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Abstract: The article examines the existence of neo-fascist parties and groups in modern
Europe in our era of distress and confusion. In order to characterise the latter as
neo-fascist, it is first of all necessary to identify the degree to which they have been
influenced by traditional fascism which prevailed in Europe during the interwar period. In
any case, the current neo-fascist/radical right parties are characterised by extreme
nationalism, racism―that could even be reliriously motivated―and also populism. They
remain a serious threat to certain groups of people in the European world and beyond,
therefore to identify and peacefully and democratically confront them is undoubtly
necessary.
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Εἰσαγωγικά
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ/ναζισμοῦ ἐμφανίστηκε καὶ κυριάρχησε
στὴν Εὐρώπη, κυρίως στὴν Ἰταλία καὶ στὴ Γερμανία, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1919-1945.
Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς ὁρολογίας, ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ οἱ ὅροι «ἰδεολογία τοῦ
φασισμοῦ»,1 «φασιστικὸ κίνημα»,2 «κολὰζ διαφόρων πολιτικῶν καὶ φιλοσοφικῶν
ἰδεῶν».3 Μεταξὺ τῶν προσεγγίσεων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἰδεολογικὴ φύση τοῦ φασισμοῦ
ἐπιβάλλεται ἐξ ἀρχῆς, νομίζω, νὰ σημειωθεῖ ἡ ἄποψη τοῦ R. O. Paxton ὅτι ὁ
φασισμός «δὲν διαθέτει τὶς βάσεις ἑνὸς φιλοσοφικοῦ συστήματος»,4 στὸν βαθμὸ ποὺ
διακήρυσσε ὅτι διέθετε λ.χ. τὸ σοβιετικὸ καθεστώς. Ἐξ ἄλλου, ὅσον ἀφορᾶ τὴ
* Πτυχιοῦχος τῆς κλασσικῆς φιλοσοφίας (1991) καὶ διδάκτωρ φιλοσοφίας (2002) τοῦ ΕΚΠΑ. Ἔχει
γράψει βιβλία καὶ ἄρθρα πάνω σὲ ζητήματα βυζαντινῆς καὶ ρωσικῆς φιλοσοφίας. Ἔχει μεταφράσει
(2015) τὸ βιβλίο «Ἄρίστη αὐτοκρατορία» τοῦ Γιάροσλαβ Πέλικαν. Διαχειρίζεται τήν ἱστοσελίδα
«Φιλοσοφικὴ σκέψις», ἐνῶ εἶναι σύμβουλος ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ «Στέπα».
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Γερμανία, ἔχουν κατὰ καιροὺς χρησιμοποιηθεῖ οἱ ὅροι «ναζιστικὴ ἰδεολογία»5 καί
«ἐθνικοσοσιαλιστικὴ

κοσμοθεωρία»,6

μὲ

τὰ

χαρακτηριστικὰ

«τοῦ

ἀντιμπολσεβικισμοῦ καὶ τοῦ μιλιταρισμοῦ».7
Τὶς τελευταῖες δεκαετίες συζητεῖται8 εὐρύτατα τὸ ζήτημα τῶν νεοφασιστικῶν
συμπεριφορῶν ποὺ παρατηροῦνται ὄχι μόνον στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ παγκοσμίως. Γιὰ
λόγους ἱστορικοὺς καὶ μεθοδολογικούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ παρερμηνειῶν,
εἶναι ἀναγκαῖο νὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίζει κανεὶς τὸν κλασικὸ φασισμὸ ὡς τέτοιο9 στὶς
σύγχρονες ἐκδηλώσεις κομμάτων, κινημάτων καὶ ὁμάδων, ὥστε νὰ κάνει ἐν συνεχείᾳ
λόγο γιὰ νεοφασισμό. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, τὸ ἐπίθετο «νέος» θὰ πρέπει νὰ
ἑρμηνευθεῖ εἴτε ὡς μία νέα ἐκδήλωση τοῦ παλαιοῦ φασισμοῦ, διατηρώντας
ὁπωσδήποτε ὁρισμένα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά του, εἴτε ὡς μία συνέχεια-ἀντίγραφο
τοῦ παλαιοῦ φασισμοῦ.
Εἶναι ὅμως γεγονὸς ὅτι, ἂν καὶ σήμερα διάφορα κόμματα, κινήματα καὶ ὁμάδες
ἐκφράζουν φασιστικὲς ἀπόψεις ἢ παρουσιάζουν φασιστικὰ χαρακτηριστικά, μὲ κοινὴ
ἀφετηρία τὸ ἐθνικιστικό, τὸ ρατσιστικὸ καὶ τὸ λαϊκιστικὸ στοιχεῖο, ὡστόσο
διαπιστώνονται πολλὲς διαφορὲς σὲ σχέση μὲ τὴ μορφὴ καὶ τὴ λειτουργία τοῦ
φασιστικοῦ καὶ ναζιστικοῦ κόμματος τὴν ἐποχὴ τῆς κυριαρχίας τους. Γιὰ παράδειγμα,
τὰ σύγχρονα ἀκροδεξιὰ κόμματα (Radical Right, Extreme Right),10 τὰ ὁποῖα,
σημειωτέον, ἀποφεύγουν τεχνηέντως στὶς ὀνομασίες τους τὸν τίτλο «νεοφασιστικά»,
οὔτε προτείνουν «τὴν ἀντικατάσταση τῆς δημοκρατίας ἀπὸ μονοκομματικὴ
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Press, 2018, passim.
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δικτατορία» οὔτε εἰσηγοῦνται «τὴν διεξαγωγὴ ἐπεκτατικῶν πολέμων».11 Εἶμαι τῆς
γνώμης ὅτι τόσο ἡ τοποθέτηση ὅτι ὁ φασισμός «δὲν εἶναι μία πρόκληση, άλλὰ ἕνα
μεγάλο πρόβλημα, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὸν δεσποτισμό καὶ στὴ βία καὶ
συνεπῶς συνιστᾶ κίνδυνο γιὰ τὴν κοινωνία»,12 ὅσο καὶ ἡ ἄποψη ὅτι ὑπάρχει ὁ
κίνδυνος «ἑνὸς φασισμοῦ γενικῆς χρήσης»,13 δηλαδὴ μιᾶς ἄστοχα γενικευμένης
ἀπόδοσης φασιστικῆς συμπεριφορᾶς σὲ πρόσωπα καὶ πρακτικές, θὰ πρέπει νὰ
λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν στὴ σχετικὴ συζήτηση, ὥστε νὰ ἀποφεύγονται βεβιασμένες καὶ
ἄδικες ἀποτιμήσεις.
Νὰ προστεθεῖ, τέλος, ὅτι σήμερα συζητοῦνται ὄχι μόνον ἡ μορφὴ καὶ τὸ
περιεχόμενο τοῦ λεγόμενου «νεοφασισμοῦ» ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς
«μεταφασισμοῦ», ἑνὸς ὅρου ὁ ὁποῖος περιγράφει «ἕνα μεταβατικό φαινόμενο, ἐν
ἐξελίξει, ὄχι ἀκόμα ἀποκρυσταλλωμένο», τὸ ὁποῖο «δέν ἔχει τήν ἴδια ὑπόσταση μὲ
τὴν ἔννοια τοῦ φασισμοῦ»,14 ἂν καὶ θυμίζει φασιστικὲς πρακτικές.
Ἔτσι

