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Πόλεμο ςτθν Ουκρανία 

 
Σα όρια τθσ γεωπολιτικισ και του 
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προλεταριακι ςκοπιά 

 
Αντίκεςθ και φντροφοι 

 



Θ λενινιςτικι κεωρία για τον ιμπεριαλιςμό (1) 

Ιμπεριαλιςμόσ: το τελικό στάδιο του καπιταλιςμοφ 

– Εκνικοποίθςθ των καπιταλιςτικϊν ςυμφερόντων λόγω 
τθσ κυριαρχίασ των μονοπωλίων 

– Αντικατάςταςθ του «ελεφκερου» ανταγωνιςμοφ από τα 
μονοπϊλια 

– Απονζκρωςθ του καπιταλιςμοφ κακϊσ δεν 
αναπτφςςονται οι παραγωγικζσ δυνάμεισ λόγω τθσ 
ζκλειψθσ του ανταγωνιςμοφ 

Μοναδικι διζξοδοσ από τθν κρίςθ: επζκταςθ ςε νζεσ 
αγορζσ για τθν εξαγωγι εμπορευμάτων και κεφαλαίων   

 



Θ λενινιςτικι κεωρία για τον ιμπεριαλιςμό (2) 

Διαρκισ ςφγκρουςθ για το μοίραςμα του κόςμου 
– Σελικά οδθγεί ςτον παγκόςμιο πόλεμο 

Παραςιτιςμόσ 
– Εξαγορά τθσ εργατικισ τάξθσ των χωρϊν του «κζντρου» από τα 

υπερκζρδθ τθσ ιμπεριαλιςτικισ εκμετάλλευςθσ 

– Ο «πολιτιςμζνοσ κόςμοσ» παράςιτο ςτο ςϊμα των 
υπανάπτυκτων χωρϊν 

Τπανάπτυξθ και δεινά τθσ «περιφζρειασ» 
– Λεθλαςία των πόρων χωρίσ ιςάξιο αντάλλαγμα, «άνιςθ 

ανταλλαγι» 

– Κυριαρχία του ξζνου κεφαλαίου επί του εγχωρίου: 
εκμετάλλευςθ τθσ εργαςιακισ δφναμθσ και των φυςικϊν 
πόρων χωρίσ ανταγωνιςμό 

 

 

 



Κριτικι τθσ λενινιςτικισ κεωρίασ  
για τον ιμπεριαλιςμό (1) 

– Τπονομεφει κεωρθτικά τθν οπτικι τθσ διεκνιςτικισ 
προλεταριακισ αλλθλεγγφθσ και του κοινοφ αγϊνα 

– Τψθλότεροσ βακμόσ εκμετάλλευςθσ τθσ εργαςίασ ςτισ 
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ λόγω μεγαλφτερθσ παραγωγικότθτασ 
(Μαρξ, «Εκνικζσ Διαφορζσ ςτουσ Μιςκοφσ», Κεφάλαιο) 

– Μιςκολογικι ςταςιμότθτα κατά τθν περίοδο τθσ μεγαλφτερθσ 
επζκταςθσ των επενδφςεων των ΘΠΑ ςτο εξωτερικό (’80 και 
μετά) 

– Κφρια πθγι πλοφτου και ιςχφοσ μιασ χϊρασ: επίπεδο 
ανάπτυξθσ των παραγωγικϊν δυνάμεων και εκμετάλλευςθ 
του εγχϊριου εργατικοφ δυναμικοφ 

– Λεθλαςία άλλων χωρϊν και άνιςθ ανταλλαγι: δευτερεφουςα 
και μθ ειδικά καπιταλιςτικι ιδιότθτα 

 

 

 

 



Κριτικι τθσ λενινιςτικισ κεωρίασ  
για τον ιμπεριαλιςμό (2) 

– τιριξθ ακόμα και δεξιϊν εκνικοαπελευκερωτικϊν 
κινθμάτων και πολιτικϊν ταξικισ ςυνεργαςίασ 

– Ενίςχυςθ του εκνικιςμοφ και τθσ επιβολισ των 
καπιταλιςτικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων παραγωγισ ςτθν 
περιφζρεια  

– τιριξθ εκνικοαπελευκερωτικϊν κινθμάτων που 
ςυνεργάηονται με αντίπαλα ιμπεριαλιςτικά μπλοκ: αντίφαςθ 
με τθ βαςικι αντι-ιμπεριαλιςτικι κζςθ 

– Άρςθ τθσ αντίφαςθσ μζςω τθσ αναηιτθςθσ υποτικζμενα 
προοδευτικϊν και αντιδραςτικϊν ιμπεριαλιςτικϊν 
δυνάμεων 

 

 

 

 

 

 



Κριτικι τθσ λενινιςτικισ κεωρίασ  
για τον ιμπεριαλιςμό (3) 

Εργαλειακι κεωρία για το κράτοσ 
– Οντότθτα ανεξάρτθτθ από το κεφάλαιο: είτε χρθςιμοποιείται από το 

μονοπωλιακό κεφάλαιο για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του είτε 
από μια ταξικι ςυμμαχία εργατϊν-καπιταλιςτϊν ςτισ χϊρεσ τθσ 
περιφζρειασ που προωκεί αναπτυξιακζσ πολιτικζσ και, υποτίκεται, φζρνει 
πιο κοντά τον ςοςιαλιςμό. 

