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Περύληψη
Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην θαηλφκελν ηεο ηηαιηθήο αθξνδεμηάο, κεηά ηνλ
δέπηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη θαη’επέθηαζε ηνλ Benito Mussolini. Πξφθεηηαη γηα κηα
βηβιηνγξαθηθή εξγαζία, θαη ζηφρνο ηεο είλαη ε εξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ν ιφγνο θαη ηα
επλντθά πεξηβάιινληα αλάπηπμήο ηνπ, θαη νη επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ εθάζηνηε θνηλσλία,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνιηηηθέο, νηθνληκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο. ηα πιαίζηα ηεο
αθξνδεμηάο, γίλεηαη ε πξνζπάζεηα αλάιπζεο βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο είλαη ν θαζηζκφο θαη
ν λαδηζκφο, θαζψο θαη παξνπζίαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ππφβαζξνπ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
ζηελ ζθηαγξάθεζε ησλ εμειηγθηηθψλ θάζεσλ ηεο κεηαπνιεκηθήο αθξνδεμηάο θαη ζηελ
ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ηηαιηθψλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη θηλεκάησλ, παξαζέηνληαο ηα
ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα θχξηα πξφζσπα. ηελ ζπλέρεηα,
παξαηίζεληαη νη βαζηθνί ηξφπνη επηξξνήο ησλ αθξνδεμηψλ ςεθνθφξσλ κέζσ ηεο
νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ εθάζηνηε αθξνδεμηνχ θφκκαηνο, δηακνξθψλνληαο έηζη ην εθινγηθφ
πξνθίι ηνπ αθξνδεμηνχ ςεθνθφξνπ. Έπεηηα, αλαιχεηαη ε ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ
αθξνδεμηνχ θάζκαηνο, θαζψο θαη νη κνξθέο δξάζεηο ηνπ, κέζα απφ θηλεηνπνηήζεηο θαη
ζπκβάληα. Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηζθφπεζε ηεο, πξνζζέηνληαο
πξνβιεκαηηζκνχο, εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα επί ηνπ αληηθεηκέλνπ.
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Ειςαγωγό
Σν θαηλφκελν ηεο αθξνδεμηάο δελ θαηακεηξά ιίγα ρξφληα ζηελ πνξεία ηνπ, αληηζέησο,
πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ην νπνίν πξσηνεκθαλίζηεθε πξηλ πνιιά ρξφληα, πην
ζπγθεθξηκέλα ηνλ 19ν αηψλα, θαη παξακέλεη αθφκε ζην πξνζθήλην. Ωζηφζν, ε κειέηε ηνπ
αθξνδεμηνχ θάζκαηνο δελ κπνξεί λα αξθεζηεί κφλν ε αλάιπζε ηεο επηθαηξφηεηαο αιιά
ρξήδεη θαη ηζηνξηθήο αλαζθφπεζεο. ηελ πξνθεηκέλε εξγαζία γίλεηαη ε πξνζπάζεηα
θαηαλφεζεο αθελφο ηνπ αθξνδεμηνχ θαηλνκέλνπ, ελ γέλεη, θαη αθεηέξνπ, ε ζηνρεπκέλε
παξνπζίαζεο ηεο ηηαιηθήο πεξίπησζεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε
θαηαλφεζε ηεο κήηξαο αιιά θαη ηεο δξάζεο ηεο αθξνδεμηάο. Ο ζθνπφο απηφο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αμηψλ ηεο, δειαδή
κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη κέζσ ηνπ πξαθηηθνχ, δηφηη επηρεηξείηαη επίζεο ε
ζθηαγξάθεζε ηεο ελεξγνχ δξάζεο αιιά θαη ησλ αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ πνπ
εκθαλίζηεθαλ απφ ηελ ιήμε ηνπ δεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ψο ζήκεξα.
Η εξγαζία έρεη δνκεζεί σο εμήο, ζην πξψην θεθάιαην αξρηθά γίλεηαη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε
θαη ε νξηνζέηεζε ηεο αθξνδεμηάο. ε απηφ ην ζεκείν, γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ
ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαθνξά ζηνλ θαζηζκφ, ηνλ λαδηζκφ θαη
θαη’επέθηαζε ζηνλ λενθαζηζκφ, νη νπνίεο έλλνηεο ιεηηνπξγνχλ σο «γέθπξα» γηα ηελ νκαιή
ζπιινγηζηηθή κεηάβαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ φξσλ. ηελ ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη
κηα ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο ηηαιηθήο αθξνδεμηάο, αλαθέξνληαο ζην ζεκείν απηφ ηελ πεξίνδν
ηνπ κεζνπνιέκνπ σο έλαπζκα αλάπηπμεο ησλ αθξνδεμηψλ αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ.
Έπεηηα, ζηξέθεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηελ ιήμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηελ εκθάληζε
ηνπ λενθαζηζκνχ. Οινθιεξψλνληαο ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην, αλαθέξνληαη νη εμειηγθηηθέο
θάζεηο ηεο αθξνδεμηάο, ηα «θχκαηα», πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αξσγνί θαηαλφεζεο
ησλ κεηακνξθψζεσλ ησλ αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη θαηά θφξνλ κε ηηο νξγαλψζεηο ηεο ηηαιηθήο αθξνδεμηάο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκαιήο κεηάβαζεο γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή εηζαγσγή ζρεηηθά κε ηα
θφκκαηα θαη ηηο νξγαλψζεηο, αιιά θαη ηνπ αθξνδεμηνχ θάζκαηνο ελ γέλεη, θαζψο ην
θεθάιαην απηφ απνηειείηαη, ζην θχξην κέξνο ηνπ, απφ ηξεηο ππνελφηεηεο. Αξρηθά
παξνπζηάδνληαη νη αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο πνπ δελ είλαη πιένλ ελεξγέο θαη έρνπλ δηαιπζεί,
ζηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη κηθξέο αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο κε ιίγνπο νπαδνχο θαη
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ππνζηεξηθηέο θαη ηέινο, αλαιχνληαη ηα θφκκαηα θαη νη νξγαλψζεηο ηεο Ιηαιίαο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη θάπνηεο απφ απηέο θαηαιακβάλνπλ ηζρπξή ζέζε
ζηελ επηθαηξφηεηα. ηελ παξνπζίαζε ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ αξρηθά αλαθέξεηαη ην έηνο
ηδξχζεσο, ν ηδξπηήο, ηα ππφινηπα βαζηθά πξφζσπα θαη ν θχξηνο ηδενινγηθφο άμνλαο ηεο
εθάζηνηε νξγάλσζεο. Έπεηηα, αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί
θαη εκπιέθεηαη ε πξνθεηκέλε νξγάλσζε, θαζψο θάπνηεο απφ ηηο νξγαλψζεηο μεθίλεζαλ ηελ
ελεξγφ, δεκφζηα δξάζε ηνπο κεηά απφ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά. Οινθιεξψλνληαο ηελ
παξνπζίαζε, γηα ηηο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ δηαιπζεί, αλαθέξεηαη ην έηνο δηάιπζεο θαη νη
αθνξκέο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ.
Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ εθινγηθή επηξξνή ηεο αθξνδεμηάο. Με ζθνπφ λα
πξαγκαηνπνηεζεί κηα πιήξεο απεηθφληζε ησλ ιφγσλ θαη ηεο κεζφδνπ επηξξνήο
αλαθέξεηαη αξρηθά ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ θνκκάησλ ηεο αθξνδεμηάο θαη ακέζσο κεηά ην
ηδενινγηθν-πνιηηηθφ αλάγιπθφ ηεο. Με γλψκνλα ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία, δηακνξθψλεηαη
θαη παξνπζηάδεηαη ην εθινγηθφ πξνθίι ηνπ αθξνδεμηνχ ςεθνθφξνπ, ην νπνίν πξνθχπηεη
κεηά απφ έξεπλα θαη παξαηήξεζε ησλ θνηλψλ απηψλ ζηνηρείσλ ησλ νπαδψλ δηαθνξεηηθψλ
αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα πνηθίια
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθνθφξσλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ
θαη ε ρσξνηαμηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηρηψλ πνπ δνπλ ζηηο πφιεηο ζε αληίζεζε
εθείλσλ πνπ δνπλ ζηελ χπαηζξν. Σν θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη κε κηα ζχληνκε
αλαθνξά ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
Σέινο, ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηελ
ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε θαη ηηο κνξθέο δξάζεο ηεο αθξνδεμηάο. Σν θεθάιαην απηφ
απαξηίδεηαη απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη πην ζηνρεπκέλα,
γίλεηαη κηα κηθξή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θφκκαηνο «ππξήλα» θαη
ηνπ θφκκαηνο «πνιηηνθπιαθή», ηα νπνία είλαη ηα είδε θνκκάησλ πνπ ιακβάλνπλ
θαη’εμνρήλ ζέζε ζηελ αθξνδεμηά πεξίπησζε. ηελ ζπλέρεηα, παξαξαηίζεηαη ην ζχλεζεο
πνιηηηθφ πξφγξακκα ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη νη δξάζεηο ησλ θνκκάησλ απηψλ κέζα
απφ θηλεηνπνηήζεηο θαη ζηηγκέο βίαο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. Σν θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο
θνξπθψλεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ θαη θνκκάησλ κε ηα
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ). Γειαδή, θαηά πφζν πξνβάιινληαη κέζσ ησλ
πξνγξακκάησλ θαη ελ ηέιεη αλ ε αξλεηηθή πξνβνιή, πνπ ζπκβαίλεη ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο, πσο επηδξά, ζεηηθά ή αξλεηηθά, ζηελ πνξεία ηεο θάζε νξγάλσζεο.
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1. Γενεαλογύα τησ ακροδεξιϊσ
1.1 Οριοθϋτηςη τησ Ακροδεξιϊσ

Γηα λα αλαιχζνπκε ηη είλαη ε αθξνδεμηά, απφ πνπ πξνέξρεηαη, πσο εμαπιψλεηαη θαη πσο
δηαηεξείηαη αλά ηα ρξφληα ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο απφ ηελ αλάιπζε κηθξφηεξσλ
ελνηήησλ. Οη φξνη «δεμηά» θαη «αξηζηεξά» έρνπλ πξνέιζεη απφ ηνλ πνιηηηθφ άμνλα, ν
νπνίνο έρεη επηλνεζεί, ράξηλ επθνιίαο, γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο.
πρλφηεξα ζπλαληάηαη ν νξηδφληηνο άμνλαο (δεμηά-αξηζηεξά) ν νπνίνο επηθξάηεζε απφ ηνλ
ηξφπν δηαλνκήο ησλ εδξψλ θαηά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε.
θνηλσληνιφγνη

ππνζηεξίδνπλ

σο

νξζφηεξν

ηξφπν

Ωζηφζν, θάπνηνη

απεηθφληζεο

ηεο

πνιηηηθήο

πξαγκαηηθφηεηαο ηνλ άμνλα «πέηαιν» ιφγσ ηεο ζεσξίαο πσο ηα άθξα ζε δεδνκέλεο
θαηαζηάζεηο ηήλνπλ λα ζπγθιίλνπλ (άθξα δεμηά – άθξα αξηζηεξά). Καηά ζπλέπεηα, θνληά
ζηνλ αξηζηεξφ πφιν ηνπ άμνλα, ηνπνζεηνχληαη ν Κνκκνπληζκφο θαη ν νζηαιηζκφο ελψ
αληηδηακεηξηθά, ζηνλ δεμή πφιν, βξίζθνληαη ν Φαζηζκφο θαη ν πληεξεηηζκφο. Οη φξνη
δεμηά θαη αξηζηεξά δελ έρνπλ αθξηβή ζεκαζία1 αιιά ζπλνδεχνληαη κε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο απνηειείηαη απφ ηνπο φξνπο:
αξρή / εμνπζία (σο ζρέζε, θαηάζηαζε, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δεμηάο, απφ ηελ νηθνγέλεηα
εψο θαη ην θξάηνο), ηεξαξρία (θπζηθή ή ζεζκηθή, πνπ πξεζβεχεη θπξίσο ηελ αληζφηεηα), ηελ
ηάμε (πνπ δηαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή), ηελ παξάδνζε (έλαληη ηεο πξνφδνπ) θαη ηνλ
εζληθηζκφ. Δλψ αληηζέησο, ην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο αξηζηεξάο πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο:
ειεπζεξία (πνπ ζεκαίλεη ηελ απαιιαγή ηνπ αηφκνπ απφ θάζε κνξθή εμνπζίαο), ηζφηεηα
(νπζηαζηηθή θνηλσληθή

ηζφηεηα θαη φρη ηππηθή), αιιειεγγχε (κε ηελ έλλνηα ηεο

αδειθφηεηαο, εμάιεηςε ηνπ αληαγσληζκνχ), πίζηε ζηελ πξφνδν, δηεζληζκφο (παγθφζκηα
ζπλεξγαζία).
Ιζηνξηθα, ε αθξνδεμηά εκθαλίζηεθε ηνλ 18ν αηψλα ζηελ Γαιιία. Με ηελ Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε (1789) μεθίλεζε ε δηεθδίθεζε θνηλσληθψλ ειεπζεξηψλ, δηθαηνζχλεο θαη
ηζφηεηαο, ηφζν απφ ζπληεξηηηθνχο αιιά φζν θαη απφ ξηδνζπαζηηθνχο. Η Αθξνδεμηά δελ
θαηάθεξε πνηέ λα απνθηήζεη ηε δχλακε πνπ είραλ νη θνξείο ηεο ζην παξειζφλ θαη
1

Heywood A. : Ζννοιεσ τθσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, μτφρ. Ελ. Κοτςυφοφ, Εκδόςεισ Επίκεντρο. Κεςςαλονίκθ 2011 ςελ.36
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ζηαδηαθά άξρηζε λα αθνκνηψλεηαη απφ ην λέν ζχζηεκα, θξαηψληαο απιά ηελ αίγιε ησλ
πάιαη πνηέ ηδεψλ ηεο θαη κέλνληαο ζε νξηζκέλεο βαζηθέο ζπληεξεηηθέο απφςεηο γχξσ απφ
ηα θνηλσληθά δεηήκαηα. Καηά ηνλ 19ν αηψλα, ππήξμε κηα παξαθκή ηεο Αθξνδεμηάο αιιά ε
επάλνδφο ηεο έγηλε ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηψλα ζηελ Δπξψπε, ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο (νηθνλνκηθφ θξαρ 1927). Έηζη, απφ ηνλ εζληθνζπλδηθαιηζκφ γελλήζεθε
ν ηηαιηθφο Φαζηζκφο θαη απφ ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ ν γεξκαληθφο Ναδηζκφο. ηα ακέζσο
επφκελα ρξφληα αθξνδεμηά θφκκαηα είραλ θαηαιάβεη ηελ εμνπζία ζηελ Ιζπαλία, ηελ Ιηαιία
θαη ηελ Γεξκαλία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηελ Διιάδα επηθξαηνχζε δηθηαηνξία.
Η αθξνδεμηά ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο / θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο
σο ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο αιιά δελ είλαη ηφζν αθξαία ψζηε λα ζεσξεζεί
αληηδεκνθξαηηθή1. Η αθξνδεμηά σζηφζν, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αληηθνκκαηηζκφ πνπ ηελ
δηαθαηέρεη θαζψο ζηξέθεηαη θαηά ηεο θνκκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Η αληηθνκκαηηθφηεηα
πνπ παξαηεξείηαη αλαιχεηαη ζε δχν βαζκνχο. Όπσο ε Γεσξγηάδνπ ηα θαηαλέκεη, ε πξψηε
εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ θαηαγγειηηθνχ ιφγνπ ηεο αθξνδεμηάο γηα ηα θφκκαηα θαη ηνπο
αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο, ζε αληίζεζε κε ηελ αληηθνκκαηηθφηεηα δεπηέξνπ βαζκνχ,
πνπ ζηνρεχεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, θνηλσλίαο θαη
θξαηηθήο εμνπζίαο.

1.2 Ο Φαςιςμόσ και ο Ναζιςμόσ

Ο φξνο θαζηζκφο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Μπελίην Μνπζνιίλη κεηά ην πέξαο ηνπ Πξψηνπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ζθνπφ λα δειψζεη ην θφκκα ζην νπνίν ήηαλ εγέηεο. Σν
θαζηζηηθφ θίλεκα γελλήζεθε ην έηνο 1919 ζηελ πφιε Μηιάλν ηεο Ιηαιίαο θαη αξρηθά
πεξηιάκβαλε

βεηεξάλνπο

ηνπ

πνιέκνπ,

ξηδνζπάζηεο

ζπλδηθαιηζηέο

κε

θπξίσο

ζνζηαιηζηηθέο θαηαβνιέο2 θαη θνπηνπξηζηέο δηαλννχκελνπο. Ο πξσηαξρηθφο θξίθνο πνπ
ζπλέδεε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλζξψπσλ ήηαλ ν εζληθηζκφο3,1, ε πίζηε ζηελ

1

Γεωργιάδου Β. : Θ άκρα δεξιά και οι ςυνζπειεσ τθσ ςυναίνεςθσ, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ. Ακινα 2008, ςελ. 57

2

Ο Μπενίτο Μουςολίνι αρχικά ιταν ςοςιαλιςτισ, και μάλιςτα ιταν ςυντάκτθσ τθσ ςοςιαλιςτικισ εφθμερίδασ Avanti!
(ςτα ιταλικά ςθμαίνει προσ τα εμπρόσ)
3

Ο εκνικιςμόσ μπορεί ςε γενικζσ γραμμζσ να οριςτεί ωσ θ πεποίκθςθ ότι το ζκνοσ αποτελεί τθ βαςικι αρχι πολιτικισ
οργάνωςθσ.
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αλαγέλλεζε ηνπ ηηαιηθνχ έζλνπο θαη ε γλσζηε «πνξεία πξνο ηε Ρψκε 2». Σα θαζηζηηθά
θηλήκαηα θαη θαζεζηψηα αλαγλσξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηα
δηέπνπλ. Ο θαζηζκφο σο πνιηηηθή ηδενινγία είλαη απηαξρηθή, ξηδνζπαζηηθή θαη εζληθηζηηθή
πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ηνπ έζλνπο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο «λένπ αλζξψπνπ».
Ωο ηδενινγία είλαη αληη-ηδενινγηθή θαη πξαγκαηηζηηθή, πνπ πξνβάιιεηαη σο αληη-πιηζηηθή,
αληη-αηνκηζηηθή, αληη-θηιειεχζεξε, αληη-δεκνθξαηηθή, αληη-καξμηζηηθή, κε ιατθηζηηθέο θαη
αληηθαπηηαιηζηηθέο ηάζεηο3. Ο απηνζθνπφο ηνπ θαζηζκνχ είλαη ε νξγαληθά ελνπνηεκέλε
εζληθή ελφηεηα4. πλεπψο, ην άηνκν σο κνλάδα δελ αλαγλσξίδεηαη κε απνηέιεζκα λα
πξέπεη λα απνξξνθεζεί ζηελ εθάζηνηε θαζηζηηθή θνηλφηεηα. Δλίνηε ν θαζηζκφο βξίζθεηαη
αληίζεηνο κε ηηο ηδέεο θαη ηηο αμίεο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ελ γέλεη
ζηε δπηηθή ζθέςε. Υαξαηεξηζηηθφ θαζίζηαηαη ην ηηαιηθφ θαζηζηηθφ ζχλζεκα «Σν 1789
πέζαλε»5. Ο θαζηζκφο κε ηελ εκθάληζή ηνπ, αλέηξεςε ζεκειηψδεηο αμίεο φπσο είλαη ν
νξζνινγηζκφο, ε πξφνδνο, ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ
εξσηζκφ, ηελ εγεζία, ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ πνιέκνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Andrew Heywood,
ζην θάζκα ηνπ θαζηζκνχ, «ειεπζεξία ζεκαίλεη απφιπηε ππνηαγή, ε δεκνθξαηία ηζνχηαη κε
δηθηαηνξία, ε πξφνδνο ζπλεπάγεηαη ζπλερή αγψλα θαη πφιεκν θαη ε δεκηνπξγία
ζπλπθαίλεηαη κε ηελ θαηαζηξνθή».
Ο Robert Paxton6 αλαιχεη ηνλ θαζηζκφ ζε πέληε ζηάδηα: ηελ δεκηνπξγία, ηελ εδξαίσζε,
ηελ αλάιεςε – θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, ηελ άζθεζε απηήο θαη ηνλ ξηδνζπαζηηζκφ. Σα δχν
1

Heywood A. : Ζννοιεσ τθσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, μτφρ. Ελ. Κοτςυφοφ, Εκδόςεισ Επίκεντρο. Κεςςαλονίκθ 2011
ςελ.364
2

Ζτςι ονομάςτθκε θ πορεία που ζκαναν οι μελανοχιτϊνεσ του Μπενίτο Μουςολίνι προσ τθ πρωτεφουςα τθσ Λταλίασ,
ϊμθ με ςκοπό να καταλάβουν τθν εξουςία. Θ πορεία ξεκίνθςε ςτισ 22 Οκτωβρίου του 1922 και ολοκλθρϊκθκε 6
θμζρεσ αργότερα (28 Οκτωβρίου 1922). Αποτζλεςμα τθσ πορείασ αυτισ ιταν θ άνοδοσ του Μπενίτο Μουςολίνι ςτθν
εξουςία, θ οποία διιρκθςε 21 ζτθ.
3

Τηεντίλε, Ε.: Φαςιςμόσ. Λςτορία και Ερμθνεία, μτφρ. Ε. Κατςιφιόσ, Εκδόςεισ Αςίνθ. Ακινα 2007

4

Heywood A. : Ζννοιεσ τθσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, μτφρ, Ελ. Κοτςυφοφ, Εκδόςεισ Επίκεντρο. Κεςςαλονίκθ 2011
ςελ.118
5

1789: χρονολογία ορόςθμο. Θ Γαλλικι Επανάςταςθ ξεκινάει και κα διαρκζςει δζκα χρόνια, εϊσ το 1799.
Καταργείται θ γαλλικι μοναρχία, ιδρφεται θ κοςμικι δθμοκρατία και πραγματοποιείται ριηικι κοινωνικι αλλαγι με
βάςθ αρχζσ του Διαφωτιςμοφ και του φιλελευκεριςμοφ.
6

Ο Robert Paxton είναι αμερικανόσ πολιτικόσ επιςτιμονασ και ιςτορικόσ του οποίου κάποια από τα κφρια
ερευνθτικά ενδιαφζροντα είναι τα κζματα που αφοροφν τον φαςιςμό και τθν Ευρϊπθ κατά τθν διάρκεια του
Δεφτερου Ραγκοςμίου Ρολζμου.
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πξψηα ζηάδηα παξαηεξνχληαη ζε κεξηθά θαζηζηηθά θηλήκαηα1, ζε αληίζεζε κε ηα ηξία
επφκελα ζηάδηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηηαιηθφ θαζηζκφ θαη ηνλ γεξκαληθφ λαδηζκφ.
χκθσλα κε ηνλ ν θαζηζκφο εκθαλίζηεθε καδί κε ηελ καδηθή πνιηηηθή. Καηφπηλ, ν
θαζηζκφο αλαπηχρζεθε θαη απέθηεζε ππνζηεξηθηέο θπξίσο ζε θξάηε φπνπ ηα θηιειεχζεξα
θαη ηα ζπληεξεηηθά θαζεζηψηα ηνπ 19νπ αηψλα είραλ αληηκεησπίζεη ηνλ θινληζκφ, ηελ ίδηα
επνρή πνπ νη εγέηεο είραλ ράζεη ην θχξνο ηνπο θαη ήηαλ ζε εμέιημε ε αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ
πξνθάιεζεο ηνπ πνιέκνπ θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα αλεπηπγκέλα
θαζηζηηθά θφκκαηα παξ’φηη είλαη αληηθαπηηαιηζηηθά, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εδξαησζνχλ
θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία ρξεηάζηεθε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ ζπληεξεηηθή2
παξάηαμε ηεο εθάζηνηε ρψξαο θαη γεληθφηεξα κε ηηο παξαδνζηαθέο ειίη νη νπνίεο ήηαλ
εμίζνπ αληίζεηεο κε ηνλ θνκκνπληζκφ. Σα θαζηζηηθά θφκκαηα δελ αλέηξεςαλ ηελ
θαπηηαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αθφκε θαη απφ ηα πξψηα ρξφληα, θαζψο ζην ζηφραζηξν γηα
ηελ ηδηνθηεζία βξίζθνληαλ νη μέλνη θαη νη ερζξνί. Έηζη, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην θχξην κέιεκα
ησλ θαζηζηψλ δελ ήηαλ κηα «θνηλσληθννηθνλνκηθή επαλάζηαζε», αιιά κηα «επαλάζηαζε
ςπρήο» κε απφηεξν ζθνπφ ηελ επαλέλσζε θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ «παξεθκαζκέλνπ
έζλνπο»3. Η επηηπρία πνπ γλψξηζε ν θαζηζκφο θαη ν λαδηζκφο αληίζηνηρα, επζχλεηαη
θπξίσο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ, απιψλ αλζξψπσλ θαη εθείλσλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο «θαινί άλζξσπνη»4 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο «πξφηππν» γηα ηνπο
ππφινηπνπο αλζξψπνπο.
Η θαζηζηηθή δηθηαηνξία ηνπ Mussolini ζηελ Ιηαιία θαη ε λαδηζηηθή δηθηαηνξία Hitler ζηε
Γεξκαλία ζεσξνχληαη νη δχν βαζηθέο εθδειψζεηο ηνπ θαζηζκνχ αλ θαη απφ πνιινχο ε
ηδενινγία ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ λαδηζκνχ απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθά πεδία ηδενινγηθήο
αλάιπζεο. Ο ηηαιηθφο θαζηζκφο5 απνηεινχζε κηα αθξαία κνξθή θξαηηζκνχ θαη βαζίδεηαη
ζε έλαλ «ηπθιφ ζεβαζκφ» θαη κηα «απφιπηε πίζηε» πξνο έλα νινθιεξσηηθφ θξάηνο θαη
ζεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ αληηζεκηηηζκφ, ηνλ ζνβηληζηηθφ εζληθηζκφ, ην
εζληθφ κεγαιείν, ηνλ θνπηνπξηζκφ – κνληεξληζκφ, ηνλ θνξπνξαηηζκφ, ηελ απνηθηαθή
1

Ακόμθ κι αν ςε μερικζσ περιπτϊςεισ θ εδραίωςθ ζχει αποτφχει μερικϊσ ι ολικϊσ.

