Ειςαγωγικό Σθμείωμα
Επιλζξαμε να μεταφράςουμε και να δθμοςιεφςουμε το κείμενο του Tristan Leoni για τον πόλεμο
ςτθν Ουκρανία λόγω τθσ ορκισ και ξεκάκαρθσ ανάλυςθσ και κζςθσ που λαμβάνει πάνω ςτο ηιτθμα
του χαρακτιρα του πολζμου ωσ ενδοκαπιταλιςτικισ, ιμπεριαλιςτικισ ςφγκρουςθσ χωρίσ να
υποκφπτει ςε ψευδείσ διαχωριςμοφσ «καλϊν» και «κακϊν» εκνικιςμϊν και ςτρατϊν. Μια
αδυναμία του κειμζνου είναι θ υπερβολικι ζμφαςθ ςτισ γεωπολιτικζσ ςυγκροφςεισ ωσ προσ τθν
ερμθνεία του πολζμου ενϊ λείπει θ ανάλυςθ και αναφορά ςτθ ςυγκυρία τθσ καπιταλιςτικισ κρίςθσ
και, ειδικότερα, ςτθν αναπαραγωγι των καπιταλιςτικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων ςτουσ
αντιμαχόμενουσ εκνικοφσ κοινωνικοφσ ςχθματιςμοφσ.
Εξαιρετικά ςθμαντικι είναι επίςθσ θ κριτικι που αςκεί το κείμενο ςτο περιεχόμενο τθσ
αυτοοργάνωςθσ του πλθκυςμοφ ςτθν Ουκρανία που ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ είναι
αυτοοργάνωςθ τθσ ςτοιχειϊδουσ αλλθλοβοικειασ χωρίσ ταξικό αντικαπιταλιςτικό και αντικρατικό
πρόςθμο και ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ αποτελεί κατάφωρα εκνικιςτικι ςτιριξθ του κράτουσ και
τθσ πολεμικισ του προςπάκειασ, δθλαδι άμεςθ υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ εγχϊριασ
καπιταλιςτικισ τάξθσ.
Σζλοσ, ςθμαντικι κεωροφμε επίςθσ τθν κριτικι που αςκεί το κείμενο ςτο περιεχόμενο τθσ
ςυμμετοχισ των αναρχικϊν ςτισ μονάδεσ τθσ «Εδαφικισ Άμυνασ», που ςωςτά τοποκετείται ωσ
υπαγωγι και υποταγι τουσ ςτον εκνικό ςτρατό και ενίςχυςθ από τθν πλευρά τουσ του
μιλιταριςμοφ, του εκνικιςμοφ και τθσ «Λεράσ Ζνωςθσ» μεταξφ των τάξεων υπζρ τθσ άρχουςασ τάξθσ.
Κεωροφμε, ωςτόςο, ότι το κείμενο δεν είναι επαρκϊσ κριτικό αφοφ αποδζχεται το ςφνθκεσ
επιχείρθμα των υπεραςπιςτϊν των εκνικοαπελευκερωτικϊν κινθμάτων περί τθσ ιδιαίτερθσ
κατάςταςθσ και των δεινϊν που αντιμετωπίηουν οι κατά τόπουσ «ςφντροφοι», τα οποία τουσ
ωκοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν εκνικι αντίςταςθ εναντίον του ειςβολζα, που «εμείσ», οι οποίοι
βριςκόμαςτε ςε μια «ςχετικά άνετθ κζςθ», δεν μποροφμε να κατακρίνουμε. Κεωροφμε αυτό το
επιχείρθμα λανκαςμζνο και εξθγοφμαςτε.
Πρϊτα από όλα, μζςα ςτθν Ουκρανία υπάρχει κόςμοσ που τίκεται ενάντια ςτθν πολεμικι
προςπάκεια και τον εκνικιςμό από μια κομμουνιςτικι ι ειρθνιςτικι πολιτικι ςκοπιά ι ακόμθακόμθ και από μια λογικι αυτοςυντιρθςθσ που τίκεται ενάντια ςτθ κυςία του ατόμου χάριν τθσ
«πατρίδασ». Σο ελάχιςτο που μποροφμε να κάνουμε από προλεταριακι διεκνιςτικι ςκοπιά είναι να
ςτθρίξουμε αυτόν τον κόςμο ο οποίοσ καταδιϊκεται από το κράτοσ, τον ςτρατό και τουσ εκνικιςτζσ
κάκε απόχρωςθσ, κόκκινθσ, μαφρθσ ι φαιάσ. ίγουρα, δεν μποροφμε να τουσ εξαφανίηουμε και να
υποβακμίηουμε τθ ςθμαςία τθσ ςτάςθσ τουσ ςτα πλαίςια τθσ διαπίςτωςθσ ότι ιςτορικά «θ
ςυντριπτικι πλειοψθφία των προλετάριων ςτοιχίηεται πίςω από το εκνικό τθσ κεφάλαιο» και μόνο
όταν «θ ςφγκρουςθ τραβιξει ςε μάκροσ» κα καταλιξει να αντιταχκεί ςτον καπιταλιςτικό πόλεμο.
Κεωροφμε ότι αυτι θ τοποκζτθςθ πθγάηει από μια αντικειμενιςτικι/ντετερμινιςτικι κεϊρθςθ των
πραγμάτων που υποβακμίηει τθ ςθμαςία των επιλογϊν του προλεταριάτου ωσ υποκειμζνου τθσ
ιςτορίασ. Ο επαναςτατικόσ ντεφετιςμόσ, δθλαδι ο αγϊνασ ςε κάκε χϊρα ενάντια ςτο εγχϊριο
κεφάλαιο και κράτοσ και θ ςυναδζλφωςθ μεταξφ των προλετάριων, μετατρζπεται ζτςι ςε
ιδεολογικό ηιτθμα ι ςε ηιτθμα αρχισ που, εν τζλει, ζχει μικρι ςθμαςία για τθν εξζλιξθ των
πραγμάτων, μια κζςθ με τθν οποία διαφωνοφμε κακϊσ, αν το δοφμε ιςτορικά, ζχει διαψευςτεί
τόςο με κετικό (κατά τον Α’ Παγκόςμιο Πόλεμο και τον πόλεμο ςτο Βιετνάμ) όςο και με αρνθτικό
τρόπο (κατά τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο).
Αντίκεςθ, 22 Λουνίου 2022

Αντίο ςτθ ηωι, αντίο ςτον ζρωτα...1 Ουκρανία, πόλεμοσ και αυτοοργάνωςθ
«Σο ερϊτθμα που τίκεται ςιμερα είναι αν το ςφνκθμα του Λίμπκνεχτ: “Ο εχκρόσ είναι ςτθν ίδια μασ
τθ χϊρα!” ιςχφει για τθν ταξικι πάλθ τϊρα όπωσ και το 1914».2
Αυτό ιταν το ερϊτθμα που ζκεςε ο Ότο Ρφλε το 1940.
Θ φράςθ του Κλαοφηεβιτσ «ομίχλθ του πολζμου» περιγράφει εφςτοχα τον επικοινωνιακό
καταιγιςμό –ι ομοβροντία– τον οποίο ζχουμε δεχκεί για τον πόλεμο ςτθν Ουκρανία από τισ 24
Φεβρουαρίου 2022. Και τα δφο ςτρατόπεδα διεξάγουν ζναν πόλεμο προπαγάνδασ που εντείνεται
εξαιρετικά από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Οι Ουκρανοί ζχουν το πάνω χζρι ςε αυτόν τον
πόλεμο: μια πλθκϊρα φωτογραφιϊν (τραβθγμζνεσ από άμαχουσ και δθμοςιογράφουσ) είναι
διακζςιμεσ από τθν πλευρά τουσ, ενϊ από τθ ρωςικι πλευρά προβάλλονται πολφ λιγότερεσ (οι
ςτρατιϊτεσ δεν ζχουν smartphones, οι δθμοςιογράφοι είναι λίγοι και οι άμαχοι ανφπαρκτοι). Εκτόσ
των άλλων, αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τθν εμφάνιςθ μιασ υπερπλθκϊρασ φωτογραφιϊν
κατεςτραμμζνων ρωςικϊν οχθμάτων. Ωςτόςο, αυτό που παρουςιάηεται ςτουσ Δυτικοφσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και θμϊν) είναι μόνο ζνα μζροσ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ. Εκτόσ
αυτοφ, θ χριςθ αλγορίκμων ςθμαίνει ότι δίνεται μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτισ πλθροφορίεσ που
ενιςχφουν τισ εκ των προτζρων διαμορφωμζνεσ απόψεισ. Όπωσ ο αρχαίοσ Ζλλθνασ Διαγόρασ, όλοι
μασ κζλουμε να εντοπίςουμε τθν εξιγθςθ που ταιριάηει με τισ πεποικιςεισ μασ, αλλά ςε καιρό
πολζμου ο πλθροφοριακόσ υπερκορεςμόσ πνίγει τθ ςκζψθ. Είναι δφςκολο να κρατιςουμε μια
κριτικι απόςταςθ και να παραμείνουμε αρκετά ψφχραιμοι για να καταλάβουμε τι ςυμβαίνει... και
τι μποροφμε να κάνουμε γι' αυτό. Ακόμθ περιςςότερο αν τυχαίνει να ηοφμε ςε μια εμπόλεμθ ι
εμπλεκόμενθ χϊρα.
Ο Καλόσ, ο Κακόσ και ο Άςχθμοσ
Θ Ρωςία ειςζβαλε ςτθν Ουκρανία, όχι το αντίςτροφο. Ωςτόςο, θ διαφορά μεταξφ του
«επιτικζμενου» και του «δεχόμενου επίκεςθ» (ο δθμοκράτθσ εναντίον του δικτάτορα, ο καλόσ
άνκρωποσ εναντίον του κακοφ...) δεν είναι επαρκζσ κριτιριο για τθν κατανόθςθ τθσ ςυνολικισ
κατάςταςθσ. τισ 28 Λουλίου 1914, μετά τθ δολοφονία του αρχιδοφκα Φραγκίςκου Φερδινάνδου, θ
πανίςχυρθ αυτοκρατορία τθσ Αυςτροουγγαρίασ (πάνω από 50 εκατομμφρια άνκρωποι) κιρυξε
πόλεμο ςτθ μικρι ερβία (5 εκατομμφρια). Σισ επόμενεσ θμζρεσ, ςχεδόν όλεσ οι ευρωπαϊκζσ
δυνάμεισ μπικαν ςτον πόλεμο και ζνα από τα επιχειριματα τθσ Γαλλίασ και τθσ Βρετανίασ ιταν θ
υπεράςπιςθ των αδφναμων ζναντι των ιςχυρϊν. «Κανείσ δεν μπορεί ειλικρινά να πιςτζψει ότι εμείσ
είμαςτε οι επιτικζμενοι», διλωςε ο Ρενζ Βιβιανί, Γάλλοσ πρωκυπουργόσ μιασ κατ' εξοχιν
δθμοκρατικισ Πολιτείασ ςτθν οποία θ μιλιταριςτικι δεςποτικι Γερμανία μόλισ είχε κθρφξει πόλεμο.
Παρ' όλα αυτά, ςε αντίκεςθ με τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςοςιαλδθμοκρατϊν των
περιςςότερων χωρϊν (κακϊσ και με λίγουσ αναρχικοφσ, όπωσ ο Πζτροσ Κροπότκιν), οι οποίοι
ςυντάχκθκαν με τθν πολιτικι τθσ «Λεράσ Ζνωςθσ» ι του «Burgfrieden» (πολιτικι ανακωχι) των
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αντίςτοιχων χωρϊν τουσ, το ςερβικό ςοςιαλιςτικό κόμμα απζρριψε τθν εκνικι άμυνα και ψιφιςε
κατά των πολεμικϊν πιςτϊςεων. Εκείνθ τθ χρονιά, μόνο μια χοφφτα επαναςτάτεσ αντιςτάκθκαν
ςτθν πολεμικι προπαγάνδα και τθν πολιτικι πίεςθ: ςτθ Ρωςία, οι Μπολςεβίκοι και μζροσ των
Μενςεβίκων· ςτθ Γερμανία, ο Καρλ Λίμπκνεχτ και αργότερα ο Ότο Ρφλε. τθ κωτία, ο John McLean
ζγραψε τον επτζμβριο του 1914: «Απ' ό,τι βλζπω, είναι αδφνατο να ποφμε αν θ Ρωςία ι θ
Γερμανία είναι άμεςα υπεφκυνθ για τον πόλεμο». Οι διεκνιςτζσ, ωςτόςο, αποτελοφςαν εξαίρεςθ
ςτον κανόνα.
Πάνω από ζναν αιϊνα αργότερα, κανζνασ ςοβαρόσ ιςτορικόσ και λίγοι πολιτικοί κα
υποςτιριηαν ότι ο Πρϊτοσ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ οφείλεται ςε ζναν και μόνο υπαίτιο. Κα τον
εξθγοφςαν ωσ αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ ενόσ ολόκλθρου ςυςτιματοσ αντίπαλων και
ςυμμαχικϊν χωρϊν. Σο ποιοσ ξεκινά ζναν πόλεμο και το τι πυροδοτεί το ξζςπαςμά του είναι μόνο
ζνα μζροσ μιασ πολφπλοκθσ κατάςταςθσ. Για παράδειγμα, τον επτζμβριο του 1939, θ Γαλλία και θ
Βρετανία κιρυξαν τον πόλεμο ςτθ Γερμανία, θ οποία μόλισ είχε ειςβάλει ςτθν Πολωνία. Ο Χίτλερ
ιταν ξεκάκαρα ο υπαίτιοσ... ο ςφμμαχόσ του τάλιν ιταν ςυνζνοχοσ ςτο ζγκλθμα εξαιτίασ του
γερμανοςοβιετικοφ ςυμφϊνου που είχε ςυναφκεί μερικζσ εβδομάδεσ πριν. Λίγουσ μινεσ
αργότερα, θ Γαλλία και θ Βρετανία ςχεδίαηαν ςτρατιωτικι επίκεςθ κατά τθσ ΕΔ, θ οποία από τθν
πλευρά τθσ μόλισ είχε επιτεκεί ςτθ Φινλανδία: θ επιχείρθςθ Pike επρόκειτο να είναι ζνασ μεγάλοσ
βομβαρδιςμόσ των πετρελαιοπθγϊν του Μπακοφ, μζχρι που θ γερμανικι επίκεςθ του Μαΐου 1940
ανάγκαςε τθ Γαλλία και τθ Βρετανία να εγκαταλείψουν το εν λόγω ςχζδιο.
