όσα και όσους (κατεστηµένα κόµµατα,
πολιτική ηγεσία, σώµατα αντιπροσώπευσης) εσκεµµένα αγνοούν και
παρακάµπτουν τις υπάρχουσες απλές λύσεις στα διάφορα προβλήµατα,
ανταποκρίνεται στον –κατά Lauclau (1983)– ιδεότυπο του ιδεολογικού λόγου του
λαϊκισµού. «H θέση µας είναι ότι ο λαϊκισµός συνίσταται στην ανασύνθεση των
λαϊκο-δηµοκρατικών εγκλήσεων ως πλέγµα αντιθετικό προς την κυρίαρχη
ιδεολογία», υποστηρίζει ο Laclau (1983: 194). H «ανασύνθεση» αυτή ξεκινά όταν
παύει να ισχύει η «συνάρθρωση των λαϊκο-δηµοκρατικών ιδεολογιών στον
κυρίαρχο λόγο», όταν δηλαδή σταµατά η «απορρόφηση κάθε στοιχείου τους που
αποτελεί µια απλή διαφορική ιδιαιτερότητα» και η ανάδειξη εκείνων των
στοιχείων του ιδεολογικού λόγου «που τείνουν να µετατρέψουν την
ιδιαιτερότητα σε σύµβολο ανταγωνισµού» (Laclau 1983: 194-95). O Laclau (1983:
195) συµπληρώνει και έτσι συνοψίζει το περιεχόµενο του λαϊκισµού ως
ιδεολογίας, εφόσον σύµφωνα µε τον ίδιο «ο λαϊκισµός αρχίζει στο σηµείο όπου
τα λαϊκο-δηµοκρατικά στοιχεία παρουσιάζονται ως µια ανταγωνιστική επιλογή
εναντίον της ιδεολογίας του άρχοντος συγκροτήµατος».
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H αντίληψη ότι «ο ‘λαϊκισµός’ εκδηλώνεται σε ένα ειδικό ιδεολογικό πεδίο»,
εκείνο «που συγκροτείται από τη διπλή άρθρωση του πολιτικού λόγου» ή, αλλιώς,
από τη «διαλεκτική ένταση µεταξύ του ‘λαού’ και των ‘τάξεων’» και ότι,
εποµένως, λαϊκισµός δεν είναι παρά «η ειδική µορφή αυτής της συνάρθρωσης»
του ‘λαού’ στο λόγο µιας ‘τάξης’, προκειµένου η τελευταία να επιβάλλει την
ηγεµονία της, αποτελεί τον κατά Laclau (1983: 219-20) ορισµό του λαϊκισµού.
Tαυτοχρόνως συνιστά το σηµείο συνάντησης των απόψεων περί της νέας άκρας
δεξιάς ως ιδεολογικού µορφώµατος δεξιόστροφης ριζοσπαστικής λαϊκιστικής
απόκλισης (radical right-wing populism). Σε ιδεολογικά, λοιπόν, µορφώµατα
τέτοιου τύπου πραγµατώνεται µια ιδιαίτερη «διασύνδεση» µεταξύ της ακροδεξιάς
ιδεολογίας και της λαϊκιστικής ρητορείας (Birsl 2002: 34). H διασύνδεση αυτή –
σύµφωνα µε τον Betz (1998: 5)– «φορτίζει συναισθηµατικά» κατ’ αρχάς εκείνους
που είναι ήδη πολιτικο-εκλογικά διαθέσιµοι για την άκρα δεξιά δηµιουργώντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα «πολιτικό κεφάλαιο» υπέρ της. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο
δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί ούτε να αγνοηθεί, προκειµένου προ πάντων να
εξηγηθούν διακυµάνσεις στη διαθεσιµότητα του εκλογικού σώµατος για µια
ακραία/ριζοσπαστική δεξιά µε λαϊκιστικό ιδεολογικό λόγο.
Ωστόσο, η ανάλυση του λαϊκισµού από τη σκοπιά του λόγου επιτυγχάνει µια
µερική προσέγγιση του φαινοµένου. Όπως διατείνεται η Canovan (1999: 3),
σχετικά µε το λαϊκισµό «αποσαφήνιση… µπορεί να επιτευχθεί εάν στρέψουµε
την προσοχή µας από την ιδεολογία και το περιεχόµενο της πολιτικής… σε
δοµικές προσεγγίσεις» (υπογρ. B.Γ.). Mε άλλα λόγια, εάν αντιληφθούµε τις
εκκλήσεις ‘στο λαό’ ως εναντίωση τόσο στις κυρίαρχες ιδέες και αξίες της
κοινωνίας όσο και στις καθεστυκυίες δοµές κυριαρχίας (όπ.π.). O λαϊκισµός ως
εναντίωση στις καθεστυκυίες δοµές κυριαρχίας, όπως κι αν αυτές εξειδικεύονται
κάθε φορά ανάλογα µε την περίσταση, µας βοηθά να κατανοήσουµε ορισµένες,
εκ πρώτης όψεως αντιφατικές, επιλογές και στάσεις. Mας βοηθά, επί
παραδείγµατι, να κατανοήσουµε γιατί η νέα άκρα δεξιά είναι άλλοτε υπέρ της
ελεύθερης αγοράς και άλλοτε πάλι υπέρ της κρατικής παρέµβασης στην
οικονοµία, άλλοτε παρουσιάζεται ως πολέµιος των ανταγωνιστικών θεσµών της
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και άλλοτε πάλι ως πολέµιος των συναινετικών,
συµβιωτικών και διαπραγµατευτικών της δοµών. Eξάλλου, µια τέτοιου τύπου
δοµική προσέγγιση του λαϊκισµού θα µας επιτρέψει να κατανοήσουµε βαθύτερα
τη συχνά παρατηρούµενη ανοµοιογένεια στην κοινωνιο-δηµογραφική σύνθεση
αλλά και την ποικιλία στον αξιακό προσανατολισµό ‘του Λαού’ που εµφανίζεται
πολιτικο-εκλογικά διαθέσιµος για την ενίοτε εξίσου αξιακά επαµφοτερίζουσα νέα
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άκρα δεξιά. Mπορεί σήµερα πλέον να µην θεωρείται µια «δεσπόζουσα
περίπτωση», ας µην ξεχνούµε ωστόσο ότι η εµφάνιση της νέας
άκρας/ριζοσπαστικής δεξιάς στα τέλη της δεκαετίας του 1960/αρχές του 1970
(βλ. τις περιπτώσεις των Kοµµάτων της Προόδου σε Δανία – Fremskridtspartiet
και Nορβηγία – Fremskrittspartiet) σηµαδεύτηκε από την ιδιαιτέρως πολιτικά
αµφιταλαντευόµενη στάση της: «να υπερασπίζεται δεξιόστροφες, καθαρά
µονεταριστικές πολιτικές της ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς και ‘αυταρχικές’
ιεραρχικές διευθετήσεις σε ό,τι αφορά τη διαδικαστική διάσταση της πολιτικής
(politics), σε συνδυασµό µε θέσεις υπέρ του περιορισµού της ποικιλίας και της
ατοµικής αυτονοµίας σε ό,τι αφορά τις πολιτισµικές εκφράσεις» µέσα στην
κοινωνία (Kitschelt και McGann 1995: 2).
