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Θεωρίες Φασισμού – Προβλήματα μεθοδολογίας, γνωστικής και ηθικής 

αξίας τους  

 

Ο ορισμός του Roger Griffin (1991) για το φασισμό. Πολιτικές και 

επιστημονικές όψεις του.  

Ο ορισμός του Roger Griffin για το φασισμό έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη 

επιρροή στις θεωρητικές προσεγγίσεις του φασισμού από τη δεκαετία του 1990 κ.ε. 

Σύμφωνα με αυτόν ο φασισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία που περιέχει έναν 

μυθολογικό πυρήνα που συνιστά μια παλιγγενεσιακή μορφή ενός λαϊκιστικού 

ολοκληρωμένου (integral) εθνικισμού (Griffin, 2006, σ. 26). Ο Griffin υποστηρίζει 

πως ο μεταψυχροπολεμικός αστερισμός των ηθικών και πολιτικών αντιλήψεων 

επιτρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ο φασισμός ως μία από τις βασικές ιδεολογίες της 

Δύσης, που ενέχει μάλιστα και μια «θετική», ουτοπική διάσταση, όπως και οι 

υπόλοιποι ιστορικοί –ισμοί της.  

Παρατηρείται πως αυτή η θεωρητική πρόταση για το γενικό (generic) 

φασισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη σε αυτόν καθεστώτων που μια 

όψη τους θα ήταν μια μορφή παλιγγενεσιακής εθνικιστικής ρητορικής, και που θα 

εμπλέκονταν σε συγκρούσεις με μειονότητες στο εσωτερικό τους, αλλά και σε 

συγκρούσεις έξω από τα όρια της χώρας τους. Τέτοια καθεστώτα θα μπορούσαν να 

υπερασπίζονται όχι μόνο την πλήρη ανεξαρτησία τους και την κυριαρχία επί του 

εδάφους τους, αλλά να τη συνδυάζουν και με στοιχεία αναδιανεμητικής πολιτικής σε 

μια κατεύθυνση μεγαλύτερης κοινωνικής ισότητας. (Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν 

επίσης να είναι υπολειμματικά στοιχεία). Σε αυτή την πολιτική τους θα μπορούσαν να 

βρουν αντίσταση στο εσωτερικό από μειονοτικά κινήματα εθνικιστικού χαρακτήρα, 

που θα κινούνταν σε μια, ή θα έκαναν δυνατή μια, προοπτική μεγαλύτερης ένταξης 

της χώρας στη λεγόμενη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ακόμη, θα ήταν δυνατό να 

πιεσθούν στο εξωτερικό από κράτη εγγυητές της παγκοσμιοποιημένης «διεθνούς 

πολιτικής οικονομίας». Ως μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να αναδειχθεί εν μέρει 

αυτή του πυρήνα της παλιάς Γιουγκοσλαβίας κατά τη δεκαετία του 1990.  

Από την άλλη πλευρά, η προαναφερόμενη θεωρητική σύλληψη του φασισμού, 

που φιλοδοξεί να είναι έγκυρη από την άμεση πρωτοϊστορία του (κατά τη δεκαετία 

του 1880 στην Ευρώπη) ως το παρόν και το ορατό μέλλον, αποσυνδέει το φασισμό 

από τον «ολοκληρωτισμό», ιδίως τη ναζιστική φάση του των ετών 1939 – 1945, σε 

προγραμματικό επίπεδο. (Ιστορικά, τα σημάδια μιας τέτοιας αποσύνδεσης στην 

επιστημονική έρευνα του φασισμού, πυκνώνουν γύρω στο 1980). Η ίδια θεωρητική 

πρόταση οδηγεί σε μια ερευνητική αντιμετώπισή του ως ιδεολογίας που μπορεί να 

αναλυθεί όπως η κλασσική πολιτική φιλοσοφία, αυτή του Λοκ ή του Μαρξ για 

παράδειγμα, δηλαδή ως ένα ορθολογικά κατασκευασμένο πολιτικό δόγμα που 

τοποθετείται πάνω στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας και στην αντιστοιχούσα σε 

