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çí þñá ðïõ ç êõâÝñíçóç ÓáìáñÜ-ÂåíéæÝëïõ åîáðáôÜ áé
ó÷ñÜ ôç ÷þñá ëÝãïíôáò üôé âãáßíïõìå áðü ôç äéåèíÞ åðéôÞñçóç ôùí äáíåéóôþí ãéáôß ðÜìå êáëýôåñá êáé ç áíôéðïëßôåõóç ôçí åîáðáôÜ áêüìá áéó÷ñüôåñá ëÝãïíôáò üôé äåí õðÞñîå ðïôÝ áíÜãêç ôùí ðéóôùôþí ãéáôß “ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí” áñêåß
íá ôñïìïêñáôÞóåé êáíåßò ôïõò äáíåéóôÝò ãéá íá ìåéþóïõí ôï
÷ñÝïò êáé íá áäåéÜóåé êáíåßò ôá óåíôïýêéá ôùí ðëïýóéùí, ìåôáöñÜæïíôáé ðéá óå áñéèìïýò ôá óçìÜäéá ôçò íÝáò ìåãáëýôåñçò ôñáãùäßáò, ðïõ åßíáé ç áýîçóç ôïõ åìðïñéêïý åëëåßììáôïò ôçò ÷þñáò.
Ôï ðïóïóôü 9,6% êáôÜ ôï ïðïßï áõîÞèçÓýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóå ç ÅëëçíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Áñ÷Þ (ÅË- êå ôï åìðïñéêü Ýëëåéììá ôï 2014 åßíáé Ýíá
ÓÔÁÔ), ôï åìðïñéêü Ýëëåéììá ôïõ ðñþôïõ êáôáðëçêôéêü íïýìåñï ðïõ èõìßæåé ôçí ðååîáìÞíïõ ôïõ 2014 óå ó÷Ýóç ìå ôï ßäéï äéÜ- ñßïäï ðñéí áðü ôçí åêäÞëùóç ôçò êñßóçò
óôçìá ôïõ 2013 áõîÞèçêå êáôÜ 9,6% êáé üðïõ óõóóùñåõüôáí åðßóçò ïñìçôéêÜ ï âáÝöôáóå óôá 10,6 äéò Åõñþ áðü 0,6 äéò Åõñþ óéêüò ðáñÜãïíôáò ôçò êáôáóôñïöéêÞò êñßóçò ÷ñÝïõò, ðïõ Þôáí êáé ðÜëé ï áõîçôéðÝñõóé !
Óôçí åîÝëéîç áõôÞ ïäÞãçóå óýìöùíá ìå êüò ñõèìüò ôïõ åìðïñéêïý åëëåßììáôïò.
ôçí ÅËÓÔÁÔ: “1ïí . Ç áýîçóç êáôÜ 1,2%
Ôï åìðïñéêü Ýëëåéììá Þôáí ôï 2009 ç
ôùí åéóáãùãþí óôá 23,7 äéó., Ýíáíôé 23,4
äéó. (ðåñßðïõ 300 åêáô.). ×ùñßò ôá ðå- âáèýôåñç, ç ãåíåóéïõñãüò áéôßá ôçò ðåëþôñåëáéïåéäÞ ðáñïõóßáóå áýîçóç êáôÜ 1,3 ñéáò óõóóþñåõóçò ôïõ åîùôåñéêïý ÷ñÝïõò
äéó. åõñþ, äçëáäÞ 8,9%. Êáé 2ïí . Ç ìåßù- ôçò ÷þñáò ìáò, ðïõ ôåëéêÜ ìåôáöñÜóôçêå
óç ôùí åîáãùãþí êáôÜ ðåñßðïõ 600 åêáô., êáé óå Ýíá ðåëþñéï äçìüóéï ÷ñÝïò. Ôï åóôá 13,1 äéó., üôáí óôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ ìðïñéêü Ýëëåéììá ïöåéëüôáí óôï üôé ïé åé2013 Þôáí 13,7 äéó. (ðôþóç 4,6%). Åîáéñïõ- óáãùãÝò ìåãáëþíáíå ðïëý ãñÞãïñá êáé
ìÝíùí ôùí ðåôñåëáéïåéäþí, ç ìåßùóç ðå- ïé åîáãùãÝò ðïëý áñãÜ Þ áêüìá êáé ìåéþñéïñßóôçêå óôá 336,6 åêáô. åõñþ Þ óôï 4%”. íïíôáí. Åöüóïí ôï åìðïñéêü Ýëëåéììá ìå-

ãÜëùíå áëìáôþäéêá, ôï Ýëëåéììá ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí ìåãÜëùíå åðßóçò ãéáôß
ï ôïõñéóìüò, ïé åðéäïôÞóåéò ôçò ÅÅ êáé ôá
íáõôéëéáêÜ åìâÜóìáôá äåí ìðïñïýóáí íá
áíôéóôáèìßóïõí ôçí ðåëþñéá áýîçóç ôïõ
åìðïñéêïý åëëåßììáôïò, ïðüôå ôï åîùôåñéêü ÷ñÝïò ôçò ÷þñáò, êáé åî áéôßáò áõôïý
êáé ôï ÷ñÝïò ôïõ êñÜôïõò, Ýãéíå ðåëþñéï.
ÌåôÜ, ìå ëßãç äéáöÞìéóç ôïõ ÷ñÝïõò áõôïý êáé ëßãï öïýóêùìá ôïõ áðü ôïí ðñïâïêÜôïñá, êáé äåýôåñçò ãåíéÜò ðñÜêôïñá
ôçò Ñùóßáò Ã. ÐáðáíäñÝïõ, áõôü ôï óõóóùñåõìÝíï ÷ñÝïò ïäÞãçóå óôçí Üñíçóç
ôùí ðéóôùôþí íá óõíå÷ßóïõí ôï äáíåéóìü
ôçò ÷þñáò ìáò êé ïõóéáóôéêÜ óôç ÷ñåùêïðßá.
Ïé áðáôåþíåò ðïëéôéêïß ôçò ÷þñáò ìáò,
êõñßùò ïé ñùóüäïõëïé ðïõ åëÝã÷ïõí åäþ
êáé 20 ðåñßðïõ ÷ñüíéá ôçí êñáôéêÞ åîïõóßá óôï éäåïëïãéêü åðßðåäï êáé ïé åîáãïñáóìÝíïé áðü áõôïýò Þ êáé áíßêáíïé êñáôéêïß “ïéêïíïìïëüãïé” êáèçãçôÝò, ðÝñáóáí óôïí ðëçèõóìü ôçò ÷þñáò ôçí áíôßëçøç üôé ôï ÷ñÝïò äåí Þôáí áðïôÝëåóìá
åíüò ðåëþñéïõ êåíïý óôçí ðáñáãùãéêÞ éêáíüôçôá ôçò ÷þñáò, áëëÜ áðïôÝëåóìá ôïõ
üôé êÜðïéïé, âáóéêÜ ïé ðïëéôéêïß, Ýêëåâáí

ôá êñáôéêÜ ôáìåßá, êáèþò êáé ôïõ üôé ïé
ðëïýóéïé Ýâãáæáí ôá ëåöôÜ ôïõò Ýîù. Áðü
ôçí Üëëç óýìöùíá ìå ôïõò öéëåëåýèåñïõò
åðßóçò êñáôéêïýò áëëÜ ðéï äõôéêïýò ïéêïíïìïëüãïõò Þôáí êáé ôá êñáôéêÜ õðáëëçëéêÜ ëáìüãéá êáé ç ôåìðÝëéêç ãñáöåéïêñáôßá êáé ïé äéÜöïñïé êïìðéíáäüñïé ðïõ
êëÝâáíå ôï êñÜôïò, ïðüôå áõôü ÷ñåùêüðçóå.
Ôï âáóéêü ðïõ êñýøáíå åäþ üëïé ïé ðáñáðÜíù, éäßùò ïé øåõôïáñéóôåñïß, Þôáí üôé
óôçí ðñáãìáôéêüôçôá äåí ÷ñåùêüðçóå ôï
êñÜôïò, áëëÜ ç ÷þñá. Ç Éáðùíßá åß÷å äéðëÜóéï êñáôéêü ÷ñÝïò áðü ôçí ÅëëÜäá áëëÜ áõôü äåí ôçí ïäÞãçóå ðïôÝ óå ÷ñåùêïðßá, äçëáäÞ óôï íá ìçí ôç äáíåßæåé êáíåßò
áðü ôï åîùôåñéêü. Êé áõôü ãéáôß ôï éáðùíéêü êñÜôïò ÷ñùóôïýóå -êáé áêüìá ÷ñù(ó. 17)
óôÜåé- üëá áõôÜ ôá ëåöôÜ óôïõò õðçêüïõò
ôïõ, âáóéêÜ óôéò éáðùíéêÝò ôñÜðåæåò ðïõ
Ý÷ïõí ìéá ðåëþñéá åîáãùãéêÞ âéïìç÷áíßá
ðßóù ôïõò, ãé áõôü ðñïò ôá Ýîù ç ÷þñá
Ý÷åé Ýíá ìåãÜëï åìðïñéêü ðëåüíáóìá êáé
Ýíá ó÷åôéêÜ ìéêñü åîùôåñéêü ÷ñÝïò.
Ç ÏÁÊÊÅ äåí êïõñÜæåôáé åäþ êáé ðÝóõíÝ÷åéá óôç óåë. 18

Κοινή ανακοίνωση της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας και της ΟΑΚΚΕ
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ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ!
Τον Π. Φύσσα θέλουν να τον σκοτώσουν για μια ακόμα φορά. Την πρώτη
φορά τον σκοτώσανε σαν φυσική ύπαρξη με το κρύο δειλό μαχαίρι τους οι
ναζιστές. Από τότε θέλουν να τον σκοτώσουν ηθικά και πολιτικά -για λογαριασμό πάλι των ναζιστών- οι ψεύτικοι φίλοι του.

Οι τρεις μεγάλες μαχαιριές των
ψεύτικων φίλων
“Φίλοι” του υποτίθεται ότι ήταν αυτοί
που του δώσανε την πρώτη μεγάλη μα-

χαιριά πέρσι όταν προκάλεσαν τη διάλυση της πελώριας διαδήλωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του καίγοντας μαγαζιά και εξαπολύοντας επίθεση στο αστυνομικό τμήμα του Κερατσινιού, δίνο-

ντας την ευκαιρία στην αστυνομία να διακόψει την ατέλειωτη διαδήλωση. Τη δεύτερη μαχαιριά την έδωσαν δυο άλλοι υποτιθέμενοι “φίλοι” του πιστολάδες που
σκότωσαν δυο χρυσαυγίτες εν ψυχρώ και
εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι προσφέροντας στους ναζί τους νεκρούς που τους
έλειπαν για να εμφανιστούν σαν θύματα
πολιτικής δίωξης και εκστρατείας φυσι-

κής εξόντωσης την ώρα που ήταν στο εδώλιο για τους φόνους τους. Επίσης έδωσαν στο πολιτικό καθεστώς τη δυνατότητα να ζητήσει “ειρήνη” και παύση του
εμφύλιου των δήθεν δύο άκρων, ενώ
πρόκειται για το ίδιο άκρο με άλλη μορφή . Η τρίτη, και πιστεύουμε η ως τώρα

óõíÝ÷åéá óç óåë. 2
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ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ!
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1
μεγαλύτερη μαχαιριά, δόθηκε χθες στο
Κερατσίνι όπως και την πρώτη φορά πάλι
από “φίλους” και μάλιστα “λυσσασμένους
από οργή”. Ήταν η επίθεση 200 μασκοφόρων - ροπαλοφόρων που μέσα από
τους κόλπους του αντιεξουσιαστικού
μπλοκ βγήκαν και έσπασαν μαγαζιά,
τράπεζες, ΚΕΠ, έσπασαν αυτοκίνητα,
πετροβόλησαν το Δημαρχείο του Κερατσινιού και προκάλεσαν την κατάλληλη
σύγκρουση με την αστυνομία.
Ειδικά η νέα σειρά καταστροφών στο
Κερατσίνι, σ’ αυτή τη μεγάλη εργατούπολη έχει δυναμώσει ένα ρεύμα που λέει: “τι τις θέλουμε πια τις διαδηλώσεις υπέρ του Φύσσα την ώρα που προκαλούν
τέτοιες καταστροφές;”. Αν αυτό συνδυαστεί με ανάλογες ζημιές σε άλλες πόλεις
αρχίζει σιγά σιγά να χτίζεται στη χώρα
μια εικόνα ότι οι φίλοι του Π. Φύσσα δεν
αποτελούν ταυτόχρονα και φίλους του λαού. Δηλαδή χτίζεται η εικόνα που βοηθάει στο πολιτικό δυνάμωμα των δολοφόνων του Π. Φύσσα. Αυτό το φαινόμενο, αυτή την αργή υπόκωφη μετακίνηση τμημάτων του λαού και της κοινής γνώμης προς
την πλευρά του φασισμού την έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες δεκαετίες και την
έχουμε δει μάλιστα να φουντώνει στα χρόνια της κρίσης επειδή ο ναζισμός, ανάμεσα στα άλλα, πόνταρε ανοιχτά και δημαγώγησε ασύστολα πάνω στις καταστροφές των περιουσιών, τις πυρκαγιές, τις λεηλασίες, τις συνήθως στημένες από το καθεστώς συγκρούσεις με την αστυνομία, το
αναίτιο κάψιμο των εθνικών συμβόλων που
προκάλεσε συστηματικά ένα είδους τραμπούκικου, λούμπεν ή και μικροαστικού
αναρχισμού.

Πέρασε πια η εποχή που η
άγνοια συγχωρούσε τα
εγκλήματα. Ο ναζισμός είναι
εδώ
Σε όλο αυτό το διάστημα αυτό το ρεύμα μπορούσε για μια μεγάλη περίοδο να
μην καταλάβαινε που οδηγεί η πολιτική
του, ή να υποτιμούσε τον κίνδυνο του ναζισμού, ή να πίστευε ελιτίστικα και ιστορικά ανερμάτιστα ότι κάποιοι άλλοι πρέπει να κάνουν την επανάσταση εφόσον οι
ίδιες οι καταπιεσμένες μάζες κοιμούνται
ή είναι “αλλοτριωμένες” και δεν ξέρουν τα
συμφέροντά τους. Επίσης θα μπορούσε
κάποιος καλόπιστος άνθρωπος να υποθέσει ότι αυτοί οι διάφοροι “αριστεροί” τύπου ΣΥΡΙΖΑ, που προστάτευαν αυτά τα
αποσπάσματα βίας στις διαδηλώσεις,
που πήγαιναν στα δικαστήρια να υπερασπίσουν τους συλληφθέντες τους ή που
τα διαφύλασσαν μέσα στα μπλοκ τους
στις διαδηλώσεις όταν κατάφευγαν εκεί
για προστασία, απλά νόμιζαν ότι όλα αυτά τα αποσπάσματα είναι παρασυρμένη
νεολαία και πάντως όχι μέρος του εχθρού.
Όμως τώρα πια δεν είναι κανένας αφελής, αθώος και ανεύθυνος. Τώρα το ναζιστικό λεπίδι κρέμεται πάνω απ τη χώρα
όχι μόνο γιατί το 10% περίπου του πληθυσμού στέλνει τους ναζιστές στη Βουλή
και το ποσοστό αυτό τείνει να μεγαλώνει
ακόμα και όταν αυτοί δικάζονται για κατά συρροή κτηνώδη εγκλήματα, αλλά γιατί η μισή αστυνομία είναι με τους ναζιστές,
γιατί οι ναζί είναι το μόνο κόμμα που έχει
στείλει στο ευρωκοινοβούλιο δύο ανώτατους ως χτες αξιωματικούς του ελληνικού
στρατού, γιατί ατιμώρητα παρελαύνουν

στις εθνικές επετείους στρατιωτικά τμήματα που ζητούν να γδαρθούν οι Αλβανοί
και ατιμώρητα οι ευέλπιδες τραγουδούν
ύμνους υπέρ της χούντας. Τώρα επίσης
όλοι ξέρουν, πως ο ίδιος ο ήρωας Π. Φύσσας έχει διακηρύξει τον φιλειρηνισμό του
και την αντιπάθειά του στα ψεύτικα παιχνίδια της βίας στους δρόμους, πως οι φίλοι του και οι δικοί του άνθρωποι γι αυτό
το λόγο κάλεσαν επίσημα σε ειρηνική διαδήλωση για τη μνήμη του, επίσημα καταδίκασαν εκ των προτέρων και έκαναν έκκληση να μην ξαναγίνουνε τέτοια γεγονότα σαν τα περσινά στο Κερατσίνι. Τώρα
λοιπόν εκείνοι που τα ποδοπάτησαν όλα
αυτά και χτύπησαν πισώπλατα αυτήν την
πορεία και τη χρησιμοποίησαν κάνοντας
καταστροφές, που εξοργίζουν την τεράστια πλειοψηφία του πληθυσμού είναι
ωμοί προβοκάτορες, είναι εχθροί του λαού, σιχαμεροί υποκριτές εχθροί του Π.
Φύσσα και τουλάχιστον αδιάφοροι για το
γεγονός ότι είναι αντικειμενικοί σύμμαχοι
των φυσικών δολοφόνων του, των ναζιστών
της “Χρυσής Αυγής”.
Πίσω από τους προβοκάτορες αρχίζουν
να φαίνονται πια οι “καθώς πρέπει” προστάτες τους.

Η 18 του Σεπτέμβρη στο
Κερατσίνι μιλάει.
Αλλά αν η οποιαδήποτε καταγγελία εναντίον τους μείνει μόνο στην καταγγελία
των 200 προβοκατόρων αυτουργών της βίας τότε είναι κούφια, χωρίς νόημα και εσκεμμένα συγκαλυπτική τους. Γιατί κρύβει τη βασική αλήθεια ότι αυτοί οι προβοκάτορες είναι μέρος ενός πολύ ευρύτερου ψευτοαναρχικού υπεραντιδραστικού ρεύματος που μισεί τα δημοκρατικά και αντιφασιστικά αισθήματα του λαού, και ότι αυτό το ρεύμα
συγκεκριμένα και συνειδητά το συντηρεί, το αναπτύσσει και το προστατεύει πολιτικά και ιδεολογικά εδώ και
πολλά χρόνια, παρά κάποιες αψιμαχίες επίδειξης αστυνομικής ισχύος από το ψευτοΚΚΕ, το πολιτικό ψευτοαριστερό μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΤΑΡΣΥΑψευτοΚΚΕ, γιατί ιδεολογικά και πολιτικά είναι σάρκα από τη σάρκα του.
Όταν ο ψευτοαναρχικός σπάει, καίει, και
λεηλατεί την καπιταλιστική επιχείρηση ή
το κρατικό κτίριο πραγματοποιεί στην
πράξη και με την ωμή βία αυτό που διακηρύσσει στα λόγια ή πραγματοποιεί με
την “εργατική βία” το ψευτοαριστερό
μπλοκ: τον αντικαπιταλισμό και τον αντικρατισμό της καταστροφής και του ιμπεριαλισμού κόντρα στη συνείδηση αλλά και
την ίδια την ύπαρξη των άμεσων παραγωγών και του λαού. Αυτό το μπλοκ μισεί θανάσιμα τον επαναστατικό σοσιαλιστικό αντικαπιταλισμό που είναι το μαζικό και συνειδητό πέρασμα της παραγωγής και της κρατικής εξουσίας στα χέρια
των οργανωμένων παραγωγών και του λαού. Ο λαός νιώθει αυθόρμητα πόσο τερατώδες είναι και για αυτό μισεί τόσο πολύ τη βία των σπασιματιών και καταλαβαίνει στο βάθος το φασιστικό της χαρακτήρα. Εκείνο που δεν καταλαβαίνει τόσο
είναι η ύπουλη συμμετοχή της “πολιτικής”
ψευτοαριστεράς στη βία των σπασιματιών.
Αυτή η υπουλία ποτέ δεν ήταν τόσο ευάλωτη όσο στις 18 του Σεπτέμβρη του 2014
στο Κερατσίνι.
Καταγγέλλουμε λοιπόν τις ηγεσίες των
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του κοινού θεωρούμενου αντιφασιστικού τους οργάνου
που λέγεται ΚΕΕΡΦΑ, καθώς και του ΠΑΜΕ ότι στις 18 του Σεπτέμβρη στο Κερα-

τσίνι ενώ ήξεραν ότι πολλά μπλογκ αυτού του χώρου καλούσαν στην πορεία με
γραμμή βίας και σύνθημα “οργή και λύσσα για τον Π. Φύσσα”, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν αυτή τη βία ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της πορείας. Και δε μιλάμε εδώ καν
για μίνιμουμ μέτρα μαχητικής περιφρούρησης της πορείας από προαναγγελμένες προβοκάτσιες, που είναι απαραίτητα
αλλά και αρκετά εύκολα για τόσο μαζικές πορείες. Μιλάμε τουλάχιστον για μέτρα πολιτικής περιφρούρησης, για μέτρα
δηλαδή καταδίκης των προβοκατόρων με
μαζικά συνθήματα φωναγμένα με δύναμη, και στην πορεία, αλλά και στη φάση
της προετοιμασίας της πορείας με αφίσες, με προκηρύξεις, με ομιλίες εναντίον
όσων ετοιμάζονται να λερώσουν τη σπουδαία αυτή μέρα της μνήμης και της διαμαρτυρίας. Αλλά και τίποτα να μην έκαναν πριν από τη διαδήλωση, οι επικεφαλής διοργανωτές της θα όφειλαν οπωσδήποτε στη διάρκεια της από την ώρα που
οι προβοκάτορες χτύπησαν, να ρίξουν ένα σύνθημα υπέρ του ειρηνικού χαρακτήρα της και που θα έπρεπε να γίνει κεντρικό όσο θα συνεχιζόταν η προβοκάτσια και
να φτάσει ως την ανοιχτή καταγγελία των
προβοκατόρων σαν τέτοιων. Και τότε είτε
το χέρι τους θα έπεφτε ξερό από την ξεφτίλα είτε θα τολμούσαν να χτυπήσουν
και να ματώσουν μια διαδήλωση χιλιάδων
ανθρώπων για να το εμποδίσουν να λέγεται. Αλλά αν το κάνανε θα είχαν σβήσει
πολιτικά για πάντα. Και το κυριότερο, ό,τι
και να κάνανε οι προβοκάτορες, ο λαός
του Κερατσινιού, όλος ο ελληνικός λαός
θα ήξερε ότι αυτή η διαδήλωση στα αλήθεια δεν ήθελε μαζί της τους προβοκάτορες, ότι ήταν το απόλυτο αντίθετό τους
και ότι τους ξέρασε.
Λοιπόν, δεν έγινε τίποτε απολύτως από όλα τα παραπάνω που θα ήταν αυτονόητα για μια μη συνένοχη, για μια δημοκρατική πορεία. Αντίδραση οργανωμένη
υπήρξε μόνο από το μικρό μπλοκ της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας και της ΟΑΚΚΕ που φώναξε κατ επανάληψη το σύνθημα “πορεία ειρηνική - αντιναζιστική” όταν οι προβοκάτορες χτύπησαν για πρώτη φορά και έσπασαν -νομίζουμε όχι τυχαία- ακριβώς δίπλα στο μπλοκ αυτό. Επίσης αυθόρμητα αντέδρασαν στους
σπασιματίες αρκετοί μεμονωμένοι άνθρωποι ή μέλη της βάσης των κομμάτων, κάποιους από τους οποίους οι τραμπούκοι
τραυμάτισαν. Τότε η κεφαλή της πορείας
στο μεγαλύτερο κομμάτι της, αντί να προχωρήσει προς τον Κορυδαλλό - όπως ήταν προγραμματισμένο και όπως άλλωστε κινήθηκε απομονωμένο το επικεφαλής μπλοκ των συγγενών και φίλων του
Φύσσα - κινήθηκε μέσα στο Κερατσίνι
σέρνοντας πίσω του απτόητους και δίνοντας κάλυψη ουσιαστικά στους σπασιματίες να προβοκάρουν όλο το Κερατσίνι
σπάζοντας “ότι εξείχε”, δηλαδή μεγάλα
μαγαζιά, τράπεζες, ακριβά αυτοκίνητα και
να πετροβολήσουν τελικά και το Δημαρχείο, και σπάζοντας έτσι να προκαλούν
διαρκώς αστυνομικές επεμβάσεις, δακρυγόνα κ.λπ που αποδιαλύσαν τη συγκέντρωση. Βλέποντας αυτή την κατάσταση
και αρνούμενη να γίνει μέρος μιας διαδήλωσης που ουσιαστικά έδινε πρακτική και
πολιτική κάλυψη στους προβοκάτορες η
ΟΑΚΚΕ και η Α.Π αποχώρησαν από αυτήν. (Δες αλλού ρεπορτάζ για την παρουσία και την απήχηση των συνθημάτων του
μπλοκ μας).

Πολύ χαρακτηριστικά “πονηρή” ήταν η
στάση του ΠΑΜΕ-ψευτοΚΚΕ. Αυτό κράτησε για τον εαυτό του μια θέση στο τέλος της πορείας και λίγο πριν εκδηλωθεί
το πρώτο χτύπημα μέσα από το αναρχικό μπλοκ έστριψε μέσα απ τα στενά του
Κερατσινιού για να πραγματοποιήσει μια
δικιά του “καθωσπρέπει” πορεία μη προσδιορισμένη από τα πριν κάνοντας πως τίποτα απ όλα αυτά δεν το αφορούσαν.

Το προβοκάρισμα της 18 του
Σεπτέμβρη, πολιτικός σταθμός
για την αποκάλυψη του φαιο”κόκκινου” κινδύνου
Αυτοί ήταν οι τρόποι με τους οποίους
τα δύο μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
ΠΑΜΕ έντεχνα συγκάλυψαν το μεγάλο
πολιτικό έγκλημα της 18 του Σεπτέμβρη,
καταγγέλοντας ως συνήθως εκ των υστέρων τους “προβοκάτορες της ασφάλειας”
ή τους “κρυφοναζιστές” που “χάλασαν μια
ακόμα πορεία” με το να προκαλέσουν την
επέμβαση της αστυνομίας που ήταν τάχα ο ύψιστος τελικός εχθρός. Αυτό πιο
ωμά το είπε ο συριζαίος δήμαρχος του
Κερατσινιού μετά την πορεία. Έτσι έκρυψε αυτός, και οι άλλοι διοργανωτές, ότι
το πιο μεγάλο ζήτημα δεν ήταν η αστυνομική επέμβαση, ούτε καν ακόμα και η διάλυση της πορείας, αλλά οι προβοκατόρικες καταστροφές στο μεγαλύτερο Δήμοκλειδί του εργατικού Πειραιά στο όνομα
του ηρωικού νεκρού. Αυτές οι καταστροφές, ειδικά σε συνθήκες οικονομικής καταστροφής, είναι εκείνες που κύρια
στρέφουν την πόλη ενάντια στους διαδηλωτές, ενάντια στον Π. Φύσσα και τελικά
υπέρ των ναζί που εμφανίζονται σαν οπαδοί της τάξης, της ασφάλειας, και κυρίως
των περιουσιών και των δουλειών για τις
οποίες τόσο διψάνε οι άνεργοι που αργοσβήνουν στην πόλη. Η αστυνομία απλά

óõíÝ÷åéá äßðëá
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Ôï êïéíü ìðëïê ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò
êáé ôçò ÏÁÊÊÅ óôçí ðïñåßá ôçò 18/9 óôï Êåñáôóßíé.
Ôï ìðëïê ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò
Ðñùôïâïõëßáò êáé ôçò ÏÁÊÊÅ
óõììåôåß÷å óôç äéáäÞëùóç ôçò 18
ÓåðôÝìâñç ãéá ôçí åðÝôåéï ôçò äïëïöïíßáò ôïõ Ð. Öýóóá óôï Êåñáôóßíé êÜôù áðü êïéíü ðáíü ìå ôï
óýíèçìá: “ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ ÔÏ
ÊÏÌÌÁ ÔÙÍ ÍÁÆÉ-ÌÏÍÏ ÅÔÓÉ
Ç ÄÉÊÇ ÈÁ ÅÉÍÁÉ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÇ”.
Áðïäåß÷ôçêå áõôü ðïõ åß÷áìå åêôéìÞóåé áðü ôçí áñ÷Þ, äçëáäÞ üôé óôçí ðïñåßá áõôÞ èá õðÞñ÷å áñêåôÜ ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ äçìïêñáôþí êáé áíôéöáóéóôþí
ðïõ áíçóõ÷ïýí ãéá ôçí Üíïäï ôïõ íáæéóìïý Ýíá ÷ñüíï ìåôÜ ôç äïëïöïíßá êáé
ðáñÜ ôéò óõëëÞøåéò ôùí ÷ñõóáõãéôþí.
ÊïíôÜ óôï óçìåßï ôçò äïëïöïíßáò åß÷å
ôçí êåíôñéêÞ ôïõ åêäÞëùóç ôï “Äåí îå÷íÜìå”, äçëáäÞ ç ðñùôïâïõëßá ðïõ óõãêñïôÞèçêå áðü ôç ìçôÝñá êáé ôïõò ößëïõò ôïõ Öýóóá, åíþ ðéï ðÜíù êáé ðéï
êÜôù, åß÷áí óõãêåíôñùèåß ìå ðáíü êáé
óçìáßåò, ÐÁÌÅ, ÓÕÑÉÆÁ, ÁÍÔÁÑÓÕÁ, ÊÅÅÑÖÁ, ÅÅÊ, ÏÊÄÅ êëð
ÌåôÜ ôçí åêäÞëùóç ôïõ “Äåí îå÷íÜìå”, îåêßíçóå ðïñåßá áðü ôï óçìåßï ôçò
äïëïöïíßáò ôïõ Ð. Öýóóá ìå ðñïïñéóìü
ôçí ðëáôåßá Ðáãêüóìéáò ÅéñÞíçò óôïí
Êïñõäáëëü. Ôï ìðëïê ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò êáé ôçò ÏÁÊÊÅ, ìå
ôñéÜíôá óýíôñïöïõò êáé óõíáãùíéóôÝò,
óõììåôåß÷å óå áõôÞ ôçí ðïñåßá. ÌïéñÜóôçêå ç ðñïêÞñõîç ðïõ äçìïóéåýïõìå
åäþ (óåë. 4) êáé öùíÜ÷ôçêáí ìå äýíáìç
êáé ìá÷çôéêüôçôá óõíèÞìáôá ãéá ôï “åêôüò íüìïõ” êáé ãéá ôçí êáôáããåëßá ôùí
êáèåóôùôéêþí ðñïóôáôþí ôùí íáæß ðïõ
ðñïêÜëåóáí áßóèçóç êáé åß÷áí ðïëý èåôéêÞ áðÞ÷çóç. Ôá óõíèÞìáôá áõôÜ Þôáí:
“Óôç ÂïõëÞ üëïé ìáæß ðñïóôáôåýïõí
ôïõò íáæß- Åêôüò íüìïõ ôþñá ç “×ñõóÞ
ÁõãÞ”,
“Åêôüò íüìïõ ôþñá ôï êüììá ôùí íáæß
ãéá íá íáé ç äßêç ðñáãìáôéêÞ”,
“Äåí õðÜñ÷åé äßêç ðñáãìáôéêÞ ìå
íüìéìï ôï êüììá ôùí íáæß”,
“Ãéá ëåõôåñéÜ êáé áíèñùðéÜ üóï èá
ðïëåìÜìå, Ðáýëï ôç èõóßá óïõ ðïôÝ äåí
èá îå÷íÜìå”,
“Ï íáæéóìüò äåí åßíáé éäåïëïãßá, åßíáé
âßá êáé êôçíùäßá”,
“¸îù ïé íáæÞäåò áð’ ôï óôñáôü êáé ôçí
áóôõíïìßá, ü÷é îáíÜ äéêôáôïñßá”.
ÌéóÞ þñá ìåôÜ ôï îåêßíçìÜ ôçò, ç
ðïñåßá åß÷å áöÞóåé ôçí Ð. ÔóáëäÜñç êáé
åß÷å áñ÷ßóåé íá áíåâáßíåé ôç Óáëáìßíïò.
Ôï ìðëïê ôçò ÁÐ êáé ôçò ÏÁÊÊÅ
âñéóêüôáí ðñïò ôï ôÝëïò ôçò. Áðü ôá
õðüëïéðá ìðëïê ôï ìüíï ðïõ äåí åß÷å
öáíåß ìÝ÷ñé ôüôå êáé ôåëéêÜ Üñ÷éóå íá
åìöáíßæåôáé óå êÜðïéá áðüóôáóç Þôáí
áõôü ôïõ ÐÁÌÅ. ÕðÞñ÷å êüóìïò ðïõ
ðáñáêïëïõèïýóå ôçí ðïñåßá ÷ùñßò íá
âñßóêåôáé êÜôù áðü êÜðïéï ðáíü, êáé
áñêåôïß óôÝêïíôáí óôï äéÜæùìá ôïõ
äñüìïõ êïíôÜ óôï ìðëïê ìáò êáé
Üêïõãáí ìå ðïëý åíäéáöÝñïí êáé
åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç ôá óõíèÞìáôá, éäßùò
ôï “Óôç ÂïõëÞ üëïé ìáæß ðñïóôáôåýïõí
ôïõò íáæß- Åêôüò íüìïõ ç ×ñõóÞ ÁõãÞ”,

Ôï êïéíü ìðëïê ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò êáé ôçò ÏÁÊÊÅ óôçí
ðïñåßá ôçò 18/9 óôï Êåñáôóßíé

êáèþò êáé ôï : “¸îù ïé íáæÞäåò áð’ ôï
óôñáôü êáé ôçí áóôõíïìßá, ü÷é îáíÜ
äéêôáôïñßá”, êáé Üñ÷éóáí íá Ýñ÷ïíôáé ðéï
êïíôÜ ìáò. Ôüôå åßäáìå íá åìöáíßæåôáé
îáöíéêÜ óôï ðåæïäñüìéï áêñéâþò
ìðñïóôÜ ìáò -êÜôé ðïõ ðéóôåýïõìå üôé
äåí Ýãéíå êáèüëïõ ôõ÷áßá- ìßá ïìÜäá
ìáóêïöüñùí ìå ìïëüôïö, ñüðáëá êáé
ëïéðÞ åîÜñôçóç ðïõ Üñ÷éóå íá óðÜåé
ìáãáæéÜ.
Óå ëßãá ëåðôÜ ç ïìÜäá áõôÞ Ýãéíå áêüìá ìåãáëýôåñç êáé áðëþèçêå äßðëá
êáé óôá ìðñïóôéíÜ ìðëïê. Öñïíôßóáìå
íá êñáôÞóïõìå áðüóôáóç ìÝíïíôáò ðéï
ðßóù êáé öùíÜîáìå ôá óõíèÞìáôá “Ðïñåßá åéñçíéêÞ-áíôéíáæéóôéêÞ”, “Áãþíáò
ìáæéêüò-åéñçíéêüò, Ýôóé íéêéÝôáé ï íáæéóìüò”. Óýíôïìá üìùò ç ðïñåßá Üñ÷éóå íá
äéáëýåôáé ìå ðïëëïýò áíèñþðïõò íá öåýãïõí, åíþ áíÜìåóá óôá ìðëïê âñßóêïíôáí ïé ôñáìðïýêïé ðïõ óõíÝ÷éæáí ôéò
êáôáóôñïöÝò, êáé äåí äßóôáóáí íá åðéôåèïýí óå êÜðïéïõò ìåìïíùìÝíïõò áíèñþðïõò ðïõ ôüëìçóáí íá äéáìáñôõñçèïýí. Áðü êïíôÜ åìöáíßóôçêå êáé ç áóôõíïìßá, ïðüôå îåêßíçóå ç ãíùóôÞ éóôïñßá ìå ôéò ìïëüôïö êáé ôá äáêñõãüíá. Ïé åðéêåöáëÞò ôïõ âáóéêïý üãêïõ ôçò
ðïñåßáò Ýóôñéøáí ðñïò ôï Êåñáôóßíé êáé
óýñáíå ðßóù ôïõò êáé äéðëÜ ôïõò åíôåëþò áäéÜöïñá ôïõò óðáóéìáôßåò êïõêïõëïöüñïõò ðïõ Üñ÷éóáí íá ñß÷íïõí ìïëüôùö êáé ðáñáðßóù ôá ÌÁÔ ðïõ Üñ÷éóáí íá ñß÷íïõí ôá äáêñõãüíá ôïõò. Êáé
åíÜíôéá óå áõôÞ ôç äéáñêþò åêôõëéóóüìåíç ðñïâïêÜôóéá, äåí öþíáîáí ïýôå Ýíá óýíèçìá êáôáããåëßáò. Ï êüóìïò óõíÝ÷éóå íá äéáëýåôáé êáé èñáýóìáôá ðïñåßáò Üñ÷éóáí íá ðáñåëáýíïõí ìÝóá óôï
Êåñáôóßíé, åíþ ìüíï ôïõ -ìáæß ìå Ýíá
êïììÜôé ôïõ ÊÅÅÑÖÁ, ðïõ ÷áìáéëåïíôéêÜ óõíäýáæå êáé ìðáëüíéá êáé óõíèÞìáôá- Ýöôáóå ôï “äåí îå÷íÜìå” óôçí ïõóéáóôéêÜ Ýñçìç Ðëáôåßá Ðáãêüóìéáò
ÅéñÞíçò óôïí Êïñõäáëëü üðïõ äéáëýèçêå. Åðßóçò ôï ÐÁÌÅ Ý÷ïíôáò ìåßíåé ôåëåõôáßï êáé óå êÜðïéá áðüóôáóç áðü üëç ôçí õðüëïéðç ðïñåßá, Ýóôñéøå âïëéêÜ ðñïò ôï Êåñáôóßíé ëßãï ðñéí áñ÷ßóïõí ïé ðñïâïêÜôóéåò.
Ìå äåäïìÝíïõò ôïõò ïñãáíùôéêïýò êáé
ðïëéôéêïýò óõó÷åôéóìïýò êñßíáìå üôé äåí

Ýðñåðå íá ìåßíåé ôï äéêü ìáò ìðëïê óå
êáíÝíá ôìÞìá ìéáò ôÝôïéáò ðïñåßáò,
ðÜíù áð üëá ãéáôß èá ãéíüôáí óõíÝíï÷ï
óôçí ðïëéôéêÞ ðñïóôáóßá ôùí
ðñïâïêáôüñùí. ¸ôóé ôï ìðëïê ìáò
áðïöÜóéóå íá áðï÷ùñÞóåé.
Ç ôåëéêÞ åéêüíá ôï âñÜäõ ôçò åðåôåßïõ
Þôáí üôé ï íôüðéïò ðëçèõóìüò áíôß íá
âãåé óôïõò äñüìïõò íá äéáäçëþóåé êé
áõôüò, êëåéäþèçêå ìÝóá óôá óðßôéá, ìå
ôñüìï êáé ïñãÞ ü÷é ãéá ôïõò íáæéóôÝò
áëëÜ ãéá ôá óðáóìÝíá ôæÜìéá, ôï
êáôåóôñáììÝíï ÊÅÐ, ôá ñçìáãìÝíá
ðåæïäñüìéá, êáé ôá êáøßìáôá. Ïé

äçìïêñÜôåò
êáé
áíôéöáóßóôåò
öéìþèçêáí,
êáé
áóöáëþò
áðïãïçôåýôçêáí ãéá äåýôåñç öïñÜ.
ÁõôÞ ôç öïñÜ üìùò ç ðñïâïêÜôóéá åß÷å
Üëëç ðïéüôçôá. Ãéáôß ìüíï óÞìåñá ïé
íáæéóôÝò äéáèÝôïõí ôÝôïéá äýíáìç ìÝóá
óôï óýóôçìá, ìå áíèñþðïõò ôïõò óôç
ÂïõëÞ, óôçí ÅõñùâïõëÞ, óôïõò äÞìïõò
êáé óôéò ðåñéöÝñåéåò êáé ìüíï óÞìåñá
Ý÷ïõí ôÝôïéá åðéññïÞ êáé áíèñþðïõò
ìÝóá óôï óôñáôü êáé óôçí áóôõíïìßá.
Ôçí ßäéá þñá êáé ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ
ôç ìåãÜëç óõãêÝíôñùóç ðïõ Ýãéíå üôáí
äïëïöïíÞèçêå ï Ð. Öýóóáò, âãÞêå óôïõò
äñüìïõò ìßá ôüóï ìáæéêÞ äéáäÞëùóç ãéá
íá ôïõò êáôáããåßëåé. ÁõôÞí áêñéâþò ôç
óôéãìÞ ïé ìáóêïöüñïé ôñáìðïýêïé êáé ïé
ðïëéôéêïß ðñïóôÜôåò ôïõò, áðëþóáíå ÷Ýñé
âïçèåßáò óôïõò íáæéóôÝò, ÷ùñßò
ðñïó÷Þìáôá, êáé ÷ùñßò êáìßá
äéêáéïëïãßá øåõôïåðáíáóôáôéêïý
÷áñáêôÞñá, åíþ ðñüóâáëáí êáé
ðïäïðÜôçóáí ôç ìíÞìç ôïõ Ð. Öýóóá,
ðïõ ðÜíôá êáôáäßêáæå áõôïý ôïõ åßäïõò
ôç âßá, ìå ôçí ßäéá øõ÷ñüôçôá êáé
êôçíùäßá ðïõ åß÷áí ïé íáæéóôÝò üôáí ôïí
ìá÷áßñùíáí.
¼ëïé ïé äçìïêñÜôåò êáé ïé áíôéöáóßóôåò ðñÝðåé íá êáôáããåßëïõí ìå ôïí ðéï
äõíáôü ôñüðï ôïõò ðñïâïêÜôïñåò êáé
ôïõò ðïëéôéêïýò ðñïóôÜôåò ôïõò, êáé íá
áðáéôÞóïõí íá âãåé åêôüò íüìïõ ç íáæéóôéêÞ óõììïñßá.

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ
ΦΥΣΣΑ!
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 2
προσποιείται ότι κυνηγάει τους προβοκάτορες και αν κάνει πως συλλαμβανει κανέναν, αυτός μετατρέπεται συνήθως από
τους προστάτες τύπου ΣΥΡΙΖΑ, από θέση αρχής σε αθώο ειρηνικό διαδηλωτή.
Για μας, την ΟΑΚΚΕ και την Αντιναζιστική Πρωτοβουλία, το προβοκάρισμα της
2ης μεγάλης πορείας για το Φύσσα στο
Κερατσίνι είναι ένας πολιτικός σταθμός για
τηνΕλλάδα.Είναιτοπιοωμό,το πιο συνειδητό ως τώρα ποδοπάτημα υπέρ
του ναζισμού του μεγαλύτερου μεταπολυτεχνικού δημοκρατικού, αντιναζιστικού συμβόλου της νεολαίας όπως είναι ο Π. Φύσσας, χάρη στη συντονισμένη δράση, σε διαφορετικούς
ρόλους βέβαια, του ψευτοαναρχισμού
και της κοινοβουλευτικής ψευτοαριστεράς.
Όποιος αυτού του είδους τις προβοκάτσιες δεν τις κάνει κεντρικό πολιτικό ζήτημα ανοίγει το δρόμο όχι μόνο στο ορμητικό δυνάμωμα των ναζί αλλά και στην όλο και πιο ανοιχτή εκδήλωση της κρυφής
ακόμα συμμαχίας φαιών φασιστών και
ψευτοαριστερών και ψευτοαναρχικών σοσιαλφασιστών.
Αυτή η σύμπλευση αρχίζει να αχνοφαίνεται ήδη α) με την υποστήριξη από τους

“Πυρήνες της Φωτιάς”, των “αντισυστημικών” ναζιστών τύπου Καλέτζη, β) με τη
στήριξη που δίνουν ηγετικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στους κατηγορούμενους χρυσαυγίτες, γ) με τη φανατική κοινή γραμμή ΣΥΡΙΖΑ- ψευτοΚΚΕ να μην τεθεί εκτός νόμου η “Χ.Α”, δ) με την πρόσφατη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ- ψευτοΚΚΕ με τους χρυσαυγίτες στον φιλο-εργοδοτικό συνδικαλισμό της COSCO, ε) με την ανοχή από
όλες τις κομματικό-συνδικαλιστικές παρατάξεις των χρυσαυγίτικων παρατάξεων
κατ αρχήν στα επαγγελματικά σωματεία
(ταξί, γιατροί), στ) με την κοινή τους σιωπή στη διείσδυση των ναζί σε αστυνομία
και στρατό και, πάνω απ όλα, με τον κοινό τους φιλορωσισμό και αντιευρωπαϊσμό
στο παγκόσμιο κεντρικό ζήτημα που είναι η ρώσικη χιτλερικού τύπου εισβολή
στην Ουκρανία και η ωμή προσάρτηση
ενός κομματιού της.
Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το μαύρο μπλοκ, ειδικά τους ναζί να ανέβουν
στην πολιτική εξουσία. Δεν πρέπει να τους
αφήσουμε να επιβάλλουν τη φαιο-”κόκκινη” τερατώδη δικτατορία που ύπουλα ετοιμάζουν. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε
να σκοτώσουν για δεύτερη φορά και να
σύρουν στη λάσπη τους τον ευγενικό ήρωα του αντιφασισμού Παύλο Φύσσα.
Αθήνα 20/9/2014
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ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΤΗΣ “ΧΡ. ΑΥΓΗΣ”
ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
Ένας χρόνος έχει περάσει από τη δολοφονία
του ηρωικού Παύλου Φύσσα από τους ναζιστές της “Χρυσής Αυγής”. Οι πυκνές αναφορές
που γίνονται τελευταία από τα ΜΜΕ για την επέτειο της δολοφονίας και κάποιο κλίμα κινητοποίησης μόλις τελευταία από μερικούς φορείς δεν πρέπει να κρύψουν από τα μάτια μας
το βασικό γεγονός, ότι και η δολοφονία αυτή
και οι υπόλοιπες από τους ναζί της “ΧΑ” θάβονται πια όλο τον υπόλοιπο χρόνο από το πολιτικό σύστημα σαν κάτι δευτερεύον, ενώ επιχειρείται από στελέχη δήθεν προοδευτικών κομμάτων η θυματοποίηση των ναζί με ισχυρισμούς ότι η δίωξή τους είναι πολιτική, ή ακόμα χειρότερα με τη σχετικοποίηση του ρατσιστικού και ναζιστικού χαρακτήρα των εγκλημάτων τους με τη βρώμικη θεωρία ότι τα μνημόνια και στο βάθος η ΕΕ δίνουν πολύ περισσότερα θύματα από όσους η “ΧΑ”.
Η αποκάλυψη των εγκλημάτων της και ο
διακηρυγμένος ρατσισμός της φτάνουν για
να βγει η συμμορία εκτός νόμου
Αυτό που παραπλανάει και καθησυχάζει πιο
πολύ τους δημοκρατικούς ανθρώπους είναι
αυτό που φαίνεται σαν θέληση του κρατικού
μηχανισμού να κυνηγήσει ποινικά τους ναζί.
Στην πραγματικότητα το ως τώρα αστυνομικό
και δικαστικό χτύπημα της ηγεσίας των ναζί
είναι πρώτα απ’ όλα στάχτη στα μάτια της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινής γνώμης, που
είχε φρίξει με το μοναδικό στον κόσμο ελληνικό φαινόμενο της μαζικής κοινοβουλευτικής
παρουσίας του ναζισμού οπότε και κυβέρνηση και αντιπολίτευση κινδύνευαν να απομονωθούν διεθνώς. Όμως σκέτο το αστυνομικό και
δικαστικό χτύπημα κάποιων ηγετικών στελεχών της συμμορίας για επιμέρους πλευρές της
δράση τους χωρίς την αποκάλυψη του ασύλληπτου εύρους των εγκλημάτων της όχι μόνο
δεν φτάνει αλλά επιτρέπει στο κόμμα-συμμορία να παριστάνει τη διωκόμενη για πολιτικούς
λόγους. Γι αυτό πριν από κάθε ποινική δίωξη
πρέπει να αποκαλυφθεί ολόκληρη η ρατσιστική κτηνωδία της, δηλαδή τα αμέτρητα εγκλήματα της επί 20 χρόνια εναντίον αθώων, όπως
οι δολοφονίες μεταναστών και οι χιλιάδες άγριοι τραυματισμοί, μαχαιρώματα, ξυλοδαρμοί
μεταναστών και δημοκρατών που τόσοι έχουν
καταγγελθεί. Αλλά για να ξεθαρρέψουν και για
να μιλήσουν τα χιλιάδες θύματα-μάρτυρες αυτής της βίας και για να καταθέσουν μπροστά
στο δικαστήριο πρέπει το κόμμα της “Χρυσής
Αυγής” να έχει βγει προηγούμενα εκτός νόμου από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, που
ξέρουν πολύ καλά και για τα εγκλήματα αυτά
και για την πλήρη αστυνομική και δικαστική
κάλυψη τους επί δεκαετίες και κυρίως ξέρουν
ότι ένα κόμμα με φανερές ρατσιστικές και
μάλιστα ναζιστικές αρχές ασκεί από τη φύση του ρατσιστική και μάλιστα ναζιστική βία
και γι αυτό πρέπει να τίθεται αμέσως εκτός
νόμου απλά με την εφαρμογή της παγκόσμιας αντιρατσιστικής νομοθεσίας, που η Ελλάδα έχει ψηφίσει χωρίς να την έχει νομοθετήσει. Αυτό το “εκτός νόμου” συστηματικά και
επίμονα αρνούνται ΟΛΑ τα ελληνικά κοινοβουλευτικά κόμματα να το ψηφίσουν λέγοντας με
τους πουλημένους συνταγματολόγους τους ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το Σύνταγμα,
ενώ επιβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 2, 5,
και 29 του Συντάγματος. Και επιμένουν και τώρα δα που τόσα νέα στοιχεία υπάρχουν για
τους φυλακισμένους χρυσαυγίτες. Λένε: “Άλλο
το κόμμα, άλλο τα εγκληματικά στελέχη της Χρ.
Αυγής όσα και αν φυλακιστούν”. Τι απάτη, τι
βοήθεια στους ναζί από τους επίσημους και
ανεπίσημους αντιναζιστές που θέλουν νόμιμη
την εγκληματική συμμορία. Πως με αυτές τις
συνθήκες θα πάνε οι χιλιάδες μαχαιρωμένοι
και χωρίς δικαιώματα αλλοδαποί αλλά και οι
μεμονωμένοι έλληνες πολίτες να καταθέσουν

στη δίκη ενάντια σε μαχαιροβγάλτες που έχουν
θέσεις σε όλα τα τμήματα του κρατικού μηχανισμού; Πως θα καταθέσουν ότι επικεφαλής
της αγέλης που κάποτε τους επιτέθηκε ήταν
αυτός ή ο άλλος χρυσαυγίτης όταν τώρα αυτός είναι βουλευτής ή δημοτικός σύμβουλος,
και έχει μαζί του ένα μεγάλο νόμιμο κομματικό
στρατό από τραμπούκους, άθικτους σε όλη
την Ελλάδα, έτοιμους να εκδικηθούν την κατάλληλη στιγμή, όταν ο κάθε τραμπούκος και
φονιάς έχει δίπλα του τη μισή αστυνομία και
δύο ανώτατα στρατιωτικά στελέχη στην Ευρωβουλή και μάλιστα μόνο αυτό το κόμμα από
όλα τα άλλα ακόμα και κυβερνητικά; Η νομιμότητα του ναζιστικού κόμματος-συμμορίας
δεν είναι κύρια νομικό ζήτημα, δεν την κρίνουν
τα δικαστήρια, όπως λένε κάποιοι συνταγματολόγοι που θέλουν τάχα να τη βγάλουν εκτός
νόμου αφού τη βγάλουν ποινικά εγκληματική
συμμορία (ΠΑΣΟΚ-Αλιβιζάτος). Γιατί τα δικαστήρια στην Ελλάδα ξεκινάνε από αυτό που
τους λένε σύσσωμα τα πολιτικά κόμματα δηλαδή ότι η συμμορία είναι και θα μείνει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ νόμιμο κόμμα. Το πολύ λοιπόν που
μπορεί να γίνει είναι να καταδικαστούν κάποιοι
από τους αρχηγούς για να γίνουν αρχηγοί κάποιοι άλλοι και όλοι μαζί να ηρωοποιηθούν. Τη
νομιμότητα την κρίνει η πολιτική δημοκρατία
και σύμφωνα με αυτήν είναι θέμα αρχής ότι δεν
μπορεί να υπάρχει δημοκρατική συζήτηση με
κάποιον που θα σε μαχαιρώσει αν διαφωνήσεις. Πρώτα λοιπόν πρέπει να είναι παράνομη
η συμμορία και μετά να γίνει μια πραγματική,
μια δίκη ελεύθερη για τα θύματα μάρτυρες κατηγορίας.
Το “όχι εκτός νόμου” με επαναστατική
μορφή βοηθάει την αστική τάξη
Τέλος ακόμα και αν υπήρχε το “εκτός νόμου” χωρίς την πλατειά και σε βάθος αποκάλυψη του ναζισμού της “Χ.Α”, χωρίς την αποκάλυψη του διεφθαρμένου χαρακτήρα της (ήδη ήρθαν στο φως οι αμέτρητοι διορισμοί της),
και ιδίως δίχως την αποκάλυψη ότι αυτό το
“πατριωτικό κόμμα” είναι το πιο πιστό εργαλείο της ρώσικης πολιτικής στην Ελλάδα και ο
μοναδικός υπερασπιστής της παρουσίας ρώσικου στρατού για τη φύλαξη των ρώσικων αγωγών (ομιλία Κασιδιάρη στη Βουλή στις 26/9/
2012), το κόμμα εγκληματική συμμορία θα
μπορούσε να παριστάνει το θύμα της αστικής
δημοκρατίας και ολοένα να δυναμώνει και η
ίδια και οι φασιστικές ιδέες της με πρώτη τη
φασιστικού τύπου εναντίωση στα δημοκρατικά κόμματα και στον κοινοβουλευτισμό. Ένας
τέτοιος υπερδεξιός αντικοινοβουλευτισμός εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και με τάχα επαναστατικό και αριστερό μανδύα και με σύνθημα το “όχι εκτός νόμου οι ναζί γιατί η αστική
δημοκρατία θα βγάλει εκτός νόμου και εμάς
τους επαναστάτες”. Αν αυτό δεν είναι τουλάχιστον αντικειμενική συμμαχία με τους ναζιστές
κατά της γεμάτης φασίστες αστικής δημοκρατίας τότε τι είναι;
Μια άλλη έκφραση της ίδιας λογικής δηλαδή
της γραμμής “όχι εκτός νόμου οι Ναζί γιατί αυτό σημαίνει αναγνώριση της αστικής νομιμότητας” είναι αυτή που καλεί σε βία, ακόμα και σε
φόνο των χρυσαυγιτών “από το λαό”, γιατί τάχα
μόνο η επαναστατική βία κατά των ναζί αρμόζει σε επαναστάτες και όχι η βία του αστικού
κοινοβουλευτισμού. Αυτή η λογική αφήνει στο
απυρόβλητο και ουσιαστικά καλύπτει και ξελασπώνει όλα τα αστικά κόμματα, κλασικά
και ψευτοαριστερά, που θέλουν με πάθος εδώ και 30 χρόνια τη νομιμότητα του κόμματος των ναζί και δεν υπερασπίζονται τον αστικό δημοκρατισμό από τους φασίστες όπως
έκαναν τα παλιά πραγματικά αριστερά κόμματα. Ταυτόχρονα η ωμή δολοφονική βία ενάντια
στους ναζί στην ουσία τους εξυπηρετεί σήμε-

