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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.

Η βιομηχανική επανάσταση του

ου αιώνα δεν έφερε δραστικές

αλλα ές μόνο σε τεχνολο ικό επίπεδο, αλλά σηματοδότησε μια νέα περίοδο
κοινωνικών και πολιτικών αλλα ών. Τούτη την περίοδο θα προαχθούν νέες α ίες,
πάνω στις οποίες θα στηριχθούν ιδεολο ικά οι ακραία φιλελεύθερες και δε ιές
κινήσεις που σχηματοποιούνται.
Στον οικονομικό τομέα και δη μετά την πα κόσμια οικονομική κρίση του
, η οικονομία της ελεύθερης α οράς θα αμφισβητηθεί και η καπιταλιστική τά η
θα στραφεί προς μια περισσότερο αυταρχική οικονομική πολιτική. Αυτό στοχεύει
στο να επιταχύνει την συσσώρευση του κεφαλαίου στις με άλες επιχειρήσεις που
τότε σχηματί ονται ή και θεμελιώνονται.
Η Γερμανία και η Ιταλία, όσον αφορά τον ευρωπα κό χώρο, επιρεάστηκαν
πολύ από το περιβάλλον αυτό. Σημαντικό ρόλο ια αυτή την ε έλι η έπαι ε το
ε ονός ότι οι δύο αυτές χώρες αποτελούσαν νεοσύστατα εθνικά κράτη που
επηρεάστηκαν βαθύτατα από τον Α Πα κόσμιο Πόλεμο που μόλις είχε τελειώσει,
καθώς επίσης και η ισχυρή οικονομική κρίση που υπήρχε στο διεθνές περιβάλλον.
1

Τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ιταλία, διακρίνεται διάχυτα στην αστική
και με αλοαστική τά η η πόλωση ύρω από το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα.
Συνεπικουρικά σε αυτό έδρασαν και οι λοιπές άρχουσες ελίτ όπως η Εκκλησία. Οι
δυνάμεις αυτές είναι που έδωσαν ώθηση, στα να ιστικά και φασιστικά καθεστώτα
αντίστοιχα, στην κατάκτηση της ε ουσίας, σε μια προσπάθεια τόνωσης της
παρα ω ικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα συ κέντρωσης του πλούτου σε
με αλοκαπιταλιστικούς πόλους. Η επίδραση της καπιταλιστικής τά ης υπήρ ε
καθοριστική

ια την άνοδο του φασιστικού και του να ιστικού κόμματος στην

ε ουσία.

ΣΚΟΠΟΣ
2.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσουμε τις πολιτικές,

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στη μεταπολεμική Ευρώπη των αρχών του 0ου αιώνα και οι οποίες οδή ησαν στην άνοδο των ακραίων
ιδεολο ιών του να ισμού και του φασισμού, μελετώντας τις περιπτώσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας. Επιπρόσθετα θα ίνει προσπάθεια να εκτιμηθεί η αντίδραση της Διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Με άλων Δυνάμεων της
εποχής με σκοπό την ανατροπή των ιδεολο ικών αυτών ρευμάτων.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3.

O 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από την «δεύτερη βιομηχανική

επανάσταση». Παρατηρείται η ταχεία ε άπλωση της βαριάς βιομηχανίας που
συνοδευόταν από αλλεπάλληλες τεχνολο ικές καινοτομίες, όπως η ευρείας
κλίμακας ηλεκτροδότηση, η ανάπτυ η και η πρόοδος στις τηλεπικοινωνίες καθώς
και η με άλη αλλα ή στις μεταφορές. Για παράδει μα, είναι η εποχή που
χρησιμοποιείται ευρέως το αυτοκινήτου και αρ ότερα το αεροπλάνο. Ταυτόχρονα
σημαντικές ανακαλύ εις έ ιναν και στους επιστημονικούς τομείς της χημείας, της
φυσικής αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες. Σε αυτό το σημείο θα ήταν παράλει η
να μην αναφερθούμε και στις σημαντικές ε ελί εις σε πολιτιστικό επίπεδο. [1]
Υπό αυτό το πλαίσιο, όπως είναι λο ικό, ο κοινωνικός ιστός
διαταράσσεται

και

επανασυντάσσεται.

Διακρίνεται

μια

επιτάχυνση

της

αστικοποίησης και ταυτόχρονα η ανάπτυ η μιας νέας ερ ατικής τά ης, που από το
α ροτικό πλαίσιο περνά στο ερ οστασιακό. Η νέα κοινωνία χαρακτηρί εται από
την μα ική κατανάλωση και την

είωση της πολιτικής σε ένα μα ικό πεδίο

διαλό ου και αντιπαραθέσων.
Αυτό
συ

το

νέο

περιβάλλον

ραφείς και καλλιτέχνες.

επηρέασε

τους

νέους

στοχαστές,

νας εκ των σημαντικοτέρων που στι μάτισε τόσο

τον αιώνα που πέρασε όσο και τον επόμενο, ο Γερμανός φιλόσοφος Friedrich
Nietzsche, αποκήρυ ε κατη ορηματικά τον υλισμό και τον ορθολο ισμό του

ου

αιώνα. Ο Νιτσε σμός απέρριπτε αυτό που αποκάλεσε « υχολο ία της μά ας» της
σύ χρονης

δημοκρατίας

και

υιοθέτησε

τη

«θέληση

ια

αυτοκυριαρχία»,

κηρύτοντας τη «μεταρσίωση1 όλων των α ιών» και την κυριαρχία του υ ιούς
συναισθήματος και ενστίκτου με στόχο την επίτευ η του «Υπεράνθρωπου». [4]
Σε ενικές ραμμές, κατά την διάρκεια του

ου αιώνα, υπήρχε μια

τάση απομάκρυνσης από την ορθολο ική φιλοσοφία και ιδιαίτερα στη Γερμανία,
στην Ιταλία και στη Γαλλία. Αυτή η τάση ήταν παράλληλη με την έμφαση στον
ολισμό, στη βιολο ία και την

υχιατρική, ιδιαίτερα στη Γερμανία και στην Αυστρία.

Ακόμα και ο τομέας της βιολο ίας στράφηκε προς τις ολιστικές ερμηνείες.

1

Μ
(exaltation): Η απόσπαση της διάνοιας από τη συνηθισμένη της κατάσταση και η συ κέντρωσή της προς
κάτι υλικό ή άυλο, με συνακόλουθο αίσθημα υπέρβασης της πρα ματικότητας

3

Επίσης, οι νέες τάσεις στη λο οτεχνία, τη μουσική και τις τέχνες
οδή ησαν στην απομάκρυνση από το ρεαλισμό και την αρμονία της κουλτούρας
του

ου αιώνα. Ο νεορομαντισμός κυριάρχησε και ειδικά τα με άλα έρ α του

Richard Wagner, ενώ τα νέα στιλ

ω ραφικής θα στραφούν προς τον

ε πρεσσιονισμό

Τέλος,

και

την

αφαίρεση.

στον

τομέα

της

μουσικής,

παρατηρούνται ρη ικέλευθες αλλα ές, με το κλασικό αρμονικό σύστημα να
απομονώνεται.

Είναι

τώρα

που

δημιουρ ούνται

συνθέσεις

σε

κλίμακες,

κλασματικούς τόνους και μικροτονικότητα.
Ο

καινούρ ιος

αυτός

επιστημονισμός,

σε

αντίθεση

δημοκρατισμό της επιστήμης του προη ούμενου αιώνα, του

με

τον

ου αιώνα,

ενθάρρυνε αντιλή εις περί φυλής, ελιτισμού και ιεραρχίας. Τα στοιχεία αυτά είναι
τροφοδότες και καλλιερ ητές συμπεριφορών που ε υμνούν το πόλεμο και τη βία
εν ένει.
Σημαντικές επιστημονικές φυσιο νωμίες θεωρούνταν ο
στη Γερμανία και ο

ωολό ος

υχοφυσιολό ος

Σουρί στη Γαλλία. Σύμφωνα με το έρ ο του

(

ιλ

00), δίνεται

έμφαση στην ανά κη μιας πολιτιστικής επανάστασης που θα ενισχύσει τη φυλή
μέσω ενός ισχυρού αυταρχικού κράτους. 5
Τα καινούρ ια αυτά φυλετικά δό ματα είχαν ευρεία απήχηση καθώς
λο ί ονταν ως η απάντηση στην αστική παρακμή του ατομοκεντρικού δυσκίνητου
μοντέλου κοινωνίας που φαίνεται να ακμά ει τότε στις πόλεις. Οι αναλυτές του
φυλετισμού ειση ήθηκαν την έρευνα του «επιστημονικού ρατσισμού». Οπαδούς
αυτής της τάσης συναντάμε στη Γαλλία, την Α

λία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες

Πολιτείες. Οι σύ χρονες φυλετικές αντιλή εις έχουν ρί ες στο Διαφωτισμό του
ου αιώνα, καθώς ανθρωπολό οι έκαναν τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες
να κατη οριοποιήσουν τους διάφορους κατοίκους του πλανήτη. Οι πρώτες αυτές
φυλετικές έννοιες έδειχναν σεβασμό σε όλους τους λαούς που

ενικά

ανα νωρί ονταν ως μέλη μιας κοινής ομάδας, της ανθρωπότητας.
Ο πατέρας των μοντέρνων ρατσιστικών διακρίσεων στην Ευρώπη
θεωρείται πως ήταν ο Γάλλος αριστοκράτης κόμης
είναι συ

d Gob

. Ο Gobi-

ραφέας του Essai sur l’inegalite des races humaines (μτφ:

Δοκίμιο ια την ανισότητα των ανθρώπινων φυλών,

να

53). Σύμφωνα με το έρ ο

του, η ανθρωπότητα διαιρείται σε τρείς βασικές φυλές, τη λευκή, τη κίτρινη και τη
4

μαύρη. Υποστήρι ε ότι η λευκή φυλή είναι η ανώτερη και η μαύρη φυλή είναι η
κατώτερη. Θεωρούσε ότι καμία φυλή δεν μπορεί να διατηρήσει την α νότητα και
την ακεραιότητα της καθώς όπως

ράφει “
”.

λλοι θεωρητικοί των ρατσιστικών αυτών θεωριών ήταν ο Γάλλος
αριστοκράτης ορ Βασέρ ντε Λαπού και ο « ερμανοποιημένος»
b

λος

o

o

. Οι δύο τους διέδιδαν τα ρατσιστικά “ευρήματα” που κυρίως

είχαν να κάνουν με τους Εβραίους, τους οποίους τους κατέτασσαν ως πιο
επικίνδυνους από τους “κίτρινους” ή τους “μαύρους”. Αυτός ο ρατσισμός
συνοδευόταν από την ταχύτατη ανάπτυ η των όλο και περισσότερων ρατσιστικών
δο μάτων του αντισημιτισμού.
Η εχθρότητα ενάντια στους Εβραίους επανέκαμ ε κατά τη διάρκεια
των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών του
του

ου και ενισχύθηκε κατά τη δεκαετία

0 και μετέπειτα. Επίσης, τα παραδοσιακά αντιεβρα κά συναισθήματα είχαν

νομιμοποιηθεί από την κυρίαρχη θρησκεία η οποία έπαι ε σαφή ρόλο προς την
παραπάνω κατεύθυνση.
Οι Εβραίοι χαρακτηρί ονταν ένοι καταστροφείς της ηθικής και του
πολιτισμού επειδή θεωρούνταν άνθρωποι χωρίς ρί ες και αποτελούσαν την
πεμπτουσία του υλισμού. Στα τέλη του

ου αιώνα, οι Εβραίοι ορίσθηκαν από

τους θιασώτες αυτής της ακραίας εθνικιστικής προπα άνδας ως μια ιδιαίτερη φυλή
που στόχευε στην καταστροφή των άλλων “ανώτερων φυλών”.
Το ενδιαφέρον ια καινούρ ιες προσε ίσεις και α ίες αυ ήθηκε από
την ανάπτυ η της πλή ης μέσα στη βιομηχανική κοινωνία, η οποία είχε καθιερώσει
άλλους χρόνους στην καθημερινότητα του μέσου πολίτη, καθώς λό ω της
τεχνολο ικής ανάπτυ ης όλα πλέον ινόταν πιο ρή ορα. Σύντομα δημιουρ ήθηκε
ένα καινούρ ιο ασφυκτικό αστικό περιβάλλον περί τα τέλη του αιώνα, και ο
ελεύθερος χρόνος άρχισε να επεκτείνεται ακόμα και στις ευρύτερες μεσαίες τά εις,
με αποτέλεσμα η πλή η να μεταβληθεί σε ένα σύμπτωμα, ώστε με άλο μέρος της
κοινωνίας έτεινε στην κατάθλι η. Παράλληλα με αυτό το φαινόμενο εμφανί ονται
και οι πρώτες βασικές εκφράσεις του σύ χρονου περιβαλλοντισμού. Αυτές οι
από εις αρ ότερα θα υιοθετηθούν από μα ικά κινήματα, με πρώτους τους
φασίστες της Ιταλίας.