αυτήν ιδανική διακυβέρνηση. Γι’ αυτό και ο ορισμός του Griffin, όπως και άλλοι 



παρόμοιοι ορισμοί (του Zeev Sternhell, του George Mosse, του Roger Eatwell και, 

στο θεμέλιό του, ο ορισμός του Stanley Payne), πριμοδοτούν την ερευνητική 

ενασχόληση με μια πληθώρα ιδεολόγων του φασισμού, τα κείμενα των οποίων 

αναλύονται ως κείμενα –σημαντικής ή ήσσονος-πολιτικής φιλοσοφίας (Griffin, 2006, 

σ. 15). Οι διατυπώσεις των τελευταίων παίρνονται επίσης τοις μετρητοίς, όπως η 

αποκατάσταση της θέσης (του status) της φασιστικής ιδεολογίας μεταξύ των 

υπόλοιπων μεγάλων ιδεολογιών και ουτοπιών της Δύσης επιβάλλει. Άλλωστε η 

φασιστική ιδεολογία, όπως και οι άλλες ιστορικές ουτοπίες, δεν καθορίζεται 

συγκεκριμένα από κοινωνικής άποψης, αλλά μπορεί να προσεγγισθεί κυρίως από την 

άποψη της εσωτερικής σύνδεσης των ιδεών της και από την οπτική γωνία της 

γενεαλογίας της. Στο βαθμό που αναφέρονται εξωϊδεολογικοί παράγοντες που 

συντέλεσαν στην εμφάνιση και στην εδραίωση του φασισμού, αυτοί δε συνιστούν 

παρά ιστορικές προϋποθέσεις, ιστορικό γενικό πλαίσιο αυτών των εξελίξεων και όχι 

καθορισμοί του φασισμού. Συνήθως μάλιστα σε αυτό το φόντο ανάγονται οι 

παράγοντες που οδηγούν σε μια μη ‘ολοκληρωμένη’ ανάπτυξη της σύγχρονης 

αστικής κοινωνίας και δημοκρατίας σε ορισμένες χώρες (Griffin, 2006, σ. 208-236).  

Η κριτική που απευθύνει ο Griffin στο φασισμό αφορά την αναγκαία 

απόσταση μεταξύ της φασιστικής επαναστατικής ουτοπίας και της εφαρμογής της 

στην πράξη, καθώς και τον αναπόφευκτα καταπιεστικό χαρακτήρα ενός καθεστώτος 

ομογενοποιητικού εθνικισμού που συμπιέζει και διαστρέφει μια πλουραλιστική 

κοινωνία. Η αναφορά του Griffin στον πλουραλισμό είναι βέβαια φιλελεύθερη, μα 

δεν εντάσσεται σε έναν φιλελευθερισμό που περιέχει μια πίστη στο λόγο ως 

δεσμευτική αρχή κρίσης της πολιτικής. Αντίθετα, ο Griffin αναφέρεται στην 

αντίληψη των  Rossi – Landi για την ιδεολογία, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής 

εκφράζονται και αρθρώνονται σε νομιμοποιητικό λόγο πρωταρχικά («προγλωσσικά») 

ανθρώπινα συναισθήματα (Griffin, 2006, σ. 16). Όλες οι ιδεολογίες λοιπόν είναι στη 

βάση τους ανορθολογικές και ουτοπικές, μα, από ανθρωπολογική άποψη, έχουν 

δικαίωμα να εκφράζονται. Πάντως αυτή η τελευταία μετάβαση της 

επιχειρηματολογίας από το ον στο δέον δε φαίνεται επαρκώς επεξεργασμένη.  

  

Ο ορισμός του Robert Paxton (2004) για το φασισμό. Πολιτικές και 

επιστημονικές όψεις του.  

 Ο Robert Paxton (όπως και ο Alexander de Grand), αποκλίνει από την 

προαναφερθείσα συναίνεση για τον ορισμό του φασισμού, θέλοντας να διατηρήσει 

κάποια φιλελεύθερα στοιχεία στην προσέγγισή του, στη συνέχεια της διαμορφωμένης 

κατά το β’ παγκόσμιο πόλεμο συμμαχικής κατανόησης του φασισμού, που ήταν 

στενά συνδεμένη με μια ριζική αντιπαράθεση των συμμάχων εναντίον του και 

περιείχε στοιχεία της παράδοσης που ανάγεται στον κλασσικό φιλελευθερισμό. Έτσι 

επικεντρώνεται στην πολιτική συμπεριφορά των φασιστών, απότοκη της διέγερσης 

στοιχειακών συλλογικών συναισθημάτων, όπως του φυλετικού (ή του εθνικιστικού) 

μίσους, η παρατήρηση της οποίας δείχνει πως καθοδηγείται από ιδέες/εικόνες 



παρακμής της θεμελιώδους κοινότητας των φασιστών (έθνους, φυλής), μα και 

ανόρθωσής της, μέσα από τη σύγκρουση με τα εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία που 

την οδηγούν στην αποδιάρθρωση. Για την εγκαθίδρυση και στερέωση ενός 

φασιστικού καθεστώτος αναγκαία είναι η συνέργεια μερίδας των συντηρητικών ή των 

φιλελευθέρων (Paxton, 2005, σ. 22-23) της εν λόγω κοινότητας. Σύμφωνα με τον 

Paxton η φασιστική ιδεολογία, που λειτουργεί προς την κατεύθυνση της 

κινητοποίησης άλογων συλλογικών συναισθημάτων, αποτελώντας ταυτόχρονα την 

συμβολική της έκφραση, είναι μαγική, δηλαδή ανορθολογική και δεν μπορεί να 

αντιμετωπίζεται ως ορθολογικό πολιτικό δόγμα (Paxton, 2005, σ. 218-219).  