2

Οι ςυντθρθτικζσ παρατάξεισ μπορεί να είναι είτε δεξιοί είτε και ακροδεξιοί.

3

Paxton, O. R. (2004) Θ ανατομία του φαςιςμοφ, μτφρ. Κ. Χαλμοφκου, Εκδόςεισ Κζδροσ, 2006 ςελ.198

4

Paxton, O. R. (2004) Θ ανατομία του φαςιςμοφ, μτφρ. Κ. Χαλμοφκου, Εκδόςεισ Κζδροσ, 2006 ςελ.27

5

Ο όροσ φαςιςμόσ ετυμολογικά προζρχεται από τον λατινικό όρο «fasces» όπου ονομαηόταν ζνα αρχαίο ρωμαϊκό
ζβλθμα εξουςίασ που απεικόνιηε ράβδουσ δεμζνεσ γφρω από ζναν πζλεκυ.
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επέθηαζε – ηκπεξηαιηζκφ, ηνλ κηιηηαξηζκφ θαη ηνλ αληηθνκκνπληζκφ1. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ν γεξκαληθφο λαδηζκφο ή εζληθν-ζνζηαιηζκφο έρεη σο γελλεηηθή βάζε ηνλ
θπιεηηζκφ θαη απνηειεί ηδενινγηθή παξάδνζε ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαζηζκνχ. Βαζηθέο ηνπ
ζεσξίεο είλαη ν Αξεηαληζκφο2 θαη ε επηθίλδπλε κνξθή αληη-ζεκηηηζκνχ3. Ωζηφζν, σο κηα
ηδενινγία θπιεηηθνχ κίζνπο, ν λαδηζκφο ή ν λέν-λαδηζκφο, κπνξεί λα παξακείλεη σο έλα
κέζν γηα λα εθθξαζηεί ν ζπκφο θαη ε δπζαξέζθεηα θνηλσληθά αλαζθαιψλ νκάδσλ νη
νπνίεο απνδεζκεχηεθαλ απφ ηε ζπκβαηηθή πνιηηηθή4.
Ο λαδηζκφο, ν θαζηζκφο θαη ε αθξνδεμηά έγηλαλ δπλάκεηο ηδενινγηθά ηζρπξέο θαη πνιηηηθά
θπξίαξρεο ζε πνιιέο ρψξεο θαη θαηάθεξαλ λα θηλεηνπνηήζνπλ πνιιά θνηλσληθά
ζηξψκαηα. Η αθξνδεμηά εκθαλίδεη κηα πνηθνηινκνξθία, δελ έρεη ζηαζεξή κνξθή, αιιά
παξνπζηάδεηαη ζε κνξθψκαηα. Καη’αξράο, ζηελ πξψηε εθδνρή πεξηιακβάλνληαη
κνξθψκαηα πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, ελφο ηζρπξνχ θξάηνπο, κηαο
απηαξρηθήο αληίιεςεο γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηάμε, θαζψο θαη θαηά νπηαζδήπνηε
πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο.5 ε απηήλ ηελ εθδνρή γίλεηαη έλα ζπλνλζχιεπκα ησλ δχν
θπξίαξρσλ ηάζεσλ, ηνπ «λενθηιειεπζεξηζκνχ» θαη ηνπ «λενζπληεξηηηζκνχ», νη νπνίεο
έρνπλ σο νξφζεκα ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία θαη ην ηζρπξφ θξάηνο αληίζηνηρα. ηελ δεχηεξε
εθδνρή δελ εληνπίδνληαη ηα κνξθψκαηα ηεο αθξνδεμηάο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ
λενθηιειεπζεξηζκφ αιιά εθείλα πνπ πξνσζνχλ πνιηηηθέο αλαδηαλνκήο ησλ εηζνδεκάησλ
θαη πξνζηαζίαο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθά νκάδσλ.6 Η ηξίηε εθδνρή επηθεληξψλεηαη
ζηελ ελαληίσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ κπνξεη λα ραξαθηεξηζηεί ψο ιατθηζηηθφο
αληηθξαηηζκφο. Οη ηξεηο απηέο εθδνρέο πνπ παξαζέηεη ε Γεσξγηάδνπ, δελ ζπκβαδίδνπλ
αιιά αληηθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο βαζίδνληαη ζε αληηθαηηθέο ηδενινγίεο.

1

Paxton, O. R. (2004). Θ ανατομία του φαςιςμοφ, μτφρ. Κατ. Χαλμοφκου, Εκδόςεισ Κζδροσ, 2006.

2

ου

ου

Άρια φυλι: Φυλετικι διάκριςθ που επικράτθςε από τα τζλθ του 19 αιϊνα μζχρι τα μζςα του 20 αιϊνα. Ιταν θ
πεποίκθςθ ότι οι Γερμανοί αποτελοφν τθν κυριότερθ φυλι και κεωροφνταν αρκετά προικιςμζνοι και οργανικά
ενοποιθμζνοι και θ δθμιουργθκότθτά τουσ οφειλόταν ςτθν «κακαρότθτα του αίματόσ τουσ».
3

Αντι-ςθμιτιςμόσ: Ορίηεται θ ςυςτθματικι αντίκεςθ προσ τθν Εβραϊκι φυλι, κακϊσ και θ προςπάκεια περιοριςμοφ
τθσ ζκφραςισ τθσ γεγονόσ που πολλζσ φορζσ ζφκανε από τθν εχκρότθτα αλλά και ωσ τισ προςπάκειεσ εξόντωςι τθσ.
4

Heywood A. Ζννοιεσ τθσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, μτφρ. Ελ. Κοτςυφοφ, Εκδόςεισ Επίκεντρο. Κεςςαλονίκθ 2011, ςελ. 96

5

Γεωργιάδου, Β. Θ ακροδεξιά. Εκδόςεισ Ραπαηιςθ. Ακινα 2004, ςελ. 11.

6

Γεωργιάδου, Β. Θ ακροδεξιά. Εκδόςεισ Ραπαηιςθ. Ακινα 2004, ςελ. 11
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1.2.1 Νεο-φαςιςμόσ

Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ζηα ηέιε ηνπ 1945, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θάπνηεο
κπζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ξεηά ζην θαζηζκφ, σο νκάδεο δξάζεηο ηνπ
Mussolini θαη σο «fasci» ηεο επαλαζηαηηθήο δξάζεηο, νη νπνίεο κάιηζηα είραλ πξνβεί ζε
ζεακαηηθέο πξάμεηο, φπσο ήηαλ εθείλε ηεο θινπήο ηνπ πηψκεηνο ηνπ Mussolini. Σελ ίδηα
πεξίνδν, εθδφζεθαλ πεξηνδηθά κε θαζηζηηθφ πεξηερφκελν, φπσο ήηαλ ην «La rivolta
ideale». Όκσο, ε ίδξπζε ηνπ λέν-θαζηζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ ηνπ
1946, κε ηελ ίδξπζε ηνπ θφκκαηνο «Movimento Sociale Italiano»1. Μεηαμχ ησλ
ππνζηεξηθηψλ ηνπ θφκκαηνο, βξίζθεηαη ν Pino Romualdi, πξψελ αληηπξφεδξνο ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ Φαζηζηηθνχ Κφκκαηνο, θαζψο θαη αξθεηά άιια άηνκα απφ ηελ ιεγεψλα ηνπ
ηηαιηθνχ θαζηζκνχ, φπσο επίζεο, κέζσ ηνπ MSI γίλεηαη αλαθνξά ζηα 18 ζεκεία ηνπ
καληθέζηνπ ηεο Βεξφλαο2 θαη έρεη σο πξφγξακκα ηελ επηζηξνθή ζηηο επαλαζηαηηθέο ξίδεο
ηνπ θαζηζκνχ. Δθηφο απφ ην MSI, ηελ ίδηα επνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νη βεηεξάλνη ηνπ
Repubblica Sociale Italiana (RSI), ζην Βφξεην κέξνο ηεο Ιηαιίαο, θαζψο θαη άιια άηνκα
πνπ ζπλέρηζαλ λα δηαηεξνχλ ζπκπάζεηα γηα ην θαζηζηηθφ θαζεζηψο ζην θέληξν θαη ζην
λφηην θνκκάηη ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, απφ ην 1965 θαη κέρξη ην 1980 ζεκαηνδφηεζαλ
ηδηαίηεξε, ζεκαληηθή πεξίνδν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηηαιηθνχ λενθαζηζκνχ. Απφ ηε κία πιεπξά
ε καχξε ηξνκνθξαηία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «ζηξαηεγηθή ηεο έληαζεο» θαη απφ ηελ άιιε,
ην έξγν ηνπ Almirante «Grande Destra» κε ηελ ίδξπζε ηεο «Destra Nuova» θαη ηα λέα
ζέκαηα, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηελ πξνπαγάδα είλαη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ λέν-θαζηζκνχ. Ο λενθαζηζκφο ηνπ 21νπ αηψλα
παξνπζηάδεηαη σο κηα κνξθή ελαιιαθηηθφηεηαο. Οη εθθξάζεηο θαη ηα ζπλζήκαηά ηνπ
λενθαζηζκνχ παξνπζηάδνπλ κηα ζέιεζε γηα αιιαγή, γηα ην «δηαθνξεηηθφ». Αλαιχνληαο ηηο
νξγαλσζηηθέο δνκέο ηνπ λέν-θαζηζκνχ, παξαηεξείηαη πσο ππάξρεη ε αλεζπρία γηα ηελ
αλαζχζηαζε ελφο κνλαδηθνχ θφκκαηνο, αιιά απηφ απέηπρε ιφγσ ηνπ πνιπθνκκαηηζκνχ

1

Stefano Bartolini, Fascismo e neofascismo. I "nipoti del Duce" tra eredità, novità, persistenze e sviluppi all'alba del
nuovo secolo, in "QF: Quaderni di Farestoria. Periodico dell'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Pistoia",
anno X, N° 2-3, maggio-dicembre 2008. p.161-162
2

Γνωςτό και ωσ Manifesto di Verona ι la carta di Verona: είναι ζνα προγραμματικό ςχζδιο για τθν κυβζρνθςθ τθσ
Repubblica Sociale Italiana, θ οποία ζχει τουσ ίδιουσ ορίηοντεσ και ςτόχουσ με το Partito Fascista Repubblicano το
οποίο γεννικθκε ςτισ ςτάχτεσ του Partito Nazionale Fascista.
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θαη ηεο αδπλακίαο ζρεκαηηζκνχ κηαο νκάδαο θαη ε αλεχξεζε ελφο εγέηε πνπ λα
ζπγθξεληξψλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο.

1.3 Ιςτορικό ανϊλυςη τησ Ιταλικόσ Ακροδεξιϊσ
1.3.1 Η περίοδοσ του μεςοπολζμου

Η κήηξα ηεο αθξνδεμηάο εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα θαη αξρέο ηνπ 20νπ, κεηά ηε
δεχηεξε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ εγθαηαζηάζεθαλ νη πνιηηηθννηθνλνκηθέο αιιαγέο. Η
επηζηξνθή ζηηο ξίδεο θαη ε αλαπφιεζε είλαη δχν θξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξίζνπλ
ηελ αθξνδεμηά. Πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκθηιίσζε κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ, πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ απνδνρή ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ αθξνδεμηά ελ γέλεη, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηηαιηθή αθξνδεμηά, είλαη
ν επεθηαηηθφο εζληθηζκφο, ν αληηζεκηηηζκφο, ν θπιεηηθφο ξαηζηζκφο, ην κίζνο γηα ηε
δεκνθξαηία, ν θαη ν κηιηηαξηζκφο. Η πξψηε θάζε δηακφξθσζεο ηεο αθξνδεμηάο ζηα ηέιε
ηνπ 19νπ αηψλα κε αξρέο ηνπ 20νπ νδήγεζε ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν.
Ωο ρξπζή επνρή ηεο αθξνδεμηάο νξίδεηαη ε πεξίνδνο απφ ηελ ιήμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ έσο θαη ηελ ιήμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο Μεζνπφιεκνο1, πνπ είλαη ε
πεξίνδνο κεηαμχ ησλ δχν Παγθνζκίσλ πνιέκσλ, απνηειεί δηαίηεξε πεξίνδν θαζψο
αλαθχνληαη λέα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θαηλφκελα πνπ καο απαζρνινχλ έσο
ζήκεξα. Ο κεζνπφιεκνο ραξαθηεξίδεηαη σο κηα θξίζηκε θακπή πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ
πιαλήηε. Καηά ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη ππθλή πεξίνδνο εμέιημεο ηνπ θφζκνπ θαη
γίλεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ κεγάινπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Οη ηζηνξηθνί ραξαθηεξίδνπλ ηνλ
κεζνπφιεκν σο θξίζε ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο. Διάρηζηα επξσπατθά θξάηε ηελ
επνρή εθείλε δηαηήξεζαλ ηνπο θηιειεχζεξνπο δεκνθξαηηθνχο ηνπο ζεζκνχο (Διβεηία,
νπεδία, Αγγιία). Δκθαλίδεηαη σζηφζν, ε ηάζε επέθηαζεο αληηδεκνθξαηηθψλ, θαζηζηηθψλ
θαζεζηψησλ. Σελ πεξίνδν απηή ε αθξνδεμηά πξνζπαζεί λα ζεζπηζηεί σο έλα
ηδενινγηθνπνιηηηθφ θίλεκα. Η αληεπαλαζηαηηθή2 δεμηά πξνηείλεη ην δηθφ ηεο ζρέδην
εθζπγρξνληζκνχ ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζρέζεηο. Καηά ηελ πνιχθξνηε δεθαεηία ηνπ 1920
1

Μεςοπόλεμοσ: Θ περίοδοσ μεταξφ των δφο παγκοςμίων πολζμων κατά τθν οποία αναπτφχκθκε και βριςκόταν ςε
ζξαρςθ το ακροδεξιό φαινόμενο.
2

Θ άνοδοσ των ναηί και των φαςιςτϊν ςτθν εξουςία χαρακτθρίηεται ωσ «ςυντθριτικι αντεπανάςταςθ».
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αλαδεηθλχεηαη έλα πνιχκνξθν ξεχκα ηεο αληηδξαζηηθήο – αληεπαλαζηαηηθήο δεμηάο.
πρλά, φιεο απηέο ηηο εθβάζεηο ρξεψλνληαη ζηνλ θαζηζκφ αλ θαη δηαθξίλνληαη πνιιέο
δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ε αληεπαλαζηαηηθή δεμηά δελ
εκθαλίδεηαη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε φιεο ηηο ρψξεο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη
ηα αληηδξαζηηθά ξεχκαηα, ηα απηαξρηθά θαη αληηθηιειεχζεξα, ηα κηιηηαξηζηηθά θαη ηα
εζληθηζηηθά ξεχκαηα. Γηαθξίλνληαη σζηφζν, ηξία αληεπαλαζηαηηθά δεμηά ξεχκαηα ηελ επνρή
ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Σν πξψην ξεχκα ήηαλ ην «αληηδξαζηηθφ» ξεχκα, ην νπνίν έρεη ηελ
κεγαιχηεξε ηδενινγηθή αζάθεηα θαη είλαη πξνζθνιιεκέλν ζηελ παιαηά ηάμε πξαγκάησλ.
Σν δεχηεξν ξεχκα είλαη ηνπ νξγαληθνχ θξαηηζκνχ, θαη ην ηξίην ηνπ Φαζηζκνχ / Ναδηζκνχ.
Η ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή κήηξα ηνπ θαζηζκνχ: ην πξφγξακκα θαη ε ηδενινγία ηνπ
Μνπζνιίλη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Ιηαιίαο. Ο θαζηζκφο δελ απνηέιεζε θνηλσληθνπνιηηηθφ
κνληέιν πνπ επεξέαζε ηηο θνηλσλίεο ζε αληίζεζε κε ηνλ λαδηζκφ πνπ επεξέαζε
πεξηζζφηεξν ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο: α) ν
αλνξζνινγηζκφο, ην ιατθφ έλζηηθην έλαληη ηνπ ιφγνπ. Ο λαδηζκφο θαη γεληθά απηά ηα
ξεχκαηα δελ είλαη ζπιινγηθά αλνξζνινγηζηηθά. Ο εξγαιεηαθφο νξζνινγηζκφο είλαη ε
ηθαλφηεηα ηεο αλνξζνινγηθήο νξγάλσζεο πνπ έθεξαλ νη θαπηηαιηζηηθέο κνξθέο
θνηλσληθήο ζπκπεξθνξάο, β) ε θηλεηνπνίεζε ησλ καδψλ, γλσζηή σο επαλάζηαζε ηεο
«αληεπαλάζηαζεο». Η θηλεηνπνίεζε έρεη ηειενινγηθφ ραξαθηήξα πνπ πξνθαιεί ηαχηηζε, γ)
θαληαζηαθή αλαθαηαζθεπή ηνπ παξειζφληνο. Δπηλννχλ κηα παξάδνζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε
θπζηθή αληζφηεηα θχισλ, θπιψλ θαη εζλψλ. δ) εζληθηζκφο: Σν έζλνο σο θπιεηηθά θαζαξή
θνηλφηεηα. Ο θαζηζηηθφο εζληθηζκφο είλαη αληίζεηνο κε ηνλ θηιειεχζεξν θνζκνπνιηηηζκφ θαη
ηνλ θνκκνπληζηηθφ δηεζληζκφ. Ο εζληθηζκφο θπξίσο ηππνπνηείηαη ζην ζρήκα ηνπ
εβξαηνκπνιζεβηθηζκνχ. Ο Ναδηζκφο θαη ν Φαζηζκφο είραλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα
κεζνζηξψκαηα πνπ δξαζηεξνπνηνχληαη ζε ειεχζεξα επαγγέικαηα ή ζην δεκφζην ηνκέα
(ζπάλην ζηνλ ηδησηηθφ), ηζρπξή ππνζηήξημε αληνινχζαλ απφ ηελ λενιαία, ηδηαίηεξα ζηηο
νξγαλψζεηο πνπ νξγάλσζαλ ηα θηλήκαηα απηνχ ηνπ ραξαθηήξα. Σα θηλήκαηα απηά είραλ
κεγάιε επηξξνή ζηα κνξθσκέλα ζηξψκαηα θαη ηνπο εθέδξνπο1. Όκσο, ηα θηλήκαηα απηά
είραλ πξνζβάζεηο εμίζνπ ζηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη απφ κεξίδεο ηνπ
θεθαιαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζπληεξηηηθά ζηξψκαηα πξνζαξηήζεθαλ ζηα λαδηζηηθά /

1

Οι ζφεδροι ιταν πολυπλθκείσ κατθγορίεσ ανκρϊπων που επιςτρατεφκθκαν ςτον Α’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο και όταν
επζςτρεψαν δεν μπόρεςαν να ενταχκοφν ςτισ κοινωνικοπολιτικοοικονομικζσ δομζσ. Οι Σφλλογοι Αποςτράτων
αποτελοφνταν κατ’εξοχιν από τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ανκρϊπων.
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θαζηζηηθά θηλήκαηα1. Ο θαζηζκφο θαη ν λαδηζκφο ππήξμαλ επηιεθηηθά αληηδξαζηηθνί κε
ελαιιαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η ζρέζε απηψλ ησλ δχν πφισλ ήηαλ ακθίζεκε θαη αξρηθά
ππήξρε κηα ακνηβαία θαρππνςία. Ωο απνηέιεζκα, ν θαζηζκφο θαη ν λαδηζκφο
εμνπδεηέξσζαλ ηελ θίλεζε ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο.
Σα θαζεζηψηα απηά αλέθαζελ απνηεινχζαλ κηα απεηιή γηα ηελ εμειεγθηηθή πνξεία ηεο
πξνφδνπ. Η άλνδνο ηνπ Φαζηζκνχ θαη ηνπ Ναδηζκνχ δελ ζα ήηαλ δπλαηή αλ νη δπλάκεηο
πνπ ππνζηήξηδαλ δηαθνξεηηθέο λεσηεξηθφηεηεο ζπζπεηξψλνληαλ ζ’έλα πιαίζην ελάληηα
ηφζν ζηνλ θαζηζκφ αιιά θαη ζηνλ λαδηζκφ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη θαλέλα
θαζηζηηθφ θφκκα δελ επηθξάηεζε κε βίαηα κέζα, ή κε κέζσ θάπνηνπ απηαξρηθνχ θηλήκαηνο.
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ιηαιία, νη αζηηθέο δπλάκεηο παξαρψξεζαλ ζηνλ Μνπζνιίλη ηελ
εμνπζία θαηά ηελ πεξίνδν 1924-1928. ηελ Γεξκαλία, ν αζηηθφο θφζκνο ππέδεημε αλνρή
ζηελ πνιηηηθή επέιαζε ηνπ λαδηζκνχ κέζα απφ ην λαδηζηηθφ θφκκα ηεο ρψξαο. Αθφκε θαη
ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε είρε επηθξαηήζεη ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά (1934)
κέζσ ησλ αζηηθψλ δπλάκεσλ.

1.3.2 Το τζλοσ του Β’ Παγκοςμίου Πολζμου και η αρχή του νεοφαςιςμοφ

Μεηά απφ ηελ ιήμε θαη ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηα αθξνδεμηά θξνλήκαηα βξίζθνληαλ
ζε έμαξζε. Σελ ζπεθεθξηκέλε πεξίνδν αλαθεξφκαζηε ζην θαηλφκελν ηνπ λενθαζηζκνχ. Ο
λενθαζηζκφο κε ηνλ θαζηζκφ είλαη πεξηερνκεληθά ζπγγελείο φξνη. Ο λενθαζηζκφο
πεξηιακβαλεη θπξίσο ηνλ ππεξεζληθηζκφ, ηνλ ιατθηζκφ, ηηο πνιηηηθέο θαηά ηεο
κεηαλάζηεπζεο, ηνλ αληηθνκκνπληζκφ, ηνλ αληηζνζηαιηζκφ, ηνλ αληηκαξμηζκφ θαη ηνλ
αληηαλαξρηζκφ θαη ηελ θηιειεχζεξε δεκνθξαηία. Ο λενθαζηζκφο ζηελ Ιηαιία εκθαλίζηεθε
ηνπο πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ ιεμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Καηά ην έηνο 1946
πνιιέο νκάδεο δξνχζαλ εθηφο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ.
Η Ιηαιία ρσξίζηεθε ζε δχν βαζηθέο πνιηηηθέο ζπλνκνζπνλδίεο κεηά ηνλ Γεχηεξν
Παγθφζκην Πφιεκν, απφ ηελ κηα ηνπο Υξηζηηαλνδεκνθξάηεο, νη νπνίνη παξέκεηλαλ ζηελ
εμνπζία κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 19902 θαη ην Ιηαιηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα (PCI1). Σν

1

Λδίωσ αυτά τα φαςιςτικά ι ναηιςτικά κινιματα χαρακτθρίςτθκαν ωσ αντεπαναςτάτεσ τθσ επανάςταςθσ.