Eάν επικεντρωθούµε στη δοµική διάσταση του λαϊκιστικού φαινοµένου,
όπως µας προτείνει η Canovan (1999: 2-3, 8), ο λαϊκισµός αναδεικνύεται ως ένα
αποτέλεσµα αναπότρεπτων «εντάσεων» που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό
ενός δηµοκρατικού καθεστώτος. Σε αυτό συναντώνται δύο επιµέρους διαστάσεις
της σύχρονης δηµοκρατικής αρχής: η «λυτρωτική» (redemptive) και η
«ρεαλιστική» (pragmatic) διάσταση, ισχυρίζεται η Canovan (όπ.π.). H σχάση
µεταξύ της «λυτρωτικής» και της «ρεαλιστικής» διάστασης της δηµοκρατίας είναι
εγγενής σε οποιοδήποτε καθεστώς µιας αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, ενώ
ταυτοχρόνως η σχάση αυτή παραπέµπει στις δύο κατά Dahl (2001) αντιλήψεις για
τη δηµοκρατία αφενός ως ενός «ιδεώδους» και αφετέρου ως µιας
«πραγµατικότητας». Oι δύο αυτές αντιλήψεις για τη δηµοκρατία την καθιστούν
διαρκώς ευάλωτη σε µια ελλοχεύουσα σύγχυση, αποτέλεσµα της ανυπέρβλητης
συνύφανσης µεταξύ του ‘τι και ποια είναι’ η ιδεώδης δηµοκρατία και του ‘τι και
πώς είναι’ ένα πραγµατικό/εφαρµοσµένο δηµοκρατικό καθεστώς (Dahl 2001: 50).
Μεταξύ της δηµοκρατίας ως ενός ιδεώδους και της δηµοκρατίας ως ενός εν τη
ευρεία εννοία συστήµατος διακυβέρνησης υφίσταται ένα «χάσµα» και µια
συνεχής «ένταση» (Canovan 1999: 8, 9). Όσο διευρύνεται αυτό το χάσµα και όσο
πληθαίνουν αλλά και οξύνονται οι εντάσεις εξ αιτίας των δύο διαστάσεων της
δηµοκρατίας που συνυπάρχουν, µε άλλα λόγια όσο οι παραστάσεις για την
‘ουσία’ της δηµοκρατίας αλλά και οι αυξανόµενες προσδοκίες ‘του Λαού’ από τη
δηµοκρατία υπολείπονται ή και διαψεύδονται από τα αποτελέσµατα της
δηµοκρατικής διακυβέρνησης, τόσο πιθανότερο προβάλλει το ενδεχόµενο, το
λαϊκιστικό φαινόµενο –υπό κάποια του µορφή: κινηµατική ή κοµµατική, αλλά και
ακροδεξιά/ριζοσπαστική ή και ακροαριστερή/εξτρεµιστική– να κατορθώσει να
εκδηλωθεί (όπ.π.).
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Mε βάση τα παραπάνω, τα διάφορα µορφώµατα της νέας άκρας και
ριζοσπαστικής δεξιάς θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αυθεντικά

(νεο-)λαϊκιστικά. Eίναι αυθεντικά (νεο-)λαϊκιστικά διότι ανταποκρίνονται
όχι µόνο στα προαπαιτούµενα του ιδεολογικού λόγου του λαϊκισµού, αλλά
επιπλέον και κυρίως διότι:


είναι ικανά να συγχωνεύουν στην πολιτική και το πρόγραµµά τους
αντιφατικά και αντιθετικά πολιτικά ρεύµατα, µε προέλευση τόσο από το
πολιτικό κέντρο όσο και από τα πολιτικά άκρα·



είναι σε θέση να συναιρούν στον κορµό των ακροδεξιών/ριζοσπαστικών
µορφωµάτων διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, αποκλίνουσες
προσδοκίες και επιµέρους συµφέροντα των «καθηµερινών ανθρώπων»
εν ονόµατι ενός οργανικά ενωµένου «Λαού»·



εν τέλει, είναι –κατά τη γνώµη µας– αυθεντικά (νεο-)λαϊκιστικά
µορφώµατα οι οργανώσεις και τα κόµµατα της νέας άκρας δεξιάς
επειδή, δηµαγωγικά, εκφράζουν µια βαθύτερη προσδοκία υπέρβασης
της σχάσης µεταξύ της «λυτρωτικής» και της «ρεαλιστικής» διάστασης
της δηµοκρατίας. Για να επαναδιατυπώσουµε τη φράση που
προηγήθηκε, είναι αυθεντικά (νεο-)λαϊκιστικά τα µορφώµατα αυτά
επειδή παραπλανητικά προβάλλουν την ιδέα ενός πολιτικού κράµατος
ως µορφής κράτους που αναδεικνύεται από τη σύντηξη του «ιδεώδους»
και της «πραγµατικότητας» του σύγχρονου δηµοκρατικού καθεστώτος.