Κράτοσ: πολιτικι μορφι των καπιταλιςτικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων 

– Τπθρετεί τθν αναπαραγωγι του ςυνολικοφ εκνικοφ κοινωνικοφ 
κεφαλαίου 

– Ανταγωνιςμόσ (και ςυνεργαςία) με άλλα κράτθ για τθν προςζλκυςθ του 
παγκόςμιου κεφαλαίου και τθ διεφρυνςθ του μεριδίου τθσ παγκόςμιασ 
υπεραξίασ που ιδιοποιείται το ςυνολικό κεφάλαιο 

– τρατθγικι ςυςςϊρευςθσ: 

• Διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν για τθ ςυςςϊρευςθ του κεφαλαίου εντόσ των 
ςυνόρων 

• Ενίςχυςθ τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ εργαςίασ εκτόσ ςυνόρων 

• Ανάλθψθ δράςθσ ενάντια ςτθν ιςχφ του προλεταριάτου ςτο εςωτερικό 

• Αντιμετϊπιςθ των παγκόςμιων κρίςεων και του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ιμπεριαλιςμόσ: ιδιότθτα του  
καπιταλιςτικοφ κράτουσ 

Καπιταλιςτικό κράτοσ 
– Κινθτοποιεί δυνάμεισ και πόρουσ για να αναδιαμορφϊςει τισ διεκνείσ 

οικονομικζσ και πολιτικζσ ςχζςεισ ϊςτε να βελτιϊςει τθ κζςθ του ςτο 
διεκνζσ ςφςτθμα ανιςόμετρθσ ανάπτυξθσ. 

– Θ κινθτοποίθςθ του κράτουσ ςυμπεριλαμβάνει τισ πολεμικζσ 
επιχειριςεισ. Ο ςυμβιβαςμόσ και θ ςφγκλιςθ μεταξφ κρατϊν και 
ιμπεριαλιςτικϊν μπλοκ δεν είναι δεδομζνα. 

– Διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ ιεραρχία καπιταλιςτικϊν κρατϊν βάςει τθσ 
επιτυχίασ / αποτυχίασ των ςτρατθγικϊν ςυςςϊρευςθσ και 
κινθτοποίθςθσ. 

– Κάκε κράτοσ είναι ιμπεριαλιςτικό. Ουςία του ιμπεριαλιςμοφ δεν 
είναι το μονοπωλιακό κεφάλαιο αλλά θ ανταγωνιςτικι διαδικαςία 
αναπαραγωγισ του ςυνολικοφ κεφαλαίου. Θ παγκόςμια αγορά είναι 
ουςιϊδεσ χαρακτθριςτικό του κεφαλαίου. 



Εν κατακλείδι περί ιμπεριαλιςμοφ 

– Προβλιματα κατανόθςθσ τθσ πραγματικότθτασ 
– Π.χ. θ διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ αποδίδεται αποκλειςτικά ςτισ 

ξζνεσ δυνάμεισ και όχι ςτθ ςυγκρουςιακι δυναμικι μεταξφ 
ανταγωνιςτικϊν εκνικιςμϊν και κεφαλαίων ςτα ομόςπονδα κράτθ 
που τθν αποτελοφςαν 

– Πόλεμοι μεταξφ κρατϊν-μαριονετϊν που πίςω τουσ υπάρχουν 
μεγάλεσ δυνάμεισ  

– Μφκοι περί υποκινοφμενων εξεγζρςεων 

– Εξαφάνιςθ τόςο τθσ πάλθσ των τάξεων όςο και του 
αντικειμενικοφ χαρακτιρα του καπιταλιςτικοφ τρόπου 
παραγωγισ 
– Κυριαρχεί θ ςυνωμοςιολογικι ερμθνεία των ιςτορικϊν εξελίξεων 

– Εξαφανίηεται το φαινόμενο τθσ καπιταλιςτικισ πραγμοποίθςθσ 

– Αντίφαςθ με τον νόμο τθσ αξίασ και τθ μαρξικι κριτικι τθσ πολιτικισ 
οικονομίασ 

 



Κριτικζσ παρατθριςεισ για τθ ςυηιτθςθ  
εντόσ μερίδασ του α/α χϊρου 

• Θζςεισ που θκελθμζνα ι ακζλθτα υπεραςπίηονται εκφάνςεισ 
του εκνικιςμοφ 
– «Τπεράςπιςθ τθσ γειτονιάσ που μεγαλϊςαμε / του ςπιτιοφ μασ»: 

τοπικιςτικι επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα. 

– Αποκλειςτικι ςτόχευςθ τθσ εγχϊριασ αςτικισ τάξθσ και του 
ιμπεριαλιςτικοφ τθσ μπλοκ που αορατοποιεί τθν ταξικι ςφγκρουςθ 
ςτο άλλο μπλοκ και ιεραρχεί τουσ εκνικιςμοφσ. 