στὴν

παροῦσα

μελέτη

θὰ

παρουσιάσω

ὁρισμένες

σύγχρονες

ὄψεις-ἐκδηλώσεις αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, καθιερωμένου ὑπὸ τὸν ὅρο «νεοφασισμός»
ἀλλὰ καὶ χαρακτηριζόμενου συχνὰ ὡς «μορφώματος», στὴν Εὐρώπη καὶ στὴ Ρωσία.
Παράλληλα, καὶ ἐπειδὴ γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ ὁμαλὰ ἡ σύγχρονη κοινωνία εἶναι
ἀναγκαῖο νὰ θεμελιωθεῖ ἡ ἀνεκτικότητα καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν Ἄλλο, στὴ
συνέχεια θὰ συζητηθοῦν ἐνδεικτικοὶ τρόποι διὰ τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ
κοινωνία μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἀπέναντι στὶς παρατηρούμενες φασιστικὲς συμπεριφορὲς
καὶ νὰ τὶς ὑπερβεῖ.

Α΄.
Ἂν καὶ σκοπός τῆς παρούσης μελέτης δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἱστορικὴ ἀφήγηση καὶ
παράλληλα μία στατιστικὴ καταγραφή, ἔχει ὁπωσδήποτε ἐνδιαφέρον, καὶ εἶναι καὶ
ἀναγκαῖο, νὰ δεῖ κανείς, σέ μία συγκριτική ἐξέταση, ὁρισμένα ἀπὸ τὰ κοινὰ
γνωρίσματα ἀλλὰ καὶ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν νεοφασιστικῶν μορφωμάτων καὶ
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Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 258.
Rob Riemen, Ἡ ἀέναη ἐπιστροφή, μετφρ.: Ἀλεξάνδρα Ζώη, Πατάκης, Ἀθήνα 2016, σ. 13-14.
Emilio Gentile, Φασισμός. Ἱστορία καὶ ἑρμηνεία, σ. 82.
Enzo Traverso, Τὰ νέα πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ, μετφρ.: Ν. Κούρκουλος, Ἐκδόσεις τοῦ Εἰκοστοῦ
Πρώτου, Ἀθήνα 2017, σ. 13-14.
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ἐκδηλώσεων στὴ σημερινὴ Εὐρώπη, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ρωσίας, ὥστε νὰ
προχωρήσει στὴν ἐξαγωγὴ ἀσφαλῶν συμπερασμάτων.
Ὁπωσδήποτε θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ὁ νεοφασισμὸς στὴν Εὐρώπη συνδέεται
καὶ σήμερα μὲ διάφορες μορφὲς ἐθνικισμοῦ. Στὸ σημεῖο αὐτό, καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια
τοῦ πράγματος, θὰ σημειώσω ὅτι «ὑπάρχει μία διαφορά ἀνάμεσα στὸν ἐθνικισμὸ ποὺ
ἔχει κίνητρο τὴν ἐξάλειψη τῆς καταπίεσης καὶ στὸν ἐθνικισμὸ ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν
κυριαρχία ἐπὶ τῶν ἄλλων».15 Γιὰ νὰ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα: ὁ ἰνδικὸς
ἐθνισμός/πατριωτισμός, ὅπως αὐτὸς διατυπώθηκε καὶ ἐκφράστηκε μὲ τὸν Μαχάτμα
Γκάντι, στράφηκε ὡς γνωστὸν ἐναντίον τῆς βρετανικῆς ἀποικιοκρατίας.16 Ὡς ἐκ
τούτου, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ὁ ἐθνισμός/πατριωτισμὸς τοῦ Γκάντι
περιλαμβάνεται στοὺς ἐθνικισμοὺς ποὺ ἀναφύονται τὶς τελευταῖες δεκαετίες καὶ
στρέφονται κατὰ συγκεκριμένων πληθυσμιακῶν ὁμάδων.
Ἀντιθέτως, ἀναδεικνύεται σήμερα ὁ ἐθνικισμὸς ὡς μέρος τοῦ νεοφασισμοῦ ἐκεῖ
ὅπου διαπιστώνονται κοινωνικὰ προβλήματα (λ.χ. ἀσφάλεια, ἐγκληματικότητα,
ἀνεργία), τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα. Ἐδῶ
ὁ νεοφασισμὸς συνοδεύεται ἀπὸ ἕναν λαϊκισμὸ ποὺ ἀγγίζει τὶς μεγαλύτερες μάζες
ἀνθρώπων καὶ μάλιστα νέων σὲ ἡλικία, ἰδίως μὲ τὶς ὑπεραπλουστευμένες
προσεγγίσεις τῆς κοινωνικῆς/πολιτικῆς πραγματικότητας τὶς ὁποῖες προτείνει. Ἀλλὰ
εὔστοχα διευκρινίζεται ὅτι ὁ λαϊκισμὸς ἀποτελεῖ «ἕνα πολιτικό ἐργαλεῖο ποὺ
ἀποσκοπεῖ στὸν στιγματισμὸ τοῦ ἀντιπάλου».17 Ὡς ἐκ τούτου ὁ λαϊκισμὸς εἶναι μία
μέθοδος, ἐργαλεῖο μιᾶς ἰδεολογίας, ἀλλὰ ὄχι ἰδεολογία.
Ἀναπτύσσεται δὲ σταδιακὰ ἕνας διαχωρισμός, μέσα στὴν κοινωνία, ἀνάμεσα στό
«ἐμεῖς» καὶ στό «αὐτοί», πρᾶγμα βεβαίως ποὺ παρετηρεῖτο καὶ τὴν ἐποχὴ κυριαρχίας
τοῦ φασισμοῦ/ναζισμοῦ. Ὁ διαχωρισμὸς αὐτὸς δὲν ἔχει μόνον ἐθνικό, ἀλλά καί
θρησκευτικὸ χαρακτήρα, ὅπως καὶ χαρακτήρα ταυτότητας. Σὲ κάθε περίπτωση,
πρόκειται γιὰ μία προσπάθεια δαιμονοποίησης τοῦ ξένου καὶ τοῦ διαφορετικοῦ. Ἡ
ρητορικὴ ποὺ συνοδεύει τὸν διαχωρισμὸ αὐτὸν χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐκφράσεις μίσους
καὶ ξενοφοβίας καὶ μάλιστα πρὸς συγκεκριμένες κοινωνικὲς ὁμάδες (μετανάστες,
ὁμοφυλόφιλους, ἀκτιβιστές, κ.ἄ).
15
16