Όµως, η αλήθεια είναι, ότι οι οργανώσεις και τα κόµµατα της νέας
άκρας δεξιάς δεν υπερασπίζονται παρά την προσαρµογή της
υφιστάµενης δηµοκρατικής πραγµατικότητας (η οποία σε επίπεδο
αρχών και κανόνων δικαίου είναι ανεκτική και, επιπλέον, de facto
πολυπολιτισµική) στα πρότυπα ενός επιλεκτικού εθνολαϊκιστικού
καθεστώτος (που εφαρµόζει πολιτισµικές ή και άλλες διακρίσεις στην
εφαρµογή των αρχών του). Ένα τέτοιο καθεστώς, ακόµη κι αν τυπικά
συµµερίζεται τη δηµοκρατική αρχή και κινείται εντός του πλαισίου της
υφιστάµενης συνταγµατικής τάξης, ακροβατεί στην οριογραµµή των
εφαρµοζόµενων αξιών και ιδεωδών της (βλ. και Minkenberg 1997: 8485).
O πρώην Γερµανός καγκελάριος Helmut Schmidt, έχοντας να αντιµετωπίσει

στη διάρκεια της θητείας του (1974-82) το φαινόµενο του ακροαριστερού
εξτρεµισµού, είχε διατυπώσει τη άποψη (για την οποία του ασκήθηκε αρκετή
κριτική από τα αριστερά του πολιτικού φάσµατος) ότι όποιος σχοινοβατεί στην
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οριογραµµή του συστήµατος, στην πραγµατικότητα βρίσκεται ήδη εκτός του.
Tηρουµένων των αναλογιών, η ίδια αντίληψη φαίνεται να κυριαρχεί σε αρκετούς
µελετητές της νέας άκρας δεξιάς, οι οποίοι θεωρούν τον όρο «ακραία» ή
«εξτρεµιστική δεξιά» ως «τον κατάλληλο γενικό όρο» για την περιγραφή του
φαινοµένου της µεταπολεµικής δεξιάς, το οποίο –ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων
εκφράσεων και παραλλαγών του– τοποθετείται ιδεολογικο-πολιτικά πέραν της
κατεστηµένης δεξιάς και της καθεστυκυίας πολιτικής τάξης γενικά. Όπως ήδη
έχουµε αναφέρει, ο παρών συλλογικός τόµος πραγµατεύεται φαινόµενα τόσο
της άκρας ή ριζοσπαστικής δεξιάς (far/radical right) όσο και της ακραίας ή
εξτρεµιστικής δεξιάς (extreme right). O επιµελητής της αγγλικής έκδοσης
επιλέγει, ωστόσο, να υιοθετήσει για όλα ανεξαιρέτως τα κόµµατα και τις
οργανώσεις που αναλύονται στο βιβλίο την εννοιολογική ετικέτα της
ακραίας/εξτρεµιστικής δεξιάς. Στην ελληνική έκδοση του βιβλίου ο αγγλικός όρος
«extreme right» µεταφράστηκε ως «ακροδεξιά», όχι τόσο για να αποδοθεί µε
απόλυτη γλωσσική αυστηρότητα ο όρος του πρωτοτύπου κειµένου, αλλά πιο
πολύ προκειµένου η µετάφραση να ανταποκριθεί στο εννοιολογικό φορτίο που η
έννοια προσλαµβάνει λόγω της συγκεκριµένης χρήσης της από τον Hainsworth
και άλλους συγγραφείς του παρόντος τόµου. Σύµφωνα µε αυτούς, λοιπόν, ως
«ακροδεξιά» δεν χαρακτηρίζονται µόνο αντινεωτερικά µορφώµατα που –σε
ορισµένες περιπτώσεις µη αποκλείοντας ακόµη και τη χρήση βίας– στρέφονται
εναντίον των πλουραλιστικών, ισονοµιστικών και ατοµοκεντρικών αξιών της
φιλελεύθερης δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Eπιπλέον, «ακροδεξιά»
χαρακτηρίζονται και τα µορφώµατα εκείνα που παρότι δεν ανταποκρίνονται
επακριβώς στον ιδεότυπο του πολιτικού εξτρεµισµού ή, σε ορισµένα σηµεία,
µπορεί εµφανώς να αποκλίνουν από τον ιδεότυπο αυτό, ωστόσο συγκρινόµενα µε
τα υπόλοιπα συναφή µορφώµατα µέσα σε ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό
καθεστώς, αποκλίνουν αισθητά από την κοµµατική, ιδεολογική και
πολιτική/προγραµµατική επικρατούσα τάση (Minkenberg 1997: 84-85, αλλά και
Andersen και Bj∅rklund στον παρόντα τόµο).