Σο ποιοσ πυροβολεί πρϊτοσ δεν ζχει ςθμαςία. Κάκε εμπόλεμθ χϊρα μπορεί δικαίωσ να
ιςχυριςτεί ότι υπεραςπίηεται τον εαυτό τθσ, φυςικά θ χϊρα που δζχεται τθν ειςβολι απζναντι ςτον
ειςβολζα, αλλά και ο ειςβολζασ που ενεργεί απλϊσ για να αποτρζψει ζνα τρίτο μζροσ από το να
καταλάβει ι να κυριαρχιςει ςτθν χϊρα που δζχεται τθν ειςβολι για τα δικά του ςυμφζροντα. Αυτό
ζκανε θ ΕΔ ςτθν Ουγγαρία το 1956, θ Γαλλία και θ Βρετανία ςτθν Αίγυπτο τθν ίδια χρονιά, οι ΘΠΑ
ςτο Βιετνάμ, θ ΕΔ ςτο Αφγανιςτάν κ.λπ. Οι αδφναμοι υπάρχουν μόνο επειδι οι ιςχυροί τουσ
προςτατεφουν από κάποια άλλθ ιςχυρι δφναμθ, και όλοι αμφνονται για να αποφφγουν να δεχτοφν
επίκεςθ από μια γειτονικι χϊρα ι να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ορμθτιριο επικζςεων.
Όπωσ και πολλζσ άλλεσ ςυγκροφςεισ ςτο παρελκόν, ο πόλεμοσ που διεξάγεται τϊρα ςτο
ζδαφοσ τθσ Ουκρανίασ, εισ βάροσ του πλθκυςμοφ τθσ, αποτελεί μζροσ μιασ αντιπαράκεςθσ μεταξφ
μεγάλων μπλοκ, και θ ιδιαίτερθ φφςθ των πολιτικϊν παραγόντων (δθμοκρατικϊν ι μθ) δεν
αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα περιςςότερο από ό,τι ςε πολλζσ ςυγκροφςεισ ςτο παρελκόν.
τθ Δφςθ, οριςμζνοι καλοπροαίρετοι άνκρωποι κρθνοφν ςιμερα για το γεγονόσ ότι, αντί να
διαλφςουν το ΝΑΣΟ όταν αποςυντζκθκε το φμφωνο τθσ Βαρςοβίασ μετά τθ διάλυςθ τθσ ΕΔ το
1991, οι ΘΠΑ και οι ςφμμαχοί τουσ το διεφρυναν ςταδιακά, με αποτζλεςμα να περιλαμβάνει πλζον
τουσ περιςςότερουσ πρϊθν δορυφόρουσ τθσ ΕΔ κατά μικοσ των δυτικϊν ςυνόρων τθσ Ρωςίασ.
Πϊσ κα αιςκάνονταν οι Θνωμζνεσ Πολιτείεσ αν το Μεξικό και ο Καναδάσ αποτελοφςαν μζροσ μιασ
ςτρατιωτικισ ςυμμαχίασ που ςτρζφεται ρθτά κατά των ΘΠΑ; (τθν πραγματικότθτα, οι ΘΠΑ είναι
εξαιρετικά δυςαρεςτθμζνεσ με τισ Νιςουσ ολομϊντα που πρόςφατα υπζγραψαν ςφμφωνο
αςφαλείασ με τθν Κίνα). Σο 2022, θ ρωςικι ειςβολι ςτθν Ουκρανία ζχει το πλεονζκτθμα ότι
δικαιολογεί αναδρομικά τθ διεφρυνςθ του ΝΑΣΟ και ςφντομα τθν επζκταςι του ςτθ ουθδία και τθ
Φινλανδία.
Δεν ψάχνουμε για ενόχουσ. Ιταν φυςικό για τισ ΘΠΑ (και τουσ δυτικοφσ ςυμμάχουσ τουσ ςτο
ΝΑΣΟ) να εκμεταλλευτοφν τθν ευκαιρία τθσ κατάρρευςθσ τθσ ΕΔ για να προωκιςουν τα
ςυμφζροντά τουσ και να κζςουν όρια ςτθ ρωςικι ιςχφ. Ακριβϊσ όπωσ ζκανε θ ΕΔ ςτο παρελκόν.
Θ Ουκρανία ζχει πολφ μεγάλθ ςτρατθγικι αξία, ειδικά ςτο ανατολικό και νότιο τμιμα τθσ, για να

τθν εγκαταλείψει τόςο εφκολα θ μία ι θ άλλθ πλευρά, λόγω του μεγάλου πλθκυςμοφ και του
εργατικοφ δυναμικοφ τθσ, των βιομθχανιϊν, τθσ γεωργίασ, των αποδεδειγμζνων ι δυνθτικϊν
αποκεμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτθ Μαφρθ Κάλαςςα, τθσ πρόςβαςθσ και του
ελζγχου αυτισ τθσ κάλαςςασ κ.λπ.)
«ταματιςτε τον πόλεμο. Μθν πιςτεφετε τθν προπαγάνδα. ασ λζνε ψζματα ςτισ ειδιςεισ»: Θ
*δθμοςιογράφοσ και παρουςιάςτρια+ Marina Ovsyannikova είχε το κάρροσ να καταγγείλει δθμόςια
ςτισ 14 Μαρτίου 2022 τον πόλεμο που διεξάγει θ ίδια τθσ θ χϊρα. Είναι απίκανο οι ηωντανζσ
βραδινζσ ειδιςεισ ενόσ μεγάλου γαλλικοφ ι βρετανικοφ τθλεοπτικοφ καναλιοφ να διακοποφν από
μια διαμαρτυρία κατά τθσ δυτικισ πολεμικισ προπαγάνδασ. Τπάρχουν περιςςότεροι ειρθνιςτζσ ςτθ
Μόςχα απ' ό,τι ςτο Παρίςι ι ςτο Λονδίνο;
Ο Κίπλινγκ μπορεί να μθν ζγραψε ποτζ ότι «θ αλικεια είναι θ πρϊτθ απϊλεια του πολζμου»,
ωςτόςο... ιταν αναμενόμενο, και για πάνω από ζναν αιϊνα γνωρίηουμε ότι «ο Σφποσ καταςκευάηει
περιςςότερουσ μφκουσ μζςα ςε μια μζρα από όςουσ παλαιότερα καταςκευάηονταν ςε ζναν
αιϊνα»,3 αλλά είναι πάντα εντυπωςιακό να βλζπει κανείσ πόςο γριγορα τα μζςα ενθμζρωςθσ κάκε
χϊρασ εκφράηουν ζνα κλίμα ςυναίνεςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν κυβερνθτικι πολιτικι. Θ γενικι
αποδοχι τθσ κρατικισ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ του Κόβιντ-19 δεν απζτρεψε πράξεισ αντίςταςθσ,
μειοψθφικισ κλίμακασ, που όμωσ επαναλιφκθκαν με κάποια δθμόςια απιχθςθ. Ο ςθμερινόσ
πόλεμοσ, από τθν άλλθ πλευρά, δεν γεννά μόνο υποταγι, αλλά και ςυναίνεςθ – τουλάχιςτον όςο θ
ςφγκρουςθ δεν παρατείνεται μζχρι το ςθμείο που οι ςτόχοι τθσ κα ζχαναν τθν εγκυρότθτά τουσ. Σο
2022 δεν καλοφνται πλζον δεκάδεσ εκατομμφρια άνδρεσ να πάρουν τα όπλα: εκατοντάδεσ
εκατομμφρια όμωσ τθλεκεατζσ ςυςτρατεφονται μπροςτά ςτισ οκόνεσ τουσ.
το Παρίςι, όπωσ και ςτθ Μαςςαλία, όλοι είναι κατά του πολζμου... αλλά εφχονται τθ νίκθ
τθσ Ουκρανίασ και ηθτοφν τθν αποςτολι περιςςότερων όπλων ι ακόμθ και τθν αποςτολι γαλλικοφ
ςτρατοφ για να υποςτθρίξει τον ουκρανικό ςτρατό (κάτι που κα ιςοδυναμοφςε με κιρυξθ πολζμου
ςτθ Ρωςία). Οι ςθμερινζσ «ειρθνιςτικζσ» κίτρινεσ και γαλάηιεσ ςυγκεντρϊςεισ είναι αρκετά
μετριοπακείσ και ιρεμεσ ςε ςφγκριςθ με τισ αντιπολεμικζσ διαδθλϊςεισ του 2003, ςτισ οποίεσ,
πρζπει να υπενκυμίςουμε, κανζνασ δεν επικυμοφςε τθ νίκθ του Λράκ και κανζνασ δεν ηθτοφςε να
ςταλοφν πφραυλοι ςτθ Βαγδάτθ για να καταρρίψουν αμερικανικά αεροπλάνα... Πράγματι, ο
υποτικζμενοσ ςκοπόσ ιταν να νικθκεί θ τρομοκρατία, να καταςτραφεί το κακεςτϊσ του Μπάακ και
να μετατραπεί το Λράκ ςε δθμοκρατία. αν μια πλοκι με υπερβολικά πολλζσ ανατροπζσ.
Γιατί πόλεμοσ;
– Αυτόσ είναι ζνασ αντιφαςιςτικόσ πόλεμοσ.
–Αυτόσ είναι ζνασ πόλεμοσ. Με τισ βακιζσ του ρίηεσ, τα ιςτορικά του κίνθτρα και τισ αιτίεσ του. Σον
εκνικιςμό, τθ ςυνκικθ των Βερςαλλιϊν, τον ανταγωνιςμό μεταξφ των επεκτατικϊν δυνάμεων.
Louis Mercier-Vega4
Γιατί θ Ρωςία προχϊρθςε ςε ζνα ςτρατιωτικό εγχείρθμα με πικανζσ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ και
για τθν ίδια; Ποφ εντοπίηεται το ςυμφζρον τθσ;
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Επιςτολι του Μαρξ ςτον Κοφγκελμαν, 27 Λουλίου 1871.
Louis Mercier-Vega (1914-1977), Βζλγοσ ςυνδικαλιςτισ και αναρχικόσ, πολζμθςε με τθ φάλαγγα Ντουροφτι.
Απόςπαςμα από το βιβλίο του La Chevauchée anonyme, Éditions Noir, 1978.
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Ασ αφιςουμε κατά μζροσ τισ ψυχολογικζσ ι και πακολογικζσ εξθγιςεισ που ςυνικωσ
χρθςιμοποιοφνται εναντίον του αντιπάλου. Όςο ξεμωραμζνοσ ι διανοθτικά μπερδεμζνοσ κι αν
είναι ζνασ πολιτικόσ θγζτθσ, ποτζ δεν κυβερνά μόνοσ του.
Θ ιςτορία μασ κυμίηει ότι θ ζναρξθ ενόσ πολζμου μπορεί να μοιάηει με μια πράξθ τρζλασ,
αλλά ςτθν πραγματικότθτα, ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, φαίνεται να είναι θ πιο «ςυνετι» επιλογι
για ζνα κράτοσ. Θ λογικι και τα ςυμφζροντα των άρχουςων τάξεων διαφζρουν πολφ από αυτά των
απλϊν ανκρϊπων και των προλετάριων. Είναι απίκανο να μάκουμε ποτζ τουσ ακριβείσ αρχικοφσ
ρωςικοφσ πολεμικοφσ ςτόχουσ.
Πρϊτον, θ φφςθ και θ ζκταςθ τθσ επιχείρθςθσ αιφνιδίαςαν ςχεδόν όλουσ τουσ παρατθρθτζσ
και τουσ ειδικοφσ. Παρόλο που υπιρχε άμεςοσ κίνδυνοσ ειςβολισ, παρόλο που προετοιμαηόταν
(όλα τα γενικά επιτελεία ζχουν ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ για διαφορετικζσ καταςτάςεισ) και
προθγικθκαν τεράςτιοι ελιγμοί ςτθ Λευκορωςία, δεν είναι βζβαιο ότι θ επιχείρθςθ ιταν
πραγματικά αποφαςιςμζνθ, και ακόμθ λιγότερο ότι ιταν εκ των προτζρων κακοριςμζνθ θ
θμερομθνία ζναρξισ τθσ: κα μποροφςε κάλλιςτα να ζχει επιβλθκεί ςτουσ Ρϊςουσ θγζτεσ από τθν
πολφπλοκθ και τελικά μοιραία δυναμικι τθσ αντιπαράκεςθσ μεταξφ του ΝΑΣΟ και τθσ Ρωςίασ,
ειδικά από το 2014 και μετά, και πιο ςυγκεκριμζνα από τισ ακόλουκεσ πλευρζσ τθσ:













τθν αντιπαλότθτα μεταξφ των ΘΠΑ και τθσ Ρωςίασ όςον αφορά τον ενεργειακό εφοδιαςμό
τθσ Ευρϊπθσ,
τθ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ ςτρατευμάτων του ΝΑΣΟ ςτθν περιοχι (χϊρεσ τθσ Βαλτικισ,
Πολωνία και Ρουμανία),
τθν αφξθςθ των παραδόςεων όπλων ςτθν Ουκρανία το 2021, τθσ οποίασ θ αυξανόμενθ
ςτρατιωτικι ιςχφσ κα μποροφςε να τθσ επιτρζψει ςε κάποιο απροςδιόριςτο κοντινό μζλλον
να ανακαταλάβει το αποςχιςκζν Ντονμπάσ, ι τουλάχιςτον να αποτρζψει με επιτυχία τθν
επόμενθ ρωςικι επζμβαςθ,
τθν εξζλιξθ και τθν αποτυχία των διαπραγματεφςεων για το κακεςτϊσ τθσ Ουκρανίασ
(ουδετερότθτα; αποςτρατιωτικοποίθςθ; ζνταξθ ςτο ΝΑΣΟ;) και του Ντονμπάσ (αυτονομία;
ανεξαρτθςία;), μζχρι τισ τελευταίεσ εβδομάδεσ πριν από τθν επίκεςθ,
τθν ϊρα που οι ΘΠΑ κατιγγειλαν τθν επικείμενθ απειλι μιασ ρωςικισ ειςβολισ, ο Σηο
Μπάιντεν διλωνε ςτισ 25 Λανουαρίου: «Δεν ζχουμε καμία πρόκεςθ να ςτείλουμε
αμερικανικζσ δυνάμεισ ι δυνάμεισ του ΝΑΣΟ ςτθν Ουκρανία», κάτι που ςε διπλωματικό
επίπεδο μπορεί να ερμθνευτεί ωσ ζλλειψθ οποιαςδιποτε εγγφθςθσ,
τθν εμφανι αδυναμία και διαίρεςθ μεταξφ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, οι οποίεσ φάνταηαν
πολφ εξαρτθμζνεσ από τθ Ρωςία για να επιβάλουν περαιτζρω κυρϊςεισ ςτθν οικονομία
τθσ,
ςτοιχεία που μασ διαφεφγουν ςιμερα – οριςμζνοι ειδικοί αναφζρουν μια πικανι ςτροφι
τθσ Ρωςίασ γφρω ςτισ 21-23 Φεβρουαρίου,
ζνα παράκυρο ευκαιρίασ που φάνθκε να κλείνει: «Ι τϊρα ι ποτζ!».