2

Ριο ςυγκεκριμζνα από τισ εκλογζσ του 1946 ζωσ και τισ εκλογζσ του 1994.
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πνιηηηθφ πεδίν άιιαμε ιφγσ δχν παξαγφλησλ, εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ: απφ ηελ θξίζε
θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο αθελφο, θαη αθεηέξνπ απφ ην ζθάλδαιν ηεο
Tangetopoli2 (mani puliti)3. Μεηά απφ ην ζθάλδαιν ηεο δηαθζνξάο μεθηλάεη ε «Γεχηεξε
Γεκνθξαηία» ε νπνία ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά απφ ην 1992 θαη εθηίλεηαη έσο θαη ζήκεξα.
To 1946 ηδξχεηαη ην Ιηαιηθφ Κνηλσληθφ Κίλεκα (MSI4 απφ κηα νκάδα θαζηζηψλ
ζηξαηησηψλ κε ζθνπφ λα ζπλερηζηεί ε ηδέα ηνπ Benito Mussolini (Μπελίην Μνπζνιίλη).
ηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο βξηζθφηαλ κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ (1988) ν Giorgio Almirante
(Σδφξηδην Αικηξάληε)5.

1.4 Οι εξελιγκτικϋσ φϊςεισ τησ μεταπολεμικόσ ακροδεξιϊσ

Η κεηαπνιεκηθή αθξνδεμηά αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο ζρεηηθά επδηάθξηηεο θάζεηο: ηα ηξία
θχκαηα ηεο κεηαπνιεκηθήο αθξνδεμηάο, φπσο ραξαθηεξίδνληαη. Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ
ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ ν δηάζεκνο θνηλσληθφο θαη πνιηηηθφο επηζηήκνλαο Hariton
Samuel έγξαςε ην βηβιίν κε ηίηιν «Σν ηξίην θχκα». Η ζπγθεθξηκέλε θπκαηνεηδήο
πεξηνδνιφγεζε έρεη ηδενηππηθφ ραξαθηήξα. Γελ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο (Ιηαιία, Γεξκαλία, Πνξηνγαιία) κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν. ε θάζε θάζε - θχκα εληνπίδνληαη δηαθνξέο ηφζν ζηελ ηαθηηθή φζν θαη ζηηο
επηδηψμεηο ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ. Η αθξνδεμηά εκθαλίδεη δηαθνξεηηθέο εζηίεο φπσο
θαη δηαθνξεηηθά αθξνδεμηά κνξθψκαηα. Σα ηξία απηά αθξνδεμηά θχκαηα ζπλδένληαη κε
ζαθείο ηδενινγηθέο ηνκέο ζηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν.
1

PCI: Partito Comunista Italianο, είναι ζνα ιταλικό πολιτικό κόμμα τθσ αριςτεράσ. Λδρφκθκε ςτισ 21 Λανουαρίου του
1921 ςτο Λιβόρνο.
2

Cotta, M. & Verzichelli, L. (2008) “Il sistema politico italiano”, Il mulino. Bologna 2016, ςελ. 68-85

3

Tangetopoli – movimento mani pulite (κίνθμα «κακαρά χζρια») κατά τθν δεκαετία του 1990, το κίνθμα αυτό
οδιγθςε ςτθν διάλυςθ τθσ πρϊτθσ δθμοκρατίασ τθσ Λταλίασ (Prima Repubblica Italiana). Μετά από το «ςκάνδαλο τθσ
μίηασ» τα κόμματα που εξαφανίςτθκαν από τον πολιτικό χάρτθ, κατά τισ εκλογζσ του 1992 και 1994 ιταν τα εξισ: θ
Χριςτιανοδθμοκρατία, το Σοςιαλδθμοκρατικό Κόμμα και το Φιλελεφκερο Κόμμα. Αντικζτωσ ευνοικθκαν θ Λζγκα του
Βορρά (Lega Nord), “Forza Italia” και οι νεοφαςίςτεσ (οι πρϊθν MSI και νυν Alleanza Nazionale).
4

Το Movimento Sociale Italiano (MSI), είναι το πρϊτο ακροδεξιό ιταλικό κόμμα το οποίο διατθρείται ενεργό ζωσ και
ςιμερα.
5

Griffin, R. (2007) The “post-Fascism” of the Alleanza Nazionale: A case study in ideological morphology, Journal of
Political Idelogies, 1/2: 123-145
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Σν πξψην θχκα ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1945) θαη
νινθιεξψλεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο, ζε κηα πεξίνδν πνπ παξαηεξέηηαη ξαγδαία βηνκεραληθή
αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εδξαίσζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν δεχηεξν
θχκα μεθηλάεη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη εμειίζζεηαη έσο ηα κέζα πξνο ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σελ πεξίνδν ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο παξαηεξνχληαη κεγάιεο ηνκέο.
Καη’αξράο ζηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, θαζψο εγθαζηδξχηαη ε βηνκεραληθή επνρή, ηα
πξνγξάκκαηα εθζπγρξνληζκνχ (Κελζπαληζκνχ) θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάδπζε ηνπ
θηιειεπζεξηζκνχ. Αθφκα, ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 αλαπηχζζνληαλ νη κεηαυιηζηηθέο αμίεο ηεο
ειεπζεξηαθήο θνπιηνχξαο. Σν ηξίην, θαη σο ζήκεξα ηειεπηαιην θχκα εθηείλεηαη απφ ηα ηέιε
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζπλερίδεηαη έσο θαη ζήκεξα. Η ηνκή απηή πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ηελ πηψζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
Λακβάλνληαο ππφςηλ ην ηδενινγηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ πξνθείκελν ζην νπνίν εμειίζζεηαη
παξαηεξνχληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπκάησλ απηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά
θαζψο θαη νη ελαιιαγέο ηνπο πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα.
Βαζηθή έθθξαζε ηεο κεηαπνιεκηθήο αθξνδεμηάο είλαη απηή πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηα
θφκκαηα θαη απφ ηηο νκάδεο πνπ δηεθδηθνχλ ηελ θιεξνλνκηά ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ
λαδηζκνχ. Κάπνηα παξαδείγκαηα απηήο ηεο νκάδαο είλαη ηνπ πξψηνπ θχκαηνο, φπσο ην
νζηαιηζηηθφ θφκκα ηνπ ΡΑΪΥ θαη ην Δζλνζνζηαιηζηηθφ θφκκα ηεο Ιηαιίαο. Σα θφκκαηα
απηά δηαηεξνχλ πνιιέο απφ ηηο αξρέο ησλ λαδηζηηθψλ θαη θαζηζηηθψλ θαζεζηψησλ
αληίζηνηρα, φπσο ηνλ αληηθνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηνλ θπιεηηθφ ξαηζηζκφ. Δπίζεο
ππνκνλεχνπλ ηα θηιειεχζεξα θαη δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα. Σα θφκκαηα απηά είλαη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο ζλεζνγελή. Κάπνηα σζηφζν, ηίζνληαη εθηφο λφκνπ θαη θάπνηα κπαίλνπλ
ζε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκψλ. Αθφκα κηα εθδνρή είλαη ε αληηθνκκνπληζηηθή αθξνδεμηά, ε
νπνία έρεη σο θπξίαξρν γλψξηζκα ζηελ Ακεξηθή ηνλ κεηαζεζκφ. Σν δεχηεξν θχκα
ραξαθηεξίδεηαη σο ε πεξίνδνο ηεο αιιαγήο ηνπ παξαδείγκαηνο. Παξαηεξνχληαη
δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηεο αθξνδεμηάο. Η αληηθξαηηζηηθή δεμηά είλαη ε πεξηζζφηεξε
ελζσκαησκέλε ζην ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηφδνπ 1. Η ζπγθεθξηκέλε εθδνρή
ηεο αθξνδεμηάο ζπγθξνηείηαη σο απηαξρηθή αληίδξαζε. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
πεξηφδνπ ήηαλ ε κεηαθνξά ηεο ζχγθξνπζεο ζην πεδίν ησλ αμηψλ2.

1

Αυτό ςυναντάται κυρίωσ ςτισ Σκανδιναβικζσ χϊρεσ. Κόμματα προόδου ςυναντϊνται ςτθν Δανία και τθν Νορβθγία.

2

Δθλαδι μεταξφ τθσ κοινότθτασ του ζκνουσ και τθσ ταυτότθτασ.
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Σν πην ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο είλαη ν ζπλδπαζκφο πξψηκα θαη κε αθξαίν
ηξφπν ηα αθξαία λενθηιειεχζεξα ζηνηρεία θαη έλαλ ππεξζπληεξηζκφ ζην πεδίν ησλ αμηψλ.
Σα αθξνδεμηά θφκκαηα πξνζπαζνχλ λα παηάμνπλ ηελ αλαξρία ελψ είλαη ππέξκαρα ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Γίλνπλ σζηφζν, ζεκαζία ζηελ νηθνλνκηθή ηζρχ
ηεο θνηλφηεηαο, επίζεο, ππνηηκνχλ ηνλ ζηξαηησηηθφ παξάγνληα θαη θαλεξψλνπλ
εζλνθεληξηθή εζσζηξέθεηα. Σα εμηξεκηζηηθά δεμηά θφκκαηα ελζσκαηψλνπλ ζηελ αηδέληα
ηνπο ηα λέα ζηνηρεία ηεο λέαο δεμηάο (πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ) αιιά εμαθνινπζεί λα
πξνέρεη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ειεπζεξία. Σα ηδενινγηθά απηά ζηνηρεία δελ δηαθέξνπλ
πνιχ απφ ηηο ζέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ ίδηα επνρή νη δχν θηιειεχζεξνη εγέηεο, Νφδηθ
θαη

Ρσιο.

Παξαδείγκαηνο

ράξηλ,

ην

θφκκα

εζληθή

παξάηαμε

πξέζβεπε

ηνλ

αληηθνκκνπληζκφ, ηνλ θηινδηθηαηνξηζκφ, θαη πξνσζνχζε κηα θηινκεηξνπνιηηηθή ζηάζε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο. Μηα αθφκα εθδνρή ηεο αθξνδεμηάο ηελ
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν είλαη ε «λενθαζηζηηθή» αθξνδεμηά, ε νπνία επηθαηξνπνηεί
ηηο εθδνρέο ηνπ θαζηζκνχ ζηελ πεξίνδν εθείλε (MSI ζηελ Ιηαιία). ηηο παξπθέο ηνπ
θφκκαηνο απηνχ ζρεκαηίδνληαη εμηξεηζηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο ηάμεηο πνπ αλαιακβάλνπλ
δξάζε έλαληη ησλ θνκκάησλ ηεο άθξαο αξηζηεξάο.
Σν ηξίην θχκα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν θαηάξξεπζεο, θαηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ
πνιέκνπ θαη εθηείλεηαη έσο ζήκεξα1. Σν πξψην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο
κε ηα δχν πξψηα είλαη φηη ζηηο δεζπψδνπζεο εθθάλζεηο ηνπ ραιαξψλεη θαη απνθφπηεη ηνπο
φπνηνπο δεζκνχο κε ηνλ λαδηζκφ θαη ηνλ θαζηζκφ. Η λαδηζηηθή θαη θαζηζηηθή θιεξνλνκηά
εθπξνζσπείηαη απφ θάπνηεο νκάδεο. Σν δεχηεξν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο
ζπγθξνηείηαη θαη δξα ζηε βάζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζέηεη ε λέα ζπλζήθε, ε
παγθνζκηνπνίεζε. Σν ηξίην θχκα ραξαθηεξίδεηαη σο κηα πνιχπινθε αιρεκεία. Σν ηξίην
θχκα ζθηαγξαθείηαη απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ηελ
πεξίνδν. Σα θφκκαηα επηζηξέθνπλ ζηελ πξνλνηαθή αληίιεςε, ζε αληίζεζε κε ηα πξψηα
πνπ κάρνληαλ γηα ηνλ αληηθξαηηζκφ. ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν θάζεηο, απηή
επλνεί ηε καδηθή ζπκκεηνρή, νξγαλψλεη πνηθίιεο θηλεηνπνηήζεηο θαη εθθξάδεηαη ελ γέλεη κηα
πξνηίκεζε ζε ακεζνδεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο (δεκνςεθίζκαηα).

Η αληίιεςε ηνπ

ζπζηήκαηνο έρεη πξνηίκεζε ζε απηαξρηθέο ιχζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιήςεο
απνθάζεσλ θαη ερζξφηεηα ζηνλ θνκκαηηθφ πινπξαιηζκφ, φζν θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ

1

Mudde, C. (2007), Λαϊκιςτικά ιηοςπαςτικά Δεξιά Κόμματα ςτθν Ευρϊπθ, μτφρ. Κ. Ακαναςίου, Εκδόςεισ Επίκεντρο:
Κεςςαλονίκθ 2011 ςελ. 387
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πνιίηε. Δλ θαηαθιείδη, ε αθξνδεμηά ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ απφ ην
πεδίν ησλ αμηψλ, ηεο παηδείαο θαη ησλ ζεζκψλ ζην πεδίν ησλ ερζξψλ, ησλ αληηπάισλ, ηνπ
έζλνπο θαη ηεο θνηλφηεηαο.
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2. Οργανώςεισ τησ ακροδεξιϊσ ανϊ περύοδο
2.1 Σα πολιτικϊ κόμματα και οι πολιτικϋσ οργανώςεισ

Η πνιηηηθή είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηαθαζία πνπ εκπιέθεη ππνθείκελα, ζεζκνχο θαη
απνζθνπεί ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ θαηαιήγεη ζηε δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ,
αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη αμηψλ (πιηθέο θαη
ζπκβνιηθέο). Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε δχν
δηαδηθαζίεο, ηνλ αληαγσληζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζχγθξνπζε θαη ηελ ελζσκάησζε φισλ
ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία απηή. Σα πνιηηηθά θφκκαηα απφ ηελ θχζε ηνπο
εμππεξεηνχλ θαη ηηο δχν φςεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Δλίνηε νξγαλψλνπλ ή ζπκκεηέρνπλ
ζε πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο.
Ιζηνξηθά, ηα πνιηηηθά θφκκαηα εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ηνλ 18ν αηψλα θαη
θξπζηαιιψζεθαλ θαηά ηελ Ακεξηθαληθή επαλάζηαζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ λεσηεξηθφ ζεζκφ,
παξ’φια απηά, έρνπλ παξαηεξεζεί θαηξίεο αθφκε θαη ζηα πξνλεσηεξηθά ρξφληα
(νιηγαξρηθνί - δεκνθξαηηθνί, πξάζηλνη - βέλεηνη θ.ά.), φκσο ηα ζπγθεθξηκέλα δελ είραλ ηελ
κνξθή πνπ έρνπλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα ζήκεξα. Σα πνιηηηθά θφκκαηα αλαδείρζεθαλ θαηά
ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα κε αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζπλδένληαη κε ηελ δηαδηθαζία
ζπγθξφηεζεο έζλνπο – θξάηνπο. Οη επαλαζηάζεηο φπσο ε ηζηνξία έδεημε, επέθεξαλ ηελ
αζηηθή θαη αγξνηηθή ηάμε. Σα πνιηηηθά θφκκαηα ζπγθξνηνχληαη ζηα πιάηζηα ηδενινγηψλ.
Μηα πνιηηηθή νξγάλσζε ραξαθηεξίδεηαη σο πνιηηηθφ θφκκα φηαλ απαξηίδεηαη απφ έλα
πιήζνο αλζξψπσλ θαη κηα νξγαλσηηθή δνκή ε νπνία εμηδεηθεχεη ηηο δηαθνξεηηθέο
ιεηηνπξγίεο ηεο νξγάλσζεο. Οη νξγαλψζεηο απηέο δηαζέηνπλ θαηαζηαηηθφ θαη γίλεηαη
θαηακεξηζκφο ηνπ έξγνπ ηνπο. Σα πνιηηηθά θφκκαηα είλαη εζληθέο νξγαλψζεηο κε
εμσθνηλνβνπιεπηηθή δξάζε (δειαδή εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα βνπιεπηψλ δελ
ζρεκαηίζνπλ θφκκα, ε νκάδα απηή νξγαλψλεηαη ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ) θαη δξνπλ ζην
ζχλνιν ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Δίλαη θνξείο ζπκβφισλ1 (φπσο είλαη ην ζθπξνδξέπαλν, ε

1

Κάποια από τα ςφμβολα μποροφν να είναι το ςφυροδρζπανο, θ ςβάςτιγγα, το κυκλωμζνο άλφα κ.ά.
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ζβάζηηγγα, ν ήιηνο θ,ά.) θαη ηδενινγηψλ1 πνπ νη εθάζηνηε νπαδνί ηαπηίδνληαη κε απηά θαη
έρνπλ σο θχξην κέιεκα ηελ απφζπαζε ηεο πνιηηηθήο θαη εθινγηθήο ππνζηήξημεο
πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί ε θξαηηθή εμνπζία. Σα θφκκαηα πνπ δελ επηδηψθνπλ ηελ εμνπζία,
ζηηο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίεο Δίζηζηαη λα κελ ζεσξνχληαη θφκκαηα.

2.2 Σο ακροδεξιό φϊςμα εν γϋνει

ην

αθξνδεμηφ

θάζκα,

ππάξρνπλ

αθελφο

ελεξγά

κέιε,

αθηηβηζηέο,

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη αθεηέξνπ, νη αθηηβηζηέο νη νπνίνη
εκπιέθνληαη ζηηο ζπιινγηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη εθζηξαηείεο, ζε δηαδηθαζίεο δειαδή πνπ
μεπεξλνχλ ηα πιάηζηα ηεο παξαδνζηαθήο πνιηηηθήο κε ζπλέπεηα λα παίξλνπλ ηελ κνξθή
θνηλσληθνχ θηλήκαηνο2. Ωζηφζν, νη Klandermans θαη Mayer πξνζδηνξίδνπλ ην θνηλσληθφ
θίλεκα σο «ζπιινγηθέο πξνθιήζεηο απφ άηνκα κε θνηλνχο ζθνπνχο θαη αιιειεγγχε κε
ειίη, αληηπάινπο θαη αξρέο».Σα άηνκα κπνξεί λα ζεσξνχλ κηα αθξνδεμηά νξγάλσζε απφ
πνιχ σο θαζφινπ ειθπζηηθή θαη αληίζηνηρα ην πεξηβάιινλ ηεο απφ πνιχ έσο θαζφινπ
ερζξηθφ. Ο αξηζκφο ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ ζε θνηλσληθά θηλήκαηα θαη θφκκαηα είλαη
αλάινγνο κε ηελ πξνζθνξά πνπ ππάξρεη ζηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν θαη θνηλσλία. Γηα
παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη έλαο αξηζκφο αηφκσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε αθξνδεμηά
θνηλσληθά θηλήκαηα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεκάησλ απηψλ,
ζρεηηθά κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηηο δνκέο πνπ δηαζέηνπο, ηελ εγεζία θαη ηελ
ιατθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε λα δηεπξχλνπλ θαη
λα δηαηεξήζνπλ ηελ εθινγηθή ηνπο επηξξνή3. Η εθινγηθή ηνπο επηξξνή επεξεάδεηαη θαη
εμαηάηαη θπξίσο απφ ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κε ηα ππφινηπα θηλήκαηα, κε πηζαλνχο
ζπκκάρνπο ή αληηπάινπο ζην «πνιχνξγαλσζηαθφ πεδίν»4 θαη ζηηο «πνιηηηθέο επθαηξίεο»
1

Λδεολογίεσ ορίηεται ζνα ςφνολο πεποικιςεων, αξιϊν και κανόνων που επιχειροφν μια ςυνολικι ερμθνεία για το πωσ
κα πρζπει να είναι μια οργανωμζνθ κοινωνία. Δθλαδι ζχει πρόγραμμα κανόνων και κινθτοποιεί υποκείμενα
προκειμζνου να εκπλθρϊςουν τισ πεποικιςεισ τθσ.
2

Klandermans B., Mayer N. (2006) Extreme Right Activits in Europe: Through the Magnifying Glass. Oxford: Routledge
p. 7
3

Klandermans B., Mayer N. (2006) Extreme Right Activits in Europe: Through the Magnifying Glass. Oxford: Routledge
p. 10
4

Klandermans B., Mayer N. (2006) Extreme Right Activits in Europe: Through the Magnifying Glass. Oxford: Routledge
p. 10
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πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν. Κάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο είλαη νη
αιιαγέο ζηνπο εθινγηθνχο θαλφλεο, ε δχλακε ή ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο θαη ην εθινγηθφ
ζχζηεκα ζπιιήβδελ.
Η απήρεζε πνπ γλσξίδεη θάπνην αθξνδεμηφ θίλεκα ή θφκκα εμαξηάηαη άξξεθηα απφ ηηο
θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. ηελ άλνδν ηνπ δεμηνχ εμηξεκηζκνχ
ππάξρνπλ δχν παξάγνληεο, απφ ηελ κηα πιεπξά νη «ζπλζήθεο εκθάληζεο», δειαδή νη
ζπλζήθεο θαη νη πεξηζηάζεηο πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε ηνπ δεμηνχ εμηξεκηζκνχ, θαη απφ
ηελ άιιε νη «ζπλζήθεο επηηπρίαο», δειαδή νη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
δεμηνχ εμηξεκηζκνχ1. Ωζηφζν, ν Flecker ζην βηβιίν ηνπ αλαθέξεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε
ηνλ δεμηφ εμηξεκηζκφ, ππνζηεξίδνληαο πσο ιαλζάλεη ζπλερψο ε πηζαλφηεηα αλάπηπμήο
ηνπ ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο θαη αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη
ην θαηλφκελν απηφ σο «θπζηνινγηθή παζνινγηθή θαηάζηαζε» ησλ ζχγρξνλσλ
δεκνθξαηηψλ2.

2.3 Η εξϋλιξη τησ ιταλικόσ ακροδεξιϊσ

Η Δπξψπε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Ιηαιία, γλψξηζε ηελ αθξνδεμηά θαη ηνλ θαζηζκφ θαηά
ηνλ Μεζνπφιεκν κέζα απφ νξγαλψζεηο, θηλήκαηα θαη θφκκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα
παξαηεξείηαη

αλαδνπχξσζε

απηψλ ησλ

ξαηζηζηηθψλ,

ιατθηζηηθψλ θνκκάησλ θαη

νξγαληζκψλ. Παξαθάησ ζα γίλεη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηηο νξγαλψζεηο, ηα θηλήκαηα θαη ηα
θφκκαηα πνπ ηδξχζεθαλ ζηελ Ιηαιία, παξαηεξψληαο φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά
αλαπηχρζεθαλ ζηα ρξφληα ηνπ κνιχβδνπ, θαηά ηηο δεθαεηίεο δειαδή, ηνπ 1960 θαη 1970.
Δπίζεο ζα αλαιπζνχλ κεξηθά απφ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ, έρνπλ άκεζε ζρέζε θαη
βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ εθάζηνηε θηλήκαηνο, νξγάλσζεο ή θφκκαηνο
πνπ αλαιχεηαη. Παξαθάησ, ζα αλαθεξζνχλ, ηα ηηαιηθά θφκκαηα θαη νξγαλψζεηο θαη ζα
θαηαλεκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ζε απηά πνπ έρνπλ δηαιπζεί, ζηηο κηθξέο νξγαλψζεηοθφκκαηα θαη ζε απηέο πνπ είλαη ελεξγέο έσο θαη ζήκεξα.