– Επίκλθςθ του γεγονότοσ ότι ο ςτρατόσ κατοχισ είναι χειρότεροσ από 
τουσ ντόπιουσ εξουςιαςτζσ ωσ δικαιολογία για τθ ςυμμετοχι ςτον 
εκνικό πόλεμο. Ζτςι, θ ταξικι πάλθ εγκαταλείπεται και 
διαμορφϊνονται οι όροι ταξικισ ειρινθσ και ςυνεργαςίασ εντόσ του 
εκνικοφ αγϊνα. 

– Θ ςυνζχιςθ του πολζμου και θ ενίςχυςθ του εκνικιςμοφ δυςχεραίνει 
τθ μοίρα του «θττθμζνου» πλθκυςμοφ. Οι εκατζρωκεν εκτελζςεισ 
αιχμαλϊτων και οι δθμόςιοι εξευτελιςμοί των αποκαλοφμενων 
προδοτϊν ςτθν Ουκρανία δείχνουν τι προαλείφεται αν δεν θττθκεί ο 
εκνικιςμόσ και ο πόλεμοσ και ςτισ δφο πλευρζσ. 

 



Ζρευνα για τισ βακφτερεσ αιτίεσ  
τθσ πολεμικισ ςφγκρουςθσ Ρωςίασ-Ουκρανίασ 

• Γεωπολιτικζσ αντι-ιμπεριαλιςτικζσ αναλφςεισ: 

– υνικωσ δεν πάνε παραπζρα από μια επιφανειακι 
ςυηιτθςθ για τθ ςφγκρουςθ  μεταξφ ιμπεριαλιςτικϊν 
μπλοκ, κρατϊν και μονοπωλίων 

• Αναηιτθςθ βακφτερων αιτιϊν: 

– Ιςτορικι ταξικι ανάλυςθ τθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και 
πολιτικισ κατάςταςθσ ςτισ δφο χϊρεσ από τθν 
κατάρρευςθ τθσ ΕΔ και μετά 

– υγκυρία τθσ παγκόςμιασ καπιταλιςτικισ κρίςθσ 



Θ κατάςταςθ ςτθ Ρωςία (1991-) 

• Κατάρρευςθ μετά τθν πτϊςθ τθσ ΕΔ και πριν τθν 
άνοδο του Ποφτιν το 1999 

– Σεράςτια κοινωνικι αναταραχι / απεργίεσ 

– Απαξίωςθ του νομίςματοσ και γενικευμζνοσ 
αντιπραγματιςμόσ 

• Οικονομικι Ανάκαμψθ 

– Πόλεμοσ ςτθν Σςετςενία / καλλιζργεια τθσ ιδεολογίασ τθσ 
εκνικισ ενότθτασ που ζδωςε ςτον Ποφτιν τθν εξουςία 

– Ραγδαία ανάπτυξθ που διακόπθκε απότομα το 2008 

– Επαναφορά ςτο ΑΕΠ τθσ ΕΔ μόλισ το 2007 



Θ κατάςταςθ ςτθ Ρωςία (1999-2008) 

• Πθγζσ οικονομικισ ανάκαμψθσ 
– Άνοδοσ τιμισ εμπορευμάτων πρωτογενοφσ τομζα (καφςιμα, 

μεταλλεφματα, αγροτικά προϊόντα) 

– Σεράςτια υποτίμθςθ νομίςματοσ που προςζδωςε 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε εγχϊριεσ βιομθχανίεσ (όπλα, 
αεροναυπθγικι, αυτοκινθτοβιομθχανία, μεταλλουργία κ.λπ.) 

• Χρόνιεσ οικονομικζσ αδυναμίεσ 
– Οι εξαγωγζσ ωςτόςο ςυνεχίηουν να βαςίηονται ςτουσ 

υδρογονάνκρακεσ (60%) και ςε εμπορεφματα πρωτογενοφσ 
τομζα 

– Τπερπαραγωγι ςτθ βιομθχανία όπλων 

– Ευαλωτότθτα ςτισ διακυμάνςεισ των τιμϊν των πρωτογενϊν + 
πλιρθσ απελευκζρωςθ τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων = κατάρρευςθ 
ςτθν κρίςθ του 2008 

 

 



Θ κατάςταςθ ςτθ Ρωςία (2008-ςιμερα) *1+ 

• Οικονομικι κρίςθ και ςταςιμότθτα 

– Μετά τθ ςφντομθ ανάκαμψθ 2010-2012, νζα ςταςιμότθτα 
τθν τελευταία δεκαετία λόγω τθσ πτϊςθσ τθσ τιμισ των 
εμπορευμάτων του πρωτογενοφσ τομζα 

• υνκικεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ: 

– Οικονομικι ανιςότθτα, μεγάλεσ ανιςότθτεσ, δυςαρζςκεια 
με τθν κυβζρνθςθ Ποφτιν 

– Μαηικζσ διαδθλϊςεισ το 2018 ενάντια ςτθ 
νεοφιλελεφκερθ μεταρρφκμιςθ των ςυντάξεων 

 
 



Θ κατάςταςθ ςτθ Ρωςία (2008-ςιμερα) *2+ 

• Εξωτερικζσ ςχζςεισ 

– Τποχϊρθςθ και απόκλιςθ τθσ ρωςικι οικονομίασ από το 
καπιταλιςτικό κζντρο 

– Απϊλεια προνομιακϊν αγορϊν και γεωπολιτικισ ιςχφοσ 
με τθ μετακίνθςθ τθσ Ουκρανίασ ςτο ευρωατλαντικό 
μπλοκ το 2014 