Θ ειςβολι αρχικά ςυηθτικθκε ωσ υπόκεςθ, προβλικθκε ωσ απειλι ςε ζνα διπλωματικό πόκερ και
πικανότατα αποφαςίςτθκε, ςτθ ςυνζχεια αναβλικθκε, ίςωσ περιςςότερεσ από μία φορζσ: θ τελικι
απόφαςθ ελιφκθ πικανότατα τθν τελευταία ςτιγμι, αφοφ είχαν χακεί αρκετζσ εβδομάδεσ, γεγονόσ

που εξθγεί το γιατί δεν αποφεφχκθκαν οι αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθν
λαςπϊδθ περίοδο τθσ Ραςποφτιτςασ.5
Εξζλιξθ των ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων
«Κανζνα ςχζδιο δεν μπορεί να μείνει αλϊβθτο ςτθν πρϊτθ του ςυνάντθςθ με τον εχκρό».
Μόλτκε, Πρϊςοσ ςτρατάρχθσ, 1800-1880
Οι «καλά πλθροφορθμζνοι» ειδιμονεσ αρχικά ςάςτιςαν από το γεγονόσ ότι δεν προθγικθκαν τθσ
χερςαίασ επίκεςθσ πολφωροι αεροπορικοί βομβαρδιςμοί και πλιγματα με βαλλιςτικοφσ
πυραφλουσ και πυραφλουσ κρουη εναντίον ουκρανικϊν ςτρατϊνων, αεροδρομίων,
αντιαεροπορικϊν ςυςτθμάτων και ραντάρ. Αντικζτωσ, ο αμερικανικόσ ςτρατόσ και οι ευρωπαϊκοί
βοθκθτικοί του ςτρατοί ςπάνια τολμοφν να ειςζλκουν ςτο πεδίο τθσ μάχθσ πριν βομβαρδίςουν
εχκρικζσ κζςεισ και πόλεισ για εβδομάδεσ, ενίοτε και για μινεσ (Λράκ, 1991, ερβία, 1999, Λράκ,
2003, Μοςοφλθ, 2017 κ.ά.) Αυτό που πραγματικά διαφοροποιεί αυτοφσ τουσ ςτρατοφσ είναι θ
αντίςτοιχθ ςχζςθ τουσ με τον κάνατο, δθλαδι τθ ηωι των ςτρατιωτϊν τουσ.
Οι ειδικοί εξεπλάγθςαν επίςθσ από το πόςο τολμθρό ιταν το αρχικό ςχζδιο – που δεν
διζφερε από ζνα ριψοκίνδυνο ρίξιμο των ηαριϊν ςε ζνα επιτραπζηιο πολεμικό παιχνίδι. Πικανότατα
ο ςτόχοσ ιταν να αναγκαςτεί θ Ουκρανία να ςυνκθκολογιςει εντόσ λίγων θμερϊν μετά από μια
μεγάλθσ κλίμακασ επιχείρθςθ με ελικόπτερα εναντίον ενόσ αεροδρομίου ςτα προάςτια του Κιζβου,
που κα κατζλθγε ςτθν επζμβαςθ των τεκωρακιςμζνων, τθν κατάλθψθ τθσ πρωτεφουςασ και τθν
πτϊςθ τθσ κυβζρνθςθσ. τθν πραγματικότθτα, οι αλεξιπτωτιςτζσ κατάφεραν να καταλάβουν το
αεροδρόμιο, αλλά αποκροφςτθκαν από μια αντεπίκεςθ και θ επιχείρθςθ απζτυχε. Εν τω μεταξφ, ςε
διάφορα ςθμεία, φάλαγγεσ τεκωρακιςμζνων οχθμάτων πζραςαν τα ςφνορα και διείςδυςαν ςτθ
χϊρα, αν και με ελάχιςτθ προφφλαξθ ι προςταςία, χωρίσ τακτικι αεροπορικι υποςτιριξθ και, το
ςθμαντικότερο, χωρίσ προθγοφμενθ υποςτιριξθ από το πυροβολικό, γεγονόσ που προκάλεςε
ζκπλθξθ: ο ρωςικόσ ςτρατόσ ακολουκεί ςυνικωσ τθ ςοβιετικι παράδοςθ τθσ «εκτεταμζνθσ χριςθσ
πυροβολικοφ» και τθσ «αεροπορικισ επίκεςθσ με βόμβεσ ελεφκερθσ πτϊςθσ», εξθγεί ο
ςτρατιωτικόσ αναλυτισ Michel Goya. Επίςθσ, δεν υπιρξε καταςτροφι ςτρατθγικϊν κζςεων, οφτε
διακοπι των δικτφων επικοινωνίασ ι του θλεκτρικοφ δικτφου (ςτθ ερβία το 1999, το ΝΑΣΟ
ςτόχευςε γζφυρεσ και ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ). Ό,τι κι αν λζνε τα δυτικά μζςα ενθμζρωςθσ,
κατά τισ δφο πρϊτεσ εβδομάδεσ θ Ρωςία επζδειξε μια ςτοιχειϊδθ «αυτοςυγκράτθςθ». Εν μζρει ο
λόγοσ ιταν θ βοφλθςθ να μθν επιτρζψουν ςτα παγκόςμια μζςα ενθμζρωςθσ να δϊςουν μια πολφ
αρνθτικι εικόνα για τθν επιχείρθςθ και να διαφυλάξουν τισ υποδομζσ τθσ χϊρασ και τισ βαριζσ
βιομθχανίεσ αγακϊν ςτισ περιοχζσ που θ Ρωςία επικυμοφςε να ενςωματϊςει. Θ κφρια αιτία,
ωςτόςο, ιταν θ επικυμία να μθν αποξενωκεί ο ρωςόφωνοσ λαόσ, ο οποίοσ οι ειςβολείσ ιλπιηαν ότι
κα τουσ υποδεχόταν φιλικά, πόςο μάλλον που ο υποτικζμενοσ ςκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ ιταν θ
απελευκζρωςθ τθσ Ουκρανίασ από τον ναηιςτικό ηυγό.
Θ ςτρατθγικι αυτι απζτυχε. Οι ρωςικζσ μυςτικζσ υπθρεςίεσ είχαν παρερμθνεφςει εντελϊσ
τθν κατάςταςθ. Ο πλθκυςμόσ ιταν εχκρικόσ και μάλιςτα προζβαλε αυκόρμθτθ ζνοπλθ αντίςταςθ,
ρίχνοντασ ενίοτε αυτοςχζδιεσ βόμβεσ μολότοφ. Εκτόσ αυτοφ, οι ειςβολείσ αντιμετϊπιςαν ζναν πολφ
πιο αποφαςιςμζνο ουκρανικό ςτρατό από ό,τι αναμενόταν. Δεν μπόρεςαν να επωφελθκοφν από το
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(ς.τ.μ.) «Ραςποφτιτςα» (κυριολεκτικά «εποχι χωρίσ δρόμουσ») είναι ο όροσ που χρθςιμοποιείται ςτθ Ρωςία
και τθν Ουκρανία για τθν περιγραφι τθσ λάςπθσ που αφινουν πίςω τουσ τα χιόνια που λιϊνουν τθν άνοιξθ.

όποιο ςτοιχείο αιφνιδιαςμοφ: εβδομάδεσ ελιγμϊν ςτθ Λευκορωςία είχαν βζβαια κζςει τουσ
Ουκρανοφσ ςε κατάςταςθ ςυναγερμοφ, και τουσ δίνονταν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν
επικείμενθ επιχείρθςθ από τισ αμερικανικζσ μυςτικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να είναι ζτοιμοι για τθ μάχθ,
διαςπείροντασ ςτον χϊρο ςτρατιϊτεσ και υλικά ϊςτε να περιορίςουν τον αντίκτυπο των πρϊτων
ρωςικϊν βομβαρδιςμϊν.
Αντί να προελάςουν ςε ανοιχτό πεδίο, οι ρωςικζσ φάλαγγεσ αρμάτων μάχθσ και τα φορτθγά
ανεφοδιαςμοφ ιρκαν αντιμζτωπεσ με άγριο αντάρτικο: αποτελοφςαν πρωταρχικοφσ ςτόχουσ, όχι
τόςο για τουσ ζνοπλουσ πολίτεσ όςο για μικρζσ μονάδεσ ςτρατιωτϊν που χρθςιμοποιοφςαν
φοβεροφσ αντιαρματικοφσ πυραφλουσ (το αμερικανικό Javelin ι το ςουθδικό NLAW) και μθ
επανδρωμζνα επικετικά drones (το τουρκικό Bayraktar). Θ προζλαςθ του ςτρατοφ φαίνεται ότι
επιβραδφνκθκε επίςθσ από τθν ζλλειψθ καυςίμων, τροφίμων, ίςωσ και πυρομαχικϊν, δθλαδι από
ανεπαρκι εφοδιαςμό ι ενδεχομζνωσ από κακι προετοιμαςία. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα ςχετικά
πεςμζνο μαχθτικό φρόνθμα, ιδίωσ μετά από εβδομάδεσ εξαντλθτικϊν ελιγμϊν.
Όταν πζραςε ζνα δεκαπενκιμερο με το λιϊςιμο του πάγου και τουσ δρόμουσ να γεμίηουν
λάςπθ, οι γραμμζσ του μετϊπου άρχιςαν να παγιϊνονται και οι επιτικζμενοι άρχιςαν να
επιδεικνφουν πολφ λιγότερθ μετριοπάκεια ςτον βομβαρδιςμό των προαςτίων των πολιορκθμζνων
πόλεων όπου είχε τοποκετθκεί το ουκρανικό πεηικό. Θ ρωςικι πολεμικι αεροπορία παρζμεινε
μάλλον ανενεργι: προφανϊσ, διζκετε ελάχιςτα πυρομαχικά ακριβείασ, οπότε ζπρεπε να επιχειρεί
ςε ςυνκικεσ άμεςθσ ορατότθτασ, αλλά ο καιρόσ ιταν κακόσ και ο ουρανόσ ςυννεφιαςμζνοσ,
γεγονόσ που υποχρζωνε τα αεροπλάνα να πετοφν εντόσ τθσ εμβζλειασ των ουκρανικϊν Manpads
(φορθτοί πφραυλοι εδάφουσ-αζροσ) με αποτζλεςμα να καταρριφκοφν αρκετά αεροπλάνα. (Μζχρι
τισ 23 Φεβρουαρίου 2022, ειδικζσ δυνάμεισ των ΘΠΑ, τθσ Βρετανίασ και του Καναδά βρίςκονταν
ςτθ χϊρα, εκπαιδεφοντασ τουσ ντόπιουσ ςτρατιϊτεσ ςτθ χριςθ αυτϊν των όπλων: ζφυγαν λίγεσ
ϊρεσ πριν από τθ ρωςικι επίκεςθ, αλλά είναι γνωςτό ότι διαγράφονται από τουσ καταλόγουσ και
αποκτοφν προςωρινά νζα εκνικότθτα, τθν ουκρανικι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ). Θ ςτρατιωτικι
προςπάκεια τθσ Ουκρανίασ υποςτθρίχκθκε ςφντομα ςκεναρά από το ΝΑΣΟ, το οποίο βοικθςε με
τθν παροχι εξοπλιςμοφ (προμθκεφοντασ όλο και περιςςότερα όπλα και υλικά), εκπαίδευςθσ (ςτθ
χϊρα και ςτο εξωτερικό), διαχείριςθσ (Αμερικανοί εκεάκθςαν να επιβλζπουν και να ελζγχουν τθν
εγγραφι ξζνων εκελοντϊν ςτον ουκρανικό ςτρατό). Θ βοικεια του ΝΑΣΟ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
παροχι πλθροφοριϊν: φυςικά από δυτικοφσ καταςκοπευτικοφσ δορυφόρουσ, αλλά και από
αεροπλάνα θλεκτρονικισ καταςκοπίασ ι drones που διαςχίηουν τα ουκρανικά ςφνορα και τισ
ρωςικζσ ακτζσ, παρζχοντασ ςτο Κίεβο κρίςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ μάχεσ ςε πραγματικό χρόνο.
Κατά τθν περίοδο που τα δυτικά μζςα ενθμζρωςθσ τόνιηαν το γεγονόσ ότι οι Ρϊςοι ζβαλαν
ςτόχο ςχολεία, νοςοκομεία, μαιευτιρια, παιδικοφσ ςτακμοφσ... ςτθν πραγματικότθτα οι ειςβολείσ
δυςκολεφονταν να επικρατιςουν επί των ουκρανικϊν δυνάμεων. Είναι ςτθ φφςθ του ςφγχρονου
πολζμου να διεξάγεται ςε αςτικζσ περιοχζσ, όπου ηουν και εργάηονται άμαχοι. Όταν ο ουκρανικόσ
ςτρατόσ παίρνει πίςω μια κατοικθμζνθ περιοχι από τουσ Ρϊςουσ, χρθςιμοποιεί τισ ίδιεσ μεκόδουσ
με αυτοφσ, με τον ίδιο ςχεδόν εξοπλιςμό (πλθν τθσ αεροπορίασ) και με το ίδιο περίπου δόγμα.