1

Flecker J. (2007) Changing Working Life and Appeal of the Extreme Right Hampshire: Ashgate Publishing p.10

2

Flecker J. (2007) Changing Working Life and Appeal of the Extreme Right Hampshire: Ashgate Publishing p.24
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2.3.1 Ακροδεξιζσ οργανώςεισ και κόμματα που ζχουν διαλυθεί
 Movimento politico Ordine Nuovo (MPON)1: Σν πνιηηηθφ θίλεκα «Νέα Σάμε»

ηδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1969 θαη δηαιχζεθε ην 19732. χκβνιφ ηνπ ήηαλ
ν δηπιφο κάπξνο πέιεθπο. Ιδξπηήο ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ ν Clemente Graziani.
Κχξην ξφιν ζην θίλεκα δηαδξακάηηδαλ ηα εμήο πξφζσπα: ν Pierluigi
Concutelli, ν Franco Freda, ν Giovanni Ventura, ν Vincenzo Vinciguerra, ν
Delfo Zorzi Carlo, ε Maria Maggi θαη ν Maurizio Tramonte. Απνηεινχζε κηα
ηξνκνθξαηηθή νκάδα θαη ιεηηνπξγνχζε σο έλσζε ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο
δεμηάο.

Η

ηδενινγία

ηνπ

θηλήκαηνο

ήηαλ

ν

λεν-θαζηζκφο

θαη

ν

εζληθνζνζηαιηζκφο. Οη θχξηεο δξάζεηο ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ ε ζθαγή ζηελ
piazza Fontana, ζθαγή ζην Pateano, ε δνινθνλία ηνπ αξρεγείνπ ηεο
αζηπλνκίαο ζην Μηιάλν θαη ε ζθαγή ζηελ piazza della Loggia. Σν 1973 νη
εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο νδεγήζεθαλ ζε δίθε κε ηελ θαηεγνξία ηεο
«αλαζχζηαζεο ηνπ δηαιπκέλνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο», ην νπνίν είρε
απζηεξέο θπξψζεηο. Ωο ζπλέπεηα, ην Ννέκβξην ηνπ 1973 ην θίλεκα δηαιχεηαη
επίζεκα απφ ηνλ ππνπξγφ Paolo Emilio Taviani.


Lotta di Popolo(OLP): Η νξγάλσζε ηεο «Λατθήο Πάιεο» ηδξχζεθε ζηελ
Ρψκε ηνλ Μάην ηνπ 1969 θαη δηαιχζεθε ην 1973. Δπξφθεηησ γηα κηα
εμηξεκηζηηθή

πνιηηηθή

νκάδα

πνπ

πξνζπάζεζε

λα

ζπλδπάζεη

ηα

παξαδνζηαθά πνιηηηθά ηδεψδε ηνπ λέν-θαζηζκνχ θαη ηεο άθξαο αξηζηεξάο. Η
ηδενινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο ήηαλ ν λέν-θαζηζκφο, ν λαδηκαντζκφο, ν εζληθφο Μπνιζεβηθηζκφο θαη ν θνκκνπληζκφο. Κάπνηνη αληίπαινη
θαηέηαμαλ ηελ νξγάλσζε απηή ζηελ θαηεγνξία ησλ Ναδη-καντθψλ. Κάπνηνη
απφ ηνπο ππνθηλεηέο ήηαλ o Enzo Maria Dantini θαη ν Ugo Gaudenzi (νη
νπνίνη ήηαλ πξψελ κέιε ηεο Primula Goliardica3, ηνλ Serafino Di Luia
(πξψελ κέινο ηεο Avanguardia Nazionale) θαη ν Ugo Cascella. Αξρηθά ε
«Λατθή Πάιε» γελλήζεθε σο εμσνηθνλνβνπιεπηηθή θίλεζε ζπλερίδνληαο ηελ

1

Clemente Graziani, Processo a Ordine Nuovo, processo alle idee, in Sandro Forte (a cura di), Clemente Graziani: la
vita, le idee, Ed. Settimo Sigillo, Roma, 1972
2
Επίςθμθ χρονολογία διάλυςθσ ορίηεται το ζτοσ 1973 αλλά παράνομα ςυνεχίηεται θ δράςθ του ζωσ το 1980-1981
3

Primula Goliardica ιταν μια πανεπιςτθμιακι πολιτικι ομάδα του κοινωνικισ δεξιάσ (destra sociale) που
δραςτθριοποιόταν ςτα τζλθ του 1968.
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ηζηνξία ηνπ ηηαιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Jeune Europe1, θαη νκάδσλ θνηηεηψλ
φπσο ε Primula Goliardica. Η νξγάλσζε μερψξηδε ζε ζρέζε κε άιια
εμηξεκηζηηθά θηλήκαηα ηφζν ζηελ άθξα δεμηά φζν θαη ζηελ άθξα αξηζηεξά
γηαηί αθνινπζνχζε ηε ινγηθή ησλ «αληίζεησλ εμηξεκηζηψλ», νη νπνία σζεί
πξνο ηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο ζχγθξνπζεο, ηηο ζθαγέο θαη ηνπο
έλνπινπο αγψλεο. Σν 1973 απνθαζίζηεθε πσο δελ ζα ζπλερίζεη ε
νξγάλσζε λα αθνινπζεί απηή ηε ινγηθή, θη έηζη δηαιχζεθε2.
 Lotta Popolare(LP): Ο «Λατθφο Αγψλαο» ηδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1974

θαη θάπνηνη απφ ηνπο εγέηεο ηνπ ήηαλ νη: Teodoro Buontempo, o Carlo
Alberto Guida θαη ν Romolo Sabatini. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα ξεχκα πνπ
νλνκάζηεθε «MSI Lotta Popolare» θαη απηφ γηαηί ε εγεζία ηνπ θηλήκαηνο
ζεσξνχληαλ θηινκνλαξρηθφ. Έλα απφ ηα κέιε ήηαλ ην λεαξφ κέινο ηεο FDG
Mario Zicchieri ν νπνίνο δνινθνλήζεθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ ηνπ 1975 απφ κηα
νκάδα ηξνκνθξαηψλ ηεο «Lotta Armata per il Cominismo».
 Avanguardia Nazionale(AN): Η «Δζληθή Πξσηνπνξία» ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην

ηνπ 1960 απφ ηνλ Stephen Chiaia θαη επίζεκα δηαιχζεθε ην 1976.3 Ήηαλ κηα
εζληθηζηηθή – επαλαζηαηηθή ηηαιηθή πνιηηηθή νξγάλσζε. Σν ζχκβνιν ηεο
νξγάλσζεο είλαη ν ξνχλσλ Οζάιαλ (ή Οληάι), πξφθεηηαη γηα έλαλ ξφκβν κε
πιεπξέο ιηγφηεξν επηκεθείο απφ εθείλν ην ζχκβνιν ηνπ «SS-Gebirgs –
Division “Prinz Eugen”». Ωζηφζν ππήξρε θαη ε «Avanguardia Nazionale
Giovanile» (ε Δζληθή Πξσηνπνξία λέσλ) ε νπνία δηαιχζεθε ην 1969 θαη
μαλαηδξχζεθε ην 1970 αξρηθά ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Sandro Pisano θαη
αξγφηεξα ππφ ηνλ Adriano Tilgher. Σν 1976 ην δηθαζηήξην ηεο Ρψκεο
θαηαδίθαζε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εγεηηθά κέιε θαη αθηηβηζηέο ηεο
«Avanguardia Nazionale», ηνπ επαληδξπκέλνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο. O
Adriano Tilgher πξνζπάζεζε λα απαιιάμεη ηνπο αθηηβηζηέο ππνζηεξίδνληαο
πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφκκαηνο είρε δηαιπζεί γηα παξαπάλσ απφ
έλαλ ρξφλν θαη πσο ην κφλν ελεξγφ κέινο ήηαλ ν ίδηνο, o Delle Chiaie, ε
1

Το Jeune Europe ιταν ζνα φιλοευρωπαϊκό εκνικιςτικό κίνθμα που ςχθματίςτθκε από τον Jean Thiriart ςτο Βζλγιο.

2

Eduardo M. Di Giovanni, Marco Ligini, Guido Salvini, La strage di Stato: controinchiesta, BIM, 1999

3

Giorgio Bocca, Gli anni del terrorismo. Storia della violenza politica in Italia dagli anni '70 ad oggi. Armando Curcio
Editore 1989.
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Cesare Perri θαη o Stefano Migrone. Μεηά απφ απηήλ ηελ παξέκβαζε, απφ
ηνπο 64 θαηεγνξνχκελνπο θαηαδηθάζηεθαλ ζε ρακειφηεξεο πνλέο νη 31 ελψ
νη ππφινηπνη αθέζεθαλ απνδεζκεχηεθαλ. Γχν εκέξεο αξγφηεξα (7 Ινπλίνπ
1976) ην δηθαζηήξην ν Tilgher δηέιπζε ην θφκκα αθνινπζψληαο ηελ απφθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ θχξεμε ηελ «Avanguardia Nazionale»
εθηφο λφκνπ.
 Terza Posizione: Σν θίλεκα «Σξίηε Θέζε»1 ηδξχζεθε απφ ηνλ Giuseppe

Dimitri, Roberto Fiore θαη Gabriele Adinolfi ζηε Ρψκε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
1978 θαη δηαιχζεθε ην 1982. Σν ζχκβνιφ ηνπ ήηαλ εκπλεπζκέλν απφ ηελ
«Rune Wolfsangel2». Η ηδενινγία ηνπ θηλήκαηνο είλαη ν λέν-θαζηζκφο, ν
εζληθνζνζηαιηζκφο, ν Σξίηνο Γξφκνο3 θαη ν αληηθαπηηαιηζκφο. Σνπνζεηείηαη
ζηελ αθξνδεμηά θαη απνηειεί έλα αλαηξεπηηθφ λεν-θαζηζηηθφ θίλεκα ην νπνίν
επηβιήζεθε σο εζληθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα ελάληηα ζηελ ινγηθή ηεο
ξηδνζπαζηηθήο θιαζηθήο δεμηάο, θπξίσο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ γηα θξηηηθή θαη
ελαιιαθηηθή ηζνξξνπία ηφζν ζηνλ θνκκνπληζκφ φζν θαη ζηα κνληέια ηεο
αληηδξαζηηθήο δεμηάο θαη ηκπεξηαιηζκνχ. Απφ ην 1978 ην θίλεκα ήηαλ έηνηκν
λα εμαπισζεί πνιχ γξήγνξα, ηφζν ζηελ πξσηεχνπζα (Ρψκε), φζν θαη ζην
βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο: ζηελ Triveneto, ζηελ Umbria, ζηελ Marche. Σν
θίλεκα «Σξίηε ζέζε»4 θαζνδεγφηαλ απφ έλαλ εζληθφ ζνζηαιηζκφ πνπ
θαηλφηαλ επλντθφο γηα ηελ θπθινθνξία ηεο εζληθήο απειεπζέξσζεο θαη ηελ
παξάδνζε ηεο θαζηζηηθήο επαλάζηαζεο. ηηο 14 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, ζηελ

1

Gabriele Adinolfi, Roberto Fiore, Noi Terza Posizione, Edizioni Settimo Sigillo, 2000.
Θ Runa Wolfsangel αποτελεί ζναν γερμανικό όρο που ςθμαίνει «το δόντι του λφκου», το οποίο ςτο παρελκόν άνθκε
ςτο τμιμα Panzer–Division «Das Reich». «Είναι ζνα ςφμβολο που ανικει ςτθν ευρωπαϊκι παράδοςθ και μπορεί να
ζχει διπλι ζννοια: μια πνευματικι ζννοια, ουςιαςτικά μια κρθςκευτικι ι πολιτικι ςθμαςία. Είναι αυτό που λζμε το
ςφμβολο του μαχθτι. Ο κάκετοσ άξονασ αναπαριςτά τθν ευκφτθτα, το κείο, το δικαίωμα, ενϊ ο άξονασ που ξεκινά
ςτο κάτω από τθν αριςτερι και πθγαίνει προσ τα πάνω προσ τα δεξιά αντιπροςωπεφει τθν άνοδο. »
2

3

Terza via (fascismo): Ο φαςιςτικόσ τρίτοσ δρόμοσ ονομάηεται και Τρίτθ κζςθ ι Τρίτθ εναλλακτικι λφςθ, είναι ζνασ
ου
οριςμόσ που δθμιουργικθκε ςτισ αρχζσ του 20 αιϊνα ςτο πλαίςιο του γεννθμζνου φαςιςτικοφ κινιματοσ και
αναφερεται ςτθ κεωρία ενόσ πολιτικοφ ςυςτιματοσ και είναι μια πολιτιςτικι, κοινωνικι και οικονομικά εναλλακτικι
λφςθ για τισ καπιταλιςτικζσ και κομμουνιςτικζσ κοινωνίεσ.
4

Arianna Streccioni, A destra della destra: dentro e fuori l'Msi, dai Far a Terza posizione, Settimo Sigillo, 2000.
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νδφ Alessandria ζηε Ρψκε, ην πξνζσπηθφ ηεο Polizia di Stato1 παξαηεξεί
ηξία άηνκα ηεο «Σξίηεο Θέζεο», ηoλ Roberto Nistri, ηoλ Giuseppe Dimitri θαη
ηνλ Alessandro Montani λα κεηαθέξνπλ κεξηθά θνπηηά απφ έλα ππφγεην ζε
έλα απηνθίλεην. Ύζηεξα απφ κηα ζχληνκε αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ,
πεξηθπθιψζεθαλ απφ πξάθηνξεο θαη ηνπο ζπλειήθζεζαλ. Απφ ηελ επηδξνκή
ζην θηήξην πνπ αθνινχζεζε εμαξζξψζεθε έλα πξαγκαηηθφ νπινζηάζην, κε
απηφκαηα φπια, πηζηφιηα, ηνπθέθηα θαη δπλακίηεο. Βξέζεθαλ αθφκα επίζεκεο
ζηνιέο αμησκαηηθψλ ηεο Guardia di Finanza2 θαη λπρηνθπιάθσλ, ελψ κέζα
ζηα θηβψηηα πνπ βξίζθνληαλ ζην απηνθίλεην βξέζεθαλ ρεηξνβνκβίδεο. Μεηά
ηελ ζχιιεςε ησλ Giuseppe Dimitri (9 ρξφληα) θαη Nistri Montani (1 έηνο θαη
10 κήλεο), ην θίλεκα βξηζθφηαλ ζην ζηφραζηξν ηεο ηηαιηθήο δηθαηνζχλεο.
Η ηζηνξία ηεο «Terza Posizione» αιιάμε ξηδηθά ηελ πνξεία ηνπ κεηά ηα
γεγνλφηα ηεο 2εο Απγνχζηνπ ηνπ 19803. Σηο πξψηεο ψξεο κεηά ηελ επίζεζε, ν
πξσζππνπξγφο Francesco Maurizio Cossiga αλέιαβε ηε θαζηζηηθή κήηξα
ηεο ζθαγήο. ηηο 28 Απγνχζηνπ 1980, ζηε Μπνιφληα εθδίδνληαη 28
εληάικαηα ζχιιεςεο, απφ ηελ ζηηγκή απηή νη πεξηζζφηεξνη αθηηβηζηέο ηνπ
θηλήκαηνο «Σξίηε Θέζε» ήηαλ θπγάδεο4 νπφηε βξηζθφηαλ ζε εκη-παξάλνκε
θαηάζηαζε. ηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 1982 νη Adinolfi θαη Spedicato επέζηξεςαλ
ζηελ Ιηαιία θαη βξήθαλ κηα νξγάλσζε ρσξηζκέλε ζε δχν θιάδνπο. Απφ ηελ
κηα ήηαλ ε νιίζζεζε πξνο ηνλ έλνπιν αγψλα θαη απφ ηελ άιιε ηελ
ηδενινγηθή απφδξαζε απφ ηελ αθξαία ξηδνζπαζηηθή δεμηά5. Σνλ επηέκβξην
ηνπ 1982, κεηά απφ κηα ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ Tomaselli, Adinolfi θαη
Spedicato, πνπ έγηλε ζην Lignano Sabbiadoro, ν Adinolfi ηεξκάηεζε ηελ

1

Polizia di Stato: είναι ζνα από τα 4 αςτυνομικά ςϊματα που υπάρχουν ςτθν Λταλία. Θ Polizia di Stato εξαρτάται
άμεςα από το Υπουργείο Δθμόςιασ Αςφάλειασ του Υπουργείου Εςωτερικϊν.
2

Guardia di Finanzia: είναι μια αςτυνομικι δφναμθ με ςτρατιωτικι οργάνωςθ. Αποτελεί μζροσ των ζνοπλων ιταλικϊν
δυνάμεων, που δρουν ταυτόχρονα με τα 4 αςτυνομικά ςϊματα που υπάρχουν ςτθν χϊρα.
3

2 Αυγοφςτου 1980: Θμζρα ςφαγισ ςτο ςιδθροδρομικό ςτακμό τθσ Μπολόνια που μετά από τθν τοποκζτθςθ
βόμβασ ςκοτϊκθκαν 85 άνκρωποι και υπιρξαν 200 τραυματίεσ.
4

Τθν περίοδο αυτι 20 ακτιβιςτζσ τθσ οργάνωςθσ ιταν φυγάδεσ.

5

Από κάποιουσ αυτι θ ιδεολογικι απόδεραςθ από τθν ακροδεξιά κεωρικθκε από κάποιουσ ωσ μια ςτάςθ
ςυμβιβαςμοφ.
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εκπεηξία ηεο «Terza Posizione» θαη απηή νξίδεηαη σο ε επίζεκε εκεξνκελίαο
δηάιπζεο ηνπ θηλήκαηνο.
 Costruiamo l’azione(CLA) : Σν θίλεκα «Υηίδνπκε ηελ Γξάζε» ηδξχζεθε ζηα

ηέιε ηνπ 19771 θαη δηαιχζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 19802. Πξφθεηηαη γηα έλα
θίλεκα ηεο αθξνδεμηάο. Ιδενινγηθά είρε δειψζεη απξνθάιππηα πσο ζηέθεηαη
ερζξηθά πξνο ηελ πνιηηηθή γξακκή ηνπ θφκκαηνο MSI (Movimento Sociale
Italiano). Καζψο ην πνιηηηθφ ηνπ πξφγξακκα ζπγθέληξσλε ηξεηο δηαθνξεηηθέο
γεληέο, αξρηθά ηελ παιαηά θαζηζηηθή θξνπξά, ην θίλεκα θαη ηελ καζζσλία.
ηηο 20 Απξηιίνπ ηνπ 1979 κηα βφκβα ηεζζάξσλ θηιψλ ΣΝΣ εμεξξάγε θάησλ
απφ ηελ πχιε ηνπ palazzo Senatorio ζηελ Ρψκε, ζηελ είζνδν ηνπ ζαιάκνπ
ηνπ Καπηησιίνπ, πξνθαιψληαο πνιιέο πιηθέο δεκηέο. Η εθζηξαηεία ησλ
βνκβαξδηζκψλ ζπλέρηζε ηελ άλνημε ηνπ 1979 φπνπ ζηηο 4 Ματνπ έγηλε ε
επφκελε επίζεζε θνληά ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Palazzo della
Farnesina) θαη κφιηο έληεθα κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 15 Ματνπ Coeli
πξνθιήζεθε έθξεμε απφ 55 θηιά εθξεθηηθψλ, έμσ απφ ηελ ξσκατθή θπιαθή
Regina. Έπεηηα, ζηηο 20 Ματνπ έλα ακάμη εθνδηαζκέλν κε εθξεθηηθά είρε
ηνπνζεηεζεί ζηελ Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο (Piazza Indipendenza) ζηελ Ρψκε,
θνληά ζην Αλψηαην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν, φπσο θεκνινγείηαη,
έπξεπε λα εθξαγεί ην βξάδπ πξνθαιψληαο δεκηέο κφλν ζε θηήξηα, αιιά ε
βφκβα δελ εμεξξάγε ιφγσ ελφο ιάζνπο θαη αξγφηεξα αλαθνηλψζεθε απφ ηηο
δειψζεηο

ησλ

Aleandri

θαη

Calore,

φηη

ν

ρξνλνδηαθφπηεο

είρε

πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ ζηηγκή πνπ ε πιαηεία ζα ήηαλ γεκάηε γηα έλα εζληθφ
Ράιη ησλ Άιπεσλ3. Αξγφηεξα, ν Marcello Iannilli θαη ν Bruno Mariani
αλέιαβαλ ηελ πιηθή επζχλε απηήο ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Τπήξμε έλα
θχκα ησλ ζπιιήςεσλ θαη έηζη, πξνο ην ηέινο ηνπ 1979 ην νπνίν ζπλέβαιε
απνθαζηζηηθά ζην ηέινο ηεο πνιηηηθήο εκπεηξίαο ηνπ θηλήκαηνο, ην θαινθαίξη
ηνπ 1980.

1

Το 1977 εκδόκθκε το ομϊνυμο περιοδικό (Costruiamo l’azione) με πρωτοβουλία των Paolo Signorelli και Sergio
Calore.
2

Alberto Berardi, Il diritto e il terrore: alle radici teoriche della finalità di terrorismo, Wolters Kluwer Italia, 2008.

3

Mario Caprara e Gianluca Semprini, Neri! La storia mai raccontata della destra radicale, eversiva e terrorista, Newton
Compton Editori, 2013.
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 Fronte Nazionale: Σν «Δζληθφ Μέησπν» αξρηθά ηδξχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ
1967 απφ ηνλ πξίγθηπα Junio Valerio Borghese1. Η ηδενινγία ηνπ θηλήκαηνο
ήηαλ ν λέν-θαζηζκφο, ν ηηαιηθφο εζληθηζκφο, ν αιπηξσηηζκφο θαη ν
αληηθνκκνπληζκφο. Απνηεινχζε παξάλνκε έλνπιε νκάδα θαη βξηζθφηαλ ζε
άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ «Ordine Nuovo» θαη ηελ «Vanguardia Nazionale»,
νη νπνίεο ήηαλ δχν νξγαλψζεηο ηεο εμηξεκηζηηθήο δεμηάο. Καηά ην 1970 ν
Borghese θαηά ηελ πξνζπάζεηά πξαμηθνπήκαηνο2, ην νπνίν απέηπρε,
βξέζεθε εθηεζηκέλνο θαη ην «Δζληθφ Μέησπν» δηαιχζεθε θαζψο βξηζθφηαλ
ζε έλα αδηέμνδν.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 19903 ν Franco Freda επαλίδξπζε ην θίλεκα ην νπνίν
είρε ελεξγή δξάζε έσο ην 1993 ελψ δηαιχζεθε νξηζηηθά ην 2000. Σν ζχκβνιν
ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ έλα κπιε ηεηξάγσλν ην νπνίν πεξηείρε κέζα ηνπ ππήξρε
έλα θφθθηλν κνλφγξακκα FN ην νπνίν πεξηέβαιε έλαο ιεπθφο θχθινο. Σν
θίλεκα

ζηα

ρξφληα

πνπ

ήηαλ

ελεξγφ

πξαγκαηνπνηνχζε

δξάζεηο

πξνπαγαλδηζηηθέο ζρεηηθά κε ην «δήηεκα ηεο θπιήο». Σνλ Ινχιην ηνπ 1993 ηα
κέιε ηνπ θηλήκαηνο ζπιιακβάλνληαη κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ «αλαζχζηαζεο
ηνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο», «ηεο ππνθίλεζεο ζε κίζνο » θαη «ησλ θπιεηηθψλ
δηαθξίζεσλ». Δλψ ην 1995 ζην Καθνπξγηνδηθείν ηεο Βεξφλαο ν Franco Freda
θαηαδηθάδεηαη ζε έμη ρξφληα θπιάθηζε, ν Cesare Ferri ζε ηέζζεξα ρξφληα θαη
έμη κήλεο θαη ν Aldo Gaiba ζε ηέζζεξα ρξφληα, θαη ηα ππφινηπα κέιε είραλ
κηθξφηεξεο πνηλέο, ην 1999 ην Αλψηαην Γηθαζηήξην αθχξσζε ηελ απφθαζε
ηνπ 1995 θαη επέβαιε θπιάθηζε ηξηψλ εηψλ ζηνλ Franco Freda, ελφο έηνπο
θαη νθηψ κελψλ ζηνλ Cesare Ferri, έλα ρξφλν θαη ηέζζεξηο κήλεο ζηνλ Aldo
Gaiba, ελψ ηα ππφινηπα κέιε είραλ κηθξέο πνηλέο. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ

1

Ο Junio Valerio Scipione Ghezzo Marcantonio Maria Borghese ιταν αξιωματικόσ του Βαςιλικοφ Ναυτικοφ και
πολιτικόσ. Συμμετείχε ςτο φαςιςτικό κόμμα του Μπενίτο Μουςολίνι και ιταν ο πρόεδροσ του (MSI) Λταλικοφ
Κοινωνικοφ Κινιματοσ (1951-1953), από το οποίο ζφυγε και ζπειτα ίδρυςε το «Εκνικό Μζτωπο». Ζμεινε γνωςτόσ ωσ
ο «Μαφροσ Ρρίγκθπασ».
2

Το ςυγκεκριμζνο πραξικόπθμα ζχει γίνει γνωςτό με το όνομα «Ρραξικόπθμα Borghese».