Παρατηρούμε πως η συνόψιση των εικόνων που συνιστούν τη φασιστική 

ιδεολογία κατά τον Paxton δε διαφέρει σημαντικά από το σχήμα του ορισμού της από 

τον Griffin, παρότι ο πρώτος ρητά δηλώνει πως θέλει να απομακρυνθεί από τον 

τελευταίο. Ο Paxton τονίζει πρωταρχικά (Paxton, 2005, σ.3) τον πόνο που προκάλεσε 

σε μεγάλη κλίμακα ο φασισμός και υπενθυμίζει τη σχέση του με τη νεωτερικότητα 

και τον καπιταλισμό, τουλάχιστον στις περισσότερες φάσεις της εξέλιξής του 

(Paxton, 2005, σ. 10-13). Δεν θεωρεί πειστική την προβολή μιας τέτοιας συνάφειας, 

αντίθετα, στην τελευταία, γενοκτονική, φάση του γερμανικού ναζισμού. Ωστόσο, η 

επιλογή του Paxton να προκρίνει το ανορθολογικό θεμέλιο των άλογων συλλογικών 

συναισθημάτων μίσους της φασιστικής ιδεολογίας, απωθεί το γεγονός ότι τα 

συλλογικά συναισθήματα, όπως αυτό του φόβου ή της αθυμίας, συνδέονται με 

ανάγκες, που μορφοποιούνται σε συστήματα αναγκών, που ικανοποιούνται ή 

καταπιέζονται και απωθούνται, μέσα σε καθορισμένες κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες. Οι ίδιες οι ανάγκες και τα συναισθήματα που δημιουργούν, παράγονται και 

αναπαράγονται με κοινωνικό τρόπο¨ δεν μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί πως υπάρχει μια 

γυμνή, αδιαμεσολάβητη ανάγκη, που με τη μορφή του συναισθήματος συνιστά το 

θεμέλιο συμβολικών μορφών έκφρασης. Η επιλογή του Paxton είναι πετυχημένη από 

πολιτική και πολεμική άποψη, γιατί του επιτρέπει να υπονομεύσει πειστικά τη 

διαμορφούμενη συναίνεση των ‘μεταφιλελεύθερων’ επιστημόνων για το φασισμό και 

να υπενθυμίσει ορισμένες φιλελεύθερες και ορθολογικές παραδοχές γι’ αυτόν, που 

έλκουν την καταγωγή τους από το β’ παγκόσμιο πόλεμο και την συμμαχία κατά του 

άξονα, η οποία εν μέρει συμφώνησε σε μια αντιφασιστική άποψη για το φασισμό. 

Όμως από την άλλη πλευρά, η ανάγκη να απωθηθεί το ερώτημα της σχέσης του 

φασισμού με την πολιτική εξουσία που εδράζεται σε σύγχρονες αστικές κοινωνίες, 

μια ανάγκη που σε μεγάλο βαθμό επιτείνεται από το διανοητικό και ιδεολογικό κλίμα 

στη Δύση, τον οδηγεί να υϊοθετήσει μια άποψη για την ανορθολογική προέλευση του 

φασισμού, που δεν διαφέρει από εκείνη του Griffin παρά μόνο στο ότι εξαιρεί τις 

υπόλοιπες ιστορικές ιδεολογίες από ένα τέτοιο στίγμα. Έτσι, η σχέση φασισμού και 

νεωτερικότητας, κεφαλαιοκρατίας, συντηρητικών και φιλελευθέρων, δεν προκύπτει 

ενδογενώς από τη δυναμική της σύγχρονης κοινωνίας ή της πολιτικής εξουσίας που 

ανυψώνεται στο έδαφός της, αλλά είναι ιδιαίτερη, συγκυριακή ή τυχαία και απλά 

διαπιστώνεται εμπειρικά από τον επαγρυπνούντα ερευνητή¨ από πολιτικής και ηθικής 

πλευράς ως ισχυρότερο επιχείρημα εναντίον μιας στενής σχέσης μεταξύ 

συντηρητικών ή φιλελευθέρων και φασιστών θεωρείται ακριβώς η ασυμβατότητα 



των πολιτικών τους αρχών και της θεμελίωσής τους, την ίδια στιγμή που η ύπαρξη 

τέτοιων στενών δεσμών αναδεικνύει συνεχώς την λογική προβληματικότητα της 

θεωρητικής υποστήριξης μιας τέτοιας ασυμβατότητας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως ο 

Paxton δεν καταφέρνει να δώσει μια διαφορετική εικόνα για το σχήμα της φασιστικής 

ιδεολογίας από αυτήν του Griffin (αυτό το τελευταίο φαίνεται να ισχύει και για τον 

de Grand). Από αυτήν την πλευρά είναι χαρακτηριστικό πως και ο Paxton, παρότι δε 

θεωρεί λογικό να γίνεται λόγος για το καθεστώς του Milosevic ως φασιστικό, 

επισημαίνει πως η πρακτική και η ιδεολογία του, που ο Paxton την αναπαριστά 

σύμφωνα με το προαναφερόμενο σχετικό παράδειγμα,  το εμφανίζουν ως 

«λειτουργικό ισοδύναμο» του φασισμού (Paxton 2005, 190).  