Aυτός ο εκτατικός και επιστηµονικά πιο χαλαρός ορισµός της
ακραίας/εξτρεµιστικής δεξιάς που εµφανίζεται στο βιβλίο, σύµφωνα µε τον οποίο
ως ακραίο λογίζεται κάθε κόµµα, οργάνωση ή ιδεολογία που τοποθετείται πέραν
του (ούτως ή άλλως ιδεολογικο-πολιτικά όχι αυστηρά περιχαρακωµένου) χώρου
του πολιτικού κέντρου (βλ. Link 1998), δεν συνιστά απλώς µια παράκαµψη των
δυσκολιών που σχετίζονται µε τη χρήση αλλά και τη µεταφραστική απόδοση
τέτοιου είδους πολιτικά φορτισµένων και, άρα, δύσχρηστων εννοιών (Hainsworth
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στον παρόντα τόµο). Στην πραγµατικότητα όλες οι εκδηλώσεις και όλα τα
ρεύµατα του ευρύτερου φαινοµένου της νέας δεξιάς –της ριζοσπαστικής, της
λαϊκιστικής και της εξτρεµιστικής– είναι ακραία, υπό την προϋπόθεση ότι, έτσι ή
αλλιώς, όλα είναι σε θέση να παρασύρουν προς τις δικές τους αντιλήψεις τις
κατεστηµένες δυνάµεις του πολιτικού κέντρου. Mια τέτοιου είδους µετακίνηση
των δυνάµεων του πολιτικού κέντρου προς τον ιδεολογικό λόγο και τις πολιτικές
και προγραµµατικές θέσεις της νέας άκρας δεξιάς έγινε ιδιαίτερα ορατή µε
επίκεντρο το διακύβευµα «πρόσφυγες και µετανάστες». Aπό τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 και µε επίκεντρο το συγκεκριµένο διακύβευµα, αρκετές
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κόµµατα άρχισαν να εφαρµόζουν τακτικές κατ’
αρχάς δικής τους «προσαρµογής» απέναντι στη νέα άκρα δεξιά. Στο πλαίσιο
αυτών των τακτικών προσαρµογής κατ’ αρχάς υιοθετήθηκαν ορισµένα αιτήµατα
της νέας ακροδεξιάς για αυστηρότερη νοµοθεσία και για επιπλέον ελέγχους και
περιορισµούς σε ό,τι αφορά προ πάντων στο ζήτηµα της χορήγησης ασύλου σε
πρόσφυγες, αλλά και στο ζήτηµα της παροχής άδειας εγκατάστασης και
εργασίας σε µετανάστες (αναλυτικά για το ζήτηµα αυτό βλ. Baumgartl και Favell
1995). Συγκεκριµένα µέτρα που ελήφθησαν ήδη στις αρχές της δεκαετίας του
1990, ως αποτέλεσµα της πολιτικής και εκλογικής ενίσχυσης των δυνάµεων της
νέας ακροδεξιάς, αφορούσαν είτε στην επιβολή ενός επιτρεπόµενου ανωτάτου
αριθµητικού ορίου στην είσοδο µεταναστών ετησίως (Aυστρία/1993) είτε στην
αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για ένωση των οικογενειών των µεταναστών
στις χώρες υποδοχής (Δανία/1992) είτε στην ψήφιση ενός νέου µεταναστευτικού
νόµου (Oλλανδία/1993) ή στην επιβολή περιορισµών στην παροχή ασύλου
(Γερµανία/1993) (Baumgartl και Favell 1995: 19, 91, 138-9, 232). Mε την υιοθέτηση
τακτικών «προσαρµογής», ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κατεστηµένα κόµµατα
του πολιτικού κέντρου προσδοκούσαν να προκύψει στη συνέχεια και η
«προσαρµογή» της νέας άκρας δεξιάς στους κανόνες του κοινοβουλευτισµού και
τις απαιτήσεις της διακυβέρνησης. Bέβαια, µε τις τακτικές «προσαρµογής»
εγκαταλείφθηκαν ή παρακάµφθηκαν οι τακτικές πολιτικής «περιθωριοποίησης»
της νέας ακροδεξιάς που, µε εξαίρεση κυρίως τη Γαλλία, φαίνεται διαρκώς να
χαλαρώνουν (για τις δύο «τακτικές» Widfeldt 2001: 8). Προκρίνοντας, µάλιστα, τις
τακτικές «προσαρµογής» από τις τακτικές «περιθωριοποίησης», ορισµένενα
κόµµατα της καθεστυκυίας δεξιάς συµφώνησαν στην προοπτική κυβερνητικής
συνεργασίας τους µε κόµµατα της άκρας και λαϊκιστικής δεξιάς. Eδώ
χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της Aυστρίας και ο
κυβερνητικός συνασπισµός που προέκυψε µεταξύ του Λαϊκού Kόµµατος (ÖVP)
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υπό τον Wolfgang Schüssel και του FPÖ υπό τον Jörg Haider (που πλέον, τύποις
τουλάχιστον, βρίσκεται υπό την ηγεσία του Mathias Reichhold). O συνασπισµός
αυτός διαρκεί από το 2000 έως σήµερα, µάλιστα παρά την πρόσκαιρη διάλυσή
του και την πρόωρη προκήρυξη εκλογών το 2002, από τις οποίες εν τέλει
προήλθε η ανανέωση της παραπάνω συνεργασίας.
Oι τακτικές «προσαρµογής» που εφαρµόζονται στοχεύουν κατ’ αρχάς να
κατευνάσουν τα ξενοφοβικά συναισθήµατα του πληθυσµού καθιστώντας
συνυπεύθυνους για την αντιµετώπισή τους και για τη διαχείριση των αιτίων που
τα προκαλούν κόµµατα και ηγέτες της νέας άκρας και λαϊκιστικής δεξιάς.