3

Ωσ επίςθμθ θμερομθνία ιδρφςεωσ δθλϊνεται θ 12 Λανουαρίου 1991.
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ήηαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000 ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ λα θεξχμεη ηελ
δηάιπζε ηνπ θηλήκαηνο1.
 Movimento Politico (MP): Σν «Πνιηηηθφ Κίλεκα» ηδξχζεθε ην 1984 απφ ηνλ

Maurizio Boccacci θαη δηαιχζεθε ην 19932. Απνηεινχζε κηα νξγάλσζε ηεο
άθξαο δεμηάο θαη ην ζχκβνιφ ηεο ζχκηδε άκεζα ηελ ζβάζηηθα. Η πνιηηηθή ηνπ
θηλήκαηνο επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζηελ
δηαηήξεζε

ζηαζεξψλ ζρέζεσλ κε

άιιεο νκάδεο

«skinheads3»

ηεο

ρεξζνλήζνπ θαη ζε κηα θαιά εδξαησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θφζκν ηνπ
«δξφκνπ». Μάιηζηα, ζηηο 22 Απξηιίνπ ηνπ 1992 ην «Πνιηηηθφ Κίλεκα» ήηαλ
αλάκεζα ζηηο νκάδεο - δηνξγαλσηέο ηεο επεηείνπ ηνπ Υίηιεξ. Μεηά απφ απηφ
ην γεγνλφο ν Maurizio Boccacci, εγέηεο ηνπ MP, εκπιεθφηαλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζε επεηζφδηα βίαο ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα φζν θαη ζηνλ
πνιηηηθφ4.
 Movimento Sociale Italiano (MSI) – Destra Nazionale (DN): «Σν Ιηαιηθφ

Κνηλσληθφ Κίλεκα» ήηαλ έλα πνιηηηθφ θφκκα ηεο δεμηάο – άθξνδεμηάο πνπ
ηδξχζεθε ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1946 θαη δηαιχζεθε ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ ηνπ
1995. Ιδξχζεθε απφ θάπνηνπο βεηεξάλνπο ηνπ «Repubblica Sociale
Italiana», φπσο ήηαλ ν Giorgio Almirante θαη ν Pino Romauldi θαη απφ
πξψελ κέιε ηνπ θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο, φπσο ν Arturo Michelini kai o
Biago Pace. Υξνλνινγηθά, νη πξφεδξνη ηνπ θφκκαηνο ήηαλ νη εμήο, o Junio
Valerio Borghese (1951-1953), o Rodolfo Graziani (1953-1954), o Augusto
De Marsanich (1954-1972), o Gino Birindelli (1972-1974), o Alfredo Covelli
(1973-1976), o Pino Romualdi (1976-1982), o Nivo Tripodi (1982-1988), o
Giorgio Almirante (1988) θαη ν Alfredo Pazzaglia (1990-1994). To 1972

1

Freda G. F. Il Fronte Nazionale, Edizioni di Ar, Padova 1994.

2

θσ

Διαλφκθκε μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου Mancino. O νόμοσ τθσ 25 Λουνίου του 1993 είχε ωσ περιεχόμενο τθν
καταδίκαςθ χειρονομιϊν, δράςεων και ςυνκθμάτων που ςχετίηονται με τα ιδεϊδθ των Ναηί που ζχουν ωσ ςκοπό τθν
υποκίνθςθ των οπαδϊν τουσ για βία και τισ διακρίςεισ λόγω τθσ φυλετικισ, εκνοτικισ κρθςκευτικισ ι εκνικισ
διαφοράσ.
3

Skinheads – naziskin: Οι όροι αυτοί αναφζρονται ςτα κουρζματα των Ναηί. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά τουσ ιταν ότι
τα μαλλιά τουσ ιταν τόςο κοντά κουρεμζνα που φαινόταν το δζρμα τουσ.
4

Sabatini, D. "Il Movimento Politico Occidentale", Settimo Sigillo, Roma, 2010.
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πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρψλεπζε ηνπ MSI κε ηελ Destra Nazionale, θαη έηζη
ν ηίηινο ηνπ θφκκαηνο κεηνλνκάζηεθε ζε «Movimento Sociale Italiano –
Destra Nazionale» (MSI – DN). Σν ζχκβνιν ηνπ θφκκαηνο επηιέρζεθε ην
1947, είλαη κηα ηξίρξσκε θιφγα (πξάζηλν – ιεπθφ – θφθθηλν), ην νπνίν ήηαλ
ην ζχκβνιν ησλ «arditi1» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ. ηηο εθινγέο ηνπ 1972 ην MSI – DN ζπγθέληξσζε ην 8,7% ησλ
ςήθσλ ζηε Βνπιή ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ην 9,2% ηεο Γεξνπζίαο.
Σν 1977 ην MSI ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξα ξεχκαηα, ην Unità nella chiarezza
ππφ ηνλ Almirante θαη ηνλ Romualdi, ην Destra popolare ππφ ηνλ Massimo
Aderson,

ην Democrazia Nazionale ππφ ηνλ Ernesto De Marzio θαη ηνλ

Gastone Nencioni θαη ην Linea Futura ππφ ηνλ Pino Rauti. Σν ξεχκα ηνπ
Ernesto De Marzio, ε Democrazia Nazionale, απνζρίζηεθε απφ ην MSI θαη
ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1977 δεκηνχξγεζε θαηλνχξην θφκκα. Σνλ Απξίιην ηνπ
1993 ην «Alleanza Nazionale» θαη ην MSI πξνζπάζεζαλ λα ζρεκαηίζνπλ
ζπλαζπηζκφ, θαη ελψ απνξξίθζεθε ακέζσο, ηνλ Ινχλην πξνέβε ζηελ πξψηε
εθινγηθή δνθηκαζία θαη ην ππφινηπν θαινθαίξη ε ππφζεζε βξηζθφηαλ ππφ
ζπδήηεζε. Ωζηφζν, ζηηο εθινγέο ηνπ 1993 ην MSI – DN γλψξηζε κεγάιε
επηηπρία αθνχ ζηηο πεξηνρέο Chieti, Benevento θαη Latina εθιέρζεθαλ
δήκαξρνη ππνςήθηνη ηνπ θφκκαηνο, φπσο επίζεο ζηε Ρψκε ν Gianfranco
Fini ιακβάλεη ην 35,5% ησλ ςήθσλ θαη ε Alessandra Mussolini ζηε Νάπνιε,
ην 31,1% εληφο ηνπ ςεθνδειηίνπ. Όκσο, ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1993, ην
Δζληθφ Κνγθξέζν αλαθνίλσζε πσο ην «Alleanza Nazionale» ηαπηίδεηαη
θπξίσο κε ηελ ηζηνξηθή εγεζία ηεο ηηαιηθήο δεμηάο θαη έηζη δηαιχεηαη ην MSI –
DN ψζηε λα αθήζεη ρψξν γηα ην «Alleanza Nazionale».

2.3.2 Μικρζσ ακροδεξιζσ οργανώςεισ και κόμματα

 Militia (politica): Σν θίλεκα ηεο «Πνιηηνθπιαθήο» απνηειεί κηα ελεξγή λενλαδηζηηθή
νξγάλσζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ Ρψκε αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην Como, ζην

1

Arditi: ιταν μια ομάδα πεηικοφ, και μάλιςτα του Βαςιλικοφ Λταλικοφ ςτρατοφ κατά τθ διάρκεια του Α’ Ραγκοςμίου
Ρολζμου.
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Milano θαη ζεσξείηαη απφ ηελ «νκάδα ησλ εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ1» σο κηα έλσζε
αθνζησκέλε

ζηε

δηάπξαμε

βίαησλ

πξάμεσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

μελνθνβηθήο κήηξαο. Γελ είλαη έλα επίζεκν θίλεκα, δελ ππάξρεη θάπνην
θαηαζηαηηθφ ή θάπνηα ηζηνζειίδα κε ηελ επίζεκε εκεξνκελία ηδξχζεψο ηνπ, ηελ
ηνπνζεζία ησλ γξαθείσλ ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ήηαλ
πνιχ δχζθνιν λα εληνπηζηεί θαη λα ζπιιεθζνχλ ηα κέιε ηεο. Σν θίλεκα ηεο
«Πνιηηνθπιαθήο» απνηεινχληαλ θπξίσο απφ πξψελ αθηηβηζηέο ηεο «Ordine
Nuovν». Ωζηφζν, νη ηνίρνη ηεο Ρψκεο είλαη γεκάηνη κε ζπλζήκαηά ηεο, ηα νπνία
είλαη θαηά βάζε αληη-ζησληζηηθά2 θαη ππνγξακκηζκέλα κε ξνπληθά ζχκβνια. Ο
αξρεγφο ηνπ θηλήκαηνο, Stefano Schiavulli, ζπλειήθζε ζηηο 7 Ινπλίνπ ηνπ 2011 κε
ηελ θαηεγνξία απαγσγήο, ιεζηείαο θαη ηξαπκαηηζκνχ. Σν 2010 κεηά απφ ελδειερείο
έξεπλεο είραλ γίλεη ζπιιήςεηο θαη πξνζαγσγέο πνιιψλ κειψλ ηνπ, κεηαμχ απηψλ
θαη ηνπ Maurizio Boccacci, κε ηελ θαηεγνξηα ηεο «ππνζηήξημεο ηνπ θαζηζκνχ».
Όηαλ ηαπηνπνηήζεθε πσο ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ην
γπκλαζηήξην «Primo Carnera», ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Montesacro,
θαηαζρέζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο.
 Movimento Patria Nostra: Η« παηξίδα καο» είλαη έλα ελεξγφ θαζηζηηθφ θίλεκα ην
νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν ην γεσγξαθηθφ θάζκα ηεο Ιηαιίαο (ζηελ Βφξεηα,
Νφηηα θαη θεληξηθή Ιηαιία). Σν παξφλ θίλεκα είλαη θνληά ζην θίλεκα «Militia» θαη
εκπλέεηαη θπξίσο απφ ηνλ επαλαζηαηηθφ ζνζηαιηζκφ ππφ ηηο δέζκεο ηεο κάρεο. Σν
ζχκβνιν ηνπ είλαη ν δηπιφο πέιεθπο κε ζε έλαλ θφθθηλν θχθιν πνπ πεξηβάιιεηαη
απφ έλαλ πξάζηλν. Όπσο αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο «ε νκάδα έρεη σο
ζηφρν λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πην
εθηεηακέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ησλ Ιηαιψλ, ηφζν απηψλ πνπ κέλνπλ ζηελ ρψξα φζν θαη γηα φζνπο
κέλνπλ ζην εμσηεξηθφ». Γειψλνπλ αλνηρηά ηελ ελαληίσζή ηνπο γηα ην ζέκα ησλ
θαηαπιηζκψλ ησλ Ρνκά, θαζψο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ρσξηψλ ηνπο.
 Veneto Fronte Skinheads(VFS): Σν «Βελεηηθφ Μέησπν Skinheads» είλαη κηα
πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο άθξαο δεμηάο θαη ηδξχζεθε ην 1986 απφ ηνπο Pierro

1

Θ ομάδα ειδικϊν επιχειριςεων είναι μια από τισ ομάδεσ των καραμπινιζρων.

2

Αντι-ςιωνιςμόσ ορίηεται ωσ θ άρνθςθ του δικαιϊματοσ φπαρξθσ Λςραθλινοφ κράτουσ.
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Puschiavo θαη ηνλ Ilo Da Deppo. Σν θίλεκα εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ζην Suffolk
ηεο Αγγιίαο ζηελ δεχηεξε έθδνζε ηεο ξνθ ελάληηα ζηνλ θνκκνπληζκφ. Σν 1987
εκθαληδφηαλ σο Δπξσπατθφο ζπληνληζκφο θαη κεηξνχζε πεξίπνπ 20 κέιε, ζηελ
πνξεία αλαπηχρζεθε, ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζπλεξγαδφηαλ ζηελά κε ην «Fronte
Nazionale» ηα κέιε ζην Veneto απμήζεθαλ ζηα 50. Σν 1990 θαηαηίζεηαη ην
θαηαζηαηηθφ ηεο νξγάλσζεο ζην Γηθαζηήξην ηεο Ρψκεο θαη έηζη γίλεηαη επίζεκα
πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο σο «Veneto Fronte Skinheads» . Σν 1994 ν Πξφεδξνο θαη
άιια επηά κέιε ηνπ VFS1 ζπιιακβάλνληαη απφ ηελ δηθαζηηθή αξρή ηεο Βεξφλα κε
ηελ θαηεγνξία ηεο «ππνθίλεζεο θπιεηηθνχ κίζνπο»2. Σν 1996 θαη ην 1997
εθδφζεθαλ ζπλνιηθά πελήληα εληάικαηα ζχιιεςεο γηα άηνκα πνπ ήηαλ κέιε ηνπ
«Veneto Fronte Skinheads». Ωζηφζν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 αζσψζεθαλ φινη νη
θαηεγνξνχκελνη κε ηελ δηθαηνινγία πσο κεξηθέο θνξέο δελ ιακβάλνληαη
ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα φζνπο ηξαγνπδνχλ εγθψκηα ξαηζηζηηθψλ ηδενινγηψλ.
 Alba Dorata: Μηα αθξνδεμηά αλεμάξηεηε ηηαιηθή νξγάλσζε εκπλεπζκέλε θαη
ζπγγεληθή ηνπ νκψλπκνπ ειιεληθνχ αθξνδεμηνχ θφκκαηνο «Υξπζή Απγή». Ιδξχζεθε
ζηελ Σεξγέζηε ηεο Ιηαιίαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 απφ ηνλ Alessandro Grandossi.
Ο Alessandro Grandossi ήηαλ πξψελ πεξηθεξεηαθφο εγέηεο ησλ λέν-θαζηζηψλ ηεο
«Forza Nuova».

2.3.3 Ακροδεξιζσ οργανώςεισ και κόμματα που δραςτηροποιοφνται ακόμα

 CasaPound Italia (CPI): Σν «CasaPound» είλαη έλα ηηαιηθφ πνιηηηθφ θφκκα πνπ δελ
απηνηνπνζεηείηαη σο δεμηά ή αξηζηεξά, ζεσξείηαη φκσο ξηδνζπαζηηθή δεμηά κε λένθαζηζηηθή θαη ιατθηζηηθή κήηξα3. Ιδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003 ζηελ Ρψκε απφ
ηνλ Gianluca Iannone. Ωο θηήξην ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα πξψελ θηήξην ηεο
θπβέξλεζεο4. Σν 2010 δνχζε ζηελ CasaPound 82 άηνκα (23 νηθνγέλεηεο). ηηο
1

Marchi, V. Nazi-rock. Pop music e destra radicale, Roma, Castelvecchi, 1997.

2

Rivera, A. Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia, Roma, DeriveApprodi, 2003.

3

Stefano Bartolini, Fascismo e neofascismo. I "nipoti del Duce" tra eredità, novità, persistenze e sviluppi all'alba del
nuovo secolo, in "QF: Quaderni di Farestoria. Periodico dell'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Pistoia",
anno X, N° 2-3, maggio-dicembre 2008.
4

Ριο ςυγκεκριμζνα, το κτιριο με τον αρικμό 8, ςτθν Via Napoleone III.
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εθινγέο ηνπ 2011 ε «CasaPound» εκθαλίζηεθε κε ππνςεθίνπο ζηηο ηνπηθέο ιίζηεο
ηεο θεληξν-δεμηάο1. ηηο επξσεθινγέο ηνπ 2014 ππνζηήξηδε ζηελ θεληξηθή ηηαιηθή
πεξηθέξεηα ηελ Λίγθα ηνπ Βνξξά (Lega Nord), ηνπ Mario Borghezio. ηηο δηνηθεηηθέο
εθινγέο ηνπ 2015 ην «CasaPound» εμέιεμε γηα πξψηε θνξά ηνλ πξψην ηνπ
ζχκβνπιν, ζην Μπνιηδάλν. Σν «CasaPound» δηνξγαλψλεη εηεζίσο κηα εζληθή
ενξηή πνπ νλνκάδεηαη «Direzione Rivoluzione» πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ ζέζπηζε
κηαο

ζεηξάο

πνιηηηθψλ

θαη

πνιηηηζηηθψλ

ζπδεηήζεσλ

κεηαμχ

πνιηηηθψλ,

δεκνζηνγξάθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλαπιίεο ελαιιαθηηθήο κνπζηθήο. Πιένλ, γίλεηαη
θάζε ρξφλν ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή, ελψ αξρηθά γηλφηαλ ζηελ Ρψκε.
Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο αξθεηέο επηζέζεηο απφ ην «CasaPound», ζε
αξηζηεξέο νκάδεο θαη θφκκαηα. Μάιηζηα, ν ηδξπηήο θαη πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο,
Gianluca Iannone, θαηαδηθάζηεθε ζε ηέζζεξα ρξφληα θάζεηξμε γηα ηελ επίζεζε ζε
έλαλ αζηπλνκηθφ κε πνιηηηθά ξνχρα, ελ κέζσ ελφο αγψλα πνπ δηεμήρζεη ζηηο 25
Απξίιε ηνπ 2004. Σν 2012, ν Alberto Palladino, ν δηεπζπληήο ηνπ θφκκαηνο,
θαηαδηθάζηεθε ζε δχν ρξφληα θαη νθηψ κήλεο γηα ηελ επίζεζε ζε νξηζκέλα κέιε ησλ
«Giovani Democratici» ην βξάδπ ηεο 2εο Ννεκβξίνπ ηνπ 2011. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ
2011 ν Gianluca Casseri, ζπκπαζήο ζπλεξγάηεο ηεο «CasaPound», ζθφησζε δχν
πσιηηέο ηνπ δξφκνπ ελεγαιηθήο θαηαγσγήο.
 Blocco Studentesco: Σν «Blocco Studente» απνηειεί ηελ θνηηεηηθή λενιαία ηνπ
πνιηηηθνχ «CasaPound». Η θνηηεηηθή παξάηαμε ηδξχζεθε ην 2006 απφ ηνλ πξφεδξν
ηνπ θφκκαηνο, Gianluca Iannone, ζηελ Ρψκε. Σν θχξην ζχλζεκα ηεο ήηαλ «ν δηθφο
ζνπ πφιεκνο ηψξα» θαη ππάξρεη ζε ηνπιάρηζηνλ 40 ηηαιηθέο πφιεηο. Σν ζχκβνιν
ηεο παξάηαμεο είλαη κηα αζηξαπή πνπ πεξηθιείεηαη απφ έλαλ καχξν θχθιν θαη έλαλ
κεγαιχηεξν ιεπθφ θχθιν. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2006 έιαβε κέξνο ζηηο ζρνιηθέο
εθινγέο φπνπ πξνθιήζεθε δηακάρε ιφγσ ηνπ θαζηζηηθνχ ηεο ραξαθηήξα. Σνλ
Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ε «Blocco Studentesco» πξαγκαηνπνίεζε θαηάιεςε έμη
εκεξψλ ζην επηζηεκνληθφ ιχθεην ηεο Ρψκεο, «Farnesina».

1

Nicola Antolini, Fuori dal cerchio. Viaggio nella destra radicale italiana, Roma, Elliot, 2010.
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 Σν 2008 ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάηαμε θαζψο
ην εθιεγκελν ζπκβνχιην θνηηεηψλ θαη ε «Φνηηεηηθή Γξάζε1» ζπλελλνχζαλ κε ηελ
χπαξμε ηεο παξάηαμεο. Όκσο, ε «Φνηηεηηθή Έλσζε2» πξαγκαηνπνίεζε έλζηαζε
θαη δήηεζε ηελ αθχξσζε ησλ εθινγψλ, ζεσξψληαο σο παξάλνκε ηελ λέν-θαζηζηηθή
ιίζηα ηεο «Blocco Studente». Παξ’φια απηά, ζηηο θνηηεηηθέο εθινγέο ηνπ 2009
ζπγθέληξσζε θαιά απνηειέζκαηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ιηαιίαο, θαηαθηψληαο
ηελ πξνεδξία ηνπ «Consulta provincial degli student» ζε αξθεηέο πφιεηο. Δθηφο απφ
ην ζρνιείν ε παξάηαμε δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2008 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
παλεπηζηεκίνπ εζηηάδνληαο ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ
παλεπηζηεκίσλ, ζηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ, ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο,
ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ εμνπζηψλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ καζεηψλ. Καηά
ηα επφκελα ρξφληα ε παξάηαμε εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο εθινγέο ηφζν γηα
παλεπηζηεκηαθνχο φζν θαη γηα εζληθνχο θνξείο θαη κάιηζηα ην 2012 θαηάθεξε λα
είλαη έλα απφ ηα πξψηα θνηηεηηθά θηλήκαηα ζην università di Roma «Tor Vergata»
αιιά δελ θαηάθεξε λα θαηνρπξψζεη κηα ζέζε ζην CNSU3.
 Forza Nuova(FN): Η Forza Nuova είλαη κηα εζληθηζηηθή πνιηηηθή θίλεζε ηεο Ιηαιίαο
πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ ξηδνζπαζηηθή δεμηά θαζψο ππνζηεξίδεη ηηο ηδενινγίεο ηνπ
λέν-θαζηζκνχ, ηνπ ηηαιηθνχ εζληθηζκνχ, ηνπ ηξίηνπ (θαζηζηηθνχ) δξφκνπ, ηνπ
παηξησηηζκνχ,

ηνπ

εζληθνζνζηαιηζκνχ,

θνκκνπληζκνχ,

ηεο

θνηλσληθήο

παγθνζκηνπνίεζεο,

ηνπ

δεμηάο,

ηνπ
ηνπ

ππεξ-εζληθηζκνχ,

αληη-ακεξηθαληζκνχ,

ηνπ

αληη-

επξσζθεπηηθηζκνχ,

ηεο

αληη-

θαη

ηνπ

ηνπ

ζπληεξεηηζκνχ

θνξπνξαηηζκνχ, επίζεο έρεη θαηεγνξεζεί πνιιέο θνξέο γηα μελνθνβηθέο θαη
νκνθνβίθέο

ζπκπεξηθνξέο

ελψ

έρεη

ηαρζεί

απξνθάιππηα

ελάληηα

ζηελ

νκνθπινθηιία4. Ιδξχζεθε ην 1997 απφ ηνλ Roberto Fiore θαη ηνλ Massimo Morsello
1

Azione Studentessa: είναι ζνα ιταλικό μακθτικό κίνθμα που αποτελείται από μακθτζσ γυμναςίου και
δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο τθσ ιταλικισ δεξιάσ.
2

Unione degli studenti: είναι μια ζνωςθ ςυνδικαλιςτϊν που ιδρφκθκε το 1994 ςτο πλαίςιο τθσ διεκνισ οργάνωςθσ
OBESSU, και φζρνει ςε επαφι τουσ κφριουσ φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ ςτθν Ευρϊπθ. Οι αρχζσ του κινιματοσ είναι θ
κοινωνικι ιςότθτα, θ δθμοκρατία, θ εκκοςμίκευςθ, θ αλλθλεγγφθ και ο αντι-φαςιςμόσ.
3

CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari): Το Εκνικό Συμβοφλιο των φοιτθτϊν είναι ζνα ςυμβυλευτικό
όργανο του Υπουργείου Ραιδείασ και Ζρευνασ τθσ Λταλικισ Δθμοκρατίασ.
4

Mario Coglitore, Claudia Cernigoi, La memoria tradita. L'estrema destra da Salò a Forza Nuova, Ed. Zero in Condotta,
2003.
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ελψ ε εζληθή έλαξμε ηεο νξγάλσζεο ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζπλέδξην ζηε Λαηίλα
(θνληά ζηε Λάηζην) ηνλ Απξίιην ηνπ 1998. Καηά ηα έηε 2003-2006 δεκηνχξγεζε
ζπλαζπηζκφ κε ηελ Alternativa Sociale, ηεο νπνίαο επηθεθαιήο είλαη ε Alessandra
Mussolini θαζψο θαη ππήξραλ εθήκεξεο ζπλεξγαζίεο κε ηελ Casa delle libertà ηνπ
Silvio Berlusconi, φκσο θαηά ηηο εθινγέο ηνπ έηνπο 2008 θαη ηνπ 2013 εκθαλίζηεθε
κε δηθφ ηνπ ζχκβνιν, αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο παξαηάμεηο. Απφ ην 2008
δξαζηεξηνπνηείηαη κε γξαθεία ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Ιηαιίαο.
Δπίζεο, άηνκα ηνπ θφκκαηνο έρνπλ πξνβεί αξθεηέο θνξέο ζε ζπκπεξηθνξέο κε
απνδεθηέο φπσο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 φηαλ ν Ernesto Moroni ηαρπδξφκεζε
θεθαιέο ρνίξσλ ζηελ πξεζβεία ηνπ Ιζξαήι, ζην «Museo della Memoria» θαη ζηελ
πλαγσγή ηεο Ρψκεο, ππνγεγξακκέλα σο Giovanni Preziosi1. Δλψ ν Ernesto
Moroni θαηεγνξνχηαλ γηα πξφθιεζε κίζνπο, βξέζεθαλ ζην ζπίηη ηνπ έλα γηαηαγάλη,
κεξηθά πνπθάκηζα ηεο Forza Nuova θαη έλα θείκελν κε ηίηιν «Ινπδατζκφο, ν
κπνιζεβηθηζκφο, πινπηνθξαηία θαη Διεπζεξνηεθηνληζκφο» ηνπ Giovanni Preziosi2.
Αθφκα, κεηαμχ ηνπ 2012 θαη ηνπ 2013 νπαδνί ηεο Forza Nuova ήηαλ ππεχζπλνη γηα
πεξλήληε ή πεξηζζφηεξεο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ ηεο
Βεγγάιεο θαη επηιέρζεθαλ σο ζχκαηα επεηδή ζεσξήζεθαλ σο κεηαλάζηεο
απξφζπκνη λα δηακαξηπξεζνχλ. Τπάξρνπλ επίζεο θαηεγνξίεο γηα ζπλσκνζηα,
δηαθξίζεηο θαη βία ιφγσ θπιήο, απεηιέο, θαηνρή φπισλ θαη άιια εγθιήκαηα. Δθηφο
απφ ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο έρνπλ θαηαγξαθεί επηζέζεηο ελαληίνλ πνιηηηθψλ
αληηπάισλ θαζψο θαη ηνλ μπινδαξκφ αθηηβηζηψλ πνπ ήηαλ χπνπηνη βηαζκψλ θαη
ρξήζεο λαξθσηηθψλ.
 Fronte Nazionale (FN): Σν Fronte Nazionale απνηειεί έλα πνιηηηθφ θφκκα ηεο
ξηδνζπαζηηθήο δεμηάο. Ιδξχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1997 απφ ηνλ Adriano Tilgher3.
Σν θφκκα πξεζβεχεη ηηο ηδενινγίεο ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνχ, ηνπ επξσζθεπηηθηζκνχ,
ηνπ ηηαιηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηεο αληη-παγθνζκηνπνίεζεο. Σνλ Ινχιην ηνπ 2000 έγηλε ε
ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ «Fronte Nazionale» θαη ηνπ «Movimento
1

Ο Giovanni Preziosi (1881-1945) ιταν ζνασ Λταλόσ φαςίςτασ, πολιτικόσ, δθμοςιογράφοσ, υπουργόσ και μεταφραςτισ
που υπζγραψε το «Manifesto della razza».
2

Minacce agli ebrei, l’autore legato a Forza Nuova «Era pronto a fondare un gruppo antisemita», roma.corriere.it.

