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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

Η βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα σηματοδότησε μια περίοδο κοινωνικών 

και πολιτικών αλλαγών με αποτέλεσμα να αμφισβητηθούν οι έννοιες του 

φιλελευθερισμού, της δημοκρατίας και του ορθολογισμού. Θα προαχθούν νέες αξίες, 

πάνω στις οποίες θα στηριχθούν ιδεολογικά οι αντιφιλελεύθερες και δεξιές ομάδες. 

Ο ευρωπαϊκός, αποικιακός ανταγωνισμός και οι ιμπεριαλιστικοί στόχοι θα ενταθούν 

με τελικό στάδιο την διεξαγωγή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτός ο 

ολοκληρωτικός πόλεμος θα προκαλέσει ένα κύμα βίας και επαναστάσεων εξαιτίας 

της αποτυχίας της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Στον 

οικονομικό τομέα και ειδικά μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929, η 

οικονομία της ελεύθερης αγοράς θα αμφισβητηθεί έντονα και η καπιταλιστική τάξη 

θα στραφεί προς μια πιο αυταρχική οικονομική πολιτική προκειμένου να τεθεί ξανά 

σε λειτουργία η συγκέντρωση κεφαλαίου. Η Γερμανία και η Ιταλία, όντας 

νεοσύστατα εθνικά κράτη, επηρεάστηκαν βαθύτατα από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Σε αυτές τις χώρες, η επιθυμία της 

καπιταλιστικής τάξης σε συνδυασμό με τις άρχουσες ελίτ όπως η Εκκλησία και οι 

συντηρητικές δυνάμεις θα ωθήσουν τα φασιστικά καθεστώτα στην κατάκτηση της 

εξουσίας, σε μια προσπάθεια τόνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας. Η 

επίδραση της καπιταλιστικής τάξης υπήρξε καθοριστική για την άνοδο του 

φασιστικού και του ναζιστικού κόμματος στην εξουσία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

   Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη της σχέσης της 

καπιταλιστικής τάξης με τα φασιστικά καθεστώτα στην Γερμανία και στην Ιταλία 

πριν και μετά την άνοδο τους στην εξουσία. Σκοπό της εργασίας αυτής είναι να 

αναδείξει την σημασία και την επίδραση του γερμανικού και ιταλικού κεφαλαίου 

στην άνοδο των φασιστικών καθεστώτων, την σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

δύο αυτών δρώντων αλλά και την αυτονομία της καπιταλιστικής τάξης μετά την 

άνοδο των φασιστικών κομμάτων. Ο καπιταλισμός αντιμετώπισε τον φασισμό σαν 

εργαλείο υποταγής της εργατικής αριστεράς και ως λύση για την κρίση του 

καπιταλιστικού συστήματος ενώ ο φασισμός είχε ανάγκη την οικονομική και την 

πολίτικη στήριξη της καπιταλιστικής τάξης ώστε να ανέλθει στην εξουσία και 

πραγματοποιήσει  τα επεκτατικά και αποικιοκρατικά του σχέδια.  

   Η εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο, θα ασχοληθεί με το θεωρητικό πλαίσιο της 

πολιτισμικής κρίσης του fin de siècle. Οι επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης 

στον κοινωνικό-πολιτικό τομέα θα συμβάλλουν στην δημιουργία αντιδημοκρατικών 

και αντιφιλελεύθερων τάσεων και στην ιδεολογική απαρχή του φασισμού ενώ στον 

οικονομικό τομέα, θα προκαλέσουν μια έξαρση του αποικιακού ανταγωνισμού και 

του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναλυθούν οι επιπτώσεις 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και η 

εμφάνιση μορφών της Δεξιάς, όπως ο φασισμός εξαιτίας την αποτυχίας της 

δημοκρατίας σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.  Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναλυθεί 

ιστορικά η άνοδος του ιταλικού φασισμού και στην συνέχεια, η σχέση του ιταλικού 

κεφαλαίου πριν και μετά την άνοδο του Μουσολίνι στην εξουσία. Το τέταρτο 

κεφάλαιο αναλύει ιστορικά την άνοδο του ναζιστικού κόμματος αλλά και την 

καθοριστική επίδραση του γερμανικού κεφαλαίου στην άνοδο του Χίτλερ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ FIN DE SIÈCLE 

 

 

 

   Η belle époque, μία περίοδος σταθερότητας και ευημερίας σε όλους τους τομείς, 

σύντομα χαρακτηρίστηκε ως μια περίοδος με τις πιο ραγδαίες αλλαγές σε όλη την 

ανθρώπινη ιστορία μέχρι τότε. Οι φυσικοί όροι ζωής μεταβλήθηκαν με πρωτοφανή 

ταχύτητα, ενώ οι πολιτιστικές και οι πνευματικές βάσεις της κοσμοαντίληψης του 

19ου αιώνα αμφισβητήθηκαν έντονα. Σε γενικές γραμμές, ο ύστερος 19ος αιώνας 

χαρακτηρίστηκε από την «δεύτερη βιομηχανική επανάσταση», την ταχεία εξάπλωση 

της βαριάς βιομηχανίας που συνοδευόταν από τεχνολογικές καινοτομίες όπως η 

μεγάλης κλίμακας ηλεκτροδότηση, η σύγχρονη επανάσταση στις επικοινωνίες και 

τις μεταφορές, τα υψηλής ταχύτητας υπερωκεάνια και η εμφάνιση του αυτοκινήτου 

και αργότερα του αεροπλάνου. Μεγάλες ανακαλύψεις έγιναν  στον τομέα της 

χημείας, της φυσικής αλλά και στον τομέα της πολιτικής και στις κοινωνικές 

επιστήμες1. Τέλος, σημαντικές εφευρέσεις θεωρούνται η εμφάνιση του 

κινηματογράφου, η διεύρυνση του ελεύθερου χρόνου αλλά και η μετατροπή των 

σπορ σε θέαμα μεγάλης κλίμακας2. 

   Η κοινωνική δομή διαταράχθηκε από την επιτάχυνση της αστικοποίησης και από 

την ανάπτυξη της νέας εργατικής τάξης. Το fin de siècle έγινε η πρώτη εποχή των 

μαζών και η κοινωνία χαρακτηρίζεται από την μαζική κατανάλωση, την μετατροπή 

της πολιτικής σε μαζική και την μαζική βιομηχανική παραγωγή. Επίσης, ένα μεγάλο 

μέρος της γενιάς του 1890 απέρριψε τις αξίες του φιλελευθερισμού, του υλισμού και 

της επιστήμης και υποστήριξε σθεναρά τον υποκειμενισμό, το συναισθηματισμό, τον 

ανορθολογισμό και το βιταλισμό.     

   Αυτή η « διανοητική κρίση της δεκαετίας του 1890»3 επηρέασε τους νέους, 

στοχαστές, συγγραφείς και καλλιτέχνες. Ένας από τους σημαντικότερους, 

προάγγελος αυτών των τάσεων ήταν ο Γερμανός φιλόσοφος Friedrich Nietzsche, 

                                                 
1 . Payne, S.G. (2000) Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945,  Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ.48. 
2 . Teich, M. και Porter, R. (1993) Fin de siècle and Its Legacy, Cambridge, Cambridge University 

Press.  
3 . Laqueur Walter. (1976) Fascism: A Reader’s Guide: Analyses, Interpretations, Bibliography, 

Berkley, University of California Press, σ.315- 376.  
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που ανήγγειλε το « θάνατο του Θεού» και αποκήρυξε κατηγορηματικά τον υλισμό 

και τον ορθολογισμό του 19ου αιώνα4. Ο νιτσεϊσμός απέρριπτε αυτό που αποκάλεσε 

«ψυχολογία του κοπαδιού» της σύγχρονης δημοκρατίας και του κολεκτιβισμού, 

υιοθέτησε τη «θέληση για δύναμη» και κήρυττε τη «μεταρσίωση όλων των αξιών» 

και τη κυριαρχία του υγιούς συναισθήματος και ενστίκτου με στόχο την επίτευξη 

του Ubermensch (του «Υπεράνθρωπου» )5. Σε γενικές γραμμές, κατά την διάρκεια 

του 19ου αιώνα, υπήρχε ένα κύμα απομάκρυνσης από την ορθολογική και 

θετικιστική φιλοσοφία και ιδιαίτερα στη Γερμανία, στην Ιταλία και στη Γαλλία6. 

   Αυτή η τάση ήταν παράλληλη με την καινούργια έμφαση στο βιταλισμό και στον 

ολισμό, στη βιολογία και στην ψυχιατρική σε χώρες όπως στη Γερμανία και  στην 

Αυστρία. Ακόμα και ο τομέας της βιολογίας στράφηκε προς τις ολιστικές ερμηνείες, 

ενώ η φυσική επιστήμη απέρριψε τις παλιές αντιλήψεις περί ορθολογικού και 

μηχανικού κόσμου και εξελίχτηκε στη νέα φυσική των αρχών του 20ου αιώνα. 

Επίσης, οι νέες τάσεις στη λογοτεχνία, τη μουσική και τις τέχνες οδήγησαν στην 

απομάκρυνση από το ρεαλισμό και την αρμονία της κουλτούρας του 19ου αιώνα. Ο 

νεορομαντισμός κυριάρχησε και ειδικά τα μεγάλα έργα του Richard Wagner ενώ τα 

νέα στιλ ζωγραφικής θα στραφούν προς τον εξπρεσιονισμό και την αφαίρεση. Τέλος, 

στον τομέα της μουσικής, το κλασικό αρμονικό σύστημα διαλύθηκε και 

δημιουργήθηκαν συνθέσεις με εξωτικές κλίμακες, κλασματικούς τόνους και 

μικροτονικότητα. 

   Ο καινούργιος αυτός επιστημονισμός, σε αντίθεση με τον φιλελεύθερο και 

δημοκρατικό χαρακτήρα της επιστήμης του 19ου αιώνα, ενθάρρυνε αντιλήψεις περί 

φυλής, ελιτισμού, ιεραρχίας και την εξύμνηση του πολέμου και της βίας. Εκείνη την 

εποχή, ο κοινωνικός δαρβινισμός βρισκόταν σε άνθηση και παρήγαγε μία σειρά από 

νέες αντιλήψεις που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ψευδοεπιστημονικές θεωρίες. 

Σημαντικές επιστημονικές φυσιογνωμίες θεωρούνταν ο ζωολόγος Ernst Heinrich 

Philipp August Haeckel στη Γερμανία και ο ψυχοφυσιολόγος Ζιλ Σουρί στη Γαλλία. 

Σύμφωνα με το έργο του Haeckel Weltratsel (1900), δίνεται έμφαση στην ανάγκη 

                                                 
4 . Payne, S.G.  (2000)  Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ. 49. 
5 . Aschheim, S.E. (1992)  The Nietzsche Legacy in Germany: 1890-1990, Berkley, University of 

California Press·Howard, W. (1989)  “Nietzsche and Fascism”, History of European Ideas, II, 893-

899.  
6 . Payne, S.G. (2000)  Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ. 49.  
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μιας πολιτιστικής επανάστασης που θα ενισχύσει τη φυλή μέσω ενός ισχυρού 

αυταρχικού κράτους7. 

   Η ευρεία αποδοχή των εξελικτικών αντιλήψεων προκαλούσε μια ανησυχία για την 

πιθανή αντιστροφή της ανάπτυξης μέσω της εντροπίας. Πολλοί υποστηρικτές των 

παρακμιακών θεωριών θεωρούσαν ότι οι ίδιοι οι όροι της σύγχρονης ζωής, η 

νεωτερική κουλτούρα και η ατομιστική ανομία ενθάρρυναν την παρακμή, 

συμβάλλοντας στη φυσική εξασθένηση διαμέσου της αστικοποίησης, τις καθιστικές 

συνήθειες και την επιβίωση των λιγότερων ικανών. Η ανησυχία για την παρακμή 

συχνά ενίσχυε τον εθνικισμό διότι θεωρούνταν ως το αντίδοτο για την παρακμή8. 

Κατά συνέπεια, τα καινούργια αυτά φυλετικά δόγματα είχαν ευρεία απήχηση.    

   Οι αναλυτές του φυλετισμού εισηγήθηκαν την έρευνα του «επιστημονικού 

ρατσισμού», οπαδοί του οποίου βρίσκονταν στη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σύγχρονες φυλετικές αντιλήψεις προέρχονται από το 

Διαφωτισμό του 18ου αιώνα, καθώς ανθρωπολόγοι έκαναν τις πρώτες συστηματικές 

προσπάθειες να κατηγοριοποιήσουν τους διάφορους κατοίκους του πλανήτη. Οι 

πρώτες όμως φυλετικές έννοιες έδειχναν σεβασμό σε όλους τους λαούς που γενικά 

αναγνωρίζονταν ως μέλη της ανθρωπότητας9.  

   Ο πατέρας των μοντέρνων ρατσιστικών διακρίσεων στην Ευρώπη θεωρείται πως 

ήταν ο Γάλλος αριστοκράτης κόμης Arthur de Gobineau, συγγραφέας του Essai sur 

l’inegalite des races humaines (1853). Σύμφωνα με το έργο του Gobineau , η 

ανθρωπότητα διαιρείται σε τρείς βασικές φυλές- λευκή, κίτρινη και μαύρη-  και 

υποστήριξε ότι η λευκή φυλή είναι η ανώτερη και η μαύρη φυλή είναι η κατώτερη. 

Θεωρούσε ότι καμία φυλή δεν μπορεί να διατηρήσει την αγνότητα και την 

ακεραιότητα της και ότι ήταν καταδικασμένες στη φθορά διαμέσου της φυλετικής 

επιμιξίας και του εκφυλισμού. Άλλοι θεωρητικοί του φυλετισμού ήταν ο Γάλλος 

αριστοκράτης Ζορζ Βασέρ ντε Λαπούζ και ο «γερμανοποιημένος» Άγγλος Houston 

Stewart Chamberlain , οι οποίοι  διέδιδαν τα ρατσιστικά κινήματα και ειδικά την 

άποψη ότι οι Εβραίοι ήταν οι πιο επικίνδυνοι από τους κίτρινους η τους μαύρους 

                                                 
7 . Kelley, A. (1981) The Descent of Darwin: The Popularization of Darwinism in Germany, 1860-

1914, Chapel Hill: University of North Carolina Press, σ. 110.  
8 . Nye, R.A. (1984) Crime, Madness and Politics in Modern France: The Medical Concept of 

National Decline, Princeton University Press.    
9 . Mosse, G.L. (1978)  Toward the Final Solution: A History of European Racism, New York: 

Howard Fertig.    
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λόγω του ρόλου που έπαιζαν μέσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία και διατύπωσαν την 

ύπαρξη μιας ιδιαίτερης «φυλετικής ψυχής»10. 

   Αυτός ο ρατσισμός συνοδευόταν από την ταχύτατη ανάπτυξη των όλο και 

περισσότερων ρατσιστικών δογμάτων του αντισημιτισμού. Η εχθρότητα ενάντια 

στους Εβραίους επανέκαμψε κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών 

του 19ου και ενισχύθηκε κατά τη δεκαετία του 1890 και μετέπειτα. Επίσης, τα 

παραδοσιακά αντιεβραικά συναισθήματα είχαν νομιμοποιηθεί από την θρησκεία. 

Συνεχώς χαρακτηρίζονταν ως ξένοι καταστροφείς της ηθικής και του πολιτισμού 

επειδή θεωρούνταν κοσμοπολίτες, χωρίς ρίζες και αποτελούσαν την πεμπτουσία του 

υλισμού. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Εβραίοι ορίσθηκαν ως μια ιδιαίτερη φυλή που 

στόχευε στην καταστροφή της καθαρότητας των άλλων ανώτερων φυλών. 

   Το ενδιαφέρον για καινούργιες προσεγγίσεις και αξίες αυξήθηκε από την ανάπτυξη 

της πλήξης μέσα στη βιομηχανική κοινωνία και σύντομα δημιουργήθηκε ένα 

καινούργιο ασφυκτικό αστικό περιβάλλον του fin de siècle. Στην Ευρώπη του 19ου 

αιώνα, ο ελεύθερος χρόνος άρχισε να επεκτείνεται ακόμα και στις ευρύτερες μεσαίες 

τάξεις, με αποτέλεσμα η πλήξη να μεταβληθεί σε ένα σύμπτωμα κατάθλιψης σε 

μεγάλο μέρος της κοινωνίας11. Παράλληλα με αυτό το φαινόμενο εμφανίζονται και 

οι πρώτες βασικές εκφράσεις του σύγχρονου περιβαλλοντισμού. Αυτές οι απόψεις 

αργότερα θα υιοθετηθούν από μαζικά κινήματα, με πρώτους τους φασίστες. Δόθηκε 

καινούργια έμφαση στη σημασία της αποκατάστασης της σχέσης με τη φύση, την 

ύπαιθρο και την εξοχή. 

    Όπως είδαμε και πιο πάνω, οι αλλαγές αντιλήψεων και τρόπου ζωής σε διάφορα 

τμήματα των πολιτιστικών ελίτ ήταν βαθιές, ιδιαίτερα σε μερικές από τις 

μεγαλύτερες ηπειρωτικές χώρες όπως στην Κεντρική Ευρώπη, Ιταλία και Ρωσία. 

Απορρίφθηκαν σταδιακά κάποιες από τις κυρίαρχες αξίες των προηγούμενων γενεών 

όπως η πίστη στον ορθολογισμό, η θετικιστική προσέγγιση και η λατρεία του 

υλισμού. Αυτό το πνεύμα απόρριψης συχνά συνοδευόταν από μια εχθρότητα ενάντια 

στη γραφειοκρατία, το κοινοβουλευτικό σύστημα και μια τάση προς μια «απλή και 

καθαρή» ισότητα.     

                                                 
10 . Field, G.G. (1981) Evangelist of Race: The Germanic Vision of Houston Stewart Chamberlain, 

New York: Columbia University Press.   
11 . Payne, S.G.  (2000)  Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ. 60.  
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  Σε γενικές γραμμές, το κίνημα του fin de siècle έβλεπε την έως τότε κοινωνία να 

βρίσκεται σε κρίση και να χρειάζεται μια ολοκληρωτική λύση. Ταυτοχρόνως 

υποστήριζε την κοινωνική και πολιτική συλλογικότητα σε αντίθεση με τον 

ατομικισμό και τον ορθολογισμό. Καταδίκαζε τον ορθολογιστικό ατομικισμό της 

φιλελεύθερης κοινωνίας, τον υλισμό, την αστάθεια και την διαφθορά. Το ιδεολογικό 

στήριγμα του κινήματος ξεκινούσε από τον κοινωνικό δαρβινισμό και τον φυλετισμό 

του Arthur de Gobineau μέχρι τον Nietzsche και τον Bergson. Οι υποστηρικτές 

αυτών των θεωριών υποστήριξαν, στη βάση του Κοινωνικού Δαρβινισμού, ότι η 

παρακμή της τότε δυτικής κοινωνίας ήταν το αποτέλεσμα της σύγχρονης ζωής, της 

αστικοποίησης και της επιβίωσης των λιγότερων δυνατών. Αυτή η θεωρία περί 

κοινωνικής παρακμής θα βρει το θεωρητικό της αποτύπωμα στο έργο Degeneration 

του Max Nordau. Αργότερα, οι θεωρήσεις των εθνικιστών θα στηριχθούν στο 

κείμενο και θα προάγουν την άποψη ότι ο εθνικός πατριωτισμός ήταν η λύση για την 

κατάπτωση και τον εκφυλισμό της αστικής κοινωνίας που πρόβαλλε το κίνημα fin de 

siècle.  

   Θεωρήθηκε ως το πρώτο βήμα για την άνοδο του φασισμού και την θεωρητική του 

δικαιολόγηση. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, διάφορα αντιφιλελεύθερα και 

αντιδημοκρατικά πιστεύω κέρδιζαν έδαφος με αποτέλεσμα να επικρατήσει ο 

φασισμός ως πολιτική ιδεολογία λίγο πριν την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Συνεπώς , οι ρίζες του φασισμού βρίσκονται στους νεωτερισμούς του τέλους του 

19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, και ιδιαίτερα των καινούργιων δογμάτων και 

αντιλήψεων που παρήγαγαν οι πολιτιστικές αλλαγές της δεκαετίας του 1890 καθώς 

και των αμέσως επόμενων χρόνων12.  

   Συνοπτικά, η βιομηχανική επανάσταση σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο ρόλο της 

μηχανής, της τεχνολογίας και της επιστήμης ανέτρεψε την οικονομική, κοινωνική 

και πολιτική ζωή. Οι βιομηχανικές χώρες, αναζητώντας πρώτες ύλες αλλά και 

καινούργιες αγορές για να προωθήσουν τα αγαθά, προκάλεσαν την αύξηση του 

ανταγωνισμού, των συγκρούσεων και των στρατιωτικών εξοπλισμών. Μέσα στα 

πλαίσια του αποικιακού ανταγωνισμού και επέκτασης διεξήχθη  ο Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος. 

                                                 
12 . Payne, S.G. (2000)  Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ.47. 
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   Έτσι, το μεγάλο οικοδόμημα του πολιτισμού του 19ου αιώνα και ο «θρίαμβος της 

αστικής τάξης»  κατέρρευσαν με την έναρξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Μέχρι το 

1914 είχε περάσει σχεδόν ένας αιώνας χωρίς κάποιο μεγάλο πόλεμο στον οποίο να 

αναμιχθούν όλες οι έξι  «Μεγάλες Δυνάμεις» της εποχής εκείνης. Πέρα από τον 

σύντομο πόλεμο της Κριμαίας (1854-1856), οι περισσότεροι πόλεμοι ήταν 

συγκριτικά σύντομοι και σε λίγες περιπτώσεις, όπως ο πόλεμος ανάμεσα στην 

Ιαπωνία και στην Ρωσία( 1904-1905), ο στρατός των Μεγάλων Δυνάμεων 

παραβίαζε εχθρικά σύνορα13. Στην περίοδο 1815-1914, οι Μεγάλες Δυνάμεις 

ερχόντουσαν  αντιμέτωπες έξω από τα όρια της άμεσης περιφέρειας τους μόνο για 

την διένεξη επιθετικών και ιμπεριαλιστικών εκστρατειών εναντίον ανίσχυρων 

υπερπόντιων δυνάμεων. Οι περισσότερες από αυτές τις συγκρούσεις ήταν 

μονομερείς ,όπως ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Μεξικού 

(1846-1848) και της Ισπανίας (1898) και οι διάφορες εκστρατείες για την επέκταση 

των βρετανικών και γαλλικών αποικιακών αυτοκρατοριών.  

   

                                                 
13 . Hobsbawm, E. (2004) Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ- Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, Αθήνα, 

Εκδόσεις Θεμέλιο, σ.39. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

    

 

 

   Το μεγάλο οικοδόμημα του πολιτισμού του 19ου αιώνα κατάρρευσε με την έναρξη 

του Α’ Παγκοσμίου πολέμου και σύντομα εγκαινιάστηκε ένα αιώνας γεμάτος με 

πολέμους και καταστροφές14. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έκλεισε μια ειρηνική 

περίοδο ενός αιώνα που χρονολογούνταν, με λίγες εξαιρέσεις, από την εποχή των 

ναπολεόντειων πολέμων του 1815. Κατά την διάρκεια αυτού του πολέμου πήραν 

μέρος όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις και στην πραγματικότητα όλα τα ευρωπαϊκά κράτη 

εκτός από την Ισπανία, την Ολλανδία, τις τρείς σκανδιναβικές χώρες και την 

Ελβετία. Επιπλέον, πολύ σημαντική θεωρείται και η συμβολή των Ηνωμένων 

Πολιτειών, η οποία καθόρισε την έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

  Ο Μεγάλος Πόλεμος άρχισε ουσιαστικά σαν ευρωπαϊκός πόλεμος μεταξύ της 

τριπλής συμμαχίας Γαλλίας, Βρετανίας και Ρωσίας από τη μια μεριά και τις 

αποκαλούμενες «Κεντρικές Δυνάμεις», τη Γερμανία και την Αυστροουγγαρία από 

άλλη. Στις 28 Ιουλίου 1914, η Αυστροουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο κατά της 

Σερβίας και τελείωσε με την ταπεινωτική ήττα της Γερμανίας και των συμμάχων της 

στις 11 Νοεμβρίου 1918. Το Βέλγιο εισχώρησε στον πόλεμο εξαιτίας της επίθεσης 

της Γερμανίας εναντίον του, με την πλευρά της Τριπλής Συμμαχίας . Η Τουρκία και 

η Βουλγαρία σύντομα προσχώρησαν στις Κεντρικές Δυνάμεις. Η Ιταλία 

εξαγοράστηκε για να προσχωρήσει  και ενεπλάκησαν επίσης η Ελλάδα, η Ρουμανία 

και η Πορτογαλία. Τέλος, η Ιαπωνία προσχώρησε σχεδόν αμέσως στον πόλεμο για 

να καταλάβει τις γερμανικές θέσεις στην Άπω Ανατολή και στο Δυτικό Ειρηνικό, 

ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον πόλεμο το 1917, η παρέμβαση των 

οποίων ήταν ζωτικής σημασίας για την λήξη του πολέμου. 

   Η Γερμανία, όπως στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έτσι και στον πρώτο, 

αντιμετώπισε το ενδεχόμενο πολέμου σε δύο μέτωπα. Πέρα από το βαλκανικό 

μέτωπο, στο οποίο σύρθηκαν λόγω της συμμαχίας τους με την Αυστροουγγαρία, 

                                                 
14 . Hobsbawm, E.  (2004) Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ- Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, 

Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, σ. 38.  
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κύριος στόχος της Γερμανίας ήταν ταχύτατη εξουδετέρωση της Γαλλίας στη Δύση 

και στην συνέχεια η εξουδετέρωση της Ρωσίας στην Ανατολή με ταχύτατες κινήσεις 

πριν οι 2 χώρες καταφέρουν να κινητοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Γι 

αυτό τον λόγο, η Γερμανία σχεδίασε μια αστραπιαία και αιφνίδια εκστρατεία, η 

οποία στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ονομάστηκε blitzkrieg. Σύμφωνα με αυτό το 

σχέδιο, ο γερμανικός στρατός, έξι βδομάδες μετά την κήρυξη του πολέμου, 

προχώρησε προς τη Γαλλία διαμέσου του ουδέτερου Βελγίου και αναχαιτίστηκε 

μόνο λίγες δεκάδες χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. Στον ποταμό Μάρνη τα 

γερμανικά στρατεύματα οπισθοχώρησαν λίγο, ενώ και οι 2 πλευρές κατασκεύασαν 

παράλληλες γραμμές αμυντικών χαρακωμάτων και οχυρωμάτων που απλώνονταν 

αδιάσπαστα από την ακτή της Φλάνδρας στη Μάγχη μέχρι τα ελβετικά σύνορα, 

αφήνοντας σημαντικό μέρος της ανατολικής Γαλλίας και του Βελγίου υπό την 

κατοχή των γερμανικών στρατευμάτων15. Για τα επόμενα τρεισήμισι χρόνια, οι 

θέσεις αυτές δεν μετακινήθηκαν σημαντικά.  

  Αυτό ήταν το «Δυτικό Μέτωπο», στο οποίο εκατομμύρια στρατιώτες βρέθηκαν 

αντιμέτωποι απέναντι στα χαρακώματα με στοιβαγμένα σακιά άμμου στα παραπέτα. 

Η εμπειρία του «Δυτικού Μετώπου» δημιούργησε μια συλλογική συνείδηση μιας 

πολεμικής ομάδας σε εκατομμύρια στρατιώτες, οι οποίοι ένιωθαν απομονωμένοι από 

το υπόλοιπο έθνος16. Για τους Βρετανούς και τους Γάλλους που πολέμησαν στο 

δυτικό μέτωπο, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος παρέμεινε ο «Μεγάλος Πόλεμος». Η 

φρίκη του πολέμου στα χαρακώματα προκάλεσε όχι μόνο το μίσος για τον πόλεμο, 

το αίσθημα μη επικοινωνίας και ανωτερότητας απέναντι στις γυναίκες και στους 

λιποτάκτες αλλά και δημιούργησε την αίσθηση μιας διακριτής «στρατιωτικής τάξης 

πολιτών»17. Αυτοί, λοιπόν, οι πρώην στρατιώτες αποτέλεσαν τους πρώτους οπαδούς 

της μεταπολεμικής άκρας Δεξιάς. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν ένας μόνο από τους 

πολλούς στρατιώτες που η εμπειρία της πρώτης γραμμής καθόρισε την πορεία της 

ζωής του. 