ρα όσο τίποτα άλλο, γιατί τους προσφέρει λαϊκή κάλυψη, και εξαγνισμό μέσα στο αίμα καθώς τους κάνει διωκόμενους από το “σύστημα” ενώ ο ναζισμός είναι το κέντρο του συστήματος. Έτσι η εν ψυχρώ δολοφονία των δύο
χρυσαυγιτών άνοιξε το δρόμο για την αντιστροφή του κλίματος κατακραυγής κατά της εγκληματικής συμμορίας που είχε διαμορφωθεί μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα μέσα στο λαό
και έδωσε στο καθεστώς έδαφος για να θυματοποιήσει τη ΧΑ, να “πατσίσει” τη δολοφονία
του Φύσσα, και να ζητήσει λήξη του ανύπαρκτου εμφύλιου ανάμεσα στα δυο δήθεν άκρα.
Για μας στην ουσία και τον Φύσσα και τους 2
ναζί (έστω και αν οι δολοφόνοι των 2 τελευταίων έχουν ξεχωριστή αντίληψη για τον εαυτό
τους) τους σκότωσε το ίδιο παρακράτος για
να ελαφρύνει το θάνατο του πρώτου. Η επιχείρηση της θυματοποίησης της “ΧΑ” προωθήθηκε στη συνέχεια πολιτικά από κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (πχ Κωνσταντοπούλου, Βούτση) και συνταγματολόγους που ανέλαβαν το
ρόλο του συνηγόρου των προφυλακισμένων
ναζιστών προβάλλοντας τους σε κάποια επίπεδα της δίωξης σαν θύματα μιας αντισυνταγματικής δικαστικής διαδικασίας που επιβλήθηκε από τα έξω, ουσιαστικά από τις φιλο”μνημονιακές” δυνάμεις. Στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και το λεγόμενο ΚΚΕ αρνήθηκαν
γενικό πολιτικό μέτωπο ενάντια στους ναζί
σαν κύριους εχθρούς στο όνομα του “αντιμνημονιακού μετώπου.
Να πως έγινε και, η “ΧΑ” ενώ εχει χτυπηθεί
ήδη ποινικά, δυνάμωσε πολιτικά όπως αποδείχτηκε με τις εκλογικές και πολιτικές θέσεις
που κέρδισε στην Ευρωβουλή, στους δήμους
και στις περιφέρειες, και να γιατί ενώ τα μέλη
της βγαίνανε ως τότε σαν κατσαρίδες μόνο στο
σκοτάδι βγήκαν στο δρόμο τη μέρα σαν “αγωνιστές”.
Το μυστικό είναι η διακομματική αγάπη
στη φασιστική Ρωσία
Το βαθύ ερώτημα είναι γιατί οι ναζιστές απολαμβάνουν την καθεστωτική διακομματική
προστασία της νομιμότητας και τους βουλευτικούς τους θώκους. Το καλά κρυμμένο μυστικό εδώ είναι ότι όλες οι κοινοβουλευτικές
ηγεσίες έχουν στο βάθος τον ίδιο διεθνή προσανατολισμό με τη “Χρ. Αυγή” και τα ίδια
αφεντικά, δηλαδή τους φασίστες κρατικο-ολιγάρχες μονοπωλιστές της Ρωσίας του
Πούτιν. Να γιατί όλοι τους μαζί είναι υπέρ της
ρώσικης εισβολής και του διαμελισμού της Ουκρανίας. Μάλιστα το αστείο είναι που όλοι τους
είναι ενάντια στους ναζί του Κίεβου, που στην
ουσία μπροστά στους έλληνες ναζήδες ωχριούν
και σε όγκο και σε λαϊκή απήχηση όπως έδειξαν οι ουκρανικές εκλογές, ενώ είναι και ρωσόφιλοι και προδίδουν τη χώρα τους στους εισβολείς. Να επίσης γιατί ήταν όλοι με τους ναζί
υπέρ των εθνοεκκαθαριστών εγκληματιών της
Σερβίας όταν αυτοί διαμέλιζαν τη Βοσνία με τις
ευλογίες της Ρωσίας. Να γιατί είναι σταθερά
ΟΛΟΙ τους κατά της Ευρώπης και πάντα υπέρ
του ρώσικου και του κινέζικου φασισμού και
της γαλέρας του τελευταίου στην COSCO όπου πρόσφατα όλοι τους συνεργάστηκαν στην
πουλημένη στην εργοδοσία λιγόωρη απεργία;
Πως στεκόμαστε στο ζήτημα “με ή χωρίς
πανό” στην πορεία
Τελειώνοντας θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη
θέση μας και στο ζήτημα των πανό και των
συνθημάτων στη διαδήλωση της 18 του Σεπτέμβρη στον τόπο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Η οικογένεια και οι φίλοι του Παύλου κάλεσαν σε διαδήλωση χωρίς κόμματα, πανό και συνθήματα, αλλά μόνο με τραγούδια και
μπαλόνια ερμηνεύοντας έτσι τη θέληση και τις
διαθέσεις του νεκρού. Η τοποθέτηση αυτή

στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι ο Π. Φύσσας ήταν πιστός βασικά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ελευθερία, και ότι ανήκει πρώτα
στη μουσική, μετά στην οικογένεια και τους
φίλους του και μετά σε όλους τους ελεύθερους
ανθρώπους.
Το δίχως άλλο τιμούμε και σεβόμαστε βαθειά τους ανθρώπους που μεγάλωσαν και διαμόρφωσαν έναν τόσο ευαίσθητο, θαρραλέο και
αξιοπρεπή άνθρωπο. Σεβόμαστε επίσης την
άποψη που εκφράζεται από την οικογένεια και
τους φίλους του Π. Φύσσα, και υποστηρίζουμε το δικαίωμα τους και να την εκφράζουν και
να την εφαρμόζουν στην πράξη. Πιστεύουμε
δηλαδή ότι πρέπει να αναγνωριστεί στους ανθρώπους αυτούς, το δικαίωμα να ηγούνται της
πορείας της επετείου του θανάτου του, και εννοείται το δικαίωμα να καλούν με μια ορισμένη
ξεχωριστή μορφή και περιεχόμενο μέσα σε αυτήν την πορεία ένα συγκεκριμένο μπλοκ με
τη δικιά τους γραμμή και στάση. Όμως η 18
του Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι είναι, και θα είναι
για πολύ καιρό, ένας χώρος διαμαρτυρίας για
κάθε αντιφασίστα επειδή και το έγκλημα αυτό
των ναζιστών ήταν το πιο ωμό και το πιο ανοιχτό ως τώρα και γιατί τέτοια αξιοπρεπής και
θαρραλέα στάση δεν ξανάγινε από θύμα αυτών
των τεράτων. Γι αυτό ο Φύσσας εκτός από αγαπημένος των δικών του, εκτός από ειρηνιστής και αλληλέγγυος των καταφρονεμένων, εκτός από ελεύθερος άνθρωπος και ευαίσθητος καλλιτέχνης έγινε και αντιφασιστικό σύμβολο. Όμως σαν τέτοιος ανήκει σε όλο το δημοκρατικό κόσμο. Αυτή τη μοίρα του δεν την
καθόρισαν μόνο οι αρετές του, αλλά ακόμα περισσότερο η κτηνωδία των δολοφόνων του,
που είναι αυτή που προσδιορίζει αρνητικά τη
φύση κάθε τέτοιας επετείου. Πίσω λοιπόν από
το μπλοκ των συγγενών, των φίλων και των μουσικών οπαδών που μοιράζονται αντιλήψεις ανάλογες με εκείνες του τιμώμενου νεκρού, έχουν
το δικαίωμα να υπάρχουν και άλλα μπλοκ
με όλες τις αντιφασιστικές απόψεις, όλες τις
αντιλήψεις σχετικά με το πως πρέπει να αντιμετωπιστεί το ανερχόμενο ναζιστικό τέρας και ας
διαλέξει ο κόσμος ποια είναι η πιο σωστή αντίληψη και τακτική και ποια είναι λαθεμένη, και
αυτό όχι σε μια στιγμή αλλά σε βάθος χρόνου.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποια ισχυρή πλευρά αλήθειας σε μία καταγγελία των κομμάτων
που γίνεται από ένα κομμάτι του λαού και της
νεολαίας το οποίο έχει σιχαθεί το ατέλειωτο καπέλωμα και το αλαζονικό στυλ των κυρίαρχων
πολιτικών κομμάτων, ιδιαίτερα των κομμάτων
της λεγόμενης αριστεράς, που πρόδωσαν τις
στοιχειώδεις δημοκρατικές ελπίδες της νεολαίας τους για τιμιότητα και ισότητα. Αυτό το κομμάτι της νεολαίας τα έχει βάλει με κάθε κόμμα
αδιακρίτως. Αυτό δεν είναι σωστό και κατά τη
γνώμη μας μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τώρα είναι
χοντρά στο πολιτικό παιχνίδι και μάλιστα ανεβαίνει δραματικά ο ναζισμός και ο πιο μεγάλος
πολιτικός στόχος του, όπως κάθε μεγάλου φασισμού είναι να καταργήσει τα κόμματα, γιατί
αυτά εμποδίζουν την “εθνική ενότητα” όπως
αυτός την απαιτεί. Δεν πρέπει να τους διευκολύνουμε σε αυτό λέγοντας εκ προοιμίου ότι όλα τα κόμματα εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους σύμβολα για δικό τους όφελος και ότι γι
αυτό είναι καλύτερα σε τέτοιες περιστάσεις όλα να σιωπούν.
Έτσι η ΟΑΚΚΕ και η Αντιναζιστική
Πρωτοβουλία συμμετέχουν στην αντιναζιστική
πορεία της 18 του Σεπτέμβρη με το πανό, την
προκήρυξη και τα συνθήματά της χωρίς να
γίνουν εμπόδιο σε κανέναν άλλο να εκφραστεί
με το δικό του τρόπο. Εμείς μόνο ένα πράγμα
θεωρούμε ωμά εχθρικό στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις σε αυτή τη φάση, την απρόκλητη βία
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Ôñåéò ôáõôü÷ñïíïé ðüëåìïé, ïé äýï áðü áõôïýò óôçí
õðçñåóßá ôïõ ðñþôïõ
ISIS êáé ×áìÜò óôçí õðçñåóßá ôùí ñþóùí åéóâïëÝùí êáé äéáìåëéóôþí ôçò Ïõêñáíßáò

¸

÷ïõìå áñêåôÝò öïñÝò åðéóçìÜíåé üôé ïé ìåãÜëåò ôïðéêÝò óõññÜîåéò
êáé åìöýëéïé ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí, ðïõ áðïêôïýí ðáãêüóìéï
÷áñáêôÞñá êñßóçò êáèþò êáé ïé áíôßóôïé÷åò äÞèåí ëáúêÝò åðáíáóôÜóåéò
ðïõ êáôáëÞãïõí óå óôñáôéùôéêÜ ðñáîéêïðÞìáôá êáé óå éìðåñéáëéóôéêÝò óôñáôéùôéêÝò åðåìâÜóåéò åõíïïýí ôåëéêÜ ôç ñþóéêç éìðåñéáëéóôéêÞ ðïëéôéêÞ.
Óôçí ïõóßá óå áõôÞí ôçí õðåñäýíáìç âñßóêåôáé ôï êÝíôñï ôçò ðáñáãùãÞò
ôÝôïéùí óõññÜîåùí êáé “åðáíáóôÜóåùí”.

Ç åéóâïëÞ ôùí ÇÐÁ óôï ÁöãáíéóôÜí
êáé ìåôÜ åêåßíç óôï ÉñÜê, ç åéóâïëÞ ôçò
Óåñâßáò óôçí Êñïáôßá, ìåôÜ ç êáôï÷Þ êáé ï
äéáìåëéóìüò ôçò Âïóíßáò, ýóôåñá ç äéðëÞ
óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç êáé áðüó÷éóç óôï
Êüóïâï, ïé ìåôÜ ôï 2000 ðüëåìïé ôïõ ÉóñáÞë ìå ôç ×åæìðïëÜ÷ óôï Ëßâáíï êáé ìå
ôç ×áìÜò óôç ÃÜæá, ç åéóâïëÞ óôç Ãåùñãßá
êáé ç áðüó÷éóç ôçò Áìð÷áæßáò êáé íüôéáò
Ïóåôßáò, êáé ðéï ðñüóöáôá ïé ôñåéò “åðáíáóôÜóåéò” êáé óôñáôéùôéêÝò åðåìâÜóåéò ôùí
äõôéêþí éìðåñéáëéóôþí êáé äéðëùìáôéêÝò
ôùí Ñþóùí óôçí Ôõíçóßá, óôçí Áßãõðôï
êáé ôç Ëéâýç åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÝò ðåñéðôþóåéò ôÝôïéùí êñßóåùí.
Ôï ÷áñáêôçñéóôéêü áõôþí ôùí êñßóåùí
åßíáé üôé ùò ðñüóöáôá Þôáí åíôåëþò åëåã÷üìåíåò ùò ðñïò ôï åýñïò ôïõò. Åííïïýìå
üôé ôçí þñá ðïõ ç êÜèå ìéá îåôõëéãüôáí
êáìéÜ Üëëç áõôïý ôïõ åßäïõò êáé üãêïõ
äåí Þôáí ôáõôü÷ñïíá óå Ýîáñóç. Áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé ç ñþóéêç äéðëùìáôßá ðïõ
êáèïäçãåß, åëÝã÷åé êáé óõíôïíßæåé ôçí êÜèå ôÝôïéá êñßóç, êáé Üìåóá äéðëùìáôéêÜ êáé
óôï Ýäáöïò óôñáôéùôéêÜ ìÝóù óõììÜ÷ùí
óõíåéäçôþí êáé áóõíåßäçôùí, êáé êõñßùò
ìÝóù ðñáêôüñùí, öñïíôßæåé áõôÞ íá åßíáé
óõãêåíôñùìÝíç þóôå íá ìðïñåß íá ôç äéá÷åéñéóôåß ÷ùñßò Üëëåò áðñüâëåðôåò ðáãêüóìéåò åðéðëïêÝò. Åßíáé ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêü ðüóï ïé áëâáíïß êáé êïóïâÜñïé óïâéíéóôÝò äåí åðéôÝèçêáí óôïõò ÓÝñâïõò åèíïåêêáèáñéóôÝò óôç äéÜñêåéá ôçò óåñâï-âïóíéáêÞò êáé ðñïçãïýìåíá ôçò óåñâïêñïÜôéêçò êñßóçò åíþ ãíþñéæáí üôé êÜôé ôÝôïéï
èá áðïäõíÜìùíå ôç äéáìåëéóôéêÞ ðïëéôéêÞ
ôùí ðñïóôáôåõüìåíùí ôïõ Êñåìëßíïõ óÝñâùí öáóéóôþí. Ìéá ôÝôïéá åðÝìâáóç èá äõóáñåóôïýóå ü÷é ìüíï ôç Ñùóßá áëëÜ êõñßùò ôï ñùóüäïõëï ðñÜêôïñá ôçò Êëßíôïí,
ðïõ åß÷å áíáëÜâåé ôç ñýèìéóç ôçò êïóïâÜñéêçò åîÝãåñóçò ãéá ôçí ðéï êáôÜëëçëç
óôéãìÞ êáé óõãêåêñéìÝíá ìéá óôéãìÞ êáôÜ
ôçí ïðïßá ç Ñùóßá èá ìðïñïýóå óôï ðëáßóéï ìéáò óåñâï-áëâáíéêÞò äéåõèÝôçóçò íá
êáôáëÜâåé êáé íá äéáôçñÞóåé ôç öýëáîç ôïõ
áåñïäñïìßïõ ôçò Ðñßóôéíá, ðïõ âñßóêåôáé
óôçí êáñäéÜ ôùí Âáëêáíßùí.
Ïé äýï ðüëåìïé áíôéðåñéóðáóìïý
ÁõôÞ üìùò ôç öïñÜ, üðïõ ðáßæåôáé ôï ìåãáëýôåñï, ôï óôñáôçãéêüôåñï ñþóéêï ÷áñôß
ìÝóá óôçí ßäéá ôçí ÅÅ, üðïõ äçëáäÞ îåôõëßãåôáé ç åéóâïëÞ êáé ðñïóÜñôçóç ôìçìÜôùí ôïõ ïõêñáíéêïý êñÜôïõò, êáé ïõóéáóôéêÜ ï äéáìåëéóìüò ôçò ÷þñáò êáé ç äéÜóðáóç ôçò ÅÅ, Ý÷ïõí åêäçëùèåß äýï ðáñÜëëçëåò ðáãêüóìéåò êñßóåéò, ãéá ôçí áêñßâåéá äýï áêüìá ðüëåìïé, ï ðüëåìïò ìå
ôçí ISIS êáé ï ðüëåìïò ×áìÜò-ÉóñáÞë. Ïé
äýï ôåëåõôáßïé ðüëåìïé åßíáé óôçí êýñéá
ðëåõñÜ ôïõò áíôéðåñéóðáóìïß ôçò Ñùóßáò

óôïí ðñþôï ðüëåìï, ðïõ åßíáé ï êýñéïò êáé
âáóéêüò êáé ôïí õðçñåôïýí, äçëáäÞ åðéôñÝðïõí óôç Ñùóßá íá åîïõäåôåñþóåé ôçí
åíüôçôá êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ
åõñùáìåñéêáíéêïý ìåôþðïõ, ðñïôåßíïíôáò
óå ÇÐÁ êáé ÅÅ Ýíá Üëëï ìÝôùðï, Ýíá ìÝôùðï Ñùóßáò-ÇÐÁ-ÅÅ åíÜíôéá óôïí ISIS
ôï ïðïßï óáí âáóéêü ôïõ óõóôáôéêü ðåñéëáìâÜíåé êáé ôçí åéñÞíåõóç ×áìÜò-ÉóñáÞë. Ãéáôß äß÷ùò ôçí åéñÞíåõóç áíÜìåóá óôçí
óïõíßôéêç ×áìÜò êáé óôï ÉóñáÞë ï áíôéäõôéêüò êáé åðßóçò óïõíßôéêïò ISIS êåñäßæåé
ðïëéôéêÜ ôéò êáèõóôåñçìÝíåò áíôé-éóñáçëéíÝò áñáâéêÝò ìÜæåò ðïõ óå êÜðïéï ðïóïóôü
èá áêïëïõèïýí ôïí ISIS óå üóï âáèìü êáé
ãéá üóï äéÜóôçìá èá åßíáé íéêçöüñïò.
Óôçí ïõóßá ìå ôïõò äýï ðïëÝìïõò áíôéðåñéóðáóìïý, êõñßùò áõôüí ìå ôïí ISIS, ç
ñþóéêç äéðëùìáôßá âÜæåé óôï ìÝôùðï ÇÐÁ-Äýóçò, ðïõ ó÷çìáôïðïéåßôáé êýñéá óôï
ïõêñáíéêü, ôï åîÞò äßëçììá: Èá õðåñáóðéóôåß ôçí áêåñáéüôçôá êáé ôçí êñáôéêÞ ýðáñîç ôçò Ïõêñáíßáò ðáñáäßíïíôáò ôïí
Êüëðï ôùí ðåôñåëáßùí óå ìéá èýåëëá êáíéâáëéêïý ôæé÷áíôéóìïý Þ èá êÜíåé ìåñéêÝò
õðï÷ùñÞóåéò óõíäéá÷åéñéæüìåíïò ìéá íôåöÜêôï äéáìåëéóìÝíç Ïõêñáíßá ìå ôçí ðïõôéíéêÞ Ñùóßá ãéá íá áíôÝîåé óôçí åðßèåóç
ôïõ ôæé÷Üíô óôïí Êüëðï;
Ìå ôçí êáôÜðôõóôç óõìöùíßá êáôÜðáõóçò ôïõ ðõñüò ðïõ õðÝãñáøå êõñßùò êÜôù
áðü ôçí ðßåóç ôçò ÅÅ êáé ôùí ÇÐÁ, ç Ïõêñáíßá ìå ôç Ñùóßá êáé ç ïðïßá óôçí ïõóßá
ðáñáäßäåé ôçí áíáôïëéêÞ Ïõêñáíßá óôç äåýôåñç, ï äéðëüò áíôéðåñéóðáóìüò ôïõ Êñåìëßíïõ åß÷å ìéá ðñþôç ìåãÜëç íßêç. Âåâáßùò
ïé ÐïñïóÝíêï êáé ÃéÜôóåíéïõê ðïõ õðÝãñáøáí Þ áðïäÝ÷ôçêáí áõôÞ ôç óõìöùíßá
äåí åßíáé ôßðïôå ðáôñéþôåò, áëëÜ áíôßèåôá
îåóêïëéóìÝíïé ðñÜêôïñåò ôçò Ñùóßáò êáé
öáóßóôåò, ôóéñÜêéá êáé ïé äõï êáé óõíåñãÜôåò ôçò ðñïâïêáôüñéóáò ÔéìïóÝíêï, ðïõ ï
Ãéïýóåíêï ôçí åß÷å êáôïíïìÜóåé óáí ðÝìðôç öÜëëáãá ôïõ Êñåìëßíïõ (ÍÕÔ, 11/09/
2009). Áõôü äåí óçìáßíåé üôé Þäç ç Ïõêñáíßá äéáìåëßóôçêå Þ üôé êáôáâñï÷èßóôçêå,
áëëÜ üôé Ýíáò ìåãÜëïò äñüìïò Üíïéîå ãé’
áõôü, êáé ãé’ áõôü ôï ëüãï ï óõãêåñéìÝíïò
áíôéðåñéóðáóìüò ðñÝðåé íá ðåñéìÝíïõìå üôé èá äéáôçñçèåß êáé ðéèáíÜ íá ïîõíèåß êáé
íá ðëáéóéùèåß êáé ìå Üëëïõò óôçí ßäéá Þ
êáé óå åõñýôåñç ãåùãñáöéêÞ óöáßñá þóôå
ï äéáìåëéóìüò ôçò Ïõêñáíßáò íá óõíå÷ßæåôáé. ÂÝâáéá ðñÝðåé åðßóçò íá åðéóçìÜíïõìå
üôé áõôü ôï ìÝôùðï åíÜíôéá óôïí ISIS åíþ
åß÷å óáí êýñéï óôü÷ï ôïí áíôéðåñéóðáóìü
óôç Ïõêñáíßá, üðùò ãñÜøáìå óôçí ôåëåõôáßá ÍÝá ÁíáôïëÞ âïçèÜåé êáé ôçí åðÝêôáóç ôçò ñùóéêÞò äéåßóäõóçò óôïí Êüëðï.
Ï áíôéðåñéóðáóìüò ìå ôïí ISIS
ÁëëÜ áò äïýìå ìå ðïéï óõãêåêñéìÝíï ôñü-

ðï ïñãáíþèçêå ðïëéôéêï-äéðëùìáôéêÜ êáé
ëåéôïýñãçóå áõôüò ï óôñáôçãéêüò áíôéðåñéóðáóìüò êáé êõñßùò ðùò ìðüñåóå íá ìåßíåé åëåã÷üìåíïò ùò ôá óÞìåñá áðü ôç ñùóéêÞ äéðëùìáôßá, ðñÜãìá ðïëý ðéï äýóêïëï ùò áäýíáôï ãéá ôçí ôåëåõôáßá óå ìéá
ðñïçãïýìåíç åðï÷Þ. ÐïôÝ äçëáäÞ ùò ôá óÞìåñá ç ñùóéêÞ äéðëùìáôßá äåí åß÷å êáôáêôÞóåé ôüóï ðïëëÝò êáé ôüóï êáßñéåò èÝóåéò óå ðáãêüóìéï, åõñùðáúêü êáé ìåóáíáôïëéêü åðßðåäï, Ýôóé þóôå íá ìðïñåß ü÷é ìüíï íá åëÝã÷åé áðü ðïëëÝò ðëåõñÝò êáé íá
óôåãáíïðïéåß êÜèå ôïðéêÞ óýãêñïõóç ðïõ
ðñïêáëåß, áëëÜ íá ìðïñåß íá åëÝã÷åé ôñåéò
ôáõôü÷ñïíá. Áõôü äåí ïöåßëåôáé óå óõãêõñßåò êáé óõìðôþóåéò áëëÜ óå ìéá ðïëý ìáêñü÷ñïíç õðïíïìåõôéêÞ äïõëåéÜ ðïõ áîéïðïéïýóå ôéò áíôéèÝóåéò áíÜìåóá óôïõò äõôéêïýò éìðåñéáëéóôÝò, ôéò áíôéèÝóåéò ôïõò ìå
ôïí ôñßôï êüóìï êáé âÝâáéá üëç ôçí êåñäïóêïðéêÞ áèëéüôçôá ôïõ äõôéêþí ìïíïðùëéóôþí, áëëÜ êáé ôçí åèíïóïâéíéóôéêÞ êáèõóôÝñçóç êáé ôïí áõôáñ÷éêü-áíôéëáúêü
÷áñáêôÞñá ôùí ôñéôïêïóìéêþí, êõñßùò ôùí
ìåóáíáôïëéêþí áóôéêþí ôÜîåùí. Ç áîéïðïßçóç áõôÞ ðåñíïýóå áðü áëëåðÜëëçëåò
ðñïâïêÜôóéåò êáé êõñßùò ìÝóù ôïõ ðåôõ÷çìÝíïõ åéóïäéóìïý óôéò êõâåñíÞóåéò üëùí
áõôþí ôùí ÷ùñþí, éäéáßôåñá ôùí ÷ùñþí êáé
ôùí óõëëïãéêþí ïñãÜíùí ôçò ÅÅ. Áõôüò
ï åéóïäéóìüò Ýãéíå åðéóôÞìç ìåôÜ ôç âáèéÜ
êáé ðåôõ÷çìÝíç åìðåéñßá ôïõ åéóïäéóìïý ôïõ
ÊÊÓÅ ôùí Óïõóëþö, Êñïõóôóüö êáé
ÌðñÝæíéåö ãéá ôçí Üëùóç êáé ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ ÊÊÓÅ êáé üëùí ôùí Üëëùí
êïììïõíéóôéêþí êïììÜôùí óôïí êüóìï. Áõôïý ôïõ åßäïõò ï åéóïäéóìüò äåí ÷ñåéÜæåôáé
áðëÜ ôçí åîáãïñÜ êáé ôïí åêâéáóìü ìåìïíùìÝíùí óôåëå÷þí êáé çãåôþí áëëÜ ôç âáèéÜ ãíþóç ôùí ðïëéôéêþí êáé éäåïëïãéêþí
ñåõìÜôùí ìÝóá óå êÜèå êüììá êáé ìÝóá óå
êÜèå ÷þñá.
Ðþò ëåéôïõñãåß, ëïéðüí ï âáóéêüò áíôéðåñéóðáóìüò óôçí ïõêñáíéêÞ åéóâïëÞ, áõôüò ôïõ ISIS êáé ìåôÜ ìå ðïéïí ôñüðï óõíäõÜæåôáé áõôüò ï ôåëåõôáßïò ì’ åêåßíïí ôïõ
ðïëÝìïõ ×áìÜò-ÉóñáÞë;
Ï ISIS åßíáé Ýíá åñãáëåßï ðïëëþí ÷ñÞóåùí óôçí õðçñåóßá ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò, áëëÜ êõñßùò åßíáé Ýíá åñãáëåßï ðñïâïêÜôóéáò üðùò åßíáé êáé ç ßäéá ç Áë ÊÜéíôá
ðïõ åßíáé ôï ïñãáíùôéêü êáé éäåïëïãéêü
êÝíôñï üëùí áõôþí ôùí åêôñùìÜôùí. Ï
ISIS åßíáé Ýíáò áíåðôõãìÝíïò äéÜäï÷ïò åíüò êáíéâáëéêïý éóëáìïíáæéóôéêïý óïõíßôéêïõ ó÷çìáôéóìïý ðïõ äçìéïýñãçóå ç Áë
ÊÜéíôá ôïõ ÆáïõÜ÷ñé, äçëáäÞ ç Ñùóßá, óôï
ÉñÜê, óôéò óïõíßôéêåò ðåñéöÝñåéåò ãéá íá
ðñïâïêÜñåé ôç äßêáéç óïõíéôéêÞ öéëï -óáíôáìéêÞ êýñéá ìðááèéêÞ áíôßóôáóç óôéò áìåñéêÜíéêåò êáôï÷éêÝò äõíÜìåéò êáé åíÜíôéá óôéò êõâåñíÞóåéò ôùí öéëï-éñáíþí êáé
öéëïñþóùí óééôþí çãåôþí ôïõ ÉñÜê, éäéáßôåñá åíÜíôéá óôçí êõâÝñíçóç Ìáëßêé. Ìå
áñ÷çãü Ýíá óáäéóôéêü õðïêåßìåíï ïíüìáôé
ÆáñêÜïõé, ï éñáêéíüò ISIS ðñïóðÜèçóå êõñßùò íá ðñïâïêÜñåé áëëÜ êáé íá ÷åéñáãùãÞóåé êáé íá åëÝãîåé áõôÞí ôçí áíôßóôáóç.
Ç âáóéêÞ äïõëåéÜ ôïõ Þôáí íá ðñáãìáôïðïéåß ðñïâïêáôüñéêåò ñáôóéóôéêÝò åðéèÝóåéò

óôïí Üìá÷ï óééôéêü ðëçèõóìü ðïõ åêèÝôáíå ôïõò óïõíßôåò óå ðüëåìï áíôéðïßíùí áðü ôéò áíôßóôïé÷åò óéßôéêåò öéëïúñáíéêÝò
ðñïâïêáôüñéêåò öáóéóôéêÝò óõììïñßåò. Áðü
áõôÞ ôç äéðëÞ ðñïâïêÜôóéá ãåííÞèçêå ìåãÜëï áìïéâáßï ìßóïò óôç âÜóç áíÜìåóá óå
óéßôåò êáé óïõíßôåò ðïõ äéÝóðáóå óå ìåãÜëï âáèìü ôïí éñáêéíü ëáü. ÁñêåôÜ óýíôïìá
ðÜíôùò ïé óïõíßôåò óáí óôåëÝ÷ç êáé óáí
ëáüò áíôéóôÜèçêáí óå áõôÞí ôçí Ýêèåóç
êáé ÷åéñáãþãçóç ïðüôå äÝ÷ôçêáí ðüëåìï
åîüíôùóçò áðü ôïõò êáíßâáëïõò ôïõ ÆáñêÜïõé. ÁõôÞ ç åðßèåóç óõíôñßöôçêå áðü Ýíá ãåíéêü îåóÞêùìá ôïõ óïõíéôéêïý ðëçèõóìïý ðïõ ðñïôßìçóå íá êÜíåé áêüìá êáé
ôáêôéêÞ óõììá÷ßá ìå ôéò êáôï÷éêÝò äõíÜìåéò ôùí ÇÐÁ -óõãêñïôþíôáò ôéò äõíÜìåéò åðáãñýðíçóçò - ðáñÜ íá ðáñáäïèåß
óôïõò êáíßâáëïõò ôïõ ÆáñêÜïõé. Ìüëéò Þñèå óôçí åîïõóßá ôï ñùóüäïõëï äßäõìï ÏìðÜìá-×ßëáñõ Êëßíôïí óå óõíåñãáóßá ìå
ôï öéëï-éñáíéêü êáèåóôþò Ìáëßêé ôóÜêéóå
ôéò ïìÜäåò åðáãñýðíçóçò êáé, áöïý ðáñÝäùóå üëç ôç ÷þñá óôï ÉñÜí, Ýöõãå áðü áõôÞí. Ìå ôïí éñáêéíü óôñáôü åíôåëþò åêêáèáñéóìÝíï áðü ìðááèéêïýò óïõíßôåò áîéùìáôéêïýò ôï óïõíßôéêï óôïé÷åßï, ðïõ áðïôÝëåóå ðÜíôá ôïí êåíôñéêü êïñìü ôïõ éñáêéíïý êñÜôïõò óôï åðßðåäï ôçò äéïßêçóçò
êáé ôçò ðáñáãùãÞò äÝ÷ôçêå ìéá íÝá âßáéç
åðßèåóç ðïëéôéêÞò ðåñéèùñéïðïßçóçò êáé êáôáðßåóçò áðü ôï êáèåóôþò Ìáëßêé êáé ôïõò
óéßôåò ðáñáóôñáôéùôéêïýò, ïðüôå ï ISIS îáíáäõíÜìùóå óáí Ýíáò áíôé-óéßôçò ðñïâïêÜôïñáò ÷ùñßò üìùò ðïôÝ íá áðïêôÞóåé ôçí
ðáëéÜ ôïõ ìáæéêüôçôá êáé ïõóéáóôéêÜ ç ÷þñá äéáóðÜóôçêå èñçóêåõôéêÜ.
Ôï óôÞóéìï ôïõ ISIS ìÝóá óôç Óõñßá.
Ï êáèïñéóôéêüò ñüëïò ôïõ ÊáôÜñ.
¸ôóé ï ISIS ìå áñ÷çãü êÜðïéïí Ìðáãêáíôß, äéÜäï÷ï ôïõ ÆáñêÜïõé åìöáíßóôçêå
ìÝóá óôç Óõñßá, áöïý ðñïçãïýìåíá ï ¢óáíô õðïóôçñéæüìåíïò óôñáôéùôéêÜ áðü ôç
Ñùóßá êáé óôçñéæüìåíïò Ýììåóá áðü ôï ñùóüöéëï ðñïâïêÜôïñá ÏìðÜìá, ðïõ öñüíôéóå íá ìçí åîïðëßæåôáé ç áíôé-¢óáíô áíôéðïëßôåõóç, ó÷åäüí óõíÝôñéøå áõôÞí ôçí áíôéðïëßôåõóç. Ï ñüëïò ôïõ ISIS óôç Óõñßá,
üðùò êáé ôçò äßäõìÞò ôïõ Áë-Íïýóñá, åðßóçò áðïóðÜóìáôïò ôçò Áë ÊÜéíôá Þôáí, áêüìá ðåñéóóüôåñï áðü üóï óôï Éñáê, íá ÷åéñáãùãÞóåé êáé íá ðñïâïêÜñåé ôç óïõíéôéêÞ
áíôßóôáóç óôï åíôåëþò ðéá öéëïñþóéêï êáé
öéëï-éñáíéêü êáèåóôþò ¢óáíô, ïäçãþíôáò
ôç ÷þñá ðáñáðÝñá óôïí åèíï-èñçóêåõôéêü
äéáìåëéóìü. Óå ìá óåéñÜ Üñèñùí ôçò ÍÝáò
ÁíáôïëÞò áöüôïõ îÝóðáóå ï óõñéáêüò åìöýëéïò åß÷áìå ôïíßóåé üôé áõôüò ï åìöýëéïò üíôáò áðü ôçí áñ÷Þ õðü éóëáìéêÞ çãåìïíßá -êõñßùò áðü ôïõò Áäåëöïýò ÌïõóïõëìÜíïõò- áðü ôçí áíôß-¢óáíô ðëåõñÜ
èá êáôáññÜêùíå êáé ôéò äõï ðëåõñÝò ôïõ
êáé èá ôéò ðáñÝäéäå ôóáêéóìÝíåò óôï ñùóïúñáíéêü Üîïíá. Ôï ðñþôï ôçò áðïôÝëåóìá Þôáí ðñÜãìáôé ôï êïóìéêü êáèåóôþò
¢óáíô, ðïõ ðñéí ôïí åìöýëéï åß÷å áñ÷ßóåé
óõíÝ÷åéá óôç óåë. 6
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Ôñåéò ôáõôü÷ñïíïé ðüëåìïé, ïé äýï áðü áõôïýò óôçí
õðçñåóßá ôïõ ðñþôïõ
ISIS êáé ×áìÜò óôçí õðçñåóßá ôùí ñþóùí åéóâïëÝùí êáé äéáìåëéóôþí ôçò Ïõêñáíßáò
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 5

íá êÜíåé êéíÞóåéò áðáãêßóôñùóçò áðü ôç
Ñùóßá êáé ðñïóÝããéóçò óôç Ó. Áñáâßá, íá
ðáñáäïèåß ÷åéñïðüäáñá óôç Ñùóßá. Ôçí ßäéá óôéãìÞ óôï áíôé-´Áóáíô éóëáìéêü óôñáôüðåäï äõíÜìùíáí ïé éóëáìïíáæÞäåò ôçò
Áë ÊÜéíôá ãéáôß áõôïýò äåí ôïõò ÷ôõðïýóå ï ¢óáíô, åíþ, ï åîïðëéóìüò ôïõò Þôáí
Üöèïíïò êáé ìïíôÝñíïò êáé ç ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõò ãåííáéüäùñç êáé óõóôçìáôéêÞ.
Áðü ôéò äýï éóëáìïíáæéóôéêÝò äõíÜìåéò, ôçí
Áë Íïýóñá êáé ôïí ISIS, ç ðéï ðïëéôéêÞ, ç
Áë Íïýóñá, åß÷å êáé Ý÷åé óÞìåñá óáí âáóéêü ôçò ñüëï íá äïõëÝøåé ìÝóá óôï éóëáìéêü ìÝôùðï óôï ïðïßï üëï êáé ðåñéóóüôåñï
÷ùíüôáí ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáé ôï åíßó÷õóå ãéá íá ìçí ðÝóåé óôá ÷Ýñéá ôïõ ÊáôÜñ. Ãé áõôü ôåëåõôáßá ç Áë- Íïýóñá äéáóðÜóôçêå áðü ôïí ISIS, ðïõ ï êýñéïò ñüëïò
ôïõ, üðùò ôïí âëÝðïõìå íá îåôõëßãåôáé óÞìåñá, åßíáé ôïõ äéåèíïýò ðñïâïêÜôïñá ðïõ
ôáõôü÷ñïíá åßíáé ñõèìéóìÝíïò ãéá íá îåêéíÞóåé ìéá äéáäéêáóßá åäáöéêÞò áðïóýíèåóçò êáé äéáìåëéóìïý ôçò Óõñßáò êáé ôïõ
ÉñÜê.
ÕðÜñ÷åé ìéá åéêüíá, ðïõ üìùò äåí áíôáðïêñßíåôáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, üôé ï ISIS
êõñéÜñ÷çóå óôçí óïõíßôéêç âÜóç óôç Óõñßá êáé áðü êåé îåêßíçóå îáöíéêÜ ôïí Éïýëç
ôïõ 2014 íá ìðåé óôï éñáêéíü ÊïõñäéóôÜí
êáé íá öôéÜîåé ôï ðáíéóëáìéêü åí äõíÜìåé
ðáãêüóìéï “êñÜôïò ôçò”, ôï ëåãüìåíï åìéñÜôï ôçò Óõñßáò êáé ôïõ ÉñÜê. Ç áëÞèåéá
åßíáé üôé ï ISIS äÝ÷ôçêå óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2014
ìéá áíôåðßèåóç áðü ôï óýíïëï ó÷åäüí ôïõ
áíôé-¢óáíô, ìåôþðïõ, üôáí Üñ÷éóå íá êÜíåé
ôï âñþìéêï ðüëåìï ôïõ åíÜíôéá óå üóïõò
äéáöùíïýóáí óôç íáæéóôéêïý áñðáêôéêïý
ôýðïõ åîïõóßá ðïõ áóêïýóå óôéò ðåñéï÷Ýò
ðïõ êáôáëÜìâáíå ìÝóá óôç Óõñßá. Ç üðïéá
äýíáìç ôïõ ISIS ïöåéëüôáí ïõóéáóôéêÜ
óôïõò ðïëý øçëïýò ìéóèïýò ðïõ ðáßñíáíå
üóïé ðñïó÷ùñïýóáí óå áõôü ôï óôñáôü (ôñåéò
öïñÝò øçëüôåñï áðü åêåßíïí êÜèå Üëëçò
ôÜóçò ôçò óõñéáêÞò áíôßóôáóçò), áðü ôïí
ðëïýóéï êáé áêñéâü åîïðëéóìü ôïõò êáé áðü ôï ðëéÜôóéêï ðïõ ãéíüôáí óå âÜñïò ôùí
ðåñéïõóéþí ôùí “êáößñ”, äçëáäÞ ôùí èåùñïýìåíùí ùò áðßóôùí ìç óïõíéôþí, éäéáßôåñá ôùí ÷ñéóôéáíþí. ¼ôáí üìùò ï ISIS Üñ÷éóå íá óêïôþíåé ìÝëç êáé óôåëÝ÷ç ôùí
Üëëùí óïõíéôéêþí ôÜóåùí êáé íá äåß÷íåé
üôé äåí Þèåëå êáèüëïõ íá ñßîåé ôïí ´Áóáíô,
áëëÜ íá öôéÜîåé ôï ÷áëéöÜôï ôçò óå êÜðïéåò ðåñéï÷Ýò ôçò Óõñßáò êÜôù áðü ôçí
áíï÷Þ ôïõ ¢óáíô, ôüôå óõãêñïôÞèçêå ìÝôùðï üëùí ôùí Üëëùí ôÜóåùí åíÜíôéÜ ôçò
ìå ôïí ðéï åíåñãçôéêü ñüëï íá ôïí ðáßæåé
áð’ Ýîù ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá óôá ðëáßóéá
åíïò “Éóëáìéêïý Ìåôþðïõ” ôùí áíôé-¢óáíô ïñãáíþóåùí, ðïõ áð üôé öáßíåôáé âñßóêåôáé õðü ôçí êáèïäÞãçóÞ ôçò. ÁõôÞ ç
áíÜìåéîç Ýãéíå Ýíôïíç áðü ôçí þñá ðïõ ç
ÓáïõäéêÞ Áñáâßá Üñ÷éóå íá åîïñãßæåôáé ìå
ôçí üëï êáé ðéï áíåêôéêÞ óôïí ¢óáíô êáé
üëï êáé ðéï öéëïúñáíéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ðñïåäñßá ÏìðÜìá. (Áðü áõôÞí åß÷å áðï÷ùñÞóåé óôï ìåôáîý óáí ÕÐÅÎ ç Êëßíôïí ãéá
íá îåðëõèåß áðü ôçí êáôçãïñßá üôé Þôáí
õöåóéáêÞ áðÝíáíôé óôç Ñùóßá êáé ôï ÉñÜí
êáé íá äéåêäéêÞóåé ôçí åðüìåíç ðñïåäñßá

ôùí ÇÐÁ óáí ôÜ÷á óêëçñÞ áðÝíáíôé óôïí
áðïèñáóõìÝíï ðéá Üîïíá Ñùóßáò-ÐåêßíïõÔå÷åñÜíçò). ÔåëéêÜ ç áíôåðßèåóç áõôïý ôïõ
ìåôþðïõ óôïí ISIS Ýãéíå ôüóï áðïôåëåóìáôéêÞ ðïõ áõôüò áíáãêÜóôçêå íá ÷Üóåé ðïëëÝò èÝóåéò óôç Óõñßá êáé íá âñåèåß óå êáôÜóôáóç åäáöéêÞò êáé ðïëéôéêÞò áðïìüíùóçò óôï áíáôïëéêü Üêñï ôçò Óõñßáò óôá óýíïñá ìå ôï ÉñÜê.
Ç ðñïäïóßá ôïõ Ìáëßêé, ôï ÊáôÜñ
êáé ï ðïëéôéêüò áõôïðõñïâïëéóìüò
ôïõ ISIS
Ôï üôé áõôüò ï ISIS îå÷ýèçêå íéêçöüñá
êáé Ýóðáóå óôáäéáêÜ ôéò áìõíôéêÝò ãñáììÝò ôïõ ÉñÜê, áêüìá êáé áõôÝò ðïõ ó÷çìáôßóôçêáí ìå åèåëïíôÝò ìåôÜ ôçí áñ÷éêÞ áéöíéäéáóôéêÞ åéóâïëÞ óôéò áñ÷Ýò ôïõ Éïýíç,
ïöåßëåôáé áðëÜ óå ðñïäïóßá áðü ôïõò õðåýèõíïõò ãéá ôç öýëáîç ôùí óõíüñùí
óôñáôçãïýò ôïõ éñáêéíïý óôñáôïý. Ï ISIS
äåí Þñèå öïõóêùìÝíïò óáí ðïôÜìé áðü ôç
Óõñßá üðùò ðïëëïß íïìßæïõí. Öïýóêùóå åîáéôßáò ôùí áíáðÜíôå÷ùí íéêþí ôïõ, êõñßùò áðü éñáêéíïýò óïõíßôåò, áêüìá êáé áðü
ìðááèéêïýò áîéùìáôéêïýò, åîïñãéóìÝíïõò ìå
ôï êáèåóôþò Ìáëßêé. Ôï êëåéäß áõôþí ôùí
íéêþí åßíáé ç ó÷åäéáóìÝíç ðñïäïóßá ôïõ
Ìáëßêé êáé ôùí óôñáôçãþí ôïõ ôùí õðåýèõíùí ãéá ôç öýëáîç ôùí óõíüñùí. Áõôü
ôï ãåãïíüò Þñèå óôç åðéöÜíåéá üôáí ïé ðñïäïìÝíïé óéßôåò óôñáôéþôåò êáôÞããåéëáí óôï
äéåèíÞ ôýðï áõôïýò ôïõò óôñáôçãïýò ìå
ðñþôïí ôïí Áëß Âá÷Üì áë Ìáëßêé (áðü
ôçí ßäéá öõëÞ ìå ôïí ùò ÷èåò ðñùèõðïõñãü, ï ïðïßïò åß÷å áðïôá÷èåß ôï 2006, ãéáôß
õðïóôÞñéæå ôç öéëï- éñáíéêÞ äïëïöïíéêÞ
óõììïñßá ôïõ ÌÜ÷íôé) êáé ìåôÜ ôïí áíôéóôñÜôçãï Áë Áâáíôß ðïõ ïé óôñáôéþôåò ôïí
êõíÞãçóáí êáé ðáñáëßãï íá ôïí óêïôþóïõí (ÔÜéìò ÍÝáò Õüñêçò, 1ç Éïýëç 2014).
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá üëá ôá óôïé÷åßá äåß÷íïõí óáí õðåýèõíï ôçò äéáôáãÞò ãéá ôçí
åãêáôÜëåéøç ôùí óõíüñùí ôïí ßäéï ôïí åãêÜèåôï ôïõ ÉñÜí ðñùèõðïõñãü Ìáëßêé.
Áõôüò åßíáé êáé Ýíáò ëüãïò ãéá ôçí åõêïëßá ìå ôçí ïðïßá áõôüò ï ùò ÷èåò ðáíôïäýíáìïò ôýñáííïò áíôéêáôáóôÜèçêå áðü Ýíáí
Üëëï ðñùèõðïõñãü åãêÜèåôï ôïõ ÉñÜí, áí
êáé áð’ ü,ôé öáßíåôáé ôçò “äÞèåí ìåôñéïðáèïýò ãñáììÞò” ðïõ åßíáé åäþ êáé ÷ñüíéá
ç ðéï öéëïñþóéêç ìÝóá óôï ÉñÜí.
ÁõôÞ ç ðñïäïóßá áí êáé åíôåëþò êñßóéìç
êáé áðïäåé÷ôéêÞ ôïõ âÜñïõò ðïõ Ý÷åé ôï ÉñÜí, ïðüôå êáé ï íåïíáæéóôéêüò Üîïíáò, óôç
äçìéïõñãßá ôïõ “åìéñÜôïõ”, óõíäõÜæåôáé ìå
Üëëá áíáíôßññçôá óôïé÷åßá ãéá ôï üôé êÜôé
ðïëý âñþìéêï ãßíåôáé ìå ôïí ISIS.
¸íá ðïëý ïõóéáóôéêü ôÝôïéï óôïé÷åßï åßíáé üôé ï ðéï âáóéêüò ÷ñçìáôïäüôçò ôïõ ISIS,
üðùò ãåíéêÜ ôùí éóëáìïíáæéóôþí ôçò Óõñßáò, äçëáäÞ êáé ôçò Áë Íïýóñá åßíáé ôï
éñáíüöéëï áí êáé óïõíßôéêï ÊáôÜñ. Áõôü
Ýãéíå ï âáóéêüò óõíåñãÜôçò ôçò Ñùóßáò
óôïí Êüëðï îåêéíþíôáò áðü ôç óõíåííüçóç ìáæß ôçò óáí ï ìåãáëýôåñïò ðáñáãùãüò
öõóéêïý áåñßïõ óôïí êüóìï. Óýíôïìá Ýãéíå ðñïðáãáíäéóôéêÞ âÜóç ôïõ éóëáìïöáóéóìïý -ìå ôï “Áë Ôæáæßñá”- óå üëï ôïí ìïõóïõëìáíéêü êüóìï, áëëÜ öñüíôéóå íá êáëõöèåß ðïëéôéêÜ áðü ôéò ÇÐÁ äßíïíôÜò ôçò