– Επιβολι οικονομικϊν κυρϊςεων από τθ Δφςθ 

– Απόπειρα αλλαγισ των ςυςχετιςμϊν μζςω ςτρατιωτικισ 
ιςχφοσ ςτθν Κριμαία και το Ντονμπάσ 

 
 



Αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ μζςω τθσ ειςβολισ 
ςτθν Ουκρανία (1) 

• Σεράςτια άνοδοσ τθσ τιμισ των εμπορευμάτων του 
πρωτογενοφσ τομζα μετά τθν άρςθ των lockdown για τθν 
πανδθμία 

• 2021: Οικονομικά πλεονάςματα 9% του ΑΕΠ παρζχουν τθν 
οικονομικι δυνατότθτα τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ειςβολισ 
και τθσ διατιρθςθσ τθσ ςτακερότθτασ του νομίςματοσ παρά 
τισ κυρϊςεισ 

• Ιδιαίτερα ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν απόπειρα αντιςτροφισ 
τθσ οικονομικισ, γεωπολιτικισ, πολιτικισ και κοινωνικισ 
κρίςθσ ςτθ Ρωςία μζςω του πολζμου 

• Απόπειρα εμπζδωςθσ εκνικισ ενότθτασ / υποταγισ, 
αντιςτροφισ τθσ κοινωνικισ απονομιμοποίθςθσ του 
κακεςτϊτοσ μζςω τθσ επίρριψθσ των ευκυνϊν για τα δεινά 
ςτον «εχκρό» 

 

 



Μιλιταριςμόσ: μζκοδοσ αναδιανομισ υπζρ του 
κεφαλαίου 

«Ο μιλιταριςμόσ αποτελεί μζκοδο 
αναδιανομισ υπζρ του κεφαλαίου. 

Όχι μόνο μζςω τθσ αφξθςθσ των 
δαπανϊν για τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ 

αλλά ωσ μζκοδοσ πτϊςθσ του 
βιοτικοφ επιπζδου και των 

προςδοκιϊν και ςυνεπϊσ ωσ 
γιγαντιαία αφξθςθ του βακμοφ 

εκμετάλλευςθσ». 

 

 

 

 

 



Αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ μζςω τθσ ειςβολισ 
ςτθν Ουκρανία (2) 

• Επίλυςθ του προβλιματοσ υπερπαραγωγισ τθσ ρωςικισ 
πολεμικισ βιομθχανίασ 

• Απόπειρα ανάκαμψθσ οικονομικισ και γεωπολιτικισ ιςχφοσ 
με ςτρατιωτικά μζςα 

• Απόπειρα αρπαγισ πλοφςιων πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν 
τθσ Ουκρανίασ (ορυκτά, φυςικό αζριο, δθμθτριακά, 
βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ και φτθνό και εξειδικευμζνο 
εργατικό δυναμικό) 

• Απζναντι ςτον κίνδυνο τθσ ςταςιμότθτασ, το ρωςικό 
καπιταλιςτικό κράτοσ επιδιϊκει να εξαςφαλίςει τθν 
εξωτερικι του επζκταςθ. Οι δαπάνεσ για ιμπεριαλιςτικοφσ 
ςκοποφσ μποροφν να καταλιξουν ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν 
για μια επιταχυνόμενθ επζκταςθ του εγχϊριου κεφαλαίου 

 

 



Θ ειςβολι ςτθν Ουκρανία ωσ απόπειρα 
ενίςχυςθσ του κακεςτϊτοσ ςτθ Ρωςία 

• Θ Ρωςικι άρχουςα τάξθ αποτελείται από «πολιτικοφσ 
καπιταλιςτζσ»: το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα προζρχεται 
από τισ πολιτικζσ διαςυνδζςεισ και όχι από τθν τεχνολογία ι 
τθ φκθνι εργαςία 

• Θ διατιρθςθ του κακεςτϊτοσ και θ προςταςία από τον 
υπερεκνικό ανταγωνιςμό είναι  sine qua non για τθ 
διατιρθςθ τθσ εξουςίασ τθσ ρωςικισ άρχουςασ τάξθσ 

• υνεπϊσ: ο πόλεμοσ εξυπθρετεί μακροπρόκεςμα τα 
ςυμφζροντα τθσ άρχουςασ τάξθσ ςτο ςφνολό τθσ παρά τισ 
απϊλειεσ ςυγκεκριμζνων καπιταλιςτϊν λόγω των κυρϊςεων 

• Επιπλζον, ο πόλεμοσ ενιςχφει το κακεςτϊσ μζςω τθσ όξυνςθσ 
τθσ καταςτολισ και τθσ ιδεολογικισ κινθτοποίθςθσ ςε μια 
περίοδο που ακολοφκθςε τισ πολιτικζσ κρίςεισ ςτθ 
Λευκορωςία και το Καηακςτάν 

 

 

 

 



Σο ρίςκο του κακεςτϊτοσ Ποφτιν... 

