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Πρώτα και κύρια ως ιδεολογία παρά ως ένα σύστηµα
διακυβέρνησης αντιµετωπίζει τον φασισµό ο
καθηγητής Φιλοσοφίας του πανεπιστηµίου του Γέιλ,
Τζέισον Στάνλεϊ. Με αφορµή την πρόσφατη
µετάφραση του βιβλίου του «Πώς Λειτουργεί ο
Φασισµός» στα ελληνικά από τις εκδόσεις

«Μεταίχµιο», ο Jason Stanley συνοµίλησε µε τον καθηγητή φιλοσοφίας του
πανεπιστηµίου της Αθήνας, Ευστάθιο Ψύλλο και για λογαριασµό του ΑΠΕ-ΜΠΕ
απάντησε σε σειρά ερωτήσεων του.

Μπορεί να υπάρξουν φασιστικές πολιτικές σε κατά τα άλλα δηµοκρατικά κράτη;
«Νοµίζω ότι είναι δύσκολο να γενικεύουµε για τη δοµή των καθεστώτων που
ανήλθαν στην εξουσία χρησιµοποιώντας φασιστική ιδεολογία. Ακόµη και η
ναζιστική Γερµανία και η Ιταλία υπό τον Μουσολίνι είχαν διαφορετικές
προσεγγίσεις ως προς τη σχέση ανάµεσα, για παράδειγµα, στην κυβέρνηση και
στη σφαίρα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά επειδή η φασιστική ιδεολογία
αφορά την εξουσία και την αφοσίωση, οι πολιτικοί ή τα πολιτικά κόµµατα που
χρησιµοποιούν φασιστική ιδεολογία θα έχουν κάποιες κοινές τάσεις όταν θα
βρεθούν στην εξουσία: θα αναζητήσουν ένα µονοκοµµατικό σύστηµα,
παρουσιάζοντας την υποστήριξη στο αντιπολιτευόµενο κόµµα ως προδοσία προς
το έθνος. Δεν θα σεβαστούν τις δηµοκρατικές δοµές τοποθετώντας την εθνοτική,
κοµµατική και προσωπική αφοσίωση πάνω από την αφοσίωση στις δηµοκρατικές
αξίες. Επειδή ο φασισµός εξυµνεί τον στρατό, θα ενωθούν συµβιωτικά µε τον
στρατό» απαντά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του Γέιλ.

Κατά τον Jason Stanley, η φασιστική ιδεολογία βασίζεται στην έννοια της µάχης
και επιβραβεύει τις αυταρχικές ιεραρχίες.

Διευκρινίζει πως ο ίδιος βλέπει τον φασισµό ως µια ιδιαίτερη µορφή αιτιολόγησης
επειδή κάνει διακρίσεις ως προς την ηθική αξία ανάµεσα στις οµάδες. Διακρίσεις
που είναι δυστυχώς ήδη αρκετά ελκυστικές για να υιοθετήσουν οι άνθρωποι,
σηµειώνει και τονίζει πως «η ικανότητά µας για µαταιοδοξία είναι ανεξάντλητη».
Σε αυτό το πλαίσιο, επισηµαίνει πως η φασιστική ιδεολογία δίνει µια πρακτική
αιτιολόγηση για µια τέτοιου είδους µαταιοδοξία -- «η ζωή είναι ένας αγώνας
ανάµεσα σε οµάδες και είναι απαραίτητο σε έναν τέτοιον αγώνα να διατηρούµε
την ταυτότητα της οµάδας µας και την πίστη στην ανωτερότητα της οµάδας µας
για να κερδίσουµε σε αυτόν τον αγώνα διαφορετικά η οµάδα µας θα
εξαφανιστεί».

Στον αντίποδα, ιδιαίτερο ρόλο αποδίδει ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Γέιλ στα
πανεπιστήµια, ως έναν τόπο διαφύλαξης της γνώσης που αντικρούει
αποφασιστικά τον φασιστικό µύθο. Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί η γνώση ως
όπλο κατά του φασισµού; Ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος των πανεπιστηµίων στη
µάχη κατά της ανόδου του φασισµού; Σύµφωνα µε τον Αµερικανό καθηγητή, ο
στόχος των πανεπιστηµίων πρέπει να είναι να διδάσκουν την αλήθεια, ιδιαίτερα
όσον αφορά τα θέµατα που ο φασισµός αρέσκεται να µυθοποιεί, όπως την
ιστορία, τη βιολογία, την ιστορία της επιστήµης. Επισηµαίνει µάλιστα πως τα
πανεπιστήµια εστιάζοντας στην αλήθεια και αρνούµενα να υποκύψουν στον
πειρασµό να προτιµούν µια αφήγηση της ιστορίας και µια ανάπτυξη από µια άλλη,
µπορούν να είναι ένας τόπος διαφύλαξης της γνώσης που αντικρούει
αποφασιστικά τον φασιστικό µύθο.

Πώς νοµίζετε αυτοί και άλλοι σχετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην αύξηση των
νεοφασιστικών ακροδεξιών και των λαϊκιστικών κοµµάτων στην Ευρώπη; Ο
καθηγητής Στάνλεϊ ,γνωστός για τη συµβολή του στη φιλοσοφία της γλώσσας και
της επιστηµολογίας, υποστηρίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι εποχή αυτή είναι απειλητική





για τον φιλελευθερισµό και εκφράζει την πεποίθηση πως ήταν «καταστροφή να
συνδέουµε φιλελεύθερους κανόνες όπως η ανοχή µε ένα συγκεκριµένο
οικονοµικό σύστηµα και υποδοµή, καθώς η αποτυχία του οικονοµικού συστήµατος
µπορεί να εµφανιστεί ως διάψευση των φιλελεύθερων κανόνων». Η ανοχή είναι
ένα πράγµα και το γερµανικό τραπεζικό σύστηµα κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν
οι ευρωπαϊκές ελίτ αναµιγνύουν αυτά τα δύο, θέτουν σε κίνδυνο την υποστήριξη
για βασικές φιλελεύθερες αξίες, προσθέτει.

Ερωτηθείς για το ρόλο που διαδραµατίζουν η οικονοµική και κοινωνική ανισότητα
και η µεταναστευτική κρίση στην αύξηση των νεοφασιστικών ακροδεξιών και των
λαϊκιστικών κοµµάτων στην Ευρώπη, ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Γέιλ απαντάει
πως «όταν η πολιτική ελίτ αποτυγχάνει θεαµατικά, όπως είδαµε να συµβαίνει µε
την οικονοµική κρίση, εκθέτει τις ελίτ στην κριτική ότι χρησιµοποίησαν
φιλελεύθερους κανόνες υποκριτικά. Δυστυχώς, η εποχή αυτή είναι απειλητική για
τον φιλελευθερισµό, επισηµαίνει και εκφράζει την πεποίθηση πως ήταν
καταστροφή η σύνδεση φιλελεύθερων κανόνων, όπως η ανοχή, µε ένα
συγκεκριµένο οικονοµικό σύστηµα και υποδοµή, καθώς η αποτυχία του
οικονοµικού συστήµατος µπορεί να εµφανιστεί ως διάψευση των φιλελεύθερων
κανόνων.

Τέλος, ο καθηγητής Φιλοσοφίας του πανεπιστηµίου Γέιλ, Τζέιοσν
Στάνλεϊ υποστηρίζει πως «η Χρυσή Αυγή προκαλεί ασφαλώς µεγάλη ανησυχία,
επειδή είναι ίσως η πιο ακραία από τις ακροδεξιές οργανώσεις στην Ευρώπη» και
παρατήρησε: «Είναι τραγική ειρωνεία, διότι αντιδρώντας µε οργή στην κακή
συµπεριφορά που εύλογα αποδίδεται στη Γερµανία στη διάρκεια της οικονοµικής
κρίσης και έθεσε σε κίνδυνο την Ελλάδα, υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής
υιοθέτησαν µια ιδεολογία η οποία στην ουσία «τελειοποιήθηκε» από τη Γερµανία,
δηλ. από τον ναζισµό».

Τη συνέντευξη του Jason Stanley πήρε για λογαριασµό του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, Ευστάθιος
Ψύλλος

ΕΡ: Αγαπητέ καθηγητά, πρόσφατα εκδώσατε το βιβλίο σας: «Πώς
λειτουργεί ο φασισµός» ("The Politics of Us and Them"). Μόλις
κυκλοφόρησε η µετάφρασή του στα ελληνικά. Είναι για πολλούς λόγους
ένα εξαιρετικό βιβλίο. Θα ήθελα να εκµεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για
να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις σχετικά µε αυτό. Αλλά πριν
ξεκινήσουµε θα µπορούσατε, προς ενηµέρωση των αναγνωστών µας, να
µας πείτε σε τι συνίσταται η φασιστική ιδεολογία;

ΑΠ: Το βιβλίο του Χίτλερ τιτλοφορείται «Ο Αγών µου». Η φασιστική ιδεολογία
βασίζεται στην έννοια της µάχης. Η επιτυχία της µάχης καθορίζει την αξία.
Προσθέτει σε αυτό το βασικό δόγµα του κοινωνικού Δαρβινισµού,
υπερεθνικισµού, σύµφωνα µε τον οποίο τα µέλη ενός επιλεγµένου έθνους, που
κατά κανόνα προσδιορίζονται φυλετικά, είναι ανώτερα εξαιτίας των
προηγούµενων στρατιωτικών ή πολιτισµικών επιτευγµάτων. Η εξουσία και η
αφοσίωση σε µια εθνοτική οµάδα είναι υψίστης σηµασίας. Ως εκ τούτου, η
φασιστική ιδεολογία επιβραβεύει τις αυταρχικές ιεραρχίες, όπως η πατριαρχία.

ΕΡ: Κατά παράδοση, διανοούµενοι της Αριστεράς έχουν αντιµετωπίσει τον
φασισµό ως ένα είδος ιδεολογίας, το οποίο συνδέεται µε µια
συγκεκριµένη µορφή µιας ανοιχτά καταπιεστικής κρατικής εξουσίας
οργανωµένης σαν δικτατορία. Τα φασιστικά στρατιωτικά καθεστώτα στη
Νότια Ευρώπη µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο είναι ένα αξιοσηµείωτο
παράδειγµα. Φαίνεται να αντιµετωπίζετε τον φασισµό ως ένα είδος
πολιτικής που βασίζεται στη διάκριση ανάµεσα στο «εµείς» και το
«εκείνοι» ανεξάρτητα από τις πολιτικές µορφές που µπορεί να
προσλάβει. Ως αποτέλεσµα θεωρείτε ότι µπορεί να υπάρξουν φασιστικές
πολιτικές σε κατά τα άλλα δηµοκρατικά κράτη. Γιατί έτσι;

ΑΠ: Αντιµετωπίζω τον φασισµό, πρώτα και κύρια, ως µια ιδεολογία, παρά ως ένα
σύστηµα διακυβέρνησης. Νοµίζω ότι είναι δύσκολο να γενικεύουµε για τη δοµή
των καθεστώτων που ανήλθαν στην εξουσία χρησιµοποιώντας φασιστική
ιδεολογία. Ακόµη και η ναζιστική Γερµανία και η Ιταλία υπό τον Μουσολίνι είχαν



διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη σχέση ανάµεσα, για παράδειγµα, στην
κυβέρνηση και στη σφαίρα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά επειδή η φασιστική
ιδεολογία αφορά την εξουσία και την αφοσίωση, οι πολιτικοί ή τα πολιτικά
κόµµατα που χρησιµοποιούν φασιστική ιδεολογία θα έχουν κάποιες κοινές τάσεις
όταν θα βρεθούν στην εξουσία: θα αναζητήσουν ένα µονοκοµµατικό σύστηµα,
παρουσιάζοντας την υποστήριξη στο αντιπολιτευόµενο κόµµα ως προδοσία προς
το έθνος. Δεν θα σεβαστούν τις δηµοκρατικές δοµές τοποθετώντας την εθνοτική,
κοµµατική και προσωπική αφοσίωση πάνω από την αφοσίωση στις δηµοκρατικές
αξίες. Επειδή ο φασισµός εξυµνεί τον στρατό, θα ενωθούν συµβιωτικά µε τον
στρατό. Εποµένως θεωρώ ότι εκείνοι που ανέρχονται στην εξουσία
εκµεταλλευόµενοι τη φασιστική ιδεολογία θα επιχειρήσουν να οικειοποιηθούν το
κράτος τελικά κατά τρόπο γνωστό, αν µπορούν.

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διχασµός είναι το σήµα κατατεθέν του φασισµού:
«εµείς» απέναντι σε «εκείνους», σε αυτό το πνεύµα: εθνοτικές,
θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις µε βάση το φύλο, τον
σεξουαλικό προσανατολισµό κ.λπ. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί οι
διακρίσεις, τις οποίες οι άνθρωποι, δυστυχώς, τείνουν να θεωρούν
αυτονόητες µπορούν να γεννήσουν τη φασιστική ιδεολογία και τρέφονται
από αυτήν;

ΑΠ: Πράγµατι ο φιλελευθερισµός είναι εκείνος που αποτελεί εξαίρεση διότι απαιτεί
ισότητα ηθικής αξίας µεταξύ των οµάδων. Βλέπω τον φασισµό ως µια ιδιαίτερη
µορφή αιτιολόγησης επειδή κάνει διακρίσεις ως προς την ηθική αξία ανάµεσα στις
οµάδες, διακρίσεις που, όπως πολύ σωστά επισηµάνατε, είναι δυστυχώς ήδη
αρκετά ελκυστικές για να υιοθετήσουν οι άνθρωποι -- η ικανότητά µας, άλλωστε,
για µαταιοδοξία είναι ανεξάντλητη. Η φασιστική ιδεολογία δίνει µια πρακτική
αιτιολόγηση για µια τέτοιου είδους µαταιοδοξία -- η ζωή είναι ένας αγώνας
ανάµεσα σε οµάδες και είναι απαραίτητο σε έναν τέτοιον αγώνα να διατηρούµε
την ταυτότητα της οµάδας µας και την πίστη στην ανωτερότητα της οµάδας µας
για να κερδίσουµε σε αυτόν τον αγώνα διαφορετικά η οµάδα µας θα εξαφανιστεί.
Στη φασιστική ιδεολογία η υποστήριξη του φιλελευθερισµού έχει οδηγήσει στην
εθνική ταπείνωση και τελικά θα οδηγήσει στην καταστροφή αυτών που έχουν αξία
για το έθνος µας και για την κληρονοµιά µας. Καθιστώντας τη ζωή µια µάχη για
τις ικανότητες ανάµεσα στις εθνοτικές οµάδες, η φασιστική ιδεολογία µας παρέχει
ένα είδος πρακτικής επιβεβαίωσης για να προτιµάµε τους δικούς µας και να
είµαστε ανελέητοι απέναντι στους άλλους.

ΕΡ: Τονίζετε τη σχέση ανάµεσα σε φασιστικά επιχειρήµατα και απόψεις µε
την περιφρόνηση της αλήθειας. Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί η γνώση
ως όπλο κατά του φασισµού; Ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος των
πανεπιστηµίων στη µάχη κατά της ανόδου του φασισµού;

ΑΠ: Τα πανεπιστήµια µπορούν να αντισταθούν στον πειρασµό να εξυµνούν τις
εθνικές παραδόσεις. Ο στόχος των πανεπιστηµίων πρέπει να είναι να διδάσκουν
την αλήθεια, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέµατα που ο φασισµός αρέσκεται να
µυθοποιεί -- την ιστορία, τη βιολογία, την ιστορία της επιστήµης κ.λπ. Στην
πραγµατικότητα, πολλές οµάδες έχουν συµβάλει στη γνώση -- ο πολιτισµός δεν
οφείλεται µόνο σε µια οµάδα, είτε είµαστε Ευρωπαίοι, είτε Γερµανοί ή οτιδήποτε
άλλο. Μερικές οµάδες έχουν καλύτερες προφορικές παρά γραπτές παραδόσεις και
άρα η ιστορία παραγωγής γνώσης τους ήταν λιγότερο προσβάσιµη. Η
αποικιοκρατία δεν ήταν µια ανακάλυψη. Το ίδιο ιστορικό γεγονός βιώθηκε από
διαφορετικές οµάδες µε διαφορετικούς τρόπους. Εστιάζοντας στην αλήθεια και
αρνούµενα να υποκύψουν στον πειρασµό να προτιµούν µια αφήγηση της ιστορίας
και µια ανάπτυξη από µια άλλη, τα πανεπιστήµια µπορούν να είναι ένας τόπος
διαφύλαξης της γνώσης που αντικρούει αποφασιστικά τον φασιστικό µύθο.

ΕΡ: Συνδέετε τη φασιστική ιδεολογία µε την αύξηση του εθνικισµού, την
οικονοµική και κοινωνική ανισότητα, την εξασθένιση των συνδικάτων και
τη µεταναστευτική κρίση. Πώς νοµίζετε αυτοί και άλλοι σχετικοί
παράγοντες παίζουν ρόλο στην αύξηση των νεοφασιστικών ακροδεξιών
και των λαϊκιστικών κοµµάτων στην Ευρώπη;



ΑΠ: Όταν η πολιτική ελίτ αποτυγχάνει θεαµατικά, όπως είδαµε να συµβαίνει µε
την οικονοµική κρίση, εκθέτει τις ελίτ στην κριτική ότι χρησιµοποίησαν
φιλελεύθερους κανόνες υποκριτικά. Δυστυχώς, η εποχή αυτή είναι απειλητική για
τον φιλελευθερισµό. Νοµίζω ότι ήταν καταστροφή να συνδέουµε φιλελεύθερους
κανόνες όπως η ανοχή µε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό σύστηµα και υποδοµή,
καθώς η αποτυχία του οικονοµικού συστήµατος µπορεί να εµφανιστεί ως
διάψευση των φιλελεύθερων κανόνων. Η ανοχή είναι ένα πράγµα και το
γερµανικό τραπεζικό σύστηµα κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν οι ευρωπαϊκές ελίτ
αναµιγνύουν αυτά τα δύο, θέτουν σε κίνδυνο την υποστήριξη για βασικές
φιλελεύθερες αξίες.

ΕΡ: Τέλος, εδώ στην Ελλάδα έχουµε δει την εξέλιξη µιας νεοναζιστικής
συµµορίας δολοφόνων σε ένα φασιστικό κοινοβουλευτικό κόµµα µε
σηµαντική εκλογική δύναµη, ειδικά µεταξύ των στερηµένων. Αναφέροµαι
στη Χρυσή Αυγή. Όλο αυτό συνέβη σε διάστηµα µερικών χρόνων στη
διάρκεια της ελληνικής κοινωνικο-οικονοµικής κρίσης. Ποιες είναι οι
σκέψεις σας για αυτό το φαινόµενο;

ΑΠ: Η Χρυσή Αυγή προκαλεί ασφαλώς µεγάλη ανησυχία, επειδή είναι ίσως η πιο
ακραία από τις ακροδεξιές οργανώσεις στην Ευρώπη. Είναι τραγική ειρωνεία, διότι
αντιδρώντας µε οργή στην κακή συµπεριφορά που εύλογα αποδίδεται στη
Γερµανία στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης και έθεσε σε κίνδυνο την Ελλάδα,
υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής υιοθέτησαν µια ιδεολογία η οποία στην ουσία
«τελειοποιήθηκε» από τη Γερµανία του Χίτλερ, δηλαδή από τον ναζισµό.

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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