5

πως είδαμε και πιο πάνω, οι αλλα ές αντιλή εων και τρόπου ωής
σε διάφορα τμήματα των πολιτιστικών τά εων ήταν βαθιές. Αυτό εμφανί εται
ιδιαιτέρως σε μερικές από τις με αλύτερες ηπειρωτικές χώρες στην Κεντρική
Ευρώπη και τη Ρωσία.
Απορρίφθηκαν σταδιακά κάποιες από τις κυρίαρχες α ίες των
προη ούμενων

ενεών όπως η πίστη στον ορθολο ισμό και η θετικιστική

προσέ ιση. Αυτό το πνεύμα απόρρι ης του παλιού, συχνά συνοδευόταν από μια
εχθρότητα ενάντια στη

ραφειοκρατία και το κοινοβουλευτικό σύστημα και μια

τάση προς μια

» ισότητα.

Σε ενικές ραμμές, το κίνημα που φαίνεται να εδιπλώνεται τώρα,
έβλεπε την έως τότε κοινωνία να βρίσκεται σε κρίση και να χρειά εται μια
ρι οσπαστική λύση. Ταυτοχρόνως υποστήρι ε την κοινωνική και πολιτική
συλλο ικότητα καταδικά οντας τον ορθολο ιστικό ατομικισμό της φιλελεύθερης
κοινωνίας, όπως αυτός νοούνταν τότε, τον υλισμό, την αστάθεια και την διαφθορά
που είχαν καλλιερ ηθεί σε πολιτικό επίπεδο.
Το ιδεολο ικό στήρι μα του κινήματος εκινούσε από τον κοινωνικό
δαρβινισμό και τον φυλετισμό του

d Gob

μέχρι τον

και τον

o . Οι υποστηρικτές αυτών των θεωριών θεωρούσαν ότι η παρακμή της τότε
ανεπτυ μένης

κοινωνίας

ήταν

αποτέλεσμα

της

σύ χρονης

ωής,

της

αστικοποίησης και της επιβίωσης των λι ότερων δυνατών, θεωρία που
αναπτύσσονταν στη βάση του Κοινωνικού Δαρβινισμού. Αυτή η θεωρία περί
κοινωνικής παρακμής θα βρει το θεωρητικό της αποτύπωμα στο έρ ο “Degeneration” (μτφ: Εκφυλισμός) του Max No d

. Αρ ότερα, οι θεωρήσεις των εθνικιστών

θα προά ουν την άπο η ότι ο εθνικός πατριωτισμός ήταν η λύση έναντι της
κατάπτωσης και του εκφυλισμού της αστικής κοινωνίας. Οι θεωρήσεις αυτές
λο ί ονται ως το πρώτο βήμα ια την άνοδο του φασισμού και την θεωρητική
δικαιολό ηση αυτού.
δη από τα τέλη του

ου αιώνα, διάφορες αντιδημοκρατικές

θεωρήσεις κέρδι αν έδαφος, με αποτέλεσμα να διαχυθεί ο φασισμός ως πολιτική
ιδεολο ία λί ο πριν την έναρ η του Α Πα κοσμίου Πολέμου. Καταληκτικά, οι ρί ες
του φασισμού βρίσκονται στους νεωτερισμούς του τέλους του
αρχών του 0ου. [3]

6

ου αιώνα και των

Συ κεντρωτικά, είναι η βιομηχανική επανάσταση σε συνδυασμό με
τον αυ ανόμενο ρόλο της μηχανής, της τεχνολο ίας και της επιστήμης που
ανέτρε ε την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ωή όπως ήταν νωστή ια τις
πλατίες μά ες ως τότε. Ταυτόχρονα, και μέσα σε αυτό το νέο πολιτικο-κοινωνικό
σκηνικό, οι βιομηχανικές χώρες της δύσης, ανα ητώντας πρώτες ύλες αλλά και
καινούρ ιες α ορές ια τα πλείστα α αθά που πλέον παρά ονται, προκάλεσαν την
αύ ηση του αντα ωνισμού, των συ κρούσεων και των στρατιωτικών ε οπλισμών.
Μέσα στα πλαίσια αυτά διε ήχθει ο Α Πα κόσμιος Πόλεμος.

7

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.

Ο

Π λ

Π

β λλ

Στην προη ούμενη ενότητα και μέσα από τα παραδεί ματα της
Ιταλίας και Γερμανίας προσπαθήσαμε να δώσουμε μια εικόνα της συνθήκης που
σχηματοποίησε την ακόλουθη περίοδο η οποία χαρακτηρί εται από την άνοδο
στην ε ουσία του να ισμού και φασισμού. Παρακάτω θα ε ετάσουμε το
περιβάλλον μέσα στο οποίο ρί ωσαν οι παραπάνω δυο αντικοινωνικές πολιτικές.
Ο εθνικισμός ανατράφηκε μέσα από τη νέα εθνικιστική Δε ιά, η οποία
στόχευε τόσο στην επέκτασή της στο εσωτερικό οικονομικό πεδίο, όσο και την
ιμπεριαλιστική

της

επέκταση.

Η

Γερμανία

εισήχθη

στον

ιμπεριαλιστικό

αντα ωνισμό πολύ αρ ότερα σε σχέση με τις λοιπές δυνάμεις, όπως η Α

λία και

η Γαλλία. Η αδυναμία της Γερμανίας στο πεδίο αυτό, με την ταυτόχρονη πολιτική
και διπλωματική απομόνωση της μετά το Α

Πα κόσμιο Πόλεμο είχε ως

αποτέλεσμα την εσωτερίκευση του Γερμανικού κεφαλαίου και την αύ ηση της
μαχητικότητας του εθνικισμού.
Κατά τον επιφανή ιστορικό του φασισμού Στάνλε Πέ ν (Πέ ν, στο
“Μια ιστορία του φασισμού”), ο φασισμός ως πολιτικός όρος διακρίνεται, μέχρι και
σήμερα ια την ασάφειά του, καθώς δεν περιέχει μια σαφή πολιτική αναφορά.
από το

ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης

ερ ασία του ια τον σύ χρονό Ιταλικό φασισμό ότι η “

o

δη

επισημαίνει σε

o”, ως μια ένωση, ένας

σύνδεσμος, δε δηλώνει άμεσα τίποτα ια το πνεύμα και τον σκοπό του κινήματος,
ενώ ήδη ο πολιτικός χαρακτηρισμός «φασίστας» λο ί εται ως υποτιμητικός και
παραπέμπει στα μέσα και στον χαρακτήρα επιβολής (βία, καταπίεση, δικτατορική
ε ουσία).
Ο Μαρκ Μα άουερ στο βιβλίο του «Σκοτεινή

πειρος» αναφέρει:

».
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νας

εσωτερικός

” θα μπορούσε να πει κάποιος, αποδίδοντας μια

ποιητική διάσταση στον όρο.
πως είδαμε και νωρίτερα μετά την εποχή της βιομηχανικής
επανάστασης επήλθε μια επιταχυνόμενη τεχνολο ική πρόοδος που επιβοήθησε
την διαμόρφωση ενός σκηνικού άνισης οικονομικής με έθυνσης αλλά και έδρασε
ένα νέο πα κόσμιο περιβάλλον. Πλεον μιλάμε

ια το «πα κοσμιοποιημένο

κεφάλαιο».
Σε αυτό το νέο σκηνικό και

ια πρώτη φορά, προκλήθηκε μια

με άλης, επίσης πα κόσμια, ύφεση. Η ύφεση αυτή έπλη ε την α ροτική οικονομία
αλλά και την βιομηχανική, με αποτέλεσμα τις επικυίνδυνες ταλαντεύσεις του τότε
καπιταλιστικού συστήματος, ταλαντεύσεις τέτοιες που έθεταν το όλο σύστημα σε
κίνδυνο.
Κάποιοι παρά οντες, οι οποίοι συντέλεσαν στην οικονομική κρίση
έχουν φυσικά να κάνουν με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου που μόλις
είχε περάσει, του Α Πα κοσμίου Πολέμου. Επιπλέον το υ ηλό χρέος ευρωπα κών
χωρών στις ΗΠΑ, η υπερβολική αύ ηση της παρα ω ής εν μέσω τεχνολο ικής
έκρη ης και η νομισματική αστάθεια που προήλθε από την απόρρι η του “κανόνα
του χρυσού”2 είναι ακόμη κάποιοι παρά ονες που συντέλεσαν σε αυτή την
οικονομική κρίση.

0

Σε αυτό το πλαίσιο κρίσης του καπιταλισμού διαμορφώνεται το
έδαφος ανόδου του φασισμού (και να ισμού). Τα παλαιότερα πολιτικοκοινωνικά
συστήματα διαβρώνονται προς την παραπάνω κατεύθυνση, και το στοιχείο αυτό
είναι ευρύτατο.
Είναι αυτά λοιπόν τα αυταρχικά καθεστώτα που συνέβαλλαν στο
περιβάλλον ια την ανάπτυ η του φασισμού στην Ιταλία και του να ισμού στην
Γερμανία. Η αναφορά μας μόνο σε αυτές τις δύο χώρες δεν ίνεται λό ο ιστορικής
συνήθειας. Είναι αυτές ακριβώς οι χώρες που αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα
των

παραδει μάτων

καθιέρωσης

ακραίων

τέτοιων

αντιδραστικών

και

αντικοινωνικών καθεστώτων και ταυτόχρονα οι ίδιες που συντέλεσαν στην
διάχυση των αυτών πολιτικών και σε λοιπές χώρες. Εν κατακλείδι στη περίοδο του

2

Κ
υχ υ
: Η 00% αντιστοιχία των νομισμάτων που κυκλοφορούν, με μια ορισμένη ποσότητα του πολύτιμου
μετάλλου, την οποία διατηρεί στο θησαυροφυλάκιό του ο «ορ ανισμός» που τα εκδίδει

9

μεσοπολέμου

υπάρχει

ένα

αλληλοτροφοδοτούμενο

κλίμα

ακραίας

συντηρητηκοποίησης που καλλιερ εί το έδαφος ια τον πόλεμο που έρχεται.
Ακολούθως θα ε ετάσουμε περαιτέρω τις περιπτώσεις της Ιταλίας
και Γερμανίας ώστε να καταδεί ουμε τις πολιτικές και οικονομικές, σχέσεις εντός
και εκτός συνόρων, πάνω στις οποίες καλλιερ ήθηκε ο φασισμός και ο να ισμός.

5.