  Παρά το γεγονός ότι το Δυτικό Μέτωπο είχε σταθεροποιηθεί σε μια αιματηρή 

κατάσταση, το Ανατολικό Μέτωπο παρέμεινε σε κινητικότητα. Σε γενικές γραμμές 

                                                 
15 . Hobsbawm, E.  (2004)  Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ- Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, 

Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, σ. 42.   
16 . Payne, G.S.  (2000)  Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ. 117.  
17 . Leed, E.J. (1979)  No Man’s Land: Combat and Identity in World War I, New York, Cambridge 

University Press, σ. 39.   
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και ειδικά μετά την μάχη του Tannenberg έγινε ξεκάθαρο ότι οι Κεντρικές Δυνάμεις 

είχαν το πάνω χέρι και ότι η Ρωσία έδινε μια αμυντική μάχη οπισθοφυλακών έναντι 

της γερμανικής προέλασης. Οι Κεντρικές Δυνάμεις είχαν επίσης τον έλεγχο στα 

Βαλκάνια παρά την χαμηλή στρατιωτική επίδοση της απαθούς Αυτοκρατορίας των 

Αψβούργων, η οποία βάδιζε προς τη διάλυση της, πράγμα που επεδίωκαν τα τοπικά 

εθνικιστικά κινήματα. 

    Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολούσε και τις δύο πλευρές ήταν το πώς θα 

έσπαγε η στασιμότητα στο Δυτικό Μέτωπο διότι χωρίς νίκη στη Δύση κανείς δεν 

μπορούσε να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Η τεχνολογία θεωρήθηκε ότι ήταν η λύση 

αυτού του προβλήματος. Οι πρώτες κομβικές πρωτοβουλίες του πολέμου προήλθαν 

από τη Γερμανία όπως η κλιμάκωση των εξοπλισμών, η χρήση χημικών αερίων και 

φλογοβόλων, ο εναέριος βομβαρδισμός των πόλεων και ο υποβρύχιος πόλεμος χωρίς 

κανένα περιορισμό. Οι Βρετανοί, από την άλλη πλευρά, ήταν πρωτοπόροι στο 

ερπυστριοφόρο θωρακισμένο όχημα, που είναι ακόμα γνωστό με την τότε κωδική 

του ονομασία άρμα μάχης18. Στην τελική, τα δηλητηριώδη αέρια που 

χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί στο πεδίο μάχης και τα νέα ευπαθή πολεμικά 

αεροσκάφη που χρησιμοποίησαν και οι δύο πλευρές δεν επέφεραν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Το μόνο τεχνολογικό όπλο που είχε αποτέλεσμα στον πόλεμο του 

1914-1918 ήταν το υποβρύχιο. 

   Παρά την χρήση της τεχνολογίας, η ανωτερότητα του γερμανικού στρατού ως 

στρατιωτικής δύναμης ήταν εμφανής και η Γερμανία θα μπορούσε να έχει κερδίσει 

τον πόλεμο, εάν οι Σύμμαχοι δεν προσέφευγαν στους πόρους των Ηνωμένων 

Πολιτειών από το 1917 και μετά. Μολονότι η Γερμανία δυσκολεύτηκε από την 

απάθεια της Αυστρίας, νίκησε ολοκληρωτικά στην Ανατολή, θέτοντας εκτός 

πολέμου τη Ρωσία, οδηγώντας την στην επανάσταση και εκδιώκοντας την από τα 

ευρωπαϊκά της εδάφη το 1917-1918. Ο γερμανικός στρατός, ελεύθερος πλέον να 

συγκεντρώσει την προσοχή του στην Δύση, έσπασε τις γραμμές στο Δυτικό Μέτωπο 

και άρχισε ξανά να βαδίζει προς το Παρίσι. Οι Σύμμαχοι κατόρθωσαν να 

ανακάμψουν την ροή των γερμανικών στρατευμάτων χάρη στην άφθονη ροή των 

αμερικάνικων στρατευμάτων και εξοπλισμών. Ωστόσο, η Γερμανία ήταν 

εξαντλημένη και βρισκόταν στα πρόθυρα της ήττας της. Όταν το καλοκαίρι του 

                                                 
18 . Hobsbawm, E.  (2004)  Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ- Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, 

Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, σ. 48. 
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1918 οι Σύμμαχοι άρχισαν να προελαύνουν, το τέλος του πολέμου ήταν ζήτημα 

λίγων εβδομάδων. Οι Κεντρικές Δυνάμεις παραδέχτηκαν την ήττα τους και 

κατέρρευσαν. Ως συνέπεια, η επανάσταση σάρωσε ολόκληρη την Κεντρική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη το φθινόπωρο του 1918. Καμία παλαιά κυβέρνηση δεν 

επιβίωσε μεταξύ των συνόρων της Γαλλίας και της Θάλασσας της Ιαπωνίας. 

  Ο πόλεμος αυτός, σε αντίθεση με τους προηγούμενους, διεξήχθη για απεριόριστους  

σκοπούς. Ο αυξανόμενος, όμως, ανταγωνισμός ανάμεσα στις μεγάλες 

ιμπεριαλιστικές ευρωπαϊκές χώρες προκάλεσε την διεξαγωγή του πολέμου. Για τους 

δύο μεγάλους ανταγωνιστές- τη Γερμανία και τη Βρετανία-  δεν υπήρχε κανένα όριο 

από την στιγμή που η Γερμανία ήθελε να κατακτήσει μια παγκόσμια πολιτική και 

ναυτική θέση σαν αυτή που κατείχε τότε η Βρετανία. Οι στόχοι της Γαλλίας, σε 

αντίθεση, δεν ήταν παγκόσμιοι αλλά προσπαθούσε να αντισταθμίσει την 

δημογραφική και οικονομική ανωτερότητα της Γερμανίας. Οι δύο αυτές πλευρές 

διαμόρφωσαν μεγαλομανείς «σκοπούς του πολέμου» και αποσκοπούσαν στην 

ολοκληρωτική νίκη19. 

   Η έντονη αυτή επιθυμία για μια ολοκληρωτική νίκη κατέστρεψε νικητές και 

ηττημένους. Εξώθησε τους ηττημένους στην επανάσταση και τους νικητές στη 

χρεωκοπία και στη φυσική εξάντληση. Η Γαλλία είχε γονατίσει οικονομικά μέχρι το 

τέλος του πολέμου, η Βρετανία είχε καταστρέψει την οικονομία της διεξάγοντας 

έναν πόλεμο, ο οποίος ουσιαστικά υπερέβαινε τις δυνάμεις της και στην Γερμανία 

επιβλήθηκε η Συνθήκη των Βερσαλλιών για να την κρατήσουν διαρκώς αδύναμη, 

χωρίς στόλο και αεροπορία. Η Γερμανία και η Σοβιετική Ρωσία εκτοπίστηκαν από 

το παγκόσμιο παιχνίδι και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να ενσωματωθούν στην 

ευρωπαϊκή ιεραρχία. Επιπλέον, αυτή η ολοκληρωτική νίκη που επικυρώθηκε από 

μία τιμωρό ειρήνη εκμηδένισε όλες τις πιθανότητες που υπήρχαν για την 

αποκατάσταση της σταθερής, φιλελεύθερης και αστικής Ευρώπης. 

   Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύτηκε από τις ολέθριες επιπτώσεις του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και σύντομα ακολούθησε η μαζική πολιτική βία και 

επαναστάσεις σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 20. Με τη νίκη των 

δυνάμεων της Αντάντ και των Ηνωμένων Πολιτειών το 1918, το αίτημα της 

                                                 
19 . Mazower, M. (2004) ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ- Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ, Αθήνα, 

Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, σ. 57.  
20 . Payne, G.S.  (2000) Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ. 113.  
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συνταγματικής μεταρρύθμισης σάρωσε την Ευρώπη με πρώτα κράτη την Πολωνία 

και τα βαλτικά κράτη. Τα νέα αυτά συντάγματα αντανακλούσαν τους πολύ 

διαφορετικούς πολιτικούς προβληματισμούς της κάθε χώρας. Από τη μια, ήταν 

εκφράσεις του κλασικού φιλελευθερισμού του 19ου αιώνα και από την άλλη, 

προσπαθούσαν να ανταποκριθούν στα λαϊκά αιτήματα για μια «αυθεντική κοινωνική 

δημοκρατία». Έτσι τα νέα συντάγματα προσπάθησαν να ενώσουν τον παλαιού τύπου 

κοινοβουλευτισμό με τις σύγχρονες πιέσεις μιας νεωτερικής και μαζικής κοινωνίας. 

Ένας συνδυασμός αισιοδοξίας και αβεβαιότητας χαρακτήριζαν την μεταπολεμική 

κατάσταση των υπερασπιστών της δημοκρατίας, δηλαδή της ευρωπαϊκής αστικής 

τάξης21. 

   Σύμφωνα με έναν Γάλλο κριτικό, ο φασισμός εμφανίστηκε επειδή η φιλελεύθερη 

δημοκρατία απέτυχε πολιτικά και κοινωνικά. Η δημοκρατική αποσύνθεση και η 

κρίση της κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης προκάλεσε την δημιουργία του 

φασισμού22. Πιο συγκεκριμένα, η αναλογική αντιπροσώπευση οδήγησε σε 

κατακερματισμένα νομοθετικά σώματα με πλήθος κομμάτων. Οι ταξικές, εθνοτικές 

και θρησκευτικές διαφορές έγιναν πιο έντονες μέσα σε αυτό το σύστημα με 

αποτέλεσμα, τα πνευματικά θεμέλια του φιλελευθερισμού και του 

κοινοβουλευτισμού να κλονιστούν. Οι κοινωνίες ήταν χωρισμένες στα δύο, σε μια 

εποχή πρωτοφανούς οικονομικής και πολιτικής πόλωσης. Η δημοκρατία αντί να 

ενώσει το έθνος, το είχε διαιρέσει23.  

  Μετά το 1918 στην Ευρώπη, δεν υπήρχαν χώρες που η μέση κυβέρνηση τους να 

είχε διαρκέσει πάνω από ένα χρόνο. Αυτό το φαινόμενό αντανακλούσε τη πλήρη 

απουσία σταθερών δικομματικών νομοθετικών σωμάτων ή κομμάτων ικανών να 

κερδίζουν την απόλυτη πλειοψηφία. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες έβλεπαν την 

εξουσία σαν εχθρό που έπρεπε να αποδυναμωθεί όσο γίνεται περισσότερο  ενώ οι 

πραγματιστές συνταγματικοί υποστήριζαν ότι σε μία κρίση η εκτελεστική εξουσία 

πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες συνταγματικές εξουσίες για να 

                                                 
21 . Schmitt, C. και Kennedy, E. translation. (1988) The Crisis of Parliamentary Democracy, MIT 

Press, σ. 15.     
22 .Rogger, H. και Weber, E. (1965) The European Right: A Historical Profile, London, Weidenfeld &  

Nicholson, σ. 8.  
23 .Bendersky, J.J.  (1983) Carl Schmitt: Theorist for the Reich, New Jersey, Princeton University 

Press, σ. 110.  
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διαφυλάξει την ουσία της δημοκρατίας. Σε καμία χώρα, η σύγκρουση αυτή δεν είχε 

βαθύτερες συνέπειες από ότι στην Γερμανία της Βαϊμάρης24.  

   Η Βαϊμάρη, από το 1930 έως το 1933, εφάρμοσε ένα προεδρικό σύστημα 

διακυβέρνησης μέσω έκτακτων διαταγμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 48 με σκοπό 

την υπεράσπιση του συντάγματος. Μετά τις εκλογές του 1930, στις οποίες ούτε οι 

Ναζί ούτε οι Κομμουνιστές δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία, τα 

νομοθετικά διατάγματα λειτούργησαν καθοριστικά ώστε η διακυβέρνηση να μην 

περάσει στα χέρια αντιδημοκρατικών κομμάτων25. Η συνταγματική αυτή διαμάχη 

στη Γερμανία φωτίζει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στον αυταρχισμό και τη 

δημοκρατία μέσα σε μία εποχή κρίσης της μεσοπολεμικής Ευρώπης. Το φιλελεύθερο 

μοντέλο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας χρειαζόταν αναθεώρηση. 

   Πέρα από τη κρίση του κοινοβουλευτισμού, επιθέσεις δέχονταν και η φιλελεύθερη 

δημοκρατία λόγω της έλλειψης δημοκρατικών αξιών στο ευρύ κοινό. Ήδη από τα 

τέλη του 19ου αιώνα, διάφορες αντιφιλελεύθερες και αντιδημοκρατικές ιδέες άρχισαν 

να γίνονται δημοφιλείς. Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου συνέβαλε στην 

εξάπλωση τους και σύντομα τις συμμερίζονταν πολλοί πρώην στρατιώτες, όπως ο 

Γιούνγκερ, ο Ρεμ, Ο Όσβαλντ Μόζλευ, ο Γιόρις βαν Σέβερεν και φυσικά ο Χίτλερ. 

Οι βετεράνοι του πολέμου υμνούσαν την βία και κατηγορούσαν σθεναρά τη 

δημοκρατία για τον «αστικό», νωθρό, υλιστικό και ανιαρό της χαρακτήρα. Η βία, 

εκτός από τους βετεράνους του πολέμου, μάγευε τους καλλιτέχνες, εξπρεσιονιστές 

και σουρεαλιστές26.  

   Σε όλη την Ευρώπη, μετά το 1918, η διεθνής υποστήριξη της δημοκρατίας 

συνεχώς μειωνόταν. Ο μεσσιανικός φιλελευθερισμός υπονομευόταν από τον 

αμερικανικό απομονωτισμό, η Βρετανία και η Γαλλία ανησυχούσαν περισσότερο για 

τον κομμουνισμό παρά για τη δικτατορία και τα νέα κράτη της κεντροανατολικής 

Ευρώπης φρόντιζαν να μην επιστρέψουν οι εκθρονισμένοι μονάρχες και 

αυτοκράτορες των Κεντρικών Δυνάμεων. Επίσης, οι κομμουνιστές αντιτάχθηκαν 

στην κοινοβουλευτική δημοκρατία ενώ οι σοσιαλιστές δεν ήθελαν να καταστρέψουν 

                                                 
24 . Mazower, M. (2004) ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ- Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ, Αθήνα, 

Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, σ. 36.  
25 . Bendersky, J.J.  (1983) Carl Schmitt: Theorist for the Reich, New Jersey, Princeton University 

Press, σ. 130.  
26 . Mazower, M. (2004) ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ- Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ, Αθήνα, 

Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, σ. 40.  
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τη δημοκρατία εφόσον αυτή μπορούσε να μετασχηματιστεί σε σοσιαλισμό. Από την 

πλευρά των συντηρητικών, το πρόβλημα με τη δημοκρατία ήταν ότι έδινε δύναμη 

στις μάζες και ότι δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την εξουσία. Η δημοκρατία έδινε 

υπερβολική έμφαση στα δικαιώματα και όχι αρκετή στις υποχρεώσεις. Είχε εκθρέψει 

τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια των κοινωνικών ομάδων, συμβάλλοντας έτσι στην 

ίδια της την πτώση, αφού είχε πάψει να καλλιεργεί τη συνείδηση του πολίτη η το 

αίσθημα της κοινότητας. Αυτές τις απόψεις συμμερίζονταν οι Καθολικοί, οι 

Ορθόδοξοι και οι εθνικιστές.  

  Η αδυναμία της δημοκρατίας να ενσαρκώσει το έθνος στο σύνολο φάνηκε από το 

παράδειγμα της Γερμανίας διότι στη μεν Αυστρία απαγορεύτηκε να ενταχθεί στη νέα 

Γερμανία και στη δε Βαυαρία απαγορεύτηκε να αποσχιστεί. Το σύνταγμα 

συντάχθηκε σε ένα κλίμα εμφυλίου πολέμου. Ο αστικός ισχυρισμός ότι τα 

φιλελεύθερα συντάγματα θα αναγνώριζαν και θα γαλουχούσαν το έθνος 

διαψεύστηκε σχεδόν παντού από τις εθνοτικές και ταξικές διαιρέσεις. Η φιλελεύθερη 

δημοκρατία είχε απογοητεύσει το έθνος27. Η αποτυχία της δημοκρατίας οφειλόταν 

στο ότι υπήρχαν λίγες ευρωπαϊκές χώρες με γηγενή δημοκρατική παράδοση. Λίγα 

κράτη διέθεταν πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν αγωνισθεί για τις λαϊκές ελευθερίες 

τους. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

ήταν ένα δώρο από τις νικήτριες δυνάμεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ρηχές 

ρίζες της δημοκρατίας στην πολιτική παράδοση της Ευρώπης ήταν ένας σημαντικός 

λόγος που τα αντιφιλελεύθερα καθεστώτα εγκαθιδρύθηκαν με τόση ευκολία και με 

τόσο μικρή διαμαρτυρία28. 

  Συνοψίζοντας, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε την διακοπή της 

μακροχρόνιας ειρήνης που επικρατούσε μέχρι τον 19ο αιώνα, την 

αποσταθεροποίηση της φιλελεύθερης πολιτισμικής σύνθεσης του 19ου αιώνα, την 

διεύρυνση της κρατικής εξουσίας με περιορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων και την 

ενίσχυση του κρατικού ελέγχου επί της οικονομίας. Επίσης, μερικές από τις 

σημαντικότερες συνέπειες του ήταν η εμπειρία του ολοκληρωτικού πολέμου, η 

καταστροφή των μοναρχιών και αυτοκρατοριών της Αυστροουγγαρίας, της Ρωσίας, 

                                                 
27 . Bullock, A. (1991) Hitler and Stalin: Parallel Lives, London, HarperCollins Publishers, Ltd., σ. 

271.      
28 . Loewenstein, K. (1935)  “Autocracy versus democracy in contemporary Europe”,  American 

Political Science Review, 29(4), 571-593.   
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της Γερμανίας και της Οθωμανικής Τουρκίας και η παρόξυνση του μιλιταρισμού και 

του εθνικισμού που βοήθησαν στην πρόκληση του πολέμου29. Στην Ανατολική 

Ευρώπη, η διαίρεση ενός μεγάλου μέρους της άνοιξε τον δρόμο για νέες εσωτερικές 

και διεθνείς συγκρούσεις, την αύξηση της αποκτήνωσης της πολιτικής ζωής και την 

εκτεταμένη αποδοχή της βίας. Τέλος, ο Λένιν άδραξε την ευκαιρία ώστε να 

δημιουργήσει έναν ολοκληρωτικό σοσιαλισμό που παρείχε ένα καινούργιο μοντέλο 

μονοκομματικής δικτατορίας στηριζόμενο στον ολοκληρωτικό έλεγχο των θεσμών, 

στις συστηματικές μαζικές δολοφονίες, στη λατρεία της χαρισματικής δικτατορικής 

προσωπικότητας και στην στρατικοποίηση της πολιτικής συμπεριφοράς30. 

   Αυτές οι συνέπειες οδήγησαν στον μετασχηματισμό του πολιτικού και 

πολιτισμικού τοπίου, καθιστώντας αδύνατη την ανάκτηση της ειρήνης και 

προμηνύοντας εντονότερες καταστροφές στο μέλλον. Η αναποτελεσματική συνθήκη 

των Βερσαλλιών, η  οποία απέτυχε να επιλύσει τα προβλήματα του πολέμου, 

οδήγησε σε ένα ακόμα πιο καταστροφικό πόλεμο είκοσι χρόνια αργότερα. Ωστόσο, 

δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν «η αιτία» του φασισμού 

αφού οι αντιλήψεις που θα οδηγήσουν στον φασισμό είχαν δημιουργηθεί την εποχή 

του fin de siècle. Παρά τα αυτά, ο πόλεμος εισήγαγε την αποκτήνωση της δημόσιας 

ζωής, την ένταξη της βίας και του αυταρχισμού στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων και την όξυνση των εθνικιστικών συγκρούσεων, χωρίς τις οποίες ο 

φασισμός δεν θα μπορούσε να θριαμβεύσει σε χώρες-κλειδιά. Ο φασισμός ήταν 

αποτέλεσμα της δημοκρατικής κρίσης, των μεταπολεμικών πολιτικών εξελίξεων και 

κυρίως της κρίσης του καπιταλισμού που ακολούθησε μετά το τέλος του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου.          

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 . Kocka, J. (1984) Facing Total War: German Society 1914-1918, Harvard University Press, σ. 77.  
30 . Payne, S.G.  (2000) Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ. 124.  
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2.1 ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ  

 

 

 

   Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο, έγινε εμφανής η αδυναμία του φιλελευθερισμού να 

αντιληφθεί από πού πήγαζε η αμφισβήτηση της δημοκρατίας και επέλεξε να 

αντιμετωπίσει ως εχθρό της ελευθερίας τον «μεμονωμένο τύραννο»31. Ο 

φιλελευθερισμός δεν μπορούσε να κατανοήσει τον σύγχρονο κόσμο, σε αντίθεση με 

το φασισμό, τον κομμουνισμό, τον πολιτικό Καθολικισμό και τον εθνικοσοσιαλισμό. 

Η δημοκρατία έπρεπε να μάθει να συμβιβάζει την ατομική ελευθερία με τη ρύθμιση 

και τον έλεγχο των κοινωνικών πραγμάτων που απαιτεί η γενική ευημερία. Έτσι, ο  

ανορθολογισμός της Δεξιάς κέρδιζε όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη διότι στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο φιλελευθερισμός ήταν αδύναμος, η οργανωμένη 

Αριστερά είχε συντριβεί και οι μόνοι αγώνες γύρω από ζητήματα ιδεολογίας και 

διακυβέρνησης έπαιρναν μέρος μέσα στους κόλπους της Δεξιάς. 

   Η Γαλλία ήταν η μοναδική χώρα που συνέχισε τον εμφύλιο ανάμεσα στην 

Αριστερά και στην Δεξιά σε όλη τη δεκαετία του 1930, ώσπου τερματίστηκε στο 

Βισύ. Στην Αυστρία και στην Ισπανία κυριάρχησε η Δεξιά μετά από το τέλος των 

εμφύλιων πολέμων και στην Ιταλία, στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια 

δέσποζε η Δεξιά. Η ποικιλία των καθεστώτων εμπεριείχε τη βασιλική δικτατορία του 

βασιλιά Καρόλου στη Ρουμανία, τους στρατιωτικούς που κυβερνούσαν στην 

Ισπανία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία και τα μονοκομματικά κράτη της Γερμανίας 

και της Ιταλίας.  

  Η κρίσιμη διαφορά ήταν ανάμεσα στα καθεστώτα της παλιάς Δεξιάς, που ήθελαν 

μια προδημοκρατική ελιτιστική εποχή και στη νέα Δεξιά που καταλάμβανε και 

διατηρούσε την εξουσία με τα εργαλεία της μαζικής πολιτικής. Η υπαρκτή ένταση 

ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα Δεξιά ήταν ορατή σε χώρες όπως η Αυστρία, η 

Ουγγαρία και η Ρουμανία όπου, στη δεκαετία του 1930, ξέσπασαν φονικές πολιτικές 

συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές της Δεξιάς. Υποστηρικτές της παλαιάς 

Δεξιάς θεωρούνται ο στρατηγός Φράνκο και ο δικτάτορας Μεταξάς, οι οποίοι 

                                                 
31 . Oakeshott, M.  (1939) The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe, London, 

Cambridge University Press, σ. 24.   
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συμμάχησαν με προπύργια της κατεστημένης τάξης όπως η μοναρχία και η 

Εκκλησία διότι ήταν απρόθυμοι στο να υιοθετήσουν τους καινούργιους κανόνες της 

μαζικής πολιτικής. Ειδικά στα Βαλκάνια, η Δεξιά γύρισε στον 19ο αιώνα, τότε που ο 

απόλυτος μονάρχης διόριζε τους υπουργούς του, επέβλεπε τα πολιτικά κόμματα και 

οργάνωνε αυστηρά ελεγχόμενες εκλογές. Αντιθέτως, στην Γερμανία και στην 

Ιταλίας, η νέα ριζοσπαστική Δεξιά ήρθε στην εξουσία με εκλογές και 

κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αυτή η νέα ριζοσπαστική Δεξιά, με όπλο της το 

κόμμα, κατάφερε να αποδυναμώσει τους παλαιού τύπου συντηρητικούς, οι οποίοι 

δεν ήταν συνηθισμένοι στο νέο παιχνίδι της μαζικής πολιτικής32. 

   Μια σημαντική καινοτομία της νέας Δεξιάς ήταν η εναλλακτική λύση που 

πρότεινε απέναντι στον κοινοβουλευτισμό, ώστε να ικανοποιήσει το αίτημα για μια 

μορφή συμμετοχικής-μαζικής πολιτικής που εμφανίστηκε μετά το 1918. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σωματειακό κράτος του Μουσολίνι, το οποίο 

τράβηξε την διεθνή προσοχή χάρη στον ιεραρχικό χαρακτήρα και την νεωτερική του 

φύση. Παρόμοια οργανωτικά σχήματα υιοθετήθηκαν και σε άλλες χώρες όπως η 

σωματειακή και ενωτική αβασίλευτη πολιτεία του Αντόνιο Σαλαζάρ. Ο ιταλικός 

κορπορατισμός θεωρήθηκε ως ένας τυπικά φασιστικός τρόπος να οργανωθεί η 

αντιπροσώπευση της κοινωνίας μέσα από ενώσεις παραγωγών αντί για τάξεις. Ο 

κορπορατισμός, στην ουσία, ήταν μια απάτη, που μεταμφίεζε την υποταγή της 

εργατικής τάξης προς όφελος της καπιταλιστικής τάξης δηλαδή των εργοδοτών. Τα 

ατομικά δικαιώματα υποσκελίστηκαν από την κυβέρνηση ώστε να προαχθεί το 

«κοινό καλό», επιβίωσε ένα αδύναμο κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα 

απαγορεύτηκαν. Η θεωρία ,λοιπόν, απείχε πολύ από την πράξη διότι ο φόβος των 

Καθολικών και των συντηρητικών για τον κομμουνισμό μετρίασε την έχθρα τους 

προς την καπιταλιστική τάξη και τελικά, οι επιχειρηματίες διατήρησαν μεγάλο μέρος 

της αυτονομίας τους33. 

   Στην συνέχεια, η πιο ακραία επίθεση εναντίον του κοινοβουλευτικού 

φιλελευθερισμού ήταν ο εθνικισμός, ο οποίος έδινε έμφαση στην εθνική 

απελευθέρωση, στην επέκταση, την ομαδική ταυτότητα, τον ανταγωνισμό, τη 
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σύγκρουση και συνήθως προσέφευγε στη βία ως πολιτικό μέσο. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα, ο εθνικισμός πήρε μια ριζοσπαστική, μορφή και οι εθνικιστικές ομάδες 

έγιναν επιθετικές, αυταρχικές και αδιάλλακτες34. Ο σύγχρονος ριζοσπαστικός 

εθνικισμός έφτασε σε πλήρη άνθηση για πρώτη φορά στη ιακωβίνικη φάση της 

Γαλλικής Επανάστασης όπου και διακηρύχτηκαν για πρώτη φορά οι κύριοι στόχοι 

του επαναστατικού εθνικισμού. Αυτές οι εθνικιστικές διεκδικήσεις ‘αδιαφορούσαν’ 

για τα άλλα πολιτικά δικαιώματα και επικαλούνταν μια αυταρχική, μοναδική και 

«γενική» βούληση για την επίτευξη των σκοπών του και τη νομιμοποίηση της 

ακραίας βίας. Μερικές αξίες της Γαλλικής Επανάστασης, υιοθετήθηκαν και από τους 

μεταγενέστερους εθνικιστές επαναστάτες όπως η λατρεία της νεότητας και ο 

πατριωτικός θάνατος35.Οι απαρχές, λοιπόν, της αυταρχικής Δεξιάς του 20ου αιώνα 

βρίσκονται στις πρώτες αντιδράσεις ενάντια στο εκρηκτικό ξέσπασμα των 

φιλελεύθερων και αριστερών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της Γαλλικής 

Επανάστασης.  