17

Jason Stanley, Πῶς λειτουργεῖ ὁ φασισμός, σ. 118.
Ἐνδεικτικῶς βλ. Thomas R. Trautmann, Ἰνδία. Σύντομη ἱστορία ἑνὸς μεγάλου πολιτισμοῦ, μετφρ.:
Μ. Παπαηλιάδη, Π.Ε.Κ., Ἀθήνα 2019, σ. 319 κ.ἑ.
Enzo Traverso, Τὰ νέα πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ, σ. 23.
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Ἀλλὰ ὁ νεοφασισμὸς ἔχει, κατὰ περίπτωση, καὶ θρησκευτικὸ περιεχόμενο. Ἀκόμα
καὶ σ’ αὐτὴν τὴν ἐκδοχή, πάντως, οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ νεοφασισμοῦ δὲν εἶναι σαφῶς
ὁριοθετημένες καὶ μὲ ἀπόλυτη ἰσχύ, ἐὰν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι «ἕνας αὐθεντικὰ
ἀμερικανικὸς φασισμὸς στὶς ΗΠΑ θὰ στρεφόταν κατὰ τῶν μαύρων, στὴ Δυτικὴ
Εὐρώπη θὰ στρεφόταν κατὰ τῶν ἰσλαμιστῶν παρὰ κατὰ τῶν ἑβραίων, στὴν
Ἀνατολικὴ Εὐρώπη θὰ ἦταν κατὰ τῶν Ἑβραίων καὶ κατὰ τῶν Δυτικῶν. Τὰ νέα
φασιστικά καθεστῶτα θὰ προτιμοῦσαν τὸ γενικὰ ἀποδεκτὸ πατριωτικὸ ἔνδυμα τῆς
δικῆς τους χώρας καὶ ἐποχῆς παρὰ τὰ ξένα πλέον σύμβολα τῆς σβάστικας καί τοῦ
fascio».18 Πάντως, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι στὴ σημερινὴ ἐποχὴ καὶ στὸν
ἀντισημιτισμό ποὺ εἶναι πάντοτε παρών,19 ἔχει προστεθεῖ στὶς εὐρωπαϊκές κοινωνίες
ἡ ἰσλαμοφοβία.20
Ἐπίσης κατὰ περίπτωση, οἱ ἐκφράζοντες μία νεοφασιστικὴ συμπεριφορὰ
ἐπιτελοῦν πράξεις βίας, προχωρώντας μὲ εὐκολία καὶ στὴν ἀφαίρεση τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς. Πάντως, οἱ σύγχρονες φασίζουσες μορφὲς συμπεριφορᾶς, ἐκπροσωπούμενες
μέσα ἀπὸ ἀντίστοιχα κόμματα, δὲν ἔχουν στὸ πρόγραμμά τους «νὰ ξαναστήσουν
ἀποικιακὲς αὐτοκρατορίες οὔτε νὰ ὑποκινήσουν πολέμους καὶ μοιράζονται ἕναν
καταρχήν “εἰρηνόφιλο” ἀντιαμερικανισμό».21
Ἂν καὶ τὰ νεοφασιστικά/ἀκροδεξιά κόμματα στὴν Εὐρώπη μέμφονται τὴν
κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία, ὡστόσο χρησιμοποιοῦν τὶς ἐλευθερίες ποὺ αὐτὴ
παρέχει καὶ ἔτσι ἐκπροσωποῦνται σήμερα στὰ Κοινοβούλια τῶν χωρῶν τους.
Πάντως, γιὰ τὴν ἱστορία, καὶ ἐπειδὴ ἴσως δὲν εἶναι ἰδιαιτέρως γνωστό, θὰ πρέπει νὰ
σημειωθεῖ ὅτι
«ὅταν γράφει κανεὶς γιὰ τὸν φασισμὸ στὴ Σκανδιναβία, στὴ Βρετανία, στὶς Κάτω Χῶρες,
ἢ ἀκόμα καὶ στὴ Γαλλία, ἀναγκαστικὰ γράφει γιὰ κινήματα ποὺ περιορίστηκαν στὴν
ἔκδοση μιᾶς ἐφημερίδας, στὴν ὀργάνωση διαδηλώσεων, στίς συναθροίσεις στὶς γωνιὲς
τῶν δρόμων. Ὁ Χοσὲ Ἀντόνιο Πρίμο δὲ Ριβιέρα καὶ τὰ φασιστικὰ κινήματα στὴ Γαλλία
δὲν συμμετεῖχαν ποτὲ στὴν ἐκλογικὴ διαδικασία».22

Μάλιστα διαπιστώνεται ὅτι τὰ σύγχρονα ἀκροδεξιὰ κόμματα ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς
νὰ ἀποκαλοῦνται φασιστικά/νεοφασιστικά, ἀπομακρυνόμενα ἀπό «τή γλώσσα καί τά
18
19
20
21
22

Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, ὅ.π., σ. 242.
Ό.π., σ. 87-92, 102.
Ό.π., σ. 36.
Ό.π., σ. 37.
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 79.
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σύμβολα τοῦ φασισμοῦ».23 Ἔτσι ὁ χαρακτηρισμός αὐτός, ἀσφαλῶς ὄχι ἄστοχος,
ἀποδίδεται ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τους.
Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπισήμανση τῶν κυριοτέρων χαρακτηριστικῶν ποὺ διακρίνουν
τὰ σύγχρονα νεοφασιστικά/ἀκροδεξιὰ κόμματα, ἂς δοῦμε τώρα ὁρισμένα
συγκεκριμένα παραδείγματα.24
Στὴ Γαλλία εἶναι γνωστό ὅτι ἡ «ἄκρα δεξιά» ἐκφράζεται κοινοβουλευτικὰ ἐδῶ καὶ
ἀρκετὰ χρόνια μὲ τὴ μορφὴ τοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώπου» (Front National). Ὡστόσο, ὁ
γαλλικὸς ἐθνικισμὸς ἔχει μία μακρὰ παράδοση ποὺ δὲν συσχετίζεται ἀπολύτως καὶ
πάντοτε μὲ φασιστικά (ὑπὸ τὴν στενὴ ἔννοια τοῦ ὅρου) χαρακτηριστικά. Στὴ σχετικὴ
συζήτηση ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι «τὸ χάρισμα τῆς Μαρὶ Λεπὲν δὲν ἔχει πολλὰ κοινὰ μὲ
τὸ χάρισμα τοῦ Μουσολίνι ἢ τοῦ Χίτλερ. Τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
πιστοὺς ὀπαδούς, ἀπὸ ἕνα θεοποιημένο ἡγέτη, οὔτε ἀπὸ μιὰ πολιτικὴ θρησκεία».25
Μεταξὺ

τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ

Ἐθνικοῦ

Μετώπου

θὰ σημειώσω

τὶς

ἀντιμεταναστευτικὲς του τοποθετήσεις του,26 ἀλλὰ καὶ τὴ ρητορική του κατὰ τῆς
παγκοσμιοποίησης.27
Στὴ σημερινὴ Ἰταλία, τό κόμμα ὑπὸ τὸν τίτλο «Λέγκα τοῦ Βορρᾶ» (Lega Nord)
ἐκφράζει

τὴν

ἀντίστοιχη

ρητορικὴ

κατὰ

τῆς

μετανάστευσης

καὶ

τῆς

παγκοσμιοποίησης, χαρακτηριζόμενο καὶ αὐτὸ τὸ κόμμα ὡς ἐθνικιστικὸ καὶ
ἀκροδεξιό. Ἐὰν πάντως ἡ πολιτικὴ αὐτὴ θεωρηθεῖ ὅτι σήμερα συνιστᾶ μία ἀπειλὴ γιὰ
τὴν ἰταλικὴ κοινωνία καὶ τὴν Εὐρώπη, θὰ σημειώσω παρενθετικὰ μία ἄλλη,
ὁμολογουμένως ἐνδιαφέρουσα ἀλλὰ καὶ συζητήσιμη, ἀναφερόμενη στὴν Ἰταλία τῆς
δεκαετίας τοῦ ’70, ἄποψη τοῦ

Ρενάτο Κούρτσιο, ἱδρυτὴ τῶν «Ἐρυθρῶν

Ταξιαρχιῶν»:
Ἐμεῖς στοχεύαμε στὴν καρδιὰ τοῦ κράτους, στὴ Χριστιανοδημοκρατία. Δὲν βλέπαμε
στοὺς φασίστες ἕναν ὑπαρκτὸ κίνδυνο, ἀντίθετα ἀπαντούσαμε στοὺς τομεῖς τοῦ κινήματος
ποὺ ἀκόμα ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν ἐπονομαζόμενη ἀντιφασιστικὴ πάλη, πὼς εἶχαν

23
24

25
26
27

Ό.π., σ. 255.
Γιὰ τὸν φασισμὸ στὶς χῶρες ποὺ ἀναφέρω ἐδῶ, εἶναι ἐπαρκὴς ἡ βιβλιογραφία ποὺ παραθέτει ὁ
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 334-346. Ὅπου χρειάζεται, παραθέτω
συμπληρωματικὴ βιβλιογραφία.
Enzo Traverso, Τὰ νέα πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ, σ. 149.
Jason Stanley, Πῶς λειτουργεῖ ὁ φασισμός, σ. 183.
Enzo Traverso, Τὰ νέα πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ, σ. 44.
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παρεκκλίνει ἐξαιτίας μιᾶς μεταπολεμικῆς κουλτούρας ἤδη ξεπερασμένης, ποὺ ἁπλῶς
ἀκόμα βόλευε καὶ ἔκρυβε τοὺς πραγματικοὺς κινδύνους.28

Στὴν προσέγγιση αὐτὴ φαίνεται ὅτι ὁ φασισμός/νεοφασισμὸς στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται
ὁ συγγραφέας, δὲν συνιστᾶ πραγματικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν κοινωνία, ἀκριβῶς διότι δὲν
διαθέτει τὶς προϋποθέσεις ὥστε νὰ καταλάβει τὴν ἐξουσία, ὅπως σὲ παλαιότερες
ἐποχές, ἐνῶ ἡ λεγόμενη ἀντιφασιστικὴ πάλη βασίζεται κατ’ αὐτὸν σὲ μία
ξεπερασμένη ἀντίληψη. Ἔχει δὲ σημασία, γιὰ τὴ σύγχρονη συζήτηση, ἡ πιὸ
πρόσφατη ἄποψη τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο ὅτι «ἡ Ἐθνική Συμμαχία ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὸ
MSI [Movimento Sociale Italiano] εἶναι σίγουρα ἕνα δεξιὸ κόμμα, ἀλλὰ δὲν ἔχει
ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὸν παλιὸ φασισμό».29
Ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλβετία τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα, ὑπὸ τὴν ὀνομασία «Ἑλβετικὸ Λαϊκὸ
Κόμμα» (Schweizerische Volkspartei), ἐκφράζει ἀντιμεταναστευτικὲς θέσεις. Γιὰ
παράδειγμα, τὸ Κόμμα αὐτό, τὸ 2016, πρότεινε τὴ διενέργεια ἑνὸς δημοψηφίσματος
μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπελαύνονταν «οἱ μετανάστες ἐὰν ἦταν ἔνοχοι γιὰ ὁποιοδήποτε
παράπτωμα».30 Ἐν τούτοις, ὡς γνωστόν, ἡ διεξαγωγὴ τοῦ δημοψηφίσματος
ματαιώθηκε.
Ὑπὸ τὴν παραπλανητικὴ ὀνομασία «Κόμμα γιὰ τὴν ἐλευθερία» (Partij voor de
Vrijheid) ἔχει δημιουργηθεῖ καὶ δρᾶ ἡ ἐκδοχὴ τοῦ νεοφασισμοῦ στήν Ὁλλανδία. Οἱ
θέσεις αὐτοῦ τοῦ Κόμματος, ποὺ ἐπίσης συγκροτοῦνται ἀπὸ ἕνα μεῖγμα ἐθνικισμοῦ
καὶ λαϊκισμοῦ, προβάλλονται μέσα ἀπὸ ψεύδη καὶ διαστρεβλώσεις σὲ βαθμὸ ποὺ
εἶναι εὔκολο νὰ ἐξαπατηθεῖ ὁ πολίτης καὶ ἡ κοινωνία.31
Οἱ περιπτώσεις τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Αυστρίας εἶναι κάπως διαφορετικὲς ἀπὸ τὶς
ἀναφερεθεῖσες, ἐὰν μάλιστα ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἐκεῖ οἱ ρίζες τοῦ φασιστικοῦ
μορφώματος εἶναι βαθύτερες. Μάλιστα τὰ χαρακτηριστικά τους εἶναι παρόμοια:
τρομοκρατικὴ συμπεριφορὰ πρὸς τοὺς μετανάστες καὶ τοὺς περιθωριοποιημένους,
ἴσως μία σαφέστερη ἰδεολογικὴ κατοχύρωση στὰ θεωρητικὰ κείμενα τοῦ Χίτλερ καὶ
τοῦ Γκέμπελς, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ κοινοβουλευτικὴ ἐκπροσώπηση. Πάντως εἶναι
χαρακτηριστικό (ἂν καὶ ἀναμενόμενο) ὅτι, ἐνῶ ἐπιζητοῦν τὴν εἴσοδό τους στὸ
κοινοβούλιο, τὰ νεοφασιστικὰ μορφώματα, ὅπως ἡ «Ἐναλλακτικὴ γιὰ τὴν Γερμανία»
28
29
30
31