ΗΠ

π

Μ λέ

Γ

Η συνηθέστερη μορφή πολιτικού θεσμού στην Ευρώπη στις αρχές
του 0ου αιώνα, ήταν η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Είναι αλήθεια ότι σε όλες τις
ευρωπα κές χώρες με κοινοβουλευτικό πολίτευμα ενισχύονταν οι τάσεις προς το
«ισχυρό κράτος». Το στοιχείο αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στην Ιταλία και στη
Γερμανία, οι οποίες ανήλθαν καθυστερημένα στη σκηνή του ιμπεριαλισμού.
Η ανάπτυ η του να ιστικού κινήματος δέχεται αποφασιστική ώθηση
κατά την περίοδο της ισχυρής κρίσης της ερμανικής οικονομίας, η οποία είχε
αρχίσει να εκδηλώνεται ήδη από το

. Την περίοδο

-

η ερμανική

βιομηχανία αναδιορ ανώνεται με τη βοήθεια αμερικανικών δανείων και

ένων

επενδύσεων και παράλληλα ο εκσυ χρονισμός αυτός της βιομηχανίας οδη εί στην
αύ ηση της τεχνικής ανερ ίας. Την ίδια περίοδο και ενώ οι βιομήχανοι ετοιμά ονται
να στραφούν κυρίως στη διεθνή α ορά, εσπά η πα κόσμια οικονομική κρίση.
Το σκηνικό αυτό συνοδεύεται από ανάλο η κρίση του τραπε ικού
συστήματος και την απαρχή χρεωκοπιών τραπε ών. Οι με ιστάνες του κεφαλαίου
εν ένει είναι αυτοί που θί ονται ιδιαιτέρως από αυτή την νέα κατάσταση. Αυτό
τους κάνει να στραφούν προς βοήθεια στο κράτος. Μόνο ένα ισχυρό κράτος θα
μπορούσε να αναβάλει μπρος τον μηχανισμό αναπαρα ω ής του κεφαλαίου.
υτό είναι το υπόβαθρο της απόφασης των με ιστάνων της
βιομηχανίας και των τραπε ών να στηρί ουν το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό
Ερ ατικό Κόμμα του Αδόλφου ίτλερ και τελικά να το ωθήσουν στην ε ουσία.
Η κατάσταση αυτή φαίνεται να είναι ευνο κή ια το να ιστικό κόμμα
καθώς είναι αυτό που από την μια δομείται πάνω στην ιδέα του ισχυρού κράτους
και από την άλλη κατακεραυνώνει το υπάρχον πολιτικό σύστημα ως προδοτικό. Η
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πολιτική αυτή βρίσκει κοινό, τόσο μετα ύ των βιομηχάνων, όσο και σε ένα
ευρύτερο κοινωνικό φάσμα αστών και μικροαστών.
Στην προεκλο ική εκστρατεία του
ανά κης

ίτλερ κυριαρχεί το θέμα της

» ια τη Γερμανία έναντι του διεθνούς αντα ωνισμού στις

α ορές. Επίσης το δεύτερο στοιχείο που δομεί την καμπάνια αυτή αφορά την
εκάθαρη εναντίωσή του στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και στα πολιτικά
κόμματα εκείνης της περιόδου.

3

Τελικά, οι να ιστές εμφανί ουν με άλα ποσοστά στις εκλο ικές
αναμετρήσεις

ε ονός που διευρύνει

το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής

κοινότητας. Παράλληλα, εκινά μια περίοδος “προεδρικής δημοκρατίας”, μιας και η
ε ουσία ασκείται στη βάση προεδρικών διατα μάτων χωρίς την έ κριση της
βουλής σύμφωνα με το άρθρο

του συντά ματος της Βα μάρης. Το στοιχείο

αυτό περιστέλει ακόμη περισσότερο τα όποια δημοκρατικά κοινοβουλευτικά
δεί ματα υπήρχαν και ταυτόχρονα καλλιερ εί στις συνειδήσεις του εκλο ικού
σώματος ένα πιο αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης.
Σε αυτό το περιβάλλον “περισταλμένης δημοκρατίας” η ανερ ία
αυ άνεται, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση παραχωρεί φοροαπαλλα ές στη
βιομηχανία και επιδοτεί επιχειρήσεις. Η D
οικονομική

επιθεώρηση

των

βιομηχάνων

-und Stahlindustrie,
της

σιδηροβιομηχανίας,

που

αντιμετωπί ουν με άλες οικονομικές δυσκολίες κατά την περίοδο του

3 ,

ράφει:
» [14]. Η δήλωση αυτή αποτελεί ένα
καλό παράδει μα πολιτικού παρεμβατισμού στελέχους του οικονομικού κόσμου.
Οι σχέσεις του

ίτλερ με τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα ανα-

πτύσσονται περαιτέρω. Το Γενάρη του
Ντύσελντορφ ο

3

στη Λέσχη της Βιομηχανίας του

ίτλερ στο λό ο του αναφέρεται σε μια απολυταρχική κυβέρνηση

που θα συνέτριβε τους κομμουνιστές και θα απαιτούσε
»[14]. Ενώ ένα χρόνο μόλις
νωρίτερα ο Siemens, της ομώνυμης εταιρείας, υπο ράμμι ε μπροστά στους
Αμερικανούς βιομηχάνους τη σημασία του να ιστικού κόμματος [14].
Οι Γερμανοί με ιστάνες της βιομηχανίας και των τραπε ών θεωρούν
ότι μόνο η δύναμη του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος ε
11

υάται μια σταθερή

κυβέρνηση, ικανή να ε ασφαλίσει την «κοινωνική ειρήνη». Παράλληλα το
πρό ραμμα των να ιστών που αφορά την αναθεώρηση των συνόρων - ώστε και
να επιτευθεί και ο αυτός ο«

» - μπορούσε να τους ε ασφαλίσει νέες

α ορές.
Ο

ίτλερ, που τον ανέβασαν στην ε ουσία οι με ιστάνες της

βιομηχανίας και οι τραπε ίτες, ήταν εκάθαρος στην ομιλία του στο Ράιχστα κ τον
Μάρτιο του

33, επιβάλλοντας τη να ιστική δικτατορία:

». Ο

ίτλερ ίνεται διάσημος ια το

» [15].
Είναι αυτό το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θρέφει και
αναπτύσει τον να ισμό στη Γερμανία και την μετέπειτα επικράτηση του, ως είναι
νωστό, κατά τις αρχές του Β Πα κοσμίου Πολέμου.

6.

ΗΠ

π

Μ λέ

Ι

λ

Και ενώ στην Γερμανία εννιέται ο να ισμός λί α χρόνια νωρίτερα,
στην Ιταλία με αλώνει ο φασισμός3. Συ κεντρωτικά στοιχεία αυτού ώστε να
καταλάβουμε,

ια να σχολιάσουμε, το πλαίσιο όπου αναπτύχθηκε θα δούμε

παρακάτω.

3

Ο όρος “φ
” προέρχεται από το Fascio, που με τη σειρά του «κατά εται» από τη λατινική λέ η fasces (
) και ια την ακρίβεια από την έκφραση «fasces lictoriae». Επρόκειτο ια δεμάτια από ραβδιά τα οποία έφεραν οι
Λίκτορες, α ιωματούχοι κατώτεροι δημόσιοι λειτουρ οί του ρωμα κού πολιτεύματος. Κάθε α ιωματούχος κρατούσε ένα fascis το οποίο αποτελούνταν από ένα αριθμό ραβδίων ανάλο α με τη θέση του στην ιεραρχία, ενώ στη μέση του δεματιού
βρισκόταν ένας πέλεκυς. Αυτός συμβόλι ε τη δυνατότητα κοπής των κεφαλιών των αντιπάλων του πολιτεύματος. Στη σημειολο ία των φασιστών του Μουσολίνι, ο πέλεκυς μπορεί να είναι μονός ή διπλός, υπονοώντας την κοπή των κεφαλών
όποιων εχθρεύονται το καθεστώς, ανε άρτητα από τον πολιτικό και ιδεολο ικό χώρο από τον οποίο προέρχονταν. Είναι
α ιοσημείωτο ότι ο πέλεκυς απομακρυνόταν από το δεμάτι όταν οι Λίκτορες βρίσκονταν εντός των ορίων της παλιάς πόλης
της Ρώμης (Pomerium), κάτι που συμβόλι ε ότι η ανώτερη ε ουσία σε αυτό το τμήμα της πόλης ανήκε στο λαό της και σε
κανέναν άλλο. Τα Fasces ως σύμβολο ισχύος παρέμεναν σε χρήση στη Ρώμη και κατά την Αυτοκρατορική περίοδο, ενώ σε
μετα ενέστερες περιόδους έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε διάφορες χώρες – πριν και μετά το Μουσολίνι – ως σύμβολο ενότητας, δύναμης και ε ουσίας.
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Η έκθεση του ενικού επιθεωρητή της αστυνομίας τον Ιουνίου του
ια τα Fasci di combattimento του Μουσολίνι, την φασιστική ορ άνωση που
δημιούρ ησε ο Μουσολίνι το
τους την εταιρεία

, την

, ανέφερε μετα ύ των πη ών χρηματοδότησής
& την

Τον Μάιο του

do (εταιρεία πολεμικού υλικού)

.

ο πρωθυπουρ ός Τ ολίτι διέλυσε τη βουλή και

προκήρυ ε εκλο ές. Είναι τότε που σττο

ηφοδέλτιο του κυβερνητικού συνασπι-

σμού συμπεριλαμβάνονται και οι φασίστες του «Εθνικού Μπλοκ». Η προεκλο ική
εκστρατεία του Μουσολίνι, κατά την περίοδο εκείνη, συνοδευόταν από όρ ιο βίας
ακόμη και δολοφονιών. Παρόλα αυτά όμως συνέχι ε να έχει την οικονομική
στήρι η της Conindustria, της ένωσης των βιομηχάνων και της ένωσης τραπε ών.
Λί ους μήνες αρ ότερα το φασιστικό κόμμα στο ιδρυτικό του συνέδριο στη Ρώμη
καλούσε « ια ένα ισχυρό ιταλικό κράτος» και υιοθετούσε τον ιταλικό ιμπεριαλισμό.
Το οικονομικό πρό ραμμα του κόμματος

«

»[1].
Με τη στήρι η των βιομηχάνων και των τραπε ιτών, του στρατού και
της αστυνομίας, της μοναρχίας και της εκκλησίας του Βατικανού, ο δρόμος ια την
άνοδο των φασιστών στην ε ουσία ήταν πλέον στρωμένος ια την νίκη.
μόλις χρόνο αρ ότερα, τον Οκτώβριο του
Ιταλική πρωτεύουσα

τσι, έναν

, ο Μουσολίνι πορεύεται προς στην

ια να “στεφθεί” πρωθυπουρ ός. Η διαβόητη

” μα ί με τα τά ματα των μελανοχιτώνων του φασίστα πρωθυπουρ ού θα
χαραχθεί ως μια μέρα νίκης του φασισμού.
Θα είχε ενδιαφέρον να σημειώσουμε ένα ακόμη σημειολο ικό
χαρακτηριστικό που συμπληρώνει το πα λ των σχέσων φασισμού-με άλου
κεφαλαίου. Σχηματί οντας την κυβέρνησή του ο Μουσολίνι παρέδωσε το
υπουρ είο Βιομηχανίας και Εμπορίου στον πολυεκατομμυριούχο επιχειρηματία
Τεόφιλο Ρόσι.
Λί α χρόνια αρ ότερα, στις αρχές του

5, ο Μουσολίνι θα

προχωρήσει στη διάλυση του κοινοβουλίου, θα απα ορεύσει όλα τα πολιτικά
κόμματα, θα καταρ ήσει όλες τις ελευθερίες, θα αποβάλει τον δημοκρατικό μανδύα
και θα επιβάλει μια ανοιχτή φασιστική δικτατορία

.

Θα είχε ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στην τα ική
σύνθεση του ιταλικού φασιστικού κόμματος. Το

το

5% των μελών του

ιταλικού φασιστικού κόμματος προέρχονταν από τη μικροαστική και τη μεσοαστική
13

τά η, το 5% από την ερ ατική τά η (ενώ το ποσοστό της ερ ατικής τά ης στον
πληθυσμό ανερχόταν κατά την περίοδο εκείνη στο
οικονομική και κοινωνική ελίτ.