Tαυτοχρόνως, βέβαια, οι τακτικές αυτές συµβάλλουν στο να «προσαρµόσουν» τα
µαζικά συναισθήµατα άµυνας και φόβου απέναντι στην παρουσία του «ξένου»
στις ξενοφοβικές και εθνολαϊκιστικές προδιαγραφές της ακροδεξιάς. Aυτή η
διπλή συµβολή τής τακτικής τής «προσαρµογής» λαµβάνει χώρα τόσο µέσω της
ριζοσπαστικοποίησης των δυνάµεων του πολιτικού κέντρου, που συν τω χρόνω
δείχνουν κατά τι να συµµερίζονται φόβους των δυνάµεων του δεξιού άκρου του
πολιτικού φάσµατος, όσο και µέσω της θεσµοποίησης της ακροδεξιάς: η
τελευταία, µε την ένταξή της στο σύστηµα της διακυβέρνησης, εκ των
πραγµάτων εγκαταλείπει τον ακραία διαµαρτυρόµενο ιδεολογικό της (αντί-)λόγο,
εγκαταλειπόµενη όµως και η ίδια από ένα σηµαντικό κοµµάτι των
διαµαρτυρόµενων οπαδών της. H περίπτωση της Aυστρίας στο σηµείο αυτό είναι
επίσης ιδιαιτέρως χαρακτηριστική: µετά από δύο περίπου χρόνια συµµετοχής του
FPÖ στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση, η δύναµή του από 27.2% και 52
κοινοβουλευτικές έδρες που ήταν στις εκλογές του Oκτωβρίου 1999 (πρόκειται
για το υψηλότερο ποσοστό του FPÖ µέχρι σήµερα), έπεσε στο 10.2% και τις 19
έδρες στις εκλογές του Nοεµβρίου 2002. Aντιθέτως, από την εκλογική αυτή
πτώση του FPÖ ευνοήθηκε σηµαντικά το ÖVP, αυξάνοντας την κοινοβουλευτική
δύναµή του από το 26.9% που αντιστοιχούσε σε 52 έδρες (1999) στο 42.3% (το
δεύτερο καλύτερο ποσοστό του από τις αρχές του 1980) και τις 79 έδρες (2002)
στο Eθνικό Συµβούλιο (Bουλή). Tο ÖVP, τουλάχιστον εξ απόψεως εκλογικής
αριθµητικής, δείχνει να δικαιώθηκε τόσο για την απόφαση της κυβερνητικής
συνεργασίας του µε το FPÖ όσο και για την πρόσκαιρη διάλυση της συνεργασίας
αυτής. Πρόκειται για επιλογές που, µεταξύ άλλων, είχαν ως συνέπεια την
κοµµατική περιθωριοποίηση του Jörg Haider (παροδική τη θεωρούν αρκετοί) και τη
διαφαινόµενη αναστροφή µε κατεύθυνση προς την καθεστυκυία δεξιά και το
πολιτικό κέντρο του σηµερινού κυβερνητικού FPÖ (βλ. Pelinka 2001, Campbell και
Schaller 2002, Johnson http://widerstand.philo.at/johnson.html). Eξ αντιδιαστολής
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δείχνει, ωστόσο, να δικαιώθηκε και το FPÖ (αν και όχι εξ απόψεως εκλογικής
αριθµητικής γι’ αυτό το ίδιο). H ‘δικαίωση’ του FPÖ ευρίσκεται στο γεγονός ότι,
ουσιαστικά, συµπαρέσυρε το ÖVP να µετακινηθεί ιδεολογικο-πολιτικά δεξιότερα
από το πολιτικό κέντρο αλλά και να αποµακρυνθεί από το παραδοσιακό µοντέλο
της Aυστριακής «δηµοκρατίας του κονκορδάτου». Πρόκειται για έναν τύπο
δηµοκρατίας που επί δεκαετίες στηριζόταν σε µια ευρεία συµφωνία ή/και σε µια
κυβερνητική συµβίωση των Σοσιαλιστών/Σοσιαλδηµοκρατών (SPÖ) και του
Λαϊκού Kόµµατος (ÖVP) και η οποία είχε ως βάση της τη µεταξύ τους αναλογική
κατανοµή θέσεων, αξιωµάτων και παροχών στη διοίκηση και το κράτος
(Proporzdemokratie). Mετακινούµενο δεξιότερα το ÖVP γνώρισε στις εκλογές του
Nοεµβρίου 2002 τη µεγαλύτερη εκλογική του επιτυχία από το 1966, όταν και πάλι
είχε έρθει πρώτο κόµµα στις γενικές εκλογές για το Eθνικό Συµβούλιο στο
πλαίσιο της Δεύτερης Aυστριακής Δηµοκρατίας (Pelinka 1996: 493/Πίνακας 5).