φντομα επικράτθςε ευρζωσ θ άποψθ ότι οι Ρϊςοι ζχαναν ι είχαν περιζλκει ςε αδιζξοδο,
αλλά εδϊ τίκεται το ερϊτθμα: ςε τι ςτόχευε αρχικά το Κρεμλίνο; Τπάρχει διαφορά μεταξφ
πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν ςτόχων: οι δεφτεροι πρζπει να είναι ευρφτεροι από τουσ πρϊτουσ,
προκειμζνου να επιτευχκεί ο ζλεγχοσ εδαφϊν που κα χρθςιμεφςουν ωσ διαπραγματευτικά χαρτιά
όταν ζρκει θ ϊρα των διαπραγματεφςεων. Θ κατάλθψθ ολόκλθρθσ τθσ Ουκρανίασ δεν είναι
πικανϊσ ο ρωςικόσ ςτόχοσ: θ κατάλθψθ ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ κα ιταν πολφ δαπανθρι και πολφ
περίπλοκθ, ενϊ κα ιταν πιο λογικό να περιοριςτεί θ Ουκρανία ςτα δυτικά τθσ τμιματα (ζςτω και

για να υποδεχκεί εκατομμφρια πρόςφυγεσ και εκτοπιςμζνουσ πλθκυςμοφσ εχκρικοφσ προσ τθ
Ρωςία). Θ προςάρτθςθ νζων επαρχιϊν (τα δυτικά ςφνορα του Δνείπερου, κακϊσ και μζροσ ι
ολόκλθρθ θ ακτι τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ) είναι πιο πικανι – και αυτό είναι που το Κρεμλίνο
επικυμεί λίγο πολφ ανοιχτά. ε κάκε περίπτωςθ, και εφόςον δεν κζλει να ριςκάρει να ταπεινωκεί
ςτα μάτια του κόςμου και του ίδιου του πλθκυςμοφ τθσ, θ Ρωςία δεν μπορεί να ςταματιςει πριν
κατακτιςει ζνα ελάχιςτο αρικμό ςτρατθγικϊν κζςεων. Όπωσ είπε ο Γάλλοσ ςτρατθγόσ Vincent
Desportes ςτισ 3 Μαρτίου 2022:
«Ο Ποφτιν βρίςκεται ακριβϊσ ςτθν κατάςταςθ του τηογαδόρου. Πόνταρε ζνα ςτοίχθμα και
αρχικά ζχαςε. Πόςο κα ςυνεχίςει να ςτοιχθματίηει για να μθν φφγει με άδειεσ τςζπεσ; ε αυτό
καταλιγουν όλα. Και θ Δφςθ πρζπει να καταλάβει ότι ο Ποφτιν δεν μπορεί να φφγει με άδειεσ
τςζπεσ, γιατί αν ζχει τθν αίςκθςθ ότι κινδυνεφει να φφγει με άδειεσ τςζπεσ, κα ςυνεχίςει να
ςτοιχθματίηει. Αυτι είναι θ οφκαλμαπάτθ τθσ νίκθσ που κυριεφει όλουσ τουσ θγζτεσ που
ςυμμετζχουν ςε μια ςτρατιωτικι επιχείρθςθ».
τα τζλθ Μαρτίου, κακϊσ ιταν ξεκάκαρο ότι τα ρωςικά ςτρατεφματα είχαν βαλτϊςει, για να
αποφφγουν τθ δραματικι αποτυχία, αποςφρκθκαν από τισ περιοχζσ που είχαν καταλάβει γφρω από
το Κίεβο και ςτο βόρειο τμιμα τθσ χϊρασ και αναδιπλϊκθκαν ςτα ανατολικά. Σϊρα, ο επίςθμοσ
πολεμικόσ ςτόχοσ του Κρεμλίνου ζχει αλλάξει ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάκτθςθσ του Ντονμπάσ και
ςτθν εξαςφάλιςθ μιασ εδαφικισ ςυνζχειασ μεταξφ τθσ περιοχισ αυτισ και τθσ Κριμαίασ, και
ενδεχομζνωσ τθσ Τπερδνειςτερίασ πολφ πιο δυτικά. Ζτςι, οι Ρϊςοι αναβίωςαν το κλαςικό τουσ
δόγμα και ζκαναν άφκονθ χριςθ του πυροβολικοφ και των αεροπορικϊν βομβαρδιςμϊν για να
προετοιμάςουν το ζδαφοσ. Από τα τζλθ Απριλίου προχϊρθςαν αργά και μεκοδικά. Σόςο θ
ανκρϊπινθ όςο και θ υλικι ςφγκρουςθ ζγινε ανελζθτθ, με τισ δυνάμεισ κάκε πλευράσ να είναι
περίπου ίςεσ. Θ Μόςχα ζχει κινθτοποιιςει μάλλον μικροφσ αρικμοφσ, περίπου 200.000 ςτρατιϊτεσ
ςε ςφγκριςθ με 150.000 ζωσ 200.000 Ουκρανοφσ, αλλά επωφελείται από μια δεδομζνθ αεροπορικι
υπεροχι (που περιορίηεται από τουσ ουκρανικοφσ πυραφλουσ εδάφουσ-αζροσ) και από μεγαλφτερθ
ιςχφ πυροβολικοφ (παρά τισ ιςχυρζσ ουκρανικζσ οχυρϊςεισ). Εάν δεν μπορζςει να κάμψει τθν
αντίςταςθ ςτο Ντονμπάσ, θ Ρωςία κα πρζπει να αναηθτιςει άλλθ διζξοδο για να μθν χάςει το κφροσ
τθσ... και μια κατάςταςθ ανατροπισ κα μποροφςε να προκφψει με πικανζσ ουκρανικζσ επικζςεισ
εναντίον τθσ Τπερδνειςτερίασ ι τθσ Κριμαίασ. Κακϊσ πολφ λίγεσ χϊρεσ φαίνεται να δεςμεφονται
ςτθν αποκλιμάκωςθ, ο κίνδυνοσ μιασ ακραίασ κλιμάκωςθσ ζχει γίνει πλζον αρκετά πραγματικόσ.
Είτε ςτον τρζχοντα πόλεμο είτε ςε ζναν μεταγενζςτερο ςτθν ίδια περιοχι.
Ο λαόσ αυτοοργανϊνεται
Όπωσ είδαμε, θ Ρωςία περίμενε κερμι υποδοχι ςτισ ρωςόφωνεσ περιοχζσ τθσ Ανατολισ και του
Βορρά, αλλά δεν τθν ζλαβε οφτε κατά διάνοια. Σισ πρϊτεσ μζρεσ, θ κινθτοποίθςθ του ουκρανικοφ
πλθκυςμοφ ςχολιάςτθκε πολφ, τόςο από τα αςτικά όςο και από τα ριηοςπαςτικά μζςα
ενθμζρωςθσ. Ωςτόςο, φαίνεται ότι βριςκόμαςτε μπροςτά ςε δφο διαφορετικά πράγματα.
Πρϊτον, υπιρξε θ παροχι ςτοιχειϊδουσ υλικισ αλλθλεγγφθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
καταςτροφισ: βοικεια και ςυμπαράςταςθ ςτουσ πρόςφυγεσ που ζφυγαν από τισ εμπόλεμεσ ηϊνεσ
(«μόλισ ζφταςαν από τθ διπλανι πόλθ και τϊρα κάκονται ςτα κατϊφλια των ςπιτιϊν μασ, ασ
κάνουμε κάτι»), παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε τραυματίεσ, διάςωςθ άλλων που κάφτθκαν κάτω
από τα χαλάςματα κ.λπ. Οι άνκρωποι οργανϊνονται όπωσ μποροφν, ςε ςυντονιςμό με τισ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ αςφαλείασ, τισ τοπικζσ αρχζσ, τισ ΜΚΟ ι απλϊσ με τουσ γείτονεσ Αυτό ζχει ερμθνευτεί
ωσ ανάδυςθ τθσ προλεταριακισ αυτοοργάνωςθσ, θ οποία κα μποροφςε να οδθγιςει ςτθ

χειραφζτθςθ, αν αναπτυςςόταν και εξαπλωνόταν. Μια τζτοια άποψθ μασ φαίνεται τραβθγμζνθ: οι
δράςεισ αυτζσ εκφράηουν ςτοιχειϊδεισ χειρονομίεσ αλλθλοβοικειασ που είναι αρκετά
ςυνθκιςμζνεσ μεταξφ των ανκρϊπων.
Δεφτερον, υπάρχει μια κινθτοποίθςθ τθν οποία μποροφμε να ονομάςουμε ςτρατιωτικι,
ςχετικι με τον πόλεμο, επειδι ο ςτόχοσ τθσ είναι να αποκροφςει τθ ρωςικι επίκεςθ. Και εκεί πάλι
υπάρχει αυτοοργάνωςθ, ιδιαίτερα όπου οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ είναι ελλιπείσ ι υπερφορτωμζνεσ.
Καλλιτζχνεσ δθμιουργοφν ζνα εργαςτιριο που καταςκευάηει βόμβεσ μολότοφ. Εργαηόμενοι ενόσ
εςτιατορίου οργανϊνουν μια καντίνα για να προμθκεφουν τουσ ςτρατιϊτεσ με πακζτα τροφίμων. Θ
γραμμι παραγωγισ ενόσ εργοςταςίου μετατρζπεται για τθν καταςκευι αντιαρματικϊν φραγμϊν.
Γυναίκεσ ςυγκεντρϊνονται για να υφάνουν δίχτυα παραλλαγισ. υνταξιοφχοι γεμίηουν ςακοφλεσ
άμμου. Οι γείτονεσ ςτινουν ζνα οδόφραγμα κ.λπ.
Αυτό που εντυπωςιάηει τουσ ανκρϊπουσ που δεν είναι εξοικειωμζνοι με τον πόλεμο (δθλαδι
ανκρϊπουσ ςαν εμάσ) είναι να βλζπουν πολίτεσ να ςχθματίηουν ουρζσ για να φορζςουν ςτολι και
να ενταχκοφν ςτθν Εδαφικι Άμυνα (ΕΑ), το τμιμα του ουκρανικοφ ςτρατοφ που αποτελείται από
εφζδρουσ και εκελοντζσ. Παραδόκθκαν δεκάδεσ χιλιάδεσ επικετικά τυφζκια ςτον πλθκυςμό και οι
κρατοφμενοι των φυλακϊν αφζκθκαν ελεφκεροι με αντάλλαγμα τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ μάχεσ.
Πολφ ςφντομα, ωςτόςο, ιταν τα όπλα και ο εξοπλιςμόσ που ζλειπαν, όχι οι εκελοντζσ. τθν αρχι,
όςοι κατατάςςονταν ζπρεπε να εξαςφαλίςουν το μεγαλφτερο μζροσ του προςωπικοφ τουσ
εξοπλιςμοφ, και να πλθρϊςουν γι' αυτόν, αγοράηοντάσ τον από καταςτιματα με ςτρατιωτικά είδθ
(ςτολι, ηϊνεσ, κράνοσ, αλεξίςφαιρο γιλζκο κ.λπ.). Όςο για τουσ υπόλοιπουσ, κυρίωσ αυτοφσ που
μπικαν ςτθ λίςτα αναμονισ, αν δεν είχαν προθγοφμενθ ςτρατιωτικι εμπειρία, θ κυβζρνθςθ τουσ
ηθτάει πρϊτα και κφρια να επιςτρζψουν ςτθν εργαςία τουσ – μια άλλθ και μάλιςτα ουςιαςτικι
μορφι αντίςταςθσ.
Είναι εφκολο να ςυνειδθτοποιιςει κανείσ ότι θ τακτικι αξία τζτοιων μονάδων είναι πράγματι
πολφ περιοριςμζνθ. Ο πραγματικόσ ρόλοσ τθσ ΕΑ είναι να απαλλάξει τουσ κατάλλθλα
εκπαιδευμζνουσ ςτρατιϊτεσ από τα πιο άχαρα και χρονοβόρα κακικοντα: φφλαξθ γεφυρϊν και
αποκθκϊν πίςω από τισ γραμμζσ, περιπολίεσ ςτισ πόλεισ, επιβολι απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ και
πάταξθ των πλιατςικολόγων. Αυτό ανοίγει τον δρόμο ςε καταχριςεισ και υπερβολζσ. Σα ςθμεία
ελζγχου και οι ζλεγχοι ταυτότθτασ πολλαπλαςιάηονται υπό τθν εξουςία των γειτόνων, των
καταςτθματαρχϊν ι των ςυναδζλφων ςτθ δουλειά. Οι πολίτεσ ζχουν άγρυπνο μάτι, καταγγζλλουν
φποπτουσ τφπουσ και καταδιϊκουν υπόπτουσ (καταςκόπουσ, ςαμποτζρ, φιλορϊςουσ (;)), οι οποίοι
ςυλλαμβάνονται και μεταφζρονται χωρίσ κανείσ να ξζρει πραγματικά ποφ για ανάκριςθ. Κακϊσ τα
δικαςτιρια δεν λειτουργοφν πλζον, θ ΕΑ καταφεφγει ςυνικωσ ςτθν απονομι δικαιοςφνθσ με
ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ, ιδίωσ όςον αφορά τουσ κλζφτεσ και τουσ πλιατςικολόγουσ (όςοι δεν
πυροβολοφνται επί τόπου, δζνονται ςε ζνα ςτφλο ςτον δρόμο, με το παντελόνι τουσ κατεβαςμζνο
μζχρι τουσ αςτραγάλουσ μζςα ςτο παγωμζνο κρφο).
Πιο ςθμαντικζσ για εμάσ είναι οι πρωτοβουλίεσ των πολιτϊν που αποκλείουν δρόμουσ και
κυκλοφοριακοφσ άξονεσ, που ςταματοφν φάλαγγεσ τανκσ με μθ βίαιθ δράςθ, όπωσ ςυνζβθ ςτο
παρελκόν ςτο Λράν (1979), ςτο Πεκίνο (1989) και ςτθ λοβενία (1990). Παρόλα αυτά, για άλλθ μια
φορά, αυτό δεν εκφράηει μια ξεκάκαρθ απόρριψθ του πολζμου, ζναν κάπωσ αφελι ειρθνιςμό,
αλλά μάλλον ζναν βακιά ριηωμζνο εκνικιςμό: οι άνκρωποι δεν φαίνονται να ανεμίηουν λάβαρα
ειρινθσ, παρά μόνο τθν ουκρανικι ςθμαία. Θ παροφςα κρίςθ μασ δίνει πικανϊσ τθ δυνατότθτα να
παρακολουκιςουμε τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμιουργίασ του ουκρανικοφ ζκνουσ, το τζλοσ μιασ
μακράσ διαδικαςίασ που ξεκίνθςε με τθν ανεξαρτθςία το 1991: ανεξάρτθτα από τισ γλϊςςεσ που
μιλοφν, ζνασ πλθκυςμόσ αποκτά ξαφνικά ςυνείδθςθ τθσ παρελκοντικισ και ςθμερινισ

ιδιαιτερότθτάσ του, πολιτιςμικισ και ίςωσ και κρθςκευτικισ (θ ορκόδοξθ εκκλθςία που εξαρτιόταν
από τθ Μόςχα διακθρφςςει τϊρα τθν ανεξαρτθςία τθσ). Πζρα από τισ ταξικζσ διαφορζσ, μια εκνικι
πραγματικότθτα ανατζλλει... αν και με ιςτορικοφσ όρουσ αυτζσ οι ιδιαιτερότθτεσ μποροφν να
χαρακτθριςτοφν επιφανειακζσ και δθμιουργθμζνεσ από το πουκενά χάριν τθσ περίςταςθσ, όπωσ
ςυνζβθ όταν θ Γιουγκοςλαβία διαλφκθκε τθ δεκαετία του 1990. Κάποιοι άνκρωποι το βρίςκουν
αυτό αρκετά ςυγκινθτικό, και δεν φαίνεται να ενοχλεί οριςμζνουσ δυτικοφσ ανκρωπιςτζσ και
ςοςιαλδθμοκράτεσ που ςυνικωσ είναι ζντονα ευαίςκθτοι ςε οτιδιποτε βρωμάει εκνικό αίςκθμα.