óôñáôéùôéêÝò âÜóåéò. Ôïí öéëï-éñáíéêü áëëÜ êáé öéëï-ISIS ñüëï ôïõ ÊáôÜñ ôïí Ý÷åé
êáôáããåßëåé ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáé ôá óýììá÷á ìå áõôÞí ÅíùìÝíá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá
ðïõ ãé’ áõôüí êõñßùò ôï ëüãï Ý÷ïõí áðïóýñåé ôïõò ðñåóâåõôÝò ôïõò áðü ôï ÊáôÜñ.
Åðßóçò áíïé÷ôÜ êáôÞããåéëå ðñüóöáôá ôï
ÊáôÜñ óáí ôï âáóéêü ïéêïíïìéêü åíéó÷õôÞ
ðñïìçèåõôÞ ôùí üðëùí ôïõ ISIS, ï ãåñìáíüò õðïõñãüò áíÜðôõîçò Ãêåñíô Ìßëëåñ,
êÜíïíôáò ìéá êáôáããåëßá ðïõ ï åêðñüóùðïò ôçò ÌÝñêåë Ýóðåõóå íá áíáêïéíþóåé üôé äåí áðïôåëåß èÝóç ôçò ãåñìáíéêÞò
êõâÝñíçóçò. ÁëëÜ ãéá ôï èÝìá õðÜñ÷åé ðéá
ìéá åêôåôáìÝíç åéäçóåïãñáößá áöïý ïé ïéêïíïìéêÝò åêóôñáôåßåò ãéá ôçí åíßó÷õóç
ôùí ôæé÷áíôéóôþí ìÝóá óôï ÊáôÜñ åßíáé êÜôé ðïõ ãßíåôáé áíïé÷ôÜ. Áêüìá êáé ïé öéëïÏìðÜìá ÔÜéìò ôçò ÍÝáò Õüñêçò (2 ÓåðôÝìâñç 2014) äåí ìðïñïýí íá êñýøïõí ôï ãåãïíüò. ¼ìùò ôï üôé ï ISIS åßíáé êõñßùò
Ýíáò êáôáóêåõáóìÝíïò êßíäõíïò ãéá
íá åîõðçñåôÞóåé ìéá óõóðåßñùóç åíáíôßïí ôïõ ðáñÜ íá Ý÷åé Ýíá äéêü ôïõ Ýóôù
ôåñáôþäåò åðßóçìï ðïëéôéêü ðñüãñáììá, áðïäåéêíýåôáé áðü ôçí áíïé÷ôÞ ðïëéôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôïõ. Åðéóçìáßíïõìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ äýï áðïêáëõðôéêÜ óôïé÷åßá áõôÞò
ôçò óõìðåñéöïñÜò ôïõ ISIS: Ôçí ìðñïóôÜ
óôçí êÜìåñá êôçíùäßá êáé ôçí êáôáããåëßá ôçò Ñùóßáò.
Áò äïýìå ôé óçìáßíåé ï ôåëåôïõñãéêüò âáóáíéóôéêüò êáé êõñßùò ìðñïóôÜ óôéò êÜìåñåò, äçëáäÞ óå äéåèíÞ èÝá áðïêåöáëéóìüò
áìåñéêÜíùí äçìïóéïãñÜöùí áðü ôïí ISIS,
êáèþò êáé ç åðßóçò äéáôõìðáíéóìÝíç óöáãÞ áé÷ìáëþôùí êáé êõñßùò áëëüèñçóêùí
áìÜ÷ùí, üðùò åêåßíç ôùí ÷ñéóôéáíþí Ãéáæßíôé. ÊáíÝíáò óôñáôüò êáé ìÜëéóôá ìéêñüò
óôñáôüò üðùò áõôüò ôïõ ISIS -ðïõ êáíÝíáò äåí ôïí åêôéìÜåé ìåãáëýôåñï áðü ìåñéêÝò äåêÜäåò ÷éëéÜäåò - äåí ìðïñåß íá êåñäßóåé Ýíáí ðüëåìï åíáíôßïí ôùí ìåãÜëùí
äéåèíþí å÷èñþí ôïõ áí äåí êåñäßóåé êÜðïéá äéåèíÞ ç Ýóôù ðåñéöåñåéáêÞ õðïóôÞñéîç ôçò êïéíÞò ãíþìçò. ÔÝôïéåò êôçíùäßåò
ïé ãíÞóéïé öáóéóôéêïß óôñáôïß, ðïõ èÝëïõí
êáôï÷Þ êáé äéáôÞñçóç åäáöþí ôéò êñýâïõí áêüìá êáé áðü ôéò ìÜæåò ôïõò, äåí ôéò
äéáôõìðáíßæïõí. ¼ôáí ôï êÜíïõí åßíáé ìüíï ãéá íá ôñïìïêñáôÞóïõí ôïõò Üìåóïõò
ôïðéêïýò å÷èñïýò ôïõò þóôå áõôïß íá õðïôá÷ôïýí, ü÷é ãéá íá åîïñãßóïõí ôçí õäñüãåéï êáé åéäéêÜ ôéò õðåñåðåìâáôéêÝò êáé ðáíßó÷õñåò óôñáôéùôéêÜ ÇÐÁ. ÔÝôïéåò ðñïâïêÜôóéåò ìðïñïýí íá äþóïõí ðïëéôéêÜ ïöÝëç ìüíï óå óõììïñßåò óáí ôçí Áë ÊÜéíôá, ïé ïðïßåò äïõëåýïõí ðáñÜíïìá êÜôù
áðü å÷èñéêÝò ôïõò êñáôéêÝò åîïõóßåò ü÷é
óå êñÜôç Þ óå õðïøÞöéá êñÜôç óáí ôï åìéñÜôï ôïõ ISIS. Ôá ðéï âáóéêÜ áìåñéêÜíéêá
ÌÌÅ ðáñáäÝ÷ïíôáé üôé ìüíï áðü ôçí þñá
ðïõ ï ISIS áðïêåöÜëéóå ôïõò äýï áìåñéêáíïýò, äçìéïõñãÞèçêå ñåýìá õðÝñ ôçò áìåñéêÜíéêçò åðÝìâáóçò óôï ÉñÜê êáé ìüíï Ýôóé ï ÏìðÜìá ìðüñåóå íá áëëÜîåé ôç äÝóìåõóç ðïõ ôïí Ýöåñå óôçí åîïõóßá, üôé äçëáäÞ
äåí èá åðéóôñÝøåé ìå óôñáôü óå áõôÞí ôçí
ðåñéï÷Þ, êáé éäßùò ôçí åêôßìçóç ôïõ óôéò
áñ÷Ýò ôïõ ÷ñüíïõ üôé ï ISIS ìïéÜæåé ìå ìéá
ðïëý ðáñáêáôéáíÞ ïìÜäá ìðÜóêåô (ÍÕÔ,

21/9/2014). ÁõôÜ êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá ôá
Ýëåãå ôüôå ãéá íá ðñïëÜâåé íá äõíáìþóåé
ôï Ýêôñùìá. ¼ìùò ðñÜãìáôé óÞìåñá áñêåôïß áìåñéêÜíïé óôñáôéùôéêïß åéäéêïß áìöéâÜëïõí ãéá ôï ðùò åßíáé äõíáôü ðñáãìáôéêÜ ï óïõíéôéêüò ISIS íá áðïôåëåß ðñáãìáôéêü óôñáôéùôéêü êßíäõíï áêüìá êáé ãéá
ìüíï ôï ÉñÜê, üôáí ïé óïõíßôåò ôïõ ÉñÜê,
áêüìá êáé áí ðÜíå óýóóùìïé ìå ôïí ISIS,
Ý÷ïõí ìüíï ôï 30% ôïõ ðëçèõóìïý áðÝíáíôé
óôï 60% ôùí óééôþí (ðïõ èá õðïóôçñßæïíôáé áðü ôá 80 åêáôïììýñéá ôùí óééôþí ôïõ
ÉñÜí) êáé áðÝíáíôé óôï 20% ôùí Êïýñäùí
ôïõ ÉñÜê. Óôçí ßäéá êáôåýèõíóç ôçò êáèáñÞò ðñïâïêÜôóéáò óå âÜñïò ôïõ ISIS Þôáí
êáé ïé åêôåëÝóåéò ôùí ÷ñéóôéáíþí áìÜ÷ùí
Ãéáæßíôé ðïõ óõóðåßñùóáí ðéï åýêïëá êáé
ôá åõñùðáúêÜ êñÜôç ðßóù áðü ôéò ÇÐÁ,
äçëáäÞ Ýäùóáí ëáâÞ óôïõò äéÜöïñïõò ñùóüöéëïõò ôýðïõ ÏëÜíô, ÌÝñêåë, ÑÝôæé êáé
Óßá íá ôñÝîïõí ðßóù áðü ôïí ÏìðÜìá óå
ðüëåìï åíÜíôéá óôïí ISIS ðïõëþíôáò ôçí
Ïõêñáíßá óôï áëçèéíü ôÝñáò ðïõ åßíáé ç
íåïíáæéóôéêÞ ðïõôéíéêÞ Ñùóßá. Áí óêåöôåß
êáíåßò üôé ïé Ïõêñáíïß óôñáôéþôåò ðñïôéìïýí íá áõôïêôïíÞóïõí ðáñÜ íá ðÝóïõí
óôá ÷Ýñéá ôùí ÔóåôóÝíùí âáóáíéóôþí ðïõ
áêïëïõèïýí ôá ñþóéêá óôñáôåýìáôá ìðïñåß íá êáôáëÜâåé ðüóï åãêëçìáôéêÞ åßíáé
ç äõôéêÞ ãñáììÞ “üëïé åíÜíôéá óôïí öñéêáëÝï ISIS”.
ÁëëÜ êáé áí êÜðïéïò ùò ôá ôþñá äåí Ý÷åé äåé êÜôé ôï ðáñÜäïîï óôïí ðüëåìï ôïõ
ISIS äåí Ý÷åé ðáñÜ íá óêåöôåß ðïéá ëïãéêÞ
Ý÷åé ç áðåéëÞ ðïõ áõôüò äéáôõðþíåé åíÜíôéá óôïí Ðïýôéí (!), íáé ôïí Ðïýôéí, ôçí
þñá áêñéâþò ðïõ ôïõ åðéôßèåôáé ç áìåñéêÜíéêç áåñïðïñßá êáé üëç ç Åõñþðç. Óå Ýíá
âßíôåï ôçò 31 Áõãïýóôïõ ðïõ áíÝâçêå óôï
youtube ï ISIS äéáêçñýóóåé üôé èá “åêèñïíßóåé” ôïí Ðïýôéí åî áéôßáò ôçò õðïóôÞñéîçò ðïõ äßíåé óôïí ¢óáíô êáé áðåéëåß ôç
Ñùóßá üôé èá åîáðïëýóåé ôñïìïêñáôéêÝò åðéèÝóåéò óôï ñþóéêï Ýäáöïò ãéá íá áðåëåõèåñþóåé ôçí Ôóåôóåíßá. Ðïéïò ëïãéêüò
ðïëéôéêüò ïñãáíéóìüò èá Ýëåãå óôïí Ðïýôéí üôé “ôá áåñïðëÜíá ðïõ óôÝëíåéò óôïí
¢óáíô èá ôá óôåßëïõìå óå óÝíá” (Ìonde,
4/9/2014) ôçí þñá ðïõ ôïí âïìâáñäßæåé ç
áìåñéêÜíéêç áåñïðïñßá êáé ôïõ åðéôßèåíôáé
ôñåéò óôñáôïß óôï Ýäáöïò (ÉñÜí, ÉñÜê, Êïýñäïé) êáé ôçí þñá ðïõ ï Ðïýôéí õðïôßèåôáé
Ý÷åé êýñéï å÷èñü ôéò ÇÐÁ óôï ïõêñáíéêü,
äçëáäÞ ôïí ßäéï å÷èñü ìå åêåßíïí ôïõ ISIS
ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé áíôéêåéìåíéêÞ óõììá÷ßá ISIS-Ñùóßáò; Êáé üëá áõôÜ ãéá ìéá ðáãùìÝíç óýãêñïõóç óáí áõôÞ ôçò Ôóåôóåíßáò; ÁõôÞ ç äÞëùóç Ý÷åé ìüíï Ýíá óôü÷ï:
Íá ðåßóåé ôç Äýóç, éäéáßôåñá ôï ëáü ôùí
ÇÐÁ ðïõ Ý÷åé ôï öïâéêü óýíäñïìï ôçò ôæé÷áíôßóôéêçò áåñïðïñéêÞò åðßèåóçò ôçò 11
ôïõ ÓåðôÝìâñç, üôé åßíáé ïé ÇÐÁ êáé ç Ñùóßá ðïõ Ý÷ïõí ôïí ßäéï êýñéï å÷èñü, äçëáäÞ ôï öáíôáóìáãïñéêü óõììïñéôï-Ôæé÷Üíô,
ïðüôå ðñÝðåé íá ôá âñïýíå óå âÜñïò ôçò
Ôóåôóåíßáò. Áí áõôü äåí åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí
áíôéêåéìåíéêüò áíôéðåñéóðáóìüò óôï êåíôñéêü ðáãêüóìéï óôñáôéùôéêï-ðïëéôéêü
ìÝôùðï ðïõ åßíáé áõôü ôçò åðßèåóçò ôçò ñþóõíÝ÷åéá óôç óåë. 15
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Áíáäçìïóßåõóç áðü ôï ÐñïóÜñôçìá ôïõ
ó. Ç. Æáöåéñüðïõëïõ óôçí
“Éóôïñßá ôçò ×åñóïíÞóïõ ôïõ ÌïñéÜ”
ôïõ É.Ö. ÖáëìåñÜéåñ
Ç Ýêäïóç ôïõ äåýôåñïõ ôüìïõ ôçò “Éóôïñßáò ôçò ×åñóïíÞóïõ ôïõ ÌïñéÜ” ôïõ É. Ö. ÖáëìåñÜéåñ áðü ôç “ÌåãÜëç Ðïñåßá”, Ý÷åé ðñïêáëÝóåé
ìåãÜëï åíäéáöÝñïí óôïõò äýï ìÞíåò ðïõ Ý÷ïõí ðåñÜóåé üðùò äéáðéóôþíïõìå áðü ôçí êõêëïöïñßá ôïõ âéâëßïõ óôá âéâëéïðùëåßá ðïõ äéáêéíåßôáé. Áðïäåéêíýåôáé ðüóï ÷ñÞóéìï êáé äéáöùôéóôéêü åßíáé áõôü ôï âéâëßï ãéá ôçí êáôáíüçóç êáé ôçò éóôïñéêÞò ðïñåßáò ôïõ íåïåëëçíéêïý
Ýèíïõò áëëÜ êáé ôçò óçìåñéíÞò ðñáãìáôéêüôçôáò.
¼ðùò áíáöÝñáìå óôï óýíôïìï óçìåßùìá ôçò ðáñïõóßáóçò ôïõ âéâëßïõ, äçìïóéåýïõìå óå áõôü Ýíá ðñïóÜñôçìá ôïõ åêäüôç, ðïõ Ý÷åé ãñÜøåé
ï ó. ãñáììáôÝáò ôçò ÊÅ ôçò ÏÁÊÊÅ Çëßáò Æáöåéñüðïõëïò. Ôï ðñþôï
ìÝñïò ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò áíáöÝñåôáé óôç ìåãÜëç ïìïéüôçôá ôçò åðï÷Þò

óôçí ïðïßá áíáöÝñåôáé ï ÖáëìåñÜéåñ óôçí ðïëý óðïõäáßá, ïõóéáóôéêÜ
ðïëéôéêÞ åéóáãùãÞ ôïõ ìå ôç óçìåñéíÞ, åíþ ôï äåýôåñï êáé ìåãáëýôåñï
ìÝñïò ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò åðé÷åéñåß íá äþóåé ìßá áðÜíôçóç óôï áí ç
âáñåéÜ áñíçôéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ ðåñéãñÜöåé ï É.Ö. ÖáëìåñÜéåñ ãéá ôï
åëëçíéêü Ýèíïò ôçò åðï÷Þò ôïõ Ý÷åé áëëÜîåé óå ó÷Ýóç ìå ôüôå, ôé åßíáé
áõôü ôï êáôáóôñïöéêü ðïõ áêüìá ìáò äÝíåé ìå áõôü ôï ðáñåëèüí êáé ôï
áí êáé ðùò ìðïñïýìå íá âãïýìå ìå ìéá ìåãÜëç, ìéá åðáíáóôáôéêÞ áëëáãÞ áðü ôá óçìåñéíÜ åèíéêÜ áäéÝîïäá
Ôï äåýôåñï ìÝñïò ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò, ðïõ ðñïóðáèåß íá áðáíôÞóåé
áõôÜ ôá åñùôÞìáôá, ôï äçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù.

ÁÐÏÓÐÁÓÌÁ ÁÐÏ ÔÏ ÐÑÏÓÁÑÔÇÌÁ ÔÏÕ ÅÊÄÏÔÇ

ÄÉÁÂÁÆÏÍÔÁÓ ÔÏÍ ÖÁËÌÅÑÁÚÅÑ ÓÔÇÍ ÅÐÏ×Ç
ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÔÓÁÑÙÍ
ούμενοι, που ζητάνε από το ελληνικό πολιτικό
προσωπικό, και κυρίως από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, να αλλάξει τώρα γενική κουλτούρα και
από Ανατολίτες να γίνουν Ευρωπαίοι. Μια τέτοια
αντίληψη, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της,
πρακτικά αδυνατίζει την πάλη αυτού του λαού να
αλλάξει την τωρινή πολιτική του κατάσταση, εφόσον υποτίθεται τον δεσμεύει η μακρόχρονα διαμορφωμένη γενική του κουλτούρα, ή αλλιώς το
επίπεδο του πολιτισμού του. Γιατί είναι γνωστό
ότι τα βήματα εξέλιξης του πολιτισμού είναι πολύ
πιο αργά από εκείνα της πολιτικής εξέλιξης και,
ôïõ ÉÜêùâïõ Ößëéððïõ ÖáëìåñÜéåñ
αν πρέπει πρώτα να αλλάξουμε νοοτροπίες αιώνων και μετά να απελευθερωθούμε πολιτικά, τότε
θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον πολλές δεκαετίες
καταστροφής και υποδούλωσης, πριν μπορέÄÅÕÔÅÑÏ ÌÅÑÏÓ
σουμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά στους
Ï ÌïñéÜò, ñçìáãìÝíïò áðü åóùôåñéêïýò ðïëÝìïõò ìåôáîý
τωρινούς κύριους εχθρούς μας.
ôùí ÖñÜãêùí êáé ôùí Âõæáíôéíþí êáé
Ακόμα χειρότερα, υπάρχει ο κίνδυνος στις παðëçììõñéóìÝíïò áðü áëâáíïýò åðïßêïõò,
ραπάνω τρομακτικά διορατικές διαπιστώσεις του
Φ. να βρουν οι χειρότεροι αντιδραστικοί μια σειêáôáëáìâÜíåôáé ôåëéêÜ áðü ôïõò Ôïýñêïõò.
ρά επιχειρήματα, για να επιδοκιμάσουν τις υπερ1250-1500 ì.×.
συντηρητικές, εθνοθρησκευτικού ρατσιστικού τύπου θεωρίες τύπου Χάντιγκτον, ότι το θρησκευτικό υπόβαθρο διαμορφώνει σήμερα τον πολιτιστικό, οπότε και τον πολιτικό χαρακτήρα κάθε
ÌåôÜöñáóç-ÐñáãìáôïëïãéêÜ:
λαού, οπότε προσδιορίζει και τη θέση του στα
διεθνή πολιτικά στρατόπεδα. Σύμφωνα μ’ αυτή
ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÏÖÔÆÏÃËÏÕ
τη θεωρία, που την ασπάζονται ουσιαστικά και οι
ρώσοι
νεοτσαρικοί γεωπολιτικοί τύπου Ντούγκιν,
ÐÑÏÓÁÑÔÇÌÁ ÔÏÕ ÅÊÄÏÔÇ
η
πολιτιστικά
ορθόδοξη Ελλάδα είναι προορισμέÄéáâÜæïíôáò ôïí ÖáëìåñÜéåñ ôçí åðï÷Þ ôùí íÝùí ôóÜñùí,
νη να βρεθεί πολιτικά στο στρατόπεδο της επίσης
Áðü ôïí Çëßá Ã. Æáöåéñüðïõëï
ορθόδοξης Ρωσίας και να αντιπαρατεθεί στην άθεη ή καθολική ή προτεσταντική Δύση. Δηλαδή
οι ίδιοι οι οπαδοί της ρώσικης “λύσης” για την
ΤΟΥ Η. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ελλάδα θα μπορούν να πουν σε όσους δημοκράτες αντιδρούν
σε μια τέτοια μοίρα ότι, είτε θέλουν είτε δε θέλουν, η Ελλάδα
Το μεγάλο πολιτικό ερώτημα που αντικειμενικά δεν μπορεί παρά να είναι με τη Ρωσία, γιατί αυτό τάχα επιτάσβάζει ο Φ.: Γιατί δεν έχουμε ακόμη πραγματικά σει και ο κοινός ορθόδοξός τους πολιτισμός. Δηλαδή μπορεί
“εισέλθει στην κοινότητα των ευρωπαϊκών κρατών;” να χρησιμοποιήσουν τον Φαλμεράιερ ενάντια στον Φαλμεράιερ.
Είναι αλήθεια ότι το αργό, σχετικά πιο ήρεμο ποτάμι των
Το ερώτημα ωστόσο είναι: τι συμβαίνει και δύο περίπου
πολιτιστικών αλλαγών κυλάει για πολύ καιρό αργά στο βάθος
αιώνες μετά τις τρομερές αυτές διαπιστώσεις δεν έχουμε ζήμιας κοινωνίας, ακόμα και όταν φουσκώνουν τα ορμητικά
σει μια τέτοια εθνική εξουσία; Και γιατί είμαστε ακόμα δεμένοι
ρεύματα των μεγάλων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνιτόσο πολύ με την αυταρχική και διεφθαρμένη Ρωσία; Σημαίκών αλλαγών. Τα ρεύματα αυτά έχουν να κάνουν με τις όλο και
νει μήπως ότι σαν λαός δεν έχουμε προοδεύσει ρούπι από τα
πιο έντονες, τις επαναστατικές αλλαγές που φέρνει η ιλιγγιώχρόνια του Φ.;
δης ανάπτυξη των κοινωνικών παραγωγικών δυνάμεων, ιδιαίΑν αυτό το ερώτημα δεν απαντηθεί, θα υπάρξουν πολλοί
τερα η ανάπτυξη της επικοινωνίας. Όσο αυτές οι δυνάμεις
προοδευτικοί αναγνώστες από αυτούς που δεν πιστεύουν
σπάνε τα εθνικά σύνορα, οπότε οι αντιφάσεις του παγκόσμιου
στο καθεστωτικό μάθημα ότι για την εθνική τραγωδία μάς
καπιταλισμού γίνονται πιο οξείες, τόσο ξεσπάνε όλο και πιο
φταίει η Ευρώπη, οι οποίοι ίσως επιβεβαιωθούν και μέσα
καταστροφικές οι οικονομικές κρίσεις και οι ιμπεριαλιστικοί
από τούτο το έργο ότι τελικά υπάρχει κάτι αρνητικό, βαθύ
πόλεμοι, που με τη σειρά τους φέρνουν τις πιο βαθιές κοινωκαι αναλλοίωτο μέσα στον ίδιο τον ελληνικό λαό, που τον κανικές και πολιτικές επαναστάσεις, οι οποίες συνεπαίρνουν όχι
ταδικάζει να μένει μακριά από την πρόοδο ή να την κλωτσάει
απλά κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά όλο τον πλανήτη. Αυτά τα
όσοι αιώνες και αν περάσουν. Ήδη μια τέτοια αντίληψη τη
όλο και πιο βίαια, φουρτουνιασμένα διεθνή ρεύματα της οισυμμερίζονται κάποιοι φιλοευρωπαίοι φιλελεύθεροι διανο-
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κονομίας και της πολιτικής δεν αφήνουν ανεπηρέαστο κανένα επιμέρους εθνικό πολιτιστικό ρεύμα που έχει κληροδοτήσει σε κάθε λαό το παρελθόν. Το ξεσηκώνουν όπως ο χείμαρρος ανασκάπτει το βυθό αλλάζοντας κάθε τόσο ακόμη και
την κοίτη του. Και τελικά αφήνουν πελώριες θετικές αλλαγές
στο αργό πολιτιστικό ρεύμα βάθους και προσδιορίζουν την
ανάπτυξη και την ποιότητά του.
Τα παραδείγματα της παραπάνω κίνησης είναι άφθονα. Κάποιοι κεντροαφρικανικοί λαοί βγήκαν πριν από 500 χρόνια
από τη βαρβαρότητα, αλλά σήμερα κάνουν πολιτιστικά άλματα που η δυτική Ευρώπη χρειάστηκε να τα κάνει στη διάρκεια 4000 χρόνων. Η νότια Ευρώπη βγήκε από τη βαρβαρότητα 3-4 χιλιετίες πριν, μπήκε στη δουλοκτησία πριν από 2500
χρόνια και την αποτίναξε οριστικά πριν από 1400 χρόνια (στο
βυζαντινό ανατολικό της κομμάτι). Μετά μπήκε στη φεουδαρχία με πρωτοπόρο τον κάποτε βάρβαρο ευρωπαϊκό Βορρά,
όπου έμεινε μέχρι τον 17ο-19ο αιώνα. Πρώτος επίσης μπήκε
ο ευρωπαϊκός Βορράς και στον αστικό πολιτισμό, όπου και
συνεχίζει να βρίσκεται τα 300 τελευταία χρόνια παρά τα δύο
μεγάλα κύματα προλεταριακών επαναστάσεων στον Α΄ και Β΄
παγκόσμιο πόλεμο, που οδήγησαν στις δύο σοσιαλιστικές
εξουσίες στην περιφέρεια, στη Ρωσία και την Κίνα. Αλλά σε όλο
αυτό το διάστημα δεν υπάρχει πολιτιστική καθυστέρηση φεουδαρχικού, ακόμη και δουλοκτητικού τύπου, ακόμη και
βαρβαρότητας, που να μην έχει ξεμείνει κάπου χωμένη σε
κάποια σημεία του πλανήτη και που να μην μπορεί ο κάθε
ιμπεριαλισμός να την ξεθάψει. Αυτό συμβαίνει με τις αντιδραστικές πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, δηλαδή με τις αντεπαναστάσεις. Αυτές πάνε προς τα πίσω το πολιτιστικό ρεύμα
από πολλές πλευρές, αν και πάντα προσωρινά και μόνο σε
ορισμένα μέτωπα. Αυτήν την προσωρινή οπισθοδρόμηση την
πετυχαίνουν οι αντιδραστικές πολιτικές και κοινωνικές εξουσίες χρησιμοποιώντας τα πιο καθυστερημένα, τα πιο αντιδραστικά στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης ενός λαού
και, τελικά, του χαρακτήρα και της ψυχοσύνθεσής του. Άλλωστε αυτή η ανάσυρση δεν είναι δύσκολη, καθώς είναι και ο
ίδιος ο ιμπεριαλισμός, δηλαδή ο υπερανεπτυγμένος καπιταλισμός, που από τη φύση του σαπίζει, και όσο σαπίζει επιστρέφει από πολλές πλευρές στη βαρβαρότητα, ακόμα και
στην αγριότητα, και μάλιστα με έναν τρόπο ανυπόφορο.
Έτσι και στην Ελλάδα δεν έπαψαν ποτέ εντελώς να κυλούν
μέσα στο βαθύ και αργό πολιτιστικό ποτάμι και τα ρεύματα
από το βυζαντινό, χριστιανορθόδοξο στη μορφή του παρελθόν, αν και καθόλου με την ίδια ένταση και τον ίδιο όγκο όπως
κυλούσαν την εποχή του Φαλμεράιερ. Αλλιώς δε θα μπορούσε
να εξηγηθεί γιατί η Ελλάδα έφυγε από την τσαρική πολιτική
επιρροή και μπήκε κάτω από αγγλική επικυριαρχία μετά τον
Κριμαϊκό πόλεμο στα 1856, γιατί διασπάστηκε ανάμεσα στην
αγγλική και στη γερμανική επιρροή μέχρι τον Α΄ παγκόσμιο
πόλεμο, γιατί στο Μεσοπόλεμο σημείωσε την πιο δραστήρια
βιομηχανοποίηση και τον πιο έντονο εκδυτικισμό στη λογοτεχνία και στην τέχνη και, κυρίως, γιατί ενάντια στη χιτλερική
Κατοχή και μετά απ’ αυτήν βγήκε από μέσα της, και μάλιστα
βγήκε τόσο ισχυρό μέσα στο έθνος, και το ρεύμα υπέρ του
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σοσιαλισμού, δηλαδή ο πιο προωθημένος διαφωτισμός και
δημοκρατισμός.
Επίσης, αν είναι η βυζαντινή χριστιανορθόδοξη πολιτιστική
παράδοση που μας καθορίζει και πολιτικά-κοινωνικά και “η
εστία ζωής του ελληνικού λαού αισθητοποιήθηκε στις πόλεις
Ισταμπούλ και Μόσχα”, τότε πώς γίνεται το Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ο πιο αντιπροσωπευτικός θρησκευτικός κληρονόμος της βυζαντινής Ορθοδοξίας, να βλέπει σήμερα σαν αντίπαλο τη Μόσχα και σύμμαχο τη Δύση,
πράγμα που σε σημαντικό βαθμό δεν αφήνει την ελληνική
Εκκλησία να υποταχτεί απόλυτα στη ρωσόδουλη πολιτική
γραμμή της ηγεσίας της; Ασφαλώς οι ρωσόφιλοι έχουν σ’ αυτό
την απάντησή τους, και συγκεκριμένα ότι το Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης είναι ένα φάντασμα του παλιού του εαυτού, που, λόγω αδυναμίας, υποτάχθηκε στην Τουρκία ή, ακόμα περισσότερο, στους έλληνες εμποροτραπεζίτες και εφοπλιστές ή στην ελληνική Διασπορά της Δύσης κτλ. κτλ. Όμως
έτσι το ερώτημα μετατοπίζεται στο γιατί αυτοί οι τελευταίοι δε
δέχονται να υποταχθούν στη Μόσχα, αλλά μένουν στραμμένοι
κυρίως προς τη Δύση.
Νομίζουμε ότι τα φαινόμενα που με τόση διεισδυτικότητα
έβλεπε ο Φ. στα 1830 και τα απέδιδε σχεδόν αποκλειστικά
στον ανατολικοορθόδοξο βυζαντινό χαρακτήρα του λαού και
στην κοινή βυζαντινή και ρώσικη “εστία των αισθήσεών του”
πρέπει να αποδοθούν σ’ έναν εξίσου μεγάλο, ίσως και μεγαλύτερο, βαθμό στην άμεση ρώσικη τσαρική πολιτική επέμβαση. Νομίζουμε δηλαδή ότι εκείνο που παρατηρεί ο Φ. στον
πρόλογο σαν αντιδυτικό πολιτιστικό πνεύμα και σαν αχαριστία των απελευθερωμένων Ελλήνων από τη δυτική Ευρώπη
οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην πολύ μακρόχρονη
πολιτική δουλειά που είχαν κάνει στο εσωτερικό της προεπαναστατικής Ελλάδας οι ρωσόφιλοι και πριν και, κυρίως, μετά
το ’21. Η εκτεταμένη αντιπάθεια, για παράδειγμα, στη Βαυαροκρατία, πέρα από το ότι αυτή ήταν μια απολυταρχική εξουσία που επιβαλλόταν από τα έξω στον ελληνικό λαό, ήταν
αποτέλεσμα όχι τόσο των δικών της δυτικού τύπου διοικητικών πράξεων, όσο κυρίως της δράσης του ρώσικου κόμματος, που χτύπαγε με μανία ό,τι ήταν προοδευτικό στην πολιτική της οθωνικής Αυλής, όπως π.χ. η κήρυξη του αυτοκέφαλου της ελληνικής Εκκλησίας με πρωτοβουλία του φωτισμένου βαυαρού μεταρρυθμιστή Μάουρερ, ώστε αυτή να ξεκοπεί από τις ολέθριες τότε επεμβάσεις του πατριαρχείου της
Κων/λης ή το κυνήγι από τον ίδιο των πελοποννησιακών συμμοριών του ρώσικου κόμματος. Αλλά τότε τον γενικό, αντιδραστικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της Αυλής
του Όθωνα τον έδινε ο διορισμένος από τη βαυαρική αρχή ως
αντιβασιλέας ρωσόφιλος Άρμανσμπεργκ, τον οποίο μέσω των
άγγλων πρεσβευτών Λάιονς και Ντώκινς σθεναρά στήριζε ο
επίσης ρωσόφιλος υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας και μετέπειτα πρωθυπουργός Πάλμερστον. Είναι κάτω από τις μηχανορραφίες αυτής της ηγεσίας που ο Μάουρερ υποχρεώθηκε να φύγει από την Ελλάδα.
Κατά τη γνώμη μας δηλαδή η έντονη ομοιότητα της αντιευρωπαϊκής γραμμής του 1830 με τη σημερινή πρέπει να αποδοθεί στα ίδια, και μάλιστα στα πολύ πιο ανεπτυγμένα πολιτικά τερτίπια και στις βαθιές θέσεις που έχει καταχτήσει και
στο πολιτικό και στο ιδεολογικό επίπεδο η ρώσικη νεοτσαρική πολιτική. Αυτή σήμερα, σε σχέση με τότε, είναι επιστημονικά, δηλαδή ιμπεριαλιστικά, ανεπτυγμένη και τελειοποιημένη.
Οι ίδιες δηλαδή και πολύ χειρότερες ρώσικες επεμβάσεις και
μηχανορραφίες γίνονται σήμερα που η Ευρώπη δανείζει τα
λεφτά της στην Ελλάδα, τα οποία η πρώτη θα τα χάνει όλο και
περισσότερο σε αλλεπάλληλα κουρέματα-χρεωκοπίες, ενώ την
οικονομική και κυρίως την πολιτική λεία και στην Ελλάδα και
στην ΕΕ θα την αποκομίζει η Ρωσία (και σε ένα βαθμό η
σύμμαχός της Κίνα). Η ΕΕ προορίζεται να είναι ο κατασκευασμένος από τους ρωσόφιλους εχθρός τον οποίο θα χτυπάει
και θα μισεί ο λαός, γιατί αυτή υπογράφει σήμερα την καταστροφή, όπως τότε η Βαυαροκρατία.
Νομίζουμε πως η εξήγηση των τόσο χτυπητών αρνητικών
συνταυτίσεων της Ελλάδας της εποχής του Φ. με τη σημερινή
δε βρίσκεται μόνο, ούτε βρίσκεται τόσο, σε κάποιο πάντα
υπαρκτό βυζαντινο-ορθόδοξο χριστιανικό πολιτιστικό υπόβαθρο του ελληνικού έθνους γενικά, αλλά στον ειδικό, ιστορικά διαμορφωμένο χαρακτήρα της ελληνικής άρχουσας τάξης, ο οποίος της επιβάλλει να σέρνεται από τις πιο αντιδραστικές σε κάθε περίοδο μεγάλες δυνάμεις, ιδίως να σέρνεται
πίσω από τη μεγαλορώσικη, όταν αυτή είναι ισχυρή σε διεθνές επίπεδο. Αυτή αντλεί επίσης από την ίδια ορθόδοξη και
επηρεασμένη από το Βυζάντιο πολιτιστική πηγή, αλλά την οργανώνει υπέρ της.
Όταν σήμερα μιλάμε για ελληνική άρχουσα τάξη, εννοούμε
κυρίως την αστική τάξη. Όμως προτιμούμε τον όρο “άρχουσα τάξη” γενικά, εννοώντας την πολιτικοϊδεολογικά άρχουσα
τάξη, γιατί στην Ελλάδα έχουν την πολιτική ηγεμονία σε κάθε
περίοδο οι ισχυρότερες ξένες μεγάλες δυνάμεις και αυτές, κατά κύριο λόγο, ορίζουν το ηγετικό κρατικό πολιτικό προσωπικό. Και το ορίζουν μέσω κάθε λογής -από την άποψη της
ταξικής προέλευσης- εγκαθέτων, δηλαδή από κλέφτες και λη-

στές παλιότερα ως φιλόδοξους μικροαστούς και τυχοδιώκτες σήμερα. Αυτό το τελευταίο είδος περλαμβάνει και τους
κρατικούς, δηλαδή τους πολιτικά δημιουργημένους μεγαλοαστούς, και από κοντά τους κρατικούς ψευτοδιανοούμενους,
τους κληρονομικούς πολιτικούς, τους εγκάθετους ηγέτες της
κρατικής γραφειοκρατίας κτλ. Αυτοί όλοι αποτελούν μια κοινωνικά εύπλαστη, διαρκώς ανανεούμενη σε ατομικό επίπεδο
και ταξικά σύνθετη άρχουσα τάξη. Τα μέλη αυτής της άρχουσας τάξης μπορούν να γίνουν κάπως σταθερά μέλη της αστικής τάξης, αλλά μπορεί και να χρησιμοποιηθούν και να αναδειχτούν αυθαίρετα από το πουθενά για μια περίοδο και μετά
εξίσου αυθαίρετα να πεταχτούν στο τίποτα. Στην ουσία όλοι
αυτοί γίνονται μέλη της αστικής τάξης από πολιτική άποψη,
δηλαδή γίνονται αστική τάξη μέσα από την πολιτική λειτουργία που τους αναθέτει ο κάθε φορά ξένος ισχυρός παράγοντας.
Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το ότι γενικά στη σύγχρονη
αστική κοινωνία οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου, οι οικονομικοί
μάνατζερ και το πολιτικό κρατικό προσωπικό είναι συνήθως
διαφορετικά πρόσωπα. Είναι μεν διαφορετικά πρόσωπα, αλλά σκέφτονται και δρουν, ιδιαίτερα το κρατικό πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις γενικότερες ανάγκες της παραγωγής
και της αναπαραγωγής του κεφαλαίου, ιδιαίτερα του μονοπωλιακού κεφαλαίου της δικιάς τους χώρας. Όταν μιλάμε
όμως για ελληνική άρχουσα τάξη, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας συμμορίες που αναζητούν νέες διεθνείς προστασίες
και πασχίζουν ασταμάτητα για αλλαγή εσωτερικών πολιτικών
συχετισμών με ένα βασικό στόχο: τη νομή μιας κρατικής εξουσίας ξένης προς το λαό και την ίδια τη χώρα. Αυτή η άρχουσα τάξη αποκτά πολιτικοϊδεολογική συνοχή όχι μόνο υπηρετώντας τη μια ή την άλλη ομάδα ιμπεριαλιστών, αλλά διατηρεί και μια ιστορική εσωτερική συνοχή, καθώς, όποιο
διεθνές αφεντικό και να έχει, ενσωματώνει μέσα της και καλοδιατηρεί λειτουργικά τα πιο αντιδραστικά χαρακτηριστικά του
βυζαντινού χριστιανορθόδοξου πολιτιστικού υπόβαθρου συν
τα πιο πρόσφατα διαμορφωμένα, μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Αντίστροφα, κάθε τμήμα της αστικής τάξης,
ιδιαίτερα της εμποροβιομηχανικής, συνήθως δεν έχει πραγματική πολιτική εξουσία μέσα στο ελληνικό αστικό κράτος,
πέρα απ’ όση του δίνει ο κάθε φορά ξένος προστάτης.
Αυτά τα χαρακτηριστικά της ελληνικής άρχουσας τάξης προκύπτουν από μια αρνητική ιστορική ιδιομορφία που επέτεινε
με μοιραίο και καθοριστικό τρόπο τα αρνητικά του βυζαντινού πολιτιστικού υπόβαθρου. Πρόκειται για το ότι το νεοελληνικό εθνικό κράτος γεννήθηκε με μαμή τον τσαρισμό, δηλαδή τη ρώσικη υπερσυγκεντρωτική, αυταρχική και διεφθαρμένη φεουδαρχία, οπότε με ταξικό ηγεμόνα τα επιλεγμένα από
εκείνην ταξικά πιο αντιδραστικά, πολιτικά και ιδεολογικά στοιχεία. Δηλαδή αυτό το κράτος δεν υπήρξε κληρονόμος ούτε
του καταπιεστικού, αυταρχικού αλλά έντιμου γραφειοκρατικού κράτους της δυτικής απολυταρχίας, ούτε ποτέ συγκλονίστηκε και ανανεώθηκε από μια νικηφόρα αστική δημοκρατική ή εθνικοανεξαρτησιακή επανάσταση, όπως έγινε αλλού
στην Ευρώπη.
Αυτή η ιδιομορφία κάνει το ελληνικό έθνος να διαπερνιέται
από μια μόνιμη βαθιά ταξική αντίθεση ανάμεσα στην κάθε
φορά πολιτικά άρχουσα τάξη του, που κατέχει ως λάφυρο
ένα κράτος γενικά εχθρικό στο λαό, και σ’ ένα λαό (στον οποίο
πρέπει να περιλαμβάνουμε και τα πιο προοδευτικά, όταν υπάρχουν, δημοκρατικά στοιχεία της αστικής τάξης), ο οποίος, κόντρα ακριβώς στην άρχουσα τάξη του και το κράτος
της και εκπροσωπώντας τα βαθύτερα συμφέροντα του έθνους, ξεσπάει κάθε τόσο σε μεγάλα αστικοδημοκρατικά επαναστατικά κινήματα ακριβώς επειδή η άρχουσα τάξη τον
προδίδει και κοινωνικά και εθνικά. Το αποτέλεσμα αυτών των
πολύ μακρόχρονων ταξικών αγώνων είναι ότι ο ελληνικός λαός και γενικά το υπόλοιπο έθνος μας έχουν δραματικά προχωρήσει στους σύγχρονους δρόμους εξέλιξης, ενώ η άρχουσα τάξη, στραβογεννημένη, κακομεγαλωμένη και γι’ αυτό ηθικά άθλια, μέσα στο όλο και πιο άθλιο κράτος της προσκολλάται κάθε φορά σε όποια ξένη μεγάλη δύναμη εκτιμά ότι μπορεί να υπερισχύσει μέσα από κάθε ενδοϊμπεριαλιστική αντιπαράθεση, ακόμα και μέσα από έναν παγκόσμιο πόλεμο, και
την ακολουθεί δουλικά, για να λύσει και τα εξωτερικά, τα λεγόμενα “εθνικά”, και τα εσωτερικά-ταξικά της προβλήματα.
Με τα παραπάνω εννοούμε ότι η ταύτιση, η τόσο συγκλονιστική, του ελληνικού αντιδυτικισμού και φιλορωσισμού στην
Ελλάδα της εποχής του Φαλμεράιερ με το σημερινό αντιδυτικισμό και φιλορωσισμό είναι πολύ περισσότερο πολιτικό προϊόν της κοινής και τότε και σήμερα ρώσικης ανάμιξης στα
ελληνικά πράγματα μέσω της νεοελληνικής άρχουσας τάξης
παρά προϊόν κοινού πανεθνικού χριστιανορθόδοξου, βυζαντινού τύπου πολιτιστικού υπόβαθρου. Η τσαρική ή η νεοτσαρική, δηλαδή η εκάστοτε αντιδραστική Ρωσία γίνεται απλά πιο εύκολα πολιτικά κυρίαρχη στην Ελλάδα από κάθε
άλλη ξένη δύναμη, γιατί κανείς δεν μπορεί όσο η πρώτη να
ανασύρει και, κυρίως, να οργανώνει με τους πράκτορές της
το βυζαντινό πολιτιστικό υπόβαθρο, που διατηρείται πάντα
αρκετά ακμαίο μέσα στα πιο αντιδραστικά και συνήθως ηγεμονικά τμήματα της άρχουσας τάξης. Ασφαλώς αυτά τα στοιχεία δε λείπουν και από το λαό, όμως νομίζουμε ότι σ’ αυτόν
ζουν ή και επανέρχονται περισσότερο από αντανάκλαση, δη-

λαδή μέσα από την οπωσδήποτε βαθιά ιδεολογική, αλλά και
πρακτική επίδραση που έχει η κάθε πολιτικοϊδεολογικά κυρίαρχη άρχουσα τάξη στον κάθε λαό.
Το ερώτημα είναι: ποιο είναι αυτό το υπόβαθρο; Τι είναι
αυτό το αρνητικό, το πολιτιστικά καθυστερημένο που υπάρχει μέσα στο νεοελληνικό έθνος, κυρίως στην άρχουσα τάξη
του, και μπορεί κάθε τόσο, αν και όλο και πιο αδυνατισμένο,
να ανασύρεται από την εκάστοτε πολιτική αντίδραση και να
δηλητηριάζει και τις μάζες; Τι είναι αυτό που μπορούσαν να
ανασύρουν οι παλιοί τσάροι από το 1770 ως το 1856 και οι
σοσιαλιμπεριαλιστές νέοι τσάροι από το 1960 και μετά; Τελικά, τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει στην αυγή του νεοελληνικού έθνους θύματα του τσάρου φεουδάρχη, κέντρου
της ευρωπαϊκής αντίδρασης, και σήμερα, στα γεράματα της
ελληνικής αστικής κοινωνίας, θύματα του νέου τσάρου χιτλερικού τύπου ιμπεριαλιστή; Τι είναι αυτό που έκανε τους ηγέτες του 1821, που πάντως είχαν κάποια προσωπική γενναιότητα και αξία, ζήτουλες και μπαταχτσήδες της Ευρώπης
του 19ου αιώνα και που κάνει τώρα, στον 21ο αιώνα, τους
αφάνταστα φτηνούς πολιτικούς ηγέτες διεθνείς μπαταχτσήδες, δηλαδή μπαταχτσήδες μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας και εντελώς θρασύδειλους και άθλιους ψεύτες;
Και το να θέσουμε μόνο αυτό το ερώτημα σημαίνει ότι μπορούμε να υψωθούμε πάνω από την όποια αδυναμία και να τη
θεραπεύσουμε. Αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε πρακτικά επιτιθέμενοι όχι τόσο απευθείας στην ίδια την αδυναμία,
όσο στον εκάστοτε εξωτερικό εχθρό που την ανασύρει και την
καλλιεργεί διαρκώς για να εξαρτά και να υποδουλώνει το λαό.
Γενικά μόνο πολεμώντας έναν εχθρό που έχει γίνει εξωτερικός
και στέκεται απέναντί μας μπορούμε να χτυπήσουμε τις εσωτερικές μας αδυναμίες που αυτός χρησιμοποιεί για να μας
συντρίψει. Χωρίς έναν σαφή εξωτερικό εχθρό, η κάθε εσωτερική αδυναμία ξέρει να φωλιάζει μέσα στη γλυκιά παραίτηση
της συνήθειας και του φόβου, αλλά και μέσα στον κάθε ατομικό ή και εθνικό ναρκισσισμό, και κάθε πάλη εναντίον της γίνεται ιδιαίτερα επώδυνη για τους λίγους που θα την τολμήσουν,
γιατί μένει πάντα ακατανόητη για τον πολύ κόσμο.
Ο Φαλμεράιερ δεν έχει καταγράψει κάπου ξεχωριστά αυτά
τα στοιχεία του υποστρώματος, αλλά αυτά αναδύονται άπλετα σε μεγάλο μέρος από την εξιστόρηση των πολιτικών αλλαγών και μεγάλων συγκρούσεων από το 11ο ως τον 17ο αιώνα
σ’ αυτόν τον τόμο. Διακρίνει όσο κανείς άλλος έντονη την παρουσία τους στους Νεοέλληνες, τους οποίους ο ίδιος γνώρισε
στις πρώτες φάσεις της δημιουργίας του ελληνικού κράτους
στα 1830.

Η διαφορά ανάμεσα στη δυτική φεουδαρχία και
το βυζαντινό Μεσαίωνα
Αυτό που μας βασανίζει σαν Ελλάδα σε σχέση με τη Δύση,
δηλαδή το ιδιαίτερο στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία
σε σχέση με τη δυτική φεουδαρχία, είναι το ότι στην πρώτη
δεν τσακίστηκε με ριζικό τρόπο η δουλοκτητική κοινωνία κάτω από τα χτυπήματα των βαρβαρικών ορδών, ώστε από τις
στάχτες της να γεννηθεί για μια περίοδο ο ελεύθερος αγρότης
και οι πρώτες του κοινότητες και, μετά από κει, μέσα από τη
σχετική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και την αρπαγή
και συγκέντρωση της γαιοκτησίας σε όλο και πιο λίγα χέρια,
να προκύψει το μικρό φέουδο, οπότε και η νέα πολεμική
αριστοκρατία της γης μέσα από έναν μακρόσυρτο πόλεμο
των πάντων ενάντια στους πάντες. Αυτή η αργή διαδικασία
στη Δύση, που μετέτρεψε μεν τον αρχικά ελεύθερο αγρότη σε
δουλοπάροικο και αργότερα τον τεχνίτη της πόλης σε κάλφα,
τουλάχιστον έφτιαξε από την αρχή ένα νέο κεντρικό σύστημα
εξουσίας σχετικά “από τα κάτω”, εννοούμε από μια τοπική
βάση. Δηλαδή πήγε από το μικροφεουδάρχη ιππότη στο βασιλιά, που στηριζόταν στους ιππότες, και από κει στον αυτοκράτορα ή στο βασιλιά της απολυταρχίας. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία και ο τελευταίος δουλοπάροικος αναγνώριζε από
την πείρα της ζωής του στον τοπικό του φεουδάρχη έναν
ορατό, κοντινό του από μια άποψη, πολιτικό, οικονομικό και
στρατιωτικό ηγέτη, δίπλα στον οποίο μπορούσε να πολεμήσει με το ανάλογο θάρρος και την αίσθηση τιμής που αναγνώριζε σ’ εκείνον. Αυτή η διαδικασία έδινε στον πληθυσμό συνολικά μια αίσθηση συλλογικότητας, έστω και αν αυτή επιβαλλόταν τελικά εξωτερικά και καταπιεστικά, οπότε και μια αίσθηση προσωπικής τιμής, ανδρείας κτλ. Αυτή η ιδιότητα ήταν
που έδωσε τελικά στους δυτικούς τυχοδιώκτες “πλεονάζοντες” φεουδάρχες σταυροφόρους τη δυνατότητα να νικούν
με ελάχιστο στρατό ιπποτών τους Βυζαντινούς. Σύμφωνα με
την εξιστόρηση του Φ. σε τούτο τον τόμο, αυτή η ιδιότητα
έκανε τον κόμη του Πασσαβά με 300 ιππότες να νικήσει
30.000 Βυζαντινούς στην Πελοπόννησο.
Αντίθετα, στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο, η δουλοκτησία επέζησε πρακτικά για αρκετούς αιώνες, παρά την τυπική νίκη της αντιδουλοκτητικής, τότε επαναστατικής, ιδεολογίας του χριστιανισμού, ιδιαίτερα ως τον
6ο μ.Χ. αιώνα. Έτσι η φεουδαρχία που τελικά κυριάρχησε
στην Ανατολή ήταν στη χειρότερη δυνατή εκδοχή της, καθώς
φτιάχτηκε εξαρχής “από τα πάνω”, έχοντας στην κορυφή της
έναν αυτοκράτορα κληρονόμο της δουλοκτητικής εποχής,
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επίφοβο για τους πάντες, αλλά ταυτόχρονα ξένο προς τους
πάντες, χωρίς το κύρος που είχε ο δυτικός ηγεμόνας, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της φεουδαρχίας. Η βυζαντινή αυτοκρατορική εξουσία έβγαινε ασταμάτητα μέσα από τις πιο σκοτεινές ίντριγκες κορυφής μιας απέραντης, διεφθαρμένης γραφειοκρατικής αριστοκρατίας, την οποία οι υπήκοοι ελάχιστα
σέβονταν, καθώς ήταν τόσο δουλική στον αυτοκράτορα, όσο
ήταν εκμεταλλευτική και αυθαίρετα καταπιεστική για το λαό.
Το πιο αντιδραστικό τμήμα αυτής της αριστοκρατίας και ο πιο
αντιδραστικός φεουδάρχης ήταν ο επισκοπικός κλήρος με
κέντρο το Πατριαρχείο της Κων/λης.
Η βυζαντινή αριστοκρατία, και η κοσμική και, κυρίως, η εκκλησιαστική-μοναστική, διακρίνονταν από τον απέραντο ατομικισμό τους, τη δίχως κανέναν ηθικό φραγμό ματαιοδοξία
τους, τις ατέλειωτες δολοπλοκίες, την ατιμία, την υποκρισία
και την ανενδοίαστη κλίση προς την προδοσία. Η επιμονή αυτής της τάξης στο παλιό, ιδιαίτερα η περιφρόνηση στο εμπόριο και στο άνοιγμα προς τον έξω κόσμο, είχε σαν τελική συνέπεια την απόλυτη τελμάτωση της κοινωνίας.
Μια τέτοια αυτοκρατορική εξουσία μπορούσε να επιβάλλεται σε μια τόσο στάσιμη κοινωνία με ένα επιβλητικό, αλλά αιώνια αναλλοίωτο θρησκευτικό δόγμα, καθώς και μ’ ένα αναλλοίωτο θρησκευτικό τελετουργικό. βασικό τους συστατικό ήταν
η απόλυτη κυριαρχία της λατρευτικής φόρμας πάνω στα οποιαδήποτε πρακτικά, ηθικά διδάγματα της θρησκείας. Τέτοια ήταν, αν και σε μικρότερο βαθμό, η φορμαλιστική λατρεία
της ελληνικής γλώσσας, που τόνωνε στους βυζαντινούς τη ματαιοδοξία τους κυρίως επειδή ήταν η γλώσσα των Ευαγγελίων
και όχι επειδή ήταν η γλώσσα της αρχαίας Ελλάδας. Η ελληνική
γλώσσα έγινε η γλώσσα της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αντικαθιστώντας τα λατινικά επειδή τα ελληνικά ήταν η
κοινή λόγια γλώσσα (Lingua Franca) όλης της μεταλεξανδρινής μορφωμένης Ανατολής, οπότε και των Ευαγγελίων. Έτσι η
βυζαντινή αυτοκρατορία έγινε όχι ο συνεχιστής επί της ουσίας,
αλλά ο αχθοφόρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αυτή η
επιδεικτική υπεροχή του τύπου πάνω στην ουσία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι η πεμπτουσία της νεοελληνικής γραφειοκρατικής διοίκησης και εκπαίδευσης, που ενσαρκώνεται
κατά τον τελειότερο τρόπο στη στείρα διδασκαλία της αρχαιοελληνικής γλώσσας.
Οι σύγχρονοι ερευνητές έχουν μελετήσει και την κοινωνική
καθημερινή ζωή και τον ψυχολογικό χαρακτήρα του βυζαντινού χριστιανού υπηκόου του ύστερου βυζαντινού Μεσαίωνα
(3).
Αυτός ο υπήκοος, διαμορφωμένος σε μεγάλο βαθμό κατ’
εικόνα της άρχουσας τάξης του, έχει κι αυτός τη βασική αρνητική ιδιότητα που δεν την έχει ο όμοιός του του δυτικού Μεσαίωνα: είναι ο ατομικισμός που δε γνωρίζει κανενός είδους
αληθινή συλλογικότητα, ούτε στον τομέα της παραγωγής, ούτε
στον τομέα της πολιτικής και στρατιωτικής δράσης. Ακόμα
και οι βυζαντινοί δουλοπάροικοι ή οι μισοανεξάρτητοι αγρότες, αντίθετα με τους δυτικούς δουλοπάροικους, που έμπαιναν σε κάποια παραγωγική συνεργασία με τους ομοίους τους
στο κάθε φέουδο, ήταν απομονωμένοι κοινωνικά, καθώς δούλευαν συνήθως ο καθένας μόνος του το μικρό περιφραγμένο
κλήρο του, ενώ η κοινοτική γη ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη. Τα
ανάλογα ίσχυαν για το βυζαντινό τεχνίτη, που στον ύστερο
Μεσαίωνα επίσης συνήθως δούλευε σε μικρό ατομικό εργαστήρι. Έτσι προκύπτει από πάνω ως κάτω στην κοινωνία το
απομονωμένο άτομο που δεν μπορεί να δει πέρα από τον εαυτό του και τη στενή του οικογένεια, και το οποίο μοιραία υποκύπτει δουλικά σε κάθε εξουσία. Ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί
να αντισταθεί ουσιαστικά χτίζοντας έναν άλλο ηθικό κώδικα
από κείνον της καταπιεστικής του άρχουσας τάξης.
Η διαφορά δηλαδή του βυζαντινού ατομικισμού από τον κατοπινό αστικό ατομικισμό έγκειται στο ότι ο δεύτερος περιορίζεται από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ίδιας της καπιταλιστικής παραγωγής, από την ανάγκη της εντιμότητας στους όρους των εμπορευματικών συναλλαγών και από τον κοινωνικά
ενοποιητικό χαρακτήρα της κρατικής εξουσίας, που εξασφαλίζει τους οικονομικούς και πολιτικούς όρους συνέχισης αυτού του είδους της παραγωγής και ανταλλαγής.
Τα παραπάνω αρνητικά χαρακτηριστικά, που όπως είπαμε
έχουν σαν βαθύτερη πηγή τους τον πολιτικό-κοινωνικό χαρακτήρα της βυζαντινής αριστοκρατίας, είναι εκείνα για τα οποία
μιλάει ο Φ., όταν αναφέρεται στη “φυσική κακότητα” των Ελλήνων και στον πρόλογο και στο κυρίως κείμενο. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για τίποτα το φυσικό, αλλά για τα ιστορικά προσδιορισμένα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας στη διάρκεια μιας αρκετά μακράς περιόδου, και μάλιστα περιόδου στασιμότητας. Το μεγαλύτερο δηλαδή πρόβλημα στη σχέση μας
με τη Δύση δεν ήταν τόσο το ότι είχαμε στην Ελλάδα έναν καθυστερημένο καπιταλισμό, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά το ότι
χάρη στο Βυζάντιο είχαμε το χειρότερο δυνατό Μεσαίωνα. Αυτό το γεγονός μας έφερε σε μειονεκτική θέση όχι μόνο απέναντι
στη Δύση, αλλά και απέναντι στην τούρκικη και στην αραβική
Ανατολή, καθώς τελικά και απέναντι στο σλάβικο Βορρά. Γι’
αυτούς τους λόγους και η φράγκικη κυριαρχία στη βυζαντινή
Ελλάδα, πέρα από το ότι εκμεταλλεύτηκε άγρια και καταπίεσε
την ντόπια αγροτιά, πέρασε σαν κάτι το εντελώς ξένο προς τον
ελληνοβυζαντινό πληθυσμό. Εννοείται ότι μόνο μια άρχουσα
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τάξη ανασφαλής, ανατολίτικη και δίχως χαρακτήρα σαν την
νεοελληνική θα άφηνε να χορταριάσουν και να καταστραφούν
κατά το δυνατό τα δυτικά μεσαιωνικά κάστρα στη χώρα μας,
επειδή δεν ευνοούν τον αυτάρεσκο μύθο της ελληνοβυζαντινής
πολιτιστικής συνέχειας.