   Καθώς ο αιώνας περνούσε στην Ευρώπη, ο εθνικισμός έπαιρνε όλο και πιο 

αυταρχικές μορφές και θεωρούνταν ο κύριος εκπρόσωπος των δυνάμεων της 

αυταρχικής Δεξιάς, οι οποίες αμφισβητούσαν τόσο το φιλελευθερισμό όσο και το 

σοσιαλισμό. Στα τέλη, λοιπόν, του αιώνα εμφανίστηκαν έξι είδη δεξιού και 

εθνικιστικού αυταρχισμού: πρώτον μια παραδοσιοκεντρική, μοναρχική, αυταρχική 

Δεξιά, δεύτερον προγράμματα για μια κορπορατιστική κοινωνικο-οικονομική και 

πολιτική αναδιοργάνωση, τρίτον ο νεομοναρχικός αυταρχισμός ως ο «απόλυτος 

εθνικισμός», τέταρτον προγράμματα ενός μετριοπαθούς συνταγματικού 

αυταρχισμού, πέμπτον  μια καινούργια εκσυγχρονιστική εθνικιστική και αυταρχική 

Δεξιά και τέλος επαναστατικά η ημιεπαναστατικά νέα δόγματα εθνικοσοσιαλισμού 

και εθνικοσυνδικαλισμού. 

   Η πιο σημαντική μορφή του εθνικιστικού αυταρχισμού ήταν η νέα 

εκσυγχρονιστική εθνικιστική και αυταρχική Δεξιά, η οποία στόχευε όχι μόνο στην 

επέκταση και τον ιμπεριαλισμό αλλά και στην καθιέρωση νέων αυταρχικών 

καθεστώτων με κύριο στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό. 

Εξίσου σημαντική μορφή ήταν ο επαναστατικός εθνικοσοσιαλισμός, ο οποίος 
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προσπάθησε να ξαναβρεί τις παλιότερες επαναστατικές δυνατότητες του εθνικισμού. 

Προάγγελος του φασισμού θεωρήθηκαν οι εθνικοσοσιαλιστικές ομάδες στη Γαλλία, 

τη Γερμανία και την Αυστρία και οι εθνικοσυνδικαλιστές της Ιταλίας, οι οποίες 

υιοθέτησαν τις καινούργιες ιδέες που δημιούργησαν οι  ριζοσπαστικές πολιτισμικές 

αλλαγές του fin de siècle και κατά συνέπεια οι καινούργιες μορφές του εθνικιστικού 

αυταρχισμού.36. 

   Στην περίπτωση της Γερμανίας, ο εθνικισμός ήταν το αποτέλεσμα της αντίδρασης 

προς την Γαλλική Επανάσταση και τον ναπολεόντειο ιμπεριαλισμό μέσα στην 

γενικότερη ευρωπαϊκή τάση του «φιλελεύθερου εθνικισμού». Η Γερμανία ήταν μια 

νέα δύναμη ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις και εισήχθη στον ιμπεριαλιστικό 

ανταγωνισμό παρά στα τέλη της δεκαετίας του 1880. Η αδυναμία της Γερμανίας να 

αποκτήσει μια ισχυρή ιμπεριαλιστική αυτοκρατορία σε συνδυασμό με τη μερική 

διπλωματική της απομόνωση είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη μνησικακία ενός 

μεγάλου αριθμού εθνικιστών που στόχευαν στην κατάκτηση της εξουσίας. Αυτή η 

κατάσταση είχε ως συνέπεια στην αύξηση της μαχητικότητας του εθνικισμού. 

Πολλές εξτρεμιστικές εθνικιστικές πτέρυγες άρχισαν να υποστηρίζουν αυταρχικές 

και ρατσιστικές πολιτικές. Ο πολιτικός φιλελευθερισμός στη Γερμανία ήταν σχετικά 

αδύναμος διότι οι μετριοπαθείς φιλελεύθεροι και συντηρητικοί αντιμετώπιζαν τη 

φιλελεύθερη κυβέρνηση ως ένα σύστημα αναγκαίο για τη δημιουργία ενός  

Rechtsstaat ( Κράτος Δικαίου)37. Έτσι, ο γερμανικός εθνικισμός εκμεταλλεύτηκε την 

αδύναμη θέση του φιλελευθερισμού μέσα στην γερμανική κοινωνία. 

   Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από πολλούς 

γερμανούς συγγραφείς στην ιδέα μιας γερμανικής επανάστασης, η οποία 

επικεντρώθηκε αποκλειστικά πάνω στον γερμανικό εθνικισμό. Οι έννοιες του 

ατομικισμού και των πολιτικών ελευθεριών άρχισαν όλο και πιο σπάνια να 

χρησιμοποιούνται. Η γερμανική φιλοσοφία ήταν ανέκαθεν ελαφρώς αντιεβραικη και 

προς τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να υιοθετεί αντιλήψεις ενός πιο βίαιου 

αντισημιτισμού38. Η Γερμανία, επίσης, επηρεάστηκε βαθύτατα από τον ρομαντισμό 

και τον φιλοσοφικό ιδεαλισμό. Ο ρομαντισμός αποθάρρυνε τον ορθολογισμό και την 

                                                 
36 . Payne, S.G.  (2000) Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Αθήνα, Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ, σ. 70. 
37 . Krieger, L. (1957) The German Idea of Freedom, Chicago, The University of Chicago Press, σ. 
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ανάλυση, ενίσχυσε το συναίσθημα και τον ιδεαλισμό και τέλος έδωσε έμφαση στην 

παράδοση και στο παρελθόν. Σύντομα, ο ρομαντισμός ενώθηκε με το εθνικιστικό 

συναίσθημα και δημιουργήθηκε μια σχολή λαϊκής γερμανικής σκέψης και τέχνης, η 

οποία μελλοντικά ονομάστηκε vοlkisch κουλτούρα. Οι γερμανοί ρομαντικοί 

εθνικιστές, λοιπόν, άντλησαν την έννοια μιας διακριτής γερμανικής κουλτούρας και 

ζωής τελείως μοναδικής και ξεχωριστής, η οποία αν αναπτυσσόταν σωστά θα 

μπορούσε να φέρει το γερμανικό έθνος σε ανώτερη θέση μεταξύ των άλλων  

   Η  volkisch κουλτούρα διακήρυττε ένα είδος επιστροφής στην φύση, τον 

πολιτισμικό εξαγνισμό, την κοινωνική ενότητα και υπεστήριζε ένα αφηρημένο 

ορθολογισμό. Ο μοναδικός στόχος αυτής της κουλτούρας ήταν η δημιουργία μιας 

«οργανικής κοινωνίας», η δημιουργία μιας αληθινά «παραγωγικής» γερμανικής 

μεσαίας τάξης, η εξιδανίκευση των αγροτών και πάνω απ’ όλα η απόρριψη της 

αστικοποίησης και του κοσμοπολιτισμού. Ο Volk έγινε έτσι η βάση για οτιδήποτε 

καλό μπορούσε να αναπτυχθεί στην Γερμανία. Το 1900, η γερμανική μεσοαστική 

τάξη είχε επηρεαστεί βαθειά από την volkisch κουλτούρα και αυτό ήταν ιδιαίτερα 

εμφανές από τα έργα των εκδοτικών οίκων και των συγγραφέων 39. Οι αντιλήψεις 

αυτές δεν είχαν αποκρυσταλλωθεί σε κάποιο μεγάλο κόμμα αλλά γρήγορα έγιναν το 

πολιτιστικό υπόβαθρο του γερμανικού εθνικισμού. 

   Η πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού θεωρούνται 

κάποιες μικρές ομάδες, οι οποίες προσπάθησαν να συνδυάσουν τον εθνικισμό με τον 

κολεκτιβισμό, τον κορπορατισμό και τη μαζική κοινωνική επίκληση προς τους 

εργάτες όπως το Χριστιανικό Κοινωνικό Εργατικό Κόμμα, που ιδρύθηκε στο 

Βερολίνο το 1878. Κύριος στόχος ήταν η δημιουργία ενός «χριστιανικού κράτους» 

που θα ήταν παρεμβατικό στον τομέα της οικονομίας και γρήγορα υιοθέτησε 

αντισημιτικές θέσεις. Η εχθρότητα εναντίον των Εβραίων αυξανόταν λόγω της 

ιδιαίτερης θρησκευτικής τους ταυτότητας και ακόμα περισσότερο λόγω του 

γεγονότος ότι ήταν η μοναδική εθνοτική ομάδα στην Γερμανία που είχε διακριτή 

ταυτότητα και υψηλή κοινωνική θέση  στα χρηματιστικά, το εμπόριο, τα ελεύθερα 

επαγγέλματα και την κουλτούρα. 

   Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το μοναδικό εθνικοσοσιαλιστικό 

κόμμα που επιβίωσε ήταν το Γερμανικό Εργατικό Κόμμα (DAP), το οποίο ιδρύθηκε 
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το 1904. Σε αρχική φάση ήταν αντίθετο με τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και τον 

ιμπεριαλισμό και υποστήριζε τη αντικατάσταση των μόνιμων στρατών με 

εθνοφυλακές. Επεδίωκε τον εκδημοκρατισμό των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών 

και υποστήριζε την εθνικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι, ο αρχικός 

γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός ήταν στην ουσία ένα « ριζοσπαστικό δημοκρατικό 

κίνημα»40. Από το 1913, όμως, το DAP άρχισε να επηρεάζεται από τον 

παγγερμανικό φυλετισμό, τον ιμπεριαλισμό και υιοθέτησε αντισημιτικές και 

επιθετικές στάσεις. Στο τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου επεκτάθηκε και 

μετασχηματίσθηκε στο Γερμανικό Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα ( DNSAP). 

   Στην περίπτωση της Ιταλίας, το μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας ενοποιήθηκε το 

1860 και η κατάσταση της ενοποιημένης Ιταλίας διέφερε σημαντικά από αυτής της 

Γερμανίας. Σε αντίθεση με την ισχυρή γερμανική βιομηχανία, τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα και τις στρατιωτικές της νίκες, η Ιταλία είχε μια υποανάπτυκτη 

αγροτική οικονομία, έναν αναλφάβητο πληθυσμό και ένα ανίσχυρο στρατό, ο οποίος 

δεν είχε κατορθώσει καμία στρατιωτική νίκη41. Η ενοποίηση της Ιταλίας 

επιτεύχθηκε από το κίνημα του Risorgimento( Αναβίωση) και οι στόχοι του ήταν η 

εξάλειψη της ξένης κυριαρχίας, η ενοποίηση των ιταλόφωνων περιοχών και η 

δημιουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας. Παρά την ιταλική ενοποίηση το 1860, υπήρχε 

μια αγανάκτηση για το οικονομικά αδύναμο, ελιτιστικό και ολιγαρχικό σύστημα. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνταγματική μοναρχία σε συνδυασμό με την ελίτ των 

μεσαίων και ανώτερων τάξεων του Βορρά κυριαρχούσαν στο νέο ιταλικό σύστημα 

και διοικούσαν αυταρχικά τον φτωχό πληθυσμό του Νότου. Παρά την 

φιλελευθεροποίηση του πολιτικού συστήματος, η οποία είχε αρχίσει το 1876, η 

Ιταλία παρέμενε θεμελιωδώς μια αγροτική και υποανάπτυκτη χώρα σε σύγκριση με 

τις χώρες της Βορείου Ευρώπης. Η Ιταλία, επίσης, αδυνατούσε να επεκτείνει  την 

αυτοκρατορία της και μετά την στρατιωτική ήττα στην Αιθιοπία το 1896, 

παραιτήθηκε τελείως της αποικιακής επέκτασης. 

   Στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Τζοβάνι Τζολίτι, η κυβέρνηση 

επιτάχυνε τον εκσυγχρονισμό και την αστικοποίηση και στόχευσε σε μια 
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πραγματιστική μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα. Οι ακραίοι, όμως, συντηρητικοί 

και η πλειοψηφία των ελιτιστών είχαν υιοθετήσει ένα πιο βίαιο εθνικισμό, απόρροια 

της πολιτισμικής κρίσης του fin de siècle, με αποτέλεσμα να  προτείνουν μέτρα 

περιορισμού της λαϊκής συμμετοχής και ενός αυταρχικού φιλελευθερισμού ώστε να 

αποφευχθεί η παρακμή. Η Ιταλία επηρεάστηκε βαθύτατα από την πολιτισμική κρίση 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες και αρκετοί κοινωνικοί επιστήμονες και 

θεωρητικοί όπως οι Μόσκα, Παρέτο και Σιγκέλε υπήρξαν ηγετικές φυσιογνωμίες 

σχετικά με τις καινούργιες αντικοινοβουλευτικές θεωρίες, οι οποίες αντιτίθονταν 

στην αστική κουλτούρα, στον φιλελευθερισμό, στον ανθρωπισμό και την αστική 

κουλτούρα. Φυσικό επακόλουθο για τον επιθετικό εθνικισμό ήταν να στραφεί προς 

μια ισχυρή ηγεσία και προς τον ιμπεριαλισμό. 

   Το πρώτο εθνικιστικό κόμμα της Ιταλίας ιδρύθηκε το 1910 υπό το όνομα η Ιταλική 

Εθνικιστική Ένωση και το έδαφος είχε ήδη προετοιμαστεί από τις λογοτεχνικές, 

πολιτιστικές και κοινωνικές αλλαγές του προηγούμενου αιώνα. Ο εθνικισμός θα 

έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη της ενοποίησης όλων των Ιταλών μέσω της εθνικής 

επανάστασης και της οικοδόμησης μιας δυνατής, σύγχρονης και ευημερούσας χώρας 

ώστε να κατορθώσουνε μια ανώτερη θέση στο διεθνές σύστημα42. Το ΑΝΙ 

αποτελούνταν από μία ποικιλία εθνικιστών, δημοκρατικών, μετριοπαθών και 

αυταρχικών και σύντομα υιοθέτησε το δόγμα του αυταρχικού συντεχνιακού κράτους 

και του κρατισμού ως την καταλληλότερη προσέγγιση της σύγχρονης πολιτικής 

οργάνωσης. Στόχος του κόμματος ήταν η διατήρηση της εξουσίας του ιταλικού 

στέμματος και της γενικής ταξικής δομής μέσω αυταρχικών μέσων, ενώ θα υπήρχαν 

αλλαγές μόνο στον τομέα της τεχνολογίας και της βιομηχανίας43. Κατά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, το ΑΝΙ έγινε το πιο δεξιό, ελιτιστικό και  αυταρχικό κίνημα και 

διέθετε τις πιο επεξεργασμένες θέσεις απ τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γρήγορα 

κατόρθωσε να εξασκήσει επιρροή δυσανάλογη με αυτή του κάπως περιορισμένου 

αριθμού των μελών του44. 

   Ο φασισμός, λοιπόν, προήλθε από τον μετασχηματισμό μέρους της επαναστατικής 

Αριστεράς δηλαδή από τους επαναστάτες συνδικαλιστές, οι οποίοι στόχευαν στην 
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υπέρβαση των περιορισμών  μέσω της «άμεσης δράσης» και στην επανάσταση 

διαμέσου μιας μεγάλης γενικής απεργίας που θα καθιστούσε δυνατή την αναδιάταξη 

της κοινωνίας γύρω από τα συνδικάτα. Οι επαναστάτες συνδικαλιστές απεχθάνονταν 

το ρεφορμισμό, το συμβιβασμό, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και ήταν 

επηρεασμένοι από τον κοινωνικό δαρβινισμό, το ρόλο της σύγκρουσης των ομάδων 

και τις ιδέες του Σορέλ για ηθική αξία της βίας45. Ο επαναστατικός συνδικαλισμός 

άνθησε στην Ιταλία μετά το 1900 και βασίστηκε κυρίως στις περιφερειακές 

εργατικές οργανώσεις της βόρειας Ιταλίας, οι οποίες στόχευαν στην κάλυψη των 

αδυναμιών των εργατικών ενώσεων. Τα δόγματα και οι τακτικές τους των 

επαναστατικών συνδικαλιστών ήταν ανορθόδοξα και γι αυτό αποχώρησαν από 

Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα το 1907. Οι ιδέες των ηγετών τους γίνονταν όλο και 

πιο ριζοσπαστικές και ετερόδοξες με αποτέλεσμα πολλοί επαναστάτες 

συνδικαλιστές μεταβλήθηκαν σε εθνικιστές συνδικαλιστές46.  

   Ο πόλεμος της Ιταλίας για την κατάκτηση της Λιβύης ενίσχυσε την πεποίθηση των 

επαναστατών συνδικαλιστών ότι το κεντρικό πρόβλημα της Ιταλίας ήταν το 

ολιγαρχικό και αντιδραστικό πολιτικό σύστημα. Γι αυτό πρότειναν ως λύση του 

προβλήματος τον κορπορατισμό, ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει μια μεταβατική 

πολιτική ηγεσία έως ότου ολοκληρωθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και να επιτευχθεί 

ο αληθινός σοσιαλισμός. Έτσι, από το 1914, οι επαναστάτες συνδικαλιστές 

υιοθέτησαν καινούργια δόγματα, τα οποία έθεσαν ως στόχο μια «θετική 

επανάσταση», έδωσαν έμφαση στη σημασία της ηθικής, των ιδεών και των 

συμβόλων. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική ψυχολογία, στην σημασία του 

βολονταρισμού, στο ρόλο της οικονομικής επέκτασης, στη σημασία της διαταξικής 

κινητοποίησης και τέλος στην ανάγκη για άμεση δράση, βία και ηρωικές ενέργειες. 

Μετά την είσοδο της Ιταλίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η πλειοψηφία των 

εθνικιστών εκπροσώπων τους θα υποστηρίξουν τον «εθνικό επαναστατικό πόλεμο» 

και υπό αυτή την μορφή θα αποτελέσουν την συγκροτημένη βάση για την ίδρυση 

του φασιστικού κόμματος, το 191947.          

                                                 
45 . Stearns, P.N. (1971) Revolutionary Syndicalism and French Labor: A Cause Without Rebels, New 

Jersey, Rutgers University Press, σ. 43.   
46 . Roberts, D.D. (1979) The Syndicalist Tradition and Italian Fascism, Chapel Hill, University of 

North Carolina Press, σ. 61.    
47 . Sternhell, Z. και Sznajder, M. και Asheri, M. (1995) The Birth of Fascist Ideology: From Cultural 

Rebellion to Political Revolution, Princeton University Press, σ. 195.  
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2.2 Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α΄ ΠΠ 

    

 

 

   Στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, η οικονομική κατάρρευση μετά το τέλος του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου επηρέασε δραματικά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και γρήγορα 

μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Από τον 19ο αιώνα, οι επιχειρηματίες 

είχαν εξοικειωθεί με τον αποκαλούμενο «εμπορικό κύκλο» έξαρσης και πτώσης της 

οικονομικής δραστηριότητας και με τις συνήθης κυκλικές κρίσεις της οικονομίας. 

Μετά την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης επιτεύχθηκε μια συνεχώς 

επιταχυνόμενη τεχνολογική πρόοδος, μια συνεχόμενη αλλά και άνιση οικονομική 

μεγέθυνση και μια αυξανόμενη «παγκοσμιοποίηση». Το δίκτυο ροών και 

ανταλλαγών που δένει κάθε μέρος της παγκόσμιας οικονομίας στο όλο σύστημα 

συνέχισε να αυξάνεται. Για πρώτη φορά, όμως, προκλήθηκε μια μεγάλης διάρκειας 

ύφεση, η οποία έπληξε τόσο τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες όσο και τις 

αγροτικές οικονομίες με αποτέλεσμα, οι διακυμάνσεις του καπιταλισμού άρχισαν να 

θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το σύστημα48. 

    Κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι συντέλεσαν στην οικονομική κρίση ήταν οι 

σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το υψηλό χρέος 

των ευρωπαϊκών χωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπερβολική αύξηση της 

παραγωγής και η νομισματική αστάθεια που προκλήθηκε από την εγκατάλειψη του 

χρυσού κανόνα. Οι παράγοντες ενισχύθηκαν από την αδυναμία των κεντρικών 

τραπεζιτών να ελέγξουν την κρίση49.  Από την άλλη πλευρά, αρκετοί θεωρητικοί 

υποστήριξαν ότι ο καπιταλισμός είχε εξαντλήσει την αναπτυξιακή και τεχνολογική 

δυναμική που κατείχε κατά τον 19ο αιώνα. Ο πιο καθοριστικός παράγοντας 

μετάδοσης της κρίσης ήταν η μεγάλη εξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών από 

εξωτερικά δάνεια. Τα τέσσερα χρόνια ολοκληρωτικού πολέμου δημιούργησαν την 

ανάγκη δανεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Μ. Βρετανία, κυρίως για 

                                                 
48 . Hobsbawm, E. (2004)  Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ- Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, 

Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, σ. 120. 
49 . Fearon, P. (1979) The Origins and nature of the Great Slump 19219-1932, Palgrave Macmillan, σ. 
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επισιτιστικούς λόγους αλλά και μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η 

εξάρτηση συνεχίστηκε εξαιτίας της Συνθήκης των Βερσαλλιών50.       

  Τα πρώτα σχέδια που συντάχτηκαν για την ανάκαμψη της ηπείρου υπογράμμισαν 

την αδυναμία των μεταπολεμικών δυνάμεων και την ανάγκη να αναληφθεί κάποιου 

είδους κυβερνητική δράση ώστε να ανασυγκροτηθεί με επιτυχία ο καπιταλισμός. Η 

Κοινωνία των Εθνών έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή και 

μεσολάβησε ενεργά στη σύναψη χρηματοοικονομικών συμφωνιών. Παρόλα αυτά, 

έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι η καπιταλιστική συγκρότηση της Ευρώπης δεν 

μπορούσε να συντελεστεί από την ίδια και έπρεπε, λοιπόν, να αναμειχθούν οι ΗΠΑ, 

τις οποίες ο πόλεμος είχε αναδείξει στη μεγαλύτερη πιστώτρια δύναμη του κόσμου. 

   Πιο αναλυτικά, αμέσως μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε μια 

άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία δεν άντεξε πολύ και κατέρρευσε 

το 1920. Οι επιπτώσεις του πολέμου έπληξαν την υγιή χρηματοδότηση, τον κανόνα  

του χρυσού αλλά και την νομισματική σταθερότητα του συστήματος. Οι αλλαγές 

αυτές ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τα νεοσύστατα κράτη, όπως η Γερμανία. 

Στην περίπτωση της Γερμανίας, η νομισματική υποτίμηση προκάλεσε την εξαφάνιση 

των ιδιωτικών αποταμιεύσεων , δημιουργώντας έτσι ένα κενό κεφαλαίων κίνησης 

για τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό ώθησε την γερμανική οικονομία να στραφεί 

προς τον εξωτερικό δανεισμό και την κατέστησε αδύναμη. Ο μεγάλος πληθωρισμός 

έληξε το 1922-1923 και αυτή η τραυματική εμπειρία των εγχώριων μεσαίων τάξεων 

ετοίμασε το έδαφος για το φασισμό σε όλη την Κεντρική Ευρώπη51. 

   Τον επόμενο χρόνο, οι  μεταπολεμικές αναταραχές είχαν εξασθενίσει και φάνηκε 

δυνατή η επιστροφή σε αυτό που κάποιος αμερικανός πρόεδρος  είχε ονομάσει 

«ομαλότητα». Η ξαφνική κατάρρευση, όμως, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης 

στις 29 Οκτωβρίου 1929 σηματοδότησε την κατάρρευση της παγκόσμιας 

καπιταλιστικής οικονομίας. Το κραχ της Γουόλ Στρητ επέφερε το κλείσιμο των 

τραπεζών, την υποτίμηση νομισμάτων και το νομισματικό χάος. Η χρηματιστηριακή 

κρίση προκάλεσε με τη σειρά της χρεωκοπίες, χαμηλότερη πρωτογενή παραγωγή, 
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περικοπή της εργάσιμης βδομάδας και μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Επίσης, η 

τιμή των τροφίμων και των πρώτων υλών άρχισε να πέφτει καθώς δεν μπορούσαν να 

στηριχτούν με τη δημιουργία αποθεμάτων όπως πρώτα. Στην συνέχεια, το διεθνές 

εμπόριο κατέρρευσε, συμβάλλοντας στην εκδήλωση μιας αγροτικής κρίσης. Ο 

καπιταλισμός, λοιπόν, της αγοράς φάνταζε όλο και λιγότερο ορθολογικός.       

   Η δραματική ύφεση της βορειοαμερικανικής βιομηχανικής οικονομίας σύντομα 

απλώθηκε στην άλλη σημαντική βιομηχανική χώρα, τη Γερμανία52. Μετά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και την ταπεινωτική συνθήκη των Βερσαλλιών, η γερμανική 

βιομηχανία αναδιοργανώθηκε χάρη στην βοήθεια των αμερικανικών δανείων και 

των ξένων επενδύσεων. Η παραγωγική ικανότητα της Γερμανίας άρχισε να 

αυξάνεται και ο κύριος στόχος των μεγάλων γερμανών βιομηχάνων ήταν η 

κατάκτηση της διεθνούς αγοράς. Μόλις ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση 

αμέσως επηρεάστηκε η παραγωγική ικανότητα και τα συμφέροντα της 

καπιταλιστικής τάξης. Το γερμανικό, λοιπόν, κεφάλαιο στράφηκε προς ένα ισχυρό 

κράτος υπό το ναζιστικό κόμμα ώστε να λειτουργήσει ξανά ο μηχανισμός 

αναπαραγωγής του κεφαλαίου.    

   Σχετικά με την εργατική τάξη, η πρωταρχική συνέπεια της ύφεσης ήταν η 

τρομακτική άνοδος της ανεργίας. Στη χειρότερη περίοδο της Ύφεσης, το ποσοστό 

της ανεργίας κυμαινόταν από 20% σε χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες 

Πολιτείες και στη Σουηδία μέχρι το 40% στην Γερμανία. Η τραυματική επίδραση 

της μαζικής ανεργίας επηρέασε την πολιτική των βιομηχανοποιημένων χωρών και 

ώθησε τον πληθυσμό και τους καπιταλιστές είτε προς τα αριστερά είτε προς τα 

δεξιά. Παραδείγματος χάριν, το 85% των μελών του Γερμανικού Κομμουνιστικού 

Κόμματος, που αυξανόταν σχεδόν με την ίδια ταχύτητα που αυξανόταν και του 

Ναζιστικού Κόμματος προερχόταν από τις τάξεις των ανέργων53. Σύμφωνα με ένα 

άρθρο της εφημερίδας Times του Λονδίνου, η ανεργία υπήρξε η πιο επίβουλη και η 

πιο διαβρωτική ασθένεια της γενεάς τους. 

  Η αίσθηση, όμως, της καταστροφής που προκάλεσε η Μεγάλη Ύφεση ήταν 

εντονότερη στον επιχειρηματικό και οικονομικό κύκλο παρά στις μάζες. Για την 
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αντιμετώπιση των άμεσων και βραχυχρόνιων κρίσεων θεώρησαν ότι έπρεπε να 

υπονομεύσουν τη μακρόχρονη βάση της παγκόσμιας οικονομίας και να μειώσουν το 

παγκόσμιο εμπόριο. Γι αυτό τον λόγο, τα κράτη άρχισαν να δίνουν σημασία στην 

προστασία των εθνικών τους αγορών και των εθνικών τους νομισμάτων έναντι των 

διεθνών οικονομικών κρίσεων. Το 1931-1932 η Βρετανία, ο Καναδάς, η 

Σκανδιναβία και οι ΗΠΑ εγκαταλείψαν τον κανόνα του χρυσού, ο οποίος θεωρείται 

το θεμέλιο των σταθερών διεθνών συναλλαγών και το 1936 ακολούθησαν το Βέλγιο, 

η Ολλανδία και η Γαλλία. Η Μεγάλη Ύφεση, λοιπόν, εξανάγκασε τις δυτικές 

κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στα κοινωνικά προβλήματα ώστε να 

αποφευχθεί η ριζοσπαστικοποίηση της Αριστεράς ή της Δεξιάς, όπως και έγινε στην 

περίπτωση της Ιταλίας και της Γερμανίας54.  

   Τέλος, η χειρότερη κυκλική ύφεση τερματίστηκε το 1932 και αρκετές οικονομίες 

έδειξαν σημάδια δυναμισμού και ανάπτυξης αλλά δεν επιτεύχθηκε η αναμενόμενη 

ανοδική πορεία. Αυτό ήταν περισσότερο ορατό στην οικονομία των ΗΠΑ διότι 

ακόμα και με το New Deal δεν κατόρθωσαν να εκπληρώσουν τις οικονομικές 

υποσχέσεις που έδωσαν. Μετά την μικρή οικονομική άνοδο που σημειώθηκε, 

ακολούθησε στα 1937-1938 ένα άλλο οικονομικό κραχ, μολονότι σε μικρότερη 

κλίμακα σε σχέση με αυτό του 1929. Σε γενικές γραμμές, η αποτυχία του 

οικονομικού φιλελευθερισμού να διατηρηθεί ως παγκόσμιο πρόγραμμα 

μεταφράστηκε σε πίεση για μια αυταρχική οικονομική πολιτική όπως του φασισμού 

και του ναζισμού 55. 