Ρενάτο Κούρτσιο, Μὲ ξεσκέπαστο πρόσωπο, Διάδοση, Ἀθήνα 2011, σ. 99.
Umberto Eco, Περὶ φασισμοῦ καὶ πολέμου, σ. 44.
Jason Stanley, Πῶς λειτουργεῖ ὁ φασισμός, σ. 133-134.
Γιά τήν περίπτωση τῆς Ὁλλανδίας βλ. ἀναλυτικὰ Rob Riemen, Ἡ ἀέναη ἐπιστροφή, σ. 53-90.
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(Alternative für Deutschland) καὶ τὸ «Κόμμα Ἐλευθερίας» (Freileitliche Partei
Österreichs) διακηρύσσουν, σὲ κάθε ἀφορμή, τὸν ἀντικοινοβουλευτισμό τους.
Παράλληλα, οἱ νεοφασιστικὲς ὁμάδες (ποικιλώνυμες καὶ πολυσυλλεκτικές)
ἐκφράζονται μὲ συγκεκριμένα σύμβολα (λ.χ. οἱ σκίνχεντ χρησιμοποιοῦσαν ναζιστικὰ
σύμβολα), ὑπὸ τοὺς ἤχους συγκεκριμένης μουσικῆς, ἐνῶ συνολικὰ διακρίνονται ἀπὸ
μία στρατιωτικοποιημένη λογική. Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ λεχθεῖ ὅτι ἡ δράση τῶν
νεοφασιστικῶν μορφωμάτων στὴ Γερμανία καὶ στὴν Αὐστρία δὲν συσχετίζεται
πάντοτε μὲ τὴ λατρεία τοῦ Χίτλερ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Χάννα Ἄρεντ εἶχε παρατηρήσει
παλαιότερα ὅτι «ὁ Χίτλερ ὅσο ζοῦσε ἄσκησε μία ἀκατανίκητη, ὑποτίθεται, γοητεία
καὶ ἀπὸ τότε ποὺ πέθανε, ἔχει τόσο πολὺ λησμονηθεῖ ὥστε δὲν παίζει πιὰ κανένα
ρόλο, ἀκόμα καὶ στοὺς κόλπους τῶν νεοφασιστικῶν καὶ νεοναζιστικῶν ὁμάδων τῆς
Γερμανίας».32
Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ κάνω μία ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν περίπτωση τῆς Ρωσίας. Στὴ
μετασοβιετικὴ Ρωσία ἡ ἐμφάνιση τοῦ κόμματος «Ρωσική Ἐθνική Ἕνωση» (Русское
Националъное Единство) καὶ ἀργότερα τοῦ κόμματος «Ἐθνικὴ Πατριωτικὴ Ἕνωση
τῆς Ρωσσίας» (РОДИНА), μέ σαφεῖς ἐθνικιστικὲς τοποθετήσεις, ἀλλὰ καὶ
μικρότερης ἐμβέλειας νεοφασιστικῶν ὁμάδων ὅπως ἡ Ἐθνικὴ-Σοσιαλιστικὴ
Ὀργάνωση (Национал- Социалистическое Общество), προκαλεῖ, κατ’ ἀρχὰς
τουλάχιστον, ὁρισμένη ἔκπληξη. Πρὸς ἀποφυγὴ παρερμηνειῶν θὰ σημειώσω ἐδῶ ὅτι
οἱ νεοφασιστικές/ἐθνικιστικὲς ὁμάδες στὴ σημερινὴ Ρωσία δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ
τὶς ἀπόψεις τῶν Σλαβόφιλων στὴ Ρωσία τοῦ 19ου αἰ.33 Βεβαίως καὶ στὴ σύγχρονη
Ρωσία ἡ ρητορικὴ τῶν νεοφασιστικῶν τάσεων ἀναπτύσσεται κατὰ βάσιν κατὰ τῶν
μεταναστῶν καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης.34 Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι
οἱ μετανάστες στὴ σημερινὴ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία εἶναι κατά βάσιν ἐγχώριοι, ὑπὸ τὴν
ἔννοια ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὶς παλαιότερες «σοβιετικὲς δημοκρατίες», εἶναι κυρίως
μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος, ἐνῶ ἀνήκουν στὶς φτωχότερες τάξεις. Δυστυχῶς, ἡ
ἄμεση κρατικὴ ἀντιμετώπιση τῶν περιστατικῶν βίας ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ νεοναζιστικὲς
ὁμάδες στὴ Ρωσία, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, εἶναι περιορισμένη.
Βεβαίως αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι πρωτοφανὲς στὴν ἀχανὴ αὐτὴ χώρα, ἐὰν θυμηθεῖ κανεὶς
τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐθνικῶν (Λιθουανῶν, Πολωνῶν, Ἑλλήνων, Οὐκρανῶν κ.ἄ.)
32
33

34

Ηannah Arrendt, Τὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα, σ. 33.
Δημήτρης Μπαλτᾶς, «Σλαβόφιλοι καὶ Δυτικόφιλοι στὴν Ρωσία τοῦ 19ου αἰ.», Στέπα 13 (2019), σ.
65-71.
Aleksandr Shchipkov, Traditionalism, Liberalism and Neo-Nazism in the Current Political Space,
κεφ. ΙΙ.
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καὶ τῶν θρησκευτικῶν (Ἑβραίων, Χριστιανῶν κ.ἄ.) ὁμάδων ἐκ μέρους τοῦ
σοβιετικοῦ καθεστῶτος, ἰδιαιτέρως δὲ ἐκ μέρους τοῦ Στάλιν.35 Ἐξάλλου, θὰ
προκαλέσει ἐντύπωση ἡ γενικῶς ἀδιάφορη στάση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὶς νεοφασιστικὲς ὁμάδες. Παράλληλα ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι
ὁρισμένα μέλη τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζουν ἐνίοτε ἐθνικιστικὲς ἀπόψεις.36
Πάντως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ δράση τῶν νεοφασιστικῶν ὁμάδων στὴ Ρωσία ἔχει
συγκεκριμένη θρησκευτική παράμετρο.
Ὁμοίως καὶ εὐρύτερα στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἡ ἄνοδος ποικιλώνυμων
ἀκροδεξιῶν κομμάτων37 εἶναι σταθερὴ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἐπισημαίνεται ὅμως ὅτι
«ἡ ἀκροδεξιὰ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἔχει τρία χαρακτηριστικὰ ποὺ τὴ διακρίνουν
ἀπὸ τὰ συγγενῆ κόμματα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης: α΄. Οἱ ἀριστερὲς τοποθετήσεις στὴν
οἰκονομία β΄. οἱ ὁμοιότητες μεταξὺ τῆς ταυτότητας καὶ τῶν πολιτικῶν
μεταρρυθμίσεων καί γ΄. ἡ συνύπαρξη τῶν ἀκροδεξιῶν μὲ τυπικὰ ριζοσπαστικὰ
κόμματα».38 Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης, ἀποτελεῖ ἡ σημερινὴ Οὑγγαρία ἡ πολιτική τῆς ὁποίας παρουσιάζει τὰ
τελευταῖα χρόνια ἀκραῖα ἐθνικιστικὰ χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα διαθέτει κυρίως τὸ
συντηρητικὸ κόμμα «Οὑγγρικὴ Πολιτικὴ Ἕνωση» (Fidesz). Ἐπισημαίνεται, μεταξὺ
ἄλλων, ὅτι ἡ κυβέρνηση τοῦ Ὄρμπαν «καταδίκασε τὰ σχολεῖα ὡς χώρους
φιλελεύθερης κατήχησης […]. Ἕνα νέο ἐθνικὸ κεντρικό ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα
σύστηνε τὰ ἔργα ἀντισημιτῶν Οὕγγρων συγγραφέων. Τὰ σχολεῖα πῆραν ὁδηγίες νὰ
ἐνθαρρύνουν δραστηριότητες ποὺ ὑμνοῦν τὸ ἔνδοξο μυθικὸ οὑγγρικὸ