Από το βυζαντινό Μεσαίωνα στο
νεοελληνικό κράτος.
Ο καθοριστικά αρνητικός ρόλος της βυζαντινής
ορθόδοξης Εκκλησίας
Ακόμα πιο ξένη στάθηκε στη συνέχεια η μακρόχρονη οθωμανική κυριαρχία, όχι τόσο γιατί του ήταν πολιτιστικά ξένη,
αλλά γιατί άφησε τον ανώτερο διεφθαρμένο πατριαρχικό κλήρο, την προδοτική βυζαντινή αριστοκρατία και τους σκοταδιστές καλόγερούς του να ρυθμίζουν την πνευματική ζωή και μια
σειρά πρακτικούς θεσμούς του ρωμαϊκού μιλέτ, δηλαδή των
χριστιανορθόδοξων πληθυσμών, όπως π.χ. δικαστήρια που
έλυναν περιουσιακές και οικογενειακές διαφορές. Ταυτόχρονα
το οθωμανικό στρατιωτικό, κυρίως, καθεστώς ενσωμάτωσε
στην ίδια την κορυφή της οθωμανικής διοίκησης την πιο αντιπροσωπευτική της βυζαντινής νοοτροπίας γραφειοκρατική τάξη των Φαναριωτών, καθώς χρειαζόταν τα μορφωμένα στελέχη
της. Αυτή η μη ουσιαστική πολιτιστική επίδραση από την τουρκική κυριαρχία αποδεικνύεται από το ότι το βυζαντινό τέλμα
και η ηθική καθυστέρηση έμειναν ίδια και στα χριστιανορθόδοξα Επτάνησα, που δεν μπήκαν ποτέ κάτω από την οθωμανική κυριαρχία. Εκεί μάλιστα η ντόπια, επιφανειακά δυτικίζουσα μισοαριστοκρατία τους πρωταγωνίστησε σε αρνητικά χαρακτηριστικά τόσο, ώστε ο Κοραής να μιλάει γι’ αυτήν στην
απελευθερωμένη Ελλάδα σαν “επτανησιακή ψώρα”.
Επίσης οι Φαναριώτες, αλλά σε σημαντικό βαθμό και οι προύχοντες του ελλαδικού χώρου, ήταν πολύ πιο αντιδραστικοί από τον απλό λαό όχι μόνο και όχι τόσο γιατί λογοδοτούσαν
στην οθωμανική εξουσία, αλλά από ιστορική καταγωγή, και
πάνω απ’ όλα γιατί ήταν βαθιά συνδεδεμένοι με τον ανώτατο
και ανώτερο επισκοπικό κλήρο. Αυτός ο τελευταίος αποτελούσε το πιο καλοδιατηρημένο στοιχείο της βυζαντικής αρνητικότητας και στο πολιτικό και στο ιδεολογικό και στο οικονομικό
επίπεδο. Ο ανώτατος, όπως και ο ανώτερος, κλήρος στην Τουρκοκρατία ήταν ακόμα πιο διεφθαρμένος απ’ όσο στο Βυζάντιο
λόγω της Σιμωνίας (εξαγορά μιας επισκοπικής θέσης με χρήματα), που την ευνοούσαν οι σουλτάνοι, και ήταν τόσο δουλικός απέναντι στην οθωμανική εξουσία, όσο αυταρχικός ήταν
απέναντι στη φτωχολογιά των Ρωμιών, την οποία είχε τη δυνατότητα να συνεχίζει να απομυζά, αλλά και να διαφθείρει πνευματικά κρατώντας τη στη δεισιδαιμονία μέσα από τη βάση
του, που ήταν τα μοναστήρια και οι καλόγεροι. Γι’ αυτό ο Μαρξ
(επιστολή στον Ένγκελς, 1853) κατηγορούσε τους Τούρκους,
“γιατί επέτρεψαν στη βυζαντινή θεοκρατία να αναπτυχθεί στην
οθωμανική αυτοκρατορία με έναν τρόπο που ούτε οι βυζαντινοί αυτοκράτορες είχαν ονειρευτεί. Έτσι έχουν μείνει δύο θρησκευόμενοι λαοί στην Ευρώπη, οι Τούρκοι και ο ελληνοσλαβικός πληθυσμός της Τουρκίας (σσ: λέγοντας ελληνοσλάβους ο
Μαρξ εννοεί τους Νεοέλληνες, υιοθετώντας την ανάλυση του
Φαλμεράιερ). Και οι δυο είναι καταδικασμένοι, ή τουλάχιστον
οι δεύτεροι, μαζί με την κληρικαλιστικά διατεταγμένη κοινωνία
που σταθεροποιήθηκε κάτω από την τουρκική διοίκηση”.
Αυτή η ξεχωριστή προσφορά των Οθωμανών στο ιερατείο
της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν τυχαία. στηρίχτηκε στο ότι
αυτό το ιερατείο ήταν η άκρα δεξιά του βυζαντινού Μεσαίωνα,
η απόλυτη πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική αντίδρασή του.
Ήταν τόσο αντιδραστική, που αντιπάλεψε με πάθος την ιστορικά πολύ πιο προοδευτική τάση των τελευταίων βυζαντινών
αυτοκρατόρων, των Παλαιολόγων, των εκπροσώπων τού στα
σπάργανα τότε ελληνικού πατριωτισμού, να ενωθούν με την
καθολική Δύση για να αντισταθούν στην οθωμανική πλημμυρίδα. Οι πατριάρχες, αντίθετα, τάχθηκαν με τους Οθωμανούς
ενάντια στη Δύση, και γι’ αυτό αμείφθηκαν με την εξουσία τους
πάνω στους ορθόδοξους βυζαντινούς πληθυσμούς, ενώ εκείνο το κομμάτι της βυζαντινής αριστοκρατίας που τους αντιστάθηκε και βρισκόταν βασικά στην ίδια την Κωνσταντινούπολη κατασφάχτηκε μαζί με τους καθολικούς συμμάχους του
(4).
Γι’ αυτό γράψαμε παραπάνω ότι είναι κυρίως η μεταβυζαντινή ελληνική άρχουσα τάξη των προυχόντων, κυρίως σαν επισκοπικός κλήρος, σαν Φαναριώτες και σαν επτανησιακή αριστοκρατία που ενσωμάτωσε, και μάλιστα απέσταξε εντός της,
τα χειρότερα στοιχεία του βυζαντινισμού, ιδιαίτερα το πνεύμα
της ίντριγκας και της προδοσίας, τη ματαιοδοξία και το φθόνο, δηλαδή αυτά που έκαναν το βυζαντινό χρονογράφο Χωνιάτη να γράφει “ο Έλληνας για τον Έλληνα έχιδνα”.
Βέβαια, από την άλλη είναι γεγονός ότι στα εκατοντάδες χρόνια που πέρασαν χωρίς βυζαντινό αυτοκράτορα, με τον ορθόδοξο κλήρο να είναι μεν ισχυρός, αλλά όχι και παντοδύναμος
όπως στο Βυζάντιο, με την τουρκική κυριαρχία να είναι μεν
καταπιεστική, αλλά, όπως είπαμε, χωρίς ισχυρά εσωτερικά ερείσματα στις κοινωνίες των Ρωμιών, ο μεγάλος όγκος των ελληνικών πληθυσμών είχε την ευκαιρία να διαπλάσει έναν πολύ
πιο ανεξάρτητο και πιο υγιή χαρακτήρα από εκείνον των εξουθενωμένων ανθρώπων του ύστερου βυζαντινού Μεσαίωνα. Αυ-
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τή η θετική διαμόρφωση ήταν πολύ πιο ισχυρή για το φτωχό
αγροτικό πληθυσμό των νησιών και άλλων σε μεγάλο βαθμό
αυτοδιοικούμενων περιοχών, ο οποίος δούλευε σκληρά σχετικά μακριά από την οθωμανική εξουσία και εκκλησιαστικά είχε
επαφή κυρίως με τον πιο κοντινό του εργατικό και πολύ πιο
έντιμο εφημεριακό κλήρο. Ο δυισμός λαός-άρχουσα τάξη έγινε
τόσο σημαντικός στην εποχή της ύστερης Τουρκοκρατίας, ώστε κάποιοι σπουδαίοι ιστορικοί και ταξιδιώτες στην ελληνική
χερσόνησο παρατηρούσαν ότι είναι άλλος, ανώτερος ο ηθικός
χαρακτήρας του φτωχού αγροτικού πληθυσμού από εκείνον
των ανώτερων τάξεων. μερικοί μάλιστα τον βρίσκανε τόσο ανώτερο, ώστε είναι σαν να επρόκειτο για δυο ξεχωριστούς λαούς.
Αυτή άλλωστε η παρατήρηση προκύπτει έμμεσα από τον ίδιο
αυτό τόμο του Φ., ο οποίος διακρίνει τη βυζαντινή αριστοκρατία, που φέρθηκε εντελώς προδοτικά κατά την οθωμανική εισβολή, από τον απλό πελοποννησιακό λαό. Μιλώντας για την
πρώτη, ο Φαλμεράιερ σημειώνει ότι η “φιλαργυρία μάλιστα και
η αχρειότητα αυτών των ανθρώπων έφτασε σε τέτοιο σημείο,
ώστε σε συμμαχία και κατόπιν συμφωνίας με το Ζαγανό (σσ:
τον τοποτηρητή του Σουλτάνου στην Πελοπόννησο) να παραδώσουν στο μεγάλο σκλαβοπάζαρο της Θεσσαλίας ως σκλάβους αμέτρητους Μοραΐτες με το πρόσχημα ότι διέκειντο εχθρικά εναντίον της νέας κυβέρνησης (σσ: εννοεί της οθωμανικής) και από αυτήν την πώληση των συμπατριωτών και συμπολιτών τους να αποκτήσουν τεράστιο πλούτο”. Παρακάτω
σημειώνει ότι οι βυζαντινοί προύχοντες “ένιωθαν μάλιστα λιγότερο φθόνο να βλέπουν στο θρόνο του Κωνσταντίνου έναν
ξένο και εχθρό του έθνους τους παρά έναν απ’ αυτούς τους
ίδιους, στο βαθμό που αυτοί διατηρούσαν τα προνόμιά τους
και μπορούσαν να είναι οι ενδιάμεσοι μεταξύ κυρίαρχου και
υπηκόου. Για τους άνδρες αυτούς μισητή ήταν πάντα εκείνη
μόνο η κυβέρνηση που προστάτευε τον καταπιεσμένο λαό (...)
απέναντι στις επεμβάσεις κατώτερων στην τάξη τυράννων από
το γένος των προυχόντων”· και καταλήγει: “Η ελληνική αριστοκρατία έγινε, χωρίς να αλλάξει το θρησκευτικό της δόγμα, τουρκική. ελληνικός παρέμεινε μόνο ο λαός. Γι’ αυτό όμως κιόλας
μόνο αυτός λαφυραγωγήθηκε, μόνο αυτός κακοποιήθηκε, πουλήθηκε και κατασφάχτηκε” (σελ. 352).
Οφείλουμε πάντως εδώ να σημειώσουμε ότι ο Φαλμεράιερ
στον επίλογο του βιβλίου του απορρίπτει τη θέση ότι ο ηθικός
χαρακτήρας του απλού λαού είναι ανώτερος από εκείνον των
ηγετών του, με το επιχείρημα ότι οι τελευταίοι “βγαίνουν από
τα σπλάχνα αυτού του λαού και αναπληρώνονται από το αίμα
και τη ζωή του”.
Πράγματι, τα μέλη κάθε κυρίαρχης τάξης σε ένα μικρό ή
μεγαλύτερο βαθμό ανανεώνονται και από μέλη των καταπιεσμένων τάξεων, πράγμα που ίσχυε ιδιαίτερα στο Βυζάντιο, και
βέβαια αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή.
Είναι επίσης αλήθεια ότι η κυρίαρχη τάξη παράγει και συντηρεί την κυρίαρχη ιδεολογία και την κουλτούρα όλου του πληθυσμού, οπότε και των καταπιεσμένων τάξεων.
Όμως, από τη μια, οι καταπιεσμένες μάζες λίγο πολύ αντιστέκονται σ’ αυτήν την κυριαρχία εξαιτίας των ίδιων των υλικών
όρων της ζωής τους, οπότε η κυρίαρχη ιδεολογία δεν είναι
σύμφυτη τόσο με τη ζωή και το χαρακτήρα τους όσο με τη ζωή
και το χαρακτήρα των κυρίαρχων τάξεων. Από την άλλη, όταν
οι κυρίαρχες τάξεις στρατολογούν νέα μέλη από τους κόλπους
του λαού, όχι μόνο επιλέγουν όσα από αυτά είναι εξαρχής ιδεολογικά κοντινότερα σ’ αυτές, αλλά κυρίως τα διαπαιδαγωγούν πλήρως στο δικό τους τρόπο σκέψης και δράσης μέσα
από την ίδια την εκμεταλλευτική και καταπιεστική, δηλαδή αντιλαϊκή, λειτουργία στην οποία τα εντάσσουν.
Άλλωστε και ο ίδιος ο Φαλμεράιερ, όταν μιλάει για το χαρακτήρα των βυζαντινών Μοραϊτών και τους καταγγέλλει σαν αρνητικό “φρικιαστικό παράδειγμα για άλλους λαούς”, κατηγορώντας τους για “επιορκία, ψευτιά, προδοσία, ασπλαχνιά, απάτη, φυγοπονία, υπεροψία, αντίσταση σε κάθε ανθρώπινη
τάξη, αγνωμοσύνη, απληστία, πανουργία, ανανδρία και κακοήθεια κάθε μορφής”, γράφει ότι αυτό ισχύει ιδίως για τις αποκαλούμενες υψηλές τάξεις.
Αν πάρουμε λοιπόν υπόψη μας ότι ως τα τέλη του 18ου αιώνα
είχαν γίνει σημαντικές θετικές αλλαγές στο νεοελληνικό πληθυσμό και ότι είχε ήδη αρχίσει να βγάζει από μέσα του μια εμποροβιοτεχνική αστική τάξη, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι σε
μερικές δεκαετίες αυτή η τελευταία θα μπορούσε να ενωθεί
αποτελεσματικά με εκείνην που είχε ήδη ωριμάσει και οικονομικά και ιδεολογικά στη Διασπορά της Δύσης και να κάνει,
έστω μέσα από ένα δρόμο διαφορετικό από εκείνον των δυτικών λαών, τη δικιά της αντιοθωμανική εθνική δημοκρατική
επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ού έχοντας μια δική του εθνική διανόηση, που να ηγηθεί πολιτικά
αυτού του αγώνα και τελικά να βάλει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός πραγματικού εθνικού κράτους. Αυτή ήταν άλλωστε η
άποψη του Ένγκελς. Πάντως την αδυναμία του ’21 να δώσει
μια πραγματική εθνικοαπελευθερωτική εξουσία την έβλεπε και
ο πιο μεγάλος αστοδημοκράτης νεοέλληνας διαφωτιστής, ο
Κοραής, κύρια σαν ανεπάρκεια του μορφωτικού επιπέδου του
λαού.
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Μια “βυζαντινίζουσα” άρχουσα τάξη κυριαρχεί
στο νεοελληνικό κράτος εξαιτίας της επέμβασης
του τσαρισμού
Όμως στο πιο καίριο χρονικά σημείο της νεοελληνικής εθνογένεσης επενέβη ο τσαρισμός, που, έχοντας παίξει από τα μέσα του 18ου αιώνα το ρόλο του “προστάτη” των ορθόδοξων
χριστιανικών πληθυσμών απέναντι στην Πύλη, καθοδήγησε μέσω πρακτόρων του τους Νεοέλληνες στον αντικειμενικά και
υποκειμενικά πρόωρο ξεσηκωμό τους του 1821. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα λίγο μετά, καθώς χωρίς εξωτερική επέμβαση, βασικά χωρίς επέμβαση του τσαρισμού, η εξέγερση θα
συντριβόταν και κανένα νεοελληνικό κράτος δε θα πρόκυπτε
εκείνη την εποχή, ενώ αυτό που πρόκυψε έπαιξε, σύμφωνα με
τους Μαρξ και Ένγκελς, ρόλο αντιδραστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο τσάρος, βέβαια, δεν ξεσήκωσε τους Νεοέλληνες γενικά και
αδιαφοροποίητα εναντίον του σουλτάνου, αλλά έθεσε σχολαστικά επικεφαλής τους τα πιο φιλικά του ταξικά αποσπάσματα, τα οποία επέλεξε μέσω των πρακτόρων του στη Φιλική
Εταιρεία. Επρόκειτο για τα πιο “βυζαντινά” στη φυσιογνωμία
τους, και γι’ αυτό τα πιο αντιδραστικά τμήματα του νεοσχηματιζόμενου έθνους. Αυτά είχαν επικεφαλής τους, όπως ήταν φυσικό, τον ελληνικό επισκοπικό κλήρο κάτω από την καθοδήγηση του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Αυτό το τελευταίο ακολούθησε με λαχτάρα τον τσάρο, αν και ταλαντεύτηκε την τελευταία στιγμή μπροστά στην οξύτατη σύγκρουση με
το σουλτάνο, από τον οποίο αντλούσε την ασφαλή και πανίσχυρη εξουσία του πάνω στους ορθόδοξους λαούς. Τέτοια
χαρακτηριστικά “βυζαντινά” τμήματα ήταν επίσης οι Φαναριώτες, καθώς και τα πιο αντιδραστικά και ρωσόφιλα τμήματα
της επτανησιακής αριστοκρατίας, από την οποία βγήκαν τόσο
ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Καποδίστριας όσο και ο
πολιτικός αρχηγός του ρώσικου κόμματος Ανδρέας Μεταξάς.
Επειδή ο τσάρος δεν ήταν ποτέ ασφαλής με τους προύχοντες
της Τουρκοκρατίας, που επίσης πήραν μέρος στην εξέγερση,
οργάνωσε σαν πολιτικοστρατιωτικό του απόσπασμα μέσω του
ίδιου του Καποδίστρια ένα ληστρικό λούμπεν της εποχής, τη
λεγόμενη “κλεφτουριά”, και έθεσε στρατιωτικό επικεφαλής της
τον Κολοκοτρώνη.
Αυτή η ηγέτιδα τάξη αποτύπωσε τον ιστορικά αντιδραστικό
της χαρακτήρα με ένα ανεξίτηλο σημάδι που θα στοιχειώνει για
πάντα τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους: τη γενοκτονική
και ληστρική εθνοκάθαρση όλου του τούρκικου άμαχου πληθυσμού, και μάλιστα της ακόμα πιο καταπιεσμένης φτωχής
τούρκικης αγροτιάς, στην Πελοπόννησο στα 1821. Σ’ αυτή την
απόλυτη εθνοκάθαρση απάντησε με το δικό της βάρβαρο τρόπο η οθωμανική εξουσία κυρίως με τη σφαγή της Χίου, η οποία αποτέλεσε ένα πελώριο χτύπημα στο πιο προοδευτικό και
παραγωγικό κομμάτι του νεοελληνικού πληθυσμού.
Αυτό το ηγετικό μπλοκ συνέτριψε -με τη βοήθεια και των
βάρβαρων αντιποίνων της οθωμανικής εξουσίας- τα φύτρα
της μόλις σχηματιζόμενης, τότε, νεοελληνικής εθνικής αστικής
τάξης, όπως ήταν οι εμποροπλοιοκτητικές συντροφίες και οι
βιοτεχνίες των νησιών, οι βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί τύπου Αμπελακιών, καθώς και οι εξαιρετικά πολύτιμοι για κάθε προοδευτικό μέλλον του έθνους θεσμοί της αυτοδιοίκησης, που,
όπως είπαμε παραπάνω, αναπτύχθηκαν κάτω από την πολύπλευρα αδυνατισμένη οθωμανική κυριαρχία. Η τσαρική Ρωσί-

α είναι υπεύθυνη κυρίως για ένα πράγμα, για το ότι δημιούργησε κυριολεκτικά μέσα από την ηγεμονική της επέμβαση το
1821 μια “ιερή” πολιτική και ιδεολογική αρχή στη σύγχρονη
Ελλάδα: Η αστική τάξη του εμπορίου και της βιομηχανικής
παραγωγής να μην παίζει ποτέ σαν τέτοια ηγεμονικό ρόλο στην
πολιτική εξουσία, αλλά αυτό το ρόλο να τον παίζει εκείνο το
τμήμα της αστικής τάξης που ήταν το πιο υποτελές στις εξωτερικές μεγάλες δυνάμεις και το οποίο, σε τελική ανάλυση, εκπροσωπούσε τη χειρότερη πλευρά του βυζαντινισμού, δηλαδή τη ραδιουργία, την έλλειψη αρχών και προσωπικής εντιμότητας, τη θεσμική μπαμπεσιά και το ψέμα, τη λεηλασία του
κράτους, την πομπώδη και κούφια αρχαιοκάπηλη φρασεολογία, την περιφρόνηση της υλικής παραγωγής και, πάνω απ’
όλα, τη σχεδόν παντελή έλλειψη αληθινού πατριωτισμού. Η χριστιανορθόδοξη, βυζαντινού τύπου άρχουσα τάξη που κυριάρχησε τελικά στο ελληνικό “κράτος-φάντασμα”, σύμφωνα με τη
διατύπωση του Μαρξ, επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά στη
συνείδησή της αυτό που έμαθε από τους προγόνους της: ότι
υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την αναρρίχηση στην εξουσία,
κι αυτός είναι η υποταγή στην πιο ισχυρή αυτοκρατορική δύναμη κάθε εποχής. Τέτοιες δυνάμεις ήταν, μετά το βυζαντινό
αυτοκράτορα, οι φράγκοι φεουδάρχες και οι βενετσιάνοι προβλεπτές, οι οθωμανοί σουλτάνοι, ο τσάρος και αργότερα οι
αγγλογάλλοι αποικιοκράτες, οι γερμανοί μιλιταριστές, οι αμερικάνοι ηγεμονιστές και τώρα, για να κλείσει ο σχετικά σύγχρονος κύκλος αυτής της άθλιας πορείας, οι ρώσοι σοσιαλιμπεριαλιστές.
Αυτή η θεσμική και ιστορική ξενοδουλεία κρύβεται από δύο
γεγονότα: το ένα είναι ο μεγαλοϊδεάτικος εδαφικός επεκτατισμός αυτής της άρχουσας τάξης, που σαν ανασύσταση της
βυζαντινής αυτοκρατορίας υποδείχθηκε ουσιαστικά πρώτα
από τον Καποδίστρια. Σύμφωνα μάλιστα με τον Φαλμεράιερ
(βλ. σελ. 386 σ’ αυτόν τον τόμο), είναι οι πράκτορες της τσαρικής Ρωσίας που ξεσήκωναν από τον 18ο αιώνα τον ελληνικό
πληθυσμό με το κάλεσμα για αναβίωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αυτός ο επεκτατισμός από τότε και πάντα περνάει
σαν ο μόνος πραγματικός πατριωτισμός, ενώ είναι εντελώς σύμφυτος με την ξένη προστασία.
Το άλλο γεγονός είναι η αλλαγή κάθε τόσο εξωτερικού κυρίαρχου-προστάτη, που επίσης φαντάζει σαν ανεξάρτητη εθνική
επιλογή.
Ο μεγαλοϊδεάτικος επεκτατισμός, που σαν πρακτική πολιτική ιδεολογία διακυβέρνησης δέχτηκε αποφασιστικό πλήγμα
από την τουρκική αστική επανάσταση στα 1922, είναι είτε μια
υπόσχεση επέκτασης (Βαλκανικοί πόλεμοι) από τον κάθε φορά προστάτη, για να συμμετέχει η χώρα σε ένα μπλοκ μεγάλων
δυνάμεων ενάντια σε ένα άλλο, είτε μια ανάθεση υπεργολαβίας
από έναν προστάτη στο ελληνικό κράτος, για να πραγματοποιήσει εκείνο μια άδικη επίθεση σε βάρος ενός τρίτου κράτους
(π.χ. εργολαβική ανάθεση της Μικρασιατικής Εκστρατείας στην
Ελλάδα από την Αγγλία). Εννοείται ότι παντού όπου πετυχαίνεται αυτή η επέκταση γίνεται με όρους ’21, δηλαδή με εθνοκάθαρση των μη ελληνικών πληθυσμών, όπως των τούρκικων,
των εθνικά μακεδονικών κτλ., εκτός αν αυτή η βάρβαρη παράδοση εμποδιστεί από εξωτερικές επεμβάσεις.
Όσο για την αλλαγή προστάτη, αυτή δεν είναι ουσιαστικά ελεύθερη επιλογή της ελληνικής άρχουσας τάξης, αλλά στην καλύτερη περίπτωση εκτίμηση από μέρους της ποια μεγάλη δύναμη θα επικρατήσει σε διεθνή και περιφερειακή κλίμακα σε
σχέση με τους ανταγωνιστές του, ώστε να μπει έγκαιρα υπό την
προστασία της και να την υπηρετήσει. Πιο συχνά πάντως ο
κάθε νέος υποψήφιος δυνάστης και τα εσωτερικά του τσιράκια στηρίζονταν κυρίως στη βία, πολιτική ή οικονομική, για
την επιβολή της εξουσίας τους. Αυτό έγινε την εποχή του 1821
με τον ασταμάτητο εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πιο συνταγματικό αγγλογαλλικό μπλοκ και το αντισυνταγματικό, πραξικοπηματικό ρώσικο. Αυτό έγινε επανειλημμένα στον 20ό αιώνα
ανάμεσα στο αγγλογαλλικό και στο γερμανικό μπλοκ. Αυτό γίνεται από το τέλος του 20ού αιώνα ανάμεσα στο δυτικό και
στο ρώσικο ιμπεριαλιστικό μπλοκ, όπου το δεύτερο ασκεί τη
μεγάλη βία.
Από το ’21 και πέρα κάθε σχετικά πιο σύγχρονο, πιο παραγωγικό και πιο εθνικό κομμάτι της αστικής τάξης που από τα
πράγματα πρόκυψε μπορεί να εκπροσωπείται στην εξουσία
μόνο μέσα από τα κόμματα του βυζαντινισμού και της ξένης
προστασίας, δηλαδή μόνο μειοψηφικά και πάντα με τον όρο
να είναι κοινωνικοπολιτικά και ιδεολογικά υποταγμένο σ’ αυτήν την πραγματικότητα. Αυτή η αδυναμία της αστικής τάξης
για εθνικά ανεξάρτητη στάση σηματοδοτείται από τις πρώτες
σχεδόν στιγμές του νεοελληνικού κράτους, όταν οι πολιτικές
αντιστάσεις των σχετικά πιο προοδευτικών μερίδων της τότε
άρχουσας τάξης στην πολιτικοστρατιωτική καταπίεση από το
ρώσικο κόμμα σχηματοποιήθηκαν με τη μορφή του αγγλικού
και του γαλλικού κόμματος. Μια εθνική υποτέλεια δηλαδή μπορούσε και μπορεί ακόμα να απαντηθεί από την ελληνική άρχουσα τάξη μόνο μέσα από μια άλλη υποτέλεια, έστω πιο ελαφριά. Αυτή η αδυναμία φαίνεται επίσης στην περίπτωση της
εμπορικής αστικής τάξης της Διασποράς, ιδιαίτερα αυτής στη
Δύση, που δημιουργήθηκε και ισχυροποιήθηκε πριν από το
νεοελληνικό κράτος και ήταν φορέας προοδευτικών τάσεων,

αλλά ποτέ δεν έγινε κυρίαρχη στο εσωτερικό. Οι ευεργεσίες και
οι δωρεές της ήταν πάντα καλοδεχούμενες, αλλά ποτέ η ουσιαστική συμμετοχή της στην πολιτική εξουσία.
Το βασικότερο στοιχείο αυτών των σχέσεων εξάρτησης και
υποταγής είναι ότι το ελληνικό “κράτος-φάντασμα” το έστησαν
κυριολεκτικά αυτές οι “προστάτιδες” Δυνάμεις υπό την ηγεμονία της χειρότερης απ’ αυτές, της αρχιφεουδαρχικής Ρωσίας.
Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο αυτό το κράτος
έμεινε σε μεγάλο βαθμό πολιτικά και ιδεολογικά ξένο, ακόμα
και εχθρικό, ως τα σήμερα προς το λαό που υποτίθεται πως
εκπροσωπεί.
Αυτή είναι, νομίζουμε, η βασική διαφορά της ελληνικής άρχουσας τάξης από τη δυτική ευρωπαϊκή, η οποία βγήκε μέσα
από την πάλη των αστικών τάξεων με το φεουδαρχικό κράτος,
το οποίο αυτές οι αστικές επαναστάσεις άλωσαν είτε με εσωτερικό επαναστατικό εμφύλιο πόλεμο (π.χ. η Αγγλία και η Γαλλία)
είτε με εξωτερικό εθνικό πόλεμο (π.χ. η Ολλανδία ενάντια στην
ισπανική απολυταρχία), οπότε ενμέρει αναμόρφωσαν αυτό το
κράτος κατ’ εικόνα τους. Σε μεγάλο βαθμό αυτή είναι και η
διαφορά του νεοελληνικού κράτους από τις νέες τριτοκοσμικές χώρες, όπου οι εθνικές αστικές τάξεις ανέβηκαν στην εξουσία μετά από αντιαποικιακούς και πιο πρόσφατα από αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες. Στο Ιράκ, για παράδειγμα, στη Λιβύη
ή στο Αφγανιστάν ένας αστός ηγέτης, ακόμα και καταπιεστής
και τοπικός ηγεμονιστής, τουλάχιστον μπορεί να πέσει με αξιοπρέπεια πολεμώντας τους ιμπεριαλιστές. Στην Ελλάδα οι μεγάλες κυβερνητικές αλλαγές εξουσίας, ακόμα και τα περάσματα
από μια χούντα σε μια δημοκρατία και αντίστροφα, αποφασίζονται πάντα σε συνεννοήσεις ή συγκρούσεις μεταξύ πρεσβειών
των μεγάλων δυνάμεων, σήμερα κυρίως των δύο υπερδυνάμεων, και των ντόπιων ηγετικών αστικών φραξιών, κυρίως των
πιο κομπραδόρικων.
Στο σημείο αυτό λειτουργεί γενικότερα το βυζαντινό πολιτιστικό υπόστρωμα. Δηλαδή όχι μόνο η ελληνική άρχουσα τάξη,
αλλά και σε ένα βαθμό και ο πληθυσμός στη βάση του, όσο
επηρεάζεται ιδεολογικά από τις ιδέες αυτής της τάξης, και αυτό συμβαίνει περισσότερο στις περιόδους της μεγάλης αντίδρασης σαν τη σημερινή, δυσκολεύεται ιδιαίτερα να δει την
όποια απελευθέρωσή του στηριγμένος κύρια στις δικές του
δυνάμεις και γι’ αυτό ρωτάει διαρκώς: Με ποιον να πάμε; Με
την Ευρώπη; Με την Αμερική; Με τη Ρωσία; Ο βυζαντινός ατομικισμός και η πίστη ή ο τρόμος απέναντι σε μια προστάτιδα
αυτοκρατορία είναι, νομίζουμε, εκείνο το πιο βαθύ πολιτιστικό
στοιχείο που εμποδίζει διαρκώς την αυτοπεποίθηση του έθνους, δηλαδή την πίστη του στις δικές του συλλογικές δυνάμεις, που σημαίνει ότι μπορεί αυτό το ίδιο να επαναστατήσει
και να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Δηλαδή το ότι ο
ελληνικός πληθυσμός, ενώ δεν έκανε καμιά κάπως αξιόλογη
αυθόρμητη εξέγερση απέναντι στους Οθωμανούς επί αιώνες,
ξεσηκώθηκε όταν μια άλλη αυτοκρατορία “προσφέρθηκε” να
τον απελευθερώσει, και μάλιστα κάτω από την καθοδήγησή
της έσφαξε και την τούρκικη φτωχή αγροτιά, με την οποία είχε
σε μεγάλο βαθμό κοινή ζωή μες στην εκμετάλλευση και στη
φτώχεια, δείχνει τη σημασία αυτής της αδυναμίας. Πραγματικά, αν ψάξουμε πίσω την Ιστορία μας, θα δούμε πάντα έναν
πανίσχυρο εξωτερικό παράγοντα να καθορίζει την εθνική ζωή
και να συντρίβει κάθε άλλη αυθόρμητη συλλογικότητα που
σχηματοποιείται από τα κάτω. Αν μάλιστα μελετήσει κανείς τον
ελληνικό εμφύλιο πόλεμο στη διάρκεια του ’21 και λίγο μετά,
θα διαπιστώσει πόσο πολύ η αγγλική και η γαλλική διπλωματία, για να μην τα χαλάσουν με τον τσάρο, παρέδιδαν αισχρά την
πιο εθνική αντιπολίτευση των Ρουμελιωτών και των νησιωτών
(που ανήκαν στο γαλλικό και το αγγλικό κόμμα, αντίστοιχα)
στο κυρίαρχο ρώσικο, δηλαδή στο κολοκοτρωνέικο πελοποννησιακό κόμμα.

Η ελπιδοφόρα εμφάνιση του ελληνικού
συνειδητού προλεταριάτου και η ήττα του από το
ρώσικο νεοτσαρισμό και τους πράκτορές του
Αυτός ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής ταξικής πάλης
έπαψε να είναι ο καθοριστικός μόνο από την ώρα που στο
ιστορικό προσκήνιο της νεοελληνικής πολιτικής εμφανίστηκε
η μόνη τάξη που θα μπορούσε να κάνει πραγματικά εθνική
πολιτική, εφόσον θα αποκτούσε συνείδηση του εαυτού της,
δηλαδή εφόσον θα σχημάτιζε το πολιτικό της κόμμα. Αυτή η
τάξη, επειδή ήταν διεθνιστική και αποκαθήλωσε την επεκτατική και εξαρτησιακή πλατφόρμα του βυζαντινισμού και θεωρητικά και πρακτικά, μπόρεσε να είναι και πραγματικά πατριωτική. Έτσι, αφού μπόρεσε και κατήγγειλε την πιο αρρωστημένη
ως τώρα έκφραση της Μεγάλης Ιδέας, τον επιθετικό πόλεμο
ενάντια στην ύπαρξη του τουρκικού έθνους το 1920, μπόρεσε
και αρνήθηκε την ιμπεριαλιστική αγγλογαλλική κηδεμονία στην
Ελλάδα που υποδαύλισε αυτόν τον πόλεμο, όπως μπόρεσε
και αναγνώρισε ότι το νεοελληνικό έθνος έχει τις ρίζες του στο
βυζαντινό Μεσαίωνα και όχι στην αρχαία Ελλάδα.
Αυτή η πολλαπλή, ιστορικού χαρακτήρα για το μέλλον αυτού
του τόπου, ρήξη έγινε δυνατή επειδή λίγο πριν είχε ανατραπεί η
μεγάλη νεοελληνική κατάρα, ο τσαρισμός, από το ρώσικο λενινιστικό προλεταριάτο, δηλαδή από τον πιο συνεπή δυτικό-

ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2014

διαφωτιστικό στην κουλτούρα του πολιτικοκοινωνικό παράγοντα της τότε παγκόσμιας πολιτικής. Με τις πλάτες αυτού του
παράγοντα γινόταν δυνατή η νίκη και η σταθεροποίηση της
τουρκικής εθνικής αστικής επανάστασης ενάντια στους αγγλογάλλους ιμπεριαλιστές και στα επιθετικά ελληνικά τσιράκια
τους.
Δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, καθόλου τυχαίο το ότι η ήττα
της μεγαλοϊδεάτικης επεκτατικής πλατφόρμας το 1922 έφερε
και τη μεγαλύτερη ακμή του ελληνικού καπιταλισμού, εκείνη
του Μεσοπολέμου, όπου είχαμε τη γέννηση μιας αστικής τάξης
της βαριάς βιομηχανίας και ταυτόχρονα τη δημιουργία μιας
δημοκρατικής και με πλατιά διεθνή οπτική αστικής διανόησης. Αλλά, όπως έγινε και σε άλλες χώρες, αυτός ο σχετικά πιο
προοδευτικός ελληνικός αστισμός πανικοβλήθηκε μπροστά
στον υπαρκτό ταξικό κίνδυνο που αντιπροσώπευε και γι’ αυτόν το προλεταριάτο που πρόκυψε από την ίδια αυτή διαδικασία εκβιομηχάνισης της χώρας, αλλά και από το ριζοσπαστισμό της προσφυγικής του φύσης. Έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της αστικής τάξης πέρασε στον ανοιχτό αντικομμουνισμό και συνεργάστηκε με τους χειρότερους μεγαλοϊδεάτες
σοβινιστές και όλη τη νεοβυζαντινή χολέρα, είτε την πιο αντιδραστική αρχαιοελληνοπρεπή παλατιανή, είτε τη λαϊκοφανή
ρεαλιστική-δημοτικιστική, αλλά πιο επεκτατική, του βενιζελισμού.
Έτσι έμεινε η νέα επαναστατική τάξη, η εργατική, να είναι
πρακτικά η μόνη που θα μπορούσε να αποτελέσει μια “απόλυτα εθνική εξουσία που θα μπορούσε να αποκαθάρει αυτήν την
ex abrupto ξεχαρβαλωμένη Ελλάδα”, σύμφωνα με τα λόγια
του Φ. Βέβαια, από την εξέλιξη των πραγμάτων αυτή η εξουσία
δε θα μπορούσε πια να είναι “ούτε αυστηρά χριστιανική”, ούτε
θα μπορούσε να υιοθετήσει την “ίδια μορφή διακυβέρνησης
των ευρωπαϊκών εθνών”, όπως έγραφε ο Φ. στην ίδια παράγραφο, δε θα μπορούσε δηλαδή να είναι αστική δημοκρατική.
Θα ήταν εξουσία μιας άλλης κοινωνικής τάξης, που θα ήταν
άθεη στο θρήσκευμα και λαϊκοδημοκρατική στο πολίτευμα.
Σαν άθεη φιλοσοφικά δε θα είχε πνευματική και ψυχική εξάρτηση από τον πυρήνα της νεοελληνικής κρατικής αντίδρασης,
την ορθόδοξη Εκκλησία, και σαν λαϊκή θα μπορούσε στα βάθη αυτού του λαού να βρει ό,τι πιο ξένο και ό,τι πιο εχθρικό
υπήρχε απέναντι στα βαριά βυζαντινά και μετά στα τσαρικά
κουσούρια που κληροδότησαν στο νεαρό έθνος οι πρώτες
κυρίαρχες τάξεις του. Αφού η αστικοδημοκρατική επανάσταση στην Ελλάδα δεν έγινε στην ώρα της, αλλά όψιμα, δεν μπορεί
πια, όποτε και να γίνει, παρά να είναι δημοκρατική-εθνικοαπελευθερωτική στη μορφή της, αλλά εργατική και σοσιαλιστική
στην ουσία της.
Τον συνεπή πατριωτικό της χαρακτήρα αυτή η νέα επαναστατική τάξη και το πολιτικό της κόμμα, το παλιό ΚΚΕ, τον
απέδειξαν σύντομα όταν υποστήριξαν αποφασιστικά τον αμυντικό πόλεμο του 1940 ενάντια στους φασίστες ιταλούς εισβολείς, παρόλο που αυτός ο πόλεμος διεξήχθη κάτω από την
ηγεσία της αγγλόφιλης, αντικομμουνιστικής αστικής τάξης. Το
ότι ο στρατευμένος λαός γενικότερα πολέμησε με μεγάλη αυταπάρνηση σε αυτόν τον αντιφασιστικό πόλεμο αποδεικνύει ότι
η συλλογική του κουλτούρα, εκφρασμένη στο πατριωτικό επίπεδο, είχε πια νικήσει για τα καλά στην ατομιστική βυζαντινή
κληρονομιά και είχε δημιουργήσει ένα σύγχρονο έθνος. Αξιοποιώντας αυτή τη συνείδηση των μαζών και ανεβάζοντάς την
σε ένα ανώτερο και πιο συνειδητό επίπεδο λαϊκής αυτενέργειας το κόμμα της νέας επαναστατικής τάξης οικοδόμησε το
πρώτο και πιο μαζικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα πάνω
στο ελληνικό έδαφος, αυτό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Την ίδια ώρα στη
μεγάλη του πλειοψηφία ο παλιός αστικός κόσμος συνθηκολογούσε ή συνεργαζόταν με τον ναζί καταχτητή, εκτός από ένα
μικρό μέρος του, που ουσιαστικά ακολούθησε τον προστάτη
του, την Αγγλία, στο δικό της μεσανατολικό μέτωπο του παγκόσμιου αντιφασιστικού πολέμου.
Μετά το τέλος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα σύσσωμος σχεδόν ο παλιός πολιτικός κόσμος εκστράτευσε, με την
στήριξη των άγγλων ιμπεριαλιστών, για τη συντριβή αυτής της
μεγάλης αυτής λαϊκής εθνικής δύναμης, εκμεταλλευόμενος λάθη στην πολιτική του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, λάθη που είχαν σαν βαθύτερη αιτία τους την ιδεολογική επιρροή της άρχουσας τάξης
μέσα του και μέσα στο νεαρό ακόμη ΚΚΕ. Τυπικός εκφραστής, στο βάθος, αυτής της ιδεολογίας ήταν ο Ά. Βελουχιώτης,
τον οποίο το ΚΚΕ, κάτω από την καθοδήγηση του Ν. Ζαχαριάδη, αποκήρυξε ανοιχτά για διασπαστική και διαλυτική δράση σε βάρος του κόμματος και του μετώπου. Το ΚΚΕ, αφού
έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει έναν εμφύλιο, υπερασπίστηκε τον εαυτό του, την πολιτική δημοκρατία και την εθνική
ανεξαρτησία από τους μοναρχοφασίστες οργανώνοντας έναν
ιδεολογικά προλεταριακό στρατό, τον ΔΣΕ, που όμοιό του σε
επίπεδο δημοκρατικής συνειδητότητας, στρατιωτικού μαχητικού σθένους και προσωπικής αυτοθυσίας δεν είχε ξαναδεί
ποτέ το νεοελληνικό έθνος. Για τις ανάγκες της επιβολής της
πάνω σ’ αυτόν τον εχθρό η ελληνική άρχουσα τάξη μπήκε από
τότε κάτω από την προστασία της μεγαλύτερης ιμπεριαλιστικής δύναμης της εποχής και μεταπολεμικού κέντρου της παγκόσμιας αντίδρασης, των ΗΠΑ.
Η στρατιωτική ήττα του ΔΣΕ στον δεύτερο αυτό επαναστατικό πόλεμο δεν ήταν πολιτική, αλλά οφειλόταν κυρίως στον πο-
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λύ αρνητικό γι’ αυτόν στρατιωτικό συσχετισμό δύναμης. Έτσι,
ενώ η νικήτρια αστική τάξη απέναντι σ’ έναν τέτοιου βεληνεκούς και ηθικής ακτινοβολίας νικημένο αντίπαλο βυθιζόταν
μέσα σε μια αξεπέραστη ηθική και πολιτική κρίση, το κύρος
του κόμματος της εργατικής τάξης μεγάλωνε και άρχισε να
συσπειρώνει ξανά γύρω του όλη την αριστερή δημοκρατία και
τους πραγματικούς πατριώτες.
Όμως εκείνη τη στιγμή μεσολάβησε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που θα βάραινε από τότε με μοναδικά αρνητικό τρόπο
στην εξέλιξη γενικά του κόσμου, αλλά με ιδιαίτερη, τρομακτική
βαρύτητα στην εξέλιξη του νεοελληνικού έθνους: Μια συμμορία ψευτομαρξιστών με επικεφαλής τους Σουσλόφ, Χρουστσόφ
και Μπρέζνιεφ, εκπροσωπώντας μια νέου τύπου μεγαλορώσικη αστική τάξη βγαλμένη μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα,
σύρθηκε ύπουλα και συνωμοτικά ως την ηγεσία του ΚΚΣΕ
(Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης) και κατάφερε στα μέσα της δεκαετίας του ’50 να καταλάβει την εξουσία. Σταδιακά αυτή η νέου τύπου αστική τάξη πέτυχε να μετατρέψει το σοβιετικό κράτος στο αντίθετό του: σε ένα κρατικομονοπωλιακό κράτος χιτλερικού τύπου υπό ρώσικη ηγεμονία, αλλά αρχικά με μορφή σοσιαλιστική. Δηλαδή πέτυχε από τα
μέσα αυτό που δεν πέτυχε απέξω η εισβολή στην ΕΣΣΔ μια
σειράς ιμπεριαλιστικών στρατών, στα 1918, και μετά η εισβολή
του πιο γιγαντιαίου και πειθαρχημένου ιμπεριαλιστικού στρατού της ιστορίας, η χιτλερική στρατιωτική μηχανή, στα 1941.
Αυτή η από τα μέσα άλωση της πρώτης εργατικής κρατικής
εξουσίας στην ιστορία έκανε το ρώσικο σοσιαλ-ιμπεριαλισμό
(σοσιαλισμό στα λόγια, ιμπεριαλισμό στην πράξη) να είναι το
πολιτικά ανώτερο απόσταγμα του ιμπεριαλισμού και ταυτόχρονα η χειρότερη αναβίωση των πιο βάρβαρων και πιο επιθετικών στοιχείων του τσαρισμού, αυτή τη φορά με νεοχιτλερικό
πολεμικό πρόγραμμα για την κατάχτηση της παγκόσμιας ηγεμονίας. Αυτός ο νέου τύπου ιμπεριαλισμός πήρε από τη μαρξιστική πείρα των δημιουργών του την ικανότητα να ντύνεται σαν
λαϊκός-επαναστατικός, από τον τσαρισμό την ικανότητα να
διεισδύει σε όλες τις καγκελαρίες του κόσμου, από τον τροτσκισμό την ικανότητα να διειδύει στα εργατικά και μετά σε όλα
τα άλλα κόμματα και, κυρίως, πήρε από το χιτλερισμό την
τακτική του καθησυχασμού και της περικύκλωσης των εχθρών
του, πριν εξαπολύσει εναντίον τους έναν ολοκληρωτικό και αιφνιδιαστικό ρατσιστικό πόλεμο για την παγκόσμια κυριαρχία.
Η μεγαλορώσικη αστική τάξη νέου τύπου αξιοποίησε τη διεθνή ακτινοβολία της ΕΣΣΔ στα κομμουνιστικά κόμματα, για να
επέμβει σ’ αυτά και πολλά από αυτά, ιδιαίτερα το ελληνικό, να
τα μετατρέψει σταδιακά από διεθνιστικά και πατριωτικά στο
αντίθετό τους, δηλαδή σε κόμματα μιας νέου τύπου κομπραδόρικης γραφειοκρατικής αστικής τάξης και τελικά σε όργανα
της μεγαλορώσικης ιμπεριαλιστικής πολιτικής.
Πριν καν ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή στο ΚΚΣΕ, το πρώτο
κόμμα στον κόσμο που δέχτηκε την επίθεση των μεγαλορώσων συνωμοτών, και μάλιστα με πρωτοφανή βία, ήταν στα
1955-1956 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Οι νεοτσαρικοί κατάφεραν να διαλύσουν αυτό το κόμμα, να δημιουργήσουν ένα άλλο με το ίδιο όνομα και με εγκάθετή τους ηγεσία
και, με τη πολιτική βοήθεια αυτής της ηγεσίας αλλά και συνολικά της ελληνικής αστικής τάξης, να δολοφονήσουν λίγο πριν
από την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον σπουδαίο κομμουνιστή και μεγαλύτερο νεοέλληνα πολιτικό ηγέτη Ν. Ζαχαριάδη
(5).
Η μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν το τελευταίο και
πιο πλατύ από κάθε άλλο δημοκρατικό, λαϊκό και μάλιστα
δυτικό και φιλομαρξιστικό στην πλειοψηφική του κουλτούρα
κίνημα ενάντια στο νεοβυζαντινό καθεστώς της Ελλάδας των
“Ελλήνων Χριστιανών”. Το ότι το κίνημα αυτό ήταν γενικά αυθόρμητο έδειχνε ότι η ανάγκη για συνεπή δημοκρατισμό και
πραγματική εθνική ανεξαρτησία ήταν πια ριζωμένη στην Ελλάδα. Όπως ήταν φυσικό, ο παλιός πολιτικός κόσμος στο μεγάλο του όγκο ήταν έξω από αυτό το κίνημα, είτε επειδή ήταν στο
βάθος με τη χούντα, είτε, κυρίως, επειδή απεχθανόταν, όπως
πάντα, ό,τι ήταν πραγματικά λαϊκό και εθνικά ανεξάρτητο. Το
αδύνατο σημείο αυτού του κινήματος ήταν το ότι ήταν ακέφαλο, αν και στον πιο δραστήριο πυρήνα του υπήρχαν νεολαιίστικες αριστερές οργανώσεις που πάλευαν να δεθούν με τις πολιτικές παραδόσεις του πραγματικού ΚΚΕ και ήταν κάτω από
την ιδεολογική επιρροή του μαοϊσμού και του ακόμα επαναστατικού ΚΚ της Κίνας. Το ψευτοΚΚΕ ήταν λυσσαλέα αντίθετο
στην εξέγερση και πάλεψε να τη ματαιώσει στα σπάργανά της
από τα μέσα. Όταν αυτή φούντωσε, μπήκε μέσα της μόνο και
μόνο για να την ποδηγετήσει, πράγμα που κατάφερε σ’ ένα
βαθμό. Μετά την πτώση της χούντας, που οφειλόταν κυρίως
στην πανωλεθρία της στο Κυπριακό, το πολιτικά άπειρο κίνημα του Πολυτεχνείου καταφαγώθηκε με δολιότητα, αλλά δέχτηκε και συστηματική βία από τα έμπειρα στελέχη του ψευτοΚΚΕ, που με λύσσα χτύπησαν το κίνημα της αποχουντοποίησης. Το ψευτοΚΚΕ κινήθηκε επίσης σε συνεργασία με το σύνολο της κλασικής ελληνικής αστικής τάξης, ιδιαίτερα αμέσως
μετά την πτώση της χούντας, για να συντρίψει το νέο βιομηχανικό εργατικό κίνημα, και κυρίως τα εργοστασιακά σωματεία
(6). Έτσι έγινε δυνατή η άνοδος στην εξουσία ενός νέου ρωσόφιλου μπλοκ εξουσίας με άξονα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και το
ψευτοΚΚΕ.
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Η δεύτερη ηγεμονία του ρώσικου παράγοντα
στην Ελλάδα και η άνοδος της νεοβυζαντινής
φασιστικής χολέρας
Η διάλυση του Κομμουνιστικού Κόμματος και κάθε προσπάθειας να συνεχιστεί, έστω σε χαμηλότερο επίπεδο, η δράση του από άλλες αρκετά μαζικές επαναστατικές πρωτοπορίες ήταν μια ιστορικού μεγέθους διπλή καταστροφή για την
Ελλάδα.
Από τη μια πλευρά καταστράφηκε ο σκληρός πυρήνας της
προόδου του έθνους που θα μπορούσε να αντισταθεί και να
ανατρέψει την ξενόδουλη και βυζαντινά δηλητηριασμένη άρχουσα τάξη. Δεν είναι τυχαίο το ότι δολοφονήθηκε από μια ξένη
δύναμη με “εθνική” διακομματική συμφωνία ο νεοέλληνας ηγέτης που τόλμησε να διακηρύξει ότι “ο δρόμος προς την Ακρόπολη περνά από το Παρίσι, το Βερολίνο κτλ. και όχι από την
Πλάκα” (Ν. Ζαχαριάδης, Γενάρης ’46). Από την άλλη πλευρά,
στη θέση αυτού του πυρήνα και με το όνομά του στήθηκε ένα
ψεύτικο ΚΚΕ, ένα αντιΚΚΕ, που ήξερε όσο κανένα άλλο αντιδραστικό κόμμα να δένει το έθνος με τη χειρότερη βυζαντινή
πολιτιστική και ιδεολογική κληρονομιά του και, κυρίως, να το
εξαρτά από τη νεοτσαρική Ρωσία. Αυτό σήμαινε ότι το ψευτοΚΚΕ έγινε για την Ελλάδα ένας συνδυασμός ΑΙDS και καρκίνου. Σαν ΑΙDS αχρήστευσε το επαναστατικό προλεταριάτο και
την Αριστερά που υψωνόταν γύρω του, δηλαδή τα υγιή αντισώματα απέναντι σε κάθε ιδεολογικοπολιτική αρρώστια που εισήγαγαν στο κοινωνικοπολιτικό σώμα ο καπιταλισμός και η
ιμπεριαλιστική εξάρτηση, και μετά σαν καρκίνος μετέτρεψε αυτά
τα αντισώματα σε καταστροφικά μεταστατικά κύτταρα που
κατέστρεφαν τη λειτουργία κάθε προοδευτικού μηχανισμού
της κοινωνίας στο παραγωγικό και στο ιδεολογικό επίπεδο.
Έτσι η Ελλάδα κατέληξε στο σημερινό, απροσδόκητο για τους
πιο πολλούς μέσα και έξω από τη χώρα μας, ναυάγιο.
Μιλώντας για ψευτοΚΚΕ συμπεριλαμβάνουμε σ’ αυτό και τα
“αριστερά” κόμματα που οι ηγετικές τους ομάδες (ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, ΝΑΡ) αποσπάστηκαν από το ψευτοΚΚΕ μετά την ανοιχτή
καπιταλιστικοποίηση της Ρωσίας, για να λειτουργήσουν σαν
καρκινικές μεταστάσεις του μέσα στο λαό, αλλά και στην αστική τάξη, ιδιαίτερα μέσα στην κρατική γραφειοκρατία, που
ναυαρχίδα της έχει την πανεπιστημιακή μισοδιανόηση. Τέτοια
αποσπάσματα, τουλάχιστον αντικειμενικά, λειτουργούν και μέσα στη ριζοσπαστική μικροαστική τάξη σαν “επαναστατική Αριστερά” και σαν “αντιεξουσιαστικές ομάδες”.
Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι να συμπεριλάβουμε στο νέο
ρώσικο κόμμα τις ρωσόδουλες φράξιες μέσα στις ηγεσίες των
δύο μεγάλων αστικών κομμάτων, οι οποίες μέσω του Α. Παπανδρέου ήταν ηγεμονικές μέσα στο ΠΑΣΟΚ, από την ίδρυσή
του, και από κάποια στιγμή και πέρα έγιναν ηγεμονικές και
μέσα στη ΝΔ. Χωρίς αυτή την πολύχρονη δουλειά εισοδισμού
μέσα στα δύο μεγάλα αστικά κόμματα η νεοτσαρική Ρωσία δε
θα μπορούσε να έχει σήμερα αυτήν την συντριπτική πολιτικοϊδεολογική υπεροχή στην Ελλάδα, ώστε ο 21ος αιώνας της να
μοιάζει τόσο πολύ με τον 19ο της.
Η νεοτσαρική διπλωματία είχε πάρει το 19ο αιώνα ένα οδυνηρό στρατηγικό μάθημα για την Ελλάδα: με ένα και μόνο δικό
της κόμμα δεν μπορούσε να εξασφαλίζει για πολύ την κυριαρχία της σε μια χώρα με τόσο ατίθασο λαό, όσο φιλική και να
ήταν η διάθεση της άρχουσας τάξης της. Αυτό το απέδειξε όχι
μόνο η δημιουργία του αγγλικού και του γαλλικού κόμματος
στη δεκαετία του 1820 σαν απάντηση στο ρώσικο κόμμα, αλλά, τελικά, η στροφή της ελληνικής άρχουσας τάξης για προστασία στην Αγγλία μετά από τη ρώσικη ήττα στον Κριμαϊκό
πόλεμο. Όπως είπε ειρωνικά και ο Μαρξ, αποτιμώντας θετικά
τη συγκεκριμένη στάση τους, οι Έλληνες φέρθηκαν με αχαριστία στον τσάρο.
Οι νέοι τσάροι, για να αντιμετωπίσουν αυτήν την “αχαριστία”,
δοκίμασαν την ταχτική του γενικού εισοδισμού σε κάθε κόμμα
της ελληνικής αστικής τάξης, αναπτύσσοντας παραπέρα την
τακτική των προκατόχων τους του 19ου αιώνα να διεισδύουν
κυρίως στις κυβερνήσεις. Αυτήν την τακτική οι παλιοί τσάροι
την είχαν φτάσει στο ανώτατο σημείο της με το να κάνουν
πράκτορά τους, σύμφωνα με τον Μαρξ, τον υπουργό Εξωτερικών και πρωθυπουργό της Αγγλίας Πάλμερστον. Η τακτική
του εισοδισμού σε όλα τα πολιτικά κόμματα, την οποία χρησιμοποιούν σήμερα οι νέοι τσάροι, είναι, όπως είπαμε παραπάνω, η ανεπτυγμένη σύνθεση του κλασικού τσαρικού εισοδισμού στις κυβερνήσεις με τον τροτσκιστικό εισοδισμό στα εργατικά κόμματα. Ο τροτσκισμός, επειδή στην ουσία του είναι η
πραξικοπηματική εξαγωγή της επανάστασης των αυτοανακηρυσσόμενων πρωτοποριών κόντρα στις διαθέσεις των “απελευθερούμενων” λαών και επειδή δεν έχει πρόβλημα να συμμαχεί και με το χειρότερο ιμπεριαλισμό ενάντια στην αστική τάξη
της χώρας του στο όνομα του πιο φτηνού οικονομίστικου και
εργατίστικου “αντικαπιταλισμού”, είναι η πιο κατάλληλη “αριστερή” μορφή για την υπεράσπιση της επεμβατικής πολιτικής
των ρώσων σοσιαλιμπεριαλιστών ενάντια σε άλλες χώρες.
Στην περίπτωση της Ελλάδας ο ρώσικος εισοδισμός στις κυβερνήσεις χρησιμοποίησε τον μοιραίο για τη νεοελληνική εξέλιξη Α. Παπανδρέου, που ήταν γόνος ηγέτη της ξενόδουλης, κύ-
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ρια δυτικόφιλης, τότε άρχουσας τάξης και ταυτόχρονα τροτσκιστής. Αυτός, μετά από κάποιους αποτυχημένους τυχοδιωκτισμούς πραξικοπηματικού χαρακτήρα μέσα στο κόμμα του πατέρα του, την Ένωση Κέντρου, τυχοδιωκτισμούς
που διευκόλυναν την άνοδο των αντικομμουνιστών φασιστών
στην εξουσία τo ’67, σχημάτισε μετά την πτώση της χούντας
ένα κόμμα-μέτωπο, το ΠΑΣΟΚ, που στελεχικά ήταν μια σύνθεση του παλιού βενιζελικού σοβινιστικού πολιτικού κόσμου
με μια παραμερισμένη πολιτικά ως τον εμφύλιο μεσαία αστική και μικροαστική τάξη, γενικά αντιιμπεριαλιστική. Σ’ αυτό
το κόμμα ο Α. Π. έγινε αναντίρρητος ηγέτης και επιδιαιτητής,
πετυχαίνοντας επί 25 χρόνια να στρέφει τα πιο προοδευτικά
ή έστω τα λιγότερο αντιδραστικά ρεύματα του κόμματός του
το ένα ενάντια στα άλλα (βασικά το κρατικίστικο εθνικιστικό
ενάντια στο σχετικά πιο φιλοευρωπαϊκό φιλελεύθερο) και τελικά να τα εξοντώνει εκκαθαρίζοντάς τα με τη βοήθεια της
“αριστεράς” του ρώσικου κόμματος, δηλαδή με τη βοήθεια
των ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ. Αυτά χτυπούσαν τα προς εξόντωση ρεύματα απέξω, ενώ η πιο ρωσόδουλη φράξια του ΠΑΣΟΚ τα
χτυπούσε από τα μέσα (7). Όλο αυτό το διάστημα το ολοένα
πιο εκκαθαριζόμενο, και γι’ αυτό ολοένα και πιο ρωσοποιούμενο, ΠΑΣΟΚ μαζί με την “αριστερά” του ρώσικου κόμματος
εκκαθάριζαν χτυπώντας από τα έξω και τη ΝΔ, το κόμμα της
γενικά δυτικόφιλης παλαιοδεξιάς. Ο Α. Παπανδρέου μάλιστα
όξυνε ασταμάτητα μέχρι του ακήρυκτου πολιτικού εμφυλίου
την αντίθεση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, ώστε να αδυνατίζει και τα δύο κόμματα βάζοντας το ένα να κάνει εκκαθαρίσεις μέσα στο άλλο
και χρησιμοποιώντας μια αλάνθαστη παγκόσμια σοσιαλφασιστική συνταγή: ατέλειωτες προβοκάτσιες και χρησιμοποίηση
επιλεκτικών -υπαρκτών και συχνά ανύπαρκτων- οικονομικών
σκανδάλων. Τα ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ έπαιζαν πάντα προς δικός
τους όφελος το παιχνίδι του “ουδέτερου κέντρου” ενάντια στο
τεχνητά οξυνόμενο δίπολο ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Τελικά, μετά από
αλλεπάλληλες εκκαθαρίσεις που κράτησαν περίπου 25 χρόνια
και με την αναπόφευκτη πολιτική και οικονομική ισχυροποίηση των ρωσόφιλων, βγήκε από το εσωτερικό και της ΝΔ, μια
νέα σειρά ρωσόδουλων ηγετών, με πρώτο τον Καραμανλή και
μετά το Σαμαρά.
Αυτή η πετυχημένη δουλειά πολιτικής άλωσης της ελληνικής άρχουσας τάξης από τα μέσα δεν είναι ένα απλό προϊόν
συνομωσιών και προβοκατσιών, αλλά πατάει πάνω στα βαθιά, ιστορικά ελαττώματα της άρχουσας τάξης, καθώς και
στις ιστορικές αδυναμίες του ελληνικού έθνους γενικά, δηλαδή στη μεθοδευμένη αναβίωση αυτού που ονομάσαμε βυζαντινό πολιτιστικό υπόστρωμα.
Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, κατέκτησε την κρατική εξουσία
εξασφαλίζοντας την εύνοια του στρατού και μετά όλου του
έθνους, με το να σηκώσει τη σημαία ενός δήθεν τριτοκοσμικού εθνικισμού και αντιιμπεριαλισμού, που όμως στην ουσία
του ήταν η νεοελληνική μεγαλοϊδεάτικη επεκτατική πλατφόρμα ανανεωμένη, μετά από τη θλιβερή αποτυχία του τελευταίου επεκτατικού ονείρου της άρχουσας τάξης, που ήταν η
προσάρτηση του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους. Αυτή η
αποτυχία επέτρεψε στην αστική τάξη να αντικαταστήσει τη
χούντα με ένα συνηθισμένο δημοκρατικοφανές ομοίωμά της,
επειδή το υπονομευμένο, σφετερισμένο και τελικά προβοκαρισμένο (π.χ. 17Ν) από τους ρωσόφιλους Πολυτεχνείο δεν
ήταν σε θέση να δώσει μια δημοκρατική εξουσία ή έστω μια
πραγματική δημοκρατική αντιπολίτευση. Έτσι το ΠΑΣΟΚ πήρε
κάτω από την προστασία του τον εθνοσοβινιστικό επεκτατισμό της χούντας, τον διαφύλαξε από κάθε πολιτική απαγόρευση και από κάθε ουσιαστική ιδεολογική καταγγελία, του
έδωσε αντιιμπεριαλιστική φόρμα, για να εξαπατήσει τους δημοκράτες, και σταδιακά του άλλαξε προστάτη. Ο προστάτης
ιμπεριαλισμός ως τότε ήταν ο αμερικάνικος. Την αποτυχία
του ιμπεριαλισμού αυτού να εκπληρώσει το τελευταίο μεγάλο
επεκτατικό όνειρο της ελληνικής άρχουσας τάξης τη χρησιμοποίησε ο Παπανδρέου για να κατηγορήσει τον παλιό προστάτη για προδοσία και στη συνέχεια να προτείνει σαν νέο
προστάτη την αντιαμερικάνικη και αντιτούρκικη Ρωσία, που
εμφανιζόταν ακόμα σαν ΕΣΣΔ. Ο Α. Π. άφησε για καιρό να
πλανάται η ελπίδα για μια διεκδίκηση της Κύπρου -ιδιαίτερα
στην αρχή, για να κερδίσει τον πάντα πιο δηλητηριασμένο
από το μεγαλοϊδεατισμό στρατό-, ώστε να ανεβάσει και να
σταθεροποιήσει το κόμμα του στην εξουσία. Όμως αυτό που
έκανε ήταν στη θέση του ονείρου της “εθνικής εδαφικής επέκτασης” να κατασκευάσει τον κίνδυνο μιας “νέας εθνικής συρρίκνωσης”, την οποία αυτός απέδιδε σε νέους φανταστικούς
γειτονικούς εχθρούς, που όχι τυχαία ήταν εχθροί και για τη
Ρωσία.
Ο πρώτος και κυριότερος από αυτούς τους κατασκευασμένους εχθρούς ήταν η κεμαλική και δυτικόφιλη Τουρκία,
για την οποία καταστρώθηκε ένας κατάλογος δήθεν απειλών
της στο Αιγαίο και στη Θράκη, που στην ουσία ήταν διογκώσεις των συντηρούμενων και επαυξανόμενων κυρίως από τον
ίδιο και λιγότερο από τους τούρκους σοβινιστές-επεκτατιστές διμερών διαφορών, προπαντός στο Αιγαίο. Αυτές οι διαφορές μπήκαν ξαφνικά στο ντουλάπι από τις κυβερνήσεις