  Οι επιπτώσεις της Μεγάλης Ύφεσης ήταν άμεσες και δραματικές όχι μόνο στον 

οικονομικό, παραγωγικό, χρηματοπιστωτικό και αγροτικό τομέα αλλά και στον 

τομέα της πολιτικής, την δημόσιας σκέψης και αντίληψης. Στα μέσα της δεκαετίας 

του ’30, ελάχιστα κράτη παρέμειναν ίδια σε πολιτικό επίπεδο διότι η κρίση είχε και 

μια κοινωνικοπολιτική διάσταση. Η οικονομική κρίση έδρασε ως καταλύτης για 

πολιτικές αλλαγές και ενίσχυσε τα αυταρχικά καθεστώτα σε κράτη, τα οποία είχαν 

μια αδύναμη σχέση με την δημοκρατία. Στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία υπήρξε μια 

έντονη μετακίνηση προς τα δεξιά καθώς οι αποτυχίες της επαναστατικής Αριστεράς 
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ήταν θεαματικές. Η Ύφεση έφερε το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα σε μια δεινή 

θέση και το 1934, μόνο το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα εξακολουθούσε να έχει 

ακόμα μια γνήσια πολιτική παρουσία. Η παρακμή αυτή της Αριστεράς δεν 

περιορίστηκε μόνο στον κομμουνιστικό τομέα διότι μετά την άνοδο του Χίτλερ στην 

εξουσία καταργήθηκε και το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ενώ ένα χρόνο 

αργότερα έπεσε και η σοσιαλδημοκρατία στην Αυστρία. Το Βρετανικό Εργατικό 

Κόμμα είχε ήδη πέσει θύμα της Ύφεσης το 1931 και τα εργατικά του συνδικάτα, τα 

οποία είχαν χάσει τα μισά από τα μέλη τους ήδη από το 120 και μετά, ήταν πιο 

αδύναμα σε σχέση με το 1913. Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός επηρεάστηκε 

από την οικονομική κρίση56. 

  Ο παγκόσμιος χαρακτήρας της Μεγάλης Ύφεσης και το βάθος της επίδρασης της 

έγινε αντιληπτός από τις ουσιαστικές παγκόσμιες πολιτικές αναταραχές που 

προκάλεσε. Επρόκειτο για μία λαίλαπα που κατέστρεψε κάθε ελπίδα αποκατάστασης 

της φιλελεύθερης οικονομίας και της κοινωνίας του 19ου αιώνα. Ο παλιομοδίτικος 

φιλελευθερισμός φάνηκε καταδικασμένος. Για την πολιτική ηγεσία υπήρχαν μόνο 

τρείς επιλογές. Η μία ήταν ο μαρξιστικός κομμουνισμός, από την στιγμή που οι 

προβλέψεις του Μαρξ επαληθεύονταν. Η δεύτερη επιλογή ήταν μια μορφή ενός 

καπιταλισμού απογυμνωμένου από την πίστη του στην ελεύθερη αγορά και 

διασυνδεμένο με τη μετριοπαθή σοσιαλδημοκρατία των μη κομμουνιστικών 

εργατικών κινημάτων. Τέλος, η τρίτη επιλογή ήταν ο φασισμός, ο οποίος κέρδιζε 

όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη εξαιτίας της Ύφεσης. 

   Στην περίπτωση της Γερμανίας, ο φασισμός άντλησε από την γερμανική 

πνευματική παράδοση, η οποία ήταν εχθρική απέναντι στις νεοκλασικές θεωρίες του 

οικονομικού φιλελευθερισμού και στόχευε στην εξάλειψη της ανεργίας με κάθε 

τίμημα. Ο εθνικοσοσιαλισμός αντιμετώπισε τη Μεγάλη Ύφεση με μεγαλύτερη 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα από οποιοδήποτε κίνημα εκείνης της εποχής. 

Ωστόσο η μεγάλη απήχηση του φασισμού στην Ευρώπη οφείλεται στο γεγονός ότι η 

ειρήνη, η κοινωνική σταθερότητα, η οικονομία αλλά και οι πολιτικοί θεσμοί και οι 

πνευματικές αξίες της φιλελεύθερης αστικής κοινωνίας του 19ου αιώνα κατέρρευσαν. 
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  Συνοπτικά, ο πολιτικός φιλελευθερισμός βρισκόταν σε πλήρη οπισθοχώρηση και ο 

αριθμός των συνταγματικά εκλεγμένων κυβερνήσεων άρχισε να μειώνεται από το 

1920 και μέχρι το 1944 είχαν μείνει μόνο 12 τέτοιες κυβερνήσεις από τα 64 

συνολικά κράτη του κόσμου. Στη δεκαετία του 1930, η Ευρώπη στράφηκε προς ένα 

νέο οικονομικό εθνικισμό, ο οποίος ήταν ασυμβίβαστος με το φιλελεύθερο μοντέλο 

του ελεύθερου εμπορίου και των διεθνών μετακινήσεων κεφαλαίων. Δεν ήταν όμως 

ασυμβίβαστος ούτε με τον κομμουνισμό σοβιετικού τύπου ούτε με τον εθνικιστικό 

καπιταλισμό, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ιταλίας και αργότερα του 

Τρίτου Ράιχ. Έτσι, τόσο η Αριστερά όσο και η Δεξιά παρείχαν ένα τρόπο διαφυγής 

από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της αγγλοαμερικανικής «πλουτοκρατίας». Οι δύο 

αυτές πλευρές έβαζαν την οικονομική ανάπτυξη πάνω από τη χρηματιστική 

ορθότητα, το έθνος πάνω από την παγκόσμια οικονομία και την παραγωγή πάνω από 

τις σταθερές τιμές και τα συμφέροντα της τάξης των εισοδηματιών. Η μεγάλη κρίση 

του καπιταλισμού εγκυμονούσε έτσι βαθιές πολιτικές συνέπειες. 

   Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο φασιστικό κίνημα ήταν το ιταλικό, το οποίο ήταν 

δημιούργημα του Μπενίτο Μουσολίνι, ενός αποστάτη σοσιαλιστή δημοσιογράφου. 

Από μόνος του ο ιταλικός φασισμός δεν είχε μεγάλη διεθνή απήχηση και χωρίς τον 

θρίαμβο του Χίτλερ στην Γερμανία το 1933, ο φασισμός δεν θα μπορούσε να πάρει 

διαστάσεις γενικού κινήματος. Όλα τα φασιστικά κινήματα, εκτός της Ιταλίας, τα  

απέκτησαν σημασία, ιδρύθηκαν μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία57. Στο 

αρχικό στάδιο, ο φασισμός επιτεύχθηκε με την κινητοποίηση των μαζών από κάτω, 

ήταν απόρροια της κοινωνικής γενικευμένης απογοήτευσης και αντιτίθετο στον 

καπιταλισμό ως οικονομικό σύστημα. Με την πάροδο, όμως των χρόνων, οι 

φασίστες μετατράπηκαν σε επαναστάτες της αντεπανάστασης και στόχευσαν στην 

υποταγή της εργατικής τάξης προς όφελος του κεφαλαίου. 

  Κατά τον φασιστικό καπιταλισμό του Χίτλερ και του Μουσολίνι, το δραστήριο 

κράτος έχει αντικαταστήσει την ελεύθερη αγορά και το πειθαρχημένο κοινωνικό 

σύνολο έχει αντικαταστήσει το εγωιστικό άτομο των φιλελευθέρων. Το τέλος του 

laissez-faire είχε, πλέον, γίνει αποδεκτό από τον περισσότερο κόσμο58. Ο φασισμός 
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είχε το δικό του στυλ στη διοίκηση της οικονομίας και χαρακτηριζόταν από τον 

παρεμβατισμό, τον ηρωισμό και τον μιλιταρισμό. Ο φασισμός, επίσης, ήταν έντονα 

αντικομουνιστικός και αντιπλουτοκρατικός. Ήταν αντίθετος με το διεθνές 

χρηματιστικό κεφάλαιο, το οποίο χαρακτήριζε ως «παρασιτικό» και 

«κοσμοπολίτικο» και υποστήριζε την εθνική «παραγωγή». Η φασιστική ιδεολογία 

ήταν επίτηδες σκοτεινή προς τα οικονομικά, εν μέρει επειδή η ηγεσία έπρεπε να 

ικανοποιήσει και την δεξιά και την αριστερή πλευρά του κινήματος, αλλά και επειδή 

θεωρούσε ότι τα οικονομικά ως μέσο επίτευξης του σκοπού. Στόχος του Χίτλερ ήταν 

να χρησιμοποιήσει την « παραγωγική τεχνική της ιδιωτικής επιχείρησης σε 

συμφωνία με τις ιδέες του κοινού καλού υπό κρατικό έλεγχο», ένας στόχος που 

ικανοποιούσε τους πάντες και κανένα. 

  Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γκαίμπελς, «ο δικός μας σοσιαλισμός είναι ένας 

σοσιαλισμός ηρώων και ανδρείας». Αυτές οι δηλώσεις τόνιζαν το γεγονός ότι ο 

φασισμός υποστήριζε τη χειρωνακτική εργασία παρά τις μηχανές και την 

τεχνολογία. Στην πράξη όμως, ο φασισμός κάθε άλλο παρά φίλος του εργάτη ήταν. 

Τόσο ο Μουσολίνι, όσο και ο Χίτλερ αντιμετώπισαν τους εργάτες με μια ευνοϊκή 

στάση και μετά την άνοδο στην εξουσία, συμμάχησαν με το κεφάλαιο.  Οι αριστεροί 

φασίστες και ναζί αναγκάστηκαν να σιωπήσουν και η αρχή της ατομικής ιδιοκτησίας 

δεν αμφισβητήθηκε ποτέ στα σοβαρά59. Το όνειρο των αριστερών ναζί για μια 

«δεύτερη επανάσταση» ενάντια στον καπιταλισμό τελείωσε με τη Νύχτα των 

Μεγάλων Μαχαιριών και το φόνο του Στράσσερ το 1934, ενώ στην Ιταλία είχε 

σβήσει εδώ και πολλά χρόνια60. Στην ουσία, ο φασισμός δεν αμφισβήτησε ποτέ το 

παραδοσιακό μεγάλο κεφάλαιο και μονίμως υπήρξε ο εγγυητής των συμφερόντων 

του. Τα ανεξάρτητα συνδικάτα συντρίφτηκαν τόσο στην Ιταλία όσο και στην 

Γερμανία και η εξουσία των εργοδοτών περιορίστηκε ελάχιστα.  

   Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο φασισμός δεν θα ήταν τόσο σημαντικός 

για την παγκόσμια ιστορία αν δεν υπήρχε η Μεγάλη Ύφεση διότι οι δημοκρατίες της 

δεκαετίας του ΄20 κατέρρευσαν κάτω από την πίεση της επανάστασης και της 

αντεπανάστασης, ενώ οι δημοκρατίες του ΄30 κάτω από την πίεση της Ύφεσης. Η 
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Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, σ. 137.  
60 . Lyttelton, A. (2009) The Seizure of Power: Fascism in Italy, 1919-1929, Routledge, an imprint of 

Taylor & Francis Group, Revised Edition, New York, σ. 348.   
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Ύφεση σε συνδυασμό με την έλλειψη μιας βάσης συναίνεσης, μεταξύ των πολιτών 

σχετικά με την αποδοχή του κράτους και του κοινωνικού συστήματος, προκάλεσε 

την άμεση σχεδόν και αυτόματη πτώση οποιασδήποτε κυβέρνησης που βρίσκονταν 

τότε στην εξουσία. Επομένως, η Μεγάλη Ύφεση εμφανώς μετέβαλε τον Χίτλερ από 

ένα φαινόμενο του πολιτικού περιθωρίου σε δυνητικό και μετέπειτα πραγματικό 

αφέντη της χώρας διότι το κυριότερο επίτευγμα του εθνικοσοσιαλισμού ήταν ότι 

αντιμετώπισε την Μεγάλη Ύφεση κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό από οποιαδήποτε 

άλλη κυβέρνηση.             
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ(1919-

1922) 

 

 

   Η Ιταλία, ένα μικρό νεοσύστατο εθνικό κράτος της δεκαετίας του 1870 όπως και η  

Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία ,εισήλθε αργά στον διεθνή 

ανταγωνισμό και αντιμετώπισε τρομακτικά προβλήματα εσωτερικής ανάπτυξης και 

εκσυγχρονισμού. Ήταν αργά για να διαμορφωθεί μια εργατική αριστοκρατία, η 

οποία θα στήριζε την αστική τάξη αλλά και μια συσσώρευση κεφαλαίου. Η Ιταλία 

χαρακτηριζόταν από μία οικονομική καθυστέρηση στον νότο και μια βιομηχανική 

ανάπτυξη στον βορρά. Οι κατεστραμμένοι βιοτέχνες μετανάστευαν είτε στον βορρά 

η σε άλλες χώρες και αποτέλεσαν την τάξη, η οποία θα εναντιωνόταν στον 

καπιταλισμό. Η ανάπτυξη των πρώτων χρόνων του αιώνα συνοδεύτηκε από την 

ενίσχυση των εθνικιστικών και ιμπεριαλιστικών αισθημάτων αλλά και την αύξηση 

της κοινωνικής διαφοροποίησης εξαιτίας της εξάπλωσης των μεσαίων τάξεων και 

της ραγδαία ανάπτυξης της βιομηχανικής εργατικής τάξης61. 

   Αναλυτικότερα, στα τέλη του 19ου αιώνα, άρχισαν να αυξάνονται οι εργατικές 

οργανώσεις και οι σοσιαλιστικοί όμιλοι εξαιτίας της εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων από τους εργοδότες και το 1887 ξεσπά μια αγροτική κρίση εξαιτίας 

των φθηνά εισαγόμενων προϊόντων. Μερικά χρόνια αργότερα, ιδρύθηκε το 

σοσιαλιστικό κόμμα, με κύρια επιρροή στο νότο της Ιταλίας και το 1893 

εκδηλώνονται αναταραχές στην Σικελία. Σε γενικές γραμμές, η δεκαετία 1890-1900 

είναι γεμάτη από εξεγέρσεις και απεργίες της εργατικής τάξης. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα, η βιομηχανική ανάπτυξη επιταχύνεται χάρη στο ξένο κεφάλαιο αλλά η 

κατάσταση των αγροτών και των εργατών παραμένει ίδια. Η έντονη ταξική πάλη 

ωθεί την φιλελεύθερη κυβέρνηση του Giovanni Giolitti προς μια αποικιοκρατική 

πολιτική και αποφασίζει να εισβάλλει στη Λιβύη, χρησιμοποιώντας σαν πρόσχημα 

τα ζωτικά συμφέροντα της Ιταλίας, ώστε να αποφορτίσει την κοινωνική πίεση. Έτσι, 

οι κυριότερες περιοχές που βρίσκονταν κοντά στην Μεσόγειο κατακτήθηκαν στα 
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1911-1912 μαζί με τα Δωδεκάνησα στο Νότιο Αιγαίο, ενώ η Τουρκία υποχρεώθηκε 

να παραδώσει αυτές τις περιοχές επίσημα στην Ιταλία το 1912. 

   Το 1914, η ταξική πάλη οξύνεται στις πόλεις αλλά και στις αγροτικές περιοχές και 

οι απεργίες καταλήγουν σε ένοπλη σύγκρουση με την αστυνομία. Το κράτος, λοιπόν 

στρέφεται προς την συμμετοχή στον πόλεμο διότι  για πρώτη φορά το σύνολο της 

Ιταλίας θα κινητοποιούνταν, δημιουργώντας μια μαζική αίσθηση αφοσίωσης, η 

οποία θα μπορούσε να δράσει ως καταλύτης για ολόκληρη την κοινωνία62. Το 

κράτος θεωρούσε ότι η ταξική πάλη θα αμβλυνόταν μπροστά στην συμμετοχή στον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

    Ο συντηρητικός φιλελεύθερος πρωθυπουργός Antonio Salandra είχε θεωρήσει την 

ιταλική συμμετοχή ως ένα μέσο όχι απλώς απόκτησης αλύτρωτων εδαφών και 

επέκταση της αυτοκρατορίας, αλλά και ενδυνάμωσης της μοναρχίας και της 

κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του υπολόγιζε ότι επρόκειτο για μια εμπλοκή σε ένα 

σχετικά σύντομο πόλεμο, στον οποίο η ιταλική παρέμβαση θα έγερνε τη ζυγαριά 

υπέρ της Entente. Στην πραγματικότητα, αυτή η συμμετοχή διήρκησε τρεισήμισι 

χρόνια και στοίχισε την ζωή σε πάνω από 600.000 στρατιώτες. Το εθνικό χρέος 

αυξήθηκε κατά 500%  και στο τέλος του πολέμου, ο πληθωρισμός έφτασε πολύ 

πάνω από 300%. Από την μία πλευρά, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε για την 

διεξαγωγή ενός πολέμου και τα μονοπώλια δυνάμωσαν από την άλλη πλευρά, η 

αγροτική οικονομία και η ελαφριά οικονομία μαράζωσαν με αποτέλεσμα η αντίθεση 

του ιταλικού βορρά με τον ιταλικό νότο να μεγαλώσει. Η εμπειρία, λοιπόν, του 

πολέμου είχε ως αποτέλεσμα να σπρώξει αρκετούς πατριώτες ακόμα περισσότερα 

προς τα δεξιά.  

   Στη μεταπολεμική Ιταλία, ο φιλελευθερισμός φάνταζε αβέβαιος εξαιτίας της 

λαϊκής δυσαρέσκειας για την έκβαση του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, της πολιτικής 

αστάθειας και του αγροτικού ζητήματος. Οι πολιτικές ελίτ της Ιταλίας, απρόθυμες 

να εκτονώσουν αυτή την αγροτική δυσαρέσκεια με τον μόνο δημοκρατικό τρόπο 

που υπήρχε, στράφηκαν στη βία. Στην ουσία, η άρνηση της πολιτικής ελίτ να 

προχωρήσουν  σε μια αγροτική μεταρρύθμιση και οι συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου λειτούργησαν ενισχυτικά την άνοδο του Μουσολίνι. 
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   Ο φασισμός, λοιπόν, γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1919 μέσα σε αυτή την βαθιά 

κοινωνική διαίρεση, με κύριο στόχο την καταστολή των εργασιακών 

κινητοποιήσεων. Ένα συνονθύλευμα από βετεράνους πολέμου, συνδικαλιστές, 

απογοητευμένους εθνικιστές, διανοούμενους και ορισμένους ρεπόρτερ 

συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βιομηχανικής και Εμπορικής 

Συμμαχίας του Μιλάνου για να «κηρύξουν τον πόλεμο… επειδή είχε εναντιωθεί 

στον εθνικισμό63» υπό την ηγεσία του Μπενίτο Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι αποκάλεσε 

το κίνημα του Fasci di Combattimento, το οποίο σήμαινε «ομάδες μάχης». Ο 

πυρήνας των πρώτων οπαδών του κινήματος απαρτιζόταν από απόστρατους 

βετεράνους πολέμου, φιλοπόλεμους συνδικαλιστές και φουτουριστές διανοούμενους 

που τους ένωνε η πίστη στον πόλεμο και ο αντικομουνισμός. Το πρόγραμμα του 

κινήματος ήταν ένα μείγμα πατριωτισμού βετεράνων του πολέμου και 

ριζοσπαστικού κοινωνικού πειραματισμού, ένα είδος «εθνικού σοσιαλισμού». Το 

κίνημα, όμως, δεν περιοριζόταν μόνο στον εθνικισμό και στις επιθέσεις κατά της 

ιδιοκτησίας αλλά ήταν έτοιμο για βίαιη δράση, αντι-διανοουμενισμό, απόρριψη 

συμβιβαστικών λύσεων και περιφρόνηση προς τη θεσμοποιημένη μορφή της 

κοινωνίας. 

   Η πρώτη πράξη του Μουσολίνι, τον Απρίλιο του 1919, μαζί με μια ομάδα φίλων 

του Μουσολίνι, μεταξύ των οποίων ο Filippo Tommaso Marinetti  και ο αρχηγός 

των Arditi, αφορούσε την εισβολή στα γραφεία της σοσιαλιστικής εφημερίδας 

Avanti όπου και κατέστρεψαν το πιεστήριο και τα μηχανήματα. Τέσσερις άνθρωποι 

σκοτώθηκαν και τριάντα εννέα τραυματίστηκαν. Έτσι, ο ιταλικός φασισμός 

εισέβαλε στην ιστορία μέσα από μια πράξη βίας εναντίον του σοσιαλισμού και της 

συντηρητικής νομιμότητας, στο όνομα της απαίτησης για ένα υψηλότερο εθνικό 

αγαθό. 

   Η κυριότερη ριζοσπαστική εθνικιστική πρωτοβουλία προήλθε από τον συγγραφέα 

Gabriele D’Annunzio. Ο Gabriele D’Annunzio, το 1919, οδήγησε μια ομάδα 

εθνικιστών και βετεράνων πολέμου στο αδριατικό λιμάνι του Φιούμε, το οποίο είχε 

αποδοθεί στο νέο κράτος της Γιουγκοσλαβίας, και το ανακήρυξε η «Δημοκρατία του 

Καρνάρο». Η κατάληψη του Φούμιε μετατράπηκε σε διεθνές όνειδος για την Ιταλία 

και ο D’Annunzio αψήφησε την κυβέρνηση της Ρώμης, με αποτέλεσμα να χάσει 
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τους συντηρητικούς εθνικιστές από οπαδούς του. Η λύση δόθηκε από τον τότε 

πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Giovanni Giolitti, ο οποίος διαπραγματεύτηκε με τη 

Γιουγκοσλαβία και ανακηρύχτηκε το Φιούμε διεθνής πόλη. Έτσι, οι φιλοδοξίες του 

Μουσολίνι επωφελούνταν από τον εξευτελισμό του D’Annunzio διότι κατάφερε να 

προσελκύσει πολλούς από τους βετεράνους του Φούμιε. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα 

στον Μουσολίνι και τον D’Annunzio ήταν ότι ο Μουσολίνι διψούσε για εξουσία και 

είχε συνάψει συμφωνίες με σημαντικούς πολιτικούς του Κέντρου, ενώ ο 

D’Annunzio ενδιαφερόταν περισσότερο για την καθαρότητα των κινήσεων του παρά 

για την ουσία της εξουσίας64. Σε γενικές γραμμές, ο Μουσολίνι υπερείχε στην 

εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων αλλά και του 

εθνικιστικού αισθήματος. 

      Ο Μουσολίνι, έπειτα από την ήττα του κόμματος του στις εκλογές του 

Νοεμβρίου του 1919, σώθηκε από μια τακτική που επινόησαν οι οπαδοί του στην 

αγροτική Βόρεια Ιταλία, τον squadrismo. Δημιουργήθηκαν ομάδες δράσης, οι οποίες 

εφάρμοσαν τακτικές του στρατού ώστε να επιτεθούν στους ¨εσωτερικούς¨ εχθρούς 

του ιταλικού έθνους. Οι μελανοχιτώνες ήταν έτοιμοι για δράση ενάντια στους 

σοσιαλιστές. Οι βετεράνοι του πολέμου έτρεφαν, ήδη, από το 1915 μια αντιπάθεια 

για τους σοσιαλιστές εξαιτίας της «αντεθνικής» στάσης κατά τη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Το μίσος αυτό εντάθηκε όταν στο τέλος του πολέμου, οι 

σοσιαλιστές οργάνωσαν τους braccianti, τους ακτήμονες αγρότες, ώστε να 

διεκδικήσουν υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας σε περιοχές 

με μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις65. 

   Πιο συγκεκριμένα, οι Ιταλοί σοσιαλιστές, μετά την νίκη τους στις εκλογές του 

1919, χρησιμοποίησαν την δύναμη τους στην τοπική διοίκηση ώστε να καθιερώσουν 

τον έλεγχο και την προστασία της αγροτικής εργατικής δύναμης. Το 1920 στην 

κοιλάδα του Πάδου, το σοσιαλιστικό Γραφείο Απασχόλησης ήταν υπεύθυνο για να 

προμηθεύει εργάτες στους κτηματίες της περιοχής. Αυτά τα γραφεία 

εκμεταλλεύονταν στο έπακρο την επιρροή τους και ανάγκαζαν τους κτηματίες να 

προσλαμβάνουν εργάτες με ετήσια σύμβαση, με καλύτερους μισθούς και συνθήκες 

εργασίας. Σύντομα, οι κτηματίες βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας του 

                                                 
64 . Kershaw, I. (2000) Hitler: 1889-1936 Hubris, New York, W. W. Norton & Company: Reprint 

edition, σ. 388.  
65 . Paxton, R.O. (2006) Η Ανατομία του Φασισμού, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, σ. 89.  
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γεγονότος ότι είχαν επενδύσει μεγάλα ποσά στην μετατροπή των βαλτότοπων της 

κοιλάδας του Πάδου σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και του εξαιτίας των δυσμενών 

συνθηκών της μεταπολεμικής οικονομίας. Επίσης, η στρατηγική του laissez-faire 

του πρωθυπουργού Giolitti, ο οποίος αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τις εθνικές 

δυνάμεις, δεν βοήθησε καθόλου την κατάσταση στην κοιλάδα του Πάδου. Οι 

γαιοκτήμονες, λοιπόν, άρχισαν να αναζητούν βοήθεια από τους μελανοχιτώνες του 

Μουσολίνι διότι ένιωθαν εγκαταλελειμμένοι από το φιλελεύθερο κράτος. 

   Η επιτυχία, όμως, των μελανοχιτώνων δεν βασιζόταν μόνο στην δύναμη αλλά στο 

γεγονός ότι έδωσαν στους αγρότες δουλεία και γη και τους έπεισαν να 

εγκαταλείψουν τα σοσιαλιστικά σωματεία. Γρήγορα οι σοσιαλιστές έχασαν την 

επιρροή τους, όχι μόνο επειδή είχαν αποδειχτεί ανίκανοι να υπερασπιστούν τις 

μεταπολεμικές τους κατακτήσεις, αλλά και επειδή ο μακροπρόθεσμος στόχος των 

συνεταιριστικών αγροκτημάτων δεν είχε απήχηση στον φτωχό αγρότη που ζητούσε 

την απόκτηση γης. Τελικά, οι φασίστες αφού ανέτρεψαν το κατεστημένο των 

σοσιαλιστών, καθιέρωσαν το δικό τους μονοπώλιο στην αγροτική αγορά εργασίας.  

    Με αυτή τους την δράση, στην κοιλάδα του Πάδου, οι squadristi τόνισαν όχι μόνο 

την ανικανότητα του κράτους να προστατέψει τους γαιοκτήμονες και να διατηρήσει 

την τάξη αλλά  και υποκατέστησαν το κράτος, παραβιάζοντας το μονοπώλιο 

εξουσίας που διέθετε. Οι μελανοχιτώνες άρχισαν να γίνονται όλο και πιο βίαιοι και 

να καταλαμβάνουν ολόκληρες πόλεις. Στις αρχές του 1922, οι αρχηγοί των 

φασιστικών ομάδων αυτοαποκαλούνταν ras όπως οι Αιθίοπες φύλαρχοι και 

αποτελούσαν την de facto δύναμη στην Βορειοανατολική Ιταλία, χωρίς την καλή 

θέληση της οποίας οι τοπικές κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν 

κανονικά.  

   Πλέον, οι squadristi θεωρούνταν ευρέως γνωστοί ως το δεξί χέρι των μεγάλων 

γαιοκτημόνων. Αυτή η μεταστροφή προκάλεσε την έντονη ανησυχία ορισμένων 

μελών του φασιστικού κόμματος και έκαναν επίκληση προς τον Μουσολίνι να 

σταματήσει την συνεργασία με τα ισχυρά τοπικά συμφέροντα. Ο φασισμός είχε 

χάσει τα αρχικά ιδανικά του και είχε μετατραπεί σε «σωματοφύλακα των 

κερδοσκόπων». Τελικά, ο Μουσολίνι πήρε το μέρος των squadristi και οι οπαδοί της 

καθαρότητας έφυγαν η εκδιώχθηκαν από το κόμμα. Ο squadrismo άλλαξε την 

κοινωνική σύνθεση του κινήματος, στρέφοντας το προς τα Δεξιά. Αυτή δεν ήταν η 
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τελευταία φορά που τα φασιστικά κινήματα έχαναν μέρος των οπαδών τους και 

προσέλκυαν καινούργιους, στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν έρεισμα σε έναν 

ελπιδοφόρο πολιτικό χώρο66.  