3

Ugo Maria Tassinari, Fascisteria. I protagonisti, i movimenti e i misteri dell'eversione nera in Italia, 1965-2000, Roma,
Castelvecchi, 2001.
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Sociale – Fiamma Tricolore» γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα1, φκσο ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζεκεηψζεθαλ πξνγξακκαηηθέο δηαθνξέο θαηά ηε
δηάζθεςε κε απνηέιεζκα ηα δχν θφκκαηα λα δειψζνπλ ππνςεθηφηεηα μερσξηζηά
ζηηο εθινγέο ηνπ 20012. Σν 2000, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δηαιχζεθε απφ
ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ην «Fronte Nazionale» ηνπ Franco Freda θαη ιφγσ
απνθπγήο ζπγρχζεσλ, απνθαζίζηεθε νκφθσλα ην θφκκα ηνπ Adriano Tilgher λα
κεηανλνκαζηεί ζε Fronte Sociale Nazionale – FN.
 Movimento Sociale – Fiamma Tricolore: To Movimento Sociale – Fiamma Tricolore
είλαη έλα αθξνδεμηφ πνιηηηθφ θφκκα ηεο Ιηαιίαο.3 Ιδξχζεθε ζηηο 14 Μαξηίνπ ηνπ 1995
απφ ηνλ Pino Rauti θαη απφ κέιε ηνπ Movimento Sociale Italiano πνπ δηαθψλεζαλ
κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Fiuggi. Σα θχξηα ηδενινγηθά ξεχκαηα ηνπ θφκκαηνο είλαη ν λένθαζηζκφο, ε θνηλσληθή δεμηάο θαη ν ηηαιηθφο εζληθηζκφο. Η λενιαία ηνπ θφκκαηνο
ηδξχζεθε ην 2005, ιέγεηαη Gioventù della fiamma θαη ζπγθεληξψλεη λένπο ειηθίαο
κεηαμχ 14 θαη 30 εηψλ. Σν 2005 ην Movimento Sociale – Fiamma Tricolore επηιέγεη
λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ζπλαζπηζκφ ηνπ Alternativa Sociale, ν νπνίνο απνηεινχηαλ
απφ ην «Forza Nuova», ην «Libertà di Azione» θαη ην «Fronte Sociale Nazionale»,
κε επηθεθαιήο ηελ Alessandra Mussolini, κε αθνξκή ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ
2005 φκσο ε ζπλεξγαζία ηεο άθξαο δεμηάο έθηαζε κφλν ην 1% ηνπ εζληθνχ κέζνπ
φξνπ θη έηζη ην θφκκα επαλέιαβε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. To 2009, κε αθνξκή ηηο
εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ην Movimento Sociale – Fiamma Tricolore
αξρηθά πξνζέγγηζε ην θφκκα «La Destra», «Movimento per le Autonomie» θαη ην
«Partito Pensionati» ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ ςεθνδέιηην αιιά ηειηθά
απνθάζηζε λα εκθαληζηεί κφλν ηνπ κε έλα απιφ ζχκβνιν πνπ έρεη κφλν κηα
επηγξαθε «Destra Sociale»4.
 Movimento Fascismo e Libertà – Partito Nazionale Socialista (MFL-PSN): To MFL –
PSN είλαη έλα πνιηηηθφ θφκκα ηεο αθξνδεμηάο. Ιδξχζεθε ζηηο 25 Ινπιίνπ ηνπ 1991

1

Cosa nera: Γεννιζται τον Οκτϊβρθ, ζνα ενιαίο δεξιό κόμμα τθσ Alleanza Nazionale (AN).

2

Alessandro Chiaramonte, Giovanni Tarli Barbieri (a cura di), Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle
regioni italiane, Bologna, Il mulino, 2007.
3

(25/072017) Fiamma Tricolore , επίςθμθ ιςτοςελίδα: http://www.fiammatricolore.com/

4

(25/07/2017) La Destra e Fiamma Tricolore corrono insieme, ςτθν ιςτοςελίδα: http://www.ladestranews.it
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απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν θαη γεξνπζηαζηή ηεο MSI Giorgio Pisano κε ηελ νλνκαζία
«Movimento Fascismo e Libertà» ην νπνίν άιιαμε ην 2009. Η θαηεπζπληήξηεο
ηδενινγίεο ηνπ θφκκαηνο είλαη απηέο ηνπ θαζηζκνχ, ηνπ θνξπνξαηηζκνχ, ηνπ
εζληθηζκνχ θαη ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ εζληθηζκνχ. Η ηδενινγία ηνπ θφκκαηνο βαζίδεηαη εμ
νινθιήξνπ ζηελ ζθέςε ηνπ Mussolini. Αξρηθά ην Fascismo e Libertà μεθίλεζε ην
1989 σο έλα πνιηηηθφ θίλεκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale φκσο ην 1991 αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ην Movimento Sociale
Italiano. Η κνλαδηθή παξνπζία ηνπ θφκκαηνο ζηηο εθινγέο ήηαλ ην 1992 θαζψο ην
ζχκβνιφ ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ δελ γίλνληαη απνδεθηά.
 Movimento Idea Sociale (MIS): To «Κνηλσληθφ Κίλεκα Ιδέα» είλαη έλα πνιηηηθφ
θφκκα ηεο Ιηαιίαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ ξηδνζπαζηηθή δεμηά. Ιδξχζεθε ζηηο 7 Ματνπ
ηνπ 2004 απφ ην ηζηνξηθφ κέινο ηνπ MSI, Pino Rauti θαη ν ησξηλφο γξακκαηέαο ηνπ
θφκκαηνο είλαη ν Rafaelle Bruno. Η ηδενινγία ηνπ θφκκαηνο είλαη έλα ζπλνζχιεπκα
ηνπ λέν-θαζηζκνχ, ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνχ θαη ηνπ επξσζθεπηηθηζκνχ. Σν ζχκβνιφ
ηνπ είλαη κηα θιφγα ζηα ρξψκαηα ηεο ηηαιηθήο ζεκαίαο (πξάζηλν- ιεπθφ- θφθθηλν).
ηηο επξσπατθέο εθινγέο ηνπ 2004 ην πνιηηηθφ θίλεκα ηνπ Rauti ζπγθέληξσζε κφιηο
0,1% ησλ ςήθσλ ζε αληίζεζε κε ην «Fiamma Tricolore» πνπ ζπγθέληξσζε ην
0,7%. ηνλ απφερν ησλ εθινγψλ, ην θφκκα επηζεκνπνίεζε ηελ νξγάλσζε θαη
εθιέρζεθε σο γξακκαηέαο ν Giuseppe Incardona. To «MIS» έρεη αλαθπξερζεί σο
θιεξνλφκνο ηνπ «MSI» πνπ αθφκε θαη ηα κέιε ηνπ νλνκάδνληαη «missini1». Σνλ
Μάξηην ηνπ 2007 ην «MIS» ππέγξαςε ην ζχκθσλν «Patto d’Azione», ζπκκαρία
δξάζεο, κε κεξηθά πνιηηηθά θηλήκαηα, (Azione Sociale ηεο Alessandra Mussolini,
Forza Nuova, Volontari Nazionali) κε ζηφρν ηελ εληαία ιίζηα θαη ηνπ θνηλνχ
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο ηνπηθέο εθινγέο. Όκσο, ε Alessandra Mussolini ήηαλ
πξνζθνιιεκέλε ζην Popolo della Libertà, ην θφκκα ηνπ Silvio Berlusconi, θαη έηζη
ζήκαλε ην ηέινο ηεο πκθσλίαο κε απνηέιεζκα ζηηο γεληθέο εθινγέο ηνπ 2008
φκσο, ν Rauti θαη ν Fiore λα δηαιχζνπλ ηελ ζπκθσλία θαη θάπνηνη ππνςήθηνη απφ
ην MIS λα γξαθηνχλ ζηελ εθινγηθή ιίζηα ηνπ «Forza Nuova».
 Lega Nord: Η «Λίγθα ηνπ Βνξξά» είλαη έλα ηηαιηθφ πνιηηηθφ θφκκα ην νπνίν
ηδξχζεθε ην 1989 ζην Μηιάλν. Η ίδξπζή ηνπ πξνέθπςε απφ ηελ έλσζε ησλ έμη
1

Missini λζγονταν κατά τθν πρϊτθ Λταλικι δθμοκρατία (Prima Repubblica) τα μζλθ που ςτελζχοναν το Movimento
Sociale Italiano (MSI).
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θηλήζεσλ πεξηθεξεηαθήο απηνλνκίαο, ην «Lega Lombarda», ην «Liga Veneta», ην
«Piemont Autonomista», ην «Inion Ligure», ην «Lega Emiliano – Ronagnola» θαη ην
Alleanza Toscana. Σν θφκκα απφ ην 1995 κέρξη ην 1997 είρε ην φλνκα «Lega
Nord» ελψ απφ ην 1997 θαη έπεηηα κεηνλνκάζηεθε ζε «Lega Nord Italia Federale».
Ο ηδξπηήο ηνπ θφκκαηνο ήηαλ ν Umberto Bossi θαη επί 20εηίαο ηεινχζε
Οκνζπνλδηαθφο Γξακκαηέαο, εψο ηηο 5 Απξηιίνπ ηνπ 2012 πνπ δηνξίζηεθε
Οκνζπνλδηαθφο Πξφεδξνο εθ’φξνπ δσήο. Έηζη, ηελ ζέζε ηνπ δηαδέρζεθε ν Roberto
Maroni γηα έλα έηνο, θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 έσο θαη ζήκεξα αλέιαβε ν Matteo
Salvini. Η ηδενινγία ηνπ θφκκαηνο είλαη ν θεληεξαιηζκφο, ε πεξηθεξεηνπνίεζε, ε
αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Παηάλαο, ν δεμηφο ιατθηζκφο, o επξσζθεπηηθηζκφο, ν
θνηλσληθφο ζπληεξεηηζκφο θαη ν εζλνηνληζκφο. Σν θφκκα ην 1991 απέθηεζε
παξάηαμε, ε νπνία νλνκάζηεθε Movimento Giovani Padani, θαη ζπγθεληξψλεη λένπο
ειηθίαο απφ 13 έσο 35 εηψλ. ε ζπλέρεηα κε ην θφκκα, ην MGP ιεηηνπξγεί κε
νκνζπνλδηαθφ

ζπληνληζκφ

θαη

δηάθνξνπο

εζληθνπο

θαη

πεξηθεξεηαθνχο

ζπληνληζκνχο. Η λενιαία ζπλδέεηαη κε ην Movimento Studentesco Padani (MSP) ην
νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ θαη κε ην
Movimento Universitario Padano (MUP).
Ωζηφζν νχηε απφ απηφ ην αθξνδεμηφ θφκκα ιείπνπλ νη δηθαζηηθέο δηακάρεο ιφγσ
θαηαγγειηψλ γηα μελνθνβία, νκνθνβία θαη βίαησλ πξάμεσλ. Η «Comissione europea
contro il razzismo e l’intolleranza» (ECRI) , θαηήγγεηιε γηα ηνπο εγέηεο ηνπ θφκκαηνο
«Λίγθα ηνπ Βνξξά» πσο εθδειψλνπλ βαξηέο κνξθέο ξαηζηζηηθήο θαη μελνθνβηθήο
πξνπαγάλδαο. Μάιηζηα, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 ην Πξσηνδηθείν ηεο Βεξφλαο,
έθξηλε έλνρα 6 άηνκα απφ ηε Λίγθα ηνπ Βνξξά γηα ηελ ππνθίλεζε θπιεηηθνχ κίζνπο.
Απηά ηα έμη άηνκα θαηαδηθάζηεθαλ ζε έμη κ΄λεο θπιάθηζε θαη 45.000 επξψ έθαζηνο,
γηα εζηθή βιάβε. Αθφκε, ηνπο απαγνξεχηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθινγηθή
πξνπαγάλδα γηα ηξία ρξφληα θαζψο θαη ε ππνςεθηφηεηάο ηνπο γηα εζληθέο θαη
ηνπηθέο εθινγέο. Οη θαηεγνξίεο δελ ζηακαηνχλ φκσο ζην πιαίζην ηεο μελνθνβίαο
αιιά εθηείλνληαη θαη ζηα κνλνπάηηα ηεο νκνθνβίαο. Απφ ην 2000 θαη έπεηηα έρνπλ
γίλεη αξθεηέο δειψζεηο απφ βνπιεπηέο ηεο «Λίγθαο ηνπ Βνξξά» αιιά θαη απφ ηνλ
εθάζηνηε πξφεδξν θαη γξακκαηέα, ζρεηηθά κε ηελ νκνθπινθηιία, φπσο ήηαλ ε
δήισζε ηνπ Sergio Divona «έλα γθέη παηδί είλαη κηα θαηαζηξνθή». Σέινο, ε «Lega
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Nord» ήηαλ έλα απφ ηα θφκκαηα ηα νπνία ελεπιάθεζαλ ζην ζθάλδαιν ηνπ 1993
«Μηδνχπνιε» θαη ην θίλεκα «Καζαξά Υέξηα1».

1

Tangentopoli, il movimento “mani puliti”: Tangentopoli ςθμαίνει «θ πόλθ τθσ μίηασ», ξζςπαςε το 1992 και
ςυνδυάηεται με το τζλοσ τθσ «Ρρϊτθσ Λταλικισ Δθμοκρατίασ».
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3. Εκλογικό επιρροό και ςυμπεριφορϊ
3.1 Η οργανωτικό δομό των ακροδεξιών οργανώςεων

Η νξγάλσζε ελφο θφκκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ δηακφξθσζε ηνπ εθινγηθνχ θαη ηνπ
πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ ηνπ. Απφ ηελ νξγάλσζε πνπ έρεη επηιέμεη έλα θφκκα κπνξεί
θαλείο λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκά ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ ζέζε ηνπο ζην
πνιηηηθφ ζχζηεκα. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο κεγαιχηεξε έκθαζε
δίλεηαη ζηηο δνκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην θφκκα θαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ
ζπληάζζνπλ ηηο δνκέο, κε πνηφλ ηξφπν ζηειερψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ (πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά). Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη πεξηνξηζκφο ησλ ηππηθψλ θιαδηθψλ
νξγαλψζεσλ θαη εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα κηα άηππε κνξθή, πνπ δελ εληάζζεηαη δειαδή ζε
θάπνην θαηαζηαηηθφ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο είλαη κε
γξαθεηνθξαηεκέλνη νξγαληζκνί, δηαζέηνπλ απιέο δνκέο, ζπλήζσο ιίγα κέιε, θνκκαηηθή
πεηζαξρηα, απζηεξή ηεξαξρία θαη ζπγθεθξηκέλε δνκή. ηα πεξηζζφηεξα θφκκαηα
παξαηεξείηαη έληνλα ε ζπγθεληξσπνίεζε ηεο εμνπζίαο. Η αθξνδεμηά δίλεη κεγαιχηεξε
νξγαλσηηθή έκθαζε ζηε λενιαία, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ φξγαλν νξγάλσζεο θαη
δξάζεο ηεο αθξνδεμηάο. Ωζηφζν, ε λενιαία ζηα αθξνδεμηά θφκκαηα εκθαλίδεηαη πην
ξηδνζπαζηηθή θαη αθξαία απφ φηη ην θφκκα, θαη ελίνηε εκθαλίδεη θαζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Η λενιαία απνηειεί βαζηθφ κεραληζκφ πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζηξαηνιφγεζεο1.
Απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθξνδεμηάο είλαη πσο έρεη νπαδνχο, απφ νκάδεο, κέζσ
ηνπ αζιεηηζκνχ2.
Η εγεζία ηνπ θφκκαηνο απνηειεί ηελ δηεχζπλζε, ην θέληξν πνπ ζπληνλίδεη ηελ θνκκαηηθή
δνκή θαη δξάζε. Τπάξρνπλ σζηφζν, πνιιά δηαθνξεηηθά είδε εγεζίαο, φπσο είλαη
ελδεηθηηθά ε κνλνπξφζσπε θαη ε ζπιινγηθή. ην θεληξηθφ επίπεδν ηνπ θφκκαηνο
ππάξρνπλ φξγαλα δηνίθεζεο θαη επίζεο, αλαπηχζζνληαη πεξηθεξεηαθά ή θαη εθηειεζηηθά
φξγαλα. Έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ηα αθξνδεμηά θφκκαηα εκθαλίδνληαλ σο νξγαλψζεηο
θηλεκαηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαλ γχξσ απφ έλαλ ραξηζκαηηθφ εγέηε

1

Θ ςτρατολόγθςθ γίνεται με τθν ζνταξθ των ατόμων ςε κομματικζσ οργανϊςεισ ι δομζσ.

2

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ ποδοςφαιρικι ομάδα τθσ ϊμθσ, «Lazio», τθσ οποίασ οι οπαδοί είναι
κατ’εξοχιν φαςίςτεσ και μάλιςτα ζχουν ςθμειωκεί ουκ ολίγεσ φορζσ περιςτατικά ακλθτικισ βίασ με αντιφαςίςτεσ.
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(φπσο νη πεξηπηψζεηο ησλ Mussolini, Rauti, Freda, θαη άιισλ). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
ησλ ραξηζκαηηθψλ εγεηψλ, νη νπαδνί – ςεθνθφξνη αλαγλσξίδνπλ ζηνλ εγέηε, ζχκθσλα κε
ηνλ Weber, ζρεδφλ ζετθέο ηθαλφηεηεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ πηζηεχνπλ πσο ηνπ αξκφδεη
απφιπηε θαη αηψληα ππνηαγή (παξφκνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ν Μσεζήο θαη ν Υξηζηφο). ηηο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο φκσο, ην ράξηζκα παίξλεη πην αλζξψπηλε κνξθή θαη ράλεη ηελ ζετθή
ηνπ ζεκαζία. Σν ζηνηρείν ηνπ εγέηε ζηα αθξνδεμηά θφκκαηα είλαη θαίξην. Γηαζέηεη ηνλ
θεληξηθφ ξφιν, ζε βαζκφ πνπ επεξεάδεη ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θφκκαηνο –
θηλήκαηνο κε απνηέιεζκα λα ειέγρεη απφιπηα ην θφκκα. Έηζη, ε εγεζία (φπσο ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Lega Nord ηνπ Bossi) πιαηζηψλεηαη απφ κηα ηζρπξή νκάδα εκπίζησλ ελψ
ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ θφκκαηνο δηαζέηνπλ ζπκβνπιεπηηθφ θαη επηθνπξηθφ
ραξαθηήξα. Βέβαηα, έρνπλ ζεκεησζεί θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλππάξρνπλ ηζρπξέο
πξνζσπηθφηεηεο κε ηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο ή θαη άιιεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηζρπξή
εγεζία. ε αξθεηέο άιιεο ππνζέζεηο, ηα αθξνδεμηά θφκκαηα θαη νξγαλψζεηο ιεηηνπξγνχλ
σο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζπλήζσο ζηεγάδεηαη ζε αθίλεην ηνπ εθάζηνηε εγέηε θαη σο
επίζεκα κέιε εκθαλίδνληαη κφλν ηα ζπγγεληθά πξφζσπα ηνπ εγέηε. Έλα αθφκα
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ είλαη φηη παξνπζηάδνληαη σο εμαηξεηηθά
απξφζπκεο λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνκκαηηθφ ηνπο πιεζπζκφ, κε απνηέιεζκα λα
κελ ππάξρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο.