 

Μια θεωρητική υπόθεση για το φασισμό που προκύπτει από την κριτική των 

προηγούμενων ορισμών.  

Η κριτική που ασκήθηκε στους ορισμούς του Griffin και του Paxton, που είναι 

αντιπροσωπευτικοί για ένα ευρύτερο φάσμα πρόσφατων διαδεδομένων θεωρητικών 

προσεγγίσεων του φασισμού και προσεγγίζουν τον ελάχιστο κοινό ιδεολογικό 

παρονομαστή των φασισμών ή την πολιτική συμπεριφορά των φασιστών που 

καθοδηγείται από ορισμένες ανορθολογικές ιδέες-εικόνες, δεν πρέπει να εκληφθεί ως 

απόρριψή τους. Αντίθετα, το σχήμα επιμέρους φασιστικών ιδεολογιών περιγράφεται 

στις εργασίες των ίδιων ή σε εμπνευσμένες από αυτές εργασίες, με μεγαλύτερη 

ακρίβεια από ό,τι στις προηγούμενές τους. Το πρόβλημα έγκειται στην προσέγγισή 

τους προς την ιδεολογία ως κάτι το αυτονόητο, στην ταυτόχρονη απώθηση 

ορθολογικών κριτηρίων εξήγησης της ιδεολογίας και των καθορισμών της και στην 

αφηρημένη γενίκευση των επιμέρους σχημάτων των φασιστικών ιδεολογιών. Όμως η 

πρόοδος στην επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν μπορεί να προέλθει από την 

υποτίμηση της φασιστικής ιδεολογίας, που συνιστά έμμεση υποτίμηση της 

κινηματικής φάσης του φασισμού, αλλά με μια προσέγγιση των σχημάτων 

φασιστικών ιδεολογιών όχι μόνο με κριτήριο το λογικό νόημα των κειμένων όπου 

αυτές αποτυπώνονται και όχι στη στατικότητά τους. Χρειάζεται μια προσέγγιση της 

παραγωγής των φασιστικών ιδεολογιών σε συνάφεια με αρθρωμένες κοινωνικές 

δυνάμεις και μορφές πολιτικών εξουσιών σύγχρονων αστικών κοινωνιών, αφού μόνο 

σε αυτήν τη σχεσιακή προοπτική μπορεί να εξηγηθεί πλήρως το νόημα των εν λόγω 

ιδεολογιών. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας ορθότερης 

εξήγησης της ύπαρξης ή της απουσίας ειδικών γνωρισμάτων των εμπειρικών 

φασιστικών ιδεολογιών, καθώς και τη μεταξύ τους σύνδεση, την αύξηση ή τη μείωση 

της βαρύτητάς τους σε αυτές σε συγκεκριμένες ιστορικές φάσεις κλπ.  

Ο ορισμός του φασισμού οφείλει να ξεκινά από το παρόν και να συλλαμβάνει 

τις ουσιαστικές όψεις όλης της ιστορίας του. Αυτή η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με 

την εμμονή των περισσότερων ερευνητών του να αναφέρονται στην περίοδο του 

μεσοπολέμου και του β’ παγκοσμίου πολέμου ως τη μοναδική ή τη μόνη σημαντική 

χρονική φάση ύπαρξης του φασισμού. Μια τέτοια εμμονή, που γειτνιάζει με 



αντιλήψεις για το λεγόμενο «ιστορικό φασισμό» ως «ιστορική παρένθεση», 

συνδέεται επίσης με τη βιαστική και απλουστευτική στάση των μελετητών 

μεταπολεμικών ιδεολογιών που εμφανίζουν χτυπητές «ομοιότητες» (Prowe) με τις 

φασιστικές ιδεολογίες του μεσοπολέμου. Οι τελευταίοι, που συνήθως προέρχονται 

από το χώρο της πολιτικής επιστήμης, απορρίπτουν την κατάταξη τέτοιων 

μεταπολεμικών ιδεολογιών και ιδίως ιδεολογιών πετυχημένων εκλογικά 

δυτικοευρωπαϊκών κομμάτων των ετών μετά το 1980 στο φασισμό. Οι πιο πειστικές 

(όχι αναγκαστικά ορθές) απόψεις που συνηγορούν σε αυτήν την απόρριψη, τονίζουν 

τη διαφορά των ιστορικών συνθηκών της μεταπολεμικής «Δυτικής» Ευρώπης ως 

προς τις μεσοπολεμικές.  