H επιτυχία των κοµµάτων της νέας ακροδεξιάς είναι αρκετά σύνθετη και
αµφίσηµη. H επιβολή των πολιτικών τους θέσεων σε δυνάµεις του πολιτικού
κέντρου µεταφράζεται συχνά σε απώλεια εκλογικών δυνάµεων γι’ αυτά τα ίδια. H
µεταβολή των δικών τους εκλογικών δυνάµεων λειτουργεί µεν υπέρ της
ενίσχυσης των χωρικά όµορων (επί του άξονα Aριστεράς-Δεξιάς) κοµµατικών
δυνάµεων (βλ. παραπάνω την περίπτωση του συντηρητικού και δεξιόστροφου
ÖVP στις εκλογές του Nοεµβρίου 2002), συχνά όµως κατά των κοµµατικών
δυνάµεων της Kεντροαριστεράς. Oσάκις αυτές προσπάθησαν να αποκοµίσουν
εκλογικά οφέλη από την τακτική ιδιοποίησης ορισµένων θέσεων της νέας
ακροδεξιάς ιδίως σε ζητήµατα ασύλου και µετανάστευσης, αντιµετώπισαν την
αδιαφορία ή και αποδοκιµασία του εκλογικού τους σώµατος. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα µιας τέτοιας περίπτωσης είναι οι Σοσιαλδηµοκράτες της Δανίας. Ως
κυβερνών κόµµα το Socialdemokratiet ανοίχθηκε σηµαντικά στις ξενοφοβικές
θέσεις του Λαϊκού Kόµµατος της Δανίας (Dansk Folkeparti). H φράση του τότε
σοσιαλδηµοκράτη πρωθυπουργού Poul Nyrup Rasmussen ότι «η Δανία δεν είναι
και δεν πρέπει να γίνει χώρα πολυεθνική» σηµατοδοτεί ακριβώς µια τέτοια
προσέγγιση (Schlüter-Knauer 2002: 155). Eπιπλέον, µας βοηθά να κατανοήσουµε
τον εκλογικό καταποντισµό των Σοσιαλδηµοκρατών (έχασαν 7 ποσοστιαίες
µονάδες στις εκλογές του 2001), η στροφή των οποίων προς ορισµένες επίµαχες
θέσεις της νέας άκρας και λαϊκιστικής δεξιάς θεωρήθηκε καιροσκοπική και
ασύµβατη µε το προφίλ του κόµµατος, γι’ αυτό και αξιολογήθηκε αρνητικά από
τους Δανούς ψηφοφόρους. Aντιθέτως, το Φιλελεύθερο Kόµµα (Venstre) κέρδισε
επιπλέον 6 ποσοστιαίες µονάδες. H δική του µετακίνηση προς τις
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υπερσυντηρητικές και ξενοφοβικές θέσεις του νεο-λαϊκιστικού Dansk Folkeparti
(κέρδισε επιπλέον 4,5 ποσοστιαίες µονάδες και µε το 12% που συγκέντρωσε στις
εκλογές του 2001 έγινε το τρίτο σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα του
Folketing/Bουλή) εξέφρασε πειστικότερα τις ανησυχίες σηµαντικής µερίδας του
εκλογικού σώµατος εξαιτίας προ πάντων της ενισχυµένης παρουσίας
µεταναστών και αιτούντων άσυλο στη Δανία (Royal Danish Ministry of Foreign
Affairs 2001, 2002 και http://www.electionworld.org/election/denmark.htm).
Aνεξαρτήτως των όποιων επιδράσεων έχει η αποδοχή πολιτικών θέσεων της
νέας ακροδεξιάς από δυνάµεις του πολιτικού κέντρου γι’ αυτές τις ίδιες τις
κοµµατικές δυνάµεις του κέντρου, µια τέτοια αποδοχή συµβάλλει στο να τονωθεί
η εκλογική διεισδυτικότητα των κοµµάτων του δεξιού άκρου στις επιµέρους
κοινωνιο-δηµογραφικές οµάδες του εκλογικού σώµατος. H εκλογική απήχηση
των κοµµάτων της νέας άκρας δεξιάς –άλλοτε µε µεγαλύτερα και άλλοτε µε
µικρότερα εκλογικά ποσοστά και διακυµάνσεις– διακρίνεται για την

πολυσυλλεκτική της τάση. Όπως ο Hainsworth εύστοχα στο εισαγωγικό του
κείµενο στον παρόντα τόµο παρατηρεί, η ακροδεξιά εµφανίζεται να συγκεντρώνει
ψήφους σχεδόν από παντού: από ψηφοφόρους µε προέλευση τόσο από την
παραδοσιακή δεξιά όσο και από την παραδοσιακή αριστερά, από τους νέους και
από τους µεγάλους σε ηλικία εκλογείς, από όσους ψηφίζουν για πρώτη φορά
αλλά και από εκείνους που συνήθως απέχουν της εκλογικής διαδικασίας, από
τους ανέργους αλλά, θα προσθέταµε, και από όσους νιώθουν εργασιακή
ανασφάλεια, από τους κατοίκους των πόλεων, όπως και των νέων προαστίων.
Aυτή η πολυσυλλεκτική τάση όσον αφορά στην εκλογική απήχηση των κοµµάτων
της ακροδεξιάς είναι ακόµη εντονότερη εάν ληφθούν υπόψη τα κοινωνιοδηµογραφικά γνωρίσµατα όχι µόνο του σώµατος των πραγµατικών οπαδών και
εκλογέων της αλλά και ενός σηµαντικά ευρύτερου µεριδίου, αποτελούµενο από
εκείνους που εµφανίζονται εν γένει εκλογικά διαθέσιµοι για τα κόµµατα της νέας
άκρας, νεο-λαϊκιστικής και ακραίας δεξιάς. Eκλογικά διαθέσιµοι θεωρούνται είτε
εκείνοι που κατά το παρελθόν είχαν ψηφίσει είτε, όµως, και εκείνοι που δεν
αποκλείουν κάποτε στο µέλλον να ψηφίσουν ένα κόµµα, το οποίο (και) οι ίδιοι
αναγνωρίζουν ως ένα κόµµα της ριζοσπαστικής δεξιάς (βλ. Klingemann και Pappi
1972: 33-34). Eκλογική διαθεσιµότητα για την ακροδεξιά ελλοχεύει, επιπλέον,
µεταξύ εκείνων των ψηφοφόρων που ανεξαρτήτως εκλογικής συµπεριφοράς ή
συνειδητής εκλογικής προδιάθεσης, αξιολογούν θετικά κόµµατα της άκρας δεξιάς
ή/και εκφράζονται µε συµπάθεια για τους επικεφαλής τους ή/και εκφέρουν
αντιλήψεις συµβατές µε το εθνολαϊκιστικό και ξενοφοβικό µείγµα ιδεών αυτών
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των κοµµάτων (όπ.π.). Mάλιστα, αυτά τα αξιολογούν ως τα πλέον αρµόδια να
διαχειριστούν διακυβεύµατα συναφή µε τις παραπάνω αντιλήψεις (Kitschelt και
McGann 1995: 219).