Ζνα εξαιρετικό παράδειγμα δόκθκε από τον Γάλλο ςκθνοκζτθ Ματιζ Καςοβίτσ που διλωςε ςε ζναν
δθμοςιογράφο ότι οι Ουκρανοί, τουσ οποίουσ λζει ότι γνωρίηει αρκετά καλά, είναι «υπερεκνικιςτζσ
με τθν καλι ζννοια: είναι υπεριφανοι για τθ χϊρα τουσ και κζλουν να τθν προςτατεφςουν
απόλυτα». Σο ίδιο ιςχφει και για οριςμζνουσ Γάλλουσ ακροαριςτεροφσ ακτιβιςτζσ που κατά τα
λοιπά κρίνουν τθν απλι παρουςία τθσ τρίχρωμθσ ςθμαίασ ςε μια διαδιλωςθ ωσ ζνδειξθ
πρωτοφαςιςμοφ. Πράγματι, ςφμφωνα με αυτοφσ, οριςμζνοι Ουκρανοί αναρχοςυνδικαλιςτζσ
προωκοφν πλζον ζναν «δθμιουργικό και απελευκερωτικό εκνικιςμό».6
Ζνα εκνικό αίςκθμα που, όπωσ είναι λογικό, πάει μαηί με τθν υποςτιριξθ που παρζχει ο
πλθκυςμόσ ςτον ςτρατό του, μια ζνκερμθ και μακροχρόνια υποςτιριξθ, που ςυνδυάηεται με ζνα
είδοσ αρρενωπότθτασ το οποίο μοιάηει ελαφρϊσ εκτόσ τόπου και χρόνου ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ, αλλά
το οποίο «φυςικά» εξθγεί τθ κζλθςθ να πάρει κανείσ τα όπλα για να υπεραςπιςτεί τθ χϊρα του,
ακόμα κι αν «θ εκπαίδευςθ, θ ςυντιρθςθ και ο εξοπλιςμόσ τθσ Ουκρανίασ, κακϊσ και οι πιςτωτικζσ
απαιτιςεισ του ΔΝΣ από το *ουκρανικό+ κράτοσ, είναι θ δομικι αιτία για το ξεκλιριςμα των
νοςοκομείων, των ςχολείων και των πανεπιςτθμίων, κακϊσ επίςθσ για τθν κακιλωςθ των
ςυντάξεων ςε επίπεδο φτϊχειασ και για το πάγωμα των μιςκϊν του δθμόςιου τομζα» (Γράμμα από
τθν Ουκρανία).7 Πρζπει να επαναλάβουμε ότι θ υπεράςπιςθ τθσ χϊρασ μασ είναι θ υπεράςπιςθ των
ςυμφερόντων τθσ «δικισ μασ» αςτικισ τάξθσ ζναντι μιασ αντίπαλθσ.
Τπάρχει όμωσ ζνα όριο ςτο τι μπορεί να επιτφχει θ εξφμνθςθ τθσ γθσ, του αίματοσ και τθσ
δθμοκρατίασ. Από τισ πρϊτεσ θμζρεσ τθσ ειςβολισ, ειςιχκθ θ υποχρεωτικι ςτρατιωτικι κθτεία, θ
οποία κατζςτθςε δυνατι τθ ςτράτευςθ όλων των ανδρϊν από 18 ζωσ 60 ετϊν, κακϊσ επίςθσ και θ
απαγόρευςθ εξόδου από τθ χϊρα: φαίνεται ότι δεν κζλουν όλοι οι Ουκρανοί να καταταγοφν ςτο
ςτρατό ι ςτθν ΕΑ. Τπάρχουν φυγόςτρατοι και λιποτάκτεσ, γεγονόσ που εξθγεί γιατί υπάρχουν
ςυνοριακοί ζλεγχοι ςτα ςθμεία όπου οι πρόςφυγεσ εγκαταλείπουν τθ χϊρα. Άλλοι προςχωροφν
προνοθτικά ςτθν τοπικι τουσ μονάδα ΕΑ, μακριά από το μζτωπο, για να αποφφγουν τθν
αναγκαςτικι ζνταξι τουσ ςε μάχιμθ μονάδα. Δυςτυχϊσ γι' αυτοφσ, χάρθ ςτο ΝΑΣΟ, ο ςτρατόσ
εφοδιάηεται πλζον με δεκάδεσ χιλιάδεσ κράνθ και αλεξίςφαιρα γιλζκα, ϊςτε να μπορεί να εξοπλίηει
περιςςότερουσ νεοςφλλεκτουσ (και μζλθ ΕΑ) και να τουσ ςτζλνει ςτο τρομακτικό ανατολικό
μζτωπο... γεγονόσ που οδθγεί αυτόματα ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των αντιρρθςιϊν ςτον πόλεμο,
και μάλιςτα πικανόν ςτισ πρϊτεσ διαδθλϊςεισ κατά τθσ υποχρεωτικισ ςτρατιωτικισ κθτείασ, ςτο
Χουςτ, ςτα δυτικά τθσ χϊρασ.
Παρόλα αυτά, μετά από μερικζσ μάλλον δφςκολεσ εβδομάδεσ, θ κυβζρνθςθ ανζκτθςε
γριγορα τον ζλεγχο, κυρίωσ, ασ το παραδεχτοφμε, χάρθ ςτθν υποςτιριξθ των πολιτϊν τθσ: δεν
αυτοοργανϊκθκαν ενάντια ςτο κράτοσ ι επειδι αυτό απουςίαηε, αλλά για να μθν καταρρεφςει
6
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κάτω από το χτφπθμα των Ρϊςων. Αυτι ιταν μια αρκετά «φυςιολογικι» αντίδραςθ ςε μια χϊρα με
ζντονο το αίςκθμα τθσ εκνικισ ενότθτασ, που ενιςχφκθκε από τθν προπαγάνδα επί τοφτου. Πράγμα
που επιβεβαιϊνει για άλλθ μια φορά ότι θ αυτοοργάνωςθ δεν είναι από μόνθ τθσ επαναςτατικι.
Τι να κάνουμε… βριςκόμενοι υπό βομβαρδιςμό;
Δεν βριςκόμαςτε ςτθ κζςθ των Ουκρανϊν, οφτε των αναρχικϊν ι των κομμουνιςτϊν που ηουν ςτθν
Ουκρανία. Δεν ξζρουμε τι πρζπει να γίνει εκεί, δεν μποροφμε να καταδικάςουμε τθ δραςτθριότθτά
τουσ, γιατί, όποιεσ κι αν είναι οι ιδζεσ μασ, δεν ξζρουμε πϊσ κα αντιδροφςαμε εμείσ ςτθ κζςθ τουσ.
Με βάςθ τθν εκ των υςτζρων ιςτορικι γνϊςθ, μπορεί να φαίνεται εφκολο να αξιολογιςουμε μια
κατάςταςθ, επειδι γνωρίηουμε πϊσ εξελίχκθκε και πϊσ κατζλθξε. Αλλά είναι πραγματικά αδφνατο
να γνωρίηουμε ποια «διεκνιςτικι» γραμμι κα είχαμε υιοκετιςει τον Αφγουςτο του 1914 ι τον
Λοφνιο του 1940. Σοφτου λεχκζντοσ, μιπωσ οι Ουκρανοί ςφντροφοί μασ κα ζπρεπε να μθν
υπόκεινται ςε κριτικι μόνο και μόνο επειδι αυτοί είναι εκείνοι που εμπλζκονται άμεςα; Σο τι
κάνουν είναι φυςικά δικι τουσ υπόκεςθ· αλλά ο τρόποσ που αντιλαμβάνονται και δικαιολογοφν τθ
δραςτθριότθτά τουσ, ο λόγοσ τουσ που επαναλαμβάνεται ςτο εξωτερικό από άλλεσ ομάδεσ, αυτόσ
τουλάχιςτον χριηει ςυηιτθςθσ.
Οι αντιδράςεισ των Ουκρανϊν ριηοςπαςτϊν ακτιβιςτϊν φαίνονται αρκετά διαφορετικζσ,
ακόμθ και μερικζσ φορζσ αντιφατικζσ. Λίγοι αντιμιλιταριςτζσ και ειρθνιςτζσ ςφντροφοι παραμζνουν
ςτισ κζςεισ του «επαναςτατικοφ ντεφετιςμοφ», αλλά μια τζτοια κζςθ είναι ςτθν Ουκρανία
επικίνδυνθ όπωσ ςτθ Ρωςία, ενϊ άλλοι αφοςιϊνονται ςτθ βοικεια προσ τουσ πρόςφυγεσ και τουσ
τραυματίεσ.
Ζξω από τθν Ουκρανία, αποτζλεςε ςίγουρα ζκπλθξθ το άκουςμα ότι Ουκρανοί αναρχικοί
είχαν καταταγεί ςτον ςτρατό ι ςτθν ΕΑ. Φαίνεται ότι μερικζσ ομάδεσ εκμεταλλεφτθκαν τθν
ευκαιρία τθσ διανομισ όπλων για να οργανϊςουν μονάδεσ μάχθσ. Μια μπροςοφρα αναφζρει τθ
δθμιουργία «δφο μονάδων», και περίπου είκοςι ακτιβιςτζσ απεικονίηονται φορϊντασ ςτρατιωτικι
ςτολι και κρατϊντασ Καλάςνικοφ μπροςτά από μια μαφρθ ςθμαία με ζνα άλφα ςε κφκλο: θ
λεηάντα γράφει με επιφφλαξθ ότι αυτζσ οι μονάδεσ «πικανόν να ζχουν ζναν οριςμζνο βακμό
αυτονομίασ» εντόσ τθσ EA, κάτι που πρζπει να διαβαςτεί ωσ βζβαιοσ βακμόσ υποταγισ.8 τθν
πραγματικότθτα, μετά από μια ςφντομθ χαοτικι περίοδο, ο ςτρατόσ προφανϊσ προςπάκθςε να
ελζγξει τισ ομάδεσ των ζνοπλων πολιτϊν, ιδίωσ αν εξζφραηαν ανοιχτά μια πολιτικι ιδεολογία
ςαφϊσ αςφμβατθ με τθν κρατικι κυριαρχία. Οι ςτρατιωτικζσ μονάδεσ των αναρχικϊν ι των antifa
πικανόν να μθν περιλαμβάνουν περιςςότερουσ από μερικζσ δεκάδεσ ντόπιουσ μαχθτζσ (και
ενδεχομζνωσ ζναν ιςάρικμο αρικμό ανκρϊπων από τθ Δφςθ) ςε εμπόλεμεσ ηϊνεσ όπου
ςυναντϊνται δφο γιγαντιαίοι ςτρατοί, αποτελοφμενοι από εκατοντάδεσ χιλιάδεσ άνδρεσ. (Θ λζξθ
«Άνδρεσ» ακοφγεται ςαν ζνα παλιομοδίτικο ςυνϊνυμο τθσ λζξθσ «ςτρατιϊτεσ», αλλά και οι δφο
ςτρατοί δείχνουν μικρό ενδιαφζρον για τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθ Δφςθ όςον αφορά το φφλο. Με
πικανζσ ςπάνιεσ εξαιρζςεισ ςτθν ΕΑ, οι μαχθτζσ είναι άνδρεσ, ενϊ όςοι εγκαταλείπουν τισ
εμπόλεμεσ ηϊνεσ είναι γυναίκεσ, παιδιά και θλικιωμζνοι). Ασ ζχουμε κατά νου ότι το περιβόθτο
τάγμα Azov –ζνα μόνο ςτρατιωτικό παρακλάδι τθσ ουκρανικισ ακροδεξιάσ μεταξφ πολλϊν– είναι
μια μόνιμθ μονάδα ΕΑ, αποτελοφμενθ από αρκετζσ χιλιάδεσ μαχθτζσ, με δικά τθσ τεκωρακιςμζνα
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οχιματα και άρματα μάχθσ (τα περιςςότερα από αυτά καταςτράφθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ
πολιορκίασ τθσ Μαριοφπολθσ).
Σα πρϊτα βίντεο με τουσ ντόπιουσ να ςτινουν ενζδρεσ και να κατατροπϊνουν τισ ρωςικζσ
φάλαγγεσ δθμιοφργθςαν τθν ψευδαίςκθςθ ότι, κακϊσ το ουκρανικό κράτοσ κατζρρεε, ο ρωςικόσ
ςτρατόσ κα αντιμετωπιηόταν από ζνα τεράςτιο λαϊκό αντάρτικο αποτελοφμενο από αυτόνομεσ
ομάδεσ που δροφςαν θ κακεμία ςτθ δικι τθσ περιοχι: ομάδεσ ςίγουρα κυρίωσ πατριωτικζσ, αλλά
μζςα ςτισ οποίεσ οι αναρχικοί κα μποροφςαν τελικά να καταφζρουν να διαδραματίςουν ζναν
ςθμαίνοντα ρόλο...
Αυτό όμωσ παραβλζπει ότι θ ζνοπλθ αντίςταςθ μπορεί να είναι επιτυχισ μόνο αν είναι
δομθμζνθ, πεικαρχθμζνθ, κακϊσ και χρθματοδοτοφμενθ και υποςτθριηόμενθ από άλλα κράτθ
(εκτόσ αν ο ειςβολζασ ι ο κατακτθτισ βάλλεται εκ των ζςω από λιποταξίεσ και ανταρςίεσ – κάτι που
δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ του ρωςικοφ ςτρατοφ).