   Ο Μουσολίνι επέλεξε να προσαρμόσει το κίνημα του στις ανάγκες της εποχής 

παρά να μείνει προσκολλημένος στον αποτυχημένο αριστερό-εθνικιστικό φασισμό 

του Μιλάνου το 1919. Ένα από τα πρώτα ιδεώδη που εγκαταλείφθηκε ήταν η ιδέα 

του πολέμου και του ιμπεριαλισμού και έθεσαν ως ανώτερο στόχο την 

παραγωγικότητα. Στον τομέα της θρησκείας, ο Μουσολίνι που ήταν άθεος, 

παρότρυνε την δήμευση της ιδιοκτησίας που άνηκε σε θρησκευτικές ομάδες και 

ζήτησε να διευθετηθούν οι διαφορές με το Βατικανό. Όσο για τη μοναρχία, το 1920, 

ο Μουσολίνι μετρίασε τον αρχικό ρεπουμπλικανισμό του, υιοθετώντας μια 

αγωνιστική στάση υπέρ οποιαδήποτε συνταγματικού καθεστώτος που εξυπηρετούσε 

τα εθνικά, ηθικά και υλικά συμφέροντα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Μουσολίνι, το 

πρόγραμμα τους ήταν απλό: ήθελαν απλά να κυβερνήσουν την Ιταλία67.  

   Η μεγάλη ισχύς του φασισμού στην αγροτική Βορειοανατολική Ιταλία ήταν ένα 

σημαντικό γεγονός για να το αγνοήσουν οι Ιταλοί  πολιτικοί. Έτσι, τον Μάιο του 

1921, ο πρωθυπουργός Giolitti εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία για να εξασφαλίσει 

τις ψήφους που είχε μαζέψει στις εκλογές του 1919 και συμπεριέλαβε στον εκλογικό 

συνασπισμό του, τους φασίστες του Μουσολίνι μαζί με τους φιλελεύθερους και τους 

εθνικιστές. Χάρη σε αυτόν τον διακανονισμό, 35 υποψήφιοι του Εθνικού 

Φασιστικού Κόμματος ( Partito Nationale Fascista) εξελέγησαν στο ιταλικό 

κοινοβούλιο, μέσα από τη λίστα του Giolitti, μεταξύ των οποίων και ίδιος ο 

Μουσολίνι. Ο αριθμός αυτός δεν ήταν μεγάλος αλλά ήταν μια απάντηση σε αυτούς 

που πίστευαν ότι το κίνημα του Μουσολίνι ήταν αδύναμο και αντιφατικό για να 

επιβιώσει. Αυτές οι εκλογές θεωρήθηκαν ως το πρώτο βήμα στην πορεία προς την 

εθνική εξουσία, κάτι που αποτελούσε την κινητήρια δύναμη του Μουσολίνι. Ήταν 

το πρώτο βήμα με το οποίο το ιταλικό καθεστώς προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το 

φασιστικό δυναμικό και τα ποσοστά για δική του επιβίωση. Χωρίς, λοιπόν, τον 

μετασχηματισμό του ιταλικού φασισμού, ο οποίος ξεκίνησε από την επιτυχία της 
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κοιλάδας του Πάδου, ο Μουσολίνι θα είχε παραμείνει ένας ασήμαντος και 

αποτυχημένος ταραχοποιός του Μιλάνου68. 

    Η οικονομική κρίση του 1922 σε συνδυασμό με την αδυναμία του εργατικού 

κινήματος προκάλεσαν την τρομακτική αύξηση των φασιστών και μέχρι το 1922,η 

φασιστική επίθεση είχε φτάσει στο αποκορύφωμα της. Η αποδυνάμωση της 

Αριστεράς και η αποτυχημένη απεργίας της 1ης Αυγούστου άνοιξαν τον δρόμο της 

εξουσίας για τους φασίστες. Στις 3 Μαρτίου, οι   squadristi ανακατέλαβαν το Φιούμε 

που βρισκόταν κάτω από διεθνή διακυβέρνηση, εισέβαλαν στην Φεράρα και στην 

Μπολόνια, έφτασαν μέχρι την Ρομάνια και την Ραβέννα και η επόμενη στάση ήταν η 

Ρώμη. Στο ετήσιο φασιστικό συνέδριο, λοιπόν, ο Μουσολίνι διέταξε τους 

μελανοχιτώνες να καταλάβουν δημόσια κτήρια, να επιτάξουν τρένα και να 

κατευθυνθούν σε τρία σημεία, περικυκλώνοντας την πόλη. Την «Πορεία» 

οδηγούσαν τέσσερα στελέχη που αντιπροσώπευαν τις διαφορετικές τάσεις του 

φασισμού, ενώ ο ίδιος ο Μουσολίνι αποφάσισε να περιμένει στα γραφεία της 

εφημερίδας του στο Μιλάνο, πολύ κοντά σε ένα ελβετικό καταφύγιο, σε περίπτωση 

που κάτι πήγαινε στραβά. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι squadristi κατέλαβαν 

ταχυδρομεία και σιδηροδρομικούς σταθμούς σε πολλές πόλεις της 

Βορειοανατολικής Ιταλίας χωρίς να συναντήσουν καμία αντίσταση από την νόμιμη 

κυβέρνηση. 

   Η «Πορεία προς τη Ρώμη» δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την 

υποστήριξη του κεφαλαίου, του Στέμματος, του Βατικανού και των στρατιωτικών 

δυνάμεων, οι οποίοι προτίμησαν να δώσουν την εξουσία στον Μουσολίνι μπροστά 

στο κομμουνιστικό κίνδυνο. Επίσης, αυτές οι άρχουσες τάξεις αποφάσισαν να 

αναθέσουν στον φασισμό την λύση της πολιτικής κρίσης, πέρα από την υποταγή της 

εργατικής Αριστεράς.  Η κυβέρνηση του Luigi Facta έλαβε δυναμικά αντίμετρα 

αλλά δεν κατάφερε να ανακόψει τη φασιστική πορεία. Ακολούθησε η παραίτηση της 

κυβέρνησης μετά την απροθυμία του βασιλιά να υπογράψει τον στρατιωτικό νόμο. 

Ο βασιλιάς Vittorio Emanuele III di Savoia και μερικά μέλη της οικογένειας του 

είχαν υιοθετήσει μια ευνοϊκή θέση προς τον φασισμό και εκεί οφείλεται η άρνηση 

του βασιλιά να υπογράψει το διάταγμα επιβολής στρατιωτικού νόμου και η 

απόρριψη των προσπαθειών του Antonio Salandra να δημιουργήσει μια συντηρητική 
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κυβέρνηση. Έτσι, περίπου εννέα χιλιάδες άοπλων και ταλαιπωρημένων 

μελανοχιτώνων συγκεντρώθηκαν στις πύλες της Ρώμης το πρωί της 28ης 

Οκτωβρίου69. Ο Μουσολίνι έφτασε στην Ρώμη το πρωί της 30ης Οκτωβρίου και 

εμφανίστηκε ενώπιο του βασιλιά ώστε να διεκδικήσει την εξουσία.. 

   Η «Πορεία προς τη Ρώμη» αποτέλεσε μια τεράστια μπλόφα ώστε να τροποποιήσει  

την άποψη του κόσμου για το πώς ο Μουσολίνι ανέλαβε την εξουσία. Η «Πορεία 

στη Ρώμη» ήταν ένα είδος pronunciamiento η πολιτικής επιβολής και όχι ένα βίαιο 

πραξικόπημα. Οι μελανοχιτώνες δεν κατέλαβαν την Ρώμη ενώ ο Μουσολίνι ανήλθε 

στην εξουσία νόμιμα, ως επικεφαλής ενός κανονικού πολυκομματικού 

κοινοβουλευτικού συνασπισμού70. Ο Μουσολίνι δούλεψε σκληρά για να εδραιώσει 

τον μύθο ότι οι μελανοχιτώνες είχαν καταλάβει την εξουσία με την θέληση και την 

δύναμη τους. Η 28η Οκτωβρίου θεσμοθετήθηκε ως εθνική γιορτή και έγινε επίσης η 

πρώτη μέρα του Φασιστικού Νέου Έτους, όταν άρχισε να ισχύει το νέο ημερολόγιο. 
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3.1 Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ (1922-1929)   

 

 

 

   Ο Μουσολίνι, ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας, μόλις ανέλαβε 

την εξουσία, σχημάτισε κυβέρνηση με 4 εκπροσώπους από το φασιστικό κόμμα, 10 

εκπροσώπους από τα αστικά κόμματα και μερικούς άλλους. Παρά το γεγονός της 

ανομοιογένειας, η κυβέρνηση παρουσιαζόταν ως μια κανονική, ελιτιστική και 

αυταρχική κυβέρνηση. Στην εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε ότι κύρια προτεραιότητα 

ήταν η οικονομική πολιτική και ότι στόχος του Υπουργού Οικονομικών ήταν η 

εξισορρόπηση του προϋπολογισμού με αυστηρές περικοπές και μείωση του 

μεγέθους των δημόσιων υπηρεσιών. Η οικονομία είχε, ήδη, αρχίσει να ανακάμπτει 

αλλά ο αυξανόμενος πληθωρισμός έκανε την ανάπτυξη αυτή επιρρεπή σε κάθε 

κρίση. Οπότε, ο Μουσολίνι επιθυμούσε να μαζικοποιήσει τον φασισμό πριν 

ξεσπάσει κάποια κρίση. Επίσης, η εργατική τάξη αποδέχτηκε σταδιακά την άνοδο 

του Μουσολίνι στην εξουσία και επέστρεψε σε μια κατάσταση κοινωνικής ηρεμίας. 

Τα μόνα μέτρα αστυνόμευσης που πάρθηκαν ήταν εναντίον των κομμουνιστών71. 

   Ένας από τους κύριους στόχους του Μουσολίνι ήταν η σταθεροποίηση της 

εξουσίας του μέσα στο φασιστικό κόμμα. Γι αυτό τον λόγο, τον Δεκέμβριο του 

1922, ίδρυσε το Φασιστικό Μεγάλο Συμβούλιο, προκειμένου να έχει τον έλεγχο της 

εκτελεστικής διοίκησης και να ελέγχει την ημερήσια διάταξη. Τον Ιανουάριο του 

1923, ο Μουσολίνι επανίδρυσε την κομματική πολιτοφυλακή ως Milizia Volontaria 

per la Sicurezza Nationale( Εθελοντική Πολιτοφυλακή για την Εθνική Ασφάλεια), οι 

επικεφαλείς της οποίας ήταν οι αξιωματικοί του πολέμου και είχαν ως στόχο να 

αντιμετωπίσουν τις ταραχές των μελανοχιτώνων. Η επιτυχής έκβαση της «Πορείας 

της Ρώμης» οδήγησε το 1923-24 σε μια νέα κρίση του φασισμού και ειδικά ως προς 

τους στόχους, τις πολιτικές και την ταυτότητα του. Στα τέλη του 1923, ο αριθμός 

των μελών είχε τριπλασιαστεί φτάνοντας τα 782.979 μέλη και η πλειοψηφία των 

νέων μελών ενδιαφέρονταν μόνο για τα κέρδη και τις ευκαιρίες που θα τους 

προσέφερε το φασιστικό κόμμα. Αυτό το γεγονός, ο περιορισμένος χρόνος που 

αφιέρωνε ο Μουσολίνι στο κόμμα και η ημικανονική συνταγματική κυβέρνηση 
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προκάλεσαν την δημιουργία ενός αισθήματος δυσαρέσκειας από την πλευρά των 

βετεράνων μελανοχιτώνων. Οι πιο μαχητικοί ζητούσαν την έναρξη της «Φασιστικής 

Επανάστασης». Η εσωκομματική δυσαρέσκεια οδηγούσαν σε περιστασιακά βίαια 

επεισόδια των squadristi, τα οποία με την σειρά τους προκάλεσαν την δυσαρέσκεια 

του Μουσολίνι. 

   Ο Μουσολίνι, όμως, αδυνατούσε να βρει λύση στα διλήμματα του κόμματος και 

πάνω απ όλα αντιμετώπιζε μια δυσκολία στον καθορισμό της μελλοντικής πορείας 

της κυβέρνησης του. Η κυβέρνηση δεν είχε την απόλυτη κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία και το φασιστικό κόμμα δεν είχε καταφέρει την ολοκληρωτική επιβολή 

του στο κράτος. Η μοναδική λύση ήταν η αναζήτηση μεθόδων για τη δημιουργία 

ενός φασιστικού Κοινοβουλίου. Οι νέες εκλογές έγιναν τον Απρίλιο του 1924 εν 

μέσω βίας και εκφοβισμού. Το PNF κέρδισε το 66% των ψήφων, ποσοστό που του 

απέδωσε 403 έδρες και κατά συνέπεια την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. 

Παρά την καινούργια κυρίαρχη θέση του, ο Μουσολίνι δεν ήταν σίγουρος για το πώς 

να προχωρήσει και σκεφτόταν μια πιθανή πολιτική συμφωνία με τους μετριοπαθείς 

σοσιαλιστές. Οι σκληροπυρηνικοί φασίστες, όμως, κατέστησαν σαφές ότι κάθε 

συμβιβασμός τέτοιου είδους δεν θα γινόταν δεκτός διότι επιθυμούσαν ένα αυταρχικό 

φασιστικό καθεστώς72. 

   Τον Ιούνιο του 1924, η κυβέρνηση του Μουσολίνι αντιμετώπισε την υπόθεση του 

Giacomo Matteotti, η οποία θεωρήθηκε η πιο σημαντική κρίση που αντιμετώπισε ο 

Μουσολίνι πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο αναλυτικά, στις 10 Ιουνίου 

απήγαγαν έξω από το σπίτι του τον μετριοπαθή σοσιαλιστή Giacomo Matteotti, ο 

οποίος ήταν ο κυριότερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. 

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι τα μέλη ενός ειδικού squadra, το οποίο τελούσε υπό τις 

διαταγές ενός από τους προσωπικούς βοηθούς του Μουσολίνι, ήταν υπεύθυνο για 

την απαγωγή και την δολοφονία του Giacomo Matteotti. Πέρασαν δύο μήνες μέχρι 

να βρεθεί το πτώμα του σοσιαλιστή έξω από την Ρώμη, προκαλώντας δυσφορία και 

ευρύτατες επικρίσεις κατά του φασισμού73. Κάποιοι από τους μετριοπαθείς φασίστες 

σταμάτησαν να παρακολουθούν τις κομματικές συναντήσεις και μερικοί έστειλαν 

πίσω τις κομματικές ταυτότητες σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο  Μουσολίνι θεωρήθηκε 
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ένοχος για την ανοχή του στα squadra και την βία που ασκούσαν. Ακόμα και όταν 

απέλυσε τον βοηθό του και μερικούς ανώτερους αξιωματούχους, η κρίση δεν 

σταμάτησε να οξύνεται74. 

  Η κρίση διήρκησε για έξι μήνες, με την αντιπολίτευση ανίκανη να επιβάλει κάποιες 

αλλαγές και τον Μουσολίνι ανίκανο να βρει κάποια λύση εξαιτίας της κατάθλιψης 

που τον ταλαιπωρούσε. Όπως και το 1922, επιδιαιτητής της κατάστασης ήταν ο 

βασιλιάς  Vittorio Emanuele III di Savoia, ο οποίος παρά το συνταγματικό δικαίωμα 

να αποσύρει την εμπιστοσύνη του από τον Μουσολίνι φοβήθηκε την εναλλακτική 

λύση μιας πιθανώς αδύναμης και διαιρεμένης, μη φασιστικής κυβέρνησης και 

στήριξε τον Μουσολίνι. Επίσης, ο Μουσολίνι είχε με το μέρος του την μεγάλη 

πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Συγκλήτου του Βασιλείου . Τον 

Δεκέμβριο του 1924, 30 κορυφαίες προσωπικότητες του κόμματος μαζεύτηκαν στο 

γραφείο του Μουσολίνι για να απαιτήσουν δράση. Οι φασιστικοί ηγέτες 

φοβόντουσαν ότι ο Μουσολίνι θα εγκατέλειπε το κόμμα του σε μια συμφωνία με 

άλλους μετριοπαθείς, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Τελικά, ο 

Μουσολίνι υποσχέθηκε να δράσει αποτελεσματικά και αποφασιστικά. 

   Η ανάγκη να βρεθεί κάποια λύση σε συνδυασμό με την παθητική στάση των 

σοσιαλιστών ώθησαν τον Μουσολίνι να πάρει αποφασιστικά μέτρα και να ασκήσει 

μια απόλυτη εξουσία. Στις 3 Ιανουαρίου 1925, ο Μουσολίνι εμφανίστηκε ενώπιον 

του Κοινοβουλίου και ανέλαβε την πολιτική, ηθική και ιστορική ευθύνη για όσα 

είχαν συμβεί. Ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της εκτελεστικής 

εξουσίας και διέλυσε το Κοινοβούλιο. Η αστυνομία έλαβε για πρώτη φορά διαταγές 

να διαλύσει οποιαδήποτε ανατρεπτική αντιπολιτευτική οργάνωση, τα υπόλοιπα 

κόμματα τέθηκαν εκτός νόμου και χιλιάδες αντιφασίστες κατέληξαν στην φυλακή. 

Με αυτή την ομιλία εγκαινιάστηκε η φασιστική δικτατορία στην Ιταλία75. 

  Από εδώ και στο εξής, το Κοινοβουλίου περιορίστηκε στο να υπογράφει 

διατάγματα, τα οποία εξέδιδε η κυβέρνηση και σύμφωνα με ένα διάταγμα του 

Δεκέμβριο, ο Μουσολίνι ήταν υπόλογος μόνο στον Βασιλιά. Τον επόμενο χρόνο, το 

Μεγάλο Συμβούλιο του Φασιστικού Κόμματος έγινε επίσημα «το ανώτατο όργανο 

που συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του καθεστώτος», έχοντας εξουσίες όπως η 

                                                 
74 . Battistrada, L. και Vancini, F. (1973) Il delitto Matteotti, Bologna.   
75 . Lyttelton, A. (2009) The Seizure of Power: Fascism in Italy, 1919-1929( Totalitarian Movements 

and Political Religions), New York, Routledge, Taylor & Francis Group, σ. 265.    



 46 

έγκριση όλων των βουλευτών για τη Βουλή, όλων των ψηφισμάτων και των 

πολιτικών του κόμματος. Η χρησιμότητα αυτού του Συμβουλίου  έγκειτο στο ότι 

έδινε στον Μουσολίνι απόλυτη εξουσία πάνω στο κόμμα76. Οι αλλαγές ήταν 

σταδιακές και άρχισαν να επιταχύνονται κατά την διάρκεια του 1926, η οποία 

θεωρείται το «ναπολεόντειο έτος» του φασισμού ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε ο 

Alfredo Rocco, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σχεδίαση καινούργιων φασιστικών 

νόμων και θεωρούνταν ο κυριότερος ιδεολογικός εκπρόσωπος της ΑΝΙ και του 

κορπορατιστικού κράτους. Ο Μουσολίνι τον διόρισε Υπουργό Δικαιοσύνης και θα 

γινόταν γνωστός ως ο δημιουργός των καινούργιων θεσμικών εξελίξεων.  

   Τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκε ο πρώτος πυλώνας του κορπορατιστικού κράτους 

και διαμορφώθηκαν 12 εθνικά συνδικάτα για τους διάφορους τομείς της οικονομικής 

παραγωγής, υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Ενώσεων. Οι μικτές οργανώσεις 

εργαζομένων και εργοδοτών δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ διότι οι ιταλοί 

καπιταλιστές δεν ήταν διατεθειμένοι να χάσουν την αυτονομία τους. Με την ίδρυση, 

τον επόμενο χρόνο, της Εργατικής Χάρτας, η οποία θεωρητικά εγγυόταν τα 

δικαιώματα των Ιταλών εργατών77, έγινε φανερό ότι οι εργοδότες ήταν τα αφεντικά 

των επιχειρήσεων τους. 

   Σε γενικές γραμμές, το πολιτικό σύστημα ήταν μια πολιτική δικτατορία υπό τον 

Μουσολίνι αλλά νομικά ήταν ακόμα υπό την εξουσία της μοναρχίας. Ο βασιλιάς 

παρέμενε επικεφαλής του ιταλικού κράτους και ο Μουσολίνι ήταν απλά ο 

επικεφαλής της κυβέρνησης. Η Γερουσία της Ιταλίας δεν είχε καμία ουσιαστική 

εξουσία ενώ η κυβέρνηση διοικούσε με διατάγματα όπως ο διορισμός των δημάρχων 

σε τοπικό επίπεδο. Η κρατική διοίκηση δεν άλλαξε πολύ  και στις επαρχίες 

συνέχισαν να τις διοικούν οι κρατικοί έπαρχοι78. Ο μοναδικός τομέας που έμεινε 

άθικτός ήταν ο δικαστικός και ο διοικητικός μηχανισμός της ιταλικής κυβέρνησης 

ενώ η παρέμβαση στην δικαιοσύνη ήταν ελάχιστη. Πιο συγκεκριμένα, το 1926, 

ιδρύθηκε ένα Ειδικό Δικαστήριο για την Άμυνα του Κράτους, το οποίο διέθετε 

εξουσίες στρατιωτικού νόμου αλλά η δράση του ήταν ελαστική. Μέσα σε δύο 

χρόνια, το δικαστήριο αυτό εξέδωσε 4.805 υποθέσεις, εκ των οποίων η μεγάλη 

πλειοψηφία ήταν απαλλακτικές. Τρία χρόνια αργότερα, ιδρύθηκε μια ειδική πολιτική 
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αστυνομία, η οποία αποτελούσε απλά την εξέλιξη ενός παρακλαδιού του 

Υπουργείου των Εσωτερικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος, αυτοί που 

καταδικάστηκαν για πολιτικούς λόγους ήταν περίπου 5.000 άτομα και μέχρι το 1940 

έλαβαν χώρα μόνο πολιτικές εκτελέσεις, κυρίως Σλοβένων τρομοκρατών. Στην 

Ιταλία, το φασιστικό καθεστώς ήταν καταπιεστικό αλλά όχι δολοφονικό. 

  Για τον Μουσολίνι, όμως, το τελευταίο επίτευγμα στην προσπάθεια δημιουργίας 

μιας καινούργιας πολιτικής δομής ήταν η υπογραφή μιας επίσημης συμφωνίας με 

την Εκκλησία, η οποία θα του προσέφερε την στήριξη του πιο σημαντικού ιταλικού 

θεσμού79. Από την εποχή της ενοποίησης το 1860, υπήρχε μια έντονη εχθρότητα 

μεταξύ του κράτους και της Εκκλησίας αλλά ήδη από το 1920, το Βατικανό είχε 

δείξει την συμπάθεια του προς την κυβέρνηση του Μουσολίνι και ότι εκτιμούσε το 

ρόλο του φασισμού στην ήττα της Αριστεράς80. Η υπογραφή συμφωνιών της Lateran 

το 1929 ολοκλήρωσε αυτή την δομή. Για την Εκκλησία, αυτή η συμφωνία 

αποκαθιστούσε το κύρος της θρησκείας και προωθούσε την επαναχριστιανοποίηση 

της Ιταλίας, ενώ για τον Μουσολίνι ήταν ένας χρήσιμος συμβιβασμός που χάρισε 

στην κυβέρνηση το μεγαλύτερο επίπεδο αποδοχής. 

   Από την άλλη πλευρά, ένα από τα πιο εντυπωσιακά γνωρίσματα του καθεστώτος 

ήταν ότι η πολιτική δικτατορία έγινε μια δικτατορία επάνω στο κόμμα και όχι του 

κόμματος διότι οι εξουσίες του PNF ήταν συγκριτικά περιορισμένες  και αυτό 

προκαλούσε ανησυχία σε πολλά μέλη του κόμματος. Ο αριθμός των μελών του PNF 

υπό το νέο καθεστώς ανέβηκε στα ύψη και στα τέλη του 1926 είχε 937.997 μέλη. 

Εκείνη την χρονιά, το κόμμα έγινε το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στον κόσμο. Ο 

Μουσολίνι, όμως, ήταν αποφασισμένος να πειθαρχήσει τις δυνάμεις που έμεναν 

απειθάρχητες. Γι αυτό τον σκοπό, ο Roberto Farinacci έγινε γραμματέας του 

κόμματος αλλά δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει αυτή την αποστολή. Μετά από μια 

αύξηση των δολοφονιών από μελανοχιτώνες στη Φλωρεντία, ο Μουσολίνι παρενέβη 

ο ίδιος ώστε να διεξάγει μια επιχείρηση εκκαθάρισης της fascio στη Φλωρεντία. 

Σύμφωνα με το επόμενο διάταγμα, όλες οι θέσεις  μέσα στο κόμμα θα καλύπτονταν 
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με διορισμούς από την ηγεσία. Ο Μουσολίνι, επομένως, διέταξε την τελική διάλυση 

των squadre και η εκκαθάριση τους διεξήχθη από τον Augusto Turati81. 

   Το ίδιο έτος, νέα στοιχεία για τα μέλη αποκάλυψαν ότι το 75% από αυτά 

προέρχονταν από τις χαμηλές- μεσαίες και μεσοαστικές τάξεις, ένα 15% από την 

εργατική τάξη και το 10% από την ελίτ. Αυτά τα στοιχεία, κατέδειξαν μια αλλαγή 

στην σύνθεση τους κόμματος από το 1921. Ο Μουσολίνι , όσο περισσότερο 

βασιζόταν σε πρώην ηγέτες της Εθνικιστικής Ένωσης, όπως ο Alfredo Rocco, τόσο 

λιγότερο χρειάζονταν τους αρχικούς ras. Οι βετεράνοι του κόμματος άρχισαν να  

διαμαρτύρονται για τον μεσοαστικό χαρακτήρα και την «εθνικοποίηση» του 

κόμματος, επισημαίνοντας την κυριαρχία των ηγετών του ΑΝΙ και της ιδεολογίας 

του κρατικού κορπορατισμού του Rocco. 

   Στην πραγματικότητα, το καινούργιο σύστημα δεν ήταν μια επανάσταση αλλά 

ένας αυταρχικός συμβιβασμός με κατεστημένους θεσμούς. Οι φασίστες όχι μόνο 

έδωσαν την ευκαιρία στους συντηρητικούς να επιτύχουν την κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία χωρίς την συνεργασία των Αριστερών αλλά και δεν απείλησαν τα 

κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα τους. Ο βασιλιάς, το Βατικανό, η 

καπιταλιστική τάξη και το αστυνομικό και δικαστικό σώμα στήριξαν την άνοδο του 

Μουσολίνι στην εξουσία και από το 1927 και μετά επιτεύχθηκε η ολοκληρωτική 

δικτατορία.. Τέλος, ο Μουσολίνι παραχώρησε πολλές εξουσίες στο κράτος και στο 

επίκεντρο βρισκόταν το κράτος και όχι το κόμμα. Το παραδοσιακό κράτος κατέληξε 

ισχυρότερο από το κράτος διότι ο Μουσολίνι κρατούσε μια επιφυλακτική στάση 

προς τις ριζοσπαστικές επιθυμίες των τοπικών ras, των squadristi και των οπαδών 

του. Στις αρχές, όμως, του 1930, ο Μουσολίνι δεν μπορούσε να αγνοήσει το αίτημα 

του λαού αλλά και του squadrismo για την ριζοσπαστικοποίηση της εξωτερικής 

πολιτικής.    
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3.2 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ 

(1929-39) 

 

 

   Σε γενικές γραμμές, το ιταλικό φασιστικό καθεστώς πέρασε από αρκετές φάσεις 

αλλαγής. Η πρώτη φάση ξεκίνησε από την «Πορεία της Ρώμης» μέχρι το 1925 και 

θεωρήθηκε ως η συνέχιση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και ως μια νομικά 

εξουσιοδοτημένη εκτελεστική δικτατορία. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε από το 1925 

μέχρι το 1929 και χαρακτηρίστηκε ως μία περίοδος ολοκληρωτικής κυριαρχίας της 

φασιστικής δικτατορίας. Ακολούθησε η τρίτη φάση, από το 1929 μέχρι το 1934, 

όπου ο ακτιβισμός μετριάστηκε και η τελευταία φάση, από το 1934 μέχρι το 1940, 

χαρακτηρίστηκε από την ριζοσπαστική εξωτερική πολιτική, τις στρατιωτικές 

εκστρατείες και τον εντεινόμενο οικονομικό αυταρχισμό που κορυφώθηκε με την 

ημιναζιστικοποίηση. Μόλις ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, επήλθε σταδιακά η 

κατάρρευση της φασιστικής Ιταλίας.  