του ΠΑΣΟΚ, μόλις έπεσαν από την εξουσία τα κεμαλικά κόμματα και ήρθαν στην εξουσία οι ισλαμιστές με στρατηγική
πλατφόρμα λιγότερο φιλική προς τη Δύση και πιο φιλική προς
τη Ρωσία και το Ιράν. Έτσι το Αιγαίο μέσα σε μια νύχτα έγινε
από θάλασσα ελληνοτουρκικού ψυχρού πολέμου θάλασσα
ελληνοτουρκικής ειρήνης, ωσότου πιθανά αλλαγές στις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας την ξανααναφλέξουν.
Ένας άλλος κατασκευασμένος εχθρός, ακόμα πιο ανυπόστατος λόγω του μικρού του όγκου και γι’ αυτό πιο αποκαλυπτικός για τη φύση της δήθεν απειλής για μια “νέα εθνική
συρρίκνωση”, ήταν η Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εδώ ο Α.
Π. επικαλέστηκε, λόγω της πελώριας διαφοράς στρατιωτικού
δυναμικού των δύο χωρών, τον κίνδυνο της συρρίκνωσης
“του εθνικού παρελθόντος”, βασικά την απειλή στο μύθο της
ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού. Η μικρή γειτονική χώρα
ανακηρύχθηκε σφετεριστής του αρχαιοελληνικού παρελθόντος, δηλαδή αρνητής της νεοελληνικής “παγκόσμιας πολιτιστικής υπεροχής”, οπότε και βιαστής της ψυχής του έθνους.
Περάσαμε δηλαδή από την τουλάχιστον χειροπιαστή εθνική
διεκδίκηση συγκεκριμένων εδαφών, που χαρακτηρίζει τα περισσότερα έθνη στη νιότη τους, στην εθνική μαύρη μαγεία.
Βέβαια, μόνος του ένας πράκτορας των νέων τσάρων δε θα
μπορούσε να γυρίσει τη χώρα μας ιδεολογικά 200 χρόνια πίσω, αν δεν εκμεταλλευόταν τις ιδεοληψίες μιας εκ γενετής πνευματικά ανάπηρης άρχουσας τάξης, που ιδεολογικά έχει επικεφαλής της μια εκκλησιαστική ιεραρχία που όχι τυχαία πρωτοστάτησε στη μακεδονική ή, καλύτερα, στην αντιμακεδονική
υστερία.
Ο πολιτικός στόχος του Α. Παπανδρέου ήταν άλλος: Το νέο
αυτό ανεξάρτητο κράτος αντιστεκόταν στην προσπάθεια των
νεοτσαρικών να το εντάξουν στο “ορθόδοξο τόξο” τους, που
περιλάμβανε ήδη τη Σερβία και την Ελλάδα. Ο Παπανδρέου
επινόησε το ζήτημα του ονόματος για να κρατήσει με αλλεπάλληλα ελληνικά βέτο τη χώρα αυτή μακριά από το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ, ώστε την κατάλληλη στιγμή να την απορροφήσει η
Ρωσία και έτσι να ενωθούν σε έναν κάθετο ρωσόφιλο άξονα
στα Βαλκάνια η Σερβία, η Δημοκρατία της Μακεδονίας και η
Ελλάδα. Γι’ αυτό, ενώ η ελληνική ψυχή υπό την μαεστρική
μπαγκέτα του Α. Παπανδρέου εξοργιζόταν υστερικά κάθε φορά που η χώρα αυτή πήγαινε να μπει στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ
και σύσσωμο το έθνος μας απέτρεπε και αποτρέπει αυτήν
την ένταξη, αυτή η ψυχή έμενε εντελώς αδιάφορη και συνεχίζει
να είναι, όταν την αναγνώριζαν η Ρωσία και η Κίνα με σκέτο το
όνομα Μακεδονία (8).
Αλλά αυτό που θα σημαδέψει σε βάθος τη χώρα μας πιο
πολύ από την “εθνική” της πολιτική, η οποία αλλάζει διαρκώς
ανάλογα με τα συμφέροντα της Ρωσίας, είναι η μακρόχρονη
υπονόμευση των πιο σύγχρονων παραγωγικών δυνάμεων και
της επιστήμης από το νέο ρώσικο κόμμα και η επιστροφή
των πιο μαύρων δεισιδαιμονικών συνηθειών, που ξεπερνάει
σε καταστροφική ποιότητα το σαμποτάζ του ρώσικου κόμματος το 19ο αιώνα.

Το μεγάλο σαμποτάζ και η ιστορική
παραγωγική και ηθική οπισθοδρόμηση της
χώρας
Ο πολιτικός πυρήνας του νέου ρώσικου κόμματος, το ψευτοΚΚΕ και οι άλλες “αριστερές” μορφές του, όπως και το αντίστοιχό του “ρώσικο κόμμα” του ’21, είναι κόμμα της αντιστροφής προόδου-αντίδρασης, είναι δηλαδή ακραία πρόοδος στη μορφή, ακραία αντίδραση στο περιεχόμενο. Όπως
το παλιό “ρώσικο κόμμα”, κόμμα του φεουδαρχισμού, εμφανίστηκε στον πυρήνα του κυρίως σαν κόμμα της επαναστατημένης φτωχής αγροτιάς και τελικά συνέτριψε κάθε φύτρο αστικής προόδου και πραγματικής εθνικής απελευθέρωσης,
αντίστοιχα ακριβώς το ψευτοΚΚΕ, δηλαδή ο πυρήνας του
νέου ρώσικου κόμματος, εμφανίστηκε σαν κόμμα της επαναστατικής εργατικής τάξης, για να εξαφανίσει αρχικά κάθε πραγματική εργατική επαναστατική πρωτοπορία στο όνομα των
δήθεν “αντιιμπεριαλιστικών μετώπων” και μετά να συντρίψει
κάθε αστική παραγωγική και επιστημονικοτεχνική πρόοδο
στο όνομα μιας δήθεν “δικτατορίας του προλεταριάτου”, που
σημαίνει στην πράξη την πολιτική δικτατορία του ρώσικου
κόμματος στο όνομα του προλεταριάτου, χωρίς το προλεταριάτο και ενάντια στο προλεταριάτο (έτσι περίπου γίνεται σήμερα με τις “Λαϊκές Δημοκρατίες” που στήνουν οι νεοτσαρικοί
στην ανατολική Ουκρανία). Όταν δηλαδή το ψευτοΚΚΕ ολοκλήρωσε, με τη βοήθεια του συνόλου της αντικομμουνιστικής αστικής τάξης, τη διάλυση του ΚΚΕ και αφού τσάκισε το
δημοκρατικό μεταπολυτεχνειακό κίνημα, επιτέθηκε μαζί με
το ΠΑΣΟΚ στα λιγότερο αντιδραστικά τμήματα της αστικής
τάξης, αλλά και στο λαό, στο όνομα της λαϊκής και εργατικής
εξουσίας (9).
Ο πρώτος και πιο άμεσος στόχος αυτής της επίθεσης ήταν
να αφαιρέσει κάθε οικονομική και πολιτική εξουσία αυτών
των παλιών αστικών δυνάμεων όχι με μαζικούς επαναστατικούς αγώνες, για να πάρει ο λαός την πολιτικοοικονομική
εξουσία, αλλά με επιλεκτικές πολιτικές εκκαθαρίσεις-πραξικοπήματα μέσα στο κράτος (εννοώντας εδώ το κράτος σαν

κυβερνήσεις, σαν κόμματα εξουσίας, σαν στρατό, σαν αστυνομία και σαν τηλεοπτικά ΜΜΕ), καθώς και με διαρκές παραγωγικό σαμποτάζ, ώστε να ανεβούν σταδιακά οι φιλορώσικες
οικονομικές δυνάμεις στην εξουσία. Ο δεύτερος και βαθύτερος στόχος ήταν να καταστραφούν οι πιο σύγχρονες παραγωγικές δυνάμεις, ιδιαίτερα οι βιομηχανικές, όχι μόνο οι άψυχες, αλλά και οι ζωντανές, δηλαδή το ίδιο το βιομηχανικό προλεταριάτο, καθώς και οι ειδικοί της παραγωγής και της επιστημονικής έρευνας. Αυτή η καταστροφή ήταν η πιο βασική
υλική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας κατεξοχήν πολιτικός
και πολεμικός ιμπεριαλισμός, όπως είναι ο νέος ρώσικος, να
μετατρέψει την Ελλάδα σε μια νεοαποικιακή πολιτικοστρατιωτική βάση του στη Μεσόγειο και στην ΕΕ σε στρατηγική
συμμαχία με τους κινέζους νεοναζιστές νεοαποικιοκράτες. Αυτό το πολύπλευρο σαμποτάζ, που διαρκεί πάνω από 30 χρόνια, επιταχύνθηκε μέσα από τη μεγάλη χρεωκοπία του 2009,
η οποία προκλήθηκε πρόωρα και εντελώς καταστροφικά από το ρωσόδουλο Γ. Παπανδρέου, αλλά οφείλεται στρατηγικά
στην αποβιομηχάνιση και γενικά στην αποεπένδυση που δημιούργησε αυτό το σαμποτάζ συν τον πελώριο καταναλωτικό
δανεισμό από τη Δύση. Αυτό το δανεισμό τον χρειάστηκε το
νέο ρώσικο κόμμα για να εξαγοράσει την κρατική γραφειοκρατία, για να εξασφαλίσει την πολιτική στήριξη πλατιών μικρομεσαίων στρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου και για
να υπερπαχύνει με σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις δημόσιων έργων και κρατικών προμηθειών μια νέα, κρατικοδίαιτη ρωσόδουλη ολιγαρχία (Κόκκαλης, Μπόμπολας, Γερμανός, Μυτιληναίος, Κοπελούζος, Βγενόπουλος κτλ.).
Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος να κάνουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση αυτού του σαμποτάζ. Πρέπει ωστόσο να
επισημάνουμε ότι στον κορμό του αυτό στηρίζεται παντού σε
έναν αντιδραστικό αντικαπιταλισμό, που διακρίνεται από τον
προοδευτικό αντικαπιταλισμό στο εξής: Ο προοδευτικός αντικαπιταλισμός αντιπαλεύει την καταστροφή της υγείας και
της ζωής των εργαζομένων, την καταστροφή της υγείας του
πληθυσμού και του περιβάλλοντος, και ό,τι άλλο φέρνει ο ανταγωνισμός για τη μεγιστοποίηση του κέρδους κάθε ξεχωριστής επιχείρησης. Όμως τα κάνει αυτά μέσα από την οργάνωση της εργατικής τάξης και του πληθυσμού γενικότερα για
τη λήψη πολιτικών, διοικητικών και τεχνικών μέτρων που η
ίδια η σύγχρονη χωροταξία και η τεχνολογία παρέχουν, και
τελικά μέσα από το επαναστατικό πέρασμα των μέσων παραγωγής στα χέρια του εργαζόμενου λαού και της κοινωνίας γενικότερα. Αντίθετα, ο αντιδραστικός αντικαπιταλισμός επιτίθεται στην ίδια την παραγωγή, και ιδίως στην καρδιά της, στη
μεγάλης κλίμακας σύγχρονη παραγωγή για να τη συντρίψει,
ώστε να προστατέψει τάχα τη μικρή παραγωγή, όπως θέλουν
οι μικροαστοί, ή για να προστατέψει τις ασκητικές φεουδαρχικές παραδόσεις και τη φυσική οικονομία, όπως θέλει η σύγχρονη δεισιδαιμονία, για την οποία το πρόβλημα είναι η ίδια η
τεχνολογία και η επιστήμη και όχι η καπιταλιστική τους χρήση. Τελικά ο αντιδραστικός αντικαπιταλισμός φτάνει να επιδιώκει ακόμα και την επιστροφή στη βαρβαρότητα, όπως
κάνουν η εντελώς αντιδραστική “οικολογία βάθους” ή ενός
είδους αναρχισμός, οι οποίοι αποθεώνουν την άγρια φύση σε
βάρος κάθε δημιουργημένου από τον άνθρωπο περιβάλλοντος, φυσικού ή τεχνητού.
Με τέτοια προσχήματα και με τα ανάλογα “λαϊκά” κινήματα
από το νέο ρώσικο κόμμα, και μάλιστα από τον “αριστερό και
μαρξιστικό” του πυρήνα (ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ), ακυρώθηκαν όλες οι μεγάλες ντόπιες και δυτικές επενδύσεις και οι παραγωγικοί εκσυγχρονισμοί. Βέβαια, η πρώτη αρχή του μαρξισμού
είναι ότι οι παραγωγικές δυνάμεις είναι, σε τελική ανάλυση, ο
πιο επαναστατικός παράγοντας της κοινωνικής εξέλιξης, ότι
αυτές παράγουν και συντηρούν στη ζωή το σύγχρονο προλεταριάτο και ότι αυτό μπορεί να κατακτήσει την πολιτική εξουσία και αργότερα να φέρει την αταξική κοινωνία μόνο αποσπώντας αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις από την αστική τάξη. Αντιστρέφει κανείς αυτήν την αρχή όταν συντρίβει τις παραγωγικές δυνάμεις στο όνομα τάχα της πάλης ενάντια στην
αστική τάξη, αντί να αποδείξει στις μάζες ότι η αστική τάξη
φρενάρει ή και καταστρέφει αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις
και ότι γι’ αυτό αυτές πρέπει να της αφαιρεθούν από την ιδιοκτησία, ενώ γελοιοποιεί αυτή την αρχή όταν καταστρέφει τις
παραγωγικές δυνάμεις για να μείνει χωρίς ιδιοκτησία η αστική
τάξη!
Σαμποτάζ με εργαλείο τον αντιδραστικό αντικαπιταλισμό
πραγματοποιείται από τη Ρωσία και από τους συνειδητούς
και ασυνείδητους φίλους της και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, εκτελείται εντατικά και στις πιο προηγμένες χώρες της
Ευρώπης σαν σαμποτάζ της πυρηνικής ενέργειας από οικολογικά κινήματα και τώρα ενάντια στο σχιστολιθικό αέριο, ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να εξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Επίσης δοκιμάστηκε, μετά την Ελλάδα, και σε
άλλες, νέες βιομηχανικές χώρες του Τρίτου Κόσμου, στις οποίες οι ρωσόφιλοι κατάφεραν να αποσπάσουν κάποιο μεγάλο ή μικρό κομμάτι της κρατικής εξουσίας, όπως στη Βενεζουέλα, στη Νότια Αφρική, στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στην
Ινδία και αλλού.
Όμως μόνο στην Ελλάδα το παραγωγικό σαμποτάζ υπήρξε
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τόσο καθολικό και, κυρίως, τόσο τρομακτικά αποτελεσματικό, ώστε προκάλεσε ένα μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία
του καπιταλισμού παραγωγικό πισωγύρισμα μιας αρκετά αναπτυγμένης βιομηχανικής χώρας, όπως είχε γίνει μετά τον
πόλεμο η Ελλάδα. Μόνο εδώ, στην Ελλάδα, αποδεικνύεται ότι
αυτός ο αντιδραστικός αντικαπιταλισμός είναι ιμπεριαλιστικός αποικιοκρατικού τύπου, καθώς ό,τι δεν καταστρέφεται κρατικό ή ιδιωτικό, όπως τα μεγάλα ενεργειακά μεταφορικά
δίκτυα, τα λιμάνια, οι τράπεζες, οι αγροτικές βιομηχανίες (ζάχαρη, γάλα, καπνός) κτλ. και κυρίως η ακριβή τουριστική γηπέφτει σχεδόν τζάμπα στα χέρια της Ρωσίας ή της συμμάχου
της Κίνας, καθώς και στα χέρια της ντόπιας ρωσόδουλης
κομπραδόρικης ολιγαρχίας (που την αναφέραμε παραπάνω),
δηλαδή απαλλοτριώνεται υπέρ τους.

Η συστηματική αναβίωση του βυζαντινού υπόβαθρου από τους νεοτσαρικούς προβοκάτορες
Το εύρος αυτής της καταστροφής οφείλεται στο ότι μόνο
στην Ελλάδα υπήρχε μια τόσο πολιτικά και ιδεολογικά ευάλωτη άρχουσα τάξη, που επέτρεψε στους σαμποτέρ να οργανώνουν τόσο καλά τα ελαττώματα της ίδιας και του έθνους συνολικά, ώστε να πετύχουν χωρίς πελώριες ως τώρα αντιστάσεις
αυτήν την καταστροφή και αυτήν την απαλλοτρίωση του κοινωνικού πλούτου.
Ένα χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ιδεολογικό εργαλείο
παραγωγικού σαμποτάζ είναι αυτό το πνεύμα του ψευτοθεωρητικισμού, που ανέσυρε από το παρελθόν και προώθησε
στην εκπαίδευση και στην κοινωνία για δεκαετίες η νεοβυζαντινή ψευτοαριστερά. Μιλάμε για την έμφαση στη δήθεν πνευματική δουλειά και την περιφρόνηση της χειρωνακτικής, τη
λατρεία της λεγόμενης ανθρωπιστικής παιδείας σε βάρος της
τεχνικής, τον εκθειασμό της κάθε “θεωρητικής” έρευνας σε
βάρος της εφαρμοσμένης, το θαυμασμό στην επιδεικτική σχολαστική πολυμάθεια ή στις μεγαλεπήβολες “θεωρητικές υποθέσεις” και την αδιαφορία απέναντι στη μεθοδική, υπομονετική ερευνητική δουλειά. Ούτε θα μπορούσε να σηκώνεται ασταμάτητα ένας τόσο ισχυρός “αντικαπιταλιστικός” άνεμος
ενάντια στη μεγάλη σύγχρονη επιχείρηση, ιδίως τη βιομηχανική, που να την τορπιλίζει ή και να την κλείνει, αν δεν ήταν
ακόμα ζωντανό μέσα στην κοινωνία αυτό το βυζαντινό φεουδαρχικό, γαιοκτητικό μίσος στο καπιταλιστικό κέρδος, την
ώρα που ελάχιστοι διαμαρτύρονται για το πιο παρασιτικό
συστατικό της οικονομικής εκμετάλλευσης στη χώρα μας,
που είναι η γαιοπρόσοδος και η γραφειοκρατική -πάλι βυζαντινού τύπου- διαφθορά. Δηλαδή θα περνούσε σε μια προοδευμένη κοινωνία το πολιτικό έθιμο που εισήγαγε ο Α. Παπανδρέου οι εργάτες που χάνουν τη δουλειά τους σ? αυτές τις
σαμποταρισμένες επιχειρήσεις να προσλαμβάνονται σαν κρατικοί υπάλληλοι, δηλαδή στις δοσμένες συνθήκες σε παραγωγικά παρασιτικό ρόλο; Σύμφωνα με την ίδια νοοτροπία και
μετωπικά κόντρα στις θέσεις των κλασικών του μαρξισμού,
το αστικό, και μάλιστα το γραφειοκρατικό και διεφθαρμένο
κράτος είναι κάτι το πολύ πιο ευγενές από κάθε σύγχρονη
καπιταλιστική επιχείρηση και μπορεί και πρέπει επ’ άπειρον
να ζει με την αφαίμαξη και την πολιτική καταπίεση όλης της
κοινωνίας.
Από την άλλη, το ότι η μία μετά την άλλη επένδυση ματαιωνόταν ή το ότι η μία μεγάλη παραγωγική μονάδα μετά την άλλη
έκλεινε ή το ότι ο ένας αστός μετά τον άλλο δολοφονούνταν ή
φυλακίζονταν από χρέη πάνω στην κρίση, την ώρα που συχνά
το κράτος δεν του έδινε αυτά που του χρωστούσε, και την
ίδια ώρα η ελληνική αστική τάξη σαν τέτοια έμενε ακίνητη,
αυτό δείχνει πόσο η τελευταία δεν έχει συλλογική συνείδηση
των κοινών συμφερόντων της ούτε και παραγωγική εθνική
συνείδηση. Αν αυτό δεν είναι συνέχεια και συνέπεια του βυζαντινού ατομικισμού και τομαρισμού των ελληνικών αρχουσών
τάξεων και γλοιώδης παραίτηση μπροστά στην αυθαιρεσία
της κάθε αυτοκρατορικής πολιτικής εξουσίας, τότε τι είναι;
Ή μήπως αυτός ο ατομικισμός σταματούσε μόνο στην αστική τάξη; Δε θα ήταν δυνατή η εξαγορά πελώριων τμημάτων
των ίδιων των μαζών με το κομματικό ρουσφέτι ή τη ληστεία
της υπόλοιπης κοινωνίας, όταν το νεοφεουδαρχικό κράτος
πλήρωνε πελώριες αργομισθίες στην κρατική υπαλληλία, ούτε το έθνος θα αντιμετώπιζε με κατανόηση την απάτη που
διέπραττε επί δεκαετίες ένα πελώριο μέρος της αγροτιάς ξεκοκαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις που δεν της ανήκαν, ούτε
θα ανεχόταν την απέραντη φοροδιαφυγή τόσων εύπορων επαγγελματιών. Επίσης το έθνος, ιδιαίτερα οι υποτιθέμενοι πολιτικοί και συνδικαλιστικοί αρχηγοί των εργατών, δε θα ανέχονταν ποτέ αυτήν την τεράστια νεοδουλοκτητική εκμετάλλευση
των μεταναστών στην ύπαιθρο και στην πόλη από τους μικρομεσαίους πρώην μικροπαραγωγούς, που έγιναν άκαρδα
και χυδαία αφεντικά και τελικά συντέλεσαν, ώστε να παραγκωνιστεί το ντόπιο άνεργο προλεταριάτο και με τη χρεωκοπία ένα κομμάτι του να πέσει στο ρατσισμό, αν δεν ήταν ευρύτερα ριζωμένος αυτός ο ατομικισμός, τον οποίο το νέο ρώσικο κόμμα απλά έξυσε και αποθέωσε. Τελικά αυτός ο ατομικισμός ήταν αυτός που εμπόδισε και εμποδίζει ακόμα σε μεγάλο βαθμό το λαό μας να οργανωθεί και να αντιμετωπίσει τους
δυνάστες και διαφθορείς του, ενώ γεμίζει τα συνδικάτα και
τους συλλόγους με τις χειρότερες κομματικές ή διακομματι-

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

κές, πλέον, συμμορίες. Σε όλες τις χώρες του κόσμου σήμερα
τα εργατικά συνδικάτα και οι κάθε λογής σύλλογοι είναι στη
συντριπτική τους πλειοψηφία στα χέρια των αστικών, ιδιοτελών στοιχείων της εργατικής αριστοκρατίας, αλλά δε θα πρέπει να υπάρχουν πολλές σχετικά ανεπτυγμένες χώρες στον
κόσμο, όπου να λείπουν τόσο πολύ εθελοντικές ομάδες και
όργανα των πολιτών που να μετριάζουν με τον έλεγχό τους και
την αλληλοβοήθεια αυτήν την καταστροφή της χώρας και αυτήν την απελπισμένη μοναξιά των απλών πολιτών.
Κατά τη γνώμη μας, όλα αυτά ξεκίνησαν πολύ πριν από την
κρίση και σε μεγάλο βαθμό προκάλεσαν την κρίση και είναι
όλα σε μεγάλο βαθμό ανασυρμένο και οργανωμένο βυζαντινό υπόβαθρο.
Λέμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά δε λέμε στην κύρια πλευρά. Και
δεν το λέμε, γιατί το βυζαντινό υπόβαθρο δε θα ήταν τίποτα,
αν δεν οργανωνόταν από το νέο ρώσικο κόμμα μια πολύμορφη βία, κρατική ή παρακρατική, ενάντια στις πραγματικές,
στις αυθόρμητες αντιστάσεις αυτού του λαού και αυτού του
έθνους, μια βία αντίστοιχη μ’ εκείνην που εξαπολύθηκε ενάντια στο λαό από τις αντίστοιχες δυνάμεις στην Ελλάδα του
19ου αιώνα, αλλά αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχει και μια
εξωτερική κατακτητική δύναμη, όπως υπήρχε τότε.
Μόνο πολύ περιληπτικά θα μιλήσουμε εδώ για τη βία που
εξαπολύθηκε από το “στρατιωτικό σκέλος” του νέου ρώσικου κόμματος ενάντια στα προς εκκαθάριση τμήματα της
αστικής τάξης, ιδιαίτερα της ντόπιας βιομηχανικής, ενώ διατηρούσε ανέπαφη και ασφαλή τη ρωσόδουλη κρατικοδίαιτη
ολιγαρχία (Μπόμπολα, Κόκκαλη κτλ.). Αυτό το “στρατιωτικό”
σκέλος αποτελούνταν μετά το 1974 από μια σειρά παρακρατικές δολοφονικές συμμορίες που έχουν σαν γενάρχη τους τη
17Ν και τώρα λειτουργούν όλο και πιο συχνά σε συνεργασία
με το εγκληματικό λούμπεν και πάντα με την πολιτική και
αστυνομική κάλυψη του ευρύτερου ρωσόφιλου μπλοκ. Σ’ αυτή
τη βία περιλαμβάνονται και οι εκτεταμένοι εμπρησμοί, που
εξαφάνισαν εκατοντάδες εργοστάσια, αποθήκες και μεγάλες
εμπορικές επιχειρήσεις στις πόλεις, καθώς και οι αλλεπάλληλοι εμπρησμοί των δασών, που προκάλεσαν τη ματαίωση
πελώριων τουριστικών επενδύσεων και χωροταξικών αναπτυξιακών σχεδίων (όπως οι αλλεπάλληλοι εμπρησμοί της Αττικής, και κυρίως της Ηλείας, το 2007, που οδήγησαν στο
φριχτό θάνατο περισσότερους από 100 ανθρώπους) ή την
πτώση χοντρικά δυτικόφιλων κυβερνήσεων (όπως ήταν ο νερωνικού τύπου εμπρησμός και η λεηλασία της Αθήνας το
2008). Αλλά, πέρα από την καθαρά στρατιωτική βία, είναι και
η βία των συνδικαλιστικών στρατών των ρωσόφιλων, που με
επικεφαλής την ψευτοαριστερά έκλειναν με πραξικοπηματικές καταναγκαστικές για τους εργάτες απεργίες, δηλαδή ψευτοαπεργίες, εργοστάσια και εργοτάξια (π.χ. Πιρέλλι, Επισκευαστική Ζώνη Περάματος), εμπόδιζαν και εμποδίζουν την ερευνητική και επιστημονική δουλειά στα πανεπιστήμια ή οργάνωναν σοσιαλφασιστικά κινήματα ενάντια στην αξιολόγηση και
στον έλεγχο της εκπαιδευτικής ανώτατης και μεσαίας υπαλληλίας. Πάνω απ’ όλα εμπόδιζαν τη συγκρότηση ενός δημοκρατικού συνδικαλισμού αντικαθιστώντας τα συνδικάτα με
συμμορίες παρασιτισμού και παραγωγικού σαμποτάζ. Ειδικά το ψευτοΚΚΕ, όπου έπαιρνε τη συνδικαλιστική εξουσία,
ασκούσε φασιστική βία, έκανε νοθεία και γινόταν έναν αποτρόπαιο αφεντικό εξασφαλίζοντας δουλειά για τους δικούς
του σε βάρος όλων των αντίθετων προς αυτό εργατών (π.χ.
Επισκευαστική Ζώνη Περάματος). Παράλληλα μ’ αυτή τη φυσική βία και σε όποιο βαθμό διείσδυε στο κράτος, το πολυπλόκαμο ρώσικο κόμμα συμπλήρωνε ή αντικαθιστούσε αυτή
τη βία με δικαστική βία, όπως αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ειδικά του Ε΄ τμήματος, που σκότωνε και σκοτώνει
μεθοδικά τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη (αλλά ευνοεί τις επενδύσεις της COSCO), ή με ποινική βία, όταν έλεγξε
τη δικαστική εξουσία και την έκανε και αυτήν επιλεκτική τιμωρό των αντίπαλων αστών και τελικά ανοιχτά αντισημιτική
και αθωωτική του ναζισμού (αθώωση από τον Άρειο Πάγο
του αρχιναζιστή Πλεύρη το 2010). Τελικά το νέο ρώσικο κόμμα μετέτρεψε το ίδιο το κοινοβούλιο σε δικαστήριο εξόντωσης των πολιτικών του αντιπάλων μέσω επιλεκτικών, υπαρκτών ή και ανύπαρκτων σκανδάλων, ενώ προηγουμένως είχε
ελέγξει σε σημαντικό βαθμό τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ ασκώντας σε βάρος τους διοικητικούς εκβιασμούς με τις συχνότητες, οικονομικούς εκβιασμούς με τις κρατικές διαφημίσεις ή
επιβάλλοντας επιλεκτικές ποινές από το διορισμένο από τη
διακομματική κορυφή Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ).
Αν τα συμπληρώσουμε αυτά με τη γενικότερη διοικητική βία,
όπως με επιλεκτικά κατευθυνόμενους φορολογικούς, πολεοδομικούς και άλλους ελέγχους κατά αντιπάλων ή με τη στοχευμένη διοικητική, φορολογική, πολεοδομική κτλ. βία ή με
τάχα “αντιμονοπωλιακά” μέτρα κάποιων δήθεν “ανεξάρτητων
αρχών” ή με την τεχνητή, εγκληματική ανύψωση των τιμών της
ενέργειας, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο η νεοτσαρική κυριαρχία δεν είναι κάτι το κρυμμένο μέσα στην ψυχοσύνθεση και στην ιδεολογία του λαού και του έθνους, αλλά
κάτι που έχει επιβληθεί, στην κύρια πλευρά, με ύπουλη και
επιστημονικά οργανωμένη εξωτερική βία, που βέβαια γίνεται
πιο εύκολα ανεκτή εξαιτίας των παραπάνω αρνητικών χαρακτηριστικών. Δεν είναι τυχαίο που τελικά το κατεξοχήν κόμμα της πιο ωμής βίας, το νεοναζιστικό κόμμα της Χρ. Αυγής,
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είναι το πρώτο και το μόνο που με τόσο ανοιχτό τρόπο υποστηρίχθηκε από τη ρώσικη νεοχιτλερική υπερδύναμη, η οποία ξέρει ότι τελικά μόνο με ωμή και κτηνώδη ρατσιστική
βία, κατά προτίμηση μάλιστα μέσω ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος, θα μπορεί να ελέγξει και να υποδουλώσει, αν για
ένα διάστημα τα καταφέρει, αυτή τη χώρα.

Κάθε πράγμα μετατρέπεται στο αντίθετό του, και
οι αδυναμίες ενός έθνους μπορούν να
μετατραπούν σε δύναμή του
Αν λοιπόν ως εδώ επιμείναμε πολύ στον τρόπο με τον οποίο
ο ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός επέβαλε από τα μέσα τη δική του διεθνή και εσωτερική πολιτική και ταυτόχρονα τσάκιζε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας και την εξαρτούσε οικονομικά όσο καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ήταν για να
αποδείξουμε μέσα κυρίως από τη σύγχρονη πολιτική ότι δεν
είναι μια παλιά γενικευμένη πανεθνική ιδεολογική κατάρα εκείνο που έχει εμποδίσει τη χώρα μας να μπει πραγματικά
στον κύκλο των σύγχρονων ευρωπαϊκών εθνών, αλλά ο ειδικός, ιστορικά διαμορφωμένος χαρακτήρας της ελληνικής άρχουσας τάξης. Αυτός επιτρέπει στον “γενετικά” πιο συγγενικό
της ιμπεριαλισμό, το ρώσικο, δηλαδή στον κατάλληλο εξωτερικό παράγοντα, να αποσαθρώσει αυτήν την άρχουσα τάξη
και να αναδείξει από μέσα της και μέσα από το λαό ό,τι το
αθλιότερο και καταστροφικότερο υπάρχει, και πάνω απ’ όλα
ασκώντας πολυμέτωπη και ύπουλη βία να καταστρέψει κάθε
κομμάτι του έθνους που αντιστέκεται στον εξωτερικό εχθρό
και τελικά να καταστρέψει όλη τη χώρα. Επειδή πιστεύουμε
ότι αυτή η διαδικασία εκτυλίσσεται όλο και πιο πολύ κόντρα
στις βαθύτερες ιδεολογικές και πολιτικές διαθέσεις της πλατιάς
μάζας του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίες κινούνται μέσα
στο μεγάλο ρεύμα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, η άρχουσα τάξη έρχεται σε όλο και μεγαλύτερη σύγκρουση με τη
βάση της, ιδιαίτερα τη λαϊκή. Αν αυτό δε γίνεται τόσο φανερό
ακόμα είναι γιατί μοιραία ο ελληνικός λαός, όπως κάθε άλλος,
επηρεάζεται πολύ έντονα και αρνητικά από τις πολιτικές ιδέες
της κυρίαρχης τάξης σε εποχές που δε διαθέτει δικά του
κάπως μαζικά διαφωτιστικά και πολιτικά κέντρα άμυνας, όπως συμβαίνει σήμερα.
Μιλώντας εδώ για “δυτικό πολιτισμό” δεν εννοούμε τον δυτικού τύπου μονοπωλιακό καπιταλισμό, ούτε την αντίστοιχη
αστική σκέψη, που στην πραγματικότητα βρίσκονται σε βαθιά αντιδιαφωτιστική παρακμή. Εννοούμε το ανεπτυγμένο πολιτιστικό επίπεδο των λαών στις ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή
το δημοκρατικό πολιτισμό τους, στον οποίο έχουν διαπαιδαγωγηθεί από τις μεγάλες αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις
τους, από τα μεγάλα αντιφασιστικά τους κινήματα, αλλά και
από τις ως τώρα νικημένες, αλλά παρούσες στη συλλογική
μνήμη προλεταριακές-σοσιαλιστικές επαναστάσεις τους. Αυτός ο πολιτισμός των πλατιών λαϊκών μαζών έρχεται καθημερινά σε οικονομική και πολιτική σύγκρουση με τον γουρουνόπετσο, αντιδημοκρατικό, οικονομίστικα τυφλό χαρακτήρα
του κυρίαρχου σ’ αυτές τις χώρες μονοπωλιακού κεφαλαίου.
Αυτό συνεργάζεται στενά με το ρώσικο και το κινέζικο νεοναζιστικό ομόλογό τους κεφάλαιο και γι’ αυτό κανακεύει την
υποτακτική σ’ αυτούς ελληνική άρχουσα τάξη. Μιλώντας εδώ
για “δυτικό πολιτισμό” εννοούμε στο βάθος το δυτικό Διαφωτισμό, η πιο ανεπτυγμένη και σύγχρονη έκφραση του οποίου
είναι ο κατασυκοφαντημένος από τις αστικές τάξεις προλεταριακός, μαρξιστικός διαφωτισμός. Με αυτή λοιπόν την έννοια
του “δυτικού” πιστεύουμε ότι η αντίθεση του λαού στην ανατολίτικη άρχουσα τάξη του έχει μεγαλώσει, παρόλη την εξ αντανακλάσεως σχετική οπισθοδρόμηση και του ίδιου του λαού. Έχει μάλιστα μεγαλώσει τόσο πολύ, ώστε αυτός ο λαός
στη μεγάλη του πλειοψηφία δε νιώθει να εκπροσωπείται στ’
αλήθεια από κανένα κόμμα και κανέναν φύρερ, παρά την τόσο άφθονη προσφορά σε τέτοιους από το πολιτικό σύστημα.
Το πολύ που κάνει είναι να επιλέγει εκείνο το κόμμα ή τον
“φύρερ ευκαιρίας” τον οποίο ο καθένας θεωρεί το μικρότερο
κακό.
Αντίθετα δηλαδή με τη θέση ότι για τη σημερινή, μη ευρωπαϊκή πολιτική κίνηση της χώρας φταίει γενικά η ανατολίτικη
εθνική κουλτούρα, και ιδιαίτερα η καθυστερημένη πολιτική
κουλτούρα των μαζών, και ότι γι’ αυτό πριν από κάθε πολιτική πρόοδο θα πρέπει να προηγηθεί μια πολιτιστική αλλαγή
βάθους χρόνου, εμείς βγάζουμε, με τη βοήθεια και αυτού εδώ
του έργου, το συμπέρασμα ότι εκείνο που πάνω απ’ όλα χρειάζεται σήμερα είναι μια πολιτική επανάσταση που θα ρίξει από
την εξουσία τη σημερινή άρχουσα τάξη και, κυρίως, θα γκρεμίσει συθέμελα τον σάπιο υπεραντιδραστικό κρατικό μηχανισμό αντικαθιστώντας τον μ? εκείνον μιας από τα κάτω, λαϊκής, δημοκρατικής εξουσίας. Αυτός είναι αναγκαίος όρος για
κάθε πολιτιστική αλλαγή βάθους χρόνου, δηλαδή για να μπορέσει στη συνέχεια όλο το έθνος να απελευθερωθεί από το
ιδεολογικό δηλητήριο που χύνει καθημερινά στις φλέβες του
ο βυζαντινός κόσμος που ζει εδώ και 180 χρόνια σαν ακατάβλητος βρυκόλακας μέσα του, ιδιαίτερα στα σχολεία και στα
πανεπιστήμιά του, στα υποδουλωμένα στο κράτος ΜΜΕ του,
στις κυβερνήσεις και στις “αυτοδιοικήσεις” του και, πάνω απ’
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όλα, στους μηχανισμούς της βίας του, δηλαδή στην αστυνομία, στο στρατό και στα δικαστήρια. Θεμελιακή, εννοείται, προϋπόθεση για την ιδεολογική απελευθέρωση του ελληνικού λαού είναι η απαγόρευση κάθε επέμβασης του κέντρου κάθε
βυζαντινισμού, της ορθόδοξης Εκκλησίας, στις κρατικές πολιτικές υποθέσεις και, βέβαια, η απαγόρευση και συντριβή
του αντισημιτισμού, της μήτρας κάθε κανιβαλικού ρατσισμού,
τον οποίο το πλειοψηφικό, υπεραντιδραστικό τμήμα της Εκκλησίας υπό την πολιτική ενθάρρυνση των ρωσόφιλων εγκληματικά αναβίωσε και μεθοδικά ενσταλάζει στους πιστούς, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες.
Πιστεύουμε ότι πρώτος εχθρός μια τέτοιας επανάστασης
θα είναι οι ρωσόφιλες δυνάμεις, που όχι τυχαία είναι σήμερα
και οι πιο αντιδιαφωτιστικές-σκοταδιστικές, οι πιο εχθρικές
στη σύγχρονη παραγωγή και επιστήμη και, κυρίως, οι πιο
αντιδημοκρατικές και ξενόδουλες. Η πιο βασική διαφορά του
1821 με το 2014 είναι ότι τώρα υπάρχει ένας σχετικά πολύ
πιο ώριμος λαός και μια πολύ πιο ώριμη χώρα και ότι η νεοτσαρική Ρωσία δε θα μπορεί να κρύβει για πολύ την πολιτική
και οικονομική της κυριαρχία, χωρίς να ασκήσει πάνω στη
μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού την ανοιχτή δικτατορία
της. Γι’ αυτό άλλωστε το σκοπό έχει γιγαντώσει τη ναζιστική
Χρ. Αυγή και σπρώχνει προς αυτήν το στρατό, γι’ αυτό έχει
κάνει τη μισή αστυνομία φιλοναζιστική γυμνάζοντάς την κατάλληλα για χρόνια πάνω στους μετανάστες, και γι’ αυτό, τέλος, έχει χτίσει μια τραμπούκικη ψευτοαριστερά και μερικές
ψευτοαναρχικές δολοφονικές συμμορίες με ωμά αντιλαϊκή
νοοτροπία.
Η διαλεκτική δηλαδή της Ιστορίας τα φέρνει έτσι, ώστε μετά
από 180 περίπου χρόνια ο ίδιος εχθρός να ξανάρχεται με νέα
ορμή στη χώρα για να κλείσει το πρώτο του έγκλημα με ένα
ακόμα μεγαλύτερο. Ενώ δηλαδή τότε, σαν τσαρική φεουδαρχία, γέννησε μια ευνουχισμένη αστική τάξη στερώντας της τελικά για πάντα τη δυνατότητα να κάνει τη δημοκρατική της
επανάσταση και να βγάλει από το σκοτάδι το λαό, τώρα, σαν ο
πιο σύγχρονος πολεμικός κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός και σαν αξεπέραστος μετρ της συνομωσίας και της προβοκάτσιας, επιχειρεί να αδειάσει από ζωή και αξιοπρέπεια ένα
ολόκληρο έθνος και να το μετατρέψει σε ζόμπι-εργαλείο του
μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη και ενάντιά της.
Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, όπως άλλωστε και το ?21,
δε βλέπει αυτή τη δύναμη σαν εχθρό του. Τη βλέπει μάλιστα
σαν φίλο, ενώ σαν εχθρό του σπρώχνεται από σύσσωμο το
πολιτικό καθεστώς να βλέπει το κεντρικό υποψήφιο θύμα
αυτής της δύναμης, την Ενωμένη Ευρώπη. Αυτή η τελευταία
σαν σύνολο είναι μια εθελοντική, και γι’ αυτό δημοκρατική,
ένωση κρατών. Έτσι, παρά την αθλιότητα και το μικρομεσαίο
ιμπεριαλισμό των επιμέρους μονοπωλιακών αρχουσών τάξεων αυτών των κρατών, είναι από τη φύση της αντίθετη σε κάθε
μεγαλοκρατισμό και φασισμό, πράγμα που αποδεικνύεται από το ότι κάθε ευρωπαίος φασίστας είναι αντίθετος με αυτήν
την Ένωση. Όμως ο ελληνικός λαός, χάρη κυρίως στην υστερική προπαγάνδα των ρωσόφιλων, αλλά και χάρη στα βαριά
λάθη των ίδιων των μονοπωλιστών ηγετών της, πιστεύει ότι η
ΕΕ τον πεινάει και τον καταστρέφει επίτηδες για να τον αγοράσει φτηνά και δε βλέπει, προς το παρόν, ότι τον πεινάνε και τον
καταστρέφουν σαν κατεδαφιστές της παραγωγής οι άνθρωποι της Ρωσίας και ότι κυρίως αυτή η τελευταία, μαζί με τους
κινέζους συμμάχους της, αγοράζει τη χώρα φτηνά: ενέργεια,
τράπεζες, τουριστική γη, λιμάνια, βιομηχανίες επεξεργασίας
αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων κτλ.
Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι, όταν συναισθανθεί αυτήν
την απάτη, η μεγάλη πλειοψηφία του κατατσακισμένου λαού
μας θα αντιδράσει με ανάλογο θυμό. Τότε σε κάθε περίπτωση
θα αρχίσει μια αληθινή νέα εθνική αντίσταση και τότε θα είναι
η ώρα της βαθύτερης νεοελληνικής αυτοσυνείδησης, που θα
κάνει την Ελλάδα όχι φτωχό και συμπλεγματικό συγγενή του
δυτικού δημοκρατικού και του παγκόσμιου σοσιαλιστικού
διαφωτισμού, αλλά μέρος της πιο ορμητικής πρωτοπορίας
του. Ήδη οι πιο διορατικοί δημοκράτες και επαναστάτες στη
χώρα μας μπορούν, ακριβώς λόγω της φύσης της άρχουσας
τάξης τους, να δουν πιο μακριά, από πολιτική άποψη, απ’
όσο οι αντίστοιχοί τους στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ακόμα και το γεγονός ότι μόνο της Ελλάδας το Κομμουνιστικό
Κόμμα ανάμεσα σε όλα τα άλλα στον κόσμο διαλύθηκε από
τους νεοτσαρικούς με την πιο ωμή βία, που έφτασε ως την
εκτέλεση του ηγέτη του, δίνει στους έλληνες επαναστάτες κομμουνιστές μια παραπάνω δυνατότητα να καταλάβουν τη στρατηγική και τακτική των νεοχιτλερικών του Κρεμλίνου, αλλά και
να εμβαθύνουν στον καίρια αρνητικό ρόλο του τσαρισμού,
στη νεοελληνική εξέλιξη, ειδικά στο '21, πράγμα το οποίο δεν
είχε μπορέσει ακόμη να κάνει το πραγματικό ΚΚΕ. Η Ελλάδα,
σαν καθεστωτική οντότητα, είναι τώρα δα στην πρωτοπορία
της ευρωπαϊκής αντίδρασης, αλλά ό,τι σ’ αυτήν είναι αντικαθεστωτικό είναι αυτόματα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προόδου.
Το ανάλογο αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ίσχυσε κάποτε
και για τη Ρωσία, όταν ο τσαρισμός ήταν το κέντρο της ευρωπαϊκής αντίδρασης. Τότε η πιο πρωτοπόρα αντίσταση στον