H πολυσυλλεκτική τάση στη νέα ακροδεξιά, η οποία καταγράφεται προ
πάντων στην εκλογική διαθεσιµότητα των ψηφοφόρων, συµπληρώνεται συν τω
χρόνω από µια τάση «λαϊκοποίησής» της, η οποία εντοπίζεται στο σώµα των
ενεργών ψηφοφόρων της. Oι χειρώνακτες, ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι, οι
αγρότες, οι χαµηλόµισθοι και οι χαµηλοσυνταξιούχοι, εν γένει τα στρώµατα προ
πάντων του ανδρικού πληθυσµού που –σχεδόν αδιακρίτως ηλικίας–
χαρακτηρίζονται από ελλείψεις σε «πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο»: από
χαµηλό µορφωτικό/εκπαιδευτικό επίπεδο, περιορισµένες κοινωνικές σχέσεις και
αίσθηση κοινωνικής ανασφάλειας (Betz 1994: 176, 142-43, Falter 1994: 99-100),
συνθέτουν µια προνοµιακή δεξαµενή ψηφοφόρων για τη νέα ακροδεξιά (Kitschelt
και McGann 1995: 10-11, Veen, Lepszy και Mnich 1993: 37). Όσο πιο «λαϊκή» και
«προλεταριακή» γίνεται η εκλογική βάση της νέας ακροδεξιάς, τόσο περισσότερο
τα κόµµατά της –σε επίπεδο ενεργών ψηφοφόρων– εγκαταλείπονται από τους
ελεύθερους µικροεπαγγελµατίες (µε εξαίρεση τους αυτοαπασχολούµενους), ενώ
αν και συνεχίζουν να έχουν ικανοποιητικές προσβάσεις σε µεσαία στρώµατα, δεν
κατορθώνουν να διεισδύσουν στη νέα µεσαία τάξη και τα ανερχόµενα µεσαία
στρώµατα (Betz 1994).
Tόσο ο πολυσυλλεκτισµός που, συν τω χρόνω, αφορά προ πάντων στην
εκλογική διαθεσιµότητα, όσο και η «λαϊκοποίηση» που εν τω µεταξύ εµφανίζεται
στην εκλογική δεξαµενή των άκρων και αφορά στην ενεργή εκλογική
συµπεριφορά των ψηφοφόρων ακροδεξιών κοµµάτων, δεν διαπιστώνεται µόνο
βάσει κοινωνιο-δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Eπιβεβαιώνεται, επιπλέον, βάσει
της κοµµατικής προέλευσης των ψηφοφόρων της νέας ακροδεξιάς. Aκροδεξιά
κόµµατα κατορθώνουν συχνά να αποκτούν συµπαθούντες αλλά και να κερδίζουν
ψηφοφόρους από κατεστηµένα κόµµατα και της δεξιάς και της αριστεράς. Aπό
δηµοσκοπικό υλικό της δεκαετίας του 1980 και του 1990 προκύπτει, µάλιστα, ότι
εκλογείς δεξιών αλλά και αριστερών κοµµάτων, οι οποίοι επιπλέον διακρίνονται

πρώτον από την υπεράσπιση κλειστών κοσµοεικόνων, δεύτερον από την
υιοθέτηση στάσεων διαµαρτυρίας απέναντι στην πολιτική, τους πολιτικούς και τα
κόµµατα και τρίτον από την έλλειψη ισχυρών κοµµατικών ταυτίσεων αλλά και από
την απουσία ισχυρών θρησκευτικών ταυτίσεων και εκκλησιαστικών δεσµών, είναι
πιθανό κάποια στιγµή να µετακινηθούν σε κόµµατα της άκρας, νεο-λαϊκιστικής ή
και ακραίας δεξιάς (Falter 1994, Roth 1989, Betz 1994).
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Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 γερµανοί εκλογικοί αναλυτές (Iνστιτούτο
ifas) είχαν παρατηρήσει ότι στους εκλογείς χωρίς ισχυρή κοµµατική ταύτιση και
χωρίς σταθερούς δεσµούς µε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ωρίµαζε στα
δεξιά και στα αριστερά του κοµµατικού φάσµατος ένα δυναµικό που εµφάνιζε τα
χαρακτηριστικά µιας περιπλανώµενης (vagabond) διαµαρτυρίας. Συγκεκριµένα, το
εκλογικό αυτό δυναµικό που συνήθως ψήφιζε ένα κόµµα δεξιάς προέλευσης, σε
ποσοστό που έφθανε το 38% θεωρούσε πιθανό να ψηφίσει ή είχε ήδη κάποτε
ψηφίσει ένα κόµµα αριστερότερα του Σοσιαλδηµοκρατικού Kόµµατος. Eπίσης, το
εκλογικό αυτό δυναµικό που κατά βάση ψήφιζε ένα κόµµα αριστερής
προέλευσης, σε ποσοστό που έφθανε το 29% θεωρούσε πιθανό ή είχε ήδη
ψηφίσει ένα κόµµα δεξιότερα του Xριστιανοδηµοκρατικού Kόµµατος. Mάλιστα
στους ανέργους, το ποσοστό της διαθεσιµότητάς τους για περιπλάνηση µεταξύ
των δύο κοµµατικών άκρων, αυξανόταν σηµαντικά. Oι συνέπειες αυτής της
περιπλανώµενης διαµαρτυρίας είναι πολλές και σηµαντικές. Kαταρχάς η
περιπλάνηση δηµιουργεί αδιαφοροποίητα ένα πλαίσιο υποστήριξης για τα νεολαϊκιστικά κόµµατα των άκρων, εφόσον αυτά γίνονται µοχλοί για την έκφραση
µιας «διάθεσης επίπληξης» των κατεστηµένων κοµµάτων, που εντοπίζεται σε
µερίδα του εκλογικού σώµατος. H περιπλανώµενη διαµαρτυρία λαµβάνει µεν
χώρα µεταξύ των άκρων, δεν είναι ωστόσο µια υπόθεση που αφορά τα κόµµατα
και τους ψηφοφόρους των άκρων και µόνο: στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στη
Γερµανία, µια εποχή ιδεολογικο-πολιτικού ανοίγµατος και
πολυσυλλεκτικοποίησης του Σοσιαλδηµοκρατικού Kόµµατος (SPD), οι
συµπαθούντες το ακροδεξιό NPD ήταν κατά το 1/4 ψηφοφόροι του SPD και κατά
18% ψηφοφόροι του χριστιανοδηµοκρατικού CDU (Klingemann και Pappi 1972:
40). H διαθεσιµότητα για περιπλάνηση ρευστοποιεί, σε έναν κάποιο βαθµό, το
κοµµατικό τοπίο και ανοίγει το δρόµο σε ένα µέρος του εκλογικού σώµατος για
επιλογές του τύπου «όλα τα κόµµατα και όλοι οι υποψήφιοι είναι επιλέξιµοι».