Αυτό δε σημαίνει πως ένας τέτοιος ορισμός είναι ιστορικός με την εμπειρική 

σημασία του όρου. Καταρχάς ο ορισμός του φασισμού οφείλει να τον προσεγγίζει 

γενετικά (λογικά), δηλαδή να συλλαμβάνει τον πυρήνα των ουσιαστικών 

δυνατοτήτων του. Μια τέτοια προσέγγιση ενδιαφέρεται να εξηγήσει την παραγωγή 

του φασισμού, την παραγωγή της φασιστικής ιστορικής εμπειρίας, και από την 

οπτική γωνία της δημιουργίας του φασισμού να κατανοήσει τις κανονικότητες της 

κίνησης της σύγχρονης αστικής κοινωνίας. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και ο 

πυρήνας των δυνατών τοποθετήσεων για τη γνωστική και ηθική αξία της 

επιστημονικής έρευνας του φασισμού.  

Από αυτή την οπτική γωνία ως φασισμός μπορεί να θεωρηθεί η απορρόφηση 

από λαϊκές τάξεις, ιστορικά δημοκρατικές στην πολιτική και λαϊκές στην κουλτούρα, 

μιας αναγκαίας (όχι μοιραίας) ριζικής αστικής τάσης στη σύγχρονη αστική κοινωνία 

κατά της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η τελευταία τάση είχε αρχικά 

προδιαμορφωθεί σε οργανική σχέση με ένα τμήμα της ηγετικής τάξης ενάντια στις 

λαϊκές αυτές τάξεις, που σε ύστερη ιστορική φάση την απορροφούν, για να 

διατηρήσουν την κοινωνική τους θέση. Τη στρέφουν όμως κατά της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και τμήματος της ‘οικονομικής ολιγαρχίας’, το 

οποίο εν μέρει ταυτίζεται με την προαναφερόμενη αντι-αντιπροσωπευτική ηγετική 

τάξη.   

Η θεώρηση αυτή μπορεί να αναλυθεί περισσότερο για να γίνει πιο κατανοητή. 

Ορισμένοι τύποι κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης τείνουν στην αναδιάρθρωση 

κρατικών πολιτικών κρίσιμων για τη σχέση πολιτικής εξουσίας και οικονομικής 

ανάπτυξης και στη σύστοιχή της αναδιάταξη των κοινωνικών συνασπισμών εξουσίας 

που καθιστούν εφικτές αυτές τις πολιτικές¨ η αναδιάρθρωση και η αναδιάταξη αυτή 

ξεπερνούν τα όρια της αντιπροσωπευτικής πολιτικής (εξουσίας). Αυτή η τάση 

συνιστά ό,τι ονομάσθηκε γενετικός πυρήνας του φασισμού. Την ίδια τάση προωθεί 

μια πολιτική ιδεολογία που σχηματίζεται σταδιακά, αποσπασματικά και ανισομερώς, 

στη βάση υφιστάμενων ιδεολογικών παραδόσεων και επομένως με μια ιδεολογική 

μορφική αυτονομία¨ τα ιδεολογικά αυτά στοιχεία και η σχηματιζόμενη αυτή πολιτική 

ιδεολογία διατηρούν την αντικειμενικότητα, δηλαδή την υλικότητά τους, απέναντι 

στους μεμονωμένους ιδεολόγους που τα διαχειρίζονται και στο κοινό τους.  



Ο γενετικός αυτός πυρήνας του φασισμού χρειάζεται να συντεθεί και με ένα 

ακόμη συστατικό στοιχείο για να προκύψει ο ανεπτυγμένος φασισμός. Πρόκειται για 

την τάση ηγεμονευόμενων λαϊκών τάξεων, τμημάτων ή και βαθμίδων τάξεων, ως 

φορέων αντικειμενικών σχέσεων της διαδικασίας κεφαλαιακής συσσώρευσης, που η 

σταθερότητα της κοινωνικής τους θέσης απειλείται από τη διευρυμένη αναπαραγωγή 

της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας διά του μετασχηματισμού της. Πρόκειται για την 

τάση τους για ανατροπή πολιτικών παρέμβασης του κράτους στην οικονομία, που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός κοινωνικού συνασπισμού εξουσίας και μιας 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Σε  ιδεολογικό επίπεδο, όπως προαναφέρθηκε, η 

φασιστική σύνθεση προχωρά με την αφομοίωση του αστικού αντικοινοβουλευτισμού 

από λαϊκές τάξεις με πρότερο δημοκρατικό στην πολιτική και λαϊκό στην κουλτούρα 

χαρακτήρα, στρεφόμενη κατά αστικών καθεστωτικών, κοινωνικών και μορφωτικών 

στοιχείων, με σκοπό την κοινωνική σταθερότητα. Σε πολιτικό και οργανωτικό 

επίπεδο, μια τέτοια σύνθεση απαιτεί την ύπαρξη ή την εμφάνιση ενός ηγετικού 

προσωπικού που θα εκπροσωπεί ένα κοινό στοιχείο υπεράνω των δυο αντιφατικών 

συνιστωσών της, θα εκφράζει μια ισορροπία ισχύος ανάμεσα στις τελευταίες και θα 

τις διαμεσολαβεί.  