3.2 Σο ιδεολογικό-πολιτικό ανϊγλυφο ακροδεξιϊσ

Απφ ην εξκελεπηηθφ ζηεξεφηππν ηεο ηδενινγίαο ηεο αθξνδεμηάο θαη ηνπ λαδηζκνχ ε
αθξνδεμηά ζεσξείηαη σο αληηθεκηληζηηθή1. Μέζσ απηήο ηεο ηδενινγίαο γίλεηαη κηα ηδενινγηθή
λνκηκνπνίεζε ηνπ παηξηαξρηθνχ κνληέινπ2. Όκσο, ε άπνςε απηή, ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο
γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία δελ πεγάδεη θαη δελ επηβεβαηψλεηαη απφ φια ηα αθξνδεμηά
θφκκαηα αιιά απφ ζπγθεθξηκέλα ζπληεηεηηθά θαη απφ θάπνηα αθξνδεμηά θφκκαηα.
Μάιηζηα, ηα πεξηζζφηεξα αθξνδεμηά θφκκαηα επηρεηξνχλ λα ζπλδπάζνπλ έλα ζχγρξνλν
κνληέιν γηα ηε θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε δσή ελ γέλεη ηεο γπλαίθαο, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε
1

Θ ακροδεξιά ιδεολογικά κεωρεί πωσ οι γυναίκεσ κα πρζπει να περιορίηονται ςτα ςπίτια και ότι προορίηονται να
γίνουν μθτζρεσ και να αςχολοφνται με τα οικιακά.
2

Θ ζννοια τθσ Ρατριαρχίασ: Ο όροσ πατριαρχία ετυμολογικά ςθμαίνει αρχι από τον πατζρα (με τθν ςθμαςία του
άνδρα-ςυηφγου) όμωσ ςυνικωσ χρθςιμοποιείται με τθν γενικι ζννοια, με τθν ςθμαςία του ότι το ανδρικό φφλο είναι
το ιςχυρό και αυτό που αποπνζει προσ τισ γυναίκεσ τθν καταπίεςθ και τθν εκμετάλλευςθ.
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ηηο παξαδνζηαθέο ζπλήζεηεο (ηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα). Έηζη, γίλεηαη έλα κείγκα
δηθαησκάησλ θαη επζπλψλ ηεο γπλαίθαο. ην ζεκείν απηφ έγθεηηαη ην θαηλφκελν ηνπ
θεκηληζκνχ. Σα πεξηζζφηεξα αθξνδεμηά θφκκαηα απνδέρνληαη ηα επξήκαηα ηνπ 1 νπ
θεκηληζηηθνχ θχκαηνο (ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθπαίδεπζεο πξνο ηηο γπλαίθεο), αιιά είλαη
αληίζεηα σο πξνο ην 2ν θχκα (ηελ απηνλνκία δειαδή, θαη ηελ απνζχλδεζε απφ ηνπο
βαζηθνχο «γπλαηθείνπο» ξφινπο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ζεηηθνί θαη αλαγσξίδνπλ ην
δηθαίσκα απφθαζεο ησλ γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ακβιψζεηο, απηφ κάιηζηα ζπκβαίλεη
αθφκα θαη ζε θηιειεχζεξα θαζεζηψηα, ελψ ζε άιιεο ρψξεο κε έληνλε ζξεζθεπηηθή
παξνπζία είλαη αξλεηηθνί. Δπνκέλσο, ε αθξνδεμηά θαίλεηαη λα εθζπγρξνλίδεηαη ζην ζέκα
ηνπ θεκηληζκνχ.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ άλνδν ηεο
αθξνδεμηάο κέζσ ησλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηελ δεθαεηία
ηνπ 1980. Σα βαζηθά εξκελεηηθά – κεζνδνινγηθά ξεχκαηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγαιχηεξεο
θαηεγνξίεο. Αξρηθά, απφ ηελ νπηηθή ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, δίλεηαη έκθαζε ζην ηζηνξηθφ,
πνιηηηθφ θαη ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθάζηνηε επνρήο, παξάδνζεο, πνιηηηθήο θνπιηνχξαο
πνπ επλννχλ ηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο. Σν επφκελν ξεχκα εκθαλίδεηαη κεηαπνιεκηθά απφ
ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληνινγίαο θαη δίλεη έκθαζε ζε ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο, ζηελ
θνηλσλία θαη ζηα άηνκα δειαδή, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ «απηαξρηθή πξνζσπηθφηεηα».
Σέινο, εκθαλίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξάδνζε, κε βάζε ηνλ καξμηζκφ, ε άλνδνο ηεο
αθξνδεμηάο απνηειεί κηα απφ ηηο πνιηηηθέο κνξθέο ησλ αζηηθψλ δπλάκεσλ πνπ επηιέγνπλ
γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο
δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ε δήηεζε αθνξά ξα ππνθείκελα θαη ε πξνζθνξά αθνξά ηηο
δνκέο. ηελ πεξίπησζε ηεο δήηεζεο, ηα ππνθείκελα γηα θάπνηνπο ιφγνπο απνθηνχλ κηα
επλντθή ζηάζε θαη ππνζηεξηθηηθή πξνο ηα θφκκαηα ηεο αθξνδεμηάο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
ε πξνζέγγηζε ηεο πξνζθνξάο ζηεξίρζεθε ζε κηα θιαζηθή αλάιπζε ηνπ Sidney Tarrow1
πνπ αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ θαη ζηηο ζηαζεξέο δηαζηάζεηο ηνπ πνιηηηθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηηο ζπιινγηθέο δξάζεηο. Σα θίλεηξα απηά
κπνξνχλ λα είλαη είηε επλντθά είηε απνζαξξπληηθά αλάινγα κε ηελ ζεζκηθή ζηαζεξά (ηελ
κνξθή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο), ηηο ζηαζεξέο πνιηηηθέο (ν θνκκαηηθφο αληαγσληζκφο),

1

O Sidney Tarrow είναι επίτιμοσ κακθγθτισ των πολιτικϊν επιςτθμϊν και τθσ κοινωνιολογίασ, γνωςτόσ για τθν
ζρευνά τουσ ςτουσ τομζισ τθσ ςυγκριτικισ πολιτικισ, των κοινωνικϊν κινθμάτων, των πολιτικϊν κομμάτων, τθν
ςυλλογικι δράςθ και τθν πολιτικι κοινωνιολογία.
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ζηελ πνιηηηζκηθή ζηαζεξά (ην ηδενινγηθφ πιαίζην) θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δηαζηάζεηο, ηηο
ιεγφκελεο «κηληηαθέο» (ηα ΜΜΔ).
Η αθξνδεμηά απνθηά «ερζξνχο» θαη «θίινπο» αλάινγα κε ηηο επνρέο θαη ηηο εθδνρέο πνπ
δηαλχεη. Μεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ερζξνχο ηεο νη νπνίνη έρνπλ έρνπλ θαηαλεκεζεί
ζε 4 άμνλεο – ηχπνπο ερζξψλ. Οη άμνλεο απηνί ρσξίδνληαη σο εμήο, ν πξψηνο είλαη γηα
ηνπο ερζξνχο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ έζλνο θαη ηνπ θξάηνπο, ν δεχηεξνο είλαη γηα ηνπο
ερζξνχο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ έζλνπο αιιά εληφο ηνπ θξάηνπο (αιινγελείο θαη
ζπκπνιίηεο), ν ηξίηνο αθνξά ηνπο ερζξνχο εληφο ηνπ έζλνπο αιιά εθηφο ηνπ θξάηνπο θαη ν
ηέηαξηνο ζηνο ερζξνχο εθηφο ηνπ έζλνπο αιιά θαη εθηφο ηνπ θξάηνπο. Ο πξψηνο άμνλαο
ζρεηίδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ειίη, θαη ν θχξηνο ερζξφο απηψλ είλαη
ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο, ηηο κεηνλνηηθέο, θπιεηηθέο, εζληθέο θαη
εζλνηηθέο νκάδεο, δειαδή αλ ε εζλνηηθή νκάδα ζπλνξεχεη κε θάπνηα θξάηε, αλ ε
ηαπηφηεηα πνπ αζπάδεηαη δειαδή, πξνζνκνηάδεη κε θάπνηα γεηηνληθή ρψξα (γηα
παξάδεηγκα νη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο). Ο ηξίηνο άμνλαο έρεη λα θάλεη κε ηα
θφκκαηα θαη ηνπο ερζξνχο ηεο αθξνδεμηάο. Αθνξά νκνεζλείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο, αζρνιείηαη κε ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. Σν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
είρε σο ζπλέπεηα ηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ. Απνθηνχλ ερζξνχο ζπγγελείο ιανχο ή εζληθέο κεηνλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη
εθηφο επηθξάηεηαο.

3.3 Σο εκλογικό προφύλ του ακροδεξιού ψηφοφόρου

Η αθξνδεμηά, ν θαζηζκφο θαη ν λαδηζκφο απνηεινχλ ην θαηψηεξν κέξνο ηνπ εξγαιεηαθνχ
ιφγνπ. Αλ εμαιεηθζεί ε θνηλσληθή κφξθσζε (ζπνπδέο) αλνίγεη ην πεδίν γηα ηελ αθξνδεμηά.
Η κφξθσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην θνηλσληθφ πλεχκα είλαη δχν απφ ηα ζηνηρεία πνπ
απνηξέπνπλ ηελ αθξνδεμηά λα αλαπηπρζεί, είλαη δχν ζπληζηακέλεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ
εμάπισζε ηεο «αθξνδεμηάο ίσζεο». Ο δεχηεξνο ζεζκφο ηνπ κέζνπ επηπέδνπ είλαη ε
νηθνγέλεηα. Έλα απηαξρηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επλνεί ηελ αλάπηπμε αθξνδεμηψλ
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θξνλεκάησλ1. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αθξνδεμηψλ
πξνέξρνληαη απφ αθξνδεμηέο νηθνγέλεηεο. Η αηνκηθή ζπκπεξηθνξά (κηθξνεπίπεδν)
επεξεάδεηαη θαη παξαδεηγκαηίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο
(καθξνεπίπεδν – κεζνεπίπεδν). Γελ αξθεί λα αλαιχεηαη κφλν ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά
ελφο αηφκνπ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα άηνκα δξνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ ζην πιαίζην ησλ
«κάθξν» θαη «κέζν» δνκψλ. Σν πεξηερφκελν ηεο αξηζηεξάο θαη ηεο δεμηάο λνεκαηνδνηείηαη
αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ρψξα πνπ εμεηάδεηαη, δελ απνηειεί έλαλ «θνηλφ ηφπν». Αξθεηνί
ςεθνθφξνη αθξνδεμηψλ θνκκάησλ δελ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο αθξνδεμηνί, έλα κεγάιν
πνζνζηφ απηψλ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο «θεληξψνη» ή θαη «θεληξναξηζηεξνί ςεθνθφξνη».
Αθφκε, δελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα αλζξψπσλ, πνπ ελψ έρνπλ αθξνδεμηά θξνλήκαηα
ςεθίδνπλ δεμηά θφκκαηα.
Η αθξνδεμηά απνηειεί παλζπιιεθηηθφ ή πνιπζπιιεθηηθφ θφκκα ή θίλεκα, ζπιιέγεη δειαδή,
ηνπο ςεθνθφξνπο ηεο θαη απφ ηνπο δχν πφινπο ηνπ θνκκαηηθνχ θάζκαηνο (δεμηά θαη
αξηζηεξά). Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε αθξνδεμηά έρεη θαηαθέξεη λα ελζσκαηψζεη άηνκα
ζηνπο ςεθνθφξνπο θαη νπαδνχο ηεο, ηα νπνία δελ ππήξραλ πξνεγνχκελα ρξφληα. Γελ
επηθεληξψλεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία, θάπνηα θνηλσληθή ηάμε αιιά πξνζεγγίδεη
αθφκα θαη ηάμεηο άλεξγσλ θαη αηφκσλ πνπ ζπλήζσο απέρνπλ απφ ηηο εθινγέο δηαδηθαζίεο.
Η αθξνδεμηά σζηφζν, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζεγγίζεη ηελ εξγαηηθή ηάμε, εκθαλίδεηαη
κε έλα ιατθηζηηθφ πξνθίι. Όκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ιηαιίαο, ε εξγαηηθή ηάμε ηεο ρψξαο
εκθαλίδεηαη λα αληηζηέθεηαη ζζελαξά, θαζψο ν ηηαιηθφο θαζηζκφο είρε κεγαιχηεξεο
ζπλδηαθαιηζηηθέο θαηαβνιέο2, θη έηζη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κχεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο
ζηελ αθξνδεμηά θαη ηνλ θαζηζκφ, ζα πξέπεη λα γίλεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα, κε επέιηθηε
ζηξαηεγηθή θαη κε πεξηζζφηεξνπο δηζηαγκνχο. Υξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηελ επίθιεζε
ζην ζπλαίζζεκα, ε αθξνδεμηά, κεηαθέξνληαο ην αίζζεκα ηεο αγσλίαο θαη ηεο
απνγνήηεπζεο, πξνζπαζεί λα απμήζεη ηα εθινγηθά πνζνζηά ηεο ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά
ζηξψκαηα3. Έηζη, ε αθξνδεμηά πεξηνξίδεη ηελ εθινγηθή ηεο απήρεζε, θαζψο δελ ηεο δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί ζηα κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα. χκθσλα κε ηνλ Oppenhuis,

1

Σε περιπτϊςεισ ειδικά που ο πατζρασ τθσ οικογζνειασ είναι αυταρχικόσ.

2

Ρουλαντηάσ, Ν. Φαςιςμόσ και δικτατορία, «Θ τρίτθ διεκνισ αντιμζτωπθ ςτον φαςιςμό», Λνςτιτοφτο Νίκοσ
Ρουλαντηάσ, Εκδόςεισ Κεμζλιο. ςελ. 252
3

Ignazi, P. Extreme Right Parties in Western Europe, Oxford: Oxford Press, 2003. p.29
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ην εθινγηθφ ζψκα έρεη ηέζζεξα βαζηθά ζέκαηα ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη, ζηελ αλεξγία, ηηο
ζηαζεξέο ηηκέο, ηελ κείσζε ησλ εμνπιηζκψλ θαη ηέινο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 1.
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε αθξνδεμηά εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή ηνπ «θφκκαηνο
δηακαξηπξίαο», απηφ ζεκαίλεη δειαδή, πσο νη ςεθνθφξνη ηεο δελ ηα επηιέγνπλγηα ην
πνιηηηθφ πξφγξακκα πνπ πξεζβέπνπλ αιιά γηα λα εθθξάζνπλ ηελ δηαθσλία ηνπο ζρεηηθά
κε ηα ππφινηπα θφκκαηα2. Καη’απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αθξνδεμηά θαηαθέξλεη λα αληιεί
νπαδνχο απφ φιν ην θάζκα ηνπ πνιηηηθνχ δίπνινπ. Δπίζεο, ε αθξνδεμηά, θαη γεληθφηεξα
ηα κνλνζεκαηηθά θφκκαηα, επλνείηαη απφ ηελ αλάδπζε ηεο ιεγφκελεο «ζεκαηηθήο ςήθνπ».
Οη πνιίηεο θαη εηδηθφηεξα, νη ςεθνθφξνη πξνζαλαηνιίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε
κεηαυιηζηηθέο αμίεο, πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα, εηδηθά ζέκαηα – πεξηπηψζεηο θαη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν αλεβαίλνπλ ηα θφκκαηα κε κηα ζηνρεπκέλε ζεκαηηθή. Μεγαιχηεξε απήρεζε
σζηφζν, παξαηεξείηαη λα έρεη ζηνπο αλέξγνπο, ζηνπο ρακειφκηζζνπο αιιά θαη ζηελ
επξχηεξε εξγαηηθή ηάμε, επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε κέζσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ
βηψλεη, θαηαιακβάλεηαη απφ κηα νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ αλππαξμία ησλ θαηεζηεκέλσλ θνκκάησλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ.
Καζψο φκσο, ε ζχγρξνλε κνξθή ηεο αθξνδεμηάο ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνλνηαθφ
ζσβηληζκφ3 θαη ηάζζεηαη θαηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο4 ε εξγαηηθή ηάμε δελ απνθηά κηα
εθινγηθή ζηάζε ππέξ ηεο αιιά αθξηβψο ην αληίζεην5. Με γλφκσλα απηήλ ηελ ινγηθή, δελ
κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κε αθξίβεηα ηα θξηηήξηα ςήθνπ εμεηάδνληαο ηα ηαμηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθνθνξηθνχ θνηλνχ, αιιά ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε κεγαιχηεξε
επηηπρία βάζεη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ θχινπ. Έηζη ινηπφλ, ε αθξνδεμηά αληιεί
1

Oppenhuis, E. Voting behavior in Europe: a comparative analysis of electoral participation, Het Spinhuis, Amsterdam
1995. p. 102.
2

Το φαινόμενο του κόμματοσ διαμαρτυρίασ βζβαια, δεν ςυμβαίνει μόνο ςτθν περίπτωςθ των ακροδεξιϊν κομμάτων,
αλλά ςε όλο το φάςμα των κομμάτων, όπωσ ζγινε για παράδειγμα, ςτθν Λταλία με το Movimento 5 stelle, και ςτθν
Ελλάδα με το κόμμα του ΣΥΛΗΑ (πριν το 2012).
3

Ο ςωβινιςμόσ: ο ςωβινιςμόσ ορίηεται ωσ θ ακραία και άλογθ αφοςίωςθ ςε μια ομάδα που ανικει κάποιοσ, ειδικά
εάν αυτι θ ομάδα τρζφει μίςοσ και αντιπαλότθτα για κάποια άλλθ ομάδα. Ρρονοιακόσ ςωβινιςμόσ ορίηεται θ άποψθ
ότι τα δικαϊματα ςτθν κοινωνικι πρόνοια κα πρζπει να περιορίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ.
4

Γεγονόσ που επιφζρει ςτθν εργατικι τάξθ ανεπανόρκωτεσ επιπτϊςεισ, όπωσ είναι τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ και
θ διακίνθςθ των εργαηομζνων.
5

Κοτηιάσ Ν. Ραγκοςμιοποίθςθ. Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα 2003. ςελ, 141
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ςεθνθφξνπο θπξίσο άλδξεο λένπο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, κε ρακειφ κνξθσηηθφ
επίπεδν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζηξαθεί ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν
ησλ ςεθνθφξσλ ηεο αθξνδεμηάο. Καζψο παξαηεξείηαη πσο ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε
ρακειφ ή κεζαίν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρνπλ ηελ ηάζε λα ζηξέθνληαη πξνο ηελ θαηάζεζε
ηεο αθξνδεμηάο ςήθνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ ειηθηαθνχ πιαηζίνπ,
έρεη εληνπηζζεί ε πξνηίκεζε ησλ λέσλ γηα ηα αθξνδεμηά θφκκαηα, εηδηθά ζε πεξηφδνπο πνπ
ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ
πξφθεηηαη λα ςεθίζνπλ γηα πξψηε θνξά. Οη πεξίνδνη απηνί είλαη πνπ ηα αθξνδεμηά
θφκκαηα γλσξίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε εθινγηθή απήρεζε.

3.4 Σο θεςμικό περιβϊλλον

Οη πξψηνη κειεηεηέο ηεο αθξνδεμηάο παξαηήξεζαλ φηη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ε
θνηλσληθή πφισζε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο αθξνδεμηάο. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεηαη πσο ε ηδενινγηθή πφισζε πνπ πξνθάιεζε ε λενθηιειεχζεξε
αηδέληα ηε δεθαεηία ηνπ 1980 βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ. Η
αληίθαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηφ ην πιαίζην είλαη θαηλνκεληθή γηαηί ελ ηέιεη ηειείηαη ε ελ
ιφγσ ζχγθιηζε. Απηά πνπ αιιάδνπλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ην ηαμηθφ πξφζεκν, θαη
ε αμηαθή, ηδενινγηθή βάζε. Σν πφξηζκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είλαη πσο νη
ζπλαηλέζεηο αλαμεξηάηεηα κε ην ηδενινγηθφ, ηαμηθφ ηνπο πξφζηκν, επλννχλ ην θαηλφκελν
ηεο αθξνδεμηάο. Οη κειεηεηέο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην δήηεκα ηνπ απφ πνπ
εηζπξάηηεη ηηο ςήθνπο ηεο ε αθξνδεμηά. Οη γλψκεο δηίζηαληαη, θάπνηεο ζεσξίεο ζηεξίδνληαη
ζηελ κεηάβαζε ησλ δεμηψλ ςεθνθφξσλ πξνο ην θέληξν θαη ππνζηεξίδνπλ πσο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν αθήλεηαη ειεχζεξνο ρψξνο γηα ηελ «επίζεζε» ηεο αθξνδεμηάο, άιιεο πάιη,
επηθεληξψλνληαη ζηελ κεηαηφπηζε πξνο ην θέληξν ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο. Σέινο, κηα
αθφκα ζεσξία είλαη απηή πνπ ζηεξίδεη ηελ «ζχγθιηζε», δειαδή ηελ κεηαηφπηζε ησλ δχν
αληηζεηηθψλ πφισλ πξνο ην θέληξν, θαη έηζη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνκκαηηθή ζπλαίλεζε
βξίζθεηαη ζε επλντθή ζέζε ε αθξνδεμηά.
Άιιεο κεηαβιεηέο ζην πεδίν ηνπ θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα είλαη ε πηνζέηεζε
ηεο αθξνδεμηάο αηδέληαο απφ ηα δεμηά θφκκαηα. Σν θαηλφκελν απηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα
είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζχλεζεο, ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο είλαη θαη Ιηαιία,
πνιιά δεμηά θφκκαηα έρνπλ πηνζεηήζεη ηαθηηθέο αθξνδεμηψλ θνκκάησλ. Βέβαηα, ε
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κεηαηφπηζε απηή, δελ έρεη πάληα ηα ίδηα εθινγηθά απνηειέζκαηα, αιιά αλεμάξηεηα απφ ηα
απνηειέζκαηα, ζε θάζε πεξίπησζε, ε αηδέληα λνκηκνπνηείηαη. Αλαδεηθλχεηαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν φρη ην πεξηερφκελν ηεο εθάζηνηε αηδέληαο αιιά ην πφζν πεξίηερλα κπνξεί ην θάζε
θφκκα λα ηε δηαρεηξηζηεί. Σν θξίζηκν δήηεκα ζε απηφ ην θαηλφκελν δελ είλαη φηη ε αθξνδεμηά
θνκίδεη κηα αηδέληα αιιά ην γεγνλφο φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη λα ηελ ζέηεη αιιά θαη λα ηελ
δηακνξθψλεη.
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4. Ιδεολογικό ςυγκρότηςη και μορφϋσ δρϊςησ του ακροδεξιού
φϊςματοσ
4.1 Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των κομμϊτων των «ϊκρων»

Ο Μεζνπφιεκνο θαη νη Παγθφζκηνη Πφιεκνη επεξέαζαλ ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο
αληηπξνζψπεπζεο.

Καηά

ηα

ζπγεθξηκέλα

ρξφληα

παξαηεξείηαη

ε

εθδήισζε

κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ κεηακνξθψζεηο ζηνπο ζεζκνχο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο, ελ κέζσ ηνπ πνιέκνπ, ηα θξάηε
πηνζέηεζαλ κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ παξάγεη αλαπφθεπθηα ηηο θιαζηθέο θηιειεχζεξεο
εκκνλέο, φπσο ε ππνηππψδεο ξχζκηζε θαη ε έκθαζε ζηελ λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα.
Αθφκα, πξνθαιείηαη φμπλζε ησλ αληηζέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, κε απνηέιεζκα ην
μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ. Η εδξαίσζε απηήο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο
νδήγεζε ζηνλ κηιηηαξηζκφ. Η νηθνλνκηθή εμαζιίσζε δηαρέεηαη ζε φιν ην επξσπατθφ θάζκα
θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επλνείηαη ν θνηλσληθφο ξηδνζπαζηηζκφο1, ν νπνίνο αξγφηεξα
εθδειψζεθε θαη ζε επαλάζηαζε (Οθησβξηαλή επαλάζηαζε). Ο ξηδνζπαζηηζκφο εληείλεηαη
κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη ηα «άθξα». Απφ απηφ ην θιίκα, ζχκθσλα
κε ηνλ Diversé, πξνθχπηνπλ δχν λένη ηχπνη θνκκάησλ, ην θφκκα ππξήλαο θαη ην θφκκα
πνιηηνθπιαθή.

4.1.1 Το κόμμα πολιτοφυλακή

Ο ηχπνο ηνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο ηεο Ιηαιίαο, ήηαλ «θφκκα πνιηηνθπιαθή», θαη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ήηαλ, πσο πηνζεηνχζε απζηεξά ηελ ηεξαξρηθή θαη ζηξαηησηηθή δνκή.
Ωο βάζε ζεσξείηαη ε πνιηηνθπιαθή, σο πξφηππν ρξεζηκνπνηνχληαη πνιππιεζείο
νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο ηα κέιε ηνπο πηνζεηνχλ ζχκβνια, θαη θπξίσο κνξθέο δξάζεηο πνπ
πξνέξρνληαη θαηά βάζε απφ ηνλ ζηξαηφ. Ο εγέηεο ζην θφκκα απηφ είλαη ν άξρσλ, θαη ε
ζέζε ηνπ είλαη εκθαλήο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ζηξαηφ. Η δξαζε απηψλ ησλ
θνκκάησλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνπαγάλδα θαη ην βαζηθφ εξγαιείν πνπ ζπληέιεζε
ζηελ εδξαίσζή ηνπ ζε φιε ηελ θνηλσλία, ήηαλ ν εθβηαζκφο ηνπ πιεζπζκνχ (φπσο ζπλέβε
1

Ο κοινωνικόσ ριηοςπαςτιςμόσ που προκλικθκε είχε εξίςου δεξιό και αριςτερό πρόςθμο.
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άιισζηε κε ηνλ θαζηζκφ θαη ηνλ λαδηζκφ). χκθσλα κε ηνλ Michels, απηά ηα θφκκαηα
αλαπαξάγνπλ ηηο θνκκαηηθέο νιηγαξρέο, ζηεξηδφκελα ζηελ θνκκαηηθή γξαθεηνθξαηία, θαη
απηφ πξαγκαηψλεηαη κε ηξφπν έθδειν θαη θξπθφ. Οη κεηαπνιεκηθέο θνηλσλίεο σζηφζν
δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνπνιεκηθέο. Τπάξρεη έληνλα ην ζηνηρείν ηνπ δηπνιηζκνχ, ν νπνίνο
αξγφηεξα παίξλεη ηελ κνξθή ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ.
Ωζηφζν, ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ησλ ζπληεξεηηθψλ θνκκάησλ, θαζψο κέζσ απηψλ γίλεηαη εγθαηάιεηςε ηνπ παξαδνζηαθνχ
απνθεληξσηηζκνχ θαη απνδνρή ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο. Απηφ έρεη σο
άκεζν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπλαίλεζεο πξνο ην θξάηνο. Παξ’φια απηά, ε
ζπλαίλεζε δελ είλαη θαζνιηθή. Γειαδή, νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσληθήο εθπξνζψπεζεο δελ
θαηαθέξλνπλ λα θζάζνπλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ράξηε θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ. Δληνχηηο, κέζσ ηνπ θξάηνπο επηρεηξείηαη ε
ζεζκνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αγψλσλ κέζσ ηεο θξαηηθνπνίεζεο ησλ ελ
ιφγσ νξγάλσλ, θαη ηεο θξαηηθήο ζπλεηδήζεσο.