• τρατιωτικι ιττα και οικονομικι καταςτροφι λόγω των 
κυρϊςεων 

• Θ γενικευμζνθ εξακλίωςθ και το βαρφ ανκρϊπινο κόςτοσ 
μπορεί να οδθγιςει ςε πολιτικι απονομιμοποίθςθ και 
κοινωνικι εξζγερςθ 

• Διάψευςθ τθσ υπόςχεςθσ τθσ «ςτακερότθτασ» από όπου 
αντλεί νομιμοποίθςθ το κακεςτϊσ Ποφτιν που ανιλκε μετά 
τθν κοινωνικι καταςτροφι του 1991-1999 

 



…και τα οφζλθ τθσ ειςβολισ 

• Σαφτιςθ και πιο ιςχυρι πρόςδεςθ του ρϊςικου κεφαλαίου με 
κακεςτϊσ Ποφτιν λόγω των κυρϊςεων 

• Μετακφλιςθ τθσ ευκφνθσ για τα δεινά του προλεταριάτου 
ςτουσ Δυτικοφσ και όχι ςτθν κυβζρνθςθ 

• Ιςτορικά οι κυρϊςεισ ιςχυροποίθςαν και δεν 
απονομιμοποίθςαν πολιτικά κακεςτϊτα (π.χ. Γερμανία του 
Χίτλερ κατά τθ δεκαετία του ‘30) 

• Τποκατάςταςθ ειςαγωγϊν και αναπροςανατολιςμόσ των 
εξαγωγϊν ςτθ ρϊςικθ βιομθχανία: ξεπζραςμα τθσ 
οικονομικισ εξάρτθςθσ από το εμπόριο με τθ Δφςθ και 
ιςχυροποίθςθ ρωςικισ οικονομίασ 

• Ο πόλεμοσ ωσ ευκαιρία για ριηικζσ αλλαγζσ ςτθν πολιτικι, τθν 
οικονομία και τθν κοινωνία για τθν παραμονι του 
κακεςτϊτοσ ςτθν εξουςία 



Προςωρινόσ απολογιςμόσ ζνα χρόνο μετά 

• Διατιρθςθ οικονομικισ και πολιτικισ ςτακερότθτασ 

• Υφεςθ μικρότερθ από το αναμενόμενο (-2% ζναντι 
προβλζψεων για -5,6%) 

• Μειοψθφικζσ αντιπολεμικζσ κινθτοποιιςεισ  

• Παρά τθ φυγι ςθμαντικοφ αρικμοφ ςτρατεφςιμων 
με τθ μερικι επιςτράτευςθ δεν ζχει υπάρξει κάποιο 
μεγάλο κφμα ταραχϊν και αμφιςβιτθςθσ τθσ 
πολιτικισ εξουςίασ 

 



Θ κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία (1991-) 

• ε αντίκεςθ με τθ Ρωςία μετά τθ μεταςοβιετικι κατάρρευςθ 
δεν υπιρξε ποτζ ουςιαςτικι ανάκαμψθ 

• Μείωςθ πλθκυςμοφ από 53 ςε 42 εκατομμφρια κατοίκουσ 
από το 1990 μζχρι το 2021 

• Μείωςθ ΑΕΠ: -30% τθν ίδια περίοδο 

• Θ ακραία κοινωνικι καταςτροφι μετά τθν κατάρρευςθ τθσ 
ΕΔ αποτυπϊνεται ςτο ΑΕΠ 1998 = 1/3 ΑΕΠ 1989 

• Μεταξφ 1999 ζωσ 2008 παρόμοια ανοδικι πορεία με τθν 
οικονομία τθσ Ρωςίασ, αν και λιγότερο ζντονθ. 

• Βαςίςτθκε ςτθν αφξθςθ τθσ τιμισ των προϊόντων 
μεταλλουργίασ ςτθν παγκόςμια αγορά και τθν αφξθςθ του 
δανειςμοφ των νοικοκυριϊν. 
 



Θ κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία (2005-) 

• Άςκθςθ οικονομικισ πίεςθσ από τθ Ρωςία μετά τθν 
«Πορτοκαλί Επανάςταςθ» και τθν απόπειρα προςζγγιςθσ με 
το ευρωατλαντικό μπλοκ μζςω τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου 

• Θ κρίςθ του 2008 εξελίχκθκε ςε κρίςθ του κρατικοφ χρζουσ. 

• το τζλοσ του ζτουσ ςυνάφκθκε δανειακι ςφμβαςθ με το 
ΔΝΣ με όρο τθν επιβολι προγράμματοσ «ςτακερότθτασ» (aka 
λιτότθτασ) 

• H κακι οικονομικι ςυγκυρία μετά το 2012 λόγω τθσ πτϊςθσ 
των τιμϊν των μετάλλων ςτθ διεκνι αγορά επιδεινϊκθκε 
λόγω τθσ απαγόρευςθσ ειςαγωγϊν ςτθ Ρωςία απζναντι ςτθν 
ςφναψθ εμπορικισ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ 

• Ο Γιανουκόβιτσ αναγκάςτθκε να ανακροφςει πρφμνθ κακϊσ 
25% των εξαγωγϊν κατευκφνονταν προσ τθ Ρωςία  

 

 