Αυτό που ςυνζβθ ιταν ότι, μετά από λίγεσ θμζρεσ μάχθσ με κεαματικζσ πράξεισ τεχνολογικοφ
αντάρτικου από μικρζσ μονάδεσ επαγγελματιϊν ςτρατιωτϊν (ειδικά εκπαιδευμζνων από τουσ
Αμερικανοφσ), οι ςυγκροφςεισ πολφ γριγορα πιραν μια πιο κλαςικι μορφι: τθ μορφι τθσ
αντιπαράκεςθσ μεταξφ μεγάλων βαριά οπλιςμζνων μονάδων, ςτθν οποία ο ςυντονιςμόσ, θ
μετακίνθςθ, οι μάχεσ πυροβολικοφ και θ προμικεια πυρομαχικϊν και καυςίμων παίηουν ηωτικό
ρόλο. Σι απζγιναν οι αναρχικζσ «διμοιρίεσ» μζςα ςε μια τζτοια δίνθ; Είναι απίκανο αυτι θ εξζλιξθ
να τουσ βοικθςε να αποκτιςουν μεγαλφτερθ αυτονομία.
Γιατί λοιπόν επζλεξαν να καταταγοφν; ε διάφορα κείμενα, Ουκρανοί αναρχικοί και
ριηοςπάςτεσ εξθγοφν τθν επικυμία τουσ να «παίξουν ρόλο» ςτθν πορεία των γεγονότων, να είναι
ζτοιμοι «ςε περίπτωςθ που...», να αποφφγουν τθν αποκοπι τουσ από τθν υπόλοιπθ κοινωνία :
«Αν μείνουμε μακριά από τισ ςυγκροφςεισ μεταξφ κρατϊν, μζνουμε μακριά από τθν
πραγματικι πολιτικι. Αυτι είναι μια από τισ ςθμαντικότερεσ κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ που
λαμβάνουν χϊρα ςτθν περιοχι μασ ςιμερα. Αν απομονωκοφμε από αυτι τθ ςφγκρουςθ,
απομονωνόμαςτε από τθν τρζχουςα κοινωνικι διαδικαςία. Πρζπει λοιπόν να είμαςτε μζροσ τθσ με
τον ζναν ι τον άλλο τρόπο».9
Αυτό το κείμενο και παρόμοια κείμενα κζλουν να εξθγιςουν τθν αναγκαιότθτα τθσ
υπεράςπιςθσ τθσ «κοινωνίασ», φυςικά όχι τθσ υπεράςπιςθσ του κράτουσ, και όταν κάποιοι
αναρχικοί παραδζχονται ότι ζχουν αναςτείλει τον αγϊνα κατά του κράτουσ, λζνε ότι είναι μόνο για
λίγο, μζχρι να ζρκει θ ϊρα να ξαναρχίςουν να αγωνίηονται μετά τον πόλεμο. Πρϊτα ασ κερδίςουμε
τον πόλεμο, μετά κα επιςτρζψουμε ςτθν επαναςτατικι δράςθ... Σο ζχουμε ξανακοφςει αυτό.
Φαίνεται ότι δεν ζχουν αντλθκεί διδάγματα από τον ρωςικό ι τον ιςπανικό εμφφλιο πόλεμο.
Κάποιοι δικαιολογοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν αντιρωςικι προςπάκεια αναφερόμενοι ςτουσ
πολζμουσ που προθγικθκαν τθσ Παριςινισ Κομμοφνασ ι των ρωςικϊν επαναςτάςεων του 1905 και
1917, ι ακόμα και ςτον υποτικζμενο ρόλο τθσ ςφγκρουςθσ ςτο Αφγανιςτάν ςτθν κατάρρευςθ τθσ
ΕΔ. Όπωσ και να ζχει, για να προκαλζςει επανάςταςθ θ εξζλιξθ ενόσ πολζμου, και κυρίωσ τα
επακόλουκά του, είναι απαραίτθτο να ωριμάηει μια επαναςτατικι κατάςταςθ. ε αυτό δεν υπάρχει
κανζνασ ντετερμινιςμόσ. Επιπλζον, τίποτα δεν αποδεικνφει ότι θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτθ
ςφγκρουςθ, πόςο μάλλον θ προςχϊρθςθ ςτον ζνα ςτρατό εναντίον του άλλου, μπορεί να ςυμβάλει
ςε αυτι τθν ωρίμανςθ..
«Ιςτορικά, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των προλετάριων, με αφορμι κάκε πολεμικι
ςφγκρουςθ, ςτοιχίηεται πίςω από το εκνικό τθσ κεφάλαιο και το ιμπεριαλιςτικό μπλοκ ςτο οποίο
9
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ανικει (ςτθν εποχι του ιμπεριαλιςμοφ, όλα τα εκνικά κεφάλαια είναι εν δυνάμει ιμπεριαλιςτικά,
όπωσ και κάκε πόλεμοσ είναι εξ οριςμοφ ιμπεριαλιςτικόσ). Μόνο όταν θ ςφγκρουςθ τραβιξει ςε
μάκροσ -–πζρα από τισ προβλζψεισ των ίδιων των κυβερνιςεων που τθν προωκοφν– ςε ςθμείο που
να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και εργαςίασ, αντιτάςςεται περιςςότερο ι
λιγότερο ςκεναρά...».10
Δεν χρειάηεται να επιςθμάνουμε ότι θ ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ βρίκει πολζμων που ςε
όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ είχαν καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για τουσ προλετάριουσ.
Κα μποροφςε θ εκτεταμζνθ δυςαρζςκεια ι θ εξζγερςθ των προλετάριων να προκαλζςει τθν
κατάρρευςθ του ρωςικοφ ςτρατοφ και ςτθ ςυνζχεια του κακεςτϊτοσ; τθν αρχι τθσ ειςβολισ, το
χαμθλό θκικό των ςτρατευμάτων οδιγθςε οριςμζνουσ παρατθρθτζσ να πιςτζψουν ότι οι άνεμοι τθσ
ανταρςίασ ζπνεαν πάνω από τον εκςτρατευτικό ρωςικό ςτρατό, κάτι που δεν ίςχυε. Θ υποχϊρθςθ
από το Κίεβο εξελίχκθκε με ομαλό τρόπο και θ επίκεςθ ςτο Ντονμπάσ τον Απρίλιο αποδεικνφει ότι
οι αμφιταλαντεφςεισ και τα λάκθ των πρϊτων εβδομάδων ζχουν διορκωκεί.
Ειρθνιςτικζσ διαμαρτυρίεσ ζχουν βζβαια πραγματοποιθκεί ςε αρκετζσ ρωςικζσ πόλεισ, αλλά
ζνα μεγάλο μζροσ τθσ κοινισ γνϊμθσ (ακόμθ και οριςμζνα κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ)
υποςτθρίηουν τθν ειςβολι. Ωσ γνωςτόν, ο εξωτερικόσ πόλεμοσ είναι γενικά ζνασ καλόσ τρόποσ για
να ςυςπειρωκοφν οι πολίτεσ γφρω από τθν κυβζρνθςθ και να αποςπαςτεί θ προςοχι τουσ από τα
κοινωνικά δεινά υπό ζναν καταιγιςμό προπαγάνδασ (όπωσ ςυνζβθ με τον πόλεμο ςτθ Λιβφθ το
2011). ε αυτι τθν περίπτωςθ, οι οικονομικζσ κυρϊςεισ φτωχοποιοφν τον πλθκυςμό, αλλά ςυχνά
ενιςχφουν και το εκνικό αίςκθμα και ςυνεπϊσ το κακεςτϊσ (π.χ. ςτθν Κοφβα, το Λράκ κ.λπ.).
Παρόλα αυτά, αν ο πόλεμοσ τραβιξει ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να αποδυναμωκεί θ κυβζρνθςθ και
ξεςπάςει λαϊκι εξζγερςθ, και αν θ καταςτολι αποδειχκεί αναποτελεςματικι, θ άρχουςα τάξθ κα
προςπακιςει να εκτρζψει τθ δυςαρζςκεια προσ μια πολιτικι εναλλακτικι λφςθ: είτε μια πιο
ακραία πολιτικι (τα γεράκια του Κρεμλίνου κρθνοφν για τθν ζλλειψθ αποφαςιςτικότθτασ ςτθ
διεξαγωγι του πολζμου), είτε ζνα πιο δθμοκρατικό κακεςτϊσ (χωρίσ όμωσ να φτάςει ςτο ςθμείο να
αντικαταςτιςει τον Ποφτιν με τον αγαπθμζνο τθσ Δφςθσ Αλεξζι Ναβάλνι).
Μια λαϊκι εξζγερςθ ςτθν Ουκρανία φαίνεται ακόμθ πιο απίκανθ. Όπωσ εξθγικθκε
προθγουμζνωσ, οι πολίτεσ αυτοοργανϊνονται ςτθ βάςθ του εκνικοφ αιςκιματοσ. Αυτό
ςτακεροποιεί το κράτοσ, όπωσ ακριβϊσ νομιμοποιείται περιςςότερο θ κυβζρνθςθ χάρθ ςτθ
διαχείριςθ τθσ κρίςθσ από τθν πλευρά θσ. Μια μεγάλθ λαϊκι δυναμικι που ενιςχφει το αίςκθμα του
εκνικοφ ανικειν είναι από τθ φφςθ τθσ διαταξικι και αντεπαναςτατικι.
Είναι δφςκολο να προβλεφκεί κατά πόςο ο πόλεμοσ κα προωκιςει μια πιο δθμοκρατικι
Ουκρανία (δθλαδι, περιςςότερα δικαιϊματα για το κοινοβοφλιο και τουσ τοπικοφσ κεςμοφσ).
Μζχρι τϊρα, ζχουμε δει μια πραγματικι ςτρατιωτικοποίθςθ τθσ κοινωνίασ, λογοκριςία ςτα μζςα
ενθμζρωςθσ, απαγόρευςθ τθσ αριςτερισ αντιπολίτευςθσ και κυνιγι των αρνθτϊν τθσ
επιςτράτευςθσ. Οι εκνικιςτικζσ και αντιδραςτικζσ δυνάμεισ ζχουν τον άνεμο ςτα πανιά τουσ – κάτι
που δεν είναι πρωτόγνωρο ςτθν Ουκρανία. Αν ο Ανατόλ Φρανσ ηοφςε ακόμα, κα μποροφςε να
ςυνοψίςει τθν κατάςταςθ όπωσ ακριβϊσ το ζκανε πριν από ζναν αιϊνα:
«Νομίηεισ ότι πεκαίνεισ για τθν πατρίδα ςου˙ πεκαίνεισ όμωσ για τουσ βιομιχανουσ».
(Ζγραψε επίςθσ: «Ζνασ λαόσ που ηει υπό τθ διαρκι απειλι του πολζμου και τθσ ειςβολισ είναι πολφ
εφκολο να κυβερνθκεί»).
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Γνωρίηοντασ ότι ο ρόλοσ που ζπαιξαν οι αναρχικοί και οι ριηοςπάςτεσ ςτθ ςφγκρουςθ δεν
είναι μεγάλοσ, ο αναγνϊςτθσ κα μποροφςε να αναρωτθκεί γιατί αφιερϊνουμε τόςο πολφ χϊρο ςε
αυτό το ηιτθμα.
Πρϊτον, θ ςθμαςία ενόσ κζματοσ δεν κρίνεται από τον αρικμό των ατόμων που εμπλζκονται.
Δεφτερον, πολλά μζςα ενθμζρωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυρίαρχων αςτικϊν μζςων
ενθμζρωςθσ, και φυςικά τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, αναφζρονται ςε αυτι τθ ςτράτευςθ.
Εκείνοι οι ριηοςπάςτεσ ακτιβιςτζσ που δρουν υπζρ του ουκρανικοφ ςτρατοφ δθλϊνουν ευκαρςϊσ
τθν εμπλοκι τουσ και το μινυμά τουσ προφανϊσ βρίςκει ανταπόκριςθ ςτθ Γαλλία και ςε άλλεσ
χϊρεσ. το άμεςο μζλλον, δεν αποκλείεται θ φιγοφρα του αναρχικοφ μαχθτι ςτθν Ουκρανία να
γίνει ςθμείο αναφοράσ για τον πολιτικό ριηοςπαςτιςμό, εφάμιλλο του Κοφρδου ςτρατιϊτθ ςτθ
Ροτηάβα. Περιττό να ποφμε ότι πρόκειται για άλλθ μια κλιβερι πθγι ςφγχυςθσ.
Τι να κάνουμε… εκτόσ Ουκρανίασ;
«Πάνω απ' όλα, μθν παραςυρκείτε από τθν άμεςθ εικόνα των γεγονότων, από τθν προπαγάνδα,
από τθν ευκολία τθσ απλοποίθςθσ. Τπάρχουν ςτιγμζσ που δεν μποροφμε να ελζγξουμε τθν πορεία
των πραγμάτων. Καλφτερα να το ξζρουμε και να μθν κρφβουμε τθν αδυναμία μασ με
ςυνκθματολογία ι, ακόμα χειρότερα, με το να ανζβουμε ςε μια βάρκα που δεν είναι δικι μασ».