τσαρισμό, η ρώσικη, έβγαλε τελικά και την πρώτη μεγάλη προλεταριακή επανάσταση και εξουσία στον κόσμο.
Αυτός είναι στο βάθος και ο λόγος που τώρα έρχεται στη
επιφάνεια ο Φαλμεράιερ στα ελληνικά. Δηλαδή δεν έρχεται από μια φιλολογική ανάγκη, αλλά από μια καθαρά πολιτική
ανάγκη, όπως δείχνει τούτο εδώ το προσάρτημα. Αυτό το
προσάρτημα προέκυψε από την ανάγκη τη δική μας και του
μεταφραστή να μεταφέρουμε και να επιβεβαιώσουμε, όσο μας
ήταν δυνατό και με όσο πιο διαλεκτικό τρόπο μπορούσαμε,
την τεράστια πολιτική σημασία του έργου για τη σύγχρονη
εποχή, αλλά και να δώσουμε τη δική μας εκδοχή για κάποια
πολύ καίρια για σήμερα πολιτικά σχόλια του συγγραφέα στην
καταπληκτική σε οξυδέρκεια εισαγωγή του σ' αυτόν εδώ τον
τόμο. Έχουμε μάλιστα κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι σύντομα
και η υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά η Γερμανία, που γέννησε αυτό το σοφό, μα και σ' ένα βαθμό τον απαρνήθηκε, θα τον
ανασύρει για τα καλά από τα ακαδημαϊκά αρχεία της και θα
τον φέρει σε γνώση όλων των δημοκρατικών ανθρώπων της
και, κατά συνέπεια, όλων των δημοκρατικών ανθρώπων της
Ευρώπης. Γιατί, όπως δείχνουν τα γεγονότα, τώρα ήρθε η
ώρα αυτό εδώ το έργο να διαφωτίσει όχι μόνο την Ελλάδα,
αλλά και όλη την Ευρώπη για τους κινδύνους που διατρέχει,
αν δεν καταλάβει ότι αληθινά ευρωπαϊκό είναι μόνο ό,τι είναι
δημοκρατικό και ότι δεν υπάρχει καμιά ανώτερη φυλετική ή
πολιτιστική καταγωγή, αληθινή ή ψεύτικη, που μπορεί να επιτρέπει σε κάποιο σημερινό έθνος να καυχιέται, χωρίς την ομόφωνη καταδίκη απ’ όλα τα άλλα, ότι είναι “εξαιρετικό”, “ανώτερο”, “αναγκαίο πολιτιστικό συστατικό” ή “πολιτιστικό λίκνο” κτλ. κτλ. μιας ολόκληρης ηπείρου. Όπου ακούγονται κάτι τέτοια, πρέπει να ξέρουμε ότι ήδη ακούγονται μπότες αδυσώπητου πολέμου εναντίον του πολιτισμού και του ανθρώπου γενικά.
Πιστεύουμε ότι η ζωντανή απειλή ή, ακόμα περισσότερο, η
πραγματικότητα μιας ωμής νεοναζιστικής ή φαιο-”κόκκινου”
τύπου κυριαρχίας στην Ελλάδα θα είναι η πρώτη δοκιμασία
που θα υποχρεώσει το έθνος και το λαό μας να δουν την
ιστορία τους με καινούριο μάτι, δηλαδή να δουν ξανά τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους, μετά παραπίσω να δουν το
αληθινό Βυζάντιο και, τελικά, να δουν χωρίς ομίχλες και την
αρχαία Ελλάδα σαν μια υπέροχη μακρινή χώρα, τόσο υπέροχη, που να ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι θα μπορούν
να τη φχαριστηθούν κι αυτήν στ’ αλήθεια, που σημαίνει χωρίς
καταναγκασμό και χωρίς κόμπλεξ, οπότε θα τη δουν όπως
πραγματικά ήταν, δηλαδή ό,τι το πιο υπέροχο σε έναν κόσμο
που ήταν όμως δουλοκτητικός, δηλαδή βρισκόταν στην αυγή
του πολιτισμού. Από την άλλη, όπως είπαμε και προηγούμενα, μόνο αντιμετωπίζοντας τον οργανωτή των χειρότερων εσωτερικών αδυναμιών μας σαν εξωτερικό εχθρό, και μάλιστα
σαν καταστροφική και ίσως σαν κατοχική δύναμη, θα μπορούμε να πολεμήσουμε αυτές τις αδυναμίες. Έτσι, ψύχραιμα
και με αλλεπάλληλους επαναστατικούς αγώνες -που είναι αγώνες κύρια ταξικοί, γιατί οι χειρότερες αδυναμίες επιβιώνουν
καλύτερα και κακοφορμίζουν στις πιο εκμεταλλευτικές τάξεις- θα μπορέσουμε να τις νικήσουμε. Τότε θα καταλάβουμε
και θα εκτιμήσουμε την αξία αυτού του βιβλίου και το μεγαλείο του μαχητή της αλήθειας κόντρα στο ρεύμα, του Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ, πραγματικά ανιδιοτελούς και γι’ αυτό
αιώνιου φίλου του ελληνικού λαού.
Για τους εκδότες της Μεγάλης Πορείας
Ηλίας Γ. Ζαφειρόπουλος
Αθήνα, 22/6/2014
(1) Δε νοιάστηκαν μάλιστα ούτε όταν σύσσωμο το ελληνικό
καθεστώς έστελνε στη μαρτυρική Βοσνία να συμμετέχει στην
εθνοκάθαρση τη ναζιστική συμμορία της Χ. Αυγής, την οποία
λίγο αργότερο το ίδιο καθεστώς πάλι σύσσωμο έμπαζε στην
ελληνική Βουλή.
(2) Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ο απόλυτος όγκος του
ελληνικού κρατικού χρέους, που είναι ακόμα μέτριος σύμφωνα με τα συνολικά ευρωπαϊκά οικονομικά δεδομένα. Άλλωστε ούτε το ιρλανδικό ούτε το πορτογαλικό χρέος προκάλεσαν ή προκαλούν ανάλογους πελώριους τριγμούς στην Ευρωζώνη. Το πρόβλημα είναι η διαρκής, σχεδόν γεωμετρική,
αύξηση αυτού του χρέους παρά τις περικοπές και αναδιαρθρώσεις του, πράγμα που δημιουργεί μια διαρκή απειλή για
χρεωκοπία της Ελλάδας και από κει μια διαρκή κρίση πιστωτικής αναξιοπιστίας, οπότε και αύξησης του χρέους, για
όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Επειδή το ελληνικό
χρέος μπορεί να κλείνει μόνο με “κουρέματα” από τον ευρωπαϊκό Βορρά, η αύξησή του οξύνει τις σχέσεις Βορρά-Νότου
ή Γερμανίας-υπόλοιπης Ευρώπης και προκαλεί εσωτερική
κρίση στην ίδια τη Γερμανία. Έτσι όλη η ευρωπαϊκή πολιτική
διεξάγεται τελευταία με κέντρο το ελληνικό χρέος. Όμως το
ελληνικό χρέος δημιουργήθηκε και συνεχίζει να μεγαλώνει όχι
γιατί φταίνε τα μνημονιακά μέτρα, όπως ισχυρίζεται σύσσωμο
το ελληνικό πολιτικό καθεστώς και μια σειρά δυτικών οικονομολόγων. Αυτά τα μέτρα παντού όπου εφαρμόζονται εξαθλιώνουν τη φτωχολογιά και τα μεσοστρώματα της χρεωμένης χώ-

ρας, αλλά ποτέ από μόνα τους δεν καταστρέφουν συνολικά
την παραγωγή και δεν αυξάνουν απόλυτα και κατακόρυφα το
χρέος της χώρας αυτής, γι’ αυτό και η χρεωμένη χώρα κάποια όχι μακρινή στιγμή βγαίνει από την κρίση υπερχρέωσης.
Κι αυτό γίνεται ήδη με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Το
ελληνικό υπερχρέος, αντίθετα, μεγαλώνει διαρκώς με ανώτερους ρυθμούς, αφού έχει καταπιεί τα περισσότερα δανεικά
και δωρεάν λεφτά που δόθηκαν ποτέ σε χώρα, γιατί οι ρωσόφιλες πολιτικές δυνάμεις, που είναι κυρίαρχες στην κορυφή
των κυβερνήσεων και των “αριστερών” αντιπολιτεύσεων εδώ
και πάνω από 15 χρόνια, σαμποτάρουν ασταμάτητα, συνειδητά και με χίλιους τρόπους τις σύγχρονες παραγωγικές δυνάμεις και συνεχίζουν να το κάνουν με μεγαλύτερη ευκολία
πάνω στην κρίση, εκμεταλλευόμενες τώρα και τα οικονομικά
και πολιτικά κοντόφθαλμα μνημονιακά μέτρα. Οι μόνες παραγωγικές δυνάμεις που επιτρέπεται να αναπτυχθούν είναι
εκείνες που ανήκουν στο ρώσικο κεφάλαιο, στο σύμμαχό του
κινέζικο και στους φιλορώσους έλληνες κρατικοκαθεστωτικούς ολιγάρχες.
(3) Βλ. ιδιαίτερα το βιβλίο των Αλεξάντερ Καζντάν και Ζυλ
Κόνσταμπλ Άνθρωποι και Εξουσία στο Βυζάντιο.
(4) Ο αντιδραστικός χαρακτήρας του καθολικισμού, όπως
χοντρικά και κάθε θρησκείας μετά την Αναγέννηση και ιδιαίτερα μετά την άνοδο των κινημάτων του Διαφωτισμού και ως τα
σήμερα, δεν πρέπει να μας κρύβει το γεγονός ότι τότε, την
εποχή της φεουδαρχίας, στην πάλη των δύο γραμμών μέσα
στο χριστιανισμό ο καθολικισμός εκπροσωπούσε την πρόοδο. Αυτό κυρίως γιατί προσπαθούσε να δέσει το θρησκευτικό
δόγμα με την αριστοτελική φιλοσοφική σκέψη και γενικά το
ρασιοναλισμό. Έτσι πότιζε το σπόρο της σύγχρονης επιστήμης και έρευνας, οπότε έκφραζε, πριν έρθει κάποτε σε ρήξη
μαζί του, και τον ανοιχτό στο εμπόριο και στις τεχνικές ανακαλύψεις αστικό κόσμο, ο οποίος τότε ανέτελλε. Αντίθετα, η
ορθόδοξη βυζαντινή Εκκλησία, εκπροσωπώντας σταθερά την
άρνηση κάθε υλικής τεχνικής προόδου και κάθε εμπορικής
επικοινωνίας, ήταν εχθρός της επιστημονικής σκέψης και του
ρασιοναλισμού, σάπιζε μέσα στην απόλυτη δογματική στασιμότητα και τελικά προωθούσε στην παρακμασμένη αυτοκρατορία το χειρότερο μυστικισμό και τη δεισιδαιμονία. Αυτή η
φύση της ανατολικής ορθόδοξης Εκκλησίας δε θα της επέτρεπε ποτέ να βγάλει μέσα από τα σπλάχνα της, όπως συνέβη
με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, μια προοδευτική θρησκευτική Μεταρρύθμιση.
(5) Ο Νίκος Ζαχαριάδης, ηγέτης με μεγάλη ακτινοβολία και
κύρος στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, μαζί με τον κορμό
των στελεχών και μελών του κόμματος και του ΔΣΕ βρισκόταν
τότε, μετά την ήττα του β΄ αντάρτικου, σαν πολιτικός πρόσφυγας στην ΕΣΣΔ.
Οι ρώσοι νεοτσαρικοί καθοδήγησαν αρχικά μια μειοψηφία
από ομοϊδεάτες τους εντός του ΚΚΕ να επιτεθεί με τραμπουκισμούς και να καταλάβει εξ εφόδου την κομματική ηγεσία. Η
απόπειρα αυτή απέτυχε οικτρά, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΚΚΕ, κυρίως αυτών στην Τασκένδη της
ΕΣΣΔ, στάθηκε στο πλευρό του ηγέτη του κόμματος. Μόλις
όμως οι συνωμότες κατέλαβαν την ανώτατη εξουσία του σοβιετικού κόμματος και του κράτους στα 1956, έντυσαν την
αντι-Ζαχαριαδική εκστρατεία τους με το ως τότε ασύλληπτο
και αδιαμφισβήτητο για κάθε κομμουνιστή διεθνές κύρος του
ΚΚΣΕ και οργάνωσαν μια διεθνή διάσκεψη, μέσω της οποίας
κατάφεραν και καθαίρεσαν παράνομα τον Ν. Ζαχαριάδη από
γραμματέα του ΚΚΕ. Ο Ζαχαριάδης όχι μόνο δεν κάμφθηκε,
αλλά είχε τη διορατικότητα και την τόλμη να καταγγείλει την
ηγεσία του ΚΚΣΕ για την εκστρατεία εναντίον του ελληνικού
Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αντίσταση αυτή του Ζαχαριάδη, αρκετών στελεχών και κυρίως των απλών μελών του κόμματος και μελών του ΔΣΕ που κυνηγήθηκαν με λύσσα από το
χρουστσοφικό καθεστώς ήταν κάτι το αδιανόητο, την ώρα
που σε όλο τον κόσμο όλα τα ΚΚΚ, ακόμα και το επαναστατικό κινέζικο ΚΚ, ακολουθούσαν το πανίσχυρο σε κύρος ΚΚΣΕ,
μιας και δεν είχαν ακόμη κατανοήσει από άμεση εμπειρία την
αντιδραστική φύση της νέας ηγεσίας.
Η αντίσταση αυτή των εξόριστων μελών του ΚΚΕ και του Ν.
Ζαχαριάδη ήταν τόσο έντονη, που οι Σοβιετικοί αναγκάστηκαν στα 1958 να διαλύσουν το ΚΚΕ, που είχε αρχίσει να ξαναδυναμώνει μέσα στην Ελλάδα. Αυτό το έκαναν διαλύοντας τις
κομματικές του οργανώσεις, που τότε ήταν παράνομες. Μόνο
έτσι μπόρεσαν αργότερα να πραγματοποιήσουν ένα πλασματικό κομματικό συνέδριο, το 8ο, και μέσω αυτού να διορίσουν από τα πάνω μια νέα εγκάθετη ηγεσία. Αυτό το λεγόμενο
8ο Συνέδριο του ΚΚΕ είναι στην πραγματικότητα το 1ο συνέδριο ενός νέου κόμματος, ενός πρακτόρικου κόμματος, το
οποίο κάποιοι κομμουνιστές σωστά αποκάλεσαν ψευτοΚΚΕ.
Το ψευτοΚΚΕ από ηγετική άποψη είναι οι δολοφόνοι που
ντύθηκαν με τα ρούχα του θύματος. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για ένα απόλυτο αντιΚΚΕ. Για να μην κρέμεται η σκιά
του Ζαχαριάδη πάνω στο πλαστό δημιούργημά τους, οι Σοβιετικοί τον εξόρισαν.
Αρχικά τον έστειλαν σε μια “μαλακή” εξορία στο Μποροβίτσι,
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όπου μπορούσε κάπως να επικοινωνήσει με το εξωτερικό
περιβάλλον του, ίσως για να του δώσουν τη δυνατότητα να
συνεργαστεί μαζί τους. Όμως αυτός μπόρεσε από κει, στα
1962, να έρθει σε επαφή με την ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα,
απ’ όπου ζήτησε από την κυβέρνηση Καραμανλή να έρθει
στην Ελλάδα να δικαστεί. Η κυβέρνηση εκείνη αρνήθηκε, όπως αρνήθηκαν όλα τα αστικά κόμματα, και βέβαια πρώτοπρώτο αρνήθηκε το ψευτοΚΚΕ μέσω της εφημερίδας Αυγή.
Έτσι οι Σοβιετικοί τον έστειλαν στη μακρινή Σιβηρία, στην πόλη Σοργκούτ, μέσα στους πάγους, εντελώς ξεκομμένο από
κάθε δυνατότητα να δώσει οποιοδήποτε μήνυμα στον έξω
κόσμο, σε ένα χαμόσπιτο με διαρκώς αναμμένους πάνω του
προβολείς και με καγκεμπίτικη φρουρά. Μόνο να ακούσει
πληροφορίες μέσω ραδιοφώνου μπορούσε. Σ’ αυτήν την πολιτική απομόνωση τον έθαψαν οι Σοβιετικοί επί 11 χρόνια,
μέχρις ότου τον δολοφόνησαν τον Αύγουστο του 1973, μετά
την εξέγερση της Νομικής και λίγο πριν τη μεγάλη εξέγερση
του Πο-λυτεχνείου. Το ρώσικο κράτος και το ψευτοΚΚΕ ισχυρίζονται σήμερα ότι αυτοκτόνησε. Το ότι δε λένε την αλήθεια αποδεικνύεται από το ότι αρχικά ανακοίνωσαν ότι πέθανε από καρδιά, όμως μετά από πολλά χρόνια, στη διάρκεια
της “Περεστρόικα”, ανακοίνωσαν ότι βρέθηκε κρεμασμένος.
Αλλά πώς θα μπορούσε να αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος που
άντεξε στην απομόνωση τόσα χρόνια, την ώρα ακριβώς που
μετά την εξέγερση της Νομικής ήδη φύσαγαν οι άνεμοι της
μεγάλης εξέγερσης του Πολυτεχνείου;
(6) Κλασική περίπτωση το σπάσιμο με τη βία της απεργίας
στη Νάσιοναλ Καν με τη συνεργασία της ΕΣΑΚ και της καραμανλικής τότε ηγεσίας της ΓΣΕΕ.
(7) Αυτή ήταν πάντα υπό την καθοδήγηση του Λαλιώτη και
είχε σαν ηγετικά στελέχη το Χρυσοχοΐδη, το Βενιζέλο, τον κνιτογενή Λοβέρδο και άλλους.
(8) Ο μεγάλος αυτός προβοκάτορας ανακάλυψε άλλους δύο τρόπους για να μετατρέψει δύο ακόμα μεγαλύτερους στρατηγικούς εχθρούς της Ρωσίας σε στρατηγικούς εχθρούς της

Ελλάδας.
Ο ένας ήταν να θέσει πάλι ζήτημα πολιτιστικής συνέχειας και
“ψυχής”, κατηγορώντας την Αγγλία, που είναι η πιο δεμένη με
τις ΗΠΑ χώρα της ΕΕ, ότι μας έχει κλέψει τα γλυπτά της μετόπης του Παρθενώνα και πρέπει να μας τα δώσει πίσω αμέσως. Αυτή η διεκδίκηση περιέχει στον νομικοπολιτικό της πυρήνα τη θέση ότι είναι ληστεία ό,τι έχει αφαιρεθεί από ένα
έδαφος μιας χώρας πριν αυτό γίνει αντιληπτό σαν εθνικό κρατικό έδαφος, πριν δηλαδή το ελληνικό έθνος συνειδητοποιήσει την ύπαρξή του και πριν γίνει κράτος, όταν δηλαδή το
συγκεκριμένο έδαφος ανήκε αναντίρρητα στην κυριαρχία του
οθωμανικού κράτους και με άδεια αυτού του κράτους μεταφέρθηκαν τα γλυπτά στην Αγγλία. Ένα σύγχρονο δημοκρατικό
ελληνικό κράτος θα μπορούσε να ζητήσει επιστροφή των ελγίνειων στη βάση διμερούς, αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας
και όχι σαν απαίτηση επιστροφής κλεμμένων. Όμως ο τρόπος με τον οποίο έχει τεθεί το αίτημα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε
να μην επιλυθεί, για να ενσταλλάξει βαθιά έχθρα στο λαό μας
ενάντια στον αγγλικό λαό, για να μπορούν οι νέοι τσάροι να μας
σύρουν την κατάλληλη στιγμή στον μεγάλο επιθετικό ληστρικό πόλεμο που σχεδιάζουν ενάντια στην Ευρώπη. Ένας από
τους βασικούς συμβολικούς στόχους αυτής της συμμετοχής
θα είναι να βρούμε, τάχα, τη χαμένη ιστορική μας κληρονομιά, οπότε και την ψυχή μας, χώρια από την όποια μοιρασιά
στα λάφυρα από την εκστρατεία. Για τις ανάγκες αυτού του
πολέμου έχει οικοδομηθεί όψιμα ένα μοναδικό πανάκριβο
μουσείο, αυτό της Ακρόπολης, όπου η έμφαση δε δίνεται σε
αυτά τα σπουδαία που εκτίθενται, αλλά στα “κλεμμένα” που
λείπουν και τα οποία πάλι δε θα αναρτηθούν -και σωστάστον ίδιο τον Παρθενώνα, αλλά στο μουσείο.
Ο άλλος τρόπος που συνέλαβε ο Α. Π. για να μετατρέψει σε
εθνικό μας εχθρό μια στην πραγματικότητα φιλική μας χώρα,
που απλά είναι εχθρός για τη Ρωσία, είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Εδώ δεν αμφισβητείται η ιστορική συνέχεια του
έθνους και η αιώνια ψυχή του, όμως πάλι χρησιμοποιείται η
Ιστορία για να αναμοχλευτεί ένα παλιό έγκλημα που διέπραξε
ένα αποτρόπαιο καθεστώς και να κατηγορηθεί γι’ αυτό όχι η
συνέχειά του, αλλά η άρνησή του, που είναι η γερμανική Δημο-

Óåëßäá 15

κρατία, δηλαδή η οικονομική και σε μεγάλο βαθμό η πολιτική
ψυχή της ακόμα αντιφασιστικής Ευρώπης. Η ασύλληπτη ειρωνεία και το θράσος σ’ αυτή τη διεκδίκηση είναι το ότι, ενώ
η Γερμανία απαγόρευσε το ναζισμό και τους ναζιστές εντός
της, η Ελλάδα του Α. Π. και των επιγόνων του έτρεφε μέσα της
τους έλληνες ναζιστές που πρωτοστάτησαν αργότερα, και μάλιστα δυνάμωσαν, στην πανεθνική πάλη ενάντια στο “Δ΄ Ράιχ”.
Γερμανικές επανορθώσεις η Ελλάδα είχε το δικαίωμα να ζητήσει μέχρι την ένταξή της στην ΕΕ, δηλαδή μέχρι τη στιγμή
που ζήτησε με ικετευτικό τρόπο και πήρε την έγκριση της
Γερμανίας να ανήκει σε μια ένωση (ΕΕ) από την οποία αποσπούσε κάθε χρόνο δισεκατομμύρια επιδοτήσεων, τα περισσότερα από την ίδια τη Γερμανία. Η στάση: πρώτα γινόμαστε
εταίροι μιας χώρας με παρακάλια και μετά εγείρουμε ανταγωνιστικές αξιώσεις εναντίον της είναι διπλωματική μπαμπεσιά
στις διακρατικές σχέσεις, μπαμπεσιά επίσης βυζαντινού επιπέδου.
(9) Αυτήν την τακτική δίδαξαν και οι ίδιοι οι εντολείς του
ψευτοΚΚΕ, οι ρώσοι σοσιαλιμπεριαλιστές, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια πρώτη περίοδο, τη χρουστσοφική, συμμάχησαν
με τους δυτικούς ιμπεριαλιστές για την πολιτικοϊδεολογική
συντριβή του σοβιετικού και παγκόσμιου επαναστατικού
προλεταριάτου, που βρισκόταν ως τότε κάτω από τη σημαία
του Στάλιν, ο οποίος έκανε μεν λάθη, αλλά πάντα ήταν ένας
σπουδαίος μαρξιστής επαναστάτης. Στη δεύτερη περίοδο,
την μπρεζνιεφική, αντιπαρατέθηκαν μετωπικά στους δυτικούς
ιμπεριαλιστές, αλλά και στο τελευταίο οχυρό της παγκόσμιας
προλεταριακής επανάστασης, στη μαοϊκή Κίνα, για την κατάκτηση της παγκόσμιας ηγεμονίας. Σήμερα οι ρώσοι σοσιαλιμπεριαλιστές διανύουν μια τρίτη περίοδο, την περίοδο Γκορμπατσόφ-Γέλτσιν-Πούτιν, κατά την οποία ο ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός ρίχνει την κομμουνιστική μάσκα και από τη μια
καθησυχάζει τη Δύση, ενώ στην πράξη την περικυκλώνει διαρκώς, κυρίως από τον τριτοκοσμικό Νότο, προετοιμάζοντας
πυρετωδώς ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο σε συμμαχία με την
επίσης σοσιαλιμπεριαλιστική νεοχιτλερική Κίνα.
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Ôñåéò ôáõôü÷ñïíïé ðüëåìïé, ïé äýï áðü áõôïýò óôçí õðçñåóßá ôïõ ðñþôïõ
ISIS êáé ×áìÜò óôçí õðçñåóßá ôùí ñþóùí åéóâïëÝùí êáé äéáìåëéóôþí ôçò Ïõêñáíßáò
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 6

óéêçò õðåñäýíáìçò óôçí Ïõêñáíßá, ôüôå ôé
åßíáé;
¸íáò ãåíéêÜ ÷ñÞóéìïò ISIS ãéá ôï
Êñåìëßíï
Áí äïýìå ëïéðüí üëá ìáæß ôá ðáñáðÜíù
äçëáäÞ ôçí êÜëõøç ðïõ Ýäùóå óôïí ISIS
ôï ñùóïêñáôïýìåíï êáèåóôþò ¢óáíô áíôßèåôá ìå ôïí áíåëÝçôï ðüëåìï ðïõ åîáðÝëõóå êáôÜ ôùí äõôéêüöéëùí êáé ôùí áäåëöþí ìïõóïõëìÜíùí áíôéðÜëùí ôïõ, áí äïýìå ðüóï ï õëéêüò åîïðëéóìüò ôïõ ISIS óôçñßæåôáé áðü ôï ÊáôÜñ êáé ðüóï ï ßäéïò ï
ISIS áõôïðõñïâïëåßôáé ãéá íá ãßíåé õðïäåéãìáôéêüò å÷èñüò ôùí ðÜíôùí, äåí ìðïñïýìå
íá ìçí óõìðåñÜíïõìå üôé üëï áõôü ôï “åî
ïõñáíïý åìéñÜôï ôïõ ÉñÜê êáé ôçò Óõñßáò”
äåí åßíáé ðáñÜ ìéá ïñãáíùìÝíç ÷ïíôñïêïììÝíç ðáñáðëÜíçóç êáé ðñïâïêÜôóéá õðÝñ ôçò Ñùóßáò êáé ôçò åéóâïëÞò ôçò óôçí
Ïõêñáíßá. ÌÜëéóôá äåí áðïêëåßåôáé íá åßíáé êáé ìéá óôñáôçãéêÞ ðñïâïêÜôóéá. Åßíáé
äçëáäÞ ðéèáíü ç Ñùóßá íá ìçí áöÞóåé ôïõò
äõôéêïýò çëßèéïõò íá åîïõäåôåñþóïõí åíôåëþò ôï “åìéñÜôï” ôïõ ISIS þóôå íá äéáôçñçèåß óôçí ðåñéï÷Þ ï óêëçñüò ðõñÞíáò
åíüò ìüíéìïõ “êñáôéêïý” ôæé÷áíôßóôéêïõ
öáíôÜóìáôïò. ¼ôáí ëÝìå “íá ìçí áöÞóåé”
åííïïýìå íá óõíåñãáóôåß ìå ôï ÉñÜí, ðïõ
èá Ý÷åé åýêïëá ôïí êýñéï ëüãï óå êÜèå ðüëåìï åäÜöïõò åíáíôßïí ôïõ ISIS (ìÝóù ôïõ

åëÝã÷ïõ ôïõ ÉñÜê) þóôå ðïôÝ íá ìçí åêìçäåíéóôåß ï ôåëåõôáßïò. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé
ï ÏìðÜìá, üðùò êáé óôç Óõñßá, äåí èÝëåé ï
áìåñéêáíéêüò óôñáôüò íá êáôåâåß óôï Ýäáöïò áëëÜ íá ìåßíåé óôçí áåñïðïñéêÞ êÜëõøç üðùò Ýêáíå êáé óôç Ëéâýç. Ãéáôß ôïí
ïõóéáóôéêü Ýëåã÷ï ôïí áóêïýí ðÜíôá ïé êõñßáñ÷åò åðßãåéåò êáé ü÷é ïé áåñïðïñéêÝò Þ
ïé íáõôéêÝò óôñáôéùôéêÝò äõíÜìåéò. ÄçëáäÞ åêôüò áðü ôç Ñùóßá åßíáé êáé ôï öéëïñþóéêï ÉñÜí, êáé ìÜëéóôá ðåñéóóüôåñï ôï
ôåëåõôáßï, ðïõ Ý÷åé óõìöÝñïí áðü ôï íá ðáñáìåßíåé êÜðùò ôï Ýêôñùìá ôïõ ISIS óáí
áðåéëÞ ôçò Äýóçò, éäéáßôåñá ôùí ÇÐÁ þóôå ôï ßäéï íá åîáóöáëßæåé ôçí áíï÷Þ Þ
ìÜëëïí êáëýôåñá ôçí áíôéêåéìåíéêÞ Þ êáé
õðïêåéìåíéêÞ óõììá÷ßá ìå ôéò ÇÐÁ, ðñïêåéìÝíïõ óôáäéáêÜ íá áðïìïíþíåôáé ç óå
ãåíéêÝò ãñáììÝò äõôéêüöéëç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá.
¹äç áõôÞ óôáäéáêÞ áðïìüíùóç ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò áðü ôç äéðëùìáôéêÞ êáé
óôñáôéùôéêÞ áíáâÜèìéóç ôïõ ÉñÜí ôçí Ý÷åé
óðñþîåé ðñïò ôç Ñùóßá, ðïõ ðÜíôá ðáñéóôÜíåé ôïí åíäéÜìåóï ãéá íá ìðïñåß íá êáôáðßíåé êáé ôéò äýï ðëåõñÝò åíüò áíôéèåôéêïý
äßðïëïõ, üðùò åßíáé ôï äßðïëï ÉñÜí áðü ôç
ìßá êáé Óáïõäáñáâßá- ÅíùìÝíá ÁñáâéêÜ
ÅìéñÜôá áðü ôçí Üëëç. Ôåëåõôáßá ëïéðüí ç
ñþóéêç äéðëùìáôßá Ý÷åé ðëçóéÜóåé ôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá êáé ôçò õðüó÷åôáé üôé ìðïñåß íá ôç âïçèÞóåé íá Ý÷åé ðõñçíéêÞ êÜëõøç áðÝíáíôé óôï ðõñçíéêü ÉñÜí êé áõôü ãéáôß ï ðñïâïêÜôïñáò ÏìðÜìá áñíåßôáé åðßìï-

íá óôç Ó. Áñáâßá ôï äéêáßùìá íá áíôéìåôùðßóåé ôï ÉñÜí óôï ßäéï åðßðåäï.
¼ìùò ôï âáóéêü áðïôÝëåóìá ôïõ áíôéðåñéóðáóìïý Ý÷åé åðéôåõ÷èåß áðü ôçí þñá ðïõ
ïé ÇÐÁ, ðïõ Þôáí ùò ðñüóöáôá ï êýñéïò
ðáñÜãïíôáò ôçò êÜðïéáò äõôéêÞò áíôßóôáóçò óôç Ñùóßá óôï ïõêñáíéêü, ðáñ’ üëç ôç
âñþìéêç çãåóßá ÏìðÜìá, Ý÷ïõí ôþñá ñïõöç÷ôåß áðü ôïí ðüëåìï ìå ôïí ISIS. ÌÜëéóôá ïé áìåñéêÜíïé áíáëõôÝò åðéóçìáßíïõíêáé ï êáèÝíáò åýêïëá ìðïñåß íá äéáðéóôþóåé üôé ï ÏìðÜìá Ý÷åé áöÞóåé óôçí ÅÅ êáé
óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÝñêåë ôçí åõèýíç ôïõ
÷åéñéóìïý ôïõ ïõêñáíéêïý. ÄçëáäÞ ôçí Ý÷åé áöÞóåé óå ìéá Åõñþðç êáé óå ìéá ÌÝñêåë ðïõ äåí âñßóêïõí ôñüðïõò íá äåßîïõí
ôïí áðïôñïðéáóìü ôïõò ãéá êÜèå ìÝôñï ðñáãìáôéêÞò, äçëáäÞ óôñáôéùôéêÞò áíôßóôáóçò
ôçò Ïõêñáíßáò óôïõò ×ßôëåñ äéáìåëéóôÝò
ôçò, êáé ôçí êáëïýí, êáé ùò ôþñá ìå áñêåôÞ åðéôõ÷ßá, íá áðïäå÷ôåß ôçí ïìïóðïíäéïðïßçóç ôçò Ïõêñáíßáò äçëáäÞ ôçí ïõóéáóôéêÞ áðüó÷éóç ôïõ áíáôïëéêïý êïììáôéïý
ôçò ðïõ åßíáé êáé ôï ìüíï âéïìç÷áíéêÜ áíåðôõãìÝíï, äçëáäÞ ç ðáñáãùãéêÞ êáñäéÜ
ôçò ÷þñáò. Ùò ôþñá ïé ðñïäüôåò öéëïñþóïé
(êáé ãé’ áõôü êáé öáóßóôåò) çãÝôåò ôçò Ïõêñáíßáò Ý÷ïõí äå÷ôåß ôçí “áðïêÝíôñùóç”
ðïõ åßíáé ç ìáëáêÞ ëÝîç ãéá ôçí “ïìïóðïíäéïðïßçóç”, åíþ óôçí ðñÜîç êáé ôç óõìöùíßá ðïõ õðÝãñáøå ï óé÷áìåñüò ÐïñïóÝíêï
ìå ôïí Ðïýôéí.
Íïìßæïõìå üôé ìðïñÝóáìå ùò ôþñá íá äåßîïõìå ôï óôçìÝíï áëëÜ êáé åëåã÷üìåíï á-

ðü ôç Ñùóßá ìÝóù åãêáèÝôùí, áëëÜ êáé ößëùí ðüëåìï ISIS -ÁíôéISIS.
×áìÜò- ÉóñáÞë. Ï äåýôåñïò ðüëåìïò
áíôéðåñéóðáóìïý
ÁëëÜ óôçí áñ÷Þ ôïõ Üñèñïõ ìáò ìéëÞóáìå ãéá ôñåéò ôáõôü÷ñïíïõò ðïëÝìïõò, ðåñéëáìâÜíïíôáò êáé ôïí ðüëåìï ÉóñáÞë-×áìÜò. ðïõ ôÝëåéùóå ìå ìéá êáôÜðáõóç ðõñüò
óôéò 26 Áõãïýóôïõ ëßãï äçëáäÞ ìüëéò 10
ìÝñåò ðñéí áðü ôçí õðïãñáöÞ ôçò óõìöùíßáò êáôÜðáõóçò ðõñüò Ïõêñáíßáò-Ñùóßáò.
Ãéá ôç ÷ñçóéìüôçôá áõôïý ôïõ ðïëÝìïõ
óôç ìåóáíáôïëéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Ñùóßáò, éäéáßôåñá ãéá ôï èáíÜóéìï óôñßìùãìá ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò, ôï ïðïßï Þäç Ý÷åé óðñþîåé ôç äåýôåñç óôçí áãêáëéÜ ôçò ðñþôçò,
Ý÷ïõìå ãñÜøåé áíáëõôéêÜ óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò. ¼ìùò ôþñá
ãßíåôáé öáíåñÞ ç áêüìá ìåãáëýôåñç ÷ñçóéìüôçôá ôïõ ðïëÝìïõ áõôïý óáí ðåëþñéáò
âáñýôçôáò ðñüóèåôïõ áíôéðåñéóðáóìïý óôïí
êõñßùò áíôéðåñéóðáóìü, åêåßíï ôïõ ISIS ãéá
ôï ïõêñáíéêü.
Ôïí ðïëåìéêü ìï÷ëü ×áìÜò ôïí êñáôÜåé
áðïêëåéóôéêÜ ôï Êñåìëßíï. Êáíåßò äåí ðñÝðåé íá îå÷íÜåé üôé áðü üëåò ôéò áñáâéêÝò
êáé ìïõóïõëìáíéêÝò êñáôéêÝò êáé ìéóïêñáôéêÝò åîïõóßåò (äåò åîïõóßá ôçò ×áìÜò óôç
ÃÜæá), ìüíï ç ×áìÜò ôüëìçóå íá áíáãíùóõíÝ÷åéá óôç óåë. 16
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Ôñåéò ôáõôü÷ñïíïé ðüëåìïé, ïé äýï áðü áõôïýò óôçí õðçñåóßá ôïõ ðñþôïõ
ISIS êáé ×áìÜò óôçí õðçñåóßá ôùí ñþóùí åéóâïëÝùí êáé äéáìåëéóôþí ôçò Ïõêñáíßáò
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 15

ñßóåé ôçí áðüó÷éóç ôçò Áìð÷áæßáò êáé Ïóåôßáò êáé ôçí ïõóéáóôéêÞ ôïõò ðñïóÜñôçóç óôç Ñùóßá. ÊáìéÜ ðñáãìáôéêÜ åèíéêÞ äýíáìç äåí èá Ýêáíå êÜôé ðïõ õðïíïìåýåé èåìåëéáêÜ ôçí ýðáñîç êÜèå åèíéêïý êñÜôïõò,
ôç âßáéç åèíïôéêÞ áðüó÷éóç.
Ôï íÝï ðüëåìï ìå ôïí ÉóñáÞë ôïí îåêßíçóå üðùò ðÜíôá ç ×áìÜò, âïìâáñäßæïíôáò
ôï ÉóñáÞë áðü ðõêíïêáôïéêçìÝíåò èÝóåéò
ôçò ÃÜæáò ìå ðñüó÷çìá ôçí Üñóç ôïõ áðïêëåéóìïý ôçò. ËÝìå ìå ðñüó÷çìá ãéáôß ç
×áìÜò åß÷å îåêéíÞóåé ðüëåìï ìå ñïõêÝôåò
êáé ìüëéò ðÞñå ôçí åîïõóßá óôç ÃÜæá ÷ùñßò
íá õðÜñ÷åé êáíÝíáò áðïêëåéóìüò êáé åðßóçò ãéáôß äåí åß÷å êáíÝíá éäéáßôåñï ëüãï
íá îåêéíÞóåé ôþñá äá Ýíá íÝï ðüëåìï êáé
ü÷é ðÝñõóé Þ ìåôÜ áðü ëßãïõò ìÞíåò. Âåâáßùò ç õðåñäåîéÜ óïâéíéóôéêÞ êáé öéëïñþóéêç çãåóßá ÍåôáíéÜ÷ïõ-Ëßìðåñìáí åõ÷áñßóôùò áðïäÝ÷ôçêå ôçí ðñüêëçóç, áðÜíôçóå
üðùò óõíÞèùò áðáíôÜåé ôï ÉóñáÞë äçëáäÞ
ìå õðÝñôåñá ÷ôõðÞìáôá ðïõ óêüôùóáí åêáôïíôÜäåò êáé ÷éëéÜäåò áìÜ÷ïõò, êáé üðùò ðÜíôá áðïìïíþèçêå äéðëùìáôéêÜ. Ðáñüëï ðïõ ïýôå ç ×áìÜò ìßëçóå õðÝñ ôïõ
ISIS, ïýôå ï ISIS õðÝñ ôçò ×áìÜò, áíôéêåéìåíéêÜ Þôáí êáé ïé äýï ðáñÜëëçëïé ðüëåìïé ôùí ôæé÷áíôéóôþí óïõíéôþí êýñéá åíÜíôéá óôç Äýóç. ÂÝâáéá ï ISIS äéáöïñïðïéÞèçêå áðü ôïí ðüëåìï ôçò ×áìÜò ëÝãïíôáò
üôé ôï ÉóñáÞë åßíáé ðÜíôá ï ýøéóôïò óôñáôçãéêüò å÷èñüò áëëÜ èá ãßíåé Üìåóïò óôü÷ïò ôïõ ISIS ìüíï üôáí ôï åìéñÜôï åîáðëùèåß êáé áðïêôÞóåé ìåãÜëï ðëçèõóìéáêü êáé
óôñáôéùôéêü üãêï. ÁõôÞ ôçí áðüóôáóç ôçí
ðÞñå ï êáíéâáëéêüò ISIS ãéá íá ìçí åêôåèåß ç ×áìÜò ðïõ ðáñéóôÜíåé ôåëåõôáßá ôïí
ðïëéôéóìÝíï ðáñÜãïíôá þóôå íá äéáóðÜåé
ôç Äýóç êáé íá áðïìïíþíåé ðáñáðÝñá ôç
ÓáïõäéêÞ Áñáâßá ðïõ ôåëåõôáßá Ýêáíå
óôñáôçãéêü Üíïéãìá ðñïò ôï ÉóñáÞë óôç
äéÜñêåéá ôïõ ðïëÝìïõ. ¼ìùò üôáí ç ×áìÜò
ðïëåìÜåé ôï ÉóñáÞë êáé åðéäåéêíýåé ôá áèþá èýìáôá ôùí âïìâáñäéóìþí ôïõ, üëç ç
áñáâéêÞ êáé ìïõóïõëìáíéêÞ ìÜæá ìéóåß áðüëõôá ôï ÉóñáÞë êáé ìáæß ôïõ üëç ôç Äýóç ðïõ óå ãåíéêÝò ãñáììÝò õðåñáóðßæåé ôçí
ýðáñîÞ ôïõ. ÁõôÞ ç áôìüóöáéñá åõíïåß áóýëëçðôá ôï óïõíßôéêï ôæé÷áíôéóìü, ïðüôå
êáé ôïí ISIS áêüìá êáé üôáí áõôüò ôá âÜæåé ìå ôïõò áíôéóçìßôåò óéßôåò ôïõ ÉñÜí.
Íá ãéáôß, üóï ìåãÜëùíå ï áñéèìüò ôùí
ðáëáéóôéíßùí èõìÜôùí ôùí éóñáçëéíþí
âïìâáñäéóìþí, ãéá ôï áíôé-ISIS ìÝôùðï ôùí
ÇÐÁ-ÅÅ õðü ôçí çãåìïíßá ôùí ðñþôùí,
Þôáí ðïëý ïõóéáóôéêü ôï íá óôáìáôÞóïõí
ôïí ðüëåìï ÉóñáÞë-×áìÜò. ÁëëÜ ãéá íá ôïí
óôáìáôÞóïõí Ýðñåðå íá âñïõí ôïõò êáôÜëëçëïõò ìåóïëáâçôÝò ìéáò êáé ôï ÉóñáÞë êáé
ç ×áìÜò äåí áíáãíùñßæïõí ï Ýíáò ôïí Üëëï êáé äåí ìéëéïýíôáé êáí, ðñÜãìá éäéáßôåñá ëïãéêü áðü ôçí þñá ðïõ ç ×áìÜò Ý÷åé
óáí äéáêçñõãìÝíï óôü÷ï ôçí åîáöÜíéóç ôïõ
ÉóñáÞë áðü ðñïóþðïõ ãçò. Ï ìüíïò üìùò
ìåóïëáâçôÞò, êáé ìÜëéóôá ìåãÜëïõ âåëçíåêïýò ðïõ õðÜñ÷åé áõôÞ ôç óôéãìÞ óå áõôÞí ôç äéÝíåîç åßíáé ç Áßãõðôïò, ðïõ âÝâáéá âïçèÞèçêå ãéá ôçí ðåñßóôáóç áðü ôïí
áñ÷çãü ôçò ÐáëáéóôéíéáêÞò Áñ÷Þò ÁìðÜò
åðßóçò áðü ðáëéÜ Üíèñùðï ôïõ Êñåìëßíïõ
ìÝóá óôç ÖáôÜ÷.