ἐθνικὸ

παρελθόν, ὅπως ἡ ἱππασία καὶ τὰ οὑγγρικὰ λαϊκὰ τραγούδια».39 Ἐπίσης καὶ στὴν
περίπτωση

τῆς

Οὑγγαρίας

ἡ

κυβερνητικὴ

πολιτικὴ

χαρακτηρίζεται

ἀπὸ

ἀντιμεταναστευτικὲς τοποθετήσεις καὶ πρακτικές.

35
36
37

38
39

Ἐνδεικτικῶς βλ. Hannah Arendt, Τὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα, σ. 200.
Βλ. σχετικὰ Σέρτζ Σμέμαν, «Ἡ ψυχή τῆς Ρωσίας», National Geographic 22, no 4 (2009), σ. 23, 26.
Lenka Bustikova, «The Radical Right in Eastern Europe», στὸν τόμο Jens Rydgren (εοιμ.), The
Oxford Handbook of the Radical Right, Oxford University Press, 2018, σ. 567.
Lenka Bustikova, «The Radical Right in Eastern Europe», σ. 577.
Jason Stanley, Πῶς λειτουργεῖ ὁ φασισμός, σ. 69.
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Β΄.
Καθίσταται φανερὸ ὅτι ὁ νεοφασισμός, μὲ τὰ γνωρίσματα ποὺ ἔχω περιγράψει, ἔχει
πλέον δημιουργήσει ἰσχυρὰ θεμέλια μέσα στὶς σύγχρονες κοινωνίες, ἔστω
μετασχηματιζόμενος σὲ ἀκροδεξιὰ κόμματα καὶ ὀργανώσεις καὶ ἐκφραζόμενος
πολιτικὰ μέσῳ τῶν Κοινοβουλίων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι
ἀναγκαῖο νὰ συζητηθοῦν ἐν συνεχείᾳ τρόποι, σὲ θεωρητικό καὶ κυρίως σὲ πρακτικὸ
ἐπίπεδο, ὑπέρβασης αὐτοῦ τοῦ ἐπικίνδυνου, σὲ κάθε περίπτωση, φαινομένου.
Κατ’ ἀρχάς, καὶ προκειμένου νὰ γνωρίζει κανεὶς γιὰ ποιό φαινόμενο γίνεται
λόγος,40 εἶναι χρήσιμο νὰ διακρίνει τὸν φασισμό/ναζισμὸ ποὺ θεμελιώθηκε τὴν ἐποχὴ
τοῦ μεσοπολέμου ἀπὸ τὰ νεοφαστικά/ἀκροδεξιὰ κόμματα τῶν δεκαετιῶν ἀπὸ τὸ 1970
μέχρι σήμερα, καθ’ ὅσον ἄλλο εἶναι τὸ «λειτουργικὸ ἰσοδύναμο» καὶ ἄλλο τό «πιστὸ
ἀντίγραφο» τοῦ κλασικοῦ φασισμοῦ, κατὰ τὴ χαρακτηριστικὴ διάκριση τοῦ R. O.
Paxton.41 Αὐτὸ διότι διαπιστώνονται μεταξύ τους, ὅπως, νομίζω, φάνηκε ἀπὸ τὴ μέχρι
τώρα πραγμάτευση καὶ τὰ σχετικὰ παραδείγματα, πολλὲς ὁμοιότητες ἀλλὰ καὶ πολλὲς
διαφορές.

Ἐὰν

ὁ

φασισμὸς

ὑπῆρξε

μία

ἀκραία

συμπεριφορά,

γεγονὸς

ἀναμφισβήτητο, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι κάθε μεμονωμένη ἀκραία συμπεριφορὰ ἀνήκει
στὸν χῶρο τοῦ φασισμοῦ ἢ τῶν νεοφασιστικῶν μορφωμάτων. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο
θὰ ἀποφύγει κανεὶς τοὺς ἱστορικοὺς ἀναχρονισμοὺς καὶ τὶς μάταιες γενικεύσεις.
Παράλληλα, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἔχει πάντοτε κανεὶς ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ὁ κλασικὸς
φασισμός «συνδέεται πιὸ εὔλογα μὲ ἕνα σύνολο ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ πάθη ποὺ
διαμορφώνουν τὴ φασιστικὴ δράση παρὰ μὲ κάποια συνεπὴ καὶ καλοσχηματισμένη
φιλοσοφικὴ θεωρία».42 Πρὸς τοῦτο θὰ ὑπομνησθοῦν ἐδῶ δύο ἐνδιαφέροντα
παλαιότερα κείμενα. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Χίτλερ ὁ Τόμας
Μὰν ἔγραφε στὸ ἡμερολόγιό του ὅτι εἶχε γίνει μάρτυρας ἑνὸς εἴδους ἐπανάστασης «ἡ
ὁποία δὲν στηριζόταν σὲ ἰδέες, ἦταν ἐνάντια στὶς ἰδέες, ἐνάντια σὲ ὁτιδήποτε
ἀνώτερο, καλύτερο, ἀξιοπρεπές, ἐνάντια στὴν ἐλευθερία, στὴν ἀλήθεια καὶ στὴν
δικαιοσύνη».43 Λίγα χρόνια ἀργότερα, στὸ κείμενο τῆς δεύτερης προκήρυξης (1942)
τῆς χριστιανικῆς ἀντιφασιστικῆς ὀργάνωσης «Λευκό Ρόδο» διαβάζουμε τὴ
διατύπωση:
40
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Emilio Gentile, Chi è fascista, Laterza, Bari-Roma 2019, passim.
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 243.
Ό.π., σ. 63.
Ἡ ἀναφορὰ ἔχει ληφθεῖ ἀπὸ τὸν Robert O. Paxton (Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 19).
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Εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀντιπαρατεθεῖ κανεὶς πνευματικὰ στὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, διότι ὁ
ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῦ πνεύματος. Εἶναι λάθος νὰ γίνεται λόγος γιὰ
ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία, γιατὶ ἂν ὑπῆρχε κάτι τέτοιο, θὰ ἔπρεπε νὰ προσπαθήσει
κανεὶς νὰ τὴν ἐπαληθεύσει ἢ νὰ τὴν ἀντικρούσει μὲ μέσα πνευματικά. Ἡ πραγματικότητα
ὅμως μᾶς δίνει μία εἰκόνα τελείως διαφορετική: ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα του βήματα τὸ κίνημα
αὐτὸ βασίστηκε στὴν ἐξαπάτηση τοῦ συνανθρώπου, ἤδη ἀπὸ τότε ἦταν ἕνα κίνημα
βαθύτατα σάπιο καὶ μόνο μὲ συνεχῆ ψέματα μποροῦσε νὰ σωθεῖ.44