Θ κατάςταςθ μετά τθν εξζγερςθ του Μαϊντάν 

• Θ μθ υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ και ο οικονομικόσ εκβιαςμόσ 
ζδωςε το ζναυςμα για τθν εξζγερςθ του Μαϊντάν, τθν πτϊςθ 
του Γιανουκόβιτσ, τθν άνοδο του Ποροςζνκο και ςτθ ςυνζχεια 
τθν προςάρτθςθ τθσ Κριμαίασ από τθ Ρωςία και τθν 
απόςχιςθ των επαρχιϊν ςτο Ντονζτςκ και ςτο Λουχάνςκ 

• Θ ςφγκρουςθ με τθ Ρωςία οδιγθςε ςε ςυνολικι διακοπι των 
εμπορικϊν ςχζςεων με αποτζλεςμα τεράςτια φφεςθ το 2014 
και το 2015 (-6,5% και -9,8%) 

• Θ χρεοκοπία αποφεφχκθκε μζςω τθσ παφςθσ πλθρωμϊν του 
χρζουσ προσ τθ Ρωςία και ενόσ νζου δανείου και 
προγράμματοσ από το ΔΝΣ με εξαιρετικά απεχκείσ όρουσ για 
τθν εργατικι τάξθ και τουσ μικροϊδιοκτιτεσ αγρότεσ. 

 



Θ κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία πριν τθν ειςβολι 

• Οι πραγματικοί μιςκοί δεν είχαν αυξθκεί επί 12 χρόνια ενϊ οι 
τιμζσ είχαν ανζβει κατακόρυφα 

• Οι κοινωνικζσ δαπάνεσ μειϊκθκαν από 20% του 
προχπολογιςμοφ το 2014 ςε 13% το 2022 

• Θ μεγάλθ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ είναι φτωχι ενϊ οι 
ουκρανοί καπιταλιςτζσ ζχουν ςυγκεντρϊςει αμφκθτο πλοφτο 
που πολλαπλαςιάςτθκε από το 2014 και μετά  

• Θ οικονομικι ανιςότθτα υποεκτιμάται λόγω τθσ απόκρυψθσ 
του πλοφτου ςε offshore φορολογικοφσ παράδειςουσ 

• Πριν τον πόλεμο το 70% του πλθκυςμοφ ιταν εξαγριωμζνο 
με τισ ανιςότθτεσ, το 58% με τθν απϊλεια κζςεων εργαςίασ 
και το 54% με τθν ανάμειξθ τθσ Δφςθσ ςτθ διακυβζρνθςθ 

 

 



Σο πολιτικό ςκθνικό ςτθν Ουκρανία  
μετά το Μαϊντάν 

• Θ εξζγερςθ του Μαϊντάν ιταν ζκφραςθ μιασ κρίςθσ πολιτικισ 
αντιπροςϊπευςθσ τθν οποία αναπαριγαγε 

• Δεν είχε ταξικό περιεχόμενο και δεν μετζβαλε τουσ ταξικοφσ 
ςυςχετιςμοφσ 

• Ανοργάνωτοσ κόςμοσ υπζρ τθσ προςζγγιςθσ με το 
ευρωατλαντικό μπλοκ με τθν (φροφδα) ελπίδα  τθσ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ μετά το αρχικό «ςοκ» 

• Οργανωμζνεσ δυνάμεισ ςτο Μαϊντάν 
– ΜΚΟ και ΜΜΕ με επιχειρθματικι λειτουργία που λάμβαναν γενναίεσ 

δωρεζσ από τθ Δφςθ, οι οποίεσ δθμιοφργθςαν τθν ψευδι εικόνα μιασ 
δθμοκρατικισ επανάςταςθσ απζναντι ςε μια (πραγματικά) αυταρχικι 
κυβζρνθςθ. 

– Ακροδεξιζσ ομάδεσ με άρτια οργάνωςθ και ιςχυρι παρουςία ςτισ 
διαδθλϊςεισ. Λόγω τθσ απϊλειασ του κρατικοφ μονοπωλίου τθσ βίασ 
κατά τθν εξζγερςθ αλλά και τθσ απϊλειασ εδαφϊν, οι ακροδεξιζσ ομάδεσ 
ανζλαβαν αςτυνομικζσ και ςτρατιωτικζσ λειτουργίεσ του κράτουσ. 



Θττθμζνοι τθσ εξζγερςθσ 

• υγκεκριμζνα κόμματα και «ολιγάρχεσ» 

• Αρκετοί από τουσ δεφτερουσ αναδιοργανϊκθκαν και 
ςυνζχιςαν να ελζγχουν κεντρικοφσ τομείσ τθσ ουκρανικισ 
οικονομίασ 

• Σο Κομμουνιςτικό Κόμμα Ουκρανίασ και θ αριςτερά γενικά 
(πολιτικζσ οργανϊςεισ που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 
είναι ρωςόφιλεσ) 

• Σο ΚΚΟ απαγορεφτθκε το 2015 ςτθ βάςθ των νόμων περί 
«αποκομμουνιςτικοποίθςθσ» 

 

 



Επιπτϊςεισ ςτο πολιτικό ςφςτθμα 

• Επαναφορά του κοινοβουλευτικοφ ζναντι του προεδρικοφ 
μοντζλου δθμοκρατίασ που είχε εγκακιδρφςει ο Γιανουκόβιτσ 
αναιρϊντασ τισ αλλαγζσ τθσ «Πορτοκαλί Επανάςταςθσ» 