Μια παραδειγματική εξέλιξη της ιδεολογίας του φασισμού από το 1880 ως το 

1940, σε οργανική σχέση με την πολιτική και οργανωτική του δομή και λειτουργία, 

στηριζόμενη στην προαναφερόμενη φασιστική σύνθεση, θα μπορούσε να 

παρουσιαστεί συνοπτικά ως εξής. Σύμφωνα με μια μορφή του αστικού 

αντικοινοβουλευτισμού, η διακυβέρνηση μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, 

βασιλευομένης ή σε δημοκρατικό – ρεπουμπλικανικό πλαίσιο πρέπει να ασκείται από 

την κορυφή του κράτους, του κρατικού μηχανισμού και στο όνομά της. Με αυτόν τον 

τρόπο διασφαλίζεται η κατοχύρωση των ουσιωδών ατομικών ελευθεριών, ενώ η 

μορφή της πολιτικής εξουσίας δεν θεωρείται σημαντική για μια τέτοια κατοχύρωση. 

Κοντολογίς, ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως οικονομικό και όχι ως πολιτικό 

υποκείμενο. Ακόμη, μια τέτοια αποκατάσταση των «πραγματικών» ελευθεριών του 

ατόμου σε βάρος της κομματοκρατίας θεωρείται ως εγκαθίδρυση μιας ελεύθερης 

πολιτικής εξουσίας σε βάρος μιας ιδεολογικής, ψευδαισθητικής, μορφής 

φιλελεύθερης πολιτικής εξουσίας. Τέλος, αυτή η αναμόρφωση του κράτους ώστε το 

τελευταίο να ενσωματώσει τα ηγετικά στοιχεία, τις ελίτ θα λέγαμε σήμερα, της 

κοινωνίας, θα προσέδιδε πραγματική ισχύ στην πολιτική εξουσία, σε αντίθεση με την 

τυπική, αριθμητική, ισχύ που της προσάπτουν οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.  

Στην πορεία προς τη φασιστική σύνθεση, αυτή η μορφή αντικοινοβουλευτικής 

ιδεολογίας ενισχύεται από μια μορφή εθνικισμού που προσθέτει σε μια ιστοριστική 

και ανορθολογική θεώρηση των θεσμών του έθνους ως εκδηλώσεων ενός οργανικού 

και συμπαγούς «λαϊκού πνεύματος», μια απόχρωση ‘εγελιανισμού’ κατά την οποία το 

έθνος, που πιστεύεται πως είναι η μόνη πραγματικά φυσική και πλήρης μορφή 

κοινωνικού δεσμού, συλλαμβάνεται ως μεταφυσική δύναμη που υλοποιείται 

κατεξοχήν μέσω του πολέμου. Κατά βάθος λοιπόν δεν είναι καθήκον αλλά 

θεμελιώδες δικαίωμα του μεμονωμένου μέλους του έθνους, του ατόμου, να 



πολεμήσει και να πεθάνει για το έθνος. Εκ των πραγμάτων, πιο κοντά σε μια τέτοια 

πραγμάτωση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος βρίσκεται η νεολαία. Σε μια τέτοια 

σύλληψη του έθνους μπορεί να προστεθεί και μια εκδοχή ενός συλλογικού (όχι 

ατομικιστικού όπως του Herbert Spencer) κοινωνικού δαρβινισμού και του συναφούς 

του δόγματος της συλλογικής προσαρμογής και της εθνικής πάλης για την ύπαρξη. 

Αυτή η εκδοχή μπορεί να περιλάβει στους κόλπους της και μια οξυμμένη μορφή 

πολιτικού αντισημιτισμού.  

Μια τέτοια ιδεολογική σύνθεση δεν απαιτεί να αντιμετωπίζεται ως αληθινή με 

ορθολογικούς όρους και με όρους αστικής δημοσιότητας, αλλά ως ορθή, δηλαδή ως 

αντίληψη που υποστηρίζει την πίστη σε μια ιεραρχική πολιτική εξουσία. Η ίδια 

σύνθεση εκβάλλει στην στρατοκρατική αναδιάταξη της κοινωνικής και πολιτικής 

ζωής, όχι με την παραδοσιακή έννοια της υπαγωγής της στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά 

στην κατεύθυνση μιας εσωτερικής στρατιωτικοποίησής της. Η εν λόγω αντίληψη 

ανατιμά και τη θέση της νεολαίας και της νεότητας σε μια τέτοια ιεραρχική πολιτική 

και κοινωνική ζωή. Εννοείται πως αυτές οι ιδεολογικές αρχές τείνουν προς την 

οργανωτική τους υλοποίηση. Τέλος, η επίκληση του κοινωνικού δαρβινισμού οδηγεί 

σε μια ακραία ενίσχυση του αντικοινοβουλευτισμού, μα και των ιεραρχικών, 

στρατοκρατικών και νεανικών γνωρισμάτων του, γιατί ενισχύει την πίστη πως ο 

κοινοβουλευτισμός και οι κοινωνικές, εθνικές, πολιτικές και μορφωτικές δυνάμεις 

που τον υπερασπίζουν, ήτοι ο εσωτερικός εχθρός, απειλεί όχι μόνο τον φυσικό, 

οργανικό, τρόπο ζωής του έθνους, μα την ίδια την (βιολογική) του επιβίωση. 