,5%) και το

0% από την

σον αφορά την η εσία του, το 0% των μελών της

προερχόταν από τα μεσαία στρώματα.
Στην πρα ματικότητα τα φασιστικά συνδικάτα, ενερ ό κομμάτι του
ιταλικού φασιστικού κόμματος, δεν ήταν παρά όρ ανα διοίκησης του κράτους. Σε
ομιλία του τον Μάρτιο του

ο Μουσολίνι δηλώνει
». Με λί α λό ια τα

φασιστικά συνδικάτα δημιουρ ήθηκαν ια να είναι όρ ανα πολιτικής πειθαρχίας
[12]. Κάνοντας εδώ ένα τα ίδι στο χρόνο θα είχε ενδιαφέρον να σημειώσουμε το
πώς νοεί ο Σωκράτης την πειθαρχία σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα: «Η ηθική της
πειθαρχίας μπορεί να διαμορφωθεί μόνον απέναντι στους πολιτικούς εχθρούς»
και όχι στον εσωτερικό εχθρό που ορί ει ο Μουσολίνι.

χουμε δηλαδή μια

αντίστροφη απεικόνιση αυτού που διακύρητε ο Σωκράτης.
Οι καπιταλιστές διαθέτουν πλέον ένα ισχυρό κράτος στο πλευρό
τους, τέτοιο που θα ε ασφαλίσει τα κέρδη τους και τη διεύρυνσή τους μέσω
διώ εων των ερ ατικών ορ ανώσεων, απα όρευσης των απερ ιών, την
κατάρ ηση των συλλο ικών συμβάσεων και εν

ένει την αποκατάσταση του

ερ οδοτικού απολυταρχισμού στο εσωτερικό της επιχείρησης καθώς και την
επιθετική ε ωτερική εμπορική πολιτική.
Μερικά ακόμη χαρακτηριστικά ιστορικά στοιχεία συμπληρώνουν την
εικόνα προς την παραπάνω κατεύθυνση. Ετσι έχουμε, το διάτα μα της 30ης
Ιουνίου του

3 που επαναφέρει το “βιβλιάριο ερ ασίας”. Στο βιβλιάριο ερ ασίας

οι αρχές σημειώνουν αν η συμπεριφορά του ερ άτη ερ α όμενου είναι
«ικανοποιητική από εθνικής από εως» και ο ερ οδότης υποδεικνύει σε
περίπτωση απόλυσης αν ο ερ α όμενος είναι «ά ιος εμπιστοσύνης» ή όχι.
Αποτελεί δε ένα απαραίτητο έ

ραφο ια να μπορεί κάποιος να βρει δουλειά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιταλικού τύπου της εποχής, οι ονομαστικοί
μισθοί μειώθηκαν κατά το ήμισυ την περίοδο

-1932

5 . Παρόλες τις με άλες

μειώσεις και σε αυτούς τους ισχνούς νέους μισθούς επιβάλλονται πολλαπλές
κρατήσεις πέρα από την κλασσική φορολό ηση. Οι κρατήσεις αυτές αφορούσαν
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υποχρεωτική εισφορά ια τα φασιστικά συνδικάτα, κρατήσεις ια τη βοήθεια στους
ανέρ ους, εισφορά ια το φασιστικό κόμμα και άλλα.
Η τά η των καπιταλιστών θέλει να χρησιμοποιήσει το φασιστικό
κίνημα ια τα συμφέροντά της, αλλά με κανέναν τρόπο δεν είναι διατεθειμένη να
χάσει την αυτονομία της. Μπροστά στην άρνηση των βιομηχάνων και των
με άλων αιοκτημόνων, ο Μουσολίνι περνά από το Με άλο Φασιστικό Συμβούλιο
απόφαση που καταδικά ει τα μικτά συνδικάτα.
Ο Αλφρέντο Ρόκο, ο υπουρ ός Δικαιοσύνης του φασιστικού
καθεστώτος ράφει:

» [15]. Μια καταφανής φοβικότητα στην ελευθερία ή
και στην ιδέα αυτής διακρίνεται από τον υπουρ ό, πρά μα όχι παρά ενο, καθότι η
επιβίωση ενός φασιστικού κόμματος ε αρτάται από την περιστολή κάθε φύσεως
ελευθερίας.
Καταληκτικά θα είχε ενδιαφέρον να συ κεντρώσουμε εδώ τα πλαίσια
πάνω στα οποία δομήθηκαν τόσο τα φασιστικά όσο και να ιστικά καθεστώτα:
Συ κεκριμένα

αυτά

συ κροτούνται

προερχόμενο

από

τα

μικροαστικά

σε

μα ικά

κινήματα

στρώματα.

με

κύριο

αρακτηρί ονται

προσωπολατρεία του αρχη ικού προσώπου που εν

σώμα

από

τη

ένει θεωρείται ιδιαιτέρως

χαρισματικός. Θεσμοθετούν ολοκληρωτικές δομές ια την διάτα η του κράτους στη
βάση του εθνικισμού, του ρατσισμού και αντισημιτισμού καθώς και κατά με άλου
εχθρού αντιπάλου, δηλαδή του κομμουνισμού και προά ουν τον κρατικό
κορπορατισμό, τον μιλιταρισμό και την αντικαπιταλιστική προπα άνδα. Τέλος τα
καθεστώτα αυτά δίνουν έμφαση στους παραδοσιακούς κοινωνικούς θεσμούς,
όπως τη αυταρχική πατριαρχική οικο ένεια και πλάθουν ένα καθ όλα αντιδραστικό
περιβάλλον όσον αφορά την ε έλι η, την ανάπτυ η και τον εκσυ χρονισμό.

7.

Τ Φ

Κ

ώ

Υπ λ π Ευ ώπ

Με πρότυπα τον ιταλικό φασισμό και τον ερμανικό να ισμό,
στηρί ματα τον αντικομμουνισμό, την έλλει η φιλελεύθερων παραδόσεων και
στέρεων δημοκρατικών θεσμών και έναυσμα την κοινωνική και οικονομική κρίση,
στην νότια και ανατολική Ευρώπη επιβάλλονται αυταρχικές λύσεις και δικτατορικά
15

καθεστώτα: Ου
,

αρία-

Αλβανία-

Αυστρία-

, Ισπανία-

,

3 και

Γιου κοσλαβία-

33, Λετονία-

3 , Βουλ αρία-

,

3 , ΠολωνίαΛιθουανία-

3 , Ελλάδα-

, Πορτο αλία,

Εσθονία-1933,

3 , Ρουμανία-

3 . Ο

αυταρχισμός πήρε διάφορες μορφές, ανάλο α με τις συνθήκες που επικρατούσαν
σε κάθε χώρα.
Στην Πολωνία, ο στρατη ός

d

, μετά από πρα ικόπημα

επέβαλε αυταρχικό καθεστώς με τη βοήθεια της αριστεράς -που τον προτίμησε
από την Ακροδε ιά και τους αστούς πολιτικούς- την οποία σύντομα απαρνήθηκε.
Το καθεστώς του

d

, προσέλαβε μορφή ήπιας στρατιωτικής και

συντηρητικής δικτατορίας μέχρι τον θάνατό του (

35).

Στα Βαλκάνια, τα αυταρχικά καθεστώτα επιβλήθηκαν ως μοναρχικές
δικτατορίες (Γιου κοσλαβία - Αλέ ανδρος, Βουλ αρία – Μπόρις Γ’ με τη βοήθεια
του στρατη ού Γκεορ κίεφ, Ρουμανία – Κάρολος Β’) ή με την υποστήρι η των
μοναρχών (Ελλάδα – Μετα άς που όπως και ο στρατη ός Φράνκο θέλησε «να
υρίσει πίσω το ρολόι προς μια προδημοκρατική ελιτιστική εποχή». Στην Αλβανία
ο πρόεδρος

χμεντ

ό κου αφού επέβαλε αυταρχικό καθεστώς (

αυτοανα ορεύεται σε βασιλιά (

).

Στην Πορτο αλία, δημοκρατική χώρα από το
χρόνια σημειώθηκαν 5 ε ε έρσεις, άλλα αν
δικτατορίες. Το

5),

0, μέσα σε

κυβερνήσεις και επιβλήθηκαν 3

, η χαώδης κατάσταση τερματί εται με την επιβολή

στρατιωτικής δικτατορίας από τον στρατη ό Καρμόνα, ο οποίος από το

3

αρκείται στο α ίωμα ενός σκιώδους προέδρου ενώ την πρα ματική ε ουσία ασκεί
ια 3 ολόκληρα χρόνια ο Σαλα άρ.
Το

33 ο Σαλα άρ εισή α ε ένα νέο σύντα μα που ανακήρυσσε τη

χώρα σωματειακή και αβασίλευτη πολιτεία. Η κυβέρνηση αποκτά την δυνατότητα
να περιορί ει ‘ ια το κοινό καλό’ τα ατομικά δικαιώματα. Ο πρωθυπουρ ός
κυβερνούσε με νομοθετικά διατά ματα. Η Βουλή, σύμφωνα με το φασιστικό
πρότυπο, ελε χόταν από το καθεστώς: «Η

νω Βουλή έ ινε Σωματειακό

Επιμελητήριο και οι ερ ασιακές σχέσεις αναπλάστηκαν υποχρεωτικά σύμφωνα με
τις αρχές της Καθολικής ορ ανικής σκέ ης μέσω του Εθνικού Ερ ασιακού
Νόμου». Τα πολιτικά κόμματα απα ορεύτηκαν, τα ανε άρτητα συνδικάτα
διαλύθηκαν. Ο φόβος

ια τον κομμουνισμό μετρία ε την έχθρα προς τους
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κεφαλαιοκράτες και οι επιχειρηματίες διατήρησαν σε με άλο βαθμό την αυτονομία
τους.
Η Αυστρία, «ακολουθώντας την Πορτο αλία, άνοι ε το δρόμο στη
διαμόρφωση εκείνου του ενσυνείδητα χριστιανικού εθνικισμού που έμελλε να
διαποτίσει αρ ότερα τη Σλοβακία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κροατία και τη
Γαλλία του Βισύ, καθώς και τη δε ιά πολιτική στην Πολωνία, την Ου

αρία και τη

Ρουμανία. Συνακόλουθο αυτής της πορείας ήταν ο βίαιος αντισημιτισμός. Κατά τη
διάρκεια του Μεσοπολέμου, σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοκοινωνιστές (εταίροι
του συνασπισμού που κυβερνά την Αυστρία από το
σφοδρή και συχνά βίαιη αντιπαράθεση. Στις
ο

Μαρτίου

) έρχονται τακτικά σε
33 (οκτώ μέρες προτού

ίτλερ κάνει το ίδιο στη Γερμανία), ο πρωθυπουρ ός και εκφραστής του

αυστροφασισμού Ντόλφους τερματί ει την ένταση ανάμεσα στη μαρ ιστική Βιέννη
και τις Καθολικές επαρχίες αναστέλλοντας την κοινοβουλευτική διακυβέρνηση.
να χρόνο αρ ότερα διατά ει στρατιωτική επίθεση ενάντια στις με άλες
σοσιαλιστικές ερ ατικές κατοικίες της πρωτεύουσας, καταστρέφοντας την Κόκκινη
Βιέννη. Ο Ντόλφους δημιούρ ησε ένα Καθολικό αυταρχικό καθεστώς, που
αντικατέστησε τον φιλελευθερισμό και τη δημοκρατία με τη θεωρία του
“ ριστιανο ερμανικού σωματειακού κράτους”.
Στην Ισπανία το

3, ο στρατη ός Πρίμο ντε Ριβέρα – θαυμαστής

του Μουσολίνι, με τη υποστήρι η του Αλφόνσου ΙΓ’, ε καθίδρυσε μια κλασικού
τύπου «δικτατορία της παραδοσιακής ιθύνουσας τά ης», η οποία καταλύθηκε μα ί
με τη μοναρχία το