• Τποτίκεται ότι αυτό ενίςχυςε το κοινοβοφλιο και 
αποδυνάμωνε τον πρόεδρο 

• Σο ςφςτθμα τθσ νεο-πατρωνίασ δεν κλονίςτθκε (φατρίεσ 
πατρϊνων-πελατϊν που κυριαρχοφν ςτθν πολιτικι) 

• Πζντε κόμματα υπζρ του Μαϊντάν ςτο κοινοβοφλιο και 
εκλογι Ποροςζνκο 

• Πολιτικι αςτάκεια λόγω εςωτερικϊν ςυγκροφςεων 

• Θ κυβζρνθςθ ςτθριηόταν ςε ςυγκυριακζσ πλειοψθφίεσ 

 



Θ πολιτικι «βάςθ» του Μαϊντάν 

• Μεταξφ φιλοδυτικϊν ΜΚΟ και ακροδεξιϊν ομάδων θ 
διαχωριςτικι γραμμι ιταν ςχεδόν ανφπαρκτθ 

• Κοινι βάςθ: αντικομμουνιςμόσ και θ ρθτορεία «ενάντια ςτθ 
διαφκορά» 

• Θ «εναντίωςθ ςτθ διαφκορά» είναι ιδεολογικό αφιγθμα που 
προωκείται από το ΔΝΣ και ταιριάηει τζλεια ςτθν ακροδεξιά 
ιδεολογία 

• Δεδομζνου ότι θ κατθγορία περί «εκνοπροδοςίασ» και 
«φιλορωςιςμοφ» χρθςιμοποιείται ςυχνά ςτισ διαμάχεσ 
μεταξφ των «ολιγαρχϊν», είναι αναγκαςμζνοι να υιοκετοφν 
τθν ακροδεξιά εκνικιςτικι ατηζντα χωρίσ να είναι απαραίτθτα 
οι ίδιοι ιδεολόγοι εκνικιςτζσ 



Εκνικιςτικι ριηοςπαςτικοποίθςθ (1) 

• Χρθςιμοποιικθκε από τουσ πάτρωνεσ-καπιταλιςτζσ για να 
καλυφκεί θ απουςία οποιαςδιποτε βελτίωςθσ μετά το 
Μαϊντάν 

• Θ κακι εκλογικι επίδοςθ των ακροδεξιϊν κομμάτων 
αναδεικνφει απλϊσ τθν αδυναμία να ανταγωνιςτοφν τουσ 
μθχανιςμοφσ των «ολιγαρχϊν» 

• Ο ακροδεξιόσ εκνικιςτικόσ λόγοσ υιοκετικθκε πλιρωσ από τα 
κεντρϊα κόμματα των «ολιγαρχϊν» 

• υνεπϊσ, θ εςτίαςθ ςτα χαμθλά εκλογικά ποςοςτά των 
ανοιχτά φαςιςτϊν παραβλζπει τθν πρωτοφανι 
εξωκοινοβουλευτικι ιςχφ τουσ ςτθν αςτυνομία και τον 
ςτρατό 

 



Εκνικιςτικι ριηοςπαςτικοποίθςθ (2) 

• Θ ακροδεξιά ακόμα και ςτθ ναηιςτικι τθσ μορφι ζχει 
νομιμοποιθκεί ςτθν κοινωνία των πολιτϊν 

• Λ.χ. το λιντςάριςμα όςων κατθγοροφνται για λεθλαςίεσ ςτον 
πόλεμο, ςυχνά επειδι απλϊσ παίρνουν είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, 
ακολουκεί πρακτικζσ εξευτελιςμοφ «βαςανιςτϊν ηϊων» και 
«παιδόφιλων» που ςκθνοκετοφνταν πριν τον πόλεμο από το 
Αηόφ και άλλεσ ακροδεξιζσ οργανϊςεισ 

• Θ λογικι τθσ τιμωρίασ και του κυνθγιοφ των «κυτϊν» ζχει 
βρει ευικοα ϊτα ςε κόςμο τθσ πανκ υποκουλτοφρασ, ςε 
αριςτεροφσ-φιλελεφκερουσ υποςτθρικτζσ των δικαιωμάτων 
των ηϊων κ.ο.κ.  

• Αναπτφχκθκε ακόμα και φαςιςτικι τρομοκρατία: απζναντι 
ςτθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ του Μινςκ ζριξαν χειροβομβίδα 
που ςκότωςε 4 μζλθ των ςωμάτων αςφαλείασ και 
τραυμάτιςε 100 

 



Εκνικιςτικι ριηοςπαςτικοποίθςθ (3) 
• Επζκταςθ τθσ κατθγορίασ «περί φιλορωςιςμοφ» ςε όςουσ: 

– Τποςτθρίηουν το κακεςτϊσ τθσ «αδζςμευτθσ» χϊρασ 

– Βλζπουν με ςκεπτικιςμό το Μαϊντάν 

– Αντιτίκενται ςτθν «αποκομμουνιςτικοποίθςθ» 

– Αντιτίκενται ςτουσ περιοριςμοφσ τθσ χριςθσ τθσ ρωςικισ γλϊςςασ 

• Μεγάλο ποςοςτό του πλθκυςμοφ τςουβαλιάςτθκε, 
ςτιγματίςτθκε ι δζχτθκε ακόμα και φυςικι βία από τουσ 
εκνικιςτζσ 