Αντίθετα, κατά τα τελευταία τριάντα έτη, όταν οι ιστοριστικές προσεγγίσεις των 

εθνικών, εθνοτικών και θρησκευτικών «κοινοτήτων» αναφέρονται στο πολιτισμικό 

πεδίο και όχι στο βιολογικό, η ιδεολογική υποστήριξη μιας κατάλυσης της 

αντιπροσωπευτικής πολιτικής εξουσίας, η οποία θα είναι ανάλογη με την εδώ 

συζητούμενη, δε θα την ενισχύει εξίσου αποτελεσματικά, ούτε θα ηχεί το ίδιο 

πειστικά.  

Με αυτόν τον ορισμό μπορούμε να συλλάβουμε τη δημιουργία ενός 

κοινωνικού συνασπισμού, που καθιστά δυνατή τόσο την εκτροπή από την 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όσο και τη δημιουργία ενός φασιστικού καθεστώτος, 

ταυτόχρονα, ή διαδοχικά και εναλλακτικά. Ωστόσο, η ίδια προσέγγιση παραπέμπει 

στην αντιφατικότητα του κοινωνικού αυτού συνασπισμού, στη θνησιγένειά του. 

Πρόκειται για μια σύλληψη του φασισμού ως εγγενούς αναγκαιότητας της πολιτικής 

εξουσίας που εδράζεται σε σύγχρονες αστικές κοινωνίες, που όμως δε συνιστά και 

αναπόδραστο ορίζοντά της. Ο ίδιος ορισμός βοηθά να εξηγήσουμε τη φάση του 

φασιστικού κινήματος και του φασιστικού καθεστώτος πιο διαλεκτικά και άρα 

ισορροπημένα, ενώ οι περισσότεροι στατικοί ορισμοί του φασισμού προκρίνουν την 

μια από τις δυο, περιορίζοντας ή αποκλείοντας την άλλη. Ακόμη, ο ίδιος ορισμός 

δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν τα ποικίλα φαινόμενα που σχετίζονται, 

περισσότερο ή λιγότερο στενά με τον εμπειρικό φασισμό, στη σωστή προοπτική και 

αναλογία, δίχως να παραμορφώνεται η συνολική εικόνα τους.  



Αυτό συμβαίνει γιατί η σύλληψη που παρουσιάζουμε αφορά το γενετικό 

πυρήνα του φασισμού, που ως εμπειρικό φαινόμενο δεν ταυτίζεται με τον φασισμό 

στην ιστορία ή την εμπειρία. Έτσι, ο γενετικός πυρήνας του φασισμού, όταν παίρνει 

ιστορική – εμπειρική μορφή, μπορεί να συνυπάρχει χρονικά με τον υστερότερο από 

αυτόν στο χρόνο εμπειρικό – ιστορικό φασισμό.  

Ο φασισμός, όπως και οι υπόλοιποι κύριοι –ισμοί της σύγχρονης αστικής 

κοινωνίας, διαποτίζεται από το γενικό πλαίσιο μιας ευρύτερης φάσης της τελευταίας. 

Τρία τέτοια πλαίσια μπορούν να σημειωθούν συνοπτικά: α) μετάβαση από τον 

(κλασσικό) φιλελευθερισμό στον κρατισμό (1880-1920), β) κρατισμός (β1] με μη 

ηγεμονικό σύστημα διεθνών σχέσεων [μεσοπόλεμος], β2] με ηγεμονικό/φιλελεύθερο 

σύστημα διεθνών σχέσεων [1945-1980]), γ) υπερφιλελευθερισμός (ο κρατισμός 

στρέφεται κατά της κοινωνικής και αλληλέγγυας λειτουργίας του κρατισμού, 

1980/1990 κε).   

Η αντιφατικότητα (του συνασπισμού) του φασισμού οδηγεί αναγκαία στη 

θυματοποίηση ενός εσωτερικού εχθρού, (ή μάλλον μιας ιεραρχίας εσωτερικών 

εχθρών), που σχετίζεται στενά και με έναν εξωτερικό εχθρό. Η ταυτότητα του εχθρού 

μπορεί να αλλάζει, μα πάντα πρέπει να εφευρίσκεται (νέος) αναλώσιμος εχθρός/θύμα, 

που να μην είναι ούτε πολύ ισχυρός, ούτε πολύ αδύναμος για τα μέτρα του θύτη. Ο 

βαθμός υλοποίησης αυτών των τάσεων του φασισμού εξαρτάται από τις ιστορικές 

συγκυρίες.  