30. Το καθεστώς έκτακτης ανά κης με η έτες στρατιωτικούς,

επιβάλλεται με κύριο ήτημα τον τερματισμό των στρατιωτικών αποτυχιών στο
Μαρόκο και τη συντριβή του αποσχιστικού κινήματος στην Καταλανία, με
πρόφαση την αντιμετώπιση μιας σχεδόν ανύπαρκτης επαναστατικής απειλής. Η
τεταμένη κατάσταση που επικράτησε ανάμεσα στους δυο συνασπισμούς –το
Λα κό Μέτωπο της Αριστεράς και το Εθνικό Μέτωπο- μετά τις εκλο ές του

3 ,

οδη εί τον στρατη ό -και διοικητή των ισπανικών δυνάμεων που στάθμευαν στο
Μαρόκο- Φράνκο, να κηρύ ει τον πόλεμο στην κυβέρνηση της Μαδρίτης. Αφορμή
η δολοφονία του η έτη των μοναρχικών Κάλβο Σοτέλο.
φασιστικά

οράματα

των

φαλα

ιτών

ια

μια

νέα

ωρίς να ακολουθήσει τα
Ισπανία,

ο

Φράνκο

υπερασπίστηκε την παραδοσιακή κοινωνία της χώρας του και στηρίχτηκε σ’ αυτή.
Απέβλεπε στη ε καθίδρυση ενός συστήματος με διάρθρωση αυταρχική και
συντεχνιακή που θυμί ει πιο πολύ την Πορτο αλία του Σαλα άρ παρά την Ιταλία
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του Μουσολίνι. Ωστόσο, το φρανκικό καθεστώς θα δεχθεί την επιρροή του
φασισμού περισσότερο από τις υπόλοιπες δικτατορίες της νότιας και ανατολικής
Ευρώπης.
Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος (1936-

3 ), με μισό εκατομμύριο

νεκρούς οδή ησε στην επικράτηση του Φράνκο –ο οποίος κυβέρνησε μέχρι το
1975- και στην αύ ηση του οήτρου του φασισμού στην Ευρώπη. Παράλληλα,
ε καινίασε μια νέα εποχή τρομοκρατίας στην Ισπανία: 50 χιλιάδες αντιφασίστες
εκτελέστηκαν. Εκατομμύρια πολιτικοί πρόσφυ ες ε κατέλει αν τη χώρα. Ο
Ισπανικός Εμφύλιος υπήρ ε ένας ευρωπα κός πόλεμος. Οι δημοκρατικοί
ενισχύθηκαν από εθελοντές από όλες τις χώρες. Οι εθνικιστές από το φασιστικό
καθεστώς της Ιταλίας και το να ιστικό της Γερμανίας. Κατά τη διάρκειά του, ο
Φράνκο α ιοποίησε συστηματικά τις υπηρεσίες της Φάλα

ας. Ορ άνωση που η

ιδεολο ία της την εντάσσει στον πρώιμο φασισμό, η Φάλα

α ιδρύθηκε από τον

οσέ-Αντόνιο Πρίμο ντε Ριβέρα, ιο του πρώην δικτάτορα, που ο τουφεκισμός του
από τους δημοκρατικούς, το Νοέμβριο του

3 , διευκόλυνε τον Φράνκο στη

συντηρητική στροφή του.
Στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη, όπου η δημοκρατία στηρί εται σε
μια βαθιά ρι ωμένη πολιτική αντίλη η, οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί δεν φαίνονται
να απειλούνται από τα φασιστικά και τα φασί οντα κόμματα που με την κρίση
νωρί ουν ωστόσο απότομη άνοδο.
Στη Γαλλία, που τον Φεβρουάριο του

3 θα νωρίσει αληθινή κα-

θεστωτική κρίση, ο φασισμός έχει απήχηση «ιδιαίτερα στους κύκλους των διανοουμένων και τα παιδιά των αστών». 0 Το Γαλλικό Λα κό Κόμμα του πρώην κομμουνιστή ακ Ντοριό, μπορεί να συ κριθεί με τους φασίστες της Ιταλίας και τους
να ί, τόσο σαν μέ εθος, όσο και σαν ιδεολο ία και κοινωνική ταυτότητα των μελών
του. Βέβαια, ακροδε ιές ορ ανώσεις (όπως η Δέσμη του

ωρ

Βαλουά, τα

Πατριωτικά Νιάτα του Ταιττιν έ, τον Πύρινο Σταυρό του αντισυντα ματάρχη ντε
Λαρόκ –που μετά την απα όρευσή του από την κυβέρνηση Μπλουμ σχηματί ει το
Γαλλικό Κοινωνικό Κόμμα-, τον Φρανσισμό του Μαρσέλ Μπυκάρ κλπ) υπάρχουν
από τα μέσα της δεκαετίας του
Στην Α

0.

λία η Βρετανική

νωση Φασιστών του Μόσλεϋ, που δεν

επερνά τις είκοσι χιλιάδες μέλη, θα απο ενώσει ρή ορα το βρετανικό κοινό με τις
βίαιες εκδηλώσεις της. Στο Βέλ ιο (

3 18

3 ) υπήρ ε μια έ αρση ανάλο η με

εκείνη στη Γαλλία. Στους Φλαμανδούς, εμφανίστηκαν το Φερντινάσο του Γιόρις
βαν Σεβέρεν και η Φλαμανδική Εθνικιστική
φιλονα ιστική

και

χρηματοδοτούμενη

από

νωση του Σταφ ντε Κλερκ,
τους

να ί. Στους

Βαλλόνους,

κυριάρχησε το κίνημα των ρε ιστών του Λεόν Ντε κρέλ, με φιλοπαραδοσιακό
χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενο από τον Μουσολίνι.
Στην Ολλανδία, στις εκλο ές του
κίνημα

35, το μικρό εθνικοσοσιαλιστικό

του ντον Μούσσερτ, συ κεντρώνει το % των ήφων.
Στην

Ελβετία

παρουσιάστηκε

το

φασιστικό

κίνημα

του

συντα ματάρχη Φον αλλά και το Εθνικό Μέτωπο του φιλονα ιστή Ρολφ έννε.
Στη Νορβη ία, η Εθνική

νωση του Κουίσλιν κ χαρακτηρί εται από

πολύ περιορισμένη εκλο ική απήχηση.
Στο πίνακα που παραθέτουμε αμέσως μετά ίνεται μια σύνο η των
νέων πολιτικών αυταρχικών καθεστώτων που χαρακτηρί ουν και την περίοδο
ενδιαφέροντος μας, η οποία δεν είναι άλλη από αυτή του μεσοπολέμου:
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λες αυτές οι ορ ανώσεις, (μα ί και οι κυανοχιτώνες του Ο’ Ντάφφυ

στην Ιρλανδία καθώς και ορ ανώσεις στη Φινλανδία, στη Δανία και τη Σουηδία)
υποχωρούν απότομα το

3 , έχοντας φθάσει στο από ειο της δύναμής τους –

εκλο ικής και αριθμητικής- κατά τα χρόνια

Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

20

3 -1936.

8.

Και ενώ ως κατοικούντες στην Ευρώπη όταν σκεφτόμαστε φασιστικά

καθεστώτα έχουμε στο νου μας την Ιταλία, η ιστορία της ίδιας, μεσοπολεμικής,
περιόδου έρχεται να μας δια εύσει.
Η βρετανική κυβέρνηση στην Ινδία και στις Αποικίες θεωρείται, λό ο
πρακτικών, όμοια με μια να ιστική τέτοια. Ο αραβικός εθνικισμός, ο φινλανδικός
εθνικισμός, το κόμμα του ινδικού κο κρέσου, η μουσουλμανική λί κα, η φασιστική
Ιαπωνία έρχονται να συμπληρώσουν μόνον μερικώς το πολιτικό πα λ των
εθνικιστικών και φασιστικών θέσεων της περιόδου. Ε έχον παράδει μα αποτελεί
αυτό της Ιαπωνίας, το οποίο και θα μελετήσουμε ακολούθως.

9.

ΗΠ

π

Ι π

Στην περίπτωση της Ιαπωνίας θα κάνουμε μια ιστορική κατα ραφή
κάποιων καίριων σημείων

ια να καταδεί ουμε τις

ενεσιουρ ές αιτίες του

φασισμού σε αυτό το Ασιατικό έδαφος.
Στην Ιαπωνία, ολόκληρο τον

ο-

ο αιώνα, ο αυτοκράτορας ήταν

τυπικά ο ανώτατος άρχοντας χωρίς όμως αυτός να έχει πρα ματική ε ουσία. Ο
αυτοκράτορας συ κυβερνούσε με τον Σο κούν (οικο ένεια Το κουκάβα), ο οποίος
ήταν ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Σαμουράι. Η δυαρχία αυτή
υποδηλώνει την δύναμη των σαμουράι και του στρατού ως μια εχωριστή κάστα,
στην ώρα. Μάλιστα οι Το κουκάβα και οι υποτελείς τους κατείχαν μέχρι τον
αιώνα, το

ο

της συνολικής ής της Ιαπωνία [18].
Οι Ντα μίο, οι οποίοι ήταν φεουδάρχες, πρί κηπες ή η εμόνες, ήταν

υποτελείς μόνο στον Σο κούν. Οι Ντα μίο στρατολο ούσαν σαμουράι ώστε να
υπερασπί ονται την η τους, ενώ σε αντάλλα μα τους έδιναν κομμάτια αυτής. Με
αυτόν τον τρόπο, οι ίδιοι οι σαμουράι

ίνονταν με τη σειρά τους και αυτοί

φεουδάρχες, οι οποίοι στρατολο ούσαν άλλους σαμουράι.
Η Ιαπωνία χωρι όταν επίσης σε η εμονίες, τους αποκαλούμενους
αν. Μέχρι τον

ο αιώνα υπήρχαν

0 περίπου

αν, που εμπόδι αν τη

δημιουρ ία συ κεντρωτικού κράτους. Οι η εμόνες αυτοί, εκτός από τη

η που

κατείχαν, ασκούσαν πολιτική και δικαστική ε ουσία στην περιοχή τους. Πρόκειται
ια χαρακτηριστικό στρατιωτικό και φεουδαρχικό “κομμάτιασμα” το οποίο και ήταν
το κύριο χαρακτηριστικό της ιαπωνικής κοινωνίας [18].

21

Η καταστροφή πολλών μικρο διοκτητών ης, οδή ησε στην εμφάνιση
της μισθωτής ερ ασίας στην ύπαιθρο στα μέσα του

ου αιώνα. Τον

ο αιώνα η

φυσική οικονομία περνά κρίση. Η κρίση επιδεινώνει την α ροτική παρα ω ή.
Μάλιστα υπολο ί εται ότι η Ιαπωνία κατά τους χρόνους
από σιτοδεία

0 εως

0 υπέφερε

φορές.
Για τον αυτοκράτορα, η διατήρηση της σταθερότητας της ε ουσίας

του, θα περνούσε μέσα από την εισα ω ή βιομηχανικών μέσων α ροτικής
παρα ω ής, αλλά και την αποδυνάμωση των φεουδαρχών σαμουράι. Η
βιομηχανική παρα ω ή της Ιαπωνίας στις αρχές του

ου αιώνα ήταν σε πολύ

χαμηλό επίπεδο. Μάλιστα ο αστικός πληθυσμός την εποχή αυτή αντιστοιχούσε
μόλις στο 5% του συνολικού πληθυσμού [20].
νας από τους λό ους καθυστέρησης της οικονομικής ανάπτυ ης
της Ιαπωνίας έχει να κάνει και με την απομόνωση της. Την απομόνωση της
επέβαλαν οι σο κούν. Οι Σο κούν πίστευαν ότι έτσι θα διατηρήσουν την ε ουσία
τους και η χώρα δεν θα αλλοιωνόταν από τις ε ωτερικές επιροές. Ως εκ τούτου, η
Ιαπωνία παρέμεινε μια κλειστή κοινωνία βαθύτατα συντηρητική. Κομβικό ρόλο
στην Ιαπωνική κοινωνία δε, παί ει η παράδοση [18].
μως, περί τα τέλη του

ου αιώνα και στις αρχές του

ου αιώνα

ίνεται εμφανές ότι οι χώρες που είτε βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία όπως η Κίνα
και η Κορέα, είτε προσβλέπουν σε κατάκτησή της, όπως η αποικιοκρατική
Ολλανδία και η Αμερική, έχουν αναπτύ ει την πολεμική τους βιομηχανία, στοιχείο
που τις καθιστά απειλή ια την Ιαπωνία.
Η απειλή της επέμβασης ή τελικά η επέμβαση των ένων δυνάμεων
θα παί ει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυ η του εθνικιστικού στοιχείου στην
Ιαπωνία και κατ επέκταση του καπιταλιστικού μοντέλου.