• Θ εν λόγω επζκταςθ αποτζλεςε τθ βάςθ για κυρϊςεισ και 
απαγορεφςεισ ςε ΜΜΕ τθσ αντιπολίτευςθσ και ςε οριςμζνουσ 
πολιτικοφσ πριν τθν ειςβολι 

• Θ άκρα δεξιά ςτοχοποίθςε επίςθσ τουσ Ρομά, το φεμινιςτικό 
κίνθμα και τθ ΛΟΑΣΚΙ κοινότθτα 

• Όςοι/εσ εντάςςονταν ςτθν αριςτερά είχαν αναγκαςτεί να 
λειτουργοφν υπόγεια 



Εκνικιςτικι ριηοςπαςτικοποίθςθ (4) 

• Κυριαρχία τθσ ατηζντασ και του λόγου τθσ ακροδεξιάσ μετά 
το 2014: 
– Αποκομμουνιςτικοποίθςθ 

– Απαγόρευςθ τθσ διδαςκαλίασ των ρωςικϊν ςτα ςχολεία 

– Ενίςχυςθ μιασ εκνικιςτικισ ιςτορικισ αφιγθςθσ 

– Περιοριςμοί ςτα ρωςικά πολιτιςτικά προϊόντα 

– Δθμιουργία τθσ Αυτοκζφαλθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ τθσ Ουκρανίασ 

• Θ ατηζντα αυτι υποςτθρίηονταν από τθν ενεργό ακροδεξιά 
μειοψθφία 

• Θ πλειοψθφία ιταν πριν τον πόλεμο μάλλον πακθτικά 
εναντίον τθσ  

 



H άνοδοσ του Ηελζνςκι (1) 

• Ο Ηελζνςκι εκλζχτθκε με πρόγραμμα ενάντια ςτθν εκνικιςτικι 
ατηζντα και ζλαβε το 75% των ψιφων 

• Αρχικά προχϊρθςε ςε εκεχειρία με τθ Ρωςία, ςε ανταλλαγι 
αιχμαλϊτων και άρχιςε να κινείται προσ τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςυμφωνίασ του Μινςκ 

• Σο Σάγμα Αηόφ και άλλεσ ακροδεξιζσ ομάδεσ δεν υπάκουςαν 
ςτισ εντολζσ για απεμπλοκι και απείλθςαν να τον 
δολοφονιςουν 

• Μετά τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον πάτρωνα Κολομοΐςκι από 
τισ ΘΠΑ για τθν υποτικζμενθ ανάμειξι του ςτθ χειραγϊγθςθ 
των αμερικανικϊν εκλογϊν, ο Ηελζνςκι κινικθκε  προσ τθ 
ςφαίρα επιρροισ των φιλοδυτικϊν «ολιγαρχϊν», των 
εκνικιςτϊν, των φιλελεφκερων ΜΚΟ και των δυτικϊν 
κυβερνιςεων 



H άνοδοσ του Ηελζνςκι (2) 

• φντομα ζφταςε να επιβάλλει κυρϊςεισ ςτα πιο 
«φιλορωςικά» πολιτικά κόμματα και ΜΜΕ που ζπαιηαν και 
τον ρόλο τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτισ ςυνομιλίεσ με τθ Ρωςία 

• Ο εξοβελιςμόσ τθσ ρϊςικθσ επιρροισ από τθν ουκρανικι 
πολιτικι ςκθνι ιταν ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για 
τθν απόφαςθ του Ποφτιν να ειςβάλει 

• Μζχρι τισ αρχζσ του 2022 ζκλειςε επί τθσ ουςίασ όλα τα ΜΜΕ 
τθσ αντιπολίτευςθσ απζναντι ςτθ μείωςθ τθσ δθμοτικότθτασ 
και τθσ ιςχφοσ του 

• Ο πόλεμοσ ζδωςε τθν ευκαιρία ςτον Ηελζνςκι να ανεβάςει 
ςτα φψθ τθ δθμοτικότθτά του και να βγει από τθ δφςκολθ 
κζςθ ςτθν οποία βριςκόταν 



Μετά τθν ειςβολι τθσ Ρωςίασ 

• Πλιρθσ νομιμοποίθςθ τθσ εκνικιςτικισ ακροδεξιάσ 
ριηοςπαςτικοποίθςθσ 

• υνεχίηει να υπάρχει κόςμοσ που δεν είναι 
διατεκειμζνοσ να πεκάνει για τθν ψευδι κοινότθτα 
τθσ πατρίδασ:  
– ςθμαντικόσ αρικμόσ λιποταξιϊν 

– φυγι του κόςμου που ζχει τθ δυνατότθτα από τισ 
εμπόλεμεσ ηϊνεσ 

– εντελϊσ μειοψθφικά, θ φπαρξθ κόςμου που 
αντιλαμβάνεται ότι οι προλετάριοι ςτθ Ρωςία και τθν 
Ουκρανία ζχουν τα ίδια προβλιματα και τον ίδιο εχκρό: 
το κεφάλαιο και τουσ πολιτικοφσ του εκφραςτζσ. 