Μια τέτοια καταδίωξη του εσωτερικού εχθρού προϋποθέτει την αναδιάταξη 

των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους και ιδίως τη δημιουργία ενός 

αστυνομικού κράτους και, ακόμη, την αναμόρφωση του ποινικού δικαίου και την 

εκκαθάριση του δικαστικού μηχανισμού από φιλελεύθερα στοιχεία. Μέσω του 

αστυνομικού κράτους γίνονται σε σημαντικό βαθμό και οι παρεμβάσεις του 

φασιστικού καθεστώτος στις παραγωγικές σχέσεις, σε ό,τι ονομάζεται συνοπτικά 

κράτος πρόνοιας, στην πληθυσμιακή πολιτική και στις αγορές εργασίας. Πρόκειται 

για παρεμβάσεις που συνδέονται αναγκαστικά με αναδιατάξεις κρατικών πολιτικών 

όπως της εκπαιδευτικής και της εργασιακής πολιτικής, που διενεργούνται στο πλαίσιο 

του ιεραρχικού κράτους και της κατάργησης της αντιπροσωπευτικής πολιτικής.  

Ο φασισμός μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εντυπωσιακή ποσοτική μα και 

ποιοτική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων μιας κοινωνίας (ιδίως ορισμένων 

τεχνολογικών τους όψεων), σε βάρος όμως μέρους των ανθρώπινων παραγωγικών 

και δημιουργικών της δυνάμεων, της συλλογικής οργάνωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας και της κοινωνικής κυριαρχίας. Ακόμη και η εκ μέρους του επίτευξη 

εντυπωσιακών οικονομικών μεγεθών γίνεται με την καταστροφή του υλικού και 

ανθρώπινου δυναμικού του εξωτερικού εχθρού.  

Ο φασισμός τείνει να οδηγεί στην ακραία τους συνέπεια τις τάσεις ενάντια 

στη συλλογικότητα και στην αλληλεγγύη που λειτουργούν στην ανταγωνιστική 

αστική κοινωνία, ιδίως σε περίοδο ιστορικής ήττας αυτών των αξιών. Η τάση αυτή 



του φασισμού εκδηλώνεται πρωταρχικά σε σχέση με τις οργανώσεις υποτελών 

κοινωνικών τάξεων που διατηρούν καίριες θέσεις στην παραγωγική διαδικασία και 

οδηγεί στην ένταση της ιδιωτικοποίησης των τάξεων αυτών και των ανθρωπίνων 

σχέσεων ευρύτερα.  

Εξαιτίας της αντιφατικότητας  του φασισμού, οι αξίες της συλλογικότητας και 

της αλληλεγγύης δε χάνονται, αλλά επανεμφανίζονται διεστραμμένες, αφού έχουν 

στο εσωτερικό τους το ριζικό αποκλεισμό του εχθρού, και λειτουργούν στη μορφή 

της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ζωής, έχοντας απωθήσει το συλλογικό 

παραγωγικό – δημιουργικό της περιεχόμενο. Εδώ έγκειται η ρίζα της τάσης του 

φασισμού για αισθητικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και για 

δημιουργία ‘καθολικών’ κοινωνικών οργανώσεων που συνενώνουν ένα πλήθος 

ανθρώπων που η ζωή τους συρρικνώνεται στα περιορισμένα μέσα της ιδιωτικής τους 

ύπαρξης. Ωστόσο, κάθε φορά που οι τελευταίοι μπορούν να συγκρίνουν το 

περιεχόμενο με τη μορφή της κοινωνικής ζωής, ξαναπροβάλλει η ανεπίλυτη 

αντίφασή τους.  

Μια αντιπαράθεση στις προαναφερόμενες δυνατότητες ή πραγματικότητες, 

μπορεί να πάρει τη μορφή συστηματικών αποπειρών για κριτική ανολοκλήρωτων 

θεωρήσεών τους, για κριτική των δημοκρατικών εκείνων αντιλήψεων που δεν 

συντελούν στην αυτονομία των πραγματικών κινημάτων των παραγωγικών – 

δημιουργικών δυνάμεων των σύγχρονων κοινωνιών, ούτε στη απαραίτητη ηγεμονία 

τέτοιων αυτόνομων δυνάμεων πάνω σε ευρύτερες υποτελείς δυνάμεις, αλλά και σε 

ένα προσωπικό με ευρύτερες διαχειριστικές ικανότητες. Οι απόπειρες αυτές πρέπει να 

ενισχύουν πολιτικά, διανοητικά και οργανωτικά, τις κοινωνικές αυτές δυνάμεις σε 

σχέση με τη θέση τους στην παραγωγική, εργασιακή δομή, σε σχέση με τις κύριες 

πηγές κοινωνικής, διανοητικής και πολιτικής εξουσίας και όχι να τις καθηλώνουν 

στην –αντικειμενικά- περιορισμένη ιδιωτικότητά τους.  
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