πως και στη Γερμανία,

που η άνοδος του εθνικισμού ήταν αποτέλεσμα ετεροπροσδιορισμού του αλλικού
πολιτικού περιβάλλοντος των προη ούμενων αιώνων, έτσι και στην Ιαπωνία, η
καθυστερημένη εμφάνιση του ιαπωνικού εθνικισμού ήταν εν πολλοίς αποτέλεσμα
και στην περίπτωση αυτή, ε ωτερικών επιδράσεων.
Παράλληλα, ο τα ικός αντα ωνισμός που έρχεται ως αποτέλεσμα της
υπερεκμετάλλευσης των α ροτών, αποτελεί τη βασική αιτία υπονόμευσης του
φεουδαρχικού συστήματος. Είναι η περίοδος που η ιαπωνική κοινωνία περνά από
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τη φεουδαρχική-κομματιασμένη οικονομία, στην καπιταλιστική-συ κεντρωμένη
οικονομία [18].
Ο αυτοκράτορας, που θα εκπροσωπήσει τη συ κεντρωτική ε ουσία,
θα στραφεί στον ιαπωνικό λαό ώστε να νικήσει τους φεουδάρχες. Για τον
αυτοκράτορα, η ανάπτυ η της βιομηχανίας σήμαινε την αύ ηση της α ροτικής
παρα ω ής, την δημιουρ ία αστικού πληθυσμού μισθωτής- ε αρτημένης ερ ασίας
που θα προερχόταν από τα κατεστραμμένα στρώματα της υπαίθρου και που θα
ήταν σύμμαχος στην κεντρική ε ουσία.
Παράλληλα η εκβιομηχάνιση σήμαινε και την δημιουρ ία α ιόπιστου
στρατού, ικανού να αντιμετωπίσει τους υπο ήφιους εισβολείς. Με λί α λό ια ο
αυτοκράτορας με την εκβιομηχάνιση (που ούτως ή άλλως φάντα ε αναπόφευκτη)
πίστευε ότι θα πετύχαινε την παύση του τα ικού αντα ωνισμού, την επιβολή του
ίδιου στους σαμουράι και την υπεράσπιση της χώρας [18, 20].
Διάφοροι κύκλοι Ιαπώνων με αλοαστών, έβλεπαν θετικά την
εισα ω ή νέων θεσμών από τη δύση. Παρόλα αυτά, αν και οι ευ ενείς αυτοί
θεωρούσαν ότι η Ιαπωνία έπρεπε να αναπτύ ει σχέσεις με τις δυτικές χώρες,
προσχώρησαν στο εθνικιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε την εποχή αυτή (τέλη του
ου αιώνα) κάτω από το κυρίαρχο σύνθημά

” καθώς πίστευαν ότι με

αυτόν τον τρόπο θα ενέπνεαν τις απαραίτητες αστικές μεταρρυθμίσεις.
Οι Το κουκάβα που βρίσκονταν στις βόρειες περιοχές τις Ιαπωνίας
συνέχισαν τον α ώνα επανα κατάστασης του Σο κούν στην ε ουσία. Η
κυβέρνηση στηρίχτηκε στους α ρότες που ε ε έρθηκαν ητώντας

ενική ισότητα

και την κατάρ ηση των δικαιωμάτων που είχαν οι φεουδάρχες πάνω στη η. άρη
σε αυτούς ο αυτοκράτορας θα επιβληθεί στους Το κουκάβα.
Η νέα κυβέρνηση προώθησε νόμους που θα ευνοούσαν την
πρωταρχική συσσώρευση. Αφέθηκε ελεύθερο το εσωτερικό και ε ωτερικό
εμπόριο, αφέθηκε ελεύθερη η α οραπωλησία

ης, ιδρύθηκαν τράπε ες και

μετοχικές εταιρείες. Τέλος οι ευ ενείς διατήρησαν κάποια από τα προνόμιά τους
και μέρος της περιουσίας τους.
Παράλληλα καταρ ήθηκαν οι παλιές φεουδαρχικές περιφέρειες και
αντικαταστάθηκαν από έναν συ κεντρωτικό κρατικό μηχανισμό. Καθιερώθηκε ένα
ενιαίο νόμισμα και ιδρύθηκαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπε ες). Λί ο
αρ ότερα, περί το

3, θα εισαχθεί ο “Νόμος Περί Ε
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είου Ιδιοκτησίας” όπου θα

καθιερωθεί η ατομική φορολο ική υποχρέωση, ενώ καταρ είται η κοινοτική
φορολό ηση, αποδεκατί οντας τις φεουδαρχικές κοινότητες καθώς τις στερούσε
εσόδων.
Τα ε ονότα αυτά που έμειναν στην ιστορία ως
(μτφ: αποκατάσταση του αυτοκράτορα), ήταν αποτέλεσμα την μα ικοποίησης της εθνικιστικής ιδεολο ίας. Βασικό στοιχείο αυτής της αλλα ής ήταν το
χτύπημα που δέχτηκαν οι τοπικές η εμονίες, οι οποίες υποτάχθηκαν στην κεντρική
ε ουσία.

τσι χτίστηκε το Ιαπωνικό έθνος. Ο πρωταρχικός στόχος πλέον ήταν ια

την μεν κυβέρνηση το ”Σόνο Τ όι” ( μτφ: σεβασμός στον αυτοκράτορα) και ια το
λαο το “Φουκόκου Κυοχέι” (μτφ: πλούσια χώρα-ισχυρός στρατός) [18].
Στα

0-

έσπασε στην Ιαπωνία οικονομική κρίση. Η

παρα ω ή έπεσε ρα δαία. Η στρατιά το

επέρασε το ένα εκατομμύριο. Αυτό

είχε ως άμεση συνέπεια τη πτώση του βιοτικού επιπέδου και προκάλεσε κύμα
απερ ιών.
Τον Νοέμβρη

δολοφονήθηκε ο Τακάσι άρα, ο πρώτος πολίτης

(μη ευ ενής)που είχε καταλάβει το πρωθυπουρ ικό α ίωμα ως τότε. Η δολοφονία
αυτή αναφέρεται ως απόδει η της εύθραυστης μετάβασης στην αστική κοινωνία
[18, 20].
Λί ο μετά, την ε ουσία αρχί ει να ασκεί ο

ιροχίτο, ο ιός του μέχρι

τότε αυτοκράτορα, ο οποίος επέβαλε στρατιωτικό νόμο. Ο ιροχίτο θα αποτελέσει
σύμβολο της μετάβασης της Ιαπωνίας στην αστική κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η κυβέρνηση φοβούμενη την άνοδο των
κινημάτων ερ ατών και α ροτών, αυστηροποίησε ακόμη περισσότερο το νόμο ια
τις επικίνδυνες σκέ εις .

τσι ια πρά εις που θα λο ί ονταν ως επαναστατικές

και ενάντια στην άρχουσα τά η, προβλέπεται η ποινή του θανάτου. Υπό αυτό το
πλαίσιο έ ιναν μα ικές συλλή εις κομμουνιστών και λί ο καιρό μετά, ο η έτης του
κομμουνιστικού κόμματος, Βατανάμπε Μασανόσκε, θα φονευθεί από την
αστυνομία

.
Στην Ιαπωνία οι στυλοβάτες της πρωταρχικής συσσώρευσης ήταν οι

α ρότες και ερ άτες, συ κεκριμμένα οι υπερεκμεταλλευόμενοι α ρότες και
ερ άτες. Το μεροκάματο των ερ ατών έπεφτε συνεχώς, ενώ οι άνερ οι
διπλασιάστικαν και έφτασαν τα τρία εκατομμύρια. Συνέπεια της κρίσης αυτής ήταν
η ανάπτυ η της τα ικής πάλης.

να “μέτρο” που το εκφρά ει αυτό έχει να κάνει με
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τις πολλαπλάσιες απερ ίες που έ ιναν το

3 σε σχέση με το

. Η κυρίαρχη

συνθηματολο ία στις απερ ίες αυτές αφορούσε την “κατάρ ηση των χρεών” ενώ οι
α ρότες απαιτούσαν με το σύνθημα η η στους α ρότες .
Το κράτος αυ άνει τον κατασταλτικό του ρόλο και προχωρά σε ένα
όρ ιο συλλή εων. Μόνο στα

30 συνελήφθησαν έ ι χιλιάδες άτομα, και το

3

σχεδόν δέκα χιλιάδες. Παράλληλα, σε αυτό το περιβάλλον σχηματοποιούνται και
δρούν κατά του ερ ασιακού κυρίως και, δευτερευόντως, κατά του α ροτικού
κινήματος, παρακρατικές εθνικιστικές ομάδες.
Τον Οκτώβριο του

3

ανακαλύφθηκε μια συνωμοσία που είχε

σκοπό την ε καθίδρυση φασιστικής δικτατορίας. Οι προκηρύ εις τους έλε αν πως
οι νέοι α ιωματικοί θα
. Τον επόμενο χρόνο, τον Μά ο του

3 , οι

φασίστες σκοτώνουν τον πρωθυπουρ ό Ινουκάι τον οποίο κατη ορούν

ια

μετριοπάθεια και δηλώνουν την πίστη τους στον αυτοκράτορα.
Σε αυτό το πλαίσιο η Ιαπωνία ε απολύει στρατιωτικές επιθέσεις στη
Μαντ ουρία. Για το Ιαπωνικό κράτος η αποστολή στρατού στην Μαντ ουρία θα
βοηθούσε τόσο στην τόνωση της οικονομικής της θέσης αλλά και την ε α ω ή του
ιαπωνικού εθνικισμού. Το δεύτερο αυτό στοιχείο αποτελεί κομμάτι απαραίτητο ια
την σταθεροποίηση της ε ουσίας. Την εποχή αυτή ο υπουρ ός ιρότα δήλωνε ότι
η Κίνα ήταν “

”. Η δήλωση

αυτή θυμί ει τις ανάλο ες περί “ ωτικού χώρου” στην να ιστική Γερμανία.
Είναι η εποχή που αρχί ει να αναδύεται η ιδέα της

Με άλης

Ιαπωνίας . Η αυτοκρατορική Ιαπωνία, σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, θα
περιλάμβανε τα εδάφη της Κίνας, της σοβιετικής

πω Ανατολής και πολλές

περιοχές της ανατολικής Ασίας [18, 19].
πως ο ίτλερ στη Γερμανία, έτσι και η Ιαπωνία έδρασε ανενόχλητη
από τις δυτικές δυνάμεις καθότι ο πόλεμος αυτός χτίστηκε πάνω σε ένα σημαντικό
στοιχείο αντικομμουνισμού το αντίπαλο δέος δηλαδή της καπιταλιστικής δύσης.
Επιπροσθέτως θα είχε ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι δυτικές δυνάμεις όπως
οι Α