Louis Mercier-Vega
Με τον κίνδυνο να φανοφμε αρνθτικοί, ασ παραδεχτοφμε ότι υπάρχουν λίγα πράγματα που
μποροφμε πρακτικά να κάνουμε. Θ πιο κλαςικι ςτάςθ, θ πιο ςφμφωνθ με τισ δοκιμαςμζνεσ αρχζσ
του επαναςτατικοφ ντεφετιςμοφ, τουλάχιςτον για όςουσ πιςτεφουν ότι οι προλετάριοι δεν ζχουν
πατρίδα, κα ιταν να αγωνιςτοφμε εδϊ ενάντια ςτθν ίδια μασ τθν αςτικι τάξθ. Αυτό κα είχε νόθμα
ςε εμπλεκόμενεσ ςτον πόλεμο χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία, θ Γερμανία, θ Βρετανία ι οι ΘΠΑ. Μια τζτοια
επαναςτατικι διεκνιςτικι κζςθ υποςτθρίηεται τϊρα από διάφορουσ αναρχικοφσ, υπεραριςτεροφσ,
ελευκεριακοφσ κομμουνιςτζσ ι ακόμα και από κάποιουσ τροτςκιςτζσ, αλλά δεν είναι κακόλου
βζβαιο ότι τθ ςυμμερίηεται θ πλειοψθφία των ακτιβιςτϊν ι των ανκρϊπων που ςυμμετζχουν ςτουσ
«κοινωνικοφσ αγϊνεσ». Γνωρίηουμε πολφ καλά τθν παροφςα κατάςταςθ τθσ ταξικισ πάλθσ ςτθ
Γαλλία (και αλλοφ), και πϊσ αυτι γεννά ζνα αίςκθμα αδυναμίασ, απελπιςίασ και
αποπροςανατολιςμοφ. τθν πραγματικότθτα, φαίνεται ότι όςο πιο ηοφερι είναι θ κατάςταςθ, τόςο
πιο πιεςτικι γίνεται θ ανάγκθ για δράςθ: οι άνκρωποι κζλουν να είναι αποτελεςματικοί, να
«επθρεάςουν» τον πραγματικό κόςμο... ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ίςωσ το επαναςτατικό κίνθμα
δεν είχε ποτζ τόςο μικρι επίδραςθ ςτα γεγονότα. Αυτό εξθγεί τθν ελκυςτικότθτα των μακρινϊν
αγϊνων και τθν πίεςθ να πάρει κανείσ κζςθ, θ οποία ςυνεπάγεται ςυμβιβαςμοφσ και επιφζρει είτε
ενοχζσ, είτε τθν θκικι υποχρζωςθ να βοθκιςει «αυτοφσ που κάνουν κάτι», ό,τι κι αν είναι αυτό.
(τισ τελευταίεσ γαλλικζσ προεδρικζσ εκλογζσ, όταν κάποιοι ριηοςπάςτεσ κάλεςαν ςε ψιφο
υπζρ ενόσ αριςτεροφ υποψθφίου, κάποιοσ αντζδραςε με ζνα καυςτικό ςχόλιο ςτο Twitter, το οποίο
κα μποροφςε να εφαρμοςτεί ςε αρκετζσ από τισ πολιτικζσ τοποκετιςεισ για τον πόλεμο τθσ
Ουκρανίασ: «Αυτοί οι τφποι νομίηουν ότι το κάλεςμά τουσ για μια τζτοια ψθφοφορία αποτελεί ριξθ
με τον ςυνικθ ακτιβιςμό τουσ, ενϊ είναι απλϊσ θ κορφφωςι του». Πραγματικά καυςτικό.)
Σι να κάνουμε λοιπόν; Σο να ηθτάμε από το ΝΑΣΟ να προμθκεφςει όπλα, όπωσ ζκαναν
κάποιοι ελευκεριακοί ςτθν περίπτωςθ τθσ Ροτηάβα, δεν ζχει πολφ νόθμα: όπλα παραδίδονται ςε
αφκονία και πιςτϊνονται διςεκατομμφρια δολάρια. Ομοίωσ, το να ηθτιςουμε να ςταλοφν Γάλλοι

ςτρατιϊτεσ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ, όπωσ κα ικελαν κάποιοι ανκρωπιςτζσ, κακϊσ και να επιβάλουμε
μια ηϊνθ απαγόρευςθσ πτιςεων, κα ιςοδυναμοφςε με τθν κιρυξθ πολζμου ςτθ Ρωςία.
Θ πίςτθ ςτο Καλό που μάχεται με το Κακό (με ζναν ακόμθ πιο χονδροειδι τρόπο από ό,τι ςτα
μυκιςτοριματα του J.R.R. Tolkien) οδθγεί λογικά ςτθν ανάγκθ φπαρξθσ ιςχυρϊν καλϊν ςτρατϊν
ικανϊν να υπεραςπιςτοφν τθ δθμοκρατία και τισ «αξίεσ μασ», που ςτον πραγματικό κόςμο ςθμαίνει
το ΝΑΣΟ. Αυτό ςυνοδεφεται από το αίτθμα για ςθμαντικι αφξθςθ του αμυντικοφ προχπολογιςμοφ
και για ζνα ιςχυρό καινοτόμο ςτρατιωτικο-βιομθχανικό ςφμπλεγμα που μπορεί να ξεπεράςει τουσ
Ρϊςουσ και Κινζηουσ αντιπάλουσ του. Όποιοσ επικυμεί τον ςκοπό πρζπει να επικυμιςει και τα
μζςα.
(Μιλϊντασ για αξίεσ, ςε ςφγκριςθ με τθ ςεξιςτικι ρατςιςτικι ομοφοβικι Ρωςία, το ΝΑΣΟ
μπορεί εφκολα να περάςει ωσ φιλικό προσ τα ΛΟΑΣ άτομα. Αφιςτε τουσ ςυμμάχουσ να μιλιςουν οι
ίδιοι για τον εαυτό τουσ: «Σο ΝΑΣΟ είναι προςθλωμζνο ςτθ διαφορετικότθτα. Η πολιτικι του
οργανιςμοφ απαγορεφει αυςτθρά τισ διακρίςεισ με βάςθ τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό, κακϊσ
και το φφλο, τθ φυλι ι τθν εκνικι καταγωγι, τθ κρθςκεία, τθν εκνικότθτα, τθν αναπθρία ι τθν
θλικία. Σο ΝΑΣΟ πρωτοςτάτθςε επίςθσ παγκοςμίωσ ςτθν αναγνϊριςθ του γάμου μεταξφ ατόμων
του ιδίου φφλου. Ο οργανιςμόσ επζκτεινε τα ίςα ςυηυγικά οφζλθ ςτα ομόφυλα ηευγάρια τον Ιοφλιο
του 2002, ςε μια εποχι που μόνο μια χϊρα ςτον κόςμο –οι Κάτω Χϊρεσ– αναγνϊριηε τον γάμο
μεταξφ ομοφφλων».11 Όςον αφορά τα δικαιϊματα των γυναικϊν, όμωσ, οι Ουκρανζσ γυναίκεσ
πρόςφυγεσ ςτθν Πολωνία ςυνειδθτοποιοφν ότι θ χϊρα αυτι ζχει πρόςφατα αυςτθροποιιςει τθν
ιδθ ςχεδόν πλιρθ απαγόρευςθ των αμβλϊςεων).
Θ «Λερά Ζνωςθ» του 1914 (πλοφςια ςε κρθςκευτικά υπονοοφμενα) είχε ωσ επίκεντρο τθν
πατρίδα (ι τθ μθτζρα πατρίδα) και τθν εκνικι υπερθφάνεια: θ ςυναίνεςθ του 2022 δίνει ζμφαςθ
ςτθ δθμοκρατία και το κοινό καλό. Αντί για εκνικιςτζσ (ο εκνικιςμόσ ζχει κακό όνομα ςτισ μζρεσ
μασ), είναι καλφτερο να παρουςιάηονται οι Ουκρανοί πατριϊτεσ ωσ μαχθτζσ τθσ ελευκερίασ. Όπωσ
ςυνζβθ ςτον πόλεμο του Κοςςυφοπεδίου το 1999, αυτι θ λογικι ζχει διαπεράςει ακόμθ και τουσ
πιο ριηοςπαςτικοφσ ακτιβιςτικοφσ χϊρουσ (αν και μια μικρι μειοψθφία τάςςεται ςτο πλευρό τθσ
Μόςχασ βάςει ενόσ απλοϊκοφ αντιαμερικανιςμοφ).
Κάποιοι ζχουν επιλζξει να ςτθρίξουν οικονομικά τουσ αναρχικοφσ και τουσ αντιφαςίςτεσ που
πολεμοφν ςτισ τάξεισ του ουκρανικοφ ςτρατοφ: όταν οργανϊνουν ςυναυλίεσ και εκδθλϊςεισ
αλλθλεγγφθσ, ςυνικωσ υποβακμίηουν τθ ςτρατιωτικι πτυχι του ηθτιματοσ και, πικανϊσ ελαφρϊσ
αμιχανα, διαςτρεβλϊνουν τον λόγο τουσ για να τον κάνουν να ταιριάηει με τθν παροφςα πολιτικι
τουσ. Σο ίδιο ακτιβιςτικό περιοδικό που το 2016 κατιγγειλε τθ δθμιουργία ςτθ Γαλλία μιασ Εκνικισ
Φρουράσ Εφζδρων, τϊρα εγκρίνει αυτι που υπάρχει ςτθν Ουκρανία. Αντί για «ςτρατό» και
«ςτρατιϊτεσ», μασ λζνε για «αντίςταςθ» και «ζνοπλουσ εκελοντζσ» ι «πολιτοφυλακι», κάτι που
κυμίηει τθν Λςπανία του 1936 (αν και ςτθν Ουκρανία του 2022, ο πόλεμοσ διεξάγεται μεταξφ δφο
εκνικιςτικϊν ςτρατοπζδων). Παρά τθν ζντονθ παρουςία τθσ ςτον ςτρατό του Κιζβου, θ ςθμαςία τθσ
ακροδεξιάσ υποβακμίηεται. Όταν ςτθ Γαλλία, για παράδειγμα, θ ακροδεξιά Μαρίν Λεπζν και ο Ερίκ
Ηεμοφρ κατθγοροφνται ςυνικωσ ωσ φαςίςτεσ, το τάγμα Αηόφ τυγχάνει μεγαλφτερθσ επιείκειασ,
παρά τθν πολφ πιο εξτρεμιςτικι ιδεολογία του... για τθν οποία οι θγζτεσ του λζνε ότι ανικει ςτο
παρελκόν. τθν πραγματικότθτα, υπάρχουν πολφ λίγεσ χϊρεσ ςτον κόςμο όπου μια ακροδεξιά
οργάνωςθ ζχει τισ δικζσ τθσ νόμιμεσ ςτρατιωτικζσ μονάδεσ εντόσ του εκνικοφ ςτρατοφ.
τθ Δφςθ, ουκρανικά κείμενα μεταφράηονται και κυκλοφοροφν, ςυχνά με κάποια δυςφορία ι
ανοχι, ακόμθ και με τον ίδιο ςυγκαταβατικό τρόπο που ακολουκείται για τουσ Κοφρδουσ τθσ
11
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υρίασ – μόνο που αυτι τθ φορά δεν υπάρχει καμία απολφτωσ αυταπάτθ για κάποια κοινωνικι
αλλαγι που ςυντελείται τϊρα ςτθν Ουκρανία.
Και εδϊ, θ οπτικι μασ μπορεί να διαςτρεβλωκεί από το προφανζσ γεγονόσ ότι κάποιοι
άνκρωποι επιλζγουν να πάρουν τα όπλα και να ριςκάρουν τθ ηωι τουσ, ενϊ οι «κεωρθτικοί τθσ
πολυκρόνασ» αναλφουν τι κάνουν αυτοί οι άνκρωποι. Άλλωςτε, όςοι υποςτθρίηουν τθν κοινωνικι
χειραφζτθςθ δεν είναι απρόςβλθτοι από τθ ςαγινθ των όπλων και των ςτολϊν ι από το κφροσ του
ανκρϊπου που ζχει κρατιςει ςτα χζρια του ζνα καλάςνικοφ. Αν και αυτό βζβαια επικρίνεται όταν
προζρχεται από τθν ακροδεξιά, το ςυναντάμε και ςτουσ ριηοςπάςτεσ, από τον ιςπανικό εμφφλιο
μζχρι τθ Νικαράγουα και τθ Ροτηάβα...
Θ υποςτιριξθ των λιποτακτϊν του ςτρατοφ είναι μια κλαςικι επαναςτατικι δραςτθριότθτα
ςε καιρό πολζμου: οργάνωςθ δικτφων για τθ διζλευςθ των ςυνόρων, απόκτθςθ πλαςτϊν
ταυτοτιτων, παροχι καταφυγίου ςε φυγάδεσ... κάτι που είναι πιο πικανό ςε παραμεκόριεσ χϊρεσ.
τθ Γαλλία ςιμερα, άνκρωποι διαδθλϊνουν με πανό ι ξεκινοφν εκδθλϊςεισ για να υποςτθρίξουν
τουσ «Ρϊςουσ ανυπότακτουσ, φυγόςτρατουσ και λιποτάκτεσ», όμωσ τίποτα δεν φαίνεται να γίνεται
όςον αφορά τουσ αντίςτοιχουσ Ουκρανοφσ, παρόλο που αυτοί είναι όλο και περιςςότεροι. Θ
κατάςταςθ μπορεί να αλλάξει, αλλά προσ το παρόν, μασ κυμίηει ότι κατά τθ διάρκεια του πολζμου
ςτθ υρία, οι Κοφρδοι που απζφυγαν τθν υποχρεωτικι ςτρατιωτικι κθτεία ςτο YPG αγνοικθκαν
βολικά από τθν ακροαριςτερι κοινι γνϊμθ, όταν πολλοί από αυτοφσ αναηθτοφςαν καταφφγιο ςε
ευρωπαϊκζσ πόλεισ. (Θ Γαλλία δεν ζχει πλζον ςτρατιωτικι κθτεία, παρά μόνο επαγγελματικό
ςτρατό, αλλά υπάρχουν περίπου 2.000 λιποτάκτεσ κάκε χρόνο που βάηουν τζλοσ ςτθ ςτράτευςι
τουσ εγκαταλείποντασ τισ μονάδεσ τουσ ι ηϊντασ εκτόσ νόμου. Κάποιοι καταλιγουν ςτα δικαςτιρια.
Κανείσ δεν ενδιαφζρεται. Αυτό μπορεί να αλλάξει ςτο μζλλον.)
Για άλλθ μια φορά, δεν επικυμοφμε να επικρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι
αντιδροφν ςτον βομβαρδιςμό τθσ πόλθσ ι τθσ χϊρασ τουσ: μόνο, αν χρειαςτεί, τον τρόπο με τον
οποίο ερμθνεφουν αυτό που προςπακοφν να κάνουν ςτθν Ουκρανία και τον τρόπο με τον οποίο ο
λόγοσ τουσ γίνεται αντιλθπτόσ εκτόσ Ουκρανίασ.
Είναι γνωςτι θ ζντονθ τάςθ ςτουσ ακτιβιςτικοφσ κφκλουσ να αντιλαμβάνονται «δυνατότθτεσ»
παντοφ, ειδικά ςε μακρινά εξωτικά μζρθ, ςυχνά ςε ςθμείο διαςτρζβλωςθσ τθσ πραγματικότθτασ.