Kάτι τέτοιο µπορεί να σηµαίνει ότι από την ενίσχυση ενός ακροδεξιού κόµµατος
θα θιγεί εκλογικά όχι µόνο το όµορο κόµµα της κατεστηµένης δεξιάς αλλά, λίγοπολύ, ανάλογα µε την κοινωνική τους σύνθεση και µε τις κοινωνικές περιστάσεις,
και τα υπόλοιπα κόµµατα συνολικά. Kοινωνικές περιστάσεις που ευνοούν την
εµφάνιση στάσεων διαµαρτυρίας στο εκλογικό σώµα, όπως και την ανάδειξη ενός
χαρισµατικού ηγέτη, δηµιουργούν ρευστότητα στο εκλογικό σώµα και αυξάνουν
τη διαθεσιµότητά του για περιπλάνηση µεταξύ των άκρων (βλ. Klingemann και
Pappi 1972: 109-110).
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H «πολύπλοκη αλχηµεία» της νέας ακροδεξιάς έχει γίνει αντικείµενο
σοβαρής µελέτης και έρευνας από την ευρωπαϊκή και διεθνή επιστηµονική
κοινότητα των πολιτικών επιστηµόνων. Mελέτες περιπτώσεων και συγκριτικές
αναλύσεις διεξάγονται συστηµατικά ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του
1960/αρχές του 1970, όταν µε τις πρώτες εκλογικά σηµαντικές επιτυχίες το 1973
του Fremskridtspartiet στη Δανία και του Fremskrittspartiet τη Nορβηγία αλλά και
τη σχετική επιτυχία του NPD στις εκλογές για το Bundestag το 1969 στη
Γερµανία έγινε φανερό ότι η άκρα δεξιά δεν ήταν ένα κατάλοιπο του
παρελθόντος µε φθίνουσα πολιτική και εκλογική πορεία. Στις δεκαετίες που
µεσολάβησαν έχουµε στο µεταξύ αντιληφθεί ότι η νέα άκρα δεξιά, µε τις ποικίλες
ιδεολογικο-πολιτικές και κοµµατικές της εκφράσεις, αποτελεί ένα νέο φαινόµενο
της ύστερης νεωτερικότητας µε πολιτική δυναµική και συνέχεια και µε παρουσία
που εκτείνεται από την Eυρώπη έως τις HΠA και από τις ώριµες δηµοκρατίες της
Kεντρικής και Δυτικής Eυρώπης έως τα νέα µετακοµµουνιστικά καθεστώτα της
Aνατολικής Eυρώπης και των Bαλκανίων. O παρών συλλογικός τόµος και οι
δώδεκα µελέτες που περιλαµβάνει, όλες γραµµένες από έµπειρους ειδικούς
ερευνητές, συµβάλλουν σηµαντικά προς την κατεύθυνση επιστηµονικής
ανάλυσης του φαινοµένου χωρίς ιδεολογικές φορτίσεις. Mια πολιτική στάση
αντίθεσης στη νέα ακροδεξιά εκ µέρους του συνειδητού πολίτη και της κοινωνίας
πολιτών, που είναι αναγκαία στις σύγχρονες δηµοκρατίες, καθώς σε αυτές συχνά
το πολιτικό άκρο δεξιότερα της παραδοσιακής Δεξιάς καθίσταται ιδεολογικά και
εκλογικά ελκυστικό σε αριθµητικά σηµαντικά τµήµατα ψηφοφόρων, δεν θα πρέπει
να προκαταλάβει την έρευνα, οδηγώντας την είτε σε υπεργενικεύσεις είτε σε
απλοποιήσεις. Iδιαίτερα στη χώρα µας, που η έρευνα για τη νέα άκρα δεξιά µόλις
τώρα ξεκινά, θα είναι ευτύχηµα αν µείνει µακρυά και από τους κατ’ επάγγελµα
«κινδυνολόγους» (Alarmist) αλλά και από τους πάντοτε «ψύχραιµους» και
«ατάραχους» (Cool), για να µεταφέρουµε µια εύστοχη διάκριση του Misik (2002:
143) σχετικά µε τα δύο ακραία µπλοκ που έχουν διαµορφωθεί στην αυστριακή
δηµοσιότητα όσον αφορά στην αντιµετώπιση του FPÖ.
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