λία, Γαλλία και Αμερική, όχι μόνο δεν ανέκο αν τις επεκτατικές επιθυμίες της

Ιαπωνίας αλλά προσπάθησαν να την στρέ ουν στην κατάκτηση σοβιετικών
εδαφών.
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Στις αρχές του Φλεβάρη του

33, η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ)

ήτησε από την Ιαπωνία να αποσυρθεί από την βορειο Κίνα, όπερ και ε ένετο.
Βέβαια, η ΚτΕ ανα νώσισε τα “συμφέροντα της Ιαπωνίας”. Το στοιχείο αυτό είναι
διάχυτο στο πολιτικό πλαίσιο που μελετάμε και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
η πολιτική της ουδετερότητας, κάτι που θα σχολιάσουμε εκτενέστερα ακολούθως.
Πη αίνοντας λί ο πίσω και περί το

, στη Διάσκε η Ειρήνης του

Παρισιού, η Ιαπωνία είχε προτείνει να υιοθετηθεί στο καταστατικό

άρτη η αρχή

της ισότητας των φυλών. Οι αποικιακές δυνάμεις της δύσης, φοβούμενες ότι κάτι
τέτοιο θα έδινε περιθώριο στους λαούς των αποικιών να ε ε ερθούν, οπότε και
αρνήθηκαν. Ο ιαπωνικός λαός θεώρησε αυτήν την αποχώρηση, ως μια σθεναρή
αντίδραση

.
Εκ μέρους της Ιαπωνίας όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις της

Ιταλίας και Γερμανίας, ο πόλεμος είχε διττή αφετηρία. Για την ιαπωνική ε ουσία
είχε χαρακτήρα αντικομμουνιστικό ενώ ια τον λαό είχε χαρακτήρα εθνοφυλετικό.
πως

η

να ιστική

προπα άνδα

αναφέρονταν

στο

ρωσικό

κομμουνισμό ως το μέσο με το οποίο οι Εβραίοι και οι Σλάβοι θα κατακτήσουν την
Ευρώπη, ομοίως, οι Ιάπωνες εθνικιστές έλε αν ότι ο κομμουνισμός θα έρθει στην
ε ουσία στην Κίνα οπότε και οι “κατώτεροι Κινέ οι θα φέρουν το πόλεμο και στην
Ιαπωνία.
Το σύμφωνο που παρήχθη μετα ύ των Κινέ ων κομμουνιστών και
Κινέ ων εθνικιστων ήταν απόδει η κατά των Ιαπώνων εθνικιστών, της ισχύος των
κομμουνιστών. Για την ιαπωνική εθνικιστική προπα άνδα, δε φαίνεται να έχει
σημασία ότι το σύμφωνο αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα της ιαπωνικής επίθεσης. Δεν
υπήρχε κανένα πεδίο συνερ ασίας κομμουνιστών -εθνικιστών στην Κίνα πριν την
εισβολή της Ιαπωνίας, ε ονός που οι δεύτεροι επιλέ ουν να παραβλέπουν

,

19].
Απόδει η της εθνικιστικής Ιαπωνικής προπα άνδας αποτελεί η
αντανάκλασης της μα ικής ιδεολο ίας και τακτικής. Η μα ική σφα ή της Ναντσίν το
3

αποτελεί

ένα

τέτοιο

ιστορικό

σημείο.

Στο

Ναντσίν,

ο

ιαπωνικός

αυτοκρατορικός στρατός, προέβη σε μα ική ε όντωση του ντόπιου κινέ ικου
πληθυσμού με στόχο να αποδεί ει την ανωτερότητα του ιαπωνικού έθνους έναντι
του “κατώτερου Κινε ικού.

χει ενδιαφέρον δε να σημειώσουμε σε τούτο το
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σημείο ότι ακόμα και σήμερα το Ιαπωνικό κράτος δεν έχει αποδεχτεί τη σφα ή στο
Ναντσιν.
Κλείνοντας, ο επιθετικός πόλεμος της Ιαπωνίας πέτυχε τον σκοπό
του ο οποίος ήταν η ανα ωπύρωση του εσωτερικού εθνικισμού.

πως οι

σαμουράι αποδείκνυαν την δική τους ανωτερότητά τους με σκληρότητα έναντι των
Ιαπώνων χωρικών, έτσι θα έπρεπε οι Ιάπωνες στρατιώτες να αποδεικνύουν με
σκληρότητα την ανωτερότητά τους απέναντι των υπολοίπων κατώτερων, όπως
στην περίπτωση της Κίνας. Μάλιστα τον Νοέμβριο του

3

ο πρωθυπουρ ός

Κονόε σε ραδιοφωνική ομιλία του παρουσίασε το όραμα της άρχουσας τά ης που
το απεκάλεσε (κατ αντιστοιχία της να ιστικής νέας τά ης στην Ευρώπη) “Νέα
τά η”. Στην ίδια ομιλία ο πρωθυπουρ ός στηρίχτηκε στις ιδέες του ιδεολό ου
Ιάπωνα εθνικιστή Κίτα κκι και αναφέρθηκε σε μια πανασιατική αυτοκρατορία με
η έτιδα δύναμη την “ανώτερη” Ιαπωνία [19, 20].
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Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
10.

Στο προη ούμενο κομμάτι προσπαθήσαμε να κατα ρά ουμε τις

συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την εποχή της φασιστικής και να ιστικής
ανόδου σε ένα ευρύ εω ραφικό τόπο, καθώς και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν
τα ίδια τα καθεστώτα στη συνέχεια.
Η διεθνής κοινότητα εν ένει και οι με άλες δυνάμεις ειδικότερα, δεν ήταν
απόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία.

δη από τις προ ενέστερες αναφορές έχει

αρχίσει να εδιπλώνεται η στάση τους, είτε σε επίπεδο καθαρά πολιτικό είτε σε
επίπεδο οικονομικό. Τα στοιχεία αυτά θα τα ε ερευνήσουμε διε οδικότερα
παρακάτω συ κεντρωποιημένα

ύρω από κομβικά σημεία όπου η διεθνής

κοινότητα ή και οι με άλες δυτικές δυνάμεις δήλωναν την παρουσία τους, λι ότερο
ή περισσότερο, ως ρυθμιστικός παρά οντας.

11.

ΗΚ

Ε

ώ (Κ Ε)

Η Κοινωνία των Εθνών ιδρύθηκε αμέσως μετά τον Α Πα κόσμιο
Πόλεμο. Αρχικά αριθμούσε

κράτη μέλη,

από την ευρωπα κή ήπειρο και τα

λοιπά από τον υπόλοιπο κόσμο. Στα χρόνια που ακολούθησαν ήρθαν να
προστεθούν και

5 νέα μέλη, ια να φτάσει τελικά στο μέ ιστο αριθμό των 5

κρατών μελών.
Η Κοινωνία των Εθνών δημιουρ ήθηκε όταν ένας αριθμός ατόμων
στη Γαλλία, τη Νότια Αφρική, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ πίστε αν ότι μία πα κόσμια
ορ άνωση των εθνών θα μπορούσε να συμβάλλει στο να μην επαναληφθεί η
φρίκη του Πρώτου Πα κοσμίου Πολέμου. Η Κοινότητα αρχικά στόχευε στον
συντονισμό και η συνερ ασία των κρατών

ια την οικονομική και κοινωνική

πρόοδο.
Η Κοινωνία των Εθνών είχε δύο βασικούς στόχους:


Τη διατήρηση της πα κόσμιας ειρήνης
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Την προώθηση της διεθνούς συνερ ασίας στον οικονομικό και



κοινωνικό τομέα Οι διενέ εις έπρεπε να παραπέμπονται στο Συμβούλιο της
Κοινωνίας των Εθνών

ια επιδιαιτησία και συμβιβασμό. Εάν χρεια όταν, θα

μπορούσαν να επιβληθούν οικονομικές και στη συνέχεια στρατιωτικές κυρώσεις,
ενώ τα Κράτη Μέλη είχαν την υποχρέωση να υπερασπί ονται τα υπόλοιπα από
επιθέσεις.
Αρκετές Με άλες Δυνάμεις δεν πρόσφεραν στήρι η στην
Κοινωνία των Εθνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εντάχθηκαν ποτέ ενώ η Γερμανία
υπήρ ε μέλος μέχρι το

33. Ομοίως οι Ιαπωνία και Ιταλία αποσύρθηκαν τη

δεκαετία του 30. Οποιαδήποτε προσπάθειά της να ανακό ει την ιμπεριαλιστική
δράση των καθεστώτων αυτών ήταν ε ορισμού καταδικασμένη.
Η κήρυ η του Δευτέρου Πα κοσμίου Πολέμου κατέδει ε την
εκάθαρη αποτυχία της Κοινωνίας των Εθνών ως προς τους στόχους της, δηλαδή
τη διατήρηση της ειρήνης. “Τα μέλη της δεν ήταν πρόθυμα να επιβάλουν
οικονομικές ή στρατιωτικές κυρώσεις και το ηθικό της κύρος ήταν ανεπαρκές” ενώ
ο ρόλος της πολλές φορές περιορί ονταν σε αυτό του απλού παρατηρητή [21].

12.

Ηπ λ

υ

υ

Η αφερε υότητα στο κοινωνικοπολιτικό επίδικο της Κοινωνίας των
Εθνών έρχεται να πλαισιωθεί από την κατά πολλούς, αμφιβόλου στοχεύσεως,
“

”.

σον αφορά το αποτέλεσμα αυτής, ομοίως μπορεί να

δεχθεί πολλές ανα νώσεις.
Ο

ίτλερ επανέφερε την υποχρεωτική θητεία και

επανε οπλισμό της Γερμανίας το
Βερσαλλιών του

εκίνησε τον

35 καταρ ώντας ουσιαστικά τη συνθήκη των

με την οποία οι νικήτριες δυνάμεις του Πρώτου Πα κοσμίου

Πολέμου διαμόρφωσαν τα συνοριακά δεδομένα

ια τις Ευρωπαικές χώρες. Το

3 , δημιούρ ησε τον ά ονα Βερολίνου - Ρώμης με την φασιστική Ιταλία του
Μουσολίνι, ενώ η φασιστική συμμαχία απλώθηκε από την Ισπανία του Φράνκο και
την Ου

αρία έως και την Ιαπωνία του ιροχίτο. Ταυτόχρονα, άρχισε η δράση της

πέμπτης φάλα

ας που έθεσε κάτω από τον έλε χό της τον στρατό και την

αστυνομία της αδερφής χώρας Αυστρίας.
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Στις

του Σεπτεμβρίου το

3 , κάτω από τις ε ελί ης όπως

σκια ραφήθηκαν παραπάνω, υπο ράφετε η “Συνθήκη του Μονάχου” ανάμεσα
στους πρωθυπουρ ούς Α

λίας του

ρθουρ Νέβιλ Τσάμπερλε ν, και Γαλλίας,

Εντμόντ Νταλαντιέ από τη μια και τους

ίτλερ και Μουσολίνι από την άλλη.

Ρωσία ( νωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών - ΕΣΣΔ), μολονότι σε
άμεση ειτονία με την επίμαχη ώνη, δεν προσκαλέστηκε. Ομοίως δεν κλήθηκε να
συμμετάσχει ούτε η Τσεχοσλοβακια, την τύχη της οποίας διαπρα ματεύονταν
ερήμην της οι η έτες της Α

λίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Γαλλίας.

Επιστρέφοντας

ο

Τσάμπερλε ν

στο

Λονδίνο

“ικανοποιημένος” ότι με τη νέα συνθήκη διασφαλί ονταν ειρήνη
δεκαετιών. Δεν μπορούμε να

δήλωνε
ια περίοδο

νωρί ουμε τις ειλικρινείς ή μη προθέσεις του

πρωθυπουρ ού της Α λίας, το σί ουρο όμως είναι ότι με μια τέτοια συνθήκη
αφενός αποφεύ ει τον πόλεμο προς την Δύση με τον ίλτερ ή στην καλύτερη των
περιπτώσεων κερδί ει χρόνο, αφετέρου ο δρόμος
ανεπιθύμητων προς την Α

ια σύ κρουση των δύο

λία, Δυνάμεων, δηλαδή της Γερμανίας του

της ΕΣΣΔ του Στάλιν, είναι πλέον ανοιχτός

ίτλερ και

.