Μὲ ὁρισμένα σημεῖα τοῦ ἀποσπάσματος (λ.χ. ἐὰν ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι ἢ ὄχι
ἰδεολογία) μπορεῖ νὰ διαφωνήσει κανείς, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε θὰ συμφωνήσει μὲ τὸ ὅτι
ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς ἐπιβλήθηκε «μὲ συνεχῆ ψέματα».45 Ἐδῶ τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι καὶ
σήμερα, ὑπὸ τὶς μορφὲς ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω, τὰ νεοφασιστικά/ἀκροδεξιὰ
κόμματα χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴ ρητορικὴ ἐξαπάτησης τῶν πολιτῶν. Ἔτσι
καθίσταται ἀναγκαία ἡ ἔγκαιρη ἀνάδειξη τῶν φασιστικῶν χαρακτηριστικῶν καὶ ἡ
προσπάθεια ἀποτροπῆς τῆς ἐπιβολῆς τους στὴν κοινωνία.
Ὕστερα ἀπὸ τὶς δύο ἀναφερθεῖσες προϋποθέσεις κατανόησης τοῦ φαινομένου,
δημιουργεῖται εὔλογα τὸ ἐρώτημα πῶς μποροῦμε νὰ ὑπερβοῦμε στὶς φιλελεύθερες
κοινωνίες μας αὐτὴ τὴ νέα ἐπιστροφὴ τοῦ φασισμοῦ, ἀφοῦ βεβαίως προηγουμένως
τὸν ἔχουμε ἀναγνωρίσει ὡς τέτοιο.
Μία πρώτη ἀπάντηση μπορεῖ νὰ ἐξαχθεῖ άπὸ τὴ δημόσια συζήτηση ποὺ εἶχε γίνει
πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια μεταξὺ τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη καὶ τοῦ Ντανιέλ
Κον-Μπεντίτ, ὅταν ὁ δεύτερος διατύπωσε τὴν ἄποψη ὅτι
ὁ φασισμός (ἐνν. τῆς Γερμανίας τοῦ Χίτλερ) ἦταν ἡ ἔκφραση ἑνὸς λαοῦ ποὺ δὲν εἶχε πιὰ
ταυτότητα∙ δὲν ἦταν οἱ δέκα χιλιάδες κακοὶ κεφαλαιοκράτες ποὺ ἐπιβλήθηκαν στὸν
γερμανικὸ λαό. Τὸ πρᾶγμα ξεκίνησε ἀπὸ τὰ κάτω […] Εἶμαι ὀπαδὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ
ἐκφράζεσθαι τὼν φασιστῶν καὶ ἔχω μπουχτίσει μ’ αὐτοὺς ποὺ λένε “ἐλευθερία γιὰ ὅλους
ἐκτός ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἐλευθερίας”. Γιατὶ αὐτὴ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ φράση θὰ μᾶς κάνει
ὅλους νὰ περάσουμε κάποια μέρα στὸ Γκουλάγκ … Θὰ ὑπερασπίσουμε τὰ πράγματα μὲ
πολιτικὸ τρόπο.46
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Βλ. τὸν τόμο Δὲν θὰ σιωπήσουμε ποτέ. Οἱ προκηρύξεις τοῦ Λευκοῦ Ρόδου (1942-1943), μετφρ.: Θ.
Τσομίδης, Πατάκης, Ἀθήνα 2019, σ. 29.
Σχετικὰ μὲ τὴν ἀπάτη καὶ τὴν διαστρέβλωση ὡς μέσα ἐπιβολῆς τοῦ κλασικοῦ φασισμοῦ βλ. Lionel
Richard, Ναζισμὸς καὶ κουλτούρα, σ. 21.
Βλ. Κορνήλιος Καστοριάδης, Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, Ἀπὸ τὴν οἰκολογία στὴν αὐτονομία, μετφρ.: Ἀ.
Σταύρου, Ράππα, Ἀθήνα 1985, σ. 56-57.
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Ἔτσι, ὑπὸ ἕνα πνεῦμα ἐλευθερίας καὶ ἀνεκτικότητας, θὰ πρέπει, νομίζω, οἱ
φιλελεύθερες δυτικὲς κοινωνίες, ποὺ συχνὰ ἐπικρίνονται, καὶ ὄχι ἄδικα, ὡς
διεφθαρμένες, νὰ κατανοήσουν τὴν παρουσία καὶ τὴ δράση τῶν συγχρόνων
φασιστικῶν κομμάτων. Ἐὰν οἱ ἴδιοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν μορφωμάτων αὐτῶν
χλευάζουν τὴ δημοκρατία καὶ τὸν φιλελευθερισμό, αὐτό εἶναι πράγματι ἕνα ζήτημα.
Ἂλλὰ εἶναι ἀντιφατικὸ νὰ ἐπιχειρήσει νὰ περιορίσει ἡ σύγχρονη δημοκρατία μας τὸ
πεδίο ἔκφρασης τῶν νεοαφασιστῶν, διότι τότε ἀντανακλᾶ τὴ θεωρητικὴ ἰδεολογία
καὶ τὴν ἱστορικὴ πρακτική τους. Στὴν ἴδια αὐτὴ συνάφεια θὰ πρέπει νὰ περιληφθεῖ ἡ
χαρακτηριστικὴ διατύπωση τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο: «Εἶμαι ἀντίθετος στὴ θανατικὴ
ποινὴ καί, ἀκόμη κι ἂν εἶχα συλλάβει τὸν Χίτλερ, θὰ τὸν εἶχα στείλει στὸ
Ἀλκατράζ».47 Αὐτό, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐνέχει βεβαίως τὸν κίνδυνο νὰ δοθεῖ εὐρύτατος
χῶρος ἔκφρασης σὲ ἐξτρεμιστικὰ ἐκφραζόμενες νεοφαστιστικὲς ὁμάδες, ὅπως
συμβαίνει σήμερα στὴ Γερμανία καὶ στὴ Ρωσσία, καὶ μάλιστα σὲ πολλὲς περιπτώσεις
χωρὶς νὰ παρεμβαίνει τὸ κράτος. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ οἱ σύγχρονες εὐρωπαϊκὲς
δημοκρατίες ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ παρέμβουν πνευματικά (διὰ τῆς παιδείας) καὶ
πολιτικά (διὰ τῆς νομοθεσίας, ἀκριβέστερα ὅ,τι ἐμπίπτει στὸν χῶρο τοῦ Ποινικοῦ
Δικαίου) ὥστε νὰ ἐλέγξουν αὐτὰ τὰ φαινόμενα.
Καὶ ἐδῶ ἔρχομαι σὲ ἕνα δεύτερο τρόπο ὑπέρβασης αὐτῶν τῶν βίαιων ἐκδηλώσεων
τῶν νεοφασιστῶν. Κατ’ ἀρχὰς θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωριστεῖ ὅτι παρὰ τὶς ἐκδηλώσεις σὲ
παγκόσμιο ἐπίπεδο, ὁ φασισμὸς ἔχει εὐρωπαϊκὴ ἀφετηρία. Ἔτσι παρατηρεῖται, μὲ
κάποια ὑπερβολή ἴσως ἀλλὰ σωστά, ὅτι «ἔχει τὶς ρίζες του στὸν δικό μας πολιτισμό,
στὴν κοινωνία μας ποὺ ἔχει ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὶς πνευματικές της ἀξίες […] Σ’ αὐτὴ τὴ
βουτηγμένη στὴ μνησικακία κοινωνία καλλιεργήθηκε —καὶ καλλιεργεῖται ἐκ νέου—
ὁ φόβος γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ ἡ ἀπέχθεια γιὰ καθετί διαφορετικό».48 Ἡ ἑρμηνευτικὴ
αὐτὴ τονίζει τὴν καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὥστε
νὰ ἀναδειχθοῦν ἐκ νέου ἀξίες ποὺ θὰ ἀποτρέψουν τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴ διατήρηση
νεοφασιστικῶν μορφωμάτων. Ἔτσι ἡ Ἐυρώπη θὰ πρέπει νὰ ἐπανανακαλύψει τὶς
ξεχασμένες