   Οι αρχές της δεκαετίας του ΄30, χαρακτηρίστηκαν από την επιβολή τάξης στον 

τομέα της διοίκησης με τον διορισμό εφτά υπουργών ενώ ο ίδιος διατήρησε την 

επίβλεψη μόνο του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης αλλά και την 

εντατικοποίηση της γραφειοκρατικοποίησης του φασιστικού κόμματος. Η αυτονομία 

των περιφερειακών ras είχε περιοριστεί αρκετά και μεταξύ το 1931-33 έγιναν δύο 

μικρής έκτασης εκκαθαρίσεις μελών. Μέσω της διόγκωσης των μελών, είχε 

επιταχυνθεί η γραφειοκρατικοποίηση και ο μετριασμός του ενθουσιασμού για έναν 

επαναστατικό πόλεμο82. Επίσης, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ενίσχυση της 

κορπορατιστικής δομής. Το 1930, το Εθνικό Συμβούλιο Συντεχνιών 

αναδιοργανώθηκε σε ένα σύστημα τριών επιπέδων. Η βάση αποτελείτο από τα 

εθνικά συνδικάτα, πάνω από αυτά σχηματίστηκε μια γενική κορπορατιστική 

συνέλευση των νόμιμων εκπροσώπων των συνδικάτων και στο ανώτατο επίπεδο, 

ήταν η Κεντρική Επιτροπή Συντεχνιών. Γενικότερα, όμως, οι άμεσες οικονομικές 

εξουσίες των κορπορατιστικών οργανώσεων ήταν μικρές. 
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   Στις αρχές της δεκαετίας του ΄30, έγινε μια απόπειρα ορισμού του φασιστικού 

δόγματος. Μεταξύ του 1929 και του 1938, ο Giovanni Gentile συγκέντρωσε πολλούς 

διανοούμενους για να συνεργαστούν στην πολύτομη έκδοση της Enciclopedia 

Italiana. Το σημαντικότερο άρθρο, αυτό που αφορούσε τον φασισμό, στο 

μεγαλύτερο του μέρος γράφτηκε από τον θεωρητικό  εκπρόσωπο αλλά υπογράφτηκε 

από τον Μουσολίνι. Η γενικότερη θέση του άρθρου ήταν ότι ο φασισμός θα παρείχε 

τα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων του φιλελευθερισμού και του 

σοσιαλισμού σε μια καινούργια σύνθεση που θα επιλύσει την πνευματική κρίση της 

Ευρώπης, καθώς επίσης και τον οικονομικό διαχωρισμό μεταξύ καπιταλισμού και 

σοσιαλισμού83. Επίσης, η «φασιστική επανάσταση» παρουσιάστηκε ως μια συνεχής 

διαδικασία, μια διαρκής «επανάσταση» και ως βάση του φασιστικού ρεύματος 

εξαγγέλθηκε η «πίστη», η δημόσια λατρεία, η τελετουργία, η ανάπτυξη της 

φασιστικής τέχνης, της αρχιτεκτονικής και των συμβόλων.  

   Ο Μουσολίνι επιθυμούσε να ανυψώσει την θέση της πολιτικής και του κράτους ως 

δύο ιερούς θεσμούς διότι σύμφωνα με τον Μουσολίνι, «ο φασισμός είναι μια 

θρησκευτική σύλληψη της ζωής» και οι φασίστες αποτελούσαν «μια πνευματική 

κοινότητα». Ο φασισμός διακήρυσσε ότι ήταν μια φιλοσοφία που κάλυπτε όλες τις 

πλευρές της ζωής και ήταν άξιος σεβασμού επειδή ήταν ιταλικός και είχε εξελιχθεί 

μέσα από την ιστορία και την κουλτούρα του ιταλικού λαού. Τελικός στόχος ήταν η 

ενσωμάτωση του καθολικισμού μέσα από το φασισμό ως μέρος μιας γενικότερης 

«θρησκείας της Ιταλίας», όπου ο φασισμός θα ήταν το κυρίαρχο στοιχείο84. Η 

ύστατη, όμως, φασιστική πίστη προοριζόταν για τον ίδιο τον Ντούτσε και ο 

σεβασμός για τον Μουσολίνι ίσως προωθούνταν περισσότερο από τον φασισμό. 

Αυτή η φάση  μεγαλομανίας οφειλόταν στην έλλειψη εμπιστοσύνης του Μουσολίνι 

προς τους υπουργούς της κυβέρνησης και προς τους ηγέτες του κόμματος. Γι αυτό 

τον λόγο, ο Alfredo Rocco,ο Luigi Federzoni, ο Edmondo Rossoni απομακρύνθηκαν 

από την κυβέρνηση και οι Augusto Turati, Dino Grandi και Guiseppe Bottai 

απολύθηκαν το 1932. Ο Μουσολίνι δεν εμπιστευόταν τους φασίστες που κατείχαν 

υψηλές θέσεις και συχνά τους αντικαθιστούσε με δεύτερης ποιότητας προσωπικού85. 

                                                 
83 . Palmieri, M. (1936) The Philosophy of Fascism, Chicago, The Dante Alighieri Society.   
84 . Gentile, E. (1980) “Fascism as Political Religion”, Journal of Contemporary History, 25(2/3), 

229-51.   
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Στη διάρκεια του 1929-33, ο Μουσολίνι ήταν αποφασισμένος να μην επιτρέψει την 

σταθεροποίηση μιας σταθερής κυβερνώσας ελίτ και ήθελε να επιβλέπει όλα τα 

σημαντικά ζητήματα86. Στην πραγματικότητα, όμως, η σχετική μετριοπάθεια και η 

μικρή επιτυχία του καθεστώτος θα προκαλούσαν ένα νέο γύρο αναθεωρητισμού και 

μεγαλύτερης ριζοσπαστικοποίησης. 

   Πιο αναλυτικά, από το 1927, ο Μουσολίνι είχε συνάψει μια οικονομική 

συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την αρωγή των αμερικάνικων 

κεφαλαίων, η ιταλική βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασε κατά 40% το προπολεμικό 

επίπεδο. Η ανάπτυξη αυτή, βασιζόμενη σε ένα μεγάλο μέρος στην εντατικοποίηση 

της εργασίας, άρχισε να μειώνεται όταν ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Κατά την διάρκεια της Ύφεσης, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 20% ,ο 

αριθμός των ανέργων ανήλθε στο 1 εκατομμύριο, συγκεντρωποιήθηκε η παραγωγή, 

ισχυροποιήθηκαν τα μονοπώλια και ο αγροτικός πληθυσμός έχασε την ιδιοκτησία 

του. Το καθεστώς, λοιπόν, αυξήσει τον άμεσο ρόλο του κράτους με την αύξηση των 

δημοσίων έργων, τον εξορθολογισμό, την αναδιοργάνωση και την ένωση μονάδων 

της βιομηχανίας. Η πρώτη μεγάλη κίνηση της κρατικής παρέμβασης ήταν ίδρυση 

του Instituto Mobiliare Italiano (Ινστιτούτο Ιταλικών Αποθεματικών), το οποίο 

αγόραζε μετοχές χρεοκοπημένων τραπεζών ώστε το κράτος, σε τελικό στάδιο, να 

καταφέρει να έχει στην κατοχή του την πλειοψηφία των αποθεματικών των ιταλικών 

τραπεζών. Έτσι, η ιταλική κυβέρνηση είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας στην 

εθνική οικονομία από οποιοδήποτε άλλο κράτος δυτικά της Σοβιετικής Ένωσης. Η 

οικονομική κρίση προκάλεσε, με την σειρά της, την ένταση της ταξικής πάλης και 

την αύξηση των εργατικών απεργιών και των διαδηλώσεων. Έτσι ο Μουσολίνι, 

στράφηκε προς την εδαφική επέκταση ώστε να μειώσει την κοινωνική και 

εσωκομματική ταραχή.  

     Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ο Μουσολίνι στόχευε απλά στην αύξηση 

του κύρους της Ιταλίας και στην δημιουργία μιας μεγαλύτερης αυτοκρατορίας διότι 

είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν διέθετε τα μέσα για να αμφισβητήσει το status quo της 

Ευρώπης87. Κύριος στόχος ήταν η άσκηση μιας μετριοπαθούς στρατηγικής ώστε να 
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επιδιώξει κάποιες μικρές επιτυχίες στο όνομα της ιταλικής διπλωματίας. Οι χώρες 

λοιπόν, της Κεντρικής Ευρώπης θεωρούσαν τη φασιστική Ιταλία ως ένα σχετικό 

ήπιο καθεστώς88. Η εξωτερική πολιτική,όμως, του Μουσολίνι άρχισε να αλλάζει το 

1931, όταν απέπεμψε τους πιο ικανούς υπουργούς και ανέλαβε ο ίδιος το Υπουργείο 

Εξωτερικών. Εκείνη την περίοδο, οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

και η λαϊκή απαίτηση για μια φασιστική επανάσταση οδήγησαν τον Μουσολίνι σε 

μια πιο επιθετική εξωτερική πολιτική. Ο Μουσολίνι ήταν πεπεισμένος ότι η 

κοινωνικό-πολιτική κρίση, απόρροια της Ύφεσης, θα δημιουργούσε καινούργιες 

ευνοϊκές καταστάσεις, τις οποίες θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Ιταλία. Τα 

κίνητρα του ήταν, επίσης, ιδεολογικά διότι πρώτα θα έπρεπε να επιτευχθεί μια 

διευρυμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και στην συνέχεια θα μπορούσε να ολοκληρωθεί 

η εσωτερική επανάσταση.  

   Στην ουσία, ο Μουσολίνι αναγνώριζε ότι η πραγματική φασιστική επανάσταση δεν 

είχε πραγματοποιηθεί και «οι καινούργιοι Ιταλοί» που ονειρεύονταν δεν είχαν 

δημιουργηθεί ακόμα. Η στάση του απέναντι σε αυτό το θέμα χαρακτηρίστηκε 

προπαγανδιστική και παιδαγωγική διότι πίστευε ότι μετά από κάποια χρόνια 

φασιστικής εκπαίδευσης, κατήχησης και τελετουργιών, μια γενιά θα μεγάλωνε μέσα 

στο μυστήριο του φασισμού. Η γενική, όμως, δυσαρέσκεια του λαού και των 

ισχυρών προσωπικοτήτων του κόμματος τον ώθησαν σε μια πιο επιθετική εξωτερική 

πολιτική ώστε να επιτευχθεί η φασιστική επανάσταση. Αυτή η επιθυμία του λαού, 

των ras και των squadristi για επαναστατικές επιτυχίες ενισχύθηκε από τις συνέπειες 

της παγκόσμιας κρίσης του 1929.  Έτσι, το 1932 διέταξε το σχεδιασμό μιας πιθανής 

επίθεσης στην Αιθιοπία.  

   Στις 3 Οκτωβρίου 1935, ο Μουσολίνι εισέβαλε στην Αιθιοπία. Τέσσερις μέρες 

αργότερα, η Ένωση των Εθνών χαρακτήρισε την Ιταλία επιτιθέμενη και ενέκρινε 

οικονομικές κυρώσεις εναντίον της. Τον Δεκέμβριο, οι κυβερνήσεις της Βρετανίας 

και της Γαλλίας προσπάθησαν να συνάψουν μια συμφωνία με τον Μουσολίνι, 

προσφέροντας του ένα μεγάλο κομμάτι της Αιθιοπίας υπό κάποιες προϋποθέσεις 

αλλά εξαιτίας της αρνητικής στάσης του λαού, αναγκάστηκε να προβεί σε πιο 

ακραίες ενέργειες. Έτσι, τον Μάιο του 1936, πραγματοποιήθηκε η κατάληψη του 

μεγαλύτερου μέρους της Αιθιοπίας εξαιτίας της ήττας του αιθιοπικού στρατού σε μία 
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κατά μέτωπο μάχη. Η νίκη προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό και η κοινή γνώμη 

θεωρούσε ότι ο Ντούτσε πέτυχε εκεί που οι φιλελεύθεροι προκάτοχοι του είχαν 

αποτύχει. Με αυτό τον πόλεμο, ο  Μουσολίνι κατόρθωσε να ριζοσπαστικοποιήσει 

την φασιστική πολιτική του και ενισχύθηκε η αυταρχική εξουσία του καθεστώτος. Η 

διακυβέρνηση, πλέον, γινόταν μέσω προσωπικών αποφάσεων και μέσω της 

κεντρικής διοίκησης.  

  Στην Ιταλία, η ανάκαμψη από την Ύφεση προήλθε από τη μεγάλη άνοδο της 

παραγωγής όπλων για τον πόλεμο της Αιθιοπίας το 1935. Η πολεμική βιομηχανία 

σύντομα αυξήθηκε και τα καρτέλ πολλαπλασιάστηκαν σε ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα. Το τραπεζικό σύστημα αναδιοργανώθηκε και πλέον το κράτος πήρε υπό 

τον έλεγχο του τις μεγάλες τράπεζες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ιταλίας το 1936. Επίσης, εισήχθη ένας καινούργιος 

εμπορικός κώδικας και το 1936 αποσύρθηκε η λιρέτα από τον χρυσό κανόνα. 

   Δύο μήνες, μετά το τέλος του πολέμου στην Αιθιοπία, ξέσπασε ο μεγάλος 

επαναστατικός εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία ανάμεσα στην αυταρχική Δεξιά και 

την επαναστατική Αριστερά. Ο Μουσολίνι, από την αρχή, αποφάσισε να παρέμβει 

υπέρ της Δεξιάς και τελικά επιβραβεύτηκε με την ολοκληρωτική νίκη της. Ο 

Ισπανικός Εμφύλιος έφερε για πρώτη φορά κοντά τον Μουσολίνι με τον Χίτλερ. Η 

αρχική στάση της φασιστικής Ιταλίας δεν ήταν ξεκάθαρη προς το γερμανικό 

εθνικοσοσιαλισμό και μόνο μετά την άνοδο του Χίτλερ στη εξουσία, έγινε εμφανής 

η ιταλική υποστήριξη προς το ναζιστικό κόμμα. Ο Μουσολίνι υποστήριξε τον 

επαναεξοπλισμό της Γερμανίας και θεώρησε το ναζιστικό καθεστώς ως αντίβαρο 

εναντίον της Γαλλίας και της Βρετανίας Από την άλλη πλευρά, η στάση του Χίτλερ 

ήταν ξεκάθαρη και θετική από την αρχή διότι προσέβλεπε στο φασιστικό καθεστώς 

ως φυσικό του σύμμαχο και ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που στήριξε διακριτικά 

τον Μουσολίνι στη διάρκεια του πολέμου στην Αιθιοπία..     

   Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1934, όταν ο Χίτλερ 

επισκέφτηκε την Ιταλία χωρίς κάποια ιδιαίτερη επιτυχία εξαιτίας της εκκεντρικής 

συμπεριφοράς του Χίτλερ. Μετά, όμως, της θετικής στάσης της Γερμανίας προς την 

κατάκτηση της Αιθιοπίας ,της ίδρυσης του «Άξονα Ρώμης- Βερολίνου» και την 

επίσκεψη του Μουσολίνι στην Γερμανία, ο Μουσολίνι αποδέχτηκε και θαύμασε την 

στρατιωτική ανωτερότητα της Γερμανίας. Γι αυτό τον σκοπό, έπρεπε να αυξηθεί η 



 54 

επιθετικότητα της εξωτερικής πολιτικής και να δημιουργηθεί μιας μικρής έκτασης 

ημιναζιστικοποίησης για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης συμμετρίας μεταξύ των 

δύο καθεστώτων.  

   Στις αρχές του 1938, το καθεστώς προετοίμαζε ένα νέο δόγμα «ιταλικού 

ρατσισμού» και θεσμοθετούσε διακρίσεις εναντίον των Εβραίων89. Αυτά τα μέτρα 

προκάλεσαν την αποδοκιμασία της κοινής γνώμης διότι ο ιταλικός εθνικισμός ήταν 

πιο φιλελεύθερος από τον γερμανικό. Στην Ιταλία, οι Εβραίοι ήταν πλήρως 

ενσωματωμένοι στην κοινωνία και στον ιταλικό πατριωτισμό. Επίσης, η αναλογία 

των Εβραίων μέσα στο ίδιο το φασιστικό κίνημα ήταν δυσανάλογα μεγάλη αλλά και 

ο ίδιος είχε πολλούς Εβραίους συνεργάτες. Οι πρώτες φυλετικές ρυθμίσεις 

αφορούσαν τον πληθυσμό της Αιθιοπία και δεν είχαν καμία σχέση με την ναζιστική 

εκδοχή. Ο Μουσολίνι, όμως, πείστηκε ότι η διεθνής αντίθεση της κατάκτησης της 

Αιθιοπίας οφειλόταν στην εν μέρει αντίθεση της «Διεθνούς των Εβραίων». Έτσι, 

στις αρχές του 1938, πείστηκε ότι η υιοθέτηση μιας φυλετικής πολιτικής θα 

καθιστούσε την Ιταλία ισότιμη με τη Γερμανία90. Λίγους μήνες αργότερα, το νέο 

Υπουργείο Λαϊκής Κουλτούρας δημοσίευσε Το Μανιφέστο του Ιταλικού Ρατσισμού 

και σύμφωνα με αυτό, απομακρύνθηκαν όλοι οι Εβραίοι δάσκαλοι και μαθητές από 

το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδρύθηκαν ξεχωριστά εβραϊκά σχολεία. Τον επόμενο 

μήνα, εκδιώχτηκαν όλοι οι Εβραίοι από το κόμμα και από τους κεντρικούς θεσμούς 

και απαγορεύτηκαν οι μικτοί γάμοι91.  

   Η υιοθέτηση της αντισημιτικής στρατηγικής προκάλεσε την διαμαρτυρία των 

πολιτών αλλά και του φασιστικού κόμματος διότι θεωρήθηκε ως κίνηση υποταγής 

στο ναζιστικό κόμμα. Από το 1938 ξεκίνησε η δυσαρέσκεια προς τον Μουσολίνι και 

αυξήθηκε η απομόνωση του εξαιτίας την μεγαλομανίας του. Ο γαμπρός του Τσιάνο 

είχε αρχίσει να κερδίζει κύρος και πλέον, συμμετείχε στα κομβικά ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής. Η κάθοδος της δημοτικότητας του Μουσολίνι είχε ξεκινήσει 

λόγω της έλλειψης ανταπόκρισης του ιταλικού πληθυσμού στα μεγαλεπήβολα 

σχέδια του και μόνο οι συνεχόμενες στρατιωτικές επιτυχίες θα μπορούσαν να 

σώσουν το φασιστικό καθεστώς. 
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   Η αρχή του τέλους της δικτατορίας του Μουσολίνι ήρθε με την σύναψη της 

στρατιωτικής συμμαχίας με το όνομα «Σύμφωνο Ατσαλιού» ανάμεσα στην ίδια και 

στην Γερμανία. Η αδυναμία του Μουσολίνι να ελέγξει τον Χίτλερ, η οποία φάνηκε 

από την γερμανική εισβολή στην Πολωνία, και η στρατιωτική αδυναμία της Ιταλίας 

προκάλεσαν μια σειρά από στρατιωτικές αποτυχίες. Η ήττα της Ιταλίας στην 

περίπτωση της Ελλάδας, της Γιουγκοσλαβίας και της Σοβιετικής Ένωσης έδρασε 

καταλυτικά στην μείωση της δημοτικότητας του Μουσολίνι. Τελικά, δύο χρόνια 

αργότερα,  η αποβίβαση των συμμαχικών στρατευμάτων στην Σικελία έστρεψε 

εναντίον του την πλειοψηφία του φασιστικού κόμματος και ακολούθησε η  

αφαίρεση της εξουσίας από τον βασιλιά και ο εξορισμός του.    
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3.3 ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

 

 

 

    Η μεγαλύτερη αντίφαση του φασισμού θεωρήθηκε η στάση του απέναντι στον 

καπιταλισμό πριν την άνοδο στην εξουσία και την στάση του καθεστώτος μετά την 

απόκτηση της εξουσίας. Για την ακρίβεια, το 1919, το πρώιμο ιταλικό φασιστικό 

κίνημα χαρακτηριζόταν για το άκρως αντικαπιταλιστικό, αντί-αστικό πνεύμα του και 

την αντίθεση του στον φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό. Κατηγορούσαν τις αξίες της 

αστικής τάξης και τους φιλοχρήματούς και υλιστές ανθρώπους. Επιτίθονταν στον 

«διεθνή οικονομικό καπιταλισμό» και στο παρελθόν, είχαν υποσχεθεί ότι θα 

δήμευαν τις περιουσίες της ανώτερης τάξης προς όφελος των μικρό αστικών τάξεων 

όπως οι αγρότες και οι τεχνίτες. Κατά την διάρκεια όμως της δεκαετίας του 1920, η 

αντί-καπιταλιστική στάση του φασιστικού κόμματος μετριάστηκε ενόψει της 

κατάκτησης της εξουσίας. Έτσι η θέση του ιταλικού φασισμού προς τον 

καπιταλισμό αναπροσαρμοζόταν κατά την διάρκεια των χρόνων.   

   Την στιγμή, όμως, που τα φασιστικά κινήματα αποκτούσαν την εξουσία δεν ήταν 

διατεθειμένα να πραγματοποιήσουν τα αντικαπιταλιστικά μέτρα. Ο κύριος τους 

στόχος ήταν η επίθεση στον σοσιαλισμό, η απαγόρευση των απεργιών, η διάλυση 

των εργατικών συνδικάτων και η ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας. Αυτή η 

αντιφατική συμπεριφορά, σχετικά με τον καπιταλισμό, οδήγησε τους μαρξιστές και 

κάποιους άλλους ερευνητές, να υποστηρίξουν ότι οι φασίστες βοήθησαν τον 

καπιταλισμό που αντιμετώπιζε προβλήματα και ότι στήριξαν με κάποια μέτρα το 

υπάρχον σύστημα κατανομής του πλούτου και της κοινωνικής ιεραρχίας92. 

  Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αντικαπιταλιστική ρητορική του φασιστικού 

κινήματος ήταν όχι μόνο αντιφατική αλλά και επιλεκτική στην πράξη. Ενώ 

αποδοκίμαζαν την υλιστική διεθνή οικονομία, σέβονταν την ιδιοκτησία των εθνικών 

παραγωγών και τους εργοδότες. Στην πράξη, δήμευαν μόνο την περιουσία των 

πολιτικών τους αντιπάλων, των ξένων και των Εβραίων. Η κοινωνική ιεραρχία ποτέ 
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δεν άλλαξε παρά μόνο αντικατέστησαν την αγορά με την κρατική οικονομική 

διαχείριση και παρέμβαση.  

  Στην πραγματικότητα, χωρίς την υποστήριξη του ιταλικού κεφαλαίου, των 

γαιοκτημόνων, του Βατικανού και του στέμματος, ο Μουσολίνι δεν θα μπορούσε να 

ανέλθει στην εξουσία. Η ίδρυση και η καθιέρωση των «εθελοντικών φόρων» από 

τους Ιταλούς γαιοκτήμονες, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν τους βίαιους φασιστικούς 

σχηματισμούς του κινήματος ώστε να έχουν υπό έλεγχο τους εξεγερμένους εργάτες 

όπως και έγινε στην κοιλάδα του Πάδου αντικατοπτρίζει την θετική στάση του 

ιταλικού κεφαλαίου προς το φασιστικό κόμμα. Ακολούθησε ο σύνδεσμος Ιταλών 

Βιομηχάνων (Confidustria), ο οποίος όχι μόνο στήριξε οικονομικά την προεκλογική 

εκστρατεία του Μουσολίνι αλλά και αύξησε κατακόρυφα την χρηματική ενίσχυση 

στους φασίστες. Επιπρόσθετες πηγές χρηματοδότησης από το 1919 ήταν οι εταιρίες 

Pirelli, Ansaldo και Fiat . Στη συνέχεια, οι εφοπλιστές της Γένοβας, πρόσφεραν 1,5 

εκατομμύριο λίρες στους φασίστες για να καταπνίξουν την αντίσταση των 

λιμενεργατών ενώ η Ένωση Τραπεζών ενίσχυσε το φασιστικό κόμμα με 20 

εκατομμύρια λιρέτες. Τέλος, το φασιστικό κόμμα πριν την άνοδο του Μπενίτο 

Μουσολίνι στην εξουσία, είχε την στήριξη όχι μόνο των  γαιοκτημόνων και των 

βιομηχάνων αλλά και των αρχηγών του στρατού, της αστυνομίας και των δημόσιων 

υπαλλήλων. 

     Οι καπιταλιστές και οι μεγάλοι γαιοκτήμονες της Ιταλίας υποστήριξαν το 

φασιστικό κόμμα του Μουσολίνι διότι θεωρούσαν ότι ήταν ο καταλληλότερος 

αντίπαλος της εργατικής τάξης. Ήδη από το 1920, η δράση των fasci είχε μεταφερθεί 

στην ύπαιθρο εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας του σοσιαλισμού και μέσα σε 

ένα μικρό χρονικό διάστημα οι μελανοχιτώνες squadristi αυξηθήκαν σε αριθμό. Η 

χρήση ωμής και συστηματικής βίας μέσα από τις «εκστρατείες αντιποίνων» στην 

ύπαιθρό αποδείχτηκε ένα σημαντικό μέσον του φασιστικού κόμματος για να 

προσελκύσει την υποστήριξη του μεγάλου κεφαλαίου. Έτσι, η αποτελεσματική 

στρατηγική αντιποίνων κατά των εργατών μετά την γενική απεργία, στις 1 

Αυγούστου 1922 προκάλεσε μια άνοδος της χρηματικής στήριξης από την πλευρά 

των βιομηχάνων, των τραπεζικών και των δωρητών της υπαίθρου. 

   Επίσης, το κράτος και η άρχουσα τάξη στόχευαν μέσω της χρηματοδότησης, του 

εξοπλισμού και άλλων μορφών ενίσχυσης να προωθήσουν μια πιο στενή σχέση και 
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συνεργασία του φασισμού με το κεφάλαιο. Εξίσου, οι γαιοκτήμονες και οι 

καπιταλιστές της Ιταλίας δέχτηκαν το φασιστικό κίνημα ως την λύση της 

πολιτικοοικονομικής κρίσης που περνούσε εκείνο το διάστημα η χώρα τους μετά τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο93.  

         Οι καπιταλιστές, λοιπόν, μαζί με τους γαιοκτήμονες χρησιμοποίησαν τον 

φασισμό αρχικά ως εργαλείο καταπολέμησης της εργατικής τάξης και των φτωχών 

εργατών και στην συνέχεια αποφάσισαν να του αναθέσουν και την επίλυση της 

πολιτικής κρίσης του ιταλικού κράτους το 1922. Στο πλευρό τους ήταν, όπως είδαμε 

και πιο πάνω, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, ο στρατός και η αστυνομία. Με την 

αρωγή όλων αυτών των παραγόντων, ο ιταλικός ιμπεριαλισμός πλέον είχε τα εφόδια 

για να πραγματοποιήσει τα επεκτατικά του σχέδια. Έτσι, μετά την «Πορεία της 

Ρώμης» και την παράδοση της εξουσίας στον Μουσολίνι από τον πρωθυπουργό 

Vittorio Emanuele III ακόμα και οι φιλελεύθεροι υποστήριξαν το κοινοβούλιο. 

    Οι πρώτες αποφάσεις του Μουσολίνι, μετά την άνοδο στην εξουσία, αφορούσαν 

την επιστροφή γης στους γαιοκτήμονες και η διαγραφή χρεών των βιομηχάνων και 

των γαιοκτημόνων προς το κράτος ως ανταπόδοση για την στήριξη τους. Τόσο ο 

Μουσολίνι, όσο και ο Χίτλερ, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, υιοθέτησαν 

μια οικονομική πολιτική ώστε να σταθεροποιήσουν την κυριαρχία του κεφαλαίου 

και της αστικής τάξης. Αρχικά, αυτοί οι δύο ηγέτες συνέτριψαν όλες τις εργατικές 

συλλογικότητες, κατέστειλαν με την χρήση βίας τις απεργίες των εργαζομένων και 

τελικά αποκατέστησαν την τάξη υπέρ της καπιταλιστικής κυριαρχίας94. Τέλος, με 

την ίδρυση του Ιταλικού Χάρτη Εργασίας το1927, ο Μουσολίνι θέλησε να τονίσει 

την σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στα πλαίσια του συντεχνιακού κράτους 

διότι ήταν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για το συμφέρον του ιταλικού κράτους.       

      Στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, ο Μουσολίνι βασιζόταν στον 

κορπορατισμό, ο οποίος προωθούσε την συνεργασία των επιχειρηματιών με το 

εργατικό δυναμικό μέσα σε ένα οργανικό και ενοποιημένο σύνολο. Το κράτος 

όφειλε να ελέγχει την βιομηχανία και την εργατικής τάξη προς όφελος τους έθνους 

και του γενικού συμφέροντος95.  Ο Μουσολίνι δήλωσε το 1933 ότι ο καπιταλισμός 

                                                 
93 . Αστερίου, Α (2013) Η γένεση του ιταλικού φασισμού και το εργατικό κίνημα, Αριστερά και 

Πολιτική, Retrieved June 2, 2015 from http://aristeripolitiki.blogspot.gr/2013/07/blog-post_30.html  
94 . Scheuerman, W.E. (2013) The Frankfurt School at War, Foreign Affairs, Retrieved June 2, 2015 

from  https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/frankfurt-school-war  
95 . Heywood, A. (2007) Political Ideologies,  New York, Palgrave Macmillan (4th edition), σ. 381.    

http://aristeripolitiki.blogspot.gr/2013/07/blog-post_30.html
https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/frankfurt-school-war
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είχε περάσει από τρία στάδια εκφυλισμού. Το πρώτο ήταν ο ηρωικός καπιταλισμός( 

1830-1870), το δεύτερο στάδιο ο στατικός καπιταλισμός( 1870-1914) και τέλος, 

ονόμασε το τελευταίο στάδιο supercapitalism. Ο ιταλικός φασισμός δεν υποστήριζε 

τις δύο πρώτες φάσεις του καπιταλισμού αλλά εκτιμούσε την συνεισφορά του 

καπιταλισμού στην βιομηχανοποίηση και τις τεχνικές εξελίξεις ενώ ήταν αντίθετος 

προς το τελευταίο στάδιο διότι δεν συμβάδιζε με τον αγροτικό τομέα της Ιταλίας.  

     Στο τελευταίο στάδιο του «supercapitalism», το οποίο ξεκίνησε το 1914, οι 

καπιταλιστικές επιχειρήσεις όταν αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, τότε 

στρέφονταν προς την αρωγή του κράτους. Αυτό αποδεικνύει ότι η κρατική 

παρέμβαση είναι απαραίτητη για να σταθεροποιήσει την οικονομία96. Ο κύριος 

λόγος της κατάπτωσης του καπιταλισμού, σύμφωνα με τον Μουσολίνι, ήταν ο 

οικονομικός ατομικισμός και η υπερβολική κατανάλωση. Ο ιταλικός φασισμός, 

λοιπόν, πρότεινε το οικονομικό σύστημα του κορπορατισμού ως λύση ώστε να 

διατηρηθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και η ιδιοκτησία ενώ θα επιτραπεί στο κράτος 

να επεμβαίνει στην οικονομία όταν θα αποτυγχάνουν οι επιχειρήσεις. Προωθήθηκε ο 

κορπορατισμός ως μια λύση για τον συμβιβασμό των συμφερόντων του κεφαλαίου 

με την εργατική τάξη. Στην πράξη όμως, ο ιταλικός φασισμός ήταν υπερβολικά 

υποστηρικτικός προς τον καπιταλισμό.  

    Μέσα σε αυτό το φασιστικό και κορπορατιστικό καθεστώς, οι καπιταλιστές είχαν 

την πλήρη ελευθερία και ανεξαρτησία να ρυθμίσουν τους όρους πειθάρχησης της 

εργατικής τάξης και τέλος να την εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Οι κορπορατιστικοί 

θεσμοί του φασιστικού κράτους δεν ήταν παρά μέσα μετατροπής της θέλησης των 

εργοδοτών σε αποφάσεις της «διαιτησίας» του φασιστικού κράτους. Οι καπιταλιστές 

διέθεταν ένα ισχυρό κράτος με το μέρος τους, το οποίο μέσα από μια σειρά 

κοινωνικών και οικονομικών μέτρων ήταν διατεθειμένο να εξασφαλίσει την 

διεύρυνση του καπιταλισμού. Το φασιστικό κράτος χρησιμοποιούσε οποιοδήποτε 

μέσο ώστε να «λυγίσει» την εργατική τάξη και πλέον οποιαδήποτε προσπάθεια 

αντίδρασης εναντίον της εργοδοσίας θεωρούνταν εναντίωση προς το κράτος97. 

                                                 
96 . Falasca-Zamponi, S. (2000) Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy, 

University of California Press, σ. 137.  
97 . Αστερίου, Ε. (2012) ΦΑΣΙΜΣΟΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ, Retrieved June 

5, 2015 from http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8970:fasimos-
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   Η δημιουργία, λοιπόν, μικτών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δεν θα 

επιτευχθεί ποτέ διότι η καπιταλιστική τάξη δεν ήταν διατεθειμένη να χάσει την 

ανεξαρτησία και την αυτονομία της. Οι ιταλοί βιομήχανοι και οι γαιοκτήμονες 

αντιτάχθηκαν σθεναρά σε αυτή την ιδέα και ο Μουσολίνι υποχρεώθηκε να 

υποχωρήσει. Ο ρόλος του φασιστικού κράτους ήταν να διαφυλάξει τα συμφέροντα 

των καπιταλιστών. Με την ίδρυση του Ιταλικού Χάρτη Εργασίας, ο Μουσολίνι 

θέλησε όχι μόνο να δώσει έμφαση στην σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αλλά 

ταυτόχρονα επιβεβαίωσε την θέση των εργοδοτών στα πλαίσια των επιχειρήσεων 

τους. Οι καπιταλιστές χάρη στην ιταλική ολοκληρωτική δικτατορία ήταν τα 

αφεντικά στην επιχείρηση τους.   

   Σε γενικές γραμμές, η οικονομική πολιτική του φασισμού, πέρα από την φανερή 

στήριξη του ιταλικού κεφαλαίου, δεν ακολούθησε μια ξεκάθαρη πορεία. Από την 

μία προώθησε την ανάπτυξη της παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό μέσω 

ημιορθόδοξων μέσων και από την άλλη πλευρά, θέλησε να δημιουργήσει μια 

λιγότερη υλιστική και περισσότερο μαχητική ασκητική κοινωνία που θα 

αντανακλούσε τόσο τον οικολογικό αναπροσανατολισμό όσο και την προετοιμασία 

για πόλεμο. Η ανάπτυξη της παραγωγής επετεύχθη σε κάποιο βαθμό αλλά όχι με 

θεαματικούς ρυθμούς, ενώ ο οικολογικός αναπροσανατολισμός απέτυχε τελείως98. 

Παρά το γεγονός ότι η ανοικοδόμηση στα αστικά κέντρα ήταν έντονη και το 

φασιστικό κράτος ήταν δραστήριο στην πολεοδομία, στην πραγματικότητα, ο 

φασισμός έτεινε να παραμελεί την ύπαιθρο. Τέλος, το 1939, οι κοινωνικές δαπάνες 

έφταναν στο 21%  του κρατικού προϋπολογισμού αλλά ποτέ δεν οργανώθηκε ένα 

συνεκτικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.  

 

    

    

    

                

                      

                                                 
98 . Gregor, A.J. (1979) Italian Fascism and Development Dictatorship, Princeton, Princeton 

University Press.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

 

 

    Η Γερμανία είναι μία χώρα, η οποία πρέπει να εξετασθεί υπό το φως 

συγκεκριμένων κρίσιμων γεγονότων, τα οποία την στιγμάτισαν κατά το πέρασμα 

των χρόνων και επηρέασαν την ανάπτυξη της. Σε αυτή την σειρά κρίσεων 

συμπεριλαμβάνονται η είσοδος σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο όπως ο Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η στρατιωτική ήττα παρά τα αρκετά στρατιωτικά επιτεύγματα 

και η ταπεινωτική ειρήνη. Ακολούθησε η απώλεια εθνικού πλούτου, η άνοδος της 

ανεργίας, η μείωση του βιοτικού επιπέδου και η εκδημοκράτιση της Γερμανίας το 

1919. Μετά την εισβολή γαλλικών και αγγλικών στρατευμάτων στην περιοχής του 

Ρουρ, η Γερμανία υπέφερε από μια προσωρινή οικονομική κατάρρευση και την 

απότομη άνοδο του υπερπληθωρισμού. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια της 

δημοκρατικής σταθεροποίησης (1924-29) δεν κατόρθωσαν να μειώσουν τα υψηλά 

επίπεδα ανεργίας και το ποσοστό εξάρτησης της Γερμανίας από τις εξωτερικές 

πιστώσεις. Τέλος, η Μεγάλη Ύφεση οδήγησε σε αληθινά μαζική ανεργία και στην 

κατάρρευση των πολιτικών δυνάμεων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με την υποστήριξη της πλειοψηφίας. Όλες αυτές, 

λοιπόν, οι αρνητικές εμπειρίες συνέβαλαν στην άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού. 

   Προάγγελος του Γερμανικού Εργατικού Κόμματος θεωρήθηκε το κόμμα 

Germanenorden, το οποίο είχε ιδρυθεί πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο 

ιδρυτής του ήταν ένας από τους τελευταίους υποστηρικτές του ρατσιστικού 

αντισημιτισμού. Οχτώ χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1919,  ιδρύθηκε το 

DAP(Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) από τον ίδιο πρωτεργάτη και υποστήριζε τον 

διαχωρισμό ανάμεσα στο προλεταριάτο και τους εργάτες. Τάχθηκε εναντίον του 

εισοδήματος, το οποίο δεν προέρχονταν από την εργασία και υποστήριξε μόνο το 

κεφάλαιο, που προωθούσε το εθνικό συμφέρον99. Ο Χίτλερ, μετά από πολλά χρόνια 

συμμετοχής στον Α΄ Π.Π, ανακάλυψε αυτό το μικρό κίνημα, όταν παρακολούθησε 

μια συνάντηση ρουτίνας με τον ρόλο του «πολιτικού παρατηρητή». Αμέσως έγινε 

                                                 
99 . Payne, S.G. (1995) A History of Fascism: 1914-1945, Wisconsin, Wisconsin University Press, σ. 

223.  
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μέλος και βασικός ομιλητής του κινήματος διότι τον συνεπήραν οι ριζοσπαστικές 

αντισημιτικές ιδέες του κινήματος. Ως βετεράνος πολέμου, ήταν πεπεισμένος ότι η 

ήττα της Γερμανίας, παρά τις σημαντικές στρατιωτικές νίκες της Γερμανίας,  

οφειλόταν στην προδοσία κάποιων κοινωνικών ομάδων όπως οι Εβραίοι. 

   Στην πρώτη μαζική συγκέντρωση του DAP, ο Χίτλερ ανακοίνωσε τα «25 σημεία» 

του κόμματος και μερικά από τα πιο σημαντικά αφορούσαν την υποστήριξη του 

γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος βασιζόταν στον  ακραίο εθνικισμό, την 

ένωση όλων των αληθινών Γερμανών, την αντίθεση στην καπιταλιστική 

εκμετάλλευση, την μερική εθνικοποίηση των αποταμιεύσεων και της τραπεζικής 

πίστεως και τέλος την αποκήρυξη των Εβραίων, των κομμουνιστών και της 

Συνθήκης των Βερσαλλιών. Τον ίδιο χρόνο, το όνομα του κόμματος άλλαξε σε 

Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα( NSDAP) και ο Χίτλερ ανέλαβε 

την ηγεσία του κόμματος. Ο Χίτλερ ευφυώς χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η 

μαζική προπαγάνδα, η έμφαση στα σύμβολα και στην χρήση στολών και 

εμβλημάτων κατόρθωσε να αυξήσει τον αριθμό μελών του κόμματος, στα 55.000 

μέλη. 

   Πέρα από την επιτυχία του NSDAP να γίνει ένα αυθεντικό διαταξικό και 

λαϊκιστικό κίνημα, γρήγορα τέθηκε εκτός νόμου, μετά την αποτυχημένο 

«Πραξικόπημα της Μπυραρίας». Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης είχε σταθεροποιηθεί 

μεταξύ του 1924-29 και το κράτος ευημερούσε, όμως η πολιτική ισορροπία ήταν 

εύθραυστη και η οικονομία ήταν αδύναμη. Έτσι, όταν ξέσπασε η Μεγάλη Ύφεση, η 

Γερμανία ήταν αδύνατον να την αντιμετωπίσει. Η δυσαρέσκεια των πολιτών και η 

εθνική ένταση σχετικά με τους όρους της Συνθήκης των Βερσαλλιών αλλά και τα 

επίπεδα της ανεργίας αυξήθηκαν κατακόρυφα με αποτέλεσμα, το 1933, να 

καταρρεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας100. Από αυτή τη κατάσταση 

κοινωνικής δυσαρέσκειας γρήγορα επωφελήθηκαν οι ναζί.  

  To NSDAP επανιδρύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1925 και τον επόμενο χρόνο 

επανιδρυθήκαν οι φαιοχίτωνες των SA και οργανώθηκα πολλές πλευρικές 

οργανώσεις. Το χαμηλό ποσοστό ψήφων, στις εθνικές εκλογές το 1928, ανάγκασε 

τον Χίτλερ να διευρύνει την κοινωνική βάση του κινήματος και το 1929  κατόρθωσε 

να έχει πάνω από 178.000 μέλη. Έτσι, στις εκλογές του 1930 το κόμμα του Χίτλερ 
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κατόρθωσε να γίνει το δεύτερο κόμμα σε κοινοβουλευτική δύναμη χάρη στην χρήση 

της μαζικής προπαγάνδας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μαζικών 

συγκεντρώσεων. Η μεγάλη επιτυχία του NSDAP οφειλόταν στον 

εθνικοσοσιαλιστικό χαρακτήρα του και στο γεγονός ότι υποσχόταν μέτρα για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της χώρας. Επίσης, ο Χίτλερ όπως και 

ο Μουσολίνι δεν δίστασε να επιδιώξει μια συνεργασία με την Δεξιά άλλα και με 

τους επιχειρηματίες ώστε να κερδίσει την βοήθεια τους μελλοντικά. 

    Τα επόμενα όμως δύο χρόνια, η ναζιστική επιτυχία του NSDAP άρχισε να 

υποχωρεί και έγινε εμφανές η απροθυμία του Χίτλερ, μετά την πρόταση του 

καγκελάριου Franz von Papen, να συμβιβαστεί με μία κατώτερη θέση στην πολιτική 

σκηνή. Έτσι, η αποτυχημένη διακυβέρνηση του Kurt von Schleicher ώθησε τον 

πρόεδρο Paul von Hindenburg να δεχτεί την πρόταση του Franz von Papen. 

Σύμφωνα με την πρόταση του, θα δημιουργείτο μια κοινοβουλευτική κυβέρνηση 

συνασπισμού με μια λειτουργική πλειοψηφία και θα είχε ως επικεφαλή τον Hitler 

αλλά στην πράξη θα κυριαρχούνταν από τον  Franz von Papen, που θα διορίζονταν 

αντικαγκελάριος. 

   Στις 30 Ιανουαρίου του 1933, ο Χίτλερ έγινε καγκελάριος και επικεφαλής ενός 

κανονικού και νόμιμου κυβερνητικού συνασπισμού. Ο κύριος στόχος του  ήταν η 

δημιουργία μιας απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και μέσα από μια σειρά 

μέτρων, όπως η χρήση βίας, η πυρκαγιά του Κοινοβουλίου και η απαγόρευση των 

κομουνιστών, κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα ναζιστικό αστυνομικό κράτος. Σε 

δεύτερη φάση, ο Χίτλερ, μετά την κατάληψη της εξουσίας επιδίωξε την 

αναδιοργάνωση των βασικών θεσμών ώστε να επιτευχθεί ένα μονοκομματικό 

κράτος και μια πολιτική δικτατορία. Η απόλυτη, όμως, αποδοχή του ως αρχηγού του 

κράτους έγινε μετά τον θάνατο του πρόεδρου Paul von Hindenburg. Ο Χίτλερ 

ανέλαβε την θέση του καγκελάριου και του προέδρου και υποχρέωσε όλους τους 

δημόσιους υπαλλήλους να δώσουν ένα δημόσιο όρκο πίστης101.  

 

 

 

                                                 
101 . Payne, S.G. (1995) A History of Fascism: 1914-1945, Wisconsin, Wisconsin University Press, σ. 

256.  
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4.1 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

 

 

  Κατά τη δεκαετία του 1920, η σχέση του κεφαλαίου και της γερμανικής οικονομίας 

υπό τον εθνικοσοσιαλισμό ήταν αμφιλεγόμενη. Από πολύ νωρίς, έγινε εμφανές ότι 

το κόμμα δεν ήταν αντίθετο με την ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής αλλά 

μόνο με την «ξένη» καπιταλιστική κυριαρχία. Το 1929, ο Χίτλερ προσπαθούσε να 

πείσει τους επιχειρηματίες ότι ο ναζιστικός «σοσιαλισμός» δεν απειλούσε τα 

συμφέροντα τους και προσπαθούσε να προσελκύσει κάποια οικονομική υποστήριξη. 

Οι μικροί βιομήχανοι τάσσονταν υπέρ του ναζισμού και η πλειοψηφία των μεγάλων 

επιχειρήσεων κατά του προγράμματος του ναζιστικού κόμματος. Οι μεγάλες εταιρίες 

προτιμούσαν τους σταθερούς συντηρητικούς όπως ο Franz von Papen. Στο αρχικό 

στάδιο, το ναζιστικό κόμμα χρηματοδοτούνταν κυρίως από τα μέλη του. Μετά από 

την παγκόσμια οικονομική κρίση και την ανάδειξη του NSDAP σε δεύτερο κόμμα 

στις εκλογές του 1930,η χρηματοδότηση από τις μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκε 

σημαντικά.     

   Στην ουσία, η οικονομική κρίση του 1929 ώθησε τους ιδιοκτήτες βαρέων 

βιομηχανιών και τους τραπεζίτες να στηρίξουν το ναζιστικό κόμμα. Η οικονομική 

κρίση επηρέασε σημαντικά την παραγωγική ικανότητα της γερμανικής βιομηχανίας, 

το τραπεζικό σύστημα και τη γεωργία. Μόνο ένα ισχυρό κράτος θα μπορούσε να 

ξαναβάλει μπρός τον μηχανισμό αναπαραγωγής του κεφαλαίου και να στηρίξει 

οικονομικά τις επιχειρήσεις. Έτσι, οι μεγιστάνες της βιομηχανίες, των τραπεζών και 

οι γαιοκτήμονες στήριξαν το ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ και τελικά το ώθησαν 

στην εξουσία. Έτσι, το Νοέμβριο του 1932, είκοσι εκπρόσωποι του βιομηχανικού 

και οικονομικού κεφαλαίου ζητούν από τον Πρόεδρο Hindenburg να αποδεχτεί τον 

Χίτλερ ως καγκελάριο σε μία κυβέρνηση συνασπισμού. Η πρωτοβουλία πάρθηκε 

από τον τραπεζίτη Hjalmar Schacht και συμμετείχαν οι τραπεζίτες και 

επιχειρηματίες όπως ο  Kurt von Schröder και ο Fritz Thyssen. Επίσης, ο πρόεδρος 

του βιομηχανικού και εμπορικού επιμελητηρίου Ewald Hecker, ο εφοπλιστής E. 

Helfferich, ο τραπεζίτης, εφοπλιστής και δήμαρχος του Αμβούργου Carl Vincent 

Krogmann. Δύο από τους μεγαλύτερους βιομηχάνους, ο Albert Vögler και ο Paul 
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Reusch, δήλωσαν μια μέρα μετά ότι συμφωνούσαν πλήρως με την αντίληψη της 

επιστολής102.  

      Από την στιγμή που ο Χίτλερ πήρε την εξουσία στα χέρια του, η οικονομική 

στήριξη από τον επιχειρηματικό χώρο έπαιξε σημαντικό ρόλο. Οι συνεισφορές των 

μεγάλων επιχειρήσεων προς τη νέα κυβέρνηση αυξήθηκαν και πλέον οι 

επιχειρηματίες αποσκοπούσαν στις μελλοντικές κρατικές εξοπλιστικές συμφωνίες.   

Ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του ναζιστικού κόμματος ήταν ο 

Gustav Krupp von Bohlen von Halbach, ο οποίος ήταν επικεφαλής του γερμανικού 

ομίλου βαριάς βιομηχανίας «Friedrich Krupp AG». Ο Όμιλος Krupp, κατά την 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατείχε το μονοπώλιο κατασκευής βαρέων 

όπλων για λογαριασμό της Γερμανίας και των συμμάχων της. Έτσι, μετά την άνοδο 

του Χίτλερ στην εξουσία, ο Gustav Krupp von Bohlen von Halbach εξέφρασε την 

επιθυμία του για επανεξοπλισμό της χώρας του και την αύξηση των Ένοπλων 

Δυνάμεων. 

     Πιο αναλυτικά, οι βιομήχανοι στήριξαν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και 

την οικονομική του στρατηγική με αντάλλαγμα την καλή θέληση των ναζιστών να 

επιστρέψουν στον ιδιωτικό καπιταλισμό ένα αριθμό μονοπωλίων και επιχειρήσεων 

που είχε υπό τον έλεγχο του το κράτος. Η κυβέρνηση, μετά το 1933, μεταβίβασε την 

ιδιοκτησία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσει η καπιταλιστική τάξη να 

λειτουργεί υπέρ της συσσώρευσης του εισοδήματος. Η κερδοσκοπική αυτή 

στρατηγική και η επιστροφή της ιδιοκτησίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ενίσχυσαν  

όχι μόνο την σχέση του ναζισμού με τον καπιταλισμό αλλά και  την ενοποίηση του 

ναζιστικού κόμματος103.      

   Οι καπιταλιστές, λοιπόν, υποστήριξαν τον Χίτλερ πρώτον, επειδή δεν απείλησε το 

πιο σημαντικό στοιχείο του συστήματος τους δηλαδή την ιδιωτική ιδιοκτησία και 

δεύτερον, επειδή κύριος στόχος του Χίτλερ ήταν να έχει υπό έλεγχο την εργατική 

τάξη και να προωθεί τα αντισημιτικά του σχέδια. Πέρα από την εσωκομματική 

πίεση, αποφάσισε να επιβάλει ένα αυστηρό έλεγχο στην οικονομία και να μην 

κρατικοποιήσει την γερμανική βιομηχανία. Έτσι, επεδίωξε την έναρξη μεγάλων 

                                                 
102 . Σκοπλάκης, Ν. (2013) Οι καπιταλιστές και ο Χίτλερ, Retrieved June 8, 2015 from 

http://rnbnet.gr/details.php?id=10545  
103 . Bel, A. (2006) “Retrospectives, The Coining of “Privatization” and Germany’s National Socialist 

Party”, Journal of economic perspectives, 20(3), σ. 189.  

http://rnbnet.gr/details.php?id=10545


 66 

δημοσίων έργων, όπως η κατασκευή σιδηρόδρομων, καναλιών και δημόσιων 

κτιρίων και την επιδότηση ιδιωτικών κατασκευαστικών εταιριών ώστε να μειωθεί η 

ανεργία.  Μέχρι το 1935, η ανεργία είχε σχεδόν εξαλειφθεί και υπήρχε μια 

σημαντική άνοδος των τιμών και των μισθών104. Επίσης, με την βοήθεια και των 

μεγάλων Τραπεζών, η γερμανική οικονομία ανέκαμψε σταδιακά και ο ΑΕΠ της 

χώρας τριπλασιάστηκε μέχρι το 1939. 

   Από την μία πλευρά, πέρα από την ευέλικτη και καθησυχαστική προσέγγιση του 

στην ιδιωτική ιδιοκτησία του κεφαλαίου, ο Χίτλερ προσέλκυσε την υποστήριξη των 

καπιταλιστών και με την εργασιακή πολιτική του. Αρχικά εξάλειψε τα εργατικά 

συνδικάτα που ήταν ανεξάρτητα από το κράτος και στην συνέχεια, δημιούργησε μια 

ενιαία και ελεγχόμενη από το κράτος οργάνωση με το όνομα, Γερμανικό Μέτωπο 

Εργασίας(DAF). Ήταν η μόνη ¨συνδικαλιστική¨ οργάνωση, η οποία στόχευε στην 

εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας και ενήργησε ως ο βασικός άξονας 

καθορισμού των συνθηκών εργασίας. Οι εργοδότες λοιπόν, είχαν απεγκλωβιστεί από 

τον φόβο των απεργιών και την αναγκαιότητα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.  

   Από την άλλη πλευρά, αρκετοί θεωρητικοί υποστήριξαν ότι η αποδοχή του Χίτλερ 

από τους βιομήχανους πραγματοποιήθηκε όταν αντιλήφθηκαν ότι η άνοδος του 

Χίτλερ στην εξουσία ήταν αναπόφευκτη. Είναι γεγονός ότι όταν οι ναζί ανήλθαν 

στην εξουσία είχαν μια περιορισμένη κοινοβουλευτική στήριξη και αντιμετώπισαν 

πολλά προβλήματα ώστε να συνάψουν σταθερές συμμαχίες ενώ, ο κύριος στόχος 

ήταν η μείωση της ανεργίας στα πλαίσια της γερμανικής κοινωνίας. Τελικά, άσχετα 

με τους λόγους στήριξης του Χίτλερ, ο εθνικοσοσιαλισμός λειτούργησε προς όφελος 

της κυριαρχίας του μεγάλου κεφαλαίου και της αστικής τάξης, εις βάρος της 

εργατικής τάξης και του λαού105.      

     Ωστόσο, για να κατανοήσουμε εις βάθος την σχέση του Χίτλερ με τον 

καπιταλισμό, θα πρέπει να εξετάσουμε 2 σημαντικά γεγονότα. Πέρα από την 

κατακερματισμένη οικονομία της Γερμανίας μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

την ταπεινωτική Συνθήκη των Βερσαλλιών έδρασαν και άλλες συνιστώσες στην 

σχέση του Χίτλερ με τον καπιταλισμό. Πρώτον, ο γερμανικός καπιταλισμός είχε 

μεγάλη ελευθερία στην φιλελεύθερη δημοκρατία. Ήδη από την γέννηση της Βόρειας 

Γερμανικής Συνομοσπονδίας, το 1870, η Γερμανία εξελίχθηκε σε μία από τις 

                                                 
104 . Galbraith, J.K. (2001) The Essential Galbraith, New York, Mariner Books, σ. 213-14.  
105 . Evans, R.J. (2014) ΤΟ Γ΄ ΡΑΙΧ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, Αθήνα, Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, σ. 479.    
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σημαντικότερες βιομηχανικές και αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Οπότε πριν 

καν την εμφάνιση του Χίτλερ στην πολιτική σκηνή, η οικονομία της χώρας ήταν 

καπιταλιστική και η δύναμη της χώρας ήταν στα χέρια μεγάλων εταιριών όπως η 

Deutsche Bank, η Volkswagen, η BMW, η Bayer, η Friedrich Krupp και η Allianz 

Insurance Company. 