δώ θα είχε ενδιαφέρον μια ειδική μνεία στη πολιτική του Βρετανού
πρωθυπουρ ού Νέβιλ Τσαμπερλε ν.

Τσάμπερλε ν είναι πολιτικός της

συντηρητικής βρετανικής παράτα ης και κυβέρνησε την Βρετανία μέχρι τους
πρώτους μήνες του Δευτέρου Πα κοσμίου Πολέμου (Μά ος

00, ένα διάστημα

που ήταν υποχρεωμένος να λάβει πολλές και δύσκολες αποφάσεις, όπως αυτή
που αναφέρθηκε αμέσως πιο πάνω, τη “Συμφωνία του Μονάχου”. Γενικεύοντας
όλο το μήκος της ε ωτερικής του πολιτικής στην αναφερόμενη χρονική περίοδο,
αυτή χαρακτηρί εται ως

o

(μτφ. Πολιτική του Κατευνασμού).

Μια συνολική προσπάθεια δηλαδή διατήρησης ήπιων, κατά κάποιους ακόμη και
καλών, σχέσεων με την Να ιστική Γερμανία. Ο Τσάμπερλεν ανα κάστηκε σε
παραίτηση μετά την υποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων το

0. Διάδοχος

του είναι ο Σερ Ου νστων Τσώρτσιλ, ομοίως μέλος του κόμματος των
συντηρητικών.
, ιστορικός, ειδικός επί της κρίσης του
υπο ραμμί ει:
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30,

-

-

-

-

» [24].
Tην παραπάνω εκτίμηση της ιστορικής πρα ματικότητας έρχεται να
επικυρώσει ο εκπρόσωπος της Τσεχοσλοβακίας, συντα ματάρχης

κερ, ο ο-

ποίος κατά την δίκη της Νυρεμβέρ ης, μετά το πέρας του πολέμου, ρωτά τον Γερμανό στρατάρχη Κάιτελ, α ιωματούχο που είχε υπο ρά ει την άνευ όρων συνθηκολό ηση της χώρας του, τον Μάη του

5: «
». Η

απάντηση του Κάιτελ ήταν αποστομωτική: «
(

)

» [25]
Αντιλαμβανόμαστε

ότι

η

πολιτική

του

κατευνασμού

όπως

διαμορφώθηκε από την συνθήκη του Μονάχου έχει παί ει κομβικό ρόλο στην
ιστορική συνέχεια και ι αυτό οι εκτιμήσεις ύρω από αυτήν αποτελούν σημαντικό
31

πολιτικό και κοινωνιολο ικό κομμάτι στην σκια ράφηση των θέσεων της διεθνηούς
κοινότητας όπως τότε εκφράστηκε. Κρίνουμε σκόπιμο να προσπαθήσουμε να
καταθέσουμε περισσότερες ιστορικές πη ές που να καλύπτουν αυτό το ε ονός αιχμή ώστε να αντιληφθούμε βαθύτερα και την φύση του.
Ο

d o d

σχολιά ει την Συνθήκη του Μονάχου με τα

ακόλουθα λό ια:
(

»

)

αι συνεχί ε
(

)

» [23].

Ενώ ο Προκόπης Παπαστράτης, στο σύ ραμμα του “Ιστορία της
Ελλάδας του

0ού αιώνα, Β

Πα κόσμιος Πόλεμος (Κατοχή – Αντίσταση)”

σημειώνει: «
(
)

(

)
( )»
Γενικά η πολιτική κατευνασμού ενός επικίνδυνου αντιπάλου δεν

εφευρέθηκε τον 0ο αιώνα. Οι εωπολιτικοί συσχετισμοί και η ανά κη επιβίωσης
εθνών δίπλα σε ισχυρούς στρατιωτικά και οικονομικά

είτονες με επεκτατικές

προθέσεις, κατέστησε την πολιτική αυτή θεμιτή και ορισμένοι την χαρακτηρί ουν
έως και ανά περιστάσεις, αποτελεσματική. Οι οπαδοί του κατευνασμού θεωρούν
τον εαυτό τους ανέτοιμο ή ακόμη και αδύναμο να προβεί σε ευθεία αντιπαράθεση
με τον ισχυρό τους αντίπαλο είτονα και επιλέ ουν μια υποχωρητική στάση
απέναντί του.

13.

Τ Σ

φ

Ρ π

π-Μ λ

Ωφ

ναν χρόνο περίπου μετά από την υπο ραφή της Συμφωνίας του
Μονάχου, της “συμφωνίας του κατευνασμού”, ο

ίτλερ με τις σύμμαχες δυνάμεις

φαίνεται να υπερτερεί σε επίπεδο μετώπου. Η κατάλη η όμως της Αλβανίας από
32

την Ιταλία, ερμηνεύθηκε ως επιθετική κίνηση του
ανησυχία στο Ελληνικό, Γαλλικό και Α

ονα, στοιχείο που δημιούρ ησε

λικό στρατόπεδο. Μέσα σε αυτό το κλίμα

εκτιμάται ότι η Γερμανία θα έκανε την επόμενη επιθετική κίνησή προς ανατολάς,
συ κεκριμμένα κατά της Πολωνίας. Παράλληλα, ο

ίτλερ σε μια προσπάθεια

αποκοπής όποιας σχέσης της ΕΣΣΔ με τη Δύση, και δη τη Γαλλία, το οποίο
ενδεχομένως να έφερνε σαν αποτέσμα έναν εκ νέου διμέτωπο α ώνα στα μέτρα
του Πρώτου Πα κοσμίου Πολέμου, πολέμου που η Γερμανία έχασε, προσε ί ει
αιφνιδιαστικά την Ρωσία. Ο υπουρ ός Ε ωτερικών της Γερμανίας, Ρίμπεντροπ,
προτείνει στην Ρωσία ένα σύμφωνο μη επίθεσης

,

.

Βέβαια και στο έτερο στρατόπεδο τα πρά ματα δεν ήταν ρόδινα. Η
Ρωσία δεν ήταν έτοιμη να μπει σε έναν νέον πόλεμο. Είναι ανα καία και επιτακτική
η καθυστέρηση στην εμπλοκή με την να ιστική Γερμανία, ώστε να αναδιατά ει,
μέσω του πανίσχυρου κεντρικού σχεδιασμού, την βιομηχανία της ΕΣΣΔ και να την
μετατρέ ει από βιομηχανία ειρήνης, εκ νέου σε βιομηχανία πολέμου.
Αυ ούστου του

3

τσι στις 3

στην Μόσχα υπο ράφεται το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-

ΜολότΩφ ένα νέο σύμφωνο μή επίθεσης. Ο Στάλιν, τελικά, κερδί ει

0 μήνες

ειρηνικού περιβάλλοντος [22, 17].
Ρεαλιστικό χαρακτηρί εται το σύμφωνο όσον αφορά την θέση της
Ρωσίας, περισσότερο όμως “επικερδές” από τη Γερμανική σκοπιά.
πρόσκαιρη αυτή σύ κλιση της Σοβιετικής

μως η

νωσης με ένα ορκισμένο όχι απλά

πολιτικό αλλά βαθιά ιδεολο ικό εχθρό, την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία,
επικρίθηκε έντονα στη Δύση. Το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ παρουσιά εται
παρακάτω:
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.

Το Ρίμπεντροπ-Μολότοφ παρέμεινε σε ισχύ ως τον Ιούνιο του
Τελικώς παραβιάσθει από την Γερμανία όταν αποφάσισε να εισβάλει στην ΕΣΣΔ.
Ο ιστορικός
Invasion” αναφέρει:

b

o στο σύ ραμμα του “

( )
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o

.

-

-

».
Ενώ ο R
”

dV
ράφει

(

στο “

o

T

:Α

o-

ια το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότοφ:

)

1939»
Κλείνοντας τούτη την ενότητα είναι περισσότερο από εκάθαρο ότι
στην πολιτική σκακιέρα των “με άλων” παιχτών οι ανατροπές μοιά ουν να μη
μπορούν να ελε χθούν ούτε καν να προβλεφθούν. Κάτι τέτοιο δεν είναι ακριβές. Η
έως τώρα ιστορική εμπειρία, που ια συ κεκριμμένες χρονικές περιόδους έχει αναλυθεί προ ενέστερα, αναδεικνύει το κυρίαρχο πολιτικό παιχνίδι ως παιχνίδι
δύναμης και αδυναμίας, επαναδιπλώσεων και επιθέσων στη βάση του πιο ισχυρού την δεδομένη στι μή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
14.

Η με αλύτερη αντίφαση του φασισμού αλλά και του να ισμού

θεωρήθηκε η στάση του απέναντι στον καπιταλισμό πριν την άνοδο στην ε ουσία
και την στάση του καθεστώτος μετά την απόκτηση αυτής. Για παράδει μα το

,

το πρώιμο ιταλικό φασιστικό κίνημα χαρακτηρι όταν από ένα αντικαπιταλιστικό και
αντί-αστικό πνεύμα ενώ ήταν ρητή η δήλωση της αντιθέσεως του στον
φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό.
Κατά την διάρκεια όμως της δεκαετίας του

0, η αντίαπιταλιστική

στάση του φασιστικού κόμματος μετριάστηκε ενό ει της κατάκτησης της ε ουσίας.
Καταλή ουμε στο συμπέρασμα ότι η αντικαπιταλιστική ρητορική του φασιστικού
κινήματος δεν ήταν μόνο αντιφατική αλλά και επιλεκτική.
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Οι κοινωνίες μας δεν διαθέτουν σωρευμένη βιωματική εμπειρία
μα ικής και έντονης βίας όπως είχαν οι Ευρωπαίοι μετά τη λή η του Πρώτου Π.
Πολέμου. Εμπειρία που αμβλύνθηκε και κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου λό ω
της επικράτησης βίαιων πρακτικών όπως βίαιη καταστολή ε ε έρσεων, πολιτικές
διώ εις

και

η

ε όντωση

πολιτικών

αντιπάλων,

η

ασύμμετρη

παραστρατιωτικών ομάδων, κλπ. Παράλληλα τις δεκαετίες του

δράση

0 και 30 οι

ευρωπα κές κοινωνίες ήταν κατά βάση φτωχές.
δη τη δεκαετία του

0 η ιστοριο ραφική σκηνή ια το θέμα του

φασισμού είχε αρχίσει να αλλά ει ρι ικά. Ο να ισμλός και ο φασισμός άρχισε να
ε αφανί εται από τον λό ο των ακαδημα κών ιστορικών. Ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή έπαι αν οι ανατροπές στην ΕΣΣΔ και την Ανατολική Ευρώπη μετά
το

. Οικείες έννοιες που αφορούσαν το πρόσφατο πολιτικό παρελθόν εκτο-

πίστηκαν, και “καθα ιασμένος” καθαρός μεταμοντερνισμός έφθασε στο από ειό
του είτε μέσα από τον ακαδημαικό λό ο είτε μέσα από τον κυρίαρχο λό ο εν ένει.
.
Τα στοιχεία αυτά δημιουρ ούν ένα σκηνικό απα ίωσης του μάλλον
πρόσφατου ητήματος του φασισμού και του να ισμού, ώστε να αποδεσμευτεί
από το κοινωνικό σύστημα που τον έννησε. Η κυρίαρχη πολιτική θεσμών θα
μπορούσε όπως και τότε έτσι και τώρα να χαρακτηριστεί ια μια ακόμη φορά από
ένα πνεύμα ουδετερότητας έστως και εαν έχει να αντιμετωπίσει μια φρικαλεότητα
όπως αυτή που μπορεί να σπείρει ένα να ιστικό ή φασιστικό καθεστώς.
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