4.2 Οι κινητοποιόςεισ και η βύα

Η κεηαπνιεκηθή αθξνδεμηά πξνηείλεη κηα ελαιιαθηηθή ζεψξεζε ηεο δεκνθξαηίαο, κε
δεκνςεθηζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ αληηηίζεηαη πξνγξακκαηηθά ή ζηελ αλαηξνπή ηνπ
θηιειεχζεξνπ αθξνδεμηνχ πιαηζίνπ. Μάιηζηα, κειέηεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 έδεημαλ
πσο ν λενθηιειεπζεξηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ αθξνδεμηά. Σα αθξνδεμηά θφκκαηα επηρείξεζε
λα εμειίμεη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή θφξκνπια πνπ ζπλδπάδεη ηνλ αθξαίν νηθνλνκηθφ
θηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ απηαξρηζκφ. Δπηθεληξψζεθε ζην
«mainstream» δήηεκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ηνλ αηνκνθεληξηθφ θηιειεπζεξηζκφ ηνπ
18νπ θαη 19νπ αηψλα, ν νπνίνο ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηνλ ζπληεξεηηζκφ, ηνλ κνλεηαξηζκφ
θαη ελίνηε απφ ηνλ θνηλνηηζκφ, θαη ππήξραλ ππφγεηεο δηαζπλδέζεηο ηεο λέαο δεμηάο κε ηελ
αθξνδεμηά.
πρλά παξαηεξείηαη πσο θαλέλα απφ ηα κεγάια αθξνδεμηά θφκκαηα δελ ππνζηεξίδεη ηελ
απνςε απνρψξεζεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε. Ωζηφζν, ε
ηδησηηθνπνίεζε θαη ε απνξξχζκηζε απνηεινχλ δχν απφ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ
θηιειεχζεξσλ απφςεσλ. Η απνξξχζκηζε θαη ε απνγξαθεηνθξαηηθνπνίεζε απφ ηελ άιιε
πιεπξά, απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία φζνλ αθνξά ηηο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν
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νξγάλσζεο

θαη

ιεηηνπξγίαο

ησλ

θνκκάησλ

απηψλ.

ηα

θηιειεχζεξα

θφκκαηα

πξαγκαηνπνηείηαη θαηάξγεζε ησλ ξπζκίζεσλ, ησλ επνπηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ
γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνηείλνπλ ηελ απηνξξχζκηζε . Λίγα
θφκκαηα ηεο αθξνδεμηάο ππνζηεξίδνπλ ηελ απνξξχζκηζε φκσο, πνιιά θφκκαηα
πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάξγεζε κεραληζκψλ κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ
λα ζεκεησζεί πσο ιίγα αθξνδεμηά θφκκαηα ηίζνληαη ππέξ ηεο απφιπηεο ηδησηηθνπνίεζεο.
Όκσο, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα απφ ηα αθξνδεμηά θφκκαηα ππνζηεξίδνπλ
ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο κε θξαηηθνχο φξνπο1.
Η ηδενινγία ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ πέξαλ ηνπ θαζηζκνχ ζηεξηδφηαλ ζηελ μελνθνβία
θαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. Οη ςεθνθφξνη ηεο αθξνδεμηάο, δελ πίζηεπαλ πσο ε αχμεζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο απνξξέεη απφ ην θχκα κεηαλάζηεπζεο, αιιά κεηαρεηξίδνληαλ ην ζπκβάλ
κε μελνθνβηθή ζηάζε. πγθεθξηκέλα ζηελ Ιηαιία, ε κεηάβαζε απφ ην MSI ζηελ Alleanza
Nazionale (AN) δελ κεηέβαιε ηα μελνθνβηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθξνδεμηνχ ςεθνθφξνπ.
Σνλ Μάξηην ηνπ 1994 ην MSI απέζπαζε αξθεηέο ςήθνπο νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ
δπζαξεζηεκέλνπο, κε ηελ θπβεξλεηηθή δηαθζνξά, ςεθνθφξνπο. Έηζη θαηάθεξε λα
ζπγθεληξψζεη ην 13,5% ησλ ςήθσλ, έιαβε κέξνο ζηελ θπβέξλεζε θαη θαηέιαβε 5
ππνπξγεία2. Η Ιηαιηθή αθξνδεμηά είλαη ππαίηηα γηα πνιιέο βίαηεο θηλεηνπνηήζεηο, κέζα απφ
θηλήκαηα, νξγαλψζεηο θαη θνκκάησλ. Σν MSI, ην Lega Nord είλαη κφλν δχν παξαδείγκαηα
θνκκάησλ ηα νπνία έρνπλ αλάκεημε κε ζθάλδαια θαη πεξηπηψζεηο βίαο. Η πξνπαγάλδα 2,
γλσζηή θαη σο Ρ2, ήηαλ κηα καζνληθή ζηνά, ηδξχζεθε ην 1945 θαη απνζχξζεθε ην 1976.
Μεηά απφ θάπνην ζεκείν είρε κεηαηξαπεί ζε αθξνδεμηά νξγάλσζε θαη παξνπζηαδφηαλ σο
ςεπδν-καζνληθή. Υαξαθηεξηδφηαλ σο «θξάηνο κέζα ζην θξάηνο» ή θαη σο «θπβέξλεζε ηεο
ζθηάο». Μέιε ηεο Πξνπαγάλδαο 2 ήηαλ πνιινί δεκνζηνγξάθνη, βνπιεπηέο, βηνκήραλνη θαη
ζηξαηησηηθνί εγέηεο, αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ θαη ν Silvio Berlusconi.
Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία θαη ηελ εκβέιεηα ηεο Πξνπαγάλδαο 2 δηαθέξνπλ
θαζψο άιινη ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο αληηδξαζηηθή, ζθηψδε, θπβέξλεζε έηνηκε λα αλαιάβεη
ηελ εμνπζία εάλ θέξδηδε ηηο εθινγέο ην MSI. Άιινη ζεσξνχλ πσο απνηεινχζε κηα νδπλεξή
έλσζε αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο θάλνληαο ηζρπξέο
ζρέζεηο. ηα ζπκβάληα ηεο ζθαγήο ηεο Μπνιφληαο, πνπ ζθνηψζεθαλ 85 άηνκα θαη

1

DeHoyos, Art & S. Brent Morris. The methods of anti-Masons, Masonic Information Center. 1997.

2

Γεωργιάδου, Β. Θ ακροδεξιά. Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, Ακινα 2004. ςελ.150
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ηξαπκαηίζηεθαλ

πεξηζζφηεξνη

απφ

200,

νη

επηθεθαιήο

Gelli

θαη

Musumesci

θαηαδηθάζηεθαλ γηα ηελ απφπεηξα παξαπιάλεζεο ηεο αζηπλνκηθήο έξεπλαο. Αθφκε, ην Ρ2
έγηλε ην 1982, ν ζηφρνο ηεο κεγάιεο πξνζνρήο θαηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ηξάπεδαο
«Banco Ambrosiano » αιιά θαη γηα ν εθλίδηνο ζάλαηνο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Roberto Calvi,
ζην Λνλδίλν πνπ ζηελ αξρή είρε ζεσξεζεί σο απηνθηνλία αιιά ελ ηέιεη απνδείρζεθε σο
δνινθνλία1. Οη απφςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηελ επηξξνή ηεο Propaganda Due,
ηνπ Gelli, είλαη δηθνξνχκελεο θαζψο νξηζκέλνη εθηηκνχλ φηη ε P2 έδξαζε σο αληηδξαζηηθή,
ζθηψδεο θπβέξλεζε, έηνηκε λα αλαιάβεη θπβεξλεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε πεξίπησζε
εθινγηθήο λίθεο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Ιηαιίαο. Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά
ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ήηαλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα
νξγάλσζε αλζξψπσλ πνπ είραλ σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο.
Δλ θαηαθιείδη, ν ξφινο θαη ε δξάζε ηεο Ρ2, έγηλε ηνλ Μάξηην ηνπ 1981 θαη ηφηε
επηβεβαηψζεθαλ νη ππνςίεο ζχκθσλα κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηξαπεδίηε Μηζέι ηληφλα, ν
νπνίνο ζχλαπηε ζρέζεηο εθηφο απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ Βαηηθαλνχ θαη κε ηελ ηηαιηθή καθία.
Σέινο, κε ηελ αλεχξεζε ηεο ιίζηαο ησλ νλνκάησλ ζηελ βίια ηνπ Gelli, απνθαιχθζεθαλ ηα
άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νξγάλσζε θαη έηζη έθιεηζε ν θχθινο δξάζεο ηεο
«Propaganda Due»

4.3 Ο ρόλοσ των ΜΜΕ ςτο ακροδεξιό φϊςμα

Ο ξφινο ησλ ΜΜΔ ζηελ ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο είλαη θξίζηκνο θαη βαζηθφο. ηνλ δεκφζην
ιφγν, ηα ΜΜΔ έρνπλ ειεγρζεί θαη θαηεγνξεζεί γηαηί κεξηθέο θνξέο, νξηζκέλεο αληηιήςεηο,
ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ηηο αθξνδεμηέο πεπνηζήζεηο κε ζπλέπεηα ηελ δηακφξθσζε
επλντθψλ ζπλζεθψλ σο πξνο ηελ δηεχξπλζε ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο ηεο αθξνδεμηάο. Σηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ξαγδαία αλαβάζκηζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
κε απνηέιεζκα, ηα κέζα λα είλαη ν παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη θαη θαηεπζχλεη ηηο
θπξίαξρεο θνηλσληθνπνηιηηηθέο ζηάζεηο, αθφκε θαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Σν γεγνλφο πνπ
απαζρνιεί θαηά θχξην ιφγν ηνπο εξεπλεηέο είλαη ηα θπξίαξρα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ηα ΜΜΔ γηα λα πξνσζήζνπλ ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε ην πξντφλ. Οη ζρεηηθέο κειέηεο
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα, πσο ηα ΜΜΔ δηακνξθψλνπλ έλαλ κηληηαθφ ιατθηζκφ,

1

Willan, P. The Last Supper: the Mafia, the Masons and the Killing of Roberto Calvi, Constable & Robinson, 2007

~ 51 ~

πξαγκαηψλεηα δειαδή κηα πξνζσπνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηνπνίεζε θαη έλαο εζηθφο
αληηθαζεζησηηζκφο. Ο «ηειενπηηθφο θαθφο» εζηηάδεη ζηα πξφζσπα, απηφ ζεκαίλεη πσο ε
πξνζσπνπνίεζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηνπνίεζε, σο θάηη νηθείν κε ηζρπξά
ζπλαηζζεκαηηθά θνξηία θαη ηαπηίζεηο.
Σα ΜΜΔ απνηεινχλ έλαλ «ιατθφ» ηχπν, θαζψο ε εκπνξηθή ηειεφξαζε θαηαθεχγεη ζε
ιατθηζηηθέο θαη λαηηβηζηηθέο θακπάληεο νη νπνίεο έρνπλ βέβαηα σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε
ηνπ πξντφληνο ηνπο. Αθφκε, πάληα ππάξρεη θάπνηνο ερζξφο, αιιά δελ εκθαλίδεηαη ζε θάζε
ζηηγκή, απνηειεί θάηη ην αθεξεκέλν (εζηθφο θαζεζησηηζκφο). Ωζηφζν, ε εζηθνπνίεζε ηεο
πνιηηηθήο, θαηαθέξλεη λα θαηαξγήζεη ηνλ ππξήλα ηεο (δειαδή ηελ ζχγθξνπζε). Γεληθφ
θαηλφκελν απνηειεί φηη ε γξακκαηηθή ησλ κέζσλ ππεξβαίλεη ηελ αθξνδεμηά. Τπάξρνπλ
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, «νδεγίεο» πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη κε ζθνπφ λα είλαη
θάπνηνο «κηληηαθά ειθπζηηθφο». Απηά ηα κεζνδεπκέλα βήκαηα αμηνπνηνχληαη πξνλνκηαθά
θαη σο θχξηα ζηξαηεγηθή απφ ηελ αθξνδεμηά. Σα θφκκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ ζηξαηεγηθή
απηή είλαη θπξίσο ηα πξνζσπνπαγή, εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιφγν πνπ είλαη
ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο1. Η αθξνδεμηά κε απηή ηελ κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο
θαηαθέξλεη θαη βγαίλεη απφ ην επηθνηλσληαθφ πεξηζψξην ζην νπνίν βξηζθφηαλ αξθεηά
ρξφληα θαη ηαπηφρξνλα θαηαθέξλεη λα ζπγθεληξψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ
ησλ κέζσλ. Σαπηφρξνλα, ηα αθξνδεμηά θφκκαηα δηακαξηχξνληαη γηα ηνλ κηληηαθφ
απνθιεηζκφ πνπ δέρνληαη ελψ παξάιιεια κε ηηο δηακαξηπξίεο ηα ίδηα ηα έζα
δηακνξθψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κηληηαθή είζνδν ηεο αθξνδεμηάο. Η αθξνδεμηά
αθνχ απέθηεζε ηελ πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε εκκέζσο θαηέθηεζε

θαη ηελ κηληηαθή

λνκηκνπνίεζε.
Παξ’φια απηά ηα κέζα δηαηεξνχλ κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα αθξνδεμηά θφκκαηα.
Όκσο, αθφκε θαη ν αξλεηηθφο ζρνιηαζκφο πξνο ην κέξνο ηεο αθξνδεμηάο απνηειεί πξντφλ
δηαθήκηζεο ιφγσ, θαηά πξψηνλ, ησλ βαζηθψλ ηξφπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε αθξνδεμηά θαη
θαηά δεχηεξνλ γηαηί νξηζκέλα θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο εξκελείεο,
ηνπο ζρνιηαζκνχο θαη ηηο ηαμηλνκήζεηο. Αλ θαη δελ απνηειεί θαλφλα, είλαη ζχλεζεο ηα
αθξνδεμηά θφκκαηα λα εκπιέθνληαη κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Απηφ ζπκβαίλεη κε
ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ηδενινγίαο ηεο.

1

Χρθςιμοποιϊντασ κυρίωσ τθν μζκοδο τθσ «επίκλθςθσ ςτο ςυναίςκθμα». Πταν δθλαδι ο πομπόσ ςτοχεφει ςτο
κυμικό του δζκτθ και όχι ςτο λογικό.
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5. Summary

This research deals with the phenomenon of the Italian extreme-right after the Second
World War and thus after Benito Mussolini. It is a bibliographic project, and its aim is to
study the phenomenon, the reason and the favorable environments of its development,
and its impact on society, taking under consideration the political, economic and social
circumstances. In the context of the far-right, it is attempted to analyze fundamental
values, such as fascism and nazism, as well as the presentation of the historical
background. Particular emphasis is given to outlining the evolutionary phases of the postwar extreme-right and to the brief presentation of the Italian far-right parties and
movements, listing the most important facts and details about the main persons involved.
Below, there are the main ways of influencing the right-wing voters through the
organizational structure of the extreme right party, thus shaping the electoral profile of the
far-right voter. Then, the ideological assembly of the far-right spectrum, as well as its forms
of action, is analyzed through mobilizations and events. Finally, this project is completed
with its general review, adding concerns, questions and suggestions for future research on
the same subject.
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6. Riassunto

Questo progetto tratta del fenomeno dell'estrema destra italiana dopo la seconda guerra
mondiale e quindi dopo Benito Mussolini. È un progetto bibliografico e ha lo scopo di
studiare il fenomeno, la ragione e gli ambienti favorevoli del suo sviluppo e il suo impatto
sulla società, prendendo in considerazione le circostanze politiche, economiche e sociali.
Nel contesto dell'estrema destra, si tenta di analizzare i valori fondamentali, come il
fascismo e il nazismo, nonché la presentazione del background storico. Particolare enfasi
è data alla definizione delle fasi evolutive dell'estrema destra postbellica e alla breve
presentazione dei partiti e dei movimenti italiani di estrema destra, che elenca i principali
fatti e dettagli sulle principali persone. Dopo, sono presentati i modi principali di influenzare
gli elettori di destra attraverso la struttura organizzativa del partito di estrema destra,
formando così, il profilo elettorale dell'elettore della estrema destra. Comunque,
l'assemblaggio ideologico dello spettro di destra, così come le sue forme di azione, viene
analizzato attraverso mobilizzazioni e eventi. Infine, questa ricerca è completata con la
sua revisione generale, aggiungendo preoccupazioni, domande e suggerimenti per la
ricerca futura sullo stesso argomento.
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7. υμπϋραςμα

Αλαιχνληαο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ην θαηλφκελν ηεο κεηαπνιεκηθήο αθξνδεμηάο ελ
γέλεη, αιιά θαη ζηνρεπκέλα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηηαιηθήο αθξνδεμηάο κε ηελ πάξνδν ησλ
ρξφλσλ, παξαηεξείηαη πσο ην ελ ιφγσ θαηλφκελν δελ πξφθεηηαη γηα θάηη ην πεξηζηαζηαθφ,
πνπ λα έρεη άκεζε ζρέζε κε θάπνηνπ είδνπο «κφδαο», αιιά αληηζέησο, θαη’φπσο θαίλεηαη,
πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ έρεη αθαηάπαπζηε δηάξθεηα, ην νπνίν δελ εμαθαλίδεηαη
αιιά κεηαιιάζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα λέα δεδνκέλα
ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε ησλ πξαγκάησλ. Οη ζπληζηψζεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αθξνδεμηά
πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο θαηαγξαθέο πνπ έρνπλ πεξαησζεί, παξνπζηάδνπλ
πνηθηιία θαη αληηζεηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο, σο πξνο ηα ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά.
Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζρεηηθά κε ηελ
κεηαπνιεκηθή

πεξίνδν,

θαηαιήμακε

ζηα

παξαθάησ

ζπκπεξάζκαηα.

Καη’αξράο,

παξαηεξήζεθε φηη αξθεηνί, αλ φρη ε πιεηνςεθία ησλ ςεθνθφξσλ ηεο αθξνδεμηάο,
πξνέξρνληαη απφ ηηο ηδενινγηθέο πεξηνρέο ησλ άθξσλ. Απηφ ζεκαίλεη δειαδή, φηη
πξνέξρνληαη αθελφο απφ ηελ παξαδνζηαθή δεμηά θαη αθεηέξνπ απφ ηελ παξαδνζηαθή
αξηζηεξά. Η δηαπίζησζε απηή νθείιεηαη, φπσο αλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην ηεο
εξγαζίαο, ζηελ χπαξμε ηνπ «ηδενινγηθνχ πεηάινπ», φπνπ ηα άθξα ζπγθιίλνπλ, φπσο
αθξηβψο γίλεηαη ζην ζρήκα ηνπ πέηαινπ. Απφ ηελ άιιε νπηηθή, επηζεκάλζεθε φηη αξθεηέο
είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ έλα άηνκν πξνβαίλεη ζηελ θαηάζεζε ςήθνπ ππέξ ελφο
θφκκαηνο ηεο άθξαο δεμηάο σο δηακαξηπξία, σο δηαθπγή, γηα λα εθθξάζεη δειαδή ηελ
ππνθείκελε αληίδξαζε πξνο ην θαζεζηψο ή πξνο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί
ζπιιήβδελ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Η κεηαπνιεκηθή ηηαιηθή αθξνδεμηά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα παξαδείγκαηα, ελ
πξψηνηο ιφγσ ηεο αδηάθνπεο παξνπζίαο ηεο ζηνλ ηηαιηθφ ζηίβν, αιιά θαη ιφγσ ησλ
κεηακνξθψζεψλ πνπ έρεη ππνζηεί θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Μεηαμχ ησλ θνκκάησλ
θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο Ιηαιίαο, παξαηεξήζεθε κηα πνηθηινκνξθία ζηνπο ηξφπνπο
εθινγηθήο επηξξνήο, ζπκπεξηθνξάο θαη θηλεηνπνηήζεσλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά φπσο,
ππάξρεη κηα βαζηθή, ζρεηηθά φκνηα κνξθή πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νξγαλσηηθήο δνκήο
θαη ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα θφκκαηα θαη
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νξγαλψζεηο κε θαζηζηηθά θαη λέν-θαζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη επηπιένλ αληηζεκηηηθά,
μελνθνβηθά θαη νκνθνβηθά θξνλήκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηο ηδενινγηθέο επηξξνέο ηεο
αθξνδεμηάο. Ωζηφζν, νη κεηακνξθψζεηο ηεο αθξνδεμηάο ελ γέλεη αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο
ηηαιηθήο πεξίπησζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιφγνπο ηφζν επηθαηξνπνίεζεο αιιά φζν θαη
«επηβίσζεο» ησλ θνκκάησλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ. Γελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα
θνκκάησλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ζπλαζπηζκνχο κε ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε ελφο αμηφινγνπ
πνζνζηνχ ζε πεξηφδνπο εθινγηθήο αλακέηξεζεο, αιιά θαη παξαδείγκαηα ζπγρσλεχζεσλ
θνκκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο.
Άμηα επηζήκαλζεο απνηειεί ε αηηία δηάιπζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ
θαη θνκκάησλ, θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ελίνηε ηηο δξάζεηο ηνπο. Μηα απφ ηηο
θχξηεο παξακέηξνπο πνπ ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επηθξάηεζεο ηεο
αθξνδεμηάο

ηδενινγίαο,

ηφζν

ζε

παιαηφηεξα

ρξφληα

φζν

θαη

ζηελ

ζεκεξηλή

πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ε αλάκεημή αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη νξγαλψζεσλ θαζψο θαη ε
αλάιεςε επζχλεο πνιιαπιψλ επεηζνδίσλ βίαο, πνπ κάιηζηα αξθεηά απφ απηά ζηέξεζαλ
αλζξψπηλεο δσέο. Μηα αθφκε παξάκεηξνο είλαη ε εκπινθή ππνθεηκέλσλ ηεο αθξνδεμηάο
ζε νκάδεο καζσληθνχ ραξαθηήξα, φπσο ήηαλ ε «loggia P2», γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη γηα
κηα αθφκε θνξά ηελ ζέζε, ηελ έληαμε θαη ηελ αθνκνίσζε ηεο αθξνδεμηάο ζηελ θνηλσλία.
Ωζηφζν, πνιχ πηζαλφλ γηα κειινληηθή κειέηε, ζε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη
ην δήηεκα ηεο δξάζεο ηεο αθξνδεμηάο σο παξαθξάηνο, παξνπζηάδνληαο ελδείμεηο θαη
ππνζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο έρνληαο σο θχξην γλψκνλα ηελ πεξίπησζε ηεο ηηαιηθήο
αθξνδεμηάο, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ηεο ηηαιηθήο
θαη ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο.
Δλ θαηαθιείδη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζεί πσο ε αλάιπζε πεξηερνκεληθά ζπγγελψλ
θαηλνκέλσλ κε απηφ ηεο αθξνδεμηάο, ρξήδεη ηζηνξηθήο αλαζθφπεζεο γηα ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ κεηαβνιήο θαη κεηακφξθσζεο ησλ εθάζηνηε θνκκάησλ θαη
νξγαλψζεσλ, θαζψο νη κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο
θνηλσληθν-πνιηηηθν-νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο.
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