   Δεύτερη συνιστώσα που έπαιξε ζωτικό ρόλο στην σχέση του Χίτλερ με τον 

καπιταλισμό ήταν η επιρροή της οικονομικής κρίσης του 1929 στην πολιτική σκηνή 

της χώρας. Η κατάρρευση της αγοράς ώθησε τους ηγέτες στο να βρουν τρόπους για 

να «σώσουν» το σύστημα. Το 1934, ο Στάλιν δήλωσε για την νίκη του σοσιαλισμού 

επί του καπιταλισμού. Τέτοιου είδους δηλώσεις από την αριστερά ανάγκασαν τους 

γερμανούς καπιταλιστές να στραφούν και να στηρίξουν τον Χίτλερ ώστε να μην 

δημιουργηθούν ξανά οι προϋποθέσεις για μια παρόμοια κομμουνιστική επανάσταση 

όπως η Ρώσικη επανάσταση του 1917. Οι κινητήριες, λοιπόν, δυνάμεις πίσω από την 

άνοδο του Χίτλερ ήταν οι βιομήχανοι, οι μεγάλοι γαιοκτήμονες μαζί με την αρωγή 

του στρατού και το κυβερνητικών διοικητικό προσωπικό106  

    Τα κύρια χαρακτηριστικά, λοιπόν, της ναζιστικής οικονομικής πολιτικής ήταν, 

πρώτον, η ανάπτυξη της κυβερνητικής δημοσιονομικής παρεμβατικής στρατηγικής 

στην γερμανική οικονομία μέσω μεγαλεπήβολων προγραμμάτων, τα οποία 

χρειάζονται μια τεράστια δημόσια δαπάνη και δεύτερο χαρακτηριστικό θεωρείται η 

δημιουργία μιας στενά οργανωμένης οικονομίας, η οποία περιλαμβάνει έντονους 

περιορισμούς και ελέγχους στην αγορά. Η ναζιστική οικονομική πολιτική 

συνεπαγόταν με μια άνοδο των δημόσιων δαπανών, τα οποία στην αρχή αφορούσαν 

μεγάλα δημόσια έργα και στην συνέχεια τον στρατιωτικό επανεξοπλισμό της 

Γερμανίας. Υπό αυτό τον στόχο, η οικονομική πολιτική ήταν εξαιρετικά 

περιορισμένη και χρησιμοποιήθηκαν πολλοί μέθοδοι για την απόκτηση πόρων. Η 

ιδιωτικοποίηση ήταν μια μέθοδος, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς αλλά και 

για οικονομικούς λόγους. Η ναζιστική κυβέρνηση χρησιμοποίησε την 

ιδιωτικοποίηση και για να προσελκύσει την πολιτική υποστήριξη των βιομηχάνων 

αλλά και για να λάβει κεφάλαια για τις δημόσιες δαπάνες.        

     Η οικονομική πολιτική του Χίτλερ βασιζόταν σε ένα ολοκληρωτικό κρατικό 

σύστημα ελέγχου μέσα στα πλαίσια της ιδιωτικής περιουσίας και του ιδιωτικού 

                                                 
106 . Duiker, W.J. και  Spielvogel, J.J. (2012) The Essential World History, Wadsworth( Boston), 

Cengage Learning, σ. 796.  
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κέρδους. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχε ιδιωτική πρωτοβουλία μόνο στην παραγωγική 

διαδικασία αλλά όχι στην διαδικασία της διανομής του προϊόντος. Οι ιδιοκτήτες 

μπορούσαν να δράσουν ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα στις επιχειρήσεις τους αλλά 

στην αγορά η δράση τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένη εξαιτίας του αυστηρού 

κρατικού ελέγχου107. 

   Από το 1933 και μετά, τα κέρδη των βιομηχάνων αυξάνονται με σταδιακό ρυθμό 

και έτσι οι βιομήχανοι κατόρθωσαν να διορθώσουν της ζημίες που προκάλεσε η 

οικονομική κρίση του 1929 και στην συνέχεια ασχολήθηκαν με τις επενδύσεις. Αυτή 

αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας της γερμανικής βιομηχανίας φαίνεται 

στους παρακάτω πίνακες. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα συγκρίνεται το μερίδιο 

του εθνικού εισοδήματος που εισχώρησε στην Γερμανία και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες μεταξύ του     

1929 και του 1938. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το χάρη στην οικονομική 

πολιτική του χιτλερικού καθεστώτος, το γερμανικό κεφάλαιο έχει μια ανοδική 

πορεία μετά την Μεγάλη Ύφεση το 1929, σε αντίθεση με την πορεία των Ηνωμένων 

Πολιτειών108. Στον επόμενο πίνακα, φαίνεται η απόδοση της χρηματιστηριακής 

αγοράς στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γαλλία και στην Γερμανία από 

το 1930 μέχρι το 1933. Στην περίπτωση της Γερμανίας, οι δείκτες των μετοχών 

αυξάνονται σταθερά με το πέρασμα των μηνών.  

                                                 
107 . Bel, G. (2010) “Against the mainstream: Nazi privatization in 1930s Germany”, The Economic 

History Review, 63(1), σ.49.  
108 . Robin, C. (2014) Capitalism and Nazism, Retrieved May 27, 2015 from 

https://www.jacobinmag.com/2014/04/capitalism-and-nazism/ 
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       Τέλος, κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1930, η ναζιστική κυβέρνηση 

¨ξεπούλησε¨ τη δημόσια ιδιοκτησία σε διάφορες επιχειρήσεις και η γερμανική αυτή 

ιδιωτικοποίηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του αυξανόμενου κρατικού ελέγχου 

επί της οικονομίας μέσω των ρυθμίσεων και των πολιτικών παρεμβολών. Η 

πλειοψηφία των εταιριών που μεταφέρθηκαν στον ιδιωτικό τομέα, ήρθαν στα χέρια 

του κράτους ως απόρροια των οικονομικών συνεπειών της Μεγάλης Ύφεσης. Με 

αυτό τον τρόπο, το 1932, το γερμανικό κράτος πήρε τον έλεγχο της Gelsenkirchen 

Mining Company, της Vereignite Stahlwerke AG (United Steelworks) και τις 5 

μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Γερμανίας όπως η Danat Bank, η Deutsche 

Bank και η Dresdner Bank. Η εθνικοποίηση των εταιριών ήταν ιδιαίτερα σημαντική 

στις χώρες που είχαν επηρεαστεί περισσότερο από την Μεγάλη Ύφεση, όπως η 

Γερμανία και η Ιταλία, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες όπως η Γαλλία και η Βρετανία 

ήταν απλά μια απόρροια της μειωμένης απόδοσης των διάφορων μεταφορικών 

μέσων109.  

   Η ιδιωτικοποίηση, στην οποία πρόσηβε η ναζιστική κυβέρνηση μπορεί να οφείλετε 

είτε σαν αντάλλαγμα για την πολιτική υποστήριξη των βιομηχάνων για την άνοδο 

του Χίτλερ στην εξουσία είτε ο κύριος στόχος της ιδιωτικοποίησης ήταν η ενίσχυση 

της τάσης για αποταμίευσης μπροστά στην εξαγωγή ενός επεκτατικού πολέμου. Μια 

άλλη εκδοχή, υποστηρίζει ότι η ναζιστική κυβέρνηση στόχευε στον αυξανόμενο 

έλεγχο της οικονομίας. Η ιδιωτικοποίηση ήταν ένα εργαλείο ώστε να διευκολυνθεί η 

                                                 
109 . Bel, G. (2010) “Against the mainstream: Nazi privatization in 1930s Germany”, The Economic 

History Review, 63(1), σ.41.   
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συσσώρευση και η συγκέντρωση των ιδιωτικών περιουσιών και των μεγάλων 

βιομηχανιών στα μέλη αλλά και στους συνεργάτες του ναζιστικού κόμματος. Αυτή η 

στρατηγική θα είχε ως τελικό αποτέλεσμα την συγκέντρωση όλων των οικονομικών 

υποθέσεων, τα οποία θα διαχειρίζονταν μια μικρή, εθνική, ¨σοσιαλιστική¨ ελίτ. 
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4.2 Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ 

 

 

 

    Η διεξαγωγή του Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος οφειλόταν στην έξαρση του 

εθνικιστικό- ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα «νέα κράτη», τα οποία 

ιδρύθηκαν το 1870. Τα κράτη όπως η Ιταλία και η Γερμανία εξαιτίας της 

καθυστερημένης ίδρυσης τους δεν είχαν κατορθώσει να επιτύχουν μια συσσώρευση 

κέρδους ώστε να στηρίξουν την αστική τάξη. Τα νέα αυτά κράτη επεδίωκαν ένα 

ανώτερο status quo ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής.  Αυτό τους 

ώθησε να δημιουργήσουν ένα ισχυρό κράτος ώστε να επιδιώξει τα επεκτατικά και 

ιμπεριαλιστικά τους σχέδια για την κατάκτηση περισσότερων πλουτοπαραγωγικών 

πόρων. Ήδη πριν την άνοδο του στην εξουσία, ο Χίτλερ στόχευε σε μια φυλετική 

επανάσταση αλλά και στην διεξαγωγή ενός μεγάλου επεκτατικού πολέμου για να 

την απόκτηση του «ζωτικού χώρου» αλλά και των πλουτοπαραγωγικών πηγών που 

είχε ανάγκη η Γερμανία. Οι στόχοι του ναζιστικού κόμματος και οι αντιλήψεις του 

αναφέροντα στο βιβλίο του Mein Kampf110.  

   Παρ’ όλα αυτά, οι στόχοι και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του Χίτλερ δεν θα είχαν 

προχωρήσει χωρίς την υποστήριξη του γερμανικού κεφαλαίου και των τραπεζών. Σε 

αρχικό επίπεδο, οι ιδιοκτήτες βαρέων βιομηχανιών, έχοντας πληγεί από την 

οικονομική κρίση του 1929 και έχοντας τον φόβο της αύξησης της ανεργίας και του 

πληθωρισμού, στράφηκαν προς το κόμμα του Χίτλερ. Η γερμανική καπιταλιστική 

τάξη ήθελε να επαναφέρει τις επιχειρήσεις της στη κερδοφορία με κάθε κόστος. 

Αποφάσισαν, λοιπόν, να στηρίξουν οικονομικά το ναζιστικό κόμμα όχι μόνο με την 

σύσταση ενός ταμείου υποστήριξης των ναζί για τις εκλογές του Μάρτη 1933 με το 

ποσό των 3.000.000 μάρκων αλλά και με άλλες σημαντικές χρηματοδοτήσεις προς 

το κόμμα. Την ίδια ευνοϊκή στάση κράτησαν και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων 

τραπεζών, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με την νομοθεσία επί της Δημοκρατίας της 

Βαϊμάρης και ειδικά μετά την οικονομική κρίση του 1929 επιζητούσαν μια ισχυρή 

                                                 
110 . Rich, N. (1992) Hitler’s War Aims: Ideology, the Nazi State, and the Course of Expansion, New 

York, W.W. Norton & Company, σ. 51.      
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συνεργασία με το κράτος ώστε να προστατέψουν και να διαφυλάξουν τα 

συμφέροντα τους.   

    Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, η γερμανική οικονομία ανέκαμψε, το 

ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε και το ΑΕΠ της χώρας τριπλασιάστηκε μέσα σε 3 

χρόνια.  Αυτό έδωσε την ώθηση στον Χίτλερ να δηλώσει το 1934 ότι η Γερμανία θα 

πρέπει να ετοιμαστεί για ένα επιθετικό πόλεμο μέσα στα επόμενα 8 χρόνια. Η 

συσσώρευση κεφαλαίου άρχισε να αυξάνεται αλλά οι ρυθμοί προετοιμασίας 

εντατικοποιήθηκαν παρά μόνο το 1936. Έτσι, υιοθετήθηκε ένα τετραετές πλάνο για 

την οικονομική και στρατιωτική προετοιμασία της Γερμανίας για ένα ολοκληρωτικό 

πόλεμο111. Κατά την περίοδο 1933-1939, η γερμανική στρατιωτική βιομηχανία 

αύξησε την παραγωγή της κατά 22 φορές και τα πολεμικά έξοδα της αυξήθηκαν 

κατά 12 φορές.   

   Η επεκτατική επιχείρηση ξεκίνησε με την προσάρτηση της Αυστρίας τον Μάρτιο 

του 1938. Μερικούς μήνες αργότερα ακολούθησε η προσάρτηση της 

Τσεχοσλοβακίας με την δικαιολογία της ύπαρξής της γερμανικής μειονότητα και τον 

επόμενο χρόνο η εισβολή στην Πολωνία. Η Βρετανία και η Γαλλία δεν είχαν τα 

μέσα για να αποτρέψουν την εκστρατεία στην Πολωνία, όμως αποφάσισαν ότι 

έπρεπε να εμποδίσουν τα επεκτατικά σχέδια του Χίτλερ και γι αυτό κήρυξαν τον 

πόλεμο προς τη Γερμάνια στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939112 . Η αρχική στάση της 

Γαλλίας και της Βρετανίας υποδηλώνει μια απροθυμία να κινητοποιήσουν όλες τους 

τις δυνάμεις για πλήρη εμπλοκή. Από την άλλη πλευρά, ο Χίτλερ, με την σύναψη 

του Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου το 1939, θεωρούσε εσφαλμένα ότι θα απέτρεπε 

την Γαλλία και την Βρετανία να εμπλακεί.     

   Το 1940, ο Χίτλερ κατόρθωσε να νικήσει την Γαλλία και να σπάσει το 

αγγλοσαξονικό μέτωπο μέσω της υιοθέτησης της στρατηγικής Blitzkrieg. Με αυτό 

τον τρόπο, η Γαλλία βγήκε εκτός πολέμου και ακολούθησε, στη Δυτική Ευρώπη, η 

κατάκτηση της Νορβηγίας, της Δανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και του 

Λουξεμβούργου. Η Βρετανία είχε μείνει η μοναδική χώρα που συνέχιζε τον πόλεμο 

κατά της Γερμανίας. Ο Χίτλερ, όμως, επιθυμούσε την σύναψη ειρήνης με την 

                                                 
111 . Weitz, J. (1997) Hitler’s Banker: Hjalmar Horace Greeley Schacht, Boston,  Little Brown & Co, 

σ. 116.   
112 . Gilbert, M. (2004) The Second World War: A Complete History, New York, Holt Paperbacks( 

Henry Holt and Company),  σ.19.   
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Βρετανία διότι δεν ήταν διατεθειμένος να μπλεχτεί σε μια επίθεση από τον αέρα η 

από θαλάσσης. Ο κύριος του στόχος ήταν η επίθεση προς την Σοβιετική Ένωση, η 

οποία επωφελούνταν από το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο και την επιθετική 

συμπεριφορά του Χίτλερ και καταλάμβανε περιοχές για  δικά της συμφέροντα.   

   Ο Χίτλερ, πριν την εισβολή στην Σοβιετική Ένωση, αποφάσισε να βοηθήσει τον 

Μουσολίνι, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στρατιωτικής υπεροχής στην 

Ελλάδα, στην Γιουγκοσλαβία αλλά και στην Αίγυπτο. Ο Χίτλερ, έχοντας 

εξασφαλίσει την υπεροχή του στο Δυτικό Μέτωπο και στα Βαλκάνια, εισβάλλει στις 

22 Ιουνίου του 1941 στη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση είχε, όμως, 

μεγαλύτερους ανθρώπινους και στρατιωτικούς πόρους από την Γερμανία αλλά 

δέχτηκε οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ και συμμάχησε με την Βρετανία.  Την 

ίδια περίοδο, η Ιαπωνία επιτέθηκε εναντίων των ΗΠΑ ώστε να άρει το εμπάργκο 

που τους είχε επιβάλει. Την επόμενη μέρα από την επίθεση, οι ΗΠΑ κήρυξαν τον 

πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. 

    Στο τελικό στάδιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Χίτλερ είχε ανοίξει δύο 

μέτωπα σε δύο ηπείρους και μετά από μια σειρά στρατιωτικών επιτυχιών των 

Συμμαχικών δυνάμεων επήλθε η σταδιακή ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Πιο 

αναλυτικά, η εισβολή των Συμμάχων στη Σικελία και η παράδοση της Ιταλίας, η 

Μάχη του Κουρσκ, η Απόβαση στη Νορμανδία και τελικά η η μάχη του Βερολίνου 

έπληξαν ανεπανόρθωτα τις γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα και 

υποχρέωσαν την Γερμανία να συνθηκολογήσει στις 9 Μαΐου του 1945. Τη ίδια 

χρονιά, η Ιαπωνία διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ ακόμα 

εναντίον των ΗΠΑ διότι είχαν εξαντληθεί οι πόροι τους και η Ιαπωνία ήταν 

αποκλεισμένη ναυτικά από παντού, δεχόμενη συνεχόμενους βομβαρδισμούς. Το 

τελειωτικό χτύπημα ήρθε με την απόφαση της ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά 

όπλα ώστε να τονίσουν την πρωτοκαθεδρία τους στον ιμπεριαλιστικό κόσμο και να 

περάσουν ένα μήνυμα υπεροχής στην Σοβιετική Ένωση. Μετά την ρήξη δύο 

ατομικών βομβών στην Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, επήλθε η άνευ όρων 

παράδοση της Ιαπωνίας.  

   Με την διεξαγωγή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το γερμανικό κεφάλαιο άδραξε 

την ευκαιρία να επωφεληθεί από τις αναγκαίες αλλαγές που ακολούθησαν για την 

στρατιωτική προετοιμασία της Γερμανίας . Λόγου χάριν, ο μονοπωλιακός 
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καπιταλισμός για να εντείνει την συσσώρευση κεφαλαίων εξελίχθηκε σε κρατικό 

μονοπωλιακό καπιταλισμό. Το κράτος, λοιπόν, έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής 

πρώτων υλών, όπλων και τροφίμων με αποτέλεσμα τα μεγαλύτερα μονοπώλια να 

θησαυρίσουν. Επίσης, οι μεγάλοι επιχειρηματίες και μερικοί τομείς της γερμανικής 

βιομηχανίας επωφελήθηκαν από τα εγγυημένα κέρδη, την δυνατότητα να 

επεκταθούν στις καινούργιες αποκτηθείσες περιοχές αλλά και εκμεταλλευτήκαν στο 

έπακρο την εργατική τάξη.  

    Σε τελική φάση, η καπιταλιστική ανασυγκρότηση της Γερμανίας επιτεύχθηκε με 

την αρωγή και την στήριξη των αμερικάνικων κεφαλαίων. Το σχέδιο Μάρσαλ έδωσε 

την δυνατότητα στην Γερμανία να αντιμετωπίσει τις καταστροφές από τους 

βομβαρδισμούς, να τονώσει την αγορά και το εμπόριο και να ανοικοδομήσει την 

βιομηχανίας της. Έτσι, ο γερμανικός καπιταλισμός «σώθηκε» και ειδικά μετά την 

ενσωμάτωση της Δυτικής Γερμανίας στη δυτική σφαίρα επιρροής στη διάρκεια του 

Ψυχρού Πόλεμου113.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 . Payne, S.G. (1995) A History of Fascism: 1914-1945, Wisconsin, Wisconsin University Press, σ. 

275.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

     Η εμφάνιση του φασισμού έγινε μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικής και οικονομικής 

ανασφάλειας, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Προηγήθηκαν δύο μεγάλες κρίσεις του καπιταλισμού στο στάδιο του ιμπεριαλισμού, 

οι οποίες προκάλεσαν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η δεύτερη πιο βαθιά κρίση 

προκάλεσε το οικονομικό κραχ του 1929. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της 

γενικευμένης κρίσης του καπιταλισμού και της σύγκρουσης ανάμεσα στην 

επανάσταση και την αντεπανάσταση, θα αναπτυχθεί ο φασισμός. Στην εποχή του 

μονοπωλιακού καπιταλισμού, ο φασισμός ήταν η απάντηση των κυρίαρχων τάξεων 

προς τον επαναστατικό αγώνα της εργατικής τάξης. Το κεφάλαιο προσέφυγε στον 

φασισμό ως όπλο καταπολέμησης της εργατικής τάξης αλλά και ως λύση για τα ίδια 

τα προβλήματα του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος. Η αποδυνάμωση, 

λοιπόν, της εργατικής τάξης σε συνδυασμό με την στήριξη του κεφαλαίου , θα 

δώσουν την δυνατότητα στον φασισμό και στον ναζισμό να πραγματοποιήσουν τους 

ιμπεριαλιστικούς του στόχους και τελικά θα οδηγηθούν στην έναρξη του Β΄ 

Παγκοσμίου πολέμου. 

    Η Ιταλία όπως και η Γερμανία θεωρούνται «νέα» κράτη καθώς ιδρύθηκαν το 

1870. Η καθυστερημένη ίδρυση των δύο αυτών κρατών δεν τους επέτρεψε να 

αποκτήσουν μια πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου από την εκμετάλλευση 

αποικιών ώστε να στηρίξουν την αστική τάξη. Η καθυστερημένη άνοδος στην σκηνή 

του ιμπεριαλισμού, ώθησε αυτά τα δύο κράτη να δημιουργήσουν ένα ισχυρό κράτος 

με τη μορφή του φασισμού. Δεν θα μπορούσε όμως να επιτευχθεί αυτό χωρίς τις 

κατάλληλες κοινωνικές – οικονομικές συνθήκες, οι οποίες προετοίμασαν το έδαφος 

για την επικράτηση των φασιστικών κομμάτων όσο και οι ιδεολογικοί και πολιτικοί 

παράγοντες που ευνόησαν αυτή την εξέλιξη. Κύριος στόχος των φασιστικών 

καθεστώτων ήταν η κατάργηση του δημοκρατικού καθεστώτος, του 

κοινοβουλευτισμού και της κάθε εργασιακής ελευθερίας ώστε να τεθεί ξανά σε 

λειτουργία ο μηχανισμός του καπιταλιστικού κέρδους, μέσω του οποίου θα 

πραγματοποιούσαν τα ιμπεριαλιστικά τους σχέδια. 
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   Στην περίπτωση της Ιταλίας, ο φασισμός αναπτύχθηκε εξαιτίας της κοινωνικής και 

πολιτικής κρίσης μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία σειρά από γεγονότα όπως η 

αντίθεση βορρά- νότου, η ήττα των Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1919, η αύξηση 

των εδρών των σοσιαλιστών, η κοινωνική δυσαρέσκεια των αγροτικών και 

εργατικών μαζών προκάλεσαν μια σειρά από επαναστάσεις, οι οποίες 

αμφισβητούσαν το ίδιο το αστικό σύστημα. Ακολουθούν τα «κόκκινα χρόνια» της 

Ιταλίας με τις επαναστατικές κινητοποιήσεις των εργατών και η αρνητική έκβαση 

αυτού του επαναστατικού κινήματος δίνει την ώθηση στον φασισμό να επωφεληθεί 

και να ανέλθει στην εξουσία με υποστηρικτές το ιταλικό κεφάλαιο και τους 

γαιοκτήμονες.      

     Το φασιστικό κόμμα συγκροτήθηκε ως απάντηση στους επαναστατικούς αγώνες 

της εργατικής τάξης. Η στήριξή των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, του στρατού και 

της αστυνομίας, της μοναρχίας και του Βατικανού λειτούργησε καθοριστικά στην 

άνοδο του Μουσολίνι στην εξουσία. Η απόφαση για τον ορισμό του Μουσολίνι ως 

πρωθυπουργού ήταν ήδη προκαθορισμένη και η «Πορεία προς τη Ρώμη» δεν ήταν 

παρά ένα φιάσκο για τα μάτια του κόσμου. Η πορεία των μελανοχιτώνων κατέφθασε 

την επόμενη μέρα και παρέλασε για την νίκη του φασισμού. Ακολούθησε η διάλυση 

του Κοινοβουλίου το 1925, η απαγόρευση των κομμάτων, η κατάργηση όλων των 

ελευθεριών και η επιβολή μιας φασιστικής δικτατορίας.  

    Στην περίπτωση της Γερμανίας, η απρόβλεπτη ήττα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

η ταπεινωτική Συνθήκη των Βερσαλλιών αλλά και η Μεγάλη Ύφεση του 1929 

προετοίμασαν το έδαφος για την ίδρυση του ναζιστικού κόμματος. Πιο 

συγκεκριμένα, η απογοήτευση του γερμανικού πληθυσμού για την ήττα της 

Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά τις στρατιωτικές επιτυχίες και η 

ταπεινωτική επιβολή της Συνθήκης των Βερσαλλιών προκάλεσαν την δυσαρέσκεια 

του πληθυσμού αλλά και την αμφισβήτηση του κοινοβουλευτισμού και της 

Δημοκρατίας την Βαϊμάρης. Η γερμανική βιομηχανία κατόρθωσε να ορθοποδήσει 

μόνο μετά από την χρηματική αρωγή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν, λοιπόν, 

ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση προκάλεσε ένα τεράστιο πλήγμα στην 

γερμανική οικονομία. Το γερμανικό κεφάλαιο στράφηκε προς το ναζιστικό κόμμα 

δηλαδή προς μια πιο αυταρχική οικονομική πολιτική ώστε να ξαναρχίσει η 

συσσώρευση κεφαλαίου και η παραγωγική δραστηριότητα. Το αστικό πολιτικό 
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κατεστημένο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης σε συνδυασμό με το μεγάλο κεφάλαιο 

είναι συνένοχοι για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Συνοψίζοντας, η 

καπιταλιστική τάξη έπαιξε ζωτικό ρόλο στην άνοδο του Χίτλερ και του Μουσολίνι, 

χωρίς την βοήθεια της οποίας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η κυριαρχία των 

φασιστικών καθεστώτων σε αυτές τις δύο χώρες.  

   Τέλος, η μεγαλύτερη διαφορά στην επίδραση του καπιταλισμού στην φασιστική 

Ιταλία και στην ναζιστική Γερμανία είναι το γεγονός ότι στην Ιταλία, οι 

καπιταλιστές είχαν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία σε όλους τους τομείς. Τα 

φασιστικά συνδικάτα ήταν όργανα κρατικής επιβολής των επιθυμιών της 

καπιταλιστικής τάξης. Σύμφωνα με δηλώσεις του Μουσολίνι προς την 

Συνομοσπονδία των Βιομηχάνων( Confidustria), το κράτος δεν είχε καμιά πρόθεση 

να αψηφήσει τα συμφέροντα των ιταλών εργοδοτών αλλά να προστατέψει τα 

συμφέροντα της εργοδοσίας με τις αποφάσεις της «διαιτησίας» του φασιστικού 

κράτους. Η ευνοϊκή και ελαστική στάση του ιταλικού φασιστικού κράτους προς τον 

καπιταλισμό φάνηκε και από την μη δημιουργία των μικτών οργανώσεων εργοδοτών 

και εργαζομένων. Οι ιταλοί εργοδότες ήταν τα αφεντικά και εντός και εκτός των 

επιχειρήσεων τους. 

    Σε αντίθεση με την Ιταλία, ο Χίτλερ διατηρεί την αυτονομία της οικονομίας 

δηλαδή υποστηρίζει μια ιδιωτική οικονομία καθοδηγούμενη από το κράτος. Στην 

ναζιστική Γερμανία, η οικονομία θα αναπτύξει τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία που 

ορίζει το κράτος και θα επωφεληθεί το έθνος. Το κράτος υποκαθιστά την ιδιωτική 

πρωτοβουλία μόνο στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν έχει αποδοτική δράση. 

Επίσης, στην Γερμανία υπάρχει ένας πιο δυναμικός ολοκληρωτικός κρατικός 

έλεγχος όσον αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι εργοδότες είναι ανεξάρτητοι στα 

πλαίσια της επιχείρησης τους αλλά στον τομέα της αγοράς, το ναζιστικό κράτος έχει 

τον έλεγχο. Τέλος, ο ναζισμός ήταν πιο ριζοσπαστικός από τον ιταλικό φασισμό 

διότι ο Χίτλερ ήταν αντίθετος στον «εγωιστικό» χαρακτήρα του καπιταλισμού και 

στην συνεχή ορμή να αναζητά το κέρδος και επιθυμούσε μια οικονομία, η οποία να 

ελέγχεται από το κράτος και να προάγει το κοινό και εθνικό συμφέρον. 

     Σε γενικές γραμμές, ο οικονομικός φασισμός και ναζισμός, σε θεωρητικό 

επίπεδο, στόχευε στην συνεργασία του κεφαλαίου με την εργασία, υπό κρατικό 

έλεγχο, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη της παραγωγής για την ευημερία της 
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εργατικής και της αγροτικής τάξης. Όπως είδαμε, το εθνικοσοσιαλιστικό σύστημα 

δεν καταργεί την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ιδιοκτησία αλλά προωθεί την χρήση 

ιδιωτικών κεφαλαίων για την οικονομική ανάπτυξη του κράτους. Ο ναζισμός 

επιδιώκει μέσα από μία σειρά μέτρων την στενή συνεργασία του κεφαλαίου με την 

εργατική τάξη ώστε να καταργηθεί η πάλη των τάξεων. Στις χώρες, όμως, που 

ανήλθαν στην εξουσία φασιστικά κόμματα, όπως στην Γερμανία και στην Ιταλία, ο 

κύριος στόχος των κυβερνήσεων ήταν η πλήρης υποταγή της εργατικής τάξης στο 

κεφάλαιο και στον καπιταλισμό μέσω την κατάργησης οποιασδήποτε εργατικής 

δράσης και της απαγόρευσης του συνδικαλισμού. Στο τέλος,  η θεωρία ήρθε σε 

αντίθεση με την πράξη και κυριάρχησε η στήριξη της καπιταλιστικής τάξης εις 

βάρος της εργατικής ώστε να ανέλθουν στην εξουσία. 
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