Πζρα όμωσ από αυτό το αντανακλαςτικό, τα φαντάςματα που ςτοιχειϊνουν το ουκρανικό ηιτθμα,
πιο μαγικά και ίςωσ πιο ανοιχτά από ό,τι ςε άλλα «κζατρα επιχειριςεων», δεν είναι παρά ο
μιλιταριςμόσ, ο εκνικιςμόσ και θ Λερά Ζνωςθ – όλα νοςθρζσ παραλλαγζσ τθσ διαταξικότθτασ. Όπωσ
δυςτυχϊσ αποδεικνφει θ ιςτορία, αν οι περιςτάςεισ το επιτρζψουν, ακόμθ και οι πιο ζμπειροι
ακτιβιςτζσ με βακιά ριηοςπαςτικό δόγμα μποροφν να παραςυρκοφν από αυτζσ τισ ιδεολογίεσ.
Όςο για εμάσ, δεν δεχόμαςτε βομβαρδιςμό, δεν γίνονται μάχεσ ςτον δρόμο και δεν
κινδυνεφουμε να ςκοτωκοφμε κάκε λεπτό. Επομζνωσ, δεν ζχουμε καμία δικαιολογία για να
χάςουμε τα λογικά μασ. Μποροφμε να επωφελθκοφμε από τθ ςχετικά άνετθ κζςθ μασ για να
ςκεφτοφμε καλφτερα και να αξιολογιςουμε τα τρζχοντα γεγονότα. Πράγματι, κα ιταν λάκοσ να
μθν το κάνουμε, διότι αυτι θ κατάςταςθ ςτισ χϊρεσ μασ μπορεί να μθν διαρκζςει τόςο πολφ όςο
νομίηουμε.
Ώςτε ο πόλεμοσ επζςτρεψε;
«Ο πόλεμοσ επζςτρεψε»: Αυτι θ φράςθ υπόρρθτα αναφζρεται ςτθν επιςτροφι του πολζμου ςτθν
Ευρϊπθ. Αλλά ζφυγε ποτζ ο πόλεμοσ; Θ διαφορά είναι ότι το 2022 πλιττει το κζντρο τθσ Ευρϊπθσ
αντί για τθν περιφζρειά τθσ, όπωσ ςυνζβαινε τθ δεκαετία του 1990 ςτθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία,

μζχρι τθν επίκεςθ του ΝΑΣΟ κατά τθσ ερβίασ το 1999. Είναι βζβαιο ςιμερα ότι οι πόλεμοι αυτοί
ωφζλθςαν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) και το ΝΑΣΟ, που και τα δφο ενζταξαν νζα μζλθ. Μπορεί το
αράγεβο να είναι πιο κοντά ςτο Παρίςι από το Κίεβο, αλλά θ ερβία δεν αμφιςβιτθςε ποτζ τθν
κυριαρχία των ΘΠΑ και τθσ ΕΕ ςτθν Ευρϊπθ, κάτι που κάνει ακριβϊσ θ Ρωςία ςιμερα. ε αντίκεςθ
με τθ μοίρα τθσ Βοςνίασ πριν από τρεισ δεκαετίεσ, αυτό που διακυβεφεται ςτθν Ουκρανία είναι
κρίςιμο, επειδι τα γεγονότα αγγίηουν τθν καρδιά τθσ Ευρϊπθσ, ζνα από τα κορυφαία βιομθχανικά,
εμπορικά και οικονομικά παγκόςμια κζντρα. Είναι κρίςιμθ ωσ τόποσ ςφγκρουςθσ μεταξφ οριςμζνων
από τισ μεγαλφτερεσ παγκόςμιεσ δυνάμεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεγάλων πυρθνικϊν
δυνάμεων, και κινθτοποιεί τεράςτιουσ μθχανικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ, με ιδθ τεράςτιεσ
οικονομικζσ ςυνζπειεσ. Αν κάτι ζχει επιςτρζψει, αυτό είναι ο πόλεμοσ υψθλισ ζνταςθσ.
Σθ ςτιγμι που γράφονται αυτζσ οι γραμμζσ, θ πιο πικανι και πιο «λογικι» ζκβαςθ είναι να
ολοκλθρϊςει θ Ρωςία τθν κατάκτθςθ των oblast του Ντονμπάσ, με τον τερματιςμό των
εχκροπραξιϊν, τθν ζναρξθ διαπραγματεφςεων και μια ειρθνευτικι ςυμφωνία που κα μποροφςε να
νομιμοποιιςει με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο τθν ζνταξθ των περιοχϊν αυτϊν ςτθ Ρωςικι
Ομοςπονδία. Εάν μια τζτοια αλλαγι των ςυνόρων γινόταν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ το 2021
χωρίσ να οδθγθκοφμε ςε πόλεμο, κα ιταν επωφελισ τόςο για τθ Ρωςία όςο και για τθν Ουκρανία.
Μια ςφγκρουςθ που παρατείνεται κα είναι επιηιμια για όλουσ, κυρίωσ για τθ Ρωςία, θ οποία δεν
ζχει κανζνα ςυμφζρον να εγκλωβιςτεί ςτθν Ουκρανία όπωσ ςτο Αφγανιςτάν. Όλουσ... εκτόσ από τθ
χϊρα που κα αποφαςίςει πϊσ κα εξελιχκεί θ κατάςταςθ: τισ ΘΠΑ. Κα χαρίςουν ςτθ Ρωςία μια
μικρι νίκθ αφινοντασ τον πόλεμο να ςυνεχιςτεί για λίγουσ μινεσ ακόμα ι κα αποφαςίςουν να
πολεμιςουν μζχρι τον τελευταίο Ουκρανό;
Εν τω μεταξφ, οι παραδόςεισ όπλων ςτο Κίεβο, οι οποίεσ ιταν ευμεγζκεισ πριν από τθν
ειςβολι, ζχουν πλζον ανζλκει ςε εκατομμφρια τόνουσ χάλυβα και διςεκατομμφρια δολάρια. Και
υπάρχουν κι άλλα που πρόκειται να ζρκουν. Μια τάςθ που ιταν ιδθ ιςχυρι εδϊ και αρκετά
χρόνια, τϊρα ενιςχφεται. Οι ςτρατιωτικοί προχπολογιςμοί αυξάνονται ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και του
ΝΑΣΟ, οι οποίεσ ανταγωνίηονται για να κάνουν παραγγελίεσ αρμάτων μάχθσ, πολεμικϊν
αεροςκαφϊν κ.λπ. από τθν αμερικανικι ςτρατιωτικι βιομθχανία. τον ςθμερινό πόλεμο, μζχρι
τϊρα, οι ΘΠΑ είναι ο πραγματικόσ νικθτισ. Ενϊ ο τομζασ των εξοπλιςμϊν τθσ Γθραιάσ Θπείρου
υπολείπεται των αμερικανικϊν ανταγωνιςτϊν, τα ςχζδια για τθν ευρωπαϊκι άμυνα μπαίνουν
τελικά ςτο ςυρτάρι χάριν ενόσ αναηωογονθμζνου ΝΑΣΟ. Πολλζσ χϊρεσ επιλζγουν πλζον ανοιχτά να
υποκλικοφν ςτθν Ουάςιγκτον. Αυτι θ εςκεμμζνθ (και πολφ δαπανθρι) υποταγι κα μποροφςε να
διακοπεί μόνο από τθν εμφάνιςθ μιασ νζασ ςτρατιωτικισ δφναμθσ ςτθν Ευρϊπθ – κάτι που είναι
εξαιρετικά απίκανο, κακϊσ ζνασ από τουσ ρόλουσ του ΝΑΣΟ είναι ακριβϊσ να τθν αποτρζψει. Όπωσ
εξιγθςε κάποτε ο πρϊτοσ γενικόσ γραμματζασ του, ο λόρδοσ Μςμεϊ, το ΝΑΣΟ δθμιουργικθκε για να
«κρατιςει τθ οβιετικι Ζνωςθ ζξω, τουσ Αμερικανοφσ μζςα και τουσ Γερμανοφσ υπό». Μια από τισ
απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ του ουκρανικοφ πολζμου, ωςτόςο, είναι θ επαναςτρατιωτικοποίθςθ τθσ
Γερμανίασ, θ οποία μόλισ ανακοίνωςε ςυμπλθρωματικό ςτρατιωτικό προχπολογιςμό 100
διςεκατομμυρίων ευρϊ για το 2022 (προςτικζμενο ςτισ αμυντικζσ δαπάνεσ περίπου 50
διςεκατομμυρίων, ζναντι 40 διςεκατομμυρίων ςτθ Γαλλία). Προσ το παρόν, αυτό κα δαπανθκεί για
όπλα «made in the USA». Παρόλα αυτά, μπορεί να μασ περιμζνουν κάποιεσ εκπλιξεισ.
Οι δυτικζσ κυβερνιςεισ μπορεί να μπουν ςτον πειραςμό να ωκιςουν τθ Ρωςία να
εγκλωβιςτεί και να καταςτραφεί ςτθν Ουκρανία, αλλά αυτό κα μποροφςε να οδθγιςει τισ
περιφερειακά εμπλεκόμενεσ χϊρεσ ςε μια ανεξζλεγκτθ κλιμάκωςθ, με τον κίνδυνο θ ςφγκρουςθ να
επεκτακεί ςε ςθμείο που να αναγκάςει το ΝΑΣΟ –άρα και τισ ΘΠΑ– ςε άμεςθ επζμβαςθ. Αυτό κα
μποροφςε να ςυμβεί ςτθν περίπτωςθ ενόσ ρωςικοφ αποκλειςμοφ του ανοίγματοσ Suwalki (ο

διάδρομοσ που χωρίηει το Καλίνινγκραντ από τθ Λευκορωςία), ι αν μια αςφυκτικά πιεςμζνθ Ρωςία
ειςζβαλε ςτισ χϊρεσ τθσ Βαλτικισ. Αυτό δεν κα οδθγοφςε απαραίτθτα ςε πυρθνικό πόλεμο, αλλά οι
ΘΠΑ κα μποροφςαν να είναι αυτζσ που κα εγκλωβιςτοφν, ςτθν Ευρϊπθ, μια απευκταία κατάςταςθ
ςε περίπτωςθ που ζνασ Σρίτοσ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ πραγματοποιθκεί ςτον Ειρθνικό: οι τεράςτιεσ
αποςτολζσ όπλων ςτθν Ουκρανία αποβαίνουν ςε βάροσ εκείνων που προορίηονται για τθν Σαϊβάν,
και οι 7.000 αντιαρματικοί πφραυλοι Javelin που εςτάλθςαν ςτθν Ουκρανία αντιπροςωπεφουν το
ζνα τρίτο του ςυνόλου των αμερικανικϊν αποκεμάτων. Σο ερϊτθμα είναι πόςο μακριά –
ενδεχομζνωσ πολφ μακριά– μπορεί να φτάςει ζνα κράτοσ.
Εκτόσ από τισ απϊλειεσ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ (που ποτζ δεν ενοχλοφν ιδιαίτερα τθν
καπιταλιςτικι τάξθ), θ κφρια παράπλευρθ απϊλεια τθσ υπόκεςθσ είναι το γεγονόσ ότι θ Ρωςία
ζρχεται ςε ριξθ με τθν Ευρϊπθ και κινείται προσ τθν Αςία, κυρίωσ προσ τθν Κίνα. Αποτελεί αυτό
ζνα ςθμαντικό ηιτθμα; Θ αυταπάτθ μιασ ςυνεννόθςθσ και ενδεχομζνωσ μιασ ςυμμαχίασ μεταξφ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ρωςικισ Ομοςπονδίασ ζφταςε ςτο τζλοσ τθσ, και μαηί τθσ το όνειρο
μιασ πιο δθμοκρατικισ Ρωςίασ. Εμφανίηονται και αποκρυςταλλϊνονται νζα μπλοκ. Παρά τα φρικτά
του αποτελζςματα, ο πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία μπορεί να είναι απλϊσ μια αψιμαχία που
προαναγγζλλει πολφ μεγαλφτερεσ ςυγκροφςεισ βραχυπρόκεςμα ι μεςοπρόκεςμα.
Εν τω μεταξφ, αυτοί που δζχονται το πλιγμα, ωσ ςυνικωσ, είναι οι προλετάριοι: επιδείνωςθ
τθσ κρίςθσ, ςκλθρόσ παγκόςμιοσ ανταγωνιςμόσ, αυξθμζνθ εκμετάλλευςθ, πλθκωριςμόσ, αφξθςθ
των ςτρατιωτικϊν προχπολογιςμϊν, άρα περιςςότεροι φόροι και λιγότερεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ
(υγεία, παιδεία) κ.λπ. Κα υπάρξουν τοπικζσ εξεγζρςεισ, ιδιαίτερα ςτθ Γαλλία, αλλά τίποτα που να
φαίνεται τϊρα ικανό να διαλφςει τθν καπιταλιςτικι τάξθ ι να κζςει τζρμα ςτισ διακρατικζσ
εντάςεισ. ε περίπτωςθ που θ Γαλλία ι ο ςτρατόσ τθσ εμπλακεί πιο άμεςα ςε πόλεμο υψθλισ
ζνταςθσ (παρόμοιο με αυτό που διεξάγει θ Ουκρανία), μποροφμε να υποκζςουμε ότι θ κυβζρνθςθ
και τα ΜΜΕ κα μασ πουν ότι όλα γίνονται για τθν υπεράςπιςθ τθσ δικαιοςφνθσ, του Δικαίου και τθσ
δθμοκρατίασ, όπωσ ακριβϊσ και το 1914! Σότε, αν κζλουμε να παραμείνουμε ςυνεπείσ με τουσ
εαυτοφσ μασ, τι κα κάνουμε ;
Σο 1940, όταν εξελιςςόταν αυτό που ςιμερα ονομάηεται Δεφτεροσ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ, ο
Ότο Ρφλε απάντθςε: «ε όποια πλευρά και αν ςτρατευτεί το προλεταριάτο, κα βρεκεί ανάμεςα
ςτουσ θττθμζνουσ. Γι' αυτό δεν πρζπει να ταχκεί οφτε ςτο πλευρό των δθμοκρατιϊν, οφτε ςτο
πλευρό των ολοκλθρωτικϊν κακεςτϊτων».12
Tristan Leoni, 8 Μαΐου 2022
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Για τουσ «διεκνιςτζσ του τρίτου ςτρατοπζδου», (αυτοφσ που αρνικθκαν να υποςτθρίξουν οποιαδιποτε
ιμπεριαλιςτικι πλευρά) ςτθ Γαλλία το 1940-1952, βλ. https://libcom.org/article/1914-1946-third-campinternationalists-france-during-world-war-ii