ἀξίες

τῆς

δημοκρατικῆς

συμπεριφορᾶς,

τῆς

φιλοξενίας,

τῆς

ἀνεκτικότητας.
Ἐπιβάλλεται λοιπὸν ἡ Εὐρώπη νὰ καλλιεργήσει τὶς πνευματικὲς ἀξίες μέσα ἀπὸ τὰ
ἐκπαιδευτικά της συστήματα, τὰ ὁποῖα βεβαίως εἶναι ἄστοχο, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνο, νὰ
47
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Umberto Eco, Περὶ φασισμοῦ καὶ πολέμου, σ. 150.
Rob Riemen, Ἡ ἀέναη ἐπιστροφή, σ. 56.
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ἔχουν ἕναν προσανατολισμὸ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τεχνικὸ καὶ οἰκονομικό. Ἔτσι
τίθεται τὸ πρόβλημα τῆς παιδείας, διότι μὲ αὐτὴν μπορεῖ νὰ ὀχυρωθεῖ ὁ πολίτης καὶ ἡ
κοινωνία ἀπέναντι στὴ ρητορικὴ μίσους τῶν συγχρόνων φασιστικῶν κομμάτων.
Παράλληλα πρέπει νὰ κατανοηθεῖ πὼς ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁποιουδήποτε τύπου
νεοφασιστικῶν συμπεριφορῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ διὰ τῆς βίας. Εἶναι εὐνόητο
ὅτι ἡ βία παράγει βία καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διατήρηση ἑνὸς διχαστικοῦ
πνεύματος μέσα στὴν κοινωνία, πραγματιικότητα ποὺ εὐνοεῖ τὴν παρουσία
νεοφασιστικῶν ὁμάδων, ἡ δράση τῶν ὁποίων βασίζεται στὴν ἀναφερθεῖσα διάκριση
τοῦ «ἐμεῖς» καί «οἱ ἄλλοι». Ἡ ἀπάντηση ἐκ μέρους τῆς σύγχρονης φιλελεύθερης
δημοκρατίας ἐπιβάλλεται νὰ προτείνει τὴν ἑνότητα καὶ ὄχι τὸν διχασμό.

Συμπέρασμα
Ἐὰν μπορέσουμε νὰ προσδιορίσουμε τὴ φύση καὶ τὴ λειτουργία τοῦ φασισμοῦ καὶ
περαιτέρω τοῦ νεοφασισμοῦ, θὰ ἀνιχνεύσουμε στὴ σύγχρονη κοινωνία μας τί ἀνήκει
καὶ τί δὲν ἀνἠκει σ’ αὐτὸ τὸ ἰδεολογικὸ μόρφωμα καὶ τὴ σχετικὴ συμπεριφορά.
Ἀσφαλῶς τὸ ἐθνικιστικό, τὸ ρατσιστικὸ καὶ τὸ λαϊκιστικὸ στοιχεῖο εἶναι μέρη μιᾶς
φασιστικῆς συμπεριφορᾶς, τὴν ὁποία ἐπιδεικνύουν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁποία ἀποφεύγουν
ἐπιμελῶς νὰ ἀποκαλέσουν φασιστική, τὰ σύγχρονα ἀκροδεξιά κόμματα καὶ κινήματα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ τὰ πράγματα ἐδῶ καὶ δεκαετίες, αὐτὲς οἱ
νεοφασιστικὲς συμπεριφορές, ἂν καὶ δὲν θυμίζουν τὸν κλασικὸ φασισμό, παραμένουν
μία ἀπειλητικὴ συμπεριφορὰ γιὰ συγκεκριμένες πληθυσμιακὲς ὁμάδες.
Ἡ ἀπάντηση ἐκ μέρους τῆς σύγχρονης, φιλελεύθερα θεμελιωμένης, δημοκρατικῆς
κοινωνίας ἀπέναντι στὶς φασιστικές/φασίζουσες συμπεριφορὲς μπορεῖ νὰ δοθεῖ σὲ
δύο ἐπίπεδα, στὸ πνευματικό (διὰ τῆς παιδείας καὶ τῆς ἠθικῆς) καὶ στὸ πολιτικό (διὰ
τῆς νομοθεσίας, ὁπωσδήποτε γιὰ τὶς περιπτώσεις ποὺ ἐμπίπτουν στὸν χῶρο τοῦ
Ποινικοῦ Δικαίου). Εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι σὲ καμία περίπτωση κόμματα καὶ φορεῖς
ποὺ θέλουν νὰ ἀποκαλοῦνται δημοκρατικὰ δὲν πρέπει νὰ ἐπιδείξουν μία μὴ
δημοκρατικὴ συμπεριφορά, συστοιχιζόμενα ἔτσι μὲ τὶς ἀκραῖες ἐκδηλώσεις βίας τῶν
νεοφασιστικῶν ὁμάδων.
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