Ç êáôÜðáõóç ðõñüò ìå äéáéôçôÝò ôçí
Áßãõðôï êáé ôç Ñùóßá åßíáé ï
êáëýôåñïò åêâéáóìüòáíôéðåñéóðáóìüò óôç Äýóç ãéá ôï
Ïõêñáíéêü
Ôçí Áßãõðôï ôçí åìðéóôåýåôáé ç êïíôüöèáëìç áóôéêÞ ôÜîç ôïõ ÉóñáÞë áðü ôçí
þñá ðïõ ï äéêôÜôïñáò áñ÷éðñáîéêïðçìáôßáò Óßóé êáôÝâáóå áðü ôçí åîïõóßá êáé êáôÝóöáîå ÷ùñßò äéêáéïëïãßá ôïõ Áäåëöïýò
ÌïõóïõëìÜíïõò, ðïõ åßíáé áíôéóçìßôåò êáé
áíôéäñáóôéêïß, áëëÜ Ýðáéæáí ôï êïéíïâïõëåõôéêü ðáé÷íßäé. Äåí íïéÜæåé ôçí çãåóßá
ôïõ ÉóñáÞë ðïõ áõôïß ìðÞêáí óôï ìÜôé ôçò
Ìüó÷áò üôáí Üñ÷éóáí íá ðáßæïõí ðåñéöåñåéáêÜ çãåôéêÜ ðáé÷íßäéá ìå ôïõò ôïýñêïõò
êáé óýñïõò ïìïúäåÜôåò ôïõò åíÜíôéá óôéò
äýï õðåñäõíÜìåéò. (Äåò Üñèñá ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôé-ÅñíôïãÜí åîÝãåñóç ôïõ 2013 óôçí Ôïõñêßá). Êáé ãéáôß
íá íïéÜæåé ôï ÉóñáÞë ðïéïò óõãêñïýåôáé ìå
ôç Ìüó÷á áðü ôçí þñá ðïõ áõôÞ Ý÷åé êáôáöÝñåé ðáßæïíôáò äéðëü ðáé÷íßäé íá èåùñåßôáé áðü áõôü Ýíáò êáëüò óýììá÷ïò;
¼ìùò ôçí Áßãõðôï ôçí åìðéóôåýåôáé óáí
ìåóïëáâçôÞ ðáñáäüîùò êáé ç ×áìÜò. ËÝìå
ðáñáäüîùò ãéáôß áðü ôçí þñá ðïõ ç óôñáôéùôéêÞ äéêôáôïñßá Óßóé åîüíôùóå ôïõò öõóéêïýò -ùò ðñïò ôç âÜóç ôïõò ôïõëÜ÷éóôïí
- óõììÜ÷ïõò ôçò ×áìÜò óïõíßôåò Áäåëöïýò
ÌïõóïõëìÜíïõò, ðëçóßáóå ôï ÉóñáÞë, êáé
ìÜëéóôá ðÜíù óôïí ðüëåìï óõíÝ÷éóå êáé
äõíÜìùóå ôïí áðïêëåéóìü óôéò åîüäïõò ôçò
ÃÜæáò ðñïò ôçí Áßãõðôï, èá Ýðñåðå öõóéïëïãéêÜ ç ×áìÜò íá ðíÝåé ìÝíåá åíáíôßïí
ôçò. ÁëëÜ äåí ðíÝåé, êáé ôïýôï ãéáôß ï Óßóé
äåí åßíáé ÌïõìðÜñáê, ðïõ åß÷å óôñáôçãéêÞ áíôßèåóç ìå ôç ×áìÜò êáé Þôáí õðÝñ ôçò
ýðáñîçò ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë áðü ðñïïäåõôéêÞ ôñéôïêïóìéêÞ ðëåõñÜ, áëëÜ åßíáé
êáèáñÜ êáé áíïé÷ôÜ ñùóüöéëïò. Ï Óßóé åßíáé áíôé-×áìÜò êáé öéëï-ÉóñáÞë ìüíï ãéá
ôáêôéêïýò ëüãïõò, äçëáäÞ ìüíï ãéá íá êáèçóõ÷Üæåé ôç Äýóç ùóüôïõ ìåôáôñÝøåé ìå
áëëåðÜëëçëåò åêêáèáñßóåéò üëç ôçí Áßãõðôï óå ìéá öéëïñþóéêç ðïëéôéêïóôñáôéùôéêÞ âÜóç.
ÁëëÜ ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôÝò äåí åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôÝôïéåò ëåðôïìÝñåéåò ðïõ èá
ôïõò ðíßîïõí óôï ìÝëëïí. Ôþñá èÝëïõí Ýíáí êáôåõíáóôÞ ôçò ×áìÜò óôçí ðåñéï÷Þ,
èÝëïõí ðÜíù áð üëá ìéá êáôÜðáõóç ðõñüò,
êáé áò åßíáé áõôüò ï êáôåõíáóôÞò öéëïñþóïò. Óôçí ïõóßá îÝñïõí üôé ï âáèýò ìåóïëáâçôÞò ðßóù áðü ôçí Áßãõðôï åßíáé ç Ñùóßá ôïõ Ðïýôéí, ðïõ ôïí áãáðÜåé ôñåëÜ êáé
ôïí åìðéóôåýåôáé êáé ôï ìïéñáßï äßäõìï ÍåôáíéÜ÷ïõ-Ëßìðåñìáí êáé, âÝâáéá, ç ×áìÜò.
ÁëëÜ êáé ãéá üóïõò äåí êáôáëáâáßíïõí áðü ôÝôïéá âñþìéêá ðáé÷íßäéá, éäéáßôåñá ãéá
ôçí êïéíÞ ãíþìç óôçí ÅÅ, óôéò ÇÐÁ êáé
óôïí áñáâéêü êáé ìïõóïõëìáíéêü êüóìï,
åßíáé ðÜíôá åäþ ï Ðïýôéí “×Üíéìðáë ËÝêôåñ” ãéá íá êÜíåé óáöÝò ðïéïò ìåôñÜåé ãéá
ôçí Áßãõðôï. ÐÜíù ëïéðüí óôï öüñôå ôïõ
ìáêåëåéïý óôç ÃÜæá, ï Ðïýôéí êÜíåé óáöÞ
ôç óõììá÷ßá ôïõ ìå ôïí Óßóé, êáëþíôáò ôïí
óôï Óüôóé óôéò 12 ôïõ Áõãïýóôïõ ãéá íá
óõæçôÞóïõí “ãéá ôïí ðüëåìï óôç ÃÜæá êáé
ãåíéêüôåñá ôçí êáôÜóôáóç óôï ÉñÜê, ôç Ëéâýç êáé ôç Óõñßá”, åíþ óýìöùíá ìå ôï Êñåìëßíï ïé “áðüøåéò ôçò Ñùóßáò êáé ôçò Áéãý-

ðôïõ ãéá ôá æçôÞìáôá ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò óõìðßðôïõí óå ìåãÜëï âáèìü” (ÇìåñÞóéá ÍÝá Áéãýðôïõ, 12 Áõãïýóôïõ).
Åêåß ç Ñùóßá äåóìåýåôáé ãéá ìéá áêüìá
öïñÜ ãéá ðåëþñéá ðþëçóç üðëùí áîßáò ðÜíù áðü 3 äéò êüíôñá óôï ìåñéêü áìåñéêáíéêü åìðÜñãêï ðþëçóçò üðëùí óôçí Áßãõðôï ìåôÜ ôï ðñáîéêüðçìá ôïõ Óßóé êáé ãéá
äçìéïõñãßá ñþóéêçò âéïìç÷áíéêÞò æþíçò
óôçí Áßãõðôï, åíþ-êáé åäþ åßíáé ôï óçìáíôéêüôåñï- ï Óßóé óôçñßæåé ôï åìðÜñãêï ôçò
Ñùóßáò óôá åõñùðáúêÜ áãñïôéêÜ ðñïúüíôá
õðïó÷üìåíïò üôé ç Áßãõðôïò èá êáëýøåé
ôá ìéóÜ áðü ôá áãñïôéêÜ ðñïúüíôá ðïõ èá
ëåßøïõí áðü ôçí ñþóéêç áãïñÜ (Russia
Ôoday, 14 Áõãïýóôïõ), êáé óõíÜðôåé åéäéêÞ
åìðïñéêÞ ó÷Ýóç ìå ôçí ÔåëùíåéáêÞ ¸íùóç Ñùóßáò-Ëåõêïñùóßáò-ÊáæáêóôÜí ìå
ôçí ðñïïðôéêÞ íá óõììåôÜó÷åé óå áõôÞí ôçí
¸íùóç!
Óôéò 26 Áõãïýóôïõ õðïãñÜöåôáé ç êáôÜðáõóç ðõñüò ÉóñáÞë-×áìÜò ìå ôçí Áßãõðôï íá ðáßæåé ôïí ðéï åíåñãçôéêü ñüëï
óå áõôÞí (äçëáäÞ óôéò óõíå÷éæüìåíåò ìåôÜ ôçí êáôÜðáõóç ðõñüò óõæçôÞóåéò), åíþ ôáõôü÷ñïíá åðßóçìá ìÝóá óôï äéðëùìáôéêü ðáé÷íßäé ãéá ôçí ðáãßùóç êáé åããýçóç áõôÞò ôçò êáôÜðáõóçò ðõñüò ìðáßíåé ïëüêëçñï ôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò
ôïõ ÏÇÅ. ÁëëÜ ÷ùñßò ìéá ïìüöùíç áðüöáóç, äçëáäÞ ÷ùñßò ôç óõìöùíßá ôçò Ñùóßáò ôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ
äåí áðïöáóßæåé ãéá ôßðïôá. Íá ëïéðüí ðùò
ãßíåôáé êáé ôï ðéï âáóéêü êëåéäß ôçò åéñÞíåõóçò óôï éóñáçëï-ðáëáéóôéíéáêü ôï
êñáôÜåé êáé Ýììåóá -ìÝóù Áéãýðôïõ- êáé
Üìåóá ï âéáóôÞò ôçò Ïõêñáíßáò. Ôï êáëü
ìå ôéò “êáôáðáýóåéò ðõñüò”, ãéá ôéò ïðïßåò ôñåëáßíåôáé ç ñþóéêç äéðëùìáôßá, åßíáé ìåãáëýôåñï ãé áõôÞí áðü üôé ï ðüëåìïò ðïõ ïäçãåß óå áõôÝò ôéò êáôáðáýóåéò.
Ãéáôß áõôÝò ïé “êáôáðáýóåéò” äåí åßíáé
ëÞîç ôùí å÷èñïðñáîéþí áëëÜ äéáñêÞò åýöëåêôç áíáóôïëÞ ôïõò ðñïêåéìÝíïõ íá
áñ÷ßæïõí áôÝëåéùôåò óõæçôÞóåéò ìåôáîý
ôùí Üìåóá êáé Ýììåóá åìðëåêïìÝíùí ìåñþí. Ðñüêåéôáé ãéá äéáñêþò åðáðåéëïýìåíïõò ðïëÝìïõò, äçëáäÞ êÜôé óáí ìïíßìùò óõìðéåóìÝíá åëáôÞñéá ðïõ ç Ñùóßá
êñåìÜåé ðÜíù áðü ôïõò äõôéêïýò ìïíïðùëéóôÝò ðïõ ãéá Ýíá ðñÜãìá ôñÝìïõí ðéï
ðïëý: Íá ìçí ôïõò ÷áëÜóïõí ïé äïõëåéÝò
êáé íá ìçí äéáôáñá÷èïýí, éäéáßôåñá íá ìçí
äéáôáñá÷èïýí ïé áãïñÝò åíÝñãåéáò, äçëáäÞ ç êáôÜóôáóç óôïí Êüëðï. Áõôü ôï Ý÷ïõí áðïäåßîåé éäéáßôåñá ïé 12 êáôáðáýóåéò ðõñüò ÉóñáÞë-×áìÜò, ðïõ Ý÷ïõí Ýíá
êõñßùò áðïôÝëåóìá: íá ðñïåôïéìÜóïõí ìéá
áêüìá ðéï áéìáôçñÞ óýññáîç, ðïõ èá áðïìïíþíåé ðáñáðÝñá ôï ÉóñáÞë êáé ôç Äýóç óôéò ðáãêüóìéåò ìÜæåò, èá åíéó÷ýåé ôçí
×áìÜò êáé èá öÝñíåé ìå ðåëþñéá âÞìáôá
ôç Ñùóßá óáí ñõèìéóôÞ ôùí ìåóáíáôïëéêþí åîåëßîåùí. ÅéäéêÜ ìÜëéóôá ï ôåëåõôáßïò ðüëåìïò êáé ç ôåëåõôáßá áõôÞ êáôÜðáõóç ðõñüò Ýäùóå óôçí êôçíþäç óõììïñßá ôçò ×áìÜò Ýíá áóýëëçðôï ùò ôþñá
ðïëéôéêü ðëåïíÝêôçìá: Ôçò åðÝôñåøå íá
óýñåé ðßóù ôçò ôçí ÐáëáéóôéíéáêÞ Áñ÷Þ
êáé íá ôçí Ý÷åé óáí “óïâáñÞ” äéåèíÞ äéðëùìáôéêÞ áóðßäá êáé ôáõôü÷ñïíá óáí áðïäéïðïìðáßï ôñÜãï ãéá ü,ôé äåí èá ðçãáßíåé áðü äù êáé ðÝñá êáëÜ óôïí ðñïâï-

êáñéóìÝíï áðü ôç ×áìÜò äõóôõ÷éóìÝíï
ëáü ôçò ÃÜæáò.
¼óï ëïéðüí èá êñáôÜåé ï êýñéïò óôñáôéùôéêüò áíôéðåñéóðáóìüò áðÝíáíôé óôç
Äýóç ìå ôïí ìðáìðïýëá ISIS, ç Ñùóßá èá
áëùíßæåé óôçí Ïõêñáíßá, åêâéÜæïíôáò
ôïõò ðÜíôåò ìå ôï ðÜôçìá ôçò ÷áìáóßôéêçò óêáíäÜëçò. ¹äç óôçí Ïõêñáíßá Ý÷åé êáôáóêåõÜóåé ìéá “êáôÜðáõóç ðõñüò”
ðïõ åßíáé áêüìá ðéï ðïëåìéêÞ, áêüìá ðéï
åýöëåêôç, êáé áêüìá ðéï Üäéêç áðü ôçí
éóñáçëï-÷áìáóßôéêç. Åêåß ïé ïõêñáíïß öéëïñþóïé øåõôïðáôñéþôåò ôïõ Êßåâïõ õðÝãñáøáí êáôÜðáõóç ðõñüò ìå ôïí åéóâïëÝá, ôç Ñùóßá, ôçí ïðïßá ïíïìÜæïõí êáôÜðáõóç ðõñüò ìå ôïõò ïõêñáíïýò áðïó÷éóôÝò ïé ïðïßïé éó÷õñßæïíôáé ëßãï ìåôÜ
üôé ç óõìöùíßá äåí ôïõò äåóìåýåé êáé üôé
óýñèçêáí óå áõôÞí áðü ôçí Ñùóßá!
Ôñåéò ðüëåìïé ãéá ôçí áëëáãÞ
óõíüñùí åßíáé Ýíáò êáé ï áõôüò
ðüëåìïò
Ïé åõñùðáúêïß ëáïß èá îõðíÜíå üëï êáé
ìå ðåñéóóüôåñïõò åöéÜëôåò êáé èá áíáêáëýðôïõí üôé äåí Ý÷ïõí áðëÜ ìðñïóôÜ ôïõò
ìéá åðßöïâç íåïíáæéóôéêÞ Ñùóßá, áëëÜ üôé åßíáé ÷åñïðüäáñá äåìÝíïé óå áõôÞí áðü ôïõò óé÷áìåñïýò çãÝôåò ôïõò, ðïõ üôáí äåí åßíáé ÷ïíôñüðåôóïé êáé ôõöëïß õöåóéáêïß ìïíïðùëéóôÝò, åßíáé êáèáñïß
ðñÜêôïñåò ôçò ñþóéêçò õðåñäýíáìçò. Ìüíï ôÝôïéá êáèÜñìáôá èá äÝ÷ïíôáí íá ãßíïíôáé ôñåéò ðüëåìïé ðïõ Ý÷ïõí êïéíü ÷áñáêôçñéóôéêü óôü÷ï, ôç ìáæéêÞ âßáéç áëëáãÞ êñáôéêþí óõíüñùí ìåôÜ ôïí â´
ðáãêüóìéï ðüëåìï: âßáéç áëëáãÞ óõíüñùí
óôçí Ïõêñáíßá, âßáéç áëëáãÞ óõíüñùí
ôïõ ÉñÜê êáé ôçò Óõñßáò, ãåíïêôïíéêÞ êáôÜñãçóç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë áðü ôç
×áìÜò (áëëÜ êáé ìüíéìç êáôï÷Þ ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò áðü ôçí ðñïâïêáôüñéêç êõâÝñíçóç ÍåôáíéÜ÷ïõ-Ëßìðåñìáí) êáé íá ìçí ôáõôßæïõí êáé íá ìçí åíïðïéïýí áõôïýò ôïõò 3 ðüëåìïõò. Ôþñá
ðÜíù óå áõôü ôï óêçíéêü öáßíåôáé ðüóç
äïõëåéÜ åéóïäéóìïý óôéò äõôéêÝò êáãêåëáñßåò, áëëÜ êáé óôïí ôñßôï êüóìï, êáé
éäéáßôåñá óôá “ìáëáêÜ” åõñùðáúêÜ ãñáöåéïêñáôéêÜ üñãáíá, Ý÷åé êÜíåé åäþ êáé
äåêáåôßåò ç ÊáÃêåÌðå ðáôþíôáò âÝâáéá
ðÜíôá ðÜíù óå ðñáãìáôéêÜ êáé ðëáôåéÜ
ðïëéôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ ñåýìáôá. Áõôüí
ôïí åéóïäéóìü ïé äõôéêïß öéëåëåýèåñïé ôïí
ëÝíå óõíùìïóéïëïãßá, ðïõ áðü êáèáñü ïéêïíïìéóìü ðïôÝ ôïõò äåí êáôáëáâáßíïõí
ðùò ôï õðåñóõãêåíôñùìÝíï êñáôéêü öáóéóôéêü ìïíïðþëéï åßíáé ôï ìüíï ðïõ ìðïñåß êáé ôï ìüíï ðïõ åßíáé õðï÷ñåùìÝíï
íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé êáèáñÜ ðïëåìéêÝò ìÝèïäåò ãéá ôçí ðåñéêýêëùóç êáé åîüíôùóç ôùí å÷èñþí ôïõ. Ç êáëÜ, óå âÜèïò ÷ñüíïõ êáé óå äéåèíÝò åðßðåäï ïñãáíùìÝíç
óõíùìïóßá, äçëáäÞ ç ðñáãìáôéêÞ óõíùìïóßá, åßíáé ìéá ôÝôïéá ðïëåìéêÞ ìÝèïäïò.
Ç éóôïñßá ôïõ Ã´ ÑÜé÷, ðïõ óôá áìåñéêÜíéêá êñáôéêÜ áñ÷åßá áíáöÝñåôáé óáí ÷éôëåñéêÞ óõíùìïóßá, Ý÷åé ðïëëÜ íá ìáò äéäÜîåé
ãéá áõôü.
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Ç ÁÐÏÓÕÍÄÅÓÇ ÔÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÅÍÉÓ×ÕÅÉ ÔÇÍ ÁÍÅÑÃÉÁ, ÔÇÍ ÁÌÁÈÅÉÁ ÊÁÉ
ÔÏ ÁÍÔÉÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏ ÐÍÅÕÌÁ ÓÔÏÍ ÐËÇÈÕÓÌÏ
Ç

áðïóýíäåóç áðü ôçí ðáñáãùãÞ åßíáé ôï êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü óå
üëåò ôéò âáèìßäåò ôçò åêðáßäåõóçò. Ïé âáóéêïß õðåýèõíïé ãé áõôÞ ôçí
ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç óôç ÷þñá, êáôÜóôáóç ðïõ åðéäåéíþèçêå áêüìç ðéï ðïëý ìå
ôçí êñßóç ôùí ôåëåõôáßùí ðÝíôå ÷ñüíùí, åßíáé üëåò ïé êïììáôéêÝò çãåóßåò ìå
åðéêåöáëÞò åêåßíåò ôçò øåõôïáñéóôåñÜò. Áí êáé ç áíåñãßá óôï ìåãáëýôåñï
ìÝñïò ôçò ïöåßëåôáé óôç óôï÷åõìÝíç êáôáóôñïöÞ ôïõ ðáñáãùãéêïý éóôïý ôçò
÷þñáò åîáéôßáò ôïõ ðïëý÷ñïíïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ, Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò
áõôïý ôïõ óáìðïôÜæ åßíáé ç ìåèïäåõìÝíç áíáíôéóôïé÷ßá ôùí óðïõäþí ìå ôéò
áíÜãêåò ôçò ðáñáãùãÞò êáé ôçò Ýñåõíáò.

Óýìöùíá ìå äéåèíÞ Ýñåõíá ôçò åôáéñåßáò óõìâïýëùí McKinsey, ðïõ äçìïóéåýôçêå óôá ÍÅÁ ôçò 18 ÃåíÜñç 2014 “ïé äåîéüôçôåò ôùí ðáíåðéóôçìéáêþí áðïöïßôùí
áðïêëßíïõí áðü ôéò ðñáãìáôéêÝò áíÜãêåò
ôçò áãïñÜò åñãáóßáò, ãåãïíüò ðïõ áðïôåëåß êáé ìéá áðü ôéò âáóéêÝò áéôßåò ðïõ Ýîé
óôïõò äÝêá íÝïõò óôç ÷þñá ìáò åßíáé Üíåñãïé. Åíäåéêôéêü åßíáé üôé Ýíáò óôïõò
äýï Ýëëçíåò åñãïäüôåò, ðïóïóôü 45%, ðïõ
åßíáé êáé ôï õøçëüôåñï ôçò Ýñåõíáò, èåùñåß üôé ç äõóêïëßá íá âñåé ðñïóùðéêü ìå
ôéò áíáãêáßåò äåîéüôçôåò áðïôåëåß óïâáñü ðñüâëçìá ãéá ôçí åðé÷åßñçóÞ ôïõ. Ôçí
ßäéá óôéãìÞ Ýíáò óôïõò ôñåéò åñãïäüôåò
äåí ìðïñåß íá âñåé ðñïóùðéêü ìå ôéò áðáñáßôçôåò äåîéüôçôåò ãéá ôéò èÝóåéò ðïõ æçôÜåé”. ÁõôÞ ç áíáíôéóôïé÷ßá ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï üíïìá ôçò äÞèåí åðáíÜóôáóçò êáé ôïõ äÞèåí áíèñùðéóìïý, êáôÜ êýñéï ëüãï áðü ôéò øåõôïáñéóôåñÝò äõíÜìåéò ðïõ êõñéáñ÷ïýí óôçí ÏËÌÅ óôç ìÝóç åêðáßäåõóç, óôç ÄÏÅ óôçí ðñùôïâÜèìéá åêðáßäåõóç êáé âÝâáéá áðü ôçí ÐÏÓÄÅÐ êáé ôéò çãåóßåò ôùí øåõôïáñéóôåñþí ðáñáôÜîåùí óôá ðáíåðéóôÞìéá. Ôï
óýíèçìá óôï ïðïßï óõìðõêíþíåôáé áõôÞ
ç ìåèïäåõìÝíç áðïóýíäåóç åßíáé ôï “ü÷é
óôï ó÷ïëåßï ôçò áãïñÜò êáé ôïõ êåöÜëáéïõ”, åííïþíôáò üôé ôï ó÷ïëåßï ðñÝðåé
íá åßíáé ìáêñõÜ áðü ôçí ðáñáãùãÞ áöïý
ç ðáñáãùãÞ åßíáé óôçí õðçñåóßá ôïõ êåöÜëáéïõ. ¼ðùò äçëáäÞ áêñéâþò ôï øåõôïÊÊÅ êáé ï ÓÕÑÉÆÁ êëåßíïõí ôéò åðé÷åéñÞóåéò åðåéäÞ åßíáé óôçí õðçñåóßá ôïõ
êåöÜëáéïõ îÝñïíôáò üôé Ýôóé óôåñïýí êáé
ôçí åñãáôéêÞ ôÜîç áðü ôá ìÝóá ôçò äéáâßùóçò ôçò, áëëÜ êáé ôçò åðáíÜóôáóÞò ôçò,
Ýôóé êáôáóôñÝöïíôáò ôç óýíäåóç ôçò åêðáßäåõóçò ìå ôçí ðáñáãùãÞ, ôéò èåôéêÝò
åðéóôÞìåò êáé ôçí Ýñåõíá, êáôáóôñÝöïõí
ôçí åêðáßäåõóç. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé óôçí ßäéá Ýñåõíá êáôáãñÜöïíôáé êáé ïé
áðüøåéò ôùí åêðáéäåõôéêþí: “Åíþ ôï 79%
ôùí åêðáéäåõôéêþí ðïõ óõììåôåß÷å óôçí
Ýñåõíá áðÜíôçóå üôé ïé öïéôçôÝò åßíáé áðüëõôá ðñïåôïéìáóìÝíïé ãéá íá âñïõí ôçí
ðñþôç ôïõò äïõëåéÜ, ìå ôçí Üðïøç áõôÞ
óõìöþíçóå ìüëéò ôï 23% ôùí åñãïäïôþí!”.
Óôçí ßäéá åðßóçò Ýñåõíá ç ÷þñá ìáò êáôáôÜóóåôáé óôçí êïñõöÞ ôùí ÷ùñþí ìå
ôç ìåãáëýôåñç Ýëëåéøç åðéêïéíùíßáò ìåôáîý åêðáßäåõóçò êáé áãïñÜò åñãáóßáò.
Ïðùò áíáöÝñåé ç Ýêèåóç “ìüíï… Ýíáò
óôïõò äÝêá Åëëçíåò Ýùò 24 åôþí (äçëáäÞ 13%, ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü) ëáìâÜíåé
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò öïßôçóÞò ôïõ óôï
ëýêåéï åðáñêÞ ðëçñïöüñçóç åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý, ðñïôïý åðéëÝîåé
ðïéï åðÜããåëìá èÝëåé íá áêïëïõèÞóåé êáèþò êáé ðïéåò éêáíüôçôåò ÷ñåéÜæïíôáé ãé’
áõôü”.
¸íá ìÝñïò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ôçò ÷þñáò äéáðéóôþíåé ìåôáîý Üëëùí ôá åîÞò:
“×ñåéÜæåôáé íá äéåñåõíçèïýí ôñüðïé Üµåóçò ðñïóáñµïãÞò ôïõ óõóôÞµáôïò åðáã-

ãåëµáôéêÞò åêðáßäåõóçò êáé êáôÜñôéóçò,
óå íÝåò åéäéêüôçôåò Þ êáé óå íÝåò ãíþóåéò, äåîéüôçôåò êáé éêáíüôçôåò, Ýôóé þóôå íá éêáíïðïéïýíôáé ïé åîåëéóóüµåíåò
áðáéôÞóåéò ôçò åëëçíéêÞò âéïµç÷áíßáò, ïé
ïðïßåò µðïñåß íá áëëÜæïõí, µå âÜóç íÝåò
óçµáíôéêïý µåãÝèïõò åðåíäýóåéò Þ Üëëá
óçµáíôéêÜ íÝá Ýñãá ðïõ ðñïêýðôïõí…Åðßóçò ãéá ïñéóµÝíá åðáããÝëµáôá áðáéôåßôáé ç åíßó÷õóç ôçò ôå÷íéêÞò äåõôåñïâÜèµéáò åðáããåëµáôéêÞò åêðáßäåõóçò”
(Forum ãéá ôçí Åñãáóßá êáé ôéò ?åîéüôçôåò ôïõ Áýñéï áðü ôïí ÓÅÂ ôçò 10 Éïõëßïõ 2013).
Ç áðïóýíäåóç áõôÞ öÝñíåé óå áíáíôéóôïé÷ßá ôçí åñãáóßá ìå ôéò óýã÷ñïíåò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò, åìðïäßæåé ôçí Ýíùóç ôçò åñãáóßáò ìå ôá ìÝóá ðáñáãùãÞò
êáé ôåëéêÜ óáìðïôÜñåé ôçí ðáñáãùãÞ êáé
üëïõò ôïõò õëéêïýò êáé ðíåõìáôéêïýò üñïõò ôçò êïéíùíéêÞò æùÞò. Ïäçãåß ôçí
êïéíùíßá óôç âáñâáñüôçôá. Ôï ÷áìçëüôåñï êáôÜ êåöáëÞ ÁÅÐ óôçí ÅÅ, ôï ðáñáãùãéêü Ýëëåéììá ðïõ áðåéêïíßæåôáé óôï
áõîáíüìåíï êáé ìïíáäéêü ôåñÜóôéï åìðïñéêü Ýëëåéììá, ç ÷áìçëÞ ôå÷íïëïãéêÞ óýíèåóç ôùí êåöáëáßùí, ç âßáéç õðïôßìçóç
ôçò áîßáò ôçò åñãáóßáò, ç õðïôßìçóç ôïõ
åðåíäõìÝíïõ ðáñáãùãéêïý êåöáëáßïõ, üëá áõôÜ åßíáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ ðïëý÷ñïíïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ, ôïõ ïðïßïõ ç Ýêöñáóç óôçí åêðáßäåõóç åßíáé êáé
ç áðïóýíäåóç ôçò áðü ôçí áãïñÜ åñãáóßáò.
¼ìùò ôï ðñüâëçìá äåí åìöáíßæåôáé ìüíï óôçí ôõðéêÞ ìÝóç Þ áíþôáôç åêðáßäåõóç. Ç äéáñêÞò åðáíáóôáôéêïðïßçóç
ôùí ìÝóùí êáé ôùí ìåèüäùí ðáñáãùãÞò,
áðáéôåß áðü ôçí êïéíùíßá äéáñêÞ åêðáßäåõóç êáé ðñïóáñìïãÞ óôéò íÝåò êÜèå öïñÜ óõíèÞêåò åñãáóßáò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé. ¸ôóé ç äéá âßïõ ìÜèçóç êáé åêðáßäåõóç åßíáé üëï êáé ðéï åðéôáêôéêÞ áíÜãêç ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò, ü÷é ìüíï áðü
ôçí ðëåõñÜ ôçò åîõðçñÝôçóçò ôçò êåñäïöïñßáò ôïõ óýã÷ñïíïõ êåöÜëáéïõ, áëëÜ
êáé áðü ôçí ðëåõñÜ êáé ôçò ìåëëïíôéêÜ
áðåëåõèåñùìÝíçò áðü ôá äåóìÜ ôïõ êåöÜëáéïõ åñãáôéêÞò ôÜîçò. Ç äéÜ âßïõ åêðáßäåõóç áíïßãåé óôï âÜèïò ôï äñüìï ôçò
êáôÜñãçóçò ôçò ìïíüôïíçò äïõëåéÜò êáé
ôçò õðïäïýëùóçò ôïõ ðñïëåôÜñéïõ óôçí
ßäéá ìç÷áíÞ êáé ïäçãåß ôåëéêÜ óôçí êáôÜñãçóç êáé ôïõ ßäéïõ ôïõ êïéíùíéêïý
êáôáìåñéóìïý åñãáóßáò .
¼ìùò ïé ïñäÝò ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôÜæ áðáãïñåýïõí áêüìç êáé áõôÞ ôç æùôéêÞ ãéá ôçí ýðáñîç êáé ôçí áíÜðôõîç ôçò
óýã÷ñïíçò åñãáôéêÞò ôÜîçò áíÜãêç. Óôçí
åôÞóéá Ýêèåóç 2012 “ãéá ôçí åñãáóßá êáé
áðáó÷üëçóç óôçí ÅëëÜäá”, ôïõ Åèíéêïý
Éíóôéôïýôïõ Åñãáóßáò êáé áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý, áíáöÝñåôáé: “Ðñüóöáôá, áëëÜ
êáé ðáëáéüôåñá äåäïìÝíá, áðü ôçí Ýñåõíá åñãáôéêïý äõíáìéêïý ôçò ÅËÓÔÁÔ,
ôïí ËÁÅÊ êáé ôéò áíáëýóåéò ôïõ
Cedefop, äåß÷íïõí üôé ç åðáããåëìáôéêÞ

êáôÜñôéóç äåí åßíáé ìéá ðñáãìáôéêüôçôá
ãéá ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ åíåñãïý ðëçèõóìïý, êõñßùò ãéá ôï ìåãáëýôåñçò çëéêßáò åñãáôéêü äõíáìéêü. ¸ôóé, èá ëÝãáìå
üôé õðÜñ÷åé ìéá “áíôßèåôç ñïðÞ” óå ó÷Ýóç
ìå áõôü ðïõ ðñïóðáèåß íá “êôéóôåß” èåóìéêÜ êáé ìÝóù ôùí êïéíïôéêþí ðñïãñáììÜôùí óôç ÷þñá ìáò. Åíþ, äçëáäÞ ìéëÜìå
ãéá åðåíäýóåéò óå áíÜðôõîç ãíþóåùí êáé
äåîéïôÞôùí ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý,
Ýôóé þóôå íá åðéôý÷ïõìå ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç êáé áíôáãùíéóôéêüôçôá, áðü ôçí
Üëëç ç êáôÜñôéóç äåí öáßíåôáé íá åëêýåé
Þ íá èåùñåßôáé áðü ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü ùò åðáããåëìáôéêÞ êáé ðñïóùðéêÞ åðÝíäõóç, ùò äéÜ âßïõ äéåñãáóßá áíáâÜèìéóçò ãíþóåùí êáé äåîéïôÞôùí ôïõ, óå ìéá
áãïñÜ ðïõ áëëÜæåé ìå ãïñãïýò ñõèìïýò
êáé ãßíåôáé ïëïÝíá êáé ðéï áíôáãùíéóôéêÞ. Áõôü Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ôçí ìåéùìÝíç
áðïôåëåóìáôéêüôçôá ïðïéáóäÞðïôå ðñÜîçò êáé äñÜóçò ìå åñãáëåßï ôçí êáôÜñôéóç, âñá÷õ÷ñüíéá êáé ìáêñï÷ñüíéá”. Ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ôçò European Union Labour
Force Survey êáé ôçò Eurostat ç ÷þñá ìáò,
êáôÜ ôçí ðåñßïäï 2007-11, âñßóêåôáé óôçí
ôåëåõôáßá èÝóç áíÜìåóá óôïí ðõñÞíá ôùí
15 ÷ùñþí ôçò ÅÅ ùò ðñïò ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôùí åíçëßêùí óå ðñïãñÜììáôá
äéá âßïõ ìÜèçóçò, ìå ÷áñáêôçñéóôéêü üôé
áðü ôï 2010 ôá ðïóïóôÜ áõôÜ ìåéþíïíôáé
óõíå÷þò ìÝ÷ñé óÞìåñá.
ÃñÜöåé ôï øåõôïÊÊÅ óôï ÑéæïóðÜóôç,
ôçò 17-1-2010: “Áõôüò åßíáé ï óôü÷ïò ôçò
äéÜ âßïõ ìÜèçóçò. Íá áðïôåëÝóåé êõìáôïèñáýóôç ôùí áäéåîüäùí ôïõ êáðéôáëéóìïý êáé ðáñÜëëçëá ìÝóï ãéá ôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ. Ìéá áíáðáñáãùãÞ ðïõ óôéò
óçìåñéíÝò óõíèÞêåò ïîýíåé ôéò áíôéèÝóåéò
êáé áíôéöÜóåéò êáé ðñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéçèåß ðñïûðïèÝôåé ôçí ïëïÝíá êáé
ìåãáëýôåñç áýîçóç ôçò åêìåôÜëëåõóçò
ôùí åñãáæïìÝíùí”. ¢ñá ôï “ëïãéêü” óõìðÝñáóìá åßíáé: “êÜôù ç äéá âßïõ ìÜèçóç”. Êáé óõíå÷ßæåé ðáñáêÜôù: “Ç èÝóç ôùí
åêðñïóþðùí ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ãéá ôç äéÜ
âßïõ ìÜèçóç, äåí Ý÷åé êáìßá ó÷Ýóç ìå ôéò
áíôéêåéìåíéêÝò áðáéôÞóåéò ðïõ äçìéïõñãåß óÞìåñá ç ñáãäáßá ôå÷íïëïãéêÞ, åðéóôçìïíéêÞ, êëð. åîÝëéîç”. Ðñüêåéôáé ãéá
ôçí áêñéâÞ áíôéóôñïöÞ ôïõ ìáñîéóìïý áðü ôï êáôåîï÷Þí áíôåñãáôéêü, áíôåðáíáóôáôéêü êáé ñùóüäïõëï êüììá ôçò ÷þñáò. Ç ôå÷íïëïãéêÞ ðñüïäïò êáé ç äéÜ âßïõ ìÜèçóç ãé áõôü ôï êüììá äåí åßíáé ôï
èåôéêü áðïôÝëåóìá ôçò ôáîéêÞò ðÜëçò êáé
ôçò ðÜëçò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ðáñáãùãÞò óôçí ïðïßá ÜèåëÜ ôçò ïäçãïýíôáé ïé
âéïìç÷áíéêïß êáðéôáëéóôÝò óôá ðëáßóéá
ôïõ èáíÜóéìïõ ìåôáîý ôïõò áíôáãùíéóìïý,
áëëÜ åßíáé Ýíá óáôáíéêü ôÝ÷íáóìá ôïõò
ãéá íá óôáìáôÞóïõí “ôá áäéÝîïäá ôïõ êáðéôáëéóìïý”. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ç äéÜ
âßïõ ìÜèçóç åßíáé ï öüñïò óå ãíþóç ðïõ
ðñÝðåé íá ðëçñþóåé áóôáìÜôçôá ôï êåöÜëáéï óôçí ó÷åôéêÜ ðéï åéäéêåõìÝíç åñãáôéêÞ ôÜîç ãéá ôï ãåãïíüò üôé ï êáðéôáëéóôéêüò áíôáãùíéóìüò åðáíáóôáôéêïðïéåß ðéá ôüóï áäéÜêïðá ôá åñãáëåßá êáé
ôéò ìÝèïäåò ðáñáãùãÞò, þóôå ôï êÜèå åêðáéäåõôéêü óýóôçìá äåí ìðïñåß íá ðñïöôÜóåé áõôÝò ôéò áëëáãÝò êáé íá äþóåé
óôï êåöÜëáéï Ýôïéìïõò ôå÷íéêÜ êáé ãéá
ðïëý êáéñü ôïõò åéäéêåõìÝíïõò åñãáæüìåíïõò ðïõ æçôÜåé. “ÂëÝðïõìå Ýôóé ðùò
áíáôñÝðïíôáé, ðùò åðáíáóôáôéêïðïéïý-

íôáé äéáñêþò ï ôñüðïò êáé ôá ìÝóá ðáñáãùãÞò, ðùò ï êáôáìåñéóìüò ôçò åñãáóßáò
ðñïêáëåß áíáãêáóôéêÜ Ýíáí áêüìç ðéï ìåãÜëï êáôáìåñéóìü ôçò åñãáóßáò, ç ÷ñçóéìïðïßçóç ìç÷áíþí ìéáí áêüìç ìåãáëýôåñç ÷ñçóéìïðïßçóç ìç÷áíþí, ç äïõëåéÜ
óå ìåãÜëç êëßìáêá, äïõëåéÜ óå áêüìç ìåãáëýôåñç êëßìáêá. Áõôüò åßíáé ï íüìïò
ðïõ äéáñêþò âãÜæåé ôçí áóôéêÞ ðáñáãùãÞ
Ýîù áðü ôçí ðáëéÜ ôçò ôñï÷éÜ êáé ðïõ áíáãêÜæåé ôï êåöÜëáéï íá åíôåßíåé ôéò ðáñáãùãéêÝò äõíÜìåéò ôçò åñãáóßáò, ãéáôß
ôéò Ý÷åé åíôåßíåé ï íüìïò áõôüò, ï íüìïò
ðïõ äåí ôï áöÞíåé Þóõ÷ï êáé ðïõ ïëïÝíá
ôïõ ìïõñìïõñßæåé: åìðñüò, åìðñüò!” (Ìáñî, “ÌéóèùôÞ åñãáóßá êáé êåöÜëáéï”).

¸ôóé ç Ýñåõíá êáé ç ìÜèçóç “äáéìïíïðïéïýíôáé” óôç ÷þñá ìáò áðü ôïõò óáìðïôÝñ ìå óõíÝðåéá ïé Üíèñùðïé íá ìÝíïõí
áìüñöùôïé êáé íá ìçí ìðïñïýí íá âñïõí
ìéá äïõëåéÜ. Ôáõôü÷ñïíá üìùò-êáé áõôü
åßíáé ôï óçìáíôéêüôåñï-ç åñãáôéêÞ ôÜîç
ìÝíåé êáé áìüñöùôç êáé äß÷ùò ôéò óýã÷ñïíåò äåîéüôçôåò.
¸ôóé åäþ ç êïýöéá èåùñçôéêïðïßçóç
ôùí óðïõäþí êáé ç áðïóýíäåóÞ ôçò áðü
ôçí ðáñáãùãÞ Ý÷åé åðßóçò óáí áðïôÝëåóìá íá áõîÜíåé ç áíôßèåóç áíÜìåóá óôçí
ðíåõìáôéêÞ êáé ôç ÷åéñùíáêôéêÞ åñãáóßá. Óôçí áñ÷éêÜ áíáöåñüìåíç Ýñåõíá äéáâÜæïõìå: “Ìüíï ôï 28% ôùí íÝùí ðéóôåýåé
üôé ôá ôå÷íéêÜ åðáããÝëìáôá áíáãíùñßæïíôáé áðü ôçí êïéíùíßá. Ãé’ áõôü, Üëëùóôå, ìüíï ôï 42% ôùí íÝùí ôá åðéëÝãïõí,
åí áíôéèÝóåé ìå ôï 78% ðïõ åðéäéþêïõí
ôçí áêáäçìáúêÞ ìüñöùóç”.
Êáé ü÷é ìüíï. ÐñïëÞøåéò, ìåôáöõóéêÞ
êáé äõóåéäáéìïíßá óõíïäåýïõí áõôÞí ôçí
áðïóýíäåóç ôçò ãíþóçò áðü ôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Ãéáôß Ýôóé áõîÜíåôáé ôï áíôéåðéóôçìïíéêü ðíåýìá ôùí áíèñþðùí ðïõ
áíáæçôïýí åîçãÞóåéò ãéá ôïí êüóìï êáé
ôçí êïéíùíßá ü÷é ìå âÜóç ôçí åðéóôÞìç
êáé ôéò ãíþóåéò ðïõ ç áíèñùðüôçôá áðüêôçóå ìÝóá óôïõò áéþíåò, áëëÜ óå ðíåýìáôá êáé éäéáßôåñá óôç èñçóêåßá êáé óå
êÜôé ðïõ åßíáé Ýîù êáé ðÜíù áðü áõôïýò.
Óýìöùíá ìå Ýñåõíá, ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå
ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò, ôï ÄéåèíÝò
ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÅëëÜäáò êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Ïîöüñäçò êáé ðáñïõóßáóáí
óôï Âåñïëßíï óå óõíÝäñéï ðïõ ïñãáíþèçêå áðü ôï ÊÝíôñï ãéá ôïí áíôéóçìéôéóìü
óôçí Åõñþðç êáé ðïõ äçìïóßåõóå ç ÊáèçìåñéíÞ óôéò 18-7-14: “Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé óôï óêÝëïò ôùí åñùôÞóåùí ãíþóåùí, ìüíï ôï 6,5% âñÞêå êáé ôéò ôÝóóåñéò óùóôÝò áðáíôÞóåéò óå óôïé÷åéþäç æçôÞìáôá ðïëéôéêÞò êáé éóôïñßáò. ÄåäïìÝíïõ, ìÜëéóôá, üôé ïé ðåñéóóüôåñïé åñùôçèÝíôåò ôåßíïõí óôç óõíùìïóéïëïãßá êáé
ôçí áôïìéêéóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ, åðéññßðôïíôáò åõèýíåò ãéá ôçí êñßóç óå åîùôåñéêïýò ðáñÜãïíôåò, äçëþíïõí åëÜ÷éóôá äéáôåèåéìÝíïé íá óõíåéóöÝñïõí óôç äéÜóùóç
ôçò ÷þñáò”. Óôçí ßäéá Ýñåõíá êáé óôï åñþôçìá ðïéüí åìðéóôåýïíôáé ðåñéóóüôåñï, ïé ðïëéôéêïß âñßóêïíôáé óôçí ôåëåõôáßá èÝóç åíþ áíôßèåôá ç åêêëçóßá âñßóêåôáé óôçí ðñþôç èÝóç.
¼óï âáèáßíåé ç êñßóç êáé üóï äåí áíáðôýóåôáé Ýíá ðñáãìáôéêÜ ðñïïäåõôéêü, äçìïêñáôéêü êßíçìá ãéá íá ôçí áíôéìåôùðßóåé, ôüóï áõôÜ ôá ðáñáðÜíù áíôéäñáóôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ èá âáèáßíïõí.
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óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

íôå ÷ñüíéá íá îåóêåðÜæåé ôçí ïéêïíïìïëïãßá ôçò “êëåðôïëïãßáò” Þ ôçò êñáôéêÞò
óðáôÜëçò ëÝãïíôáò üôé êáé ç êëåøéÜ êáé
ç êñáôéêÞ óðáôÜëç áðü ìüíåò ôïõò åßôå
ìåôáôïðßæïõí åéóïäÞìáôá áðü ôïõò åêìåôáëëåõüìåíïõò óôïõò åêìåôáëëåõôÝò åßôå
ìåôáöÝñïõí êåöÜëáéï áðü ìéá óöáßñá ôçò
ðáñáãùãÞò óå ìéá Üëëç, üìùò äåí åîáöáíßæïõí áðü ìüíåò ôïõò ôï ðáñáãùãéêü êåöÜëáéï. Áò ðïýìå óôçí Êßíá ï êëÝöôçò
êïììáôéêüò êáðéôáëéóôÞò, Þ ôï õðáëëçëéêü ëáìüãéï Þ ï ôåìðÝëçò ãñáöåéïêñÜôçò
èá ìåôáôñÝøåé ôï ðñïúüí ôçò ëçóôåßáò ôïõ
óå âéïìç÷áíéêÞ Þ ïéêéóôéêÞ åðÝíäõóç Þ
óå ôñáðåæéêÞ êáôÜèåóç ðïõ èá ãßíåé ðÜëé
åðÝíäõóç Þ Ýóôù èá ôï ìåôáôñÝøåé óå åðÝíäõóç óôï åîùôåñéêü. Óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò, åßôå ðáñáãùãéêü êåöÜëáéï èá åðåíäýåôáé óôç ÷þñá Þ êÝñäç áðü ôéò îÝíåò
åðåíäýóåéò èá åðéóôñÝöïõí óå áõôÞí ôá ïðïßá åßíáé ðïëý ðéèáíü åðßóçò êáôÜ Ýíá
ìÝñïò ôïõò íá åðåíäõèïýí óôï åóùôåñéêü.
Ãé áõôü ï êéíÝæéêïò êáðéôáëéóìüò áíáðôý÷èçêå ðáñüëï ðïõ Ýöôéáîå ÷éëéÜäåò ðÜìðëïõôá öáóéóôéêÜ áöåíôéêÜ êáé åêáôïíôáäåò åêáôïììýñéá åñãáæüìåíïõò êïëëÞãïõò.
Ôï ðñüâëçìá óôçí ÅëëÜäá åßíáé üôé ïé
õðáñêôïß êëÝöôåò, ôá õðáñêôÜ ëáìüãéá ìéêñÜ êáé ìåãÜëá, ç õðáñêôÞ ôåìðÝëéêç
ãñáöåéïêñáôßá êáé ðïëý ëéãüôåñï ïé ðïëéôéêïß, ðïõ ïé öáéï-”êüêêéíïé” öáóßóôåò ôïõò
õðåñåíï÷ïðïéïýí ãéá íá ôóáêßóïõí ôïí ðáñáðáßïíôá áóôéêü êïéíïâïõëåõôéóìü, äåí
åðéôñÝðåôáé íá åðåíäýóïõí ôá êëåììÝíá
ôïõò óôçí ðáñáãùãÞ, Þ Üìåóá Þ Ýììåóá
ìÝóá áðü ôéò ôñáðåæéêÝò êáôáèÝóåéò. ¸ôóé, åßôå ðÜíå ôá êëåììÝíá Ýîù, üðïõ
ðáßñíïõí ìéêñüôåñá åðéôüêéá áðü üóï áí
ôá êáôÝèåôáí óôç ÷þñá ôïõò (ðÜíôùò áõôÜ
ôá ëåöôÜ áðïäåß÷ôçêáí ðïëý ëéãüôåñá áðü üóá éó÷õñßæïíôáí áñ÷éêÜ ïé äçìáãùãïß
êáé öáóßóôåò), Þ ôá ìåôáôñÝðïõí óå åéóáãüìåíá åßäç ðïëõôåëïýò êáôáíÜëùóçò, äçëáäÞ äõíáìþíïõí ôï åìðïñéêü éóïæýãéï Üëëùí ÷ùñþí. Ç ÷þñá ìáò ÷ñåùêüðçóå ãéáôß äåí ðáñÞãáãå êáé áõôü öÜíçêå óôï üôé
äåí åß÷å åîáãùãÝò, åíþ üëï êáé ðåñéóóüôåñï êáôáíÜëùíå ðñïúüíôá ðïõ ðáñÜãïíôáí áëëïý.
Ïé áðáôåþíåò ðïõ êõâÝñíçóáí ôç ÷þñá
Ýìåéíáí óôçí “êëåðôïëïãßá” (áõôü êõñßùò ôï ôüíéæáí ïé øåõôïáñéóôåñïß), óôçí
êñáôéêÞ “óðáôáëïëïãßá” (áõôü êõñßùò ôï
ôüíéæáí ïé êñáôéêïß öéëåëåýèåñïé) êáé óôçí
áíÜãêç, áðü êïéíïý øåõôïáñéóôåñïß êáé öéëåëýèåñïé, ãéá Ýíá êáíüíé óôïõò éäéþôåò
îÝíïõò êáé íôüðéïõò ðéóôùôÝò þóôå íá óâÞóïõí Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ êñáôéêïý ÷ñÝïõò. Áõôü ôï êáíüíé ïé èåùñçôéêÜ ðáñáêìáóìÝíïé äõôéêïß ìïíïðùëéóôÝò êáé ïé ïéêïíïìïëüãïé ôïõò ôï áðïäÝ÷ôçêáí áðü ôñüìï ìÞðùò ç êñßóç åðåêôáèåß êáé óôïí åõñùðáúêü íüôï.
Ç åëëçíéêÞ êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá áõôÞò ôçò ðåíôáåôßáò ìå ãåíéêÜ åõñùðáúêÞ Ýãêñéóç åß÷å óáí åðßóçìï óôü÷ï:
1. íá ìåéùèåß ç êëåøéÜ, ðñÜãìá ðïõ Ýãéíå
ìüíï åëÜ÷éóôá êõñßùò åðåéäÞ äåí õðÞñ÷å
ðïëýò ðëïýôïò áðïìåßíåé êáé íÝïò äåí ìðïñïýóå íá ðáñá÷èåß, êáé 2. íá ìåéùèåß ç êñáôéêÞ óðáôÜëç ðñÜãìá ðïõ Ýãéíå ìå äéåóôñáììÝíï ôñüðï. ÄçëáäÞ Ýãéíå ìå ìåßùóç ôùí êñáôéêþí åðåíäýóåùí, ìå ìåßùóç
ôçò êïéíùíéêÞò öñïíôßäáò ôçò öôù÷ïëïãéÜò, ìå ôï íá óôõöôïýí ïé ìéóèïß êáé ç
êáôáíÜëùóç üëùí ôùí åñãáæïìÝíùí, êáé
üëùí ôùí óõíôáîéïý÷ùí êëð, êáé íá óôõöôåß öïñïëïãéêÜ ü,ôé êåöÜëáéï åß÷áí êá-

ôáèÝóåé ïé áóôïß, êáé ïé ìéêñïáóôïß óôéò
ôñÜðåæåò. Áõôü ôï ôåëåõôáßï óõíïäåýôçêå
ìå Ýíá ðñùôïöáíÝò ãéá õðåñ÷ñåùìÝíç ÷þñá ðáñáãùãéêü Ýãêëçìá ðïõ áðïäåéêíýåé
ìüíï ôïõ üôé Ý÷ïõìå êõâåñíÞóåéò áëëÜ êáé
áíôéðïëéôåýóåéò ðñáêôüñùí êáé åèíïðñïäïôþí, áëçèéíþí óáìðïôáñéóôþí: Ôçí õðåñöïñïëüãçóç, Üìåóá Þ Ýììåóá ôçò âéïìç÷áíßáò. ¸ììåóá åííïïýìå ìÝóù ôçò ðåëþñéáò åðéâÜñõíóçò ôçò ôéìÞò ôçò åíÝñãåéáò, çëåêôñéêÞò êáé ðåôñåëáúêÞò, éäéáßôåñá áõôÞí ôçò åíåñãïâüñáò åîáãùãéêÞò
âéïìç÷áíßáò (÷áëõâïõñãßá, ôóéìÝíôï êëð).
Ôçí ßäéá áõôÞ ðåñßïäï óõíå÷ßóôçêå áðôüçôï êáé ìÜëéóôá åíôÜèçêå ôï Üìåóï ðáñáãùãéêü óáìðïôÜæ, éäéáßôåñá óôç âéïìç÷áíßá. ÓáìðïôÜæ ìå äéïéêçôéêÞ êáé äéêáóôéêÞ êáèõóôÝñçóç Þ ìå áðüññéøç áéôÞóåùí ãéá ÷éëéÜäåò åðåíäýóåéò (÷áñáêôçñéóôéêÞ ç áðüññéøç ôáéíéïäñüìïõ ôçò ÷áëõâïõñãßáò Áóðñïðýñãïõ), Þ, áêüìá, áðüññéøç áðü äéêáóôÞñéá áéôÞóåùí ãéá äéÜóùóç åðé÷åéñÞóåùí ðïõ Þôáí õðåñ÷ñåùìÝíåò ëüãù õðåñöïñïëüãçóçò êáé ôáõôü÷ñïíçò êñßóçò, Þ ìå Üñíçóç ôïõ äáíåéóìïý
ôïõò áðü ôñÜðåæåò ðïõ åßíáé óÞìåñá ïõóéáóôéêÜ õðü êñáôéêü Ýëåã÷ï, Þ ìå êïéíïâïõëåõôéêÞ áðüññéøç ñõèìéóôéêþí ó÷åäßùí, Þ ìå äéáêïðÞ ìåãÜëùí Ýñãùí õðïäïìÞò ìå êáôÜëëçëá óáìðïôáñéóôéêÜ êéíÞìáôá ôçò áíôéðïëßôåõóçò (ôá äåí ðëçñþíù êáôÜ ôùí åèíéêþí äñüìùí), Þ ìå áðåñãßåò ìÝ÷ñé íá êëåßóïõí õðåñ÷ñåùìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò ìå ôï áßôçìá “êáìéÜ áðüëõóç” ðïõ åßíáé ðñïâïêáôüñéêá áíåäáöéêü
üóï äåí õðÜñ÷åé äïõëåéÜ óå ìéá åðé÷åßñçóç (Åëßô), ìÝ÷ñé êáé ìå êáôáäßêç åñãïóôáóéáñ÷þí êáé êëåßóéìï ôùí åñãïóôáóßùí
ôïõò ðïõ ôá Ýêáøáí øåõôïáíáñ÷éêÜ íôïõ
ôïõ êáèåóôþôïò ôùí óáìðïôáñéóôþí (Óðñßíôåñ).
Ìå üëïõò áõôïýò ôïõò ôñüðïõò êáé Üëëïõò ðïëëïýò áêüìá ìåéþèçêáí ðïëý ïé
åéóáãùãÝò ãéáôß ïýôå ïé êáôáíáëùôÝò åß÷áí ðéá åéóïäÞìáôá ãéá íá ðëçñþóïõí åéóáãüìåíá áãáèÜ, ïýôå ôá åñãïóôÜóéá âïõëéáãìÝíá áðü ôçí õðåñöïñïëüãçóç êáé ôï
óáìðïôÜæ Ýêáíáí íÝåò åðåíäýóåéò, ïðüôå
åéóáãùãÝò ìç÷áíçìÜôùí êáé ðñþôùí õëþí. ¼óï ãéá ôéò åîáãùãÝò áõîÞèçêáí åêåßíåò êõñßùò ôùí äýï ìåãÜëùí äéõëéóôçñßùí Ìïôïñüéë êáé ÅËÐÅ ðïõ ç êáôáóêåõÞ ôïõò ïëïêëçñþèçêå ìüëéò Üñ÷éóå ç
êñßóç, êáé ëßãï ôùí ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí
áðü íÝåò áãïñÝò ðïõ äéåõêüëõíå ôï êáèåóôþò ìå ôéò áíáôïëéêÝò ÷þñåò êáé ôéò ÷þñåò
ôïõ Üîïíá. ¸ôóé üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ôï
Ýëëåéììá ôïõ åìðïñéêïý éóïæõãßïõ ìåéùíüôáí, ïðüôå êáé ïé êõâåñíçôéêïß áðáôåþíåò éäéáßôåñá ï îåäéÜíôñïðïò Ìéí÷Üïõæåí
ÓáìáñÜò Ýëåãå üôé ìå ôç ìåßùóç áõôÞ êáèþò êáé ìå ôçí áýîçóç ôïõ ôïõñéóìïý äåí
èá ðáñÜãåôáé êÜðïéá óôéãìÞ íÝï åìðïñéêü
Ýëëåéììá êáé ôåëéêÜ èá ðáýóåé íá áõîÜíåôáé ôï ÷ñÝïò.
Ëïéðüí ôþñá áõôü ôï ðáñáìýèé ôåëåéþíåé. Ôï åìðïñéêü Ýëëåéììá áõîÜíåôáé ôþñá ìå ñõèìü 9,6% ãéáôß ôþñá ìðáßíïõí óôï
ëïãáñéáóìü ôá ÷éëéÜäåò åñãïóôÜóéá ìåãÜëá êáé ìéêñÜ ðïõ êëåßíïõí, åíþ áêüìá
äåí Ý÷ïõí ìðåé óôï ëïãáñéáóìü ïé âéïìç÷áíßåò êáé Üëëåò ðáñáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óößããïõí ôá äüíôéá ãéá íá ìçí
êëåßóïõí. Ïé ñþóïé êáé êéíÝæïé öáóßóôåò
êñáôéêïïëéãÜñ÷åò ðïõ ôþñá áãïñÜæïõí ôá
ðÜãéá ôçò ÷þñáò, âéïìç÷áíéêÜ êáé õðïäïìÝò, äåí ìðïñïýí íá áëëÜîïõí áõôÜ ôá
íïýìåñá äñáìáôéêÜ, ãéáôß ç öýóç ôïõò åß-

íáé êõñßùò íá ëåçëáôïýí êáé ü÷é íá óõóóùñåýïõí êåöÜëáéï åíôüò ôçò ÷þñáò. ¸ôóé ç ÷þñá èá óõíå÷ßóåé íá ðáñÜãåé íÝï
÷ñÝïò ïðüôå êáé ôï êñÜôïò èá óõíå÷ßóåé íá
ìðáßíåé ìÝóá áêüìá êáé áí ï ÓáìáñÜò ðåèÜíåé ôçò ðåßíáò ôïõò öôù÷ïìåóáßïõò ìéóèùôïýò êáé óõíôáîéïý÷ïõò, êáé áêüìá êáé
áí áýñéï ï Ôóßðñáò óôáõñþóåé ôïõò áêüìá õðÜñ÷ïíôåò åýðïñïõò Þ êáé ðëïýóéïõò
öïñïëïãïýìåíïõò, Þ áêüìá êáé áí ãßíåé
îáöíéêÜ ðáôñéþôçò êáé öïñïëïãÞóåé ôïõò
ñùóïêéíÝæïõò êáé ôá íôüðéá ôóéñÜêéá ôïõò.
Ïé ìüíïé ðïõ ìðïñïýí íá äþóïõí ëßãç ðïëéôéêÞ áíÜóá óå áõôÜ ôá êáèÜñìáôá êáé
êõñßùò íá åîáóöáëßóïõí ëßãç áñ÷éêÞ Üíåóç óôïí Ôóßðñá, áí áíåâåß óôçí êõâÝñíçóç ãéá íá ÷ùèåß óôï êñÜôïò êáé íá ôï
ðëçììõñßóåé ìå ôéò ñþóéêåò ìéêñïáóôéêÝò
óôåëå÷éêÝò âäÝëëåò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôïõ
øåõôïÊÊÅ, åßíáé ïé åõñùðáßïé ðéóôùôÝò.
Áõôü ìðïñïýí íá ôï êÜíïõí ìå ôï íá ÷áñßóïõí ìå êÜðïéï ôñüðï Ýíá êÜðùò óçìáíôéêü ìÝñïò ôïõ ÷ñÝïõò ð÷ íá ìåéþóïõí
ðïëý ôá åðéôüêéá, êáé íá áõîÞóïõí ðïëý
ôï ÷ñüíï áðïðëçñùìÞò Þ íá äþóïõí äÜíåéá óôéò ïõóéáóôéêÜ ÷ñåùêïðçìÝíåò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ìÝóù ôçò ÅÊÔ.
ÁëëÜ áõôÜ üëá åßíáé áóðéñßíåò ãéáôß ç
ìç÷áíÞ ðáñáãùãÞò ôïõ ÷ñÝïõò èá äïõëåýåé
üóï èá áõîÜíåôáé ôï åìðïñéêü Ýëëåéììá,
äçëáäÞ üóï èá ìåéþíïíôáé ïé åîáãùãÝò,
äçëáäÞ üóï èá ìåéþíåôáé ç ðáñáãùãÞ åîáãþãéìùí âéïìç÷áíéêþí ðñïúüíôùí óôç
÷þñá êáé ïõóéáóôéêÜ ïé åéóáãùãÝò èá õðïêáèéóôïýí ôá ðñïúüíôá êáé ôùí ëßãùí
ìïíÜäùí ðïõ ðáñÜãïõí ãéá ôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ. Áõôüò åßíáé Ýíáò ëüãïò ðïõ áíåâáßíïõí ïé åéóáãùãÝò.
¼óï ãßíïíôáé áõôÜ èá áõîÜíåôáé êáé ôï
êñáôéêü ÷ñÝïò. ¹äç äýï áñéèìïß åðéôßèåíôáé óôçí êõâÝñíçóç êáé ôçí áíôéðïëßôåõóç ôùí áðáôåþíùí. Ï Ýíáò åßíáé ç áýîçóç
ôùí åëëåéììÜôùí óôá ôáìåßá áóöÜëéóçò
ãéáôß áõîÜíïíôáé ïé Üíåñãïé êáé ìåéþíïíôáé ïé åñãáæüìåíïé, ï Üëëïò åßíáé ïé ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ôùí öïñïëïãïõìÝíùí

ðñïò ôï êñÜôïò ðïõ áõîçèÞêáí ìå áóýëëçðôïõò ñõèìïýò óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá
ðïõ äçìïóéåýåé ç ÊáèçìåñéíÞ ôçò 31 Áõãïýóôïõ, ãéá ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò ðïõ
äçìéïõñãÞèçêáí ôï 2014 êáé Ý÷ïõí ùò åîÞò:
Ôïí ÉáíïõÜñéï ïé ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò
Þôáí 0,962 äéò, ôï ÖåâñïõÜñéï 2,356 äéò, ôï
ÌÜñôéï 3,562 äéò, ôïí Áðñßëéï 4,325 äéò,
ôïí ÌÜéï 5,198 äéò, ôïí Éïýíéï 6,225 äéò,
ôïí Éïýëéï 7,237 äéò, ôïí Áýãïõóôï 8,654
äéò.
Áõôü ÷ïíôñéêÜ óçìáßíåé üôé ç êõâÝñíçóç Ý÷åé îáöñßóåé ðïëëÝò ðñïóùðéêÝò áðïôáìéåýóåéò êáé Ý÷åé ëéþóåé ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò êÜèå ìåãÝèïõò ãéá íá âãÜëåé ôá êñáôéêÜ “ðñùôïãåíÞ ðëåïíÜóìáôá” ôïõ ôñüìïõ þóôå íá ìðïñåß íá ðåé óôïõò åõñùðá1ßïõò êõñßùò ðéóôùôÝò: “Êýñéïé Ýëéùóá
ôïõò ðÜíôåò åäþ êáé ðÜù êáëÜ. Ìçí ðáñáäþóåôå ôçí ÅëëÜäá óôïí Ôóßðñá êáé
óôïõò íáæß. ×áñßóôå ìïõ ëïéðüí ìðüëéêï
÷ñÝïò áíôß íá ìïõ äþóåôå íÝï äÜíåéï, ðïõ
óçìáßíåé íÝá ìíçìüíéá êáé ðôþóç ìïõ áðü Ýíáí åîïñãéóìÝíï ü÷ëï”. Áõôü áêñéâþò
óêÝöôïíôáé ôþñá ïé äõôéêïß ìïíïðùëéóôÝò,
üóï ìðïñïýí íá óêåöôïýí üôáí ïé êáãêåëáñßåò, ïé Êïìéóéüí ôïõò êáé ôá Åõñùãêñïýð ôïõò åßíáé ãåìÜôá ðáëéïýò êáé íÝïõò ößëïõò êáé õðçñÝôåò ôïõ Ðïýôéí. Ôï
ðéèáíüôåñï åßíáé ãéá ìéá áêüìá öïñÜ íá
óêåöôïýí ìïéñáßá ëÜèïò êáé íá ÷áñßóïõí
êáé êñáôéêÜ äÜíåéá. Óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç, ç ÷þñá ìáò äåí èá áðïöýãåé Ýíá
ìåãáëýôåñï êáíüíé, ç Åõñþðç äåí èá áðïöýãåé Ýíá íÝï ñÞãìá ìÝóá ôçò êáé ï ëáüò Ýíáí íÝï ÃïëãïèÜ ðåßíáò êáé áãùíßáò.
Áí üëç áõôÞ ç äéáêïììáôéêÞ óõììïñßá êïñõöÞò äåí öýãåé ìÝóá áðü ôçí áíÜðôõîç
åíüò ðáôñéùôéêïý êáé äçìïêñáôéêïý ìåôþðïõ ãéá ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôçí âéïìç÷áíßá, ðïõ èá Ý÷åé óáí ðõñÞíá ôïõ ìéá ïñãáíùìÝíç áñêåôÜ éó÷õñÞ åñãáôéêÞ ðñùôïðïñßá, ôï åèíéêü âáóáíéóôÞñéï äåí èá Ý÷åé
ôÝëïò.

ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΡΗΓΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Όσο περισσότερο ξετυλίγεται η παγκόσμια επιθετική πορεία των νέων
χίτλερ του Κρεμλίνου, τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται γι’ αυτούς η κατάκτηση της παγκόσμιας ηγεμονίας. Τα
εμπόδια θα μπαίνουν όχι μόνο από
τα κράτη και τους λαούς που δέχονται άμεσα επίθεση - όπως είναι σήμερα ο ουκρανικός λαός - αλλά και από τους συμμάχους των ρώσων επιθετιστών. Ένα τέτοιο ρήγμα στις
συμμαχίες του Κρεμλίνου εμφανίστηκε πρόσφατα γύρω απ’ το ζήτημα του
εμπάργκο που επέβαλε η ρωσική κυβέρνηση στις εισαγωγές αγροτικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων από
την Ευρώπη.
Οι κυβερνήσεις του Καζακστάν και της
Λευκορωσίας, που αποτελούν τμήμα της
υπό ρωσική ηγεμονία ευρασιατικής οικονομικής ένωσης (η οποία αναμένεται να
τεθεί σε ισχύ το Γενάρη του ’15), εξέφρασαν αμέσως τις αντιρρήσεις τους για
τις ενέργειες των ρώσων “συμμάχων”
που επηρεάζουν αρνητικά τις εθνικές τους
οικονομίες. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Α. Λουκασένκο, είπε ότι “Αυτό είναι
εσωτερική μας υπόθεση” προσθέτοντας
ότι “Χρειαζόμαστε πολωνικά μήλα …
Χρειαζόμαστε ορισμένες γερμανικές λι-

χουδιές”. Ο δε πρόεδρος του Καζακστάν,
Ν. Ναζαρμπάγιεφ, το τράβηξε ακόμα μακρύτερα λέγοντας σε συνέντευξή του ότι
“Το Καζακστάν έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση” και ότι “δε θα μπει σε έναν οργανισμό που απειλεί την ανεξαρτησία μας”
(Financial Times, 2/9).
Οι αντιστάσεις των χωρών της ευρασιατικής ένωσης στη Μόσχα δείχνει την αστάθεια και την αδυναμία οργανισμών
που βασίζονται στην κυριαρχία ενός μέλους έναντι των υπολοίπων. Αποκαλύπτουν ακόμα πιο ξεκάθαρα τον αποκρουστικό πολιτικό-ιδεολογικό χαρακτήρα των
νέων τσάρων του Κρεμλίνου καθώς και
την πραγματική γνώμη που έχουν αυτοί
για τους πολύτιμους συμμάχους τους. Έτσι όταν ο Πούτιν ρωτήθηκε για το αν βλέπει για το Καζακστάν ένα “ουκρανικό σενάριο” μετά την αποχώρηση του Ναζαρμπάγιεφ, απάντησε ότι “οι Καζάχοι δεν
είχαν ποτέ κράτος” πριν το 1991, κι ότι
δε θα εγκαταλείψουν την ένωση γιατί αναγνωρίζουν ότι είναι “καλό γι’ αυτούς να
παραμείνουν στη σφαίρα του λεγόμενου
μεγάλου Ρώσικου κόσμου, ο οποίος αποτελεί τμήμα του παγκόσμιου πολιτισμού”.

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ
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ματιές για το σαμποτάζ και την εύνοια στη νέα ψώρα
Με το νομοσχέδιο για τα δάση
ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει νομοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήματα, το οποίο υποτίθεται ότι
διευκολύνει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε δάση και δασικές εκτάσεις.
Λέμε υποτίθεται, γιατί, όπως διαβάζουμε (Το Βήμα, 29-6-2014), ενώ ο αρχικός στόχος
ήταν η “ενίσχυση της επιχειρηματικότητας”, το υπουργείο στο τελικό στάδιο επεξεργασίας
του νομοσχεδίου “προχώρησε σε ορισμένες βασικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό
κείμενο”. Βέβαια, αυτά έγιναν “προκειμένου να κατευνάσει τα κύματα αντιδράσεων από
περιβαλλοντικές οργανώσεις”!
Μα αυτό ακριβώς δε λέει τόσα χρόνια η ΟΑΚΚΕ; Ότι στην Ελλάδα σαμποτάρεται η όποια
οικονομική ανάπτυξη και με οικολογικά προσχήματα;
Ας δούμε όμως συγκεκριμένα τις νέες ρυθμίσεις των σαμποταριστών. Η πρώτη: “ειδικά για
τις τουριστικές επενδύσεις (…) οι ρυθμίσεις αλλάζουν επί το αυστηρότερο (…) Στο σχέδιο
νόμου που επεξεργάζεται το ΥΠΕΚΑ το ποσοστό δόμησης από 10% μειώνεται σε 5% και ο
συντελεστής δόμησης περιορίζεται στο 0,05 από 0,1 που ισχύει σήμερα”.
Αυτή η αλλαγή χτυπάει στοχευμένα το δυτικό κεφάλαιο, αφού, όπως έχει πια φανεί στην
πράξη, το ρώσικο, το κινέζικο και τα συμμαχικά τους κεφάλαια (π.χ. Κατάρ) προτιμούν να
αγοράζουν κοψοχρονιά έτοιμες υποδομές (π.χ. εργοστάσια, ξενοδοχεία-φιλέτα, βλ. περίπτωση Σαββίδη με το Μακεδονία Παλάς) από ιδιοκτήτες που τους έχει οδηγήσει το ελληνικό κράτος με τους απανωτούς φόρους στην υπερχρέωση, παρά να χτίζουν από την αρχή
μεγάλους οικοδομικούς όγκους.
Η δεύτερη ρύθμιση τώρα. Ενώ αρχικά το ΥΠΕΚΑ είχε δημιουργήσει μια νέα κατηγορία
εκτάσεων, τις δημόσιες γαίες, (περιοχές με φρυγανική, ποώδη και δασική βλάστηση), για να
χωροθετήσει σ’ αυτές χρήσεις γης όπως βιομηχανικές, οικιστικές κτλ., στη νέα μορφή του
νομοσχεδίου η κατηγορία των δημόσιων γαιών εξαφανίζεται!
Τρίτη και φαρμακερή: “Οι επεμβάσεις στα δάση (…) θα πρέπει να συνοδεύονται με
περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας”. Ένας λογικός άνθρωπος δε θα έβλεπε τίποτε κακό σ’
αυτό. Ποια είναι όμως αυτά τα “περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας”; Για κάθε επέμβαση,
λένε, σε δάσος ή δασική έκταση “επέρχεται υποχρέωση για αναδάσωση ίσης έκτασης σε
όμορη ή κοντινή περιοχή (…) Ο επενδυτής θα έχει την υποχρέωση να αποδώσει κατά την
εκκίνηση της επένδυσης έτοιμο δάσος ηλικίας τριών ετών”. Προτού καν δηλαδή πραγματοποιήσει κανείς την επένδυση, πρέπει να έχει έτοιμο δάσος!
Αν περιμένουμε μ’ αυτά και μ’ αυτά να γίνουν επενδύσεις στη γη, τότε ζήσε μαύρε μου να
φας τριφύλλι…

ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Ένα από τα πιο γνωστά “επιχειρήματα” με τα οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις πετσόκοψαν
μισθούς και συντάξεις και φόρτωσαν λαό και τις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις
βιομηχανικές εξαγωγικές με βαριούς φόρους ήταν ότι το κράτος δεν μπορεί να πληρώσει με
άλλους τρόπους τα τρέχοντα έξοδδά “δεν έχει πια λεφτά” (η άλλη όψη του “λεφτά υπάρχουν”
του Γ. Παπανδρέου και της Κατσέλη).
Ε, λοιπόν, λένε ψέματα συνειδητά. Το κράτος δεν θέλει να εισπράξει αυτά που μπορεί
άμεσα και αβασάνιστα να εισπράξει από τους χειρότερους και συστηματικότερους φοροκλόπους και μπαταχτζήδες, οι οποίοι αποτελούν μέρος της κοινωνικής βάσης των νέων ανατολικού προσανατολισμού κομπραδόρικων καθεστωτικών δυνάμεων. Πρόσφατα αποκαλύφτηκε,
για παράδειγμα, ότι η φοροδιαφυγή μόνο από το ΦΠΑ υπολογίζεται σε 10 δις ευρώ ετησίως,
αφού σε κάθε 10 ευρώ που πληρώνουμε ως καταναλωτές μόνο τα 4 αποδίδονται στο
Δημόσιο!
Υπάρχει τρόπος να συλληφθεί αυτή η φοροδιαφυγή και να ανασάνει κάπως η απελπισμένη
φτωχολογια και η η παραγωγική οικονομία; Ναι, και είναι εύκολα εφαρμόσιμος λόγω της
σύγχρονης τεχνολογίας. Η λύση θα ήταν η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών όσων
πωλούν αγαθά και υπηρεσίες με τον κεντρικό υπολογιστή του υπουργείου Οικονομικών, ώστε
να φαίνεται σε πραγματικό χρόνο το ύψος του προς είσπραξη ΦΠΑ και να εισπράττεται,
τελικά, από το κράτος άμεσα και χωρίς την περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Μόνο ένα ποσό 5,5 δις
Ευρώ από τα 10 δις που θα πήγαιναν έτσι στα κρατικά ταμεία θα μπορούσαν να πάνε στην
επιδότηση όλων ανεξαίρετα των ανέργων. Αυτό θα άλλαζε την κατάσταση των ίδιων, την
κατάσταση των υπερεκμεταλλευόμενων μισθωτών και την κατάσταση της αγοράς καταναλωτικών ειδών για την ντόπια βιομηχανία.

Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Στο Βήμα την τελευταία βδομάδα του Ιούνη δημοσιεύτηκε στο ένθετο Ανάπτυξη μια οικονομική ειδησούλα για την εταιρεία ΜΕΤΚΑ (βλέπε Μυτιληναίος).
Στο άρθρο αναφέρεται ότι η ΜΕΤΚΑ αντιμετωπίζει δυσκολίες “στα έργα εκτός Ελλάδος”,
όπως π.χ. στο Ιράκ και τη Συρία, που είναι εμπόλεμες ζώνες. Αυτό, λέει το άρθρο, “οδήγησε
τη διοίκησή της να στραφεί εκ νέου στα εγχώρια έργα υποδομής”. Της έδωσαν, ας πούμε, το
σιδηροδρομικό έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη ύψους 273 εκατ. ευρώ και θα πάρει μέρος και στο
διαγωνισμό της “Κατασκευής Έργων Διανομής” προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ.
Το σημαντικότερο όμως νέο είναι άλλο: “Προσφάτως η ΜΕΤΚΑ εκχώρησε σε κινεζική
εταιρεία έργο ύψους 1 δις δολαρίων που είχε αναλάβει στο κεντρικό Ιράκ”. Πήρε δηλαδή τη
δουλειά σαν τάχατες δυτική και ευρωπαϊκή εταιρεία και μετά την εκχώρησε στους Κινέζους!
Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του Δούρειου Ίππου του νεοναζιστικού άξονα Ρωσίας-Κίνας ,
τότε τι είναι;

Το σκωτσέζικο “όχι”: Παρατρίχα
αποφεύχθηκε μια τραγωδία για την Ευρώπη
Ο αποχωρισμός της Σκωτίας από την Αγγλία είναι ασφαλώς δημοκρατικό δικαίωμα του λαού της. Αυτού του είδους το δικαίωμα το υποστήριζαν πάντα με σθένος
οι κλασσικοί του μαρξισμού. Όμως παράλληλα υποστήριζαν ότι ο λαός και η εργατική τάξη του πλειοψηφικού πληθυσμού
μέσα σε μια ευρύτερη κρατική ένωση πρέπει να υπερασπίζουν ότι είναι πολύ καλύτερο να μείνει ενιαίο το μεγάλο πολυεθνικό κράτος, δηλαδή να πειστεί να μην ασκήσει αυτό το δικαίωμα η εργατική τάξη
και ο λαός του μειοψηφικού έθνους. Αυτό
γιατί για το μαρξισμό η κρατική εθελοντική και αβίαστη ενοποίηση των εθνών διευκολύνει την ταξική ενότητα των προλετάριων καθώς απογυμνώνει την κυρίαρχη τάξη από τη δυνατότητα να παίζει με την εθνική διάσπασή τους και γιατί η ενότητα
της οικονομικής ζωής διευκολύνει και την
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και
την ανάπτυξη της επικοινωνίας των προλετάριων, πράγματα που δυναμώνουν τις
υλικές προϋποθέσεις της σοσιαλιστικής
εργατικής επανάστασης και εξουσίας.
Αυτό ισχύει σήμερα πολλαπλάσια στην
περίπτωση της Σκωτίας γιατί το μειοψηφικό έθνος δεν καταπιέζεται από τα πλειοψηφικά του κοινού κράτους, του Ενωμένου Βασίλειου στο βαθμό που όλα έχουν
κάνει τη δημοκρατική τους επανάσταση
εδώ και 300 χρόνια και έχουν ενοποιηθεί
βαθιά σε γενικά δημοκρατική βάση στο
πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο. Το κυριότερο είναι ό-
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ενάντια σε στόχους που όχι μόνο δεν εκφράζουν αλλά βρίσκουν εντελώς εχθρική τη μεγάλη
πλειοψηφία του λαού και της κοινής γνώμης.
Ιδιαίτερα το χτύπημα της περιουσίας των μεσοστρωμάτων προσφέρει στους ναζιστές το
πιο πλατύ πολιτικό μέτωπο. Αν δηλαδή κανείς
αρνείται το αντιναζιστικό μέτωπο στο όνομα
της όποιας επανάστασης που τάχα την πραγματοποιούν οι μειοψηφίες ενάντια στη θέληση
και τις διαθέσεις της μεγάλης πλειοψηφίας, τότε βοηθάει, συνειδητά ή όχι, δεν έχει πολύ
σημασία τους ναζιστές να δυναμώνουν το δικό
τους ναζιστικό μέτωπο, που σημαίνει ότι τελικά θα την πληρώσουν με άπειρο πόνο οι δημοκρατικές μάζες. Αυτό το προβοκάρισμα οι
συνειδητοί δημοκράτες δεν πρέπει να το δέχονται στις δικές τους ειρηνικές διαδηλώσεις είτε
αυτές είναι με σωστά είτε με λαθεμένα συνθήματα. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει σε

άλλον την επανάσταση. Την επανάσταση είτε τη
νιώθουν και την κάνουν οι ίδιες οι μάζες ή δεν
την κάνουν για να μην πέσουν θύματα χειρότερων δικτατόρων. Άλλωστε από τότε που υπάρχει φασισμός καμιά επανάσταση δεν έγινε χωρίς πρώτα να πολεμήσει το ναζισμό μέσα από
τα πιο πλατειά δημοκρατικά μέτωπα. Αυτό θα
γίνει και τώρα. Ο ναζισμός είναι το πιο βρώμικο προϊόν της αποσύνθεσης της αστικής τάξης. Είναι η πιο ωμη δικτατορία των πιο αντιδραστικών της, των πιο ιμπεριαλιστικών της
μερίδων. Είναι η απόλυτη προδοσία των δημοκρατικών αρχών που η ίδια η αστική τάξη
εξαγγέλλει. Γι’ αυτό θα πάρουν την πολιτική εξουσία οι λαϊκές τάξεις που θα αναδειχτούν
πρωταθλήτριες του πολιτικού δημοκρατισμού,
και του αντιφασιστικού δημοκρατικού μετώπου. Έτσι ανατρέπεται η αστική τάξη όταν σαπίζει.
Κερατσίνι, 18/9/2014

τι στην προκειμένη περίπτωση η απόσχιση θα ήταν καταστροφική γιατί οι δυνάμεις που ηγούνται σε αυτήν από την πλευρά της Σκωτίας είναι εθνικιστικές, διασπαστικές των λαών, με νοοτροπία ραντιέρη
που θέλει να εκμεταλλευτεί για τον εαυτό
του μια περιουσία που από κοινού ανακάλυψαν και αξιοποίησαν όλα τα έθνη,
το πετρέλαιο της Β. Θάλασσας, και που
παραβλέπει το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση του Ενωμένου Βασιλείου μεταφέρει τεράστιους κοινωνικούς πόρους ιδιαίτερα για την περίθαλψη και την κοινωνική
ασφάλιση προς την πλευρά της Σκωτίας.
Όμως το που το πάνε οι εθνικιστές της
Σκωτίας αποκαλύπτεται ανάγλυφα από
την κεντρική τους θέση ότι πρέπει να φύγουν από τη Σκωτία, δηλαδή να ξηλωθούν,
οι πανάκριβες βάσεις των πυρηνικών υποβρυχίων του Εν. Βασίλειου που είναι η
δεύτερη δύναμη πολιτικής αποτροπής της
Ευρώπης μετά τη γαλλική απέναντι στη
συντριπτική ρώσικη πυρηνική υπεροπλία. Δηλαδή αν ο δημοκρατικός λαός της
Σκωτίας είχε κάνει το λάθος να πει “ναι” οι
νέοι χίτλερ του Κρεμλίνου θα είχαν καταφέρει με τα φασιστοειδή τους μέσα στη
Σκωτία αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν οι προηγούμενοι χίτλερ: να διαμελίσουν και να απομειώσουν, δηλαδή να κάνουν ευάλωτη μια μεγάλη χώρα με δημοκρατική παράδοση, φυσικό φρούριο της
δυτικής Ευρώπης απέναντι σε κάθε μεγάλη φασιστική επίθεση.

ôïõò ñþóïõò ÷ßôëåñ. Áõôü áðü ìüíï ôïõ
äåß÷íåé ðüóï åðéæÞìéá ìðïñåß íá åßíáé ãéá
ôïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò óôï Üìåóï ìÝëëïí ç ðÜãéá êáôåõíáóôéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò
ìïíïðùëéáêÞò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò. Áí áõôÞ äåí Þôáí ôÝôïéá, êáé äåí Þôáí ãé áõôü
ôï ëüãï ãåìÜôç ðñÜêôïñåò êáé ößëïõò ôçò
Ñùóßáò óå ýðáôá áîéþìáôá, Ýíá ðñÜãìá
èá Ýêáíå ðñþôá áð üëá: Íá áðåîáñôçèåß
Üìåóá áðü ôïõò ñþóéêïõò õäñïãïíÜíèñáêåò á) öÝñíïíôáò óôçí åðéöÜíåéá ôï ó÷éóôïëéèéêü ôçò áÝñéï â) ìçí êëåßíïíôáò,
áëëÜ áíïßãïíôáò êáé Üëëïõò ðõñçíéêïýò
óôáèìïýò, ã) åîïñýóóïíôáò îáíÜ êáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôïí Üöèïíï ëéèÜíèñáêÜ ôçò
ìÝ÷ñéò üôïõ äõíáìþóåé ôçí áðåîÜñôçóç
ôçò áíáðôýóóïíôáò êÜèå åßäïõò ôå÷íïëïãßá êáé êõñßùò óôñáôçãéêÝò áíôéíåïíáæéóôéêÝò óõììá÷ßåò ìå ôéò ðåôñåëáéïðáñáãùãéêÝò ÷þñåò ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ.
Áíôßèåôá áðü ôç ãåìÜôç ðéêñÝò åìðåéñßåò êáé áãùíéïýóá áíáôïëéêÞ Åõñþðç Ýñ÷åôáé ç ðéï èåñìÞ êáé óõãêéíçôéêÞ õðïóôÞñéîç óôç äßêáéç õðüèåóç ôïõ ïõêñáíé-

êïý ëáïý. Óå áíôßèåóç ìå ôçí üëï êáé ðéï
åëååéíÞ ÌÝñêåë, ç ðñüåäñïò ôçò Ëéèïõáíßáò, ÍôÜëéá ÃêñéìðáïõóêÜéôå, êÜëåóå
ôçí Åõñþðç íá ðñïóöÝñåé óôñáôéùôéêÞ âïÞèåéá óôçí Ïõêñáíßá áíôß íá “áêïýåé ôá
øÝìáôá ðïõ ëáìâÜíïõìå áðü ôïí Ðïýôéí”.
Ç Ñùóßá, åßðå, âñßóêåôáé “óå êáôÜóôáóç
ðïëÝìïõ åíÜíôéá óå ÷þñåò ðïõ èÝëïõí íá
âñßóêïíôáé ðëçóéÝóôåñá óôçí ÅõñùðáúêÞ
¸íùóç êáé áõôü óçìáßíåé ðñáêôéêÜ üôé ç
Ñùóßá âñßóêåôáé óå êáôÜóôáóç ðïëÝìïõ
ìå ôçí Åõñþðç. Áõôü óçìáßíåé üôé ðñÝðåé
íá âïçèÞóïõìå ôçí Ïõêñáíßá íá áíôåðéôåèåß, íá õðåñáóðéóôåß ôï Ýäáöüò ôçò êáé
ôï ëáü ôçò, íá âïçèÞóïõìå óôñáôéùôéêÜ”
(30/8).
Ç óôÜóç ôùí äõôéêþí ìïíïðùëéóôþí ïäçãåß ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá óôçí ðáñÜäïóç ôçò Ïõêñáíßáò óôïõò ÷ßôëåñ ôïõ
Êñåìëßíïõ. ÐñùôïóôÜôçò áõôÞò ôçò ðïëéôéêÞò åßíáé ç åëëçíéêÞ ñùóüäïõëç çãåóßá ðïõ ðÜíôá ìéëÜåé ìå ìéóüëïãá áëëÜ
ðÜíôá ôá ìéóüëïãÜ ôïõ åêöñÜæïõí ôá Üìåóá êáé óôñáôçãéêÜ óõìöÝñïíôá ôùí ñþóéêùí áöåíôéêþí ôçò.
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Ô

çí ßäéá þñá ðïõ åíôåßíåôáé ç ÷éôëåñéêÞ åðÝìâáóç ôùí ñþóùí
óïóéáëéìðåñéáëéóôþí óôçí áíáôïëéêÞ Ïõêñáíßá, ôá åëëçíüöù
íá öåñÝöùíÜ ôïõò - ðïõ Ý÷ïõí åäþ ôï ìïíïðþëéï ôçò åíçìÝñùóçò - ðñïóðáèïýí ìÜôáéá íá ìáò ðåßóïõí ðùò äåí õðÜñ÷åé êáìßá
ñùóéêÞ åéóâïëÞ, üôé ôá èýìáôá åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò “áðñïêÜëõðôçò
åðÝìâáóçò ôùí ÇÐÁ êáé ôçò ÅÅ óôç ÷þñá áõôÞ” (âë. ð.÷. áíáêïßíùóç
øåõôïÊÊÅ, 29/8) êáé ðùò ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôçò êñßóçò öôáßåé ç “åììïíÞ ôïõ Êßåâïõ íá äþóåé óôñáôéùôéêÞ “ëýóç” ìå ôçí áìÝñéóôç óõìðáñÜóôáóç êáé óôÞñéîç ôçò ÏõÜóéãêôïí” (äÞëùóç Ê. ¹óõ÷ïõ, õðåýèõíïõ åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò êáé Üìõíáò êáé ìÝëïõò ôïõ Ð.Ã. ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, 28/8). ÖõóéêÜ, ôá ðéï ëõóóáóìÝíá öåñÝöùíá ôùí íÝùí ÷ßôëåñ
ü÷é ìüíï äå äéóôÜæïõí íá ðáñáäå÷ôïýí ôïí åðåìâáôéêü ñüëï ôçò Ñùóßáò áëëÜ Ý÷ïõí êáé ôï èñÜóïò íá ôïí “äéêáéïëïãïýí” éó÷õñéæüìåíá
üôé “ç Ïõêñáíßá, ìáæß ìå ôçí Ëåõêïñùóßá, áðïôåëåß æùôéêü ÷þñï óôçí
Åõñþðç ãéá ôçí ÑùóéêÞ Óõíïìïóðïíäßá” êáé üôé “÷Üñéí ôçò ãåííáßáò
óôÜóçò ôïõ Ðïýôéí êáé ôïõ ñùóéêïý ëáïý ôçò Ïõêñáíßáò” áðÝôõ÷áí
ïé ðñïóðÜèåéåò ôùí “Áìåñéêáíïóéùíéóôþí íá åìðëÝîïõí ôçí Åõñþðç
óå Ýíáí âñþìéêï ðüëåìï ìå óôü÷ï ôç Ñùóßá” (óýìöùíá ìå ôç íáæéóôéêÞ - ãé’ áõôü êáé Üêñùò ñùóüäïõëç - óõììïñßá ôçò ×.Á.).

Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, üëåò áõôÝò ïé öùíÝò åðé÷åéñïýí íá äéêáéïëïãÞóïõí óôá
ìÜôéá ôçò êïéíÞò ãíþìçò ôçí êáèçìåñéíÞ
êôçíùäßá ôùí Ýíïðëùí óõììïñéþí êïõêïõëïöüñùí ðïõ ëõìáßíïíôáé ôï ÍôïíÝôóê êáé ôï ËïõãêÜíóê: ôéò áðáãùãÝò, ôá
âáóáíéóôÞñéá êáé ôéò äïëïöïíßåò áìÜ÷ùí
ìå ÷áñáêôçñéóôéêÞ ôçí ðñüóöáôç äïëïöïíßá ôïõ åðßôéìïõ ðñïîÝíïõ ôçò Ëéèïõáíßáò óôï ËïõãêÜíóê, ôá ðïãêñüì óå âÜñïò ìåéïíïôÞôùí, ôï ðëéÜôóéêï êáé ôïõò
åîåõôåëéóìïýò ôùí áé÷ìáëþôùí. Óôéò 28/
7, ìéá áíáêïßíùóç ôçò ¾ðáôçò Áñìïóôåßáò ôïõ ÏÇÅ ãéá ôïõò Ðñüóöõãåò äéáðßóôùíå üôé ïé óôáóéáóôÝò óõíå÷ßæïõí “íá
áðáãÜãïõí, íá êñáôïýí, íá âáóáíßæïõí
êáé íá åêôåëïýí áíèñþðïõò ðïõ êñáôïýíôáé üìçñïé ðñïêåéìÝíïõ íá åêöïâßóïõí
êáé íá áóêÞóïõí ôçí åîïõóßá ôïõò óôïí
ðëçèõóìü ìå ùìü êáé âÜíáõóï ôñüðï”, åíþ õðïëüãéæå ôïí áñéèìü ôùí áðáãùãþí
ðïõ óçìåéþèçêáí ùò ôüôå áðü ôá ìÝóá Áðñßëç óå 812 ìå èýìáôá “ôïðéêïýò ðïëéôéêïýò, äçìüóéïõò õðÜëëçëïõò êáé õðáëëÞëïõò ôçò ôïðéêÞò âéïìç÷áíßáò Üíèñáêá” óçìåéþíïíôáò üôé “ç ðëåéïøçößá åßíáé áðëïß ðïëßôåò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí
äáóêÜëùí, äçìïóéïãñÜöùí, êëçñéêþí êáé
óðïõäáóôþí”. Ôï ãýñï ôïõ êüóìïõ Ýêáíáí äýï ðåñéóôáôéêÜ ðïõ äåß÷íïõí ôï ìÝãåèïò ôçò åîá÷ñåßùóçò óôï ïðïßï Ý÷ïõí
âõèßóåé ôç ÷þñá ôá íåï÷éôëåñéêÜ êáèÜñìáôá ôïõ ñùóéêïý åõñáóéáôéóìïý. Óôçí åðÝôåéï ôçò ïõêñáíéêÞò áíåîáñôçóßáò ïé
óôáóéáóôÝò ôïõ ÍôïíÝôóê åîåõôÝëéóáí
áé÷ìÜëùôïõò óôñáôéþôåò áíáãêÜæïíôÜò
ôïõò íá ðáñåëÜóïõí êÜôù áðü ôéò áðïäïêéìáóßåò åíüò ðëÞèïõò öáóéóôþí. “Óôçí
êåöáëÞ ôçò ðáñÝëáóçò âñéóêüôáí ìéá åëêõóôéêÞ íåáñÞ îáíèéÜ ðïõ êñáôïýóå Ýíá
áõôüìáôï, áêïëïõèïýìåíç áðü ðïëëÝò äåêÜäåò áé÷ìáëùôéóìÝíùí ïõêñáíþí óôñáôéùôþí, âñüìéêùí, ìùëùðéóìÝíùí êáé áôçìÝëçôùí, ìå îõñéóìÝíá êåöÜëéá, öïñþíôáò äõóþäåéò óôïëÝò ðáñáëëáãÞò êáé
êïéôþíôáò ÷áìçëÜ óôá ðüäéá ôïõò. ÈåáôÝò öþíáæáí üôé ïé Üíôñåò áõôïß ðñÝðåé
íá åêôåëåóôïýí êáé åðéôÝèçêáí óôïõò áé÷ìáëþôïõò ìå Üäåéá ìðïõêÜëéá ìðýñáò, áõãÜ êáé íôïìÜôåò êáèþò êáôÝâáéíáí ôçí
Ïäü Áñôéüíïöóê, ôçí êåíôñéêÞ áñôçñßá
ôïõ ÍôïíÝôóê. ¸íá ìåãÜöùíï Ýðáéæå ôï
“Óëáâéêü ÅìâáôÞñéï” ôïõ Ôóáúêüöóêé, Ýíá ãíùóôü ñþóéêï ðáôñéùôéêü êïììÜôé.
Ðßóù áðü ôïõò êñáôïýìåíïõò Þôáí Ýíá
âõôéïöüñï ðïõ Ýñé÷íå óáðïõíüíåñï, êáèáñßæïíôáò åðéäåéêôéêÜ ôï ïäüóôñùìá áð’
üðïõ åß÷áí ðåñÜóåé ïé ïõêñáíïß óôñáôéþôåò” (ÍÕÔ, 24/8). Óå Ýíá Üëëï ðåñéóôáôéêü óôçí ßäéá ðüëç, ïé öáóßóôåò Ýðéáóáí

ìéá ãõíáßêá ðïõ êáôçãüñçóáí ãéá êáôáóêïðßá. Ôçí ôýëéîáí ìå ôçí ïõêñáíéêÞ
óçìáßá âÜæïíôÜò ôçò Ýíá ãåëïßï óôåöÜíé
ìå ïõêñáíéêÜ ÷ñþìáôá óôá ìáëëéÜ, ôçí
áíÜãêáóáí íá óôáèåß ìðñïóôÜ óå Ýíá óôýëï êñáôþíôáò Ýíá ÷áñôüíé ðïõ Ýãñáöå
“áõôÞ óêïôþíåé ôá ðáéäéÜ ìáò”, êáé ôçí
Üöçóáí óôï Ýëåïò ôïõ áöéïíéóìÝíïõ ðëÞèïõò (25/8).

¹ôáí áõôü ôï Üìåóï îåäßðëùìá ôùí áðÜíèñùðùí éäéïôÞôùí ôùí áðïó÷éóôéêþí
áñ÷þí ðïõ Ýêáíå ôïí ôïðéêü ñùóüöùíï
ðëçèõóìü íá áðïóôáóéïðïéçèåß ãñÞãïñá
áð’ áõôïýò. Ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ï äéåèíÞò ôýðïò êáôáãñÜöåé ðåñéóôáôéêÜ áíôßóôáóçò óôï êáèåóôþò ôùí áðïó÷éóôþí, üðùò Þôáí ð.÷. Ýíá ãêñÜöéôé ðïõ åìöáíßóôçêå óôï ÍôïíÝôóê êáé äåß÷íåé ôïí êáãêåìðßôç ðñþçí “õðïõñãü Üìõíáò” ôçò áõôïáðïêáëïýìåíçò “ËÄ ôïõ ÍôïíÝôóê”
Óôñåëêüö íá áõôïðõñïâïëåßôáé ðñïôñÝðïíôÜò ôïí íá êÜíåé ôï ßäéï. Ç áðïäéïñãÜíùóç êáé ç áðåéèáñ÷ßá óáñþíïõí ôéò
ôÜîåéò ôùí óôáóéáóôþí. ÁíáöÝñïíôáé ðåñéóôáôéêÜ áôõ÷çìÜôùí ðïõ ðñïêáëïýí ìåèõóìÝíïé óôñáôéþôåò (âë. New York Times,
19/8). “ÌåôÜ ôç ÷èåóéíÞ ðáñÝëáóç ôùí áé÷ìáëþôùí ðïëÝìïõ, ç óõìðÜèåéá ãéá ôï ëáü
ôïõ ÍôïíìðÜò åßíáé ÷áìçëÞ óå Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôçò Ïõêñáíßáò” ïìïëüãçóå ï ðñþçí ïõêñáíüò äéðëùìÜôçò Ï. Âïëüóéí
(ÍÕÔ, 25/8). ¼óï ðñïÝëáõíå ï ïõêñáíéêüò óôñáôüò ïé ßäéïé ïé êÜôïéêïé ôçò íïôéïáíáôïëéêÞò Ïõêñáíßáò ðïõ Þñèáí óå
åðáöÞ ìáæß ôïõ ìðüñåóáí íá äïõí áêüìá
êáëýôåñá ôç äçìáãùãßá ðïõ Ýêñõâå ç ðñïðáãÜíäá ôùí öéëï-Ðïýôéí “åêðñïóþðùí”
ôïõò. Ãéáôß äåí Þôáí ïé ßäéåò ïé ìÜæåò ôïõ
ÍôïíìðÜò ðïõ ðÞñáí ôá üðëá ãéá ôçí “áðåëåõèÝñùóÞ” ôïõò, áëëÜ óêïôåéíÝò íá-

æéöáóéóôéêÝò óõììïñßåò ðïõ åß÷áí óôçí çãåóßá áíèñþðïõò ôùí ìõóôéêþí õðçñåóéþí, ìáæß ìå “åèåëïíôÝò” áðü ôçí ðñþçí
ÅÓÓÄ êáé Üëëåò ÷þñåò (êïæÜêïé, ôóåôóÝíïé, ïóåôïß, áìð÷Üæéïé, óÝñâïé ôóÝôíéê êôë)
ðïõ óôñáôïëïãïýíôáé êáé åêðáéäåýïíôáé
óå óôñáôéùôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Ñùóßáò. Ï ãåíéêüò óõíôïíéóìüò ôïõ “áãþíá” äüèçêå óå öáéï”êüêêéíá” êáèÜñìáôá ôçò KGB ðïõ Þñèáí, öõóéêÜ, üëá áðü
ôç ãåéôïíéêÞ Ñùóßá. Ç äõóáñÝóêåéá ôïõ
ðëçèõóìïý Þôáí Ýíáò âáóéêüò ëüãïò ðïõ
ïé óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò îÞëùóáí ôåëéêÜ
ó÷åäüí ïëÜêåñç ôçí ðñïåñ÷üìåíç áðü ôç
Ñùóßá çãåóßá ôïõ øåõäïêñÜôïõò ôïõò áíôéêáèéóôþíôáò ôçí ìå ïõêñáíïýò äïóßëïãïõò.
¼ìùò ç áðïóôáóéïðïßçóç ôïõ íôüðéïõ
ðëçèõóìïý Þôáí ìå ôç óåéñÜ ôïõ ï êýñéïò
ëüãïò ãéá ôïí ïðïßïí ïé ñþóïé åðéèåôéóôÝò õðåñöáëáããßóôçêáí óôñáôéùôéêÜ ìÝ÷ñé ôá ìÝóá Áõãïýóôïõ, ðáñ’ üëåò ôéò ðñïóðÜèåéåò ôçò ñùóéêÞò äéðëùìáôßáò êáé
ôùí óõììÜ÷ùí ôçò ãéá íá ôïõò âïçèÞóåé:
ÄçëáäÞ, ðáñÜ ôéò åêêëÞóåéò ôùí áíïé÷ôþí Þ êñõöþí ößëùí ôïõ Êñåìëßíïõ ãéá
ðáýóç ôùí å÷èñïðñáîéþí êáé Ýíáñîç óõíïìéëéþí
ôçí þñá ðïõ
ç åðÝìâáóç
óõíôñéâüôáí
áðïöáóéóôéêÜ, ðáñÜ ôç
óõíå÷éæüìåíç õëéêÞ êáé
Ýìøõ÷ç “õðïóôÞñéîç”
ôùí áðïó÷éóôþí áðü
ôï Êñåìëßíï
(âë. ñþóïõò
Ýíïðëïõò
“åèåëïíôÝò”,
ôåèùñáêéó ì Ý í á ,
ðýñáõëïé
Ã ê ñ á í ô
êôë.), ðáñÜ ôçí Üñíçóç ôùí ÇÐÁ êáé ôçò
ÅÅ íá åíéó÷ýóïõí ôï Êßåâï ìå ïðëéóìü
êáé íá áðïìïíþóïõí äéðëùìáôéêÜ ôç Ìüó÷á ðñïôéìþíôáò ôçí ïõóéáóôéêÜ áíþäõíç ãéá ôçí ôåëåõôáßá “ëýóç” ôïõ ïéêïíïìéêïý åìðÜñãêï, ðáñÜ ôïõò ðñïâïêáôüñéêïõò âïìâáñäéóìïýò ôùí ðüëåùí ðïõ êáôÝ÷ïõí ïé áðïó÷éóôÝò áðü ôçí çãåóßá ôïõ
ÊéÝâïõ. Íá ëïéðüí ãéáôß ç ñþóéêç áíôåðßèåóç ðïõ áêïëïýèçóå êáé êáôÝëçîå óôçí
åðáßó÷õíôç ãéá ôçí Ïõêñáíßá óõìöùíßá
êáôÜðáõóçò ðõñüò ôïõ Áõãïýóôïõ äå èá
ìðïñïýóå ðáñÜ íá åßíáé ôï áðïôÝëåóìá
êáèáñÞò åéóâïëÞò ôïõ ñùóéêïý ôáêôéêïý
óôñáôïý ìÝóá óôçí Ïõêñáíßá.
Ç åéóâïëÞ ü÷é ìüíï äéÝóùóå ôïõò èýëáêåò ôïõ ÍôïíÝôóê êáé ôïõ ËïõãêÜíóê áëëÜ êáé Üíïéîå äéÜäñïìï íüôéá ðñïò
ôçí ÁæïöéêÞ ÈÜëáóóá ìå óôü÷ï íá åíþóåé ôçí Êñéìáßá ìå ôçí õðüëïéðç êáôå÷üìåíç ðåñéï÷Þ. ¹äç áðü ôá ìÝóá Áõãïýóôïõ ï ñùóéêüò óôñáôüò âïìâÜñäéæå èÝóåéò ôïõ ïõêñáíéêïý óôñáôïý êáôÜ ìÞêïò ôùí óõíüñùí, åíþ óôñáôéùôéêÜ êïìâüé ðåñíïýóáí ôá óýíïñá ãéá íá åíéó÷ýóïõí ìå ïðëéóìü ôïõò óôáóéáóôÝò. Óôéò 21/
8 ï íÝïò õðïõñãüò Üìõíáò ôïõ ÊéÝâïõ, Â.
×åëÝôåú, áðïêÜëõøå üôé ï áíôßðáëïò ÷ñçóéìïðïéïýóå üðëá ðïõ äå äéÝèåôáí ðïôÝ
ïé ïõêñáíéêÝò Ýíïðëåò äõíÜìåéò
(Interfax-Ukraine, 22/8), åíþ ëßãï íùñß-

ôåñá, ï ñþóïò ïìüëïãüò ôïõ ôéìïýóå ôï
óýíôáãìá áëåîéðôùôéóôþí ôïõ Ðóêþö,
ðïõ óýìöùíá ìå ñùóéêÜ ÌÌÅ åß÷å óçìåéþóåé ìåãÜëåò áðþëåéåò ôéò ðñïçãïýìåíåò ìÝñåò óôï ïõêñáíéêü èÝñåôñï, ìå ôï
ìåôÜëëéï Óïõâüñïö. Óôéò 25/8 óõíåëÞöèçóáí 10 ñþóïé áëåîéðôùôéóôÝò ðïõ åß÷áí
åéó÷ùñÞóåé âáèéÜ ìÝóá óôï Ýäáöïò ôçò
Ïõêñáíßáò (20 ÷ëì. áðü ôá óýíïñá). Ç Ìüó÷á áñíéüôáí üôé åß÷å óôåßëåé óôñáôåýìáôá åêåß. ÁôñÜíôá÷ôç üìùò áðüäåéîç ôçò
ðáñïõóßáò ôïõò óôçí áíáôïëéêÞ Ïõêñáíßá Þôáí ôï âßíôåï ðïõ äçìïóßåõóå Ýíá
ôïðéêü ôìÞìá ôçò ñùóéêÞò ìç êõâåñíçôéêÞò ïñãÜíùóçò “ÌçôÝñåò ôùí Óôñáôéùôþí” ìå ôï ïðïßï ìáíÜäåò êáé óýæõãïé ôùí
áé÷ìáëùôéóìÝíùí áðü ôïõò Ïõêñáíïýò
ñþóùí óôñáôéùôþí êáëïýóáí ôï ñþóï
ðñüåäñï êáé ôïí õðïõñãü Üìõíáò íá åðéóðåýóïõí ôçí áðåëåõèÝñùóÞ ôïõò. Ôï Üìåóï áðïôÝëåóìá Þôáí íá ðñïóôåèåß ç
ÌÊÏ óôç ëßóôá ôùí “îÝíùí ðñáêôüñéêùí” ïñãáíþóåùí áðü ôï ñùóéêü õðïõñãåßï äéêáéïóýíçò. Ç åêðñüóùðïò ôïõ ôïðéêïý ôìÞìáôïò Áã. Ðåôñïýðïëçò ôçò ïñãÜíùóçò, ¸ëëá Ðïëéáêüâá, áðïêÜëõøå
åðßóçò üôé ïé ôñáõìáôßåò óôñáôéþôåò ðïõ
Ý÷ïõí åéóá÷èåß óôï íïóïêïìåßï ôçò ðüëçò ôåëåõôáßá îåðåñíïýí ôïõò 100 (29/8).
¢ñá ëïéðüí êáé åéóâïëÞ Ýãéíå êáé áðñïêÜëõðôç Þôáí. ÐïëëÝò ïõêñáíéêÝò ðüëåéò,
üðùò ç ìéêñÞ ðüëç ÉëïâÜéóê, Ýãéíáí ìÜñôõñåò ôçò ñùóéêÞò ÷éôëåñéêÞò êôçíùäßáò.
Óôï ÉëïâÜéóê, ïé ñþóïé åß÷áí õðïó÷åèåß
üôé èá Üöçíáí Ýíá äéÜäñïìï åîüäïõ ãéá
ôïõò ïõêñáíïýò óôñáôéþôåò ðïõ ôçí õðåñÜóðéæáí. Ôçí þñá üìùò áõôïß ðïõ Ýâãáéíáí êñáôþíôáò ôç ëåõêÞ óçìáßá, ôïõò
åðéôÝèçêáí ìå ðõñÜ (âë. Associated Press,
30/8).
Åíþ ç åéóâïëÞ åßíáé áíïé÷ôÞ êáé îåäéÜíôñïðç ïé äõôéêÝò êáãêåëáñßåò äéóôÜæïõí
íá ôçí áðïêáëÝóïõí ìå ôï üíïìÜ ôïõò.
ÏõÜóéãêôïí, Âåñïëßíï êáé Ðáñßóé áðïöåýãïõí åðéìåëþò íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôç ëÝîç “åéóâïëÞ” üôáí áíáöÝñïíôáé óôï ïõêñáíéêü êáé äåí êÜíïõí ôßðïôá ïõóéáóôéêü ãéá íá âïçèÞóïõí ôçí ðÜëç ôïõ ïõêñáíéêïý ëáïý ãéá åèíéêÞ áíåîáñôçóßá,
êñáôéêÞ êõñéáñ÷ßá êáé åäáöéêÞ áêåñáéüôçôá: êáëïýí ôéò äýï ðëåõñÝò óå óõíïìéëßåò ÷ùñßò íá äßíïõí ôçí ðáñáìéêñÞ ïðëéêÞ âïÞèåéá ó’ áõôüí ðïõ äÝ÷åôáé ôçí
åðßèåóç. Ç ÌÝñêåë äÞëùíå óôç óýíïäï
ôçò ÅÅ óôéò ÂñõîÝëëåò óôéò 30/8 üôé “Äå
èá ðñÝðåé ïýôå êáí íá äþóïõìå ôçí åíôýðùóç üôé ìå áðïóôïëÝò ïðëéóìïý êáé ôçí
åíßó÷õóç ôïõ ïõêñáíéêïý óôñáôïý èá ìðïñïýóáìå íá äçìéïõñãÞóïõìå ìéá ëýóç”. ¼ìùò ôÝôïéïõ åßäïõò ëýóåéò ðïõ ðñïôåßíïõí
áõôïß åßíáé åãêëçìáôéêÝò ãéá ôïí ïõêñáíéêü ëáü, êáé áí ç ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ
ÊéÝâïõ Þôáí ãíÞóéá áíôéñþóéêç êáé ðáôñéùôéêÞ êáé äåí åß÷å åðéêåöáëÞò ôçò
êñõöïöáóßóôåò êáé öéëïíáæéóôÝò èá Ýðñåðå íá ôéò êáôáããåßëåé ìå Ýìöáóç. Ôï ïéêïíïìéêü åìðÜñãêï ðïõ åðÝâáëå ç ÅÅ Þôáí ìÜëëïí ìéá “ãñáôæïõíéÜ” ãéá ôç Ñùóßá, ðïõ äå ÷ñåéÜóôçêå ðïëý ãéá íá áðáãêéóôñùèåß ðñïóåããßæïíôáò Üëëåò áãïñÝò
üðïõ óôçí åîïõóßá Ý÷ïõí áíåâåß ößëïé ôçò
(ÁñãåíôéíÞ, Áßãõðôïò êëð,). Ôçí ßäéá
óôéãìÞ ç Åõñþðç, êáé êõñßùò ç áíáôïëéêÞ, ðïõ åîáñôÜôáé ðåñéóóüôåñï åíåñãåéáêÜ áðü ôï Êñåìëßíï, æåé õðü ôç äéáñêÞ
áðåéëÞ ìéáò èáíÜóéìçò áíôßðñáîçò áðü
óõíÝ÷åéá ðßóù óôç